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7. јун – Дан поште
За што се баш 7. јун сла ви као 

Дан По ште?
По чет ком 1840. го ди не у та да-

шњој Кне же ви ни Ср би ји при сту-
пи ло се из ра ди „Про јек та ко јим се 
на чи ном мо же у Ср би ји по штан ски 
по ре дак за ве сти”. У овом про јек ту 
де таљ но је об ра ђе на по тре ба за 
ор га ни зо ва њем јав не по штан ске 
слу жбе, у пр вом ре ду ра ди бо љег 
пре но са зва нич них пи са ма, па ке-
та, нов ца и „но ви на серб ских”, а да 
би „при ват ни љу ди сво ја пи сма и 
шта фе те уред ни јим на чи ном от пра-
вља ти мо гли…“

У ту свр ху су 1840. го ди не отво-
ре не пр ве је ди ни це ко је су обав-
ља ле јав ни по штан ски са о бра ћај у 
Ср би ји (по ште у Бе о гра ду и Кра гу-
јев цу). Упра во дан отва ра ња пр ве 
по ште у Ср би ји, 7. јун, те да ле ке 
1840. го ди не, зва нич но је про гла-
шен за Дан По ште.

Сле де ће го ди не по ја вљу ју се жи-
го ви на зва нич ним пи сми ма ко ја су 
при мље на и у Бру сни ци, Ва ље ву, 
Гур гу сов цу (Кња же вац), Кру шев цу, 
Ло зни ци, Не го ти ну, По жа рев цу, 
Сме де ре ву, Ужи цу, Чач ку и Шап цу.

На рав но, тре ба ре ћи да су де ло-
ви са да шње Ср би је има ли по шту и 
пре  1840. го ди не, али су се те те ри-
то ри је та да на ла зи ле у Аустро-Угар-
ској мо нар хи ји (на при мер, по шта 
у Су бо ти ци по сто ји ви ше од 250 
го ди на).
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ЧЕ ТВР ТА СКУП ШТИ НА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ - ВР ЊАЧ КА БА ЊА, 26. МАЈ

Ми смо велики Синдикат!

„Од луч но ће мо се су прот ста-
ви ти сва ком по ку ша ју рас-

пар ча ва ња и рас про да је имо ви не 
на шег Пред у зе ћа. Сма тра мо да ЈП 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” тре ба да са-
чу ва сво ју дру штве ну уло гу и да уз 
од ре ђе ну мо дер ни за ци ју и аде кват-
ну ре ор га ни за ци ју мо же да пру жи 
ква ли тет ну услу гу гра ђа ни ма, јер 
је то на чин ка ко са чу ва ти уни вер-
зал ну по штан ску услу гу”, ка же се, 
из ме ђу оста лог, у Де кла ра ци ји ко ја 
има се дам та ча ка и ко ја је упу ће на 
Вла ди Ср би је, по сло вод ству Јав ног 
пред у зе ћа, UNI-у, EURO FE DOP-у, 
Кон фе де ра ци ји са мо стал них син-
ди ка та и свим за по сле ним у на шој 
ком па ни ји”.

Добра при пре мље ност, рас по-
ло же ње и рад на ат мос фе ра, ефи ка-
сност и мно штво зна чај них оце на 
и од лу ка бит них за пред сто је ћу све-
стра ну ак тив ност члан ства и ор га на 
Син ди ка та нај бо ље од сли ка ва ју рад 
и ток са мо че ти ри и по са та ду ге сед-
ни це Че твр те Скуп шти не Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, одр жа не у Вр њач кој Ба-
њи 26. ма ја.

Пред сед ник Алек сан дар Па вло-
вић је би ра ним ре чи ма по здра вио 
уче сни ке се си је, усво јен је По слов-
ник о ра ду и иза бра но сед мо чла но 
Пред сед ни штво у ко ме су би ли: Ми-
ло рад Бу ди мир, Ср бо љуб Деј ко вић, 
Вла дан Ђу рић, Ра до мир Жив ко вић, 
Јо ви ца Ми лу ти но вић, Бран ко Не на-
дић и Бо шко Сто ја но вић.

По том су Скуп шти ну по здра ви ли 
број ни го сти.

Пот пред сед ник Европ ске фе де ра-
ци је Син ди ка та у јав ним слу жба ма Ја-
дран ко Ве хар из нео је ми шље ње да 

са про ме на ма не тре ба жу ри ти и да 
оне ни ка ко не сме ју да бу ду на уштрб 
рад ни ка, а пред сед ник Је дин стве ног 
син ди ка та Те ле ко ма Сла во љуб Кан-
дић освр нуо се на ток „Ак ци је за ак-
ци ју”, од но сно на то да у Скуп шти ни 
Ср би је ни је про шао сет за ко на за ко-
ји су се за ла га ли Син ди ка ти и ви ше 
сто ти на хи ља да гра ђа на. Ди рек тор 
Ди рек ци је за ка дро ве ЈП ПТТ са о-
бра ћа ја „Ср би ја” Не над Спа со је вић 
је на дах ну то го во рио о успе шним 
ре зул та ти ма ком па ни је и о то ме да 
по слов ни успех ни је из ра жен и у 
за ра да ма, што нам пред сто ји, као и 
о функ ци о нал ном а не фор мал ном 
сма ње њу за по сле них у Пред у зе ћу и 
о пред сто је ћој бор би за мо дер ну По-
шту ко ју тре ба да во ди мо дер ни Син-
ди кат ко ји ће пре по зна ти ква ли тет 
би тан за бу дућ ност. Пред сед ник Син-
ди ка та „Не за ви сност” ЈП ПТТ са о бра-

ћа ја „Ср би је” Сне жа на Мар ко вић 
је ис та кла да „кад год смо ра ди ли 
за јед но он да је и ре зул тат био ве ли-
ки”. Го во ри ли су још, из ра жа ва ју ћи 
нај бо ље же ље Син ди ка ту, члан ству 
и ком па ни ји, Дра го слав Пан тић, 
пред сед ник гра не фи нан си ја у Кон-
фе де ра ци ји сло бод них син ди ка та, 
Бра ти слав Бла го је вић, по моћ ник 
ре пу блич ког ми ни стра за ка пи тал не 
ин ве сти ци је и Дра ган Мар ја но вић 
из Кон фе де ра ци је.

ЗА РА ДЕ, НЕ ЗА ДО ВОЉ СТВО 
И КА КО ДА ЉЕ

Под но се ћи из ве штај о ра ду Глав-
ног од бо ра, пред сед ник Бу ди мир 
Ми ло рад је ис та као чи ње ни цу да је 
ГО са да у ве ли кој ме ри је дин ствен, 
да су углав ном пре ва зи ђе не по де-
ле и лич ни ин те ре си и да се у скла-
ду са ста ту тар ним од ред ба ма по сао 

„Ми смо велики Синдикат, имамо велики број чланова и гломазну организацију коју није лако контролисати. 
У таквом систему свако мора да ради свој део посла како би читав систем добро функционисао”, истакао 
председавајући Скупштине Милорад Будимир, председник Главног одбора Синдиката ПТТ Србије – „Свим 
расположивим средствима ћемо заштитити запослене који поштено и квалитетно раде у изузетно тешким 
условима и за то не траже ништа више, већ да адекватно том раду буду и плаћени”, закључио председник 
Синдиката ПТТ Србије Александар Павловић – Усвојени извештаји о раду и материјално-финансијском 
пословању Главног одбора и Синдиката између две скупштине, изабрани нови чланови Надзорног и 
Статутарног одбора. Усвојен Програм Синдиката са детаљним задацима и конкретним задужењима
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оба вља од го вор но. Од 28. ју ла 2005. 
го ди не, ка да је Глав ни од бор фор ми-
ран у овом са зи ву, одр жа но је пет 
сед ни ца и до не то 58 од лу ка. Усво је-
ни су по треб на ак та и пра вил ни ци, а 
тро шко ви функ ци о ни са ња све де ни 
су на оп ти мал ну ме ру.

„Ма те ри јал ни и со ци јал ни по ло-
жај за по сле них, си сте ма ти за ци ја, 
нор ме, стам бе на по ли ти ка, ак ци је, 
ре јо ни за ци ја, нор ми ра ње и без бед-
ност за по сле них – са мо су не ке од 
бит ни јих те ма ко ји ма се ба вио Глав-
ни од бор у про те клом пе ри о ду. 
Ипак цен трал на те ма али и про блем 
пред ста вља ју за рад ко је су рак ра на 
у на шем Пред у зе ћу и ко је иза зи ва ју 
ве ли ко не за до вољ ство ме ђу за по-
сле ни ма. Оце ње но је да за ра де у По-
шти не пра те по ве ћа ње оби ма по сла 
и раст тро шко ва жи во та, као што је 
и чи ње ни ца да ве ћи на пред у зе ћа 
из јав ног сек то ра има ве ће пла те од 
нас. Са дру ге стра не, чи ње ни ца је да 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је спро во ди 
стро гу мо не тар ну по ли ти ку и да не 
до зво ља ва зна чај ни ја по ве ћа ња за-
ра да и да смо, по овом пи та њу, прак-
тич но бло ки ра ни по гре шним од лу-
ка ма по сло вод ства од пре пет-шест 
го ди на. Зна ју ћи све то, тру ди ли смо 
се да на све мо гу ће на чи не ба рем ма-
ло по пра ви мо бу џе те ПТТ рад ни ка. 
У том ци љу су и до не те од лу ке Глав-
ног од бо ра о ис пла ти две за ра де из 
до би ти у овој го ди ни, а и ак тив но сти 
око до дат ног пен зи о ног оси гу ра ња 
та ко ђе су по кре ну те на на шу ини ци-
ја ти ву. Оче ку је се ре а ли за ци је на ше 
иде је о по де ли до пу на за мо бил не 
те ле фо не за све за по сле не у По шти”, 
ре као је пред сед ник ГО.

Из ве штај о ра ду Син ди ка та ПТТ 
Ср би је из ме ђу две Скуп шти не под-
нео је пред сед ник Син ди ка та Алек-
сан дар Па вло вић: „Ак це нат син ди-
кал ног ра да мо гао би се пре по зна ти 
у не ко ли ко пра ва ца. Ак тив но уче-
шће у ак тив но сти ма око ре струк ту-
ри ра ња Пред у зе ћа, до но ше ња ак та 
о си сте ма ти за ци ји и Анек са Ко лек-
тив ног уго во ра Пред у зе ћа, по кре та-
ње ве ли ке Ак ци је за ак ци је и осни-
ва ње Са ве та за по сле них у ПТТ-у и 
Те ле ко му, сти му ла тив ни од ла зак из 
Пред у зе ћа, ак тив но сти пре ма ми ни-
стар стви ма, по сло вод ству и Управ-
ном од бо ру Пред у зе ћа, еду ка ци ја 

чла но ва, ме ђу на род на са рад ња и 
још пу но то га”, оце нио је Па вло вић 
и до дао да „оно са чим ни смо за до-
вољ ни и што ни смо ус пе ли да про-
ме ни мо у за до во ља ва ју ћој ме ри, то 
је ре ал ност да ни је би ло аде кват ног 
ра ста за ра да, та ко да су оне на ја ко 
ни ском ни воу”.

Пре ма Па вло ви ће вим ре чи ма, 
ка да се све му то ме до да чи ње ни ца 
да обим по сла сва ког да на све ви ше 
ра сте на свим ни во и ма, да су усло ви 
ра да ја ко ло ши, не где и ка та стро фал-
ни, то уз ни ске за ра де син ди кал ну 
бор бу у при лич ној ме ри де вал ви ра. 
„На рав но, ако ства ри по сма тра мо 
пар ци јал но и ван кон тек ста окру же-
ња, ам би јен та у ко ме ег зи сти ра мо и 
ста ња у ко је је По шта до ве де на не за-
ин те ре со ва но шћу др жа ве и днев не 
по ли ти ке, то из гле да та ко. Али од луч-
ни смо у на сто ја њу и ни шта нас не ће 
по ко ле ба ти и обес хра бри ти да осми-
шље ним и ја сним, ар гу мен то ва ним 
и не дво сми сле но од луч ним ста вом 
на ста ви мо са бор бом и обез бе ди мо 
по бољ ша ње усло ва ра да, тех но ло-
шки на пре дак и знат ни је по ве ћа ње 
за ра да у на ред ном пе ри о ду”, за кљу-
чио је он.

ИЗ БЕГ НУ ТА ОПА СНОСТ ОД 
КЛА СИЧ НОГ ОТ ПУ ШТА ЊА

Ве о ма је би тан и про је кат сти му-
ла тив ног од ла ска из Пред у зе ћа, ко-
ји је на стао као ак ци ја Син ди ка та и 
по ко ме је у пр вој фа зи, од 1741 при-
ја вље них, Пред у зе ће уз нов ча ну на-
док на ду на пу сти ло 966 за по сле них, 
а у дру гој фа зи, од 992 при ја вље них, 
Пред у зе ће је на пу сти ло 418 за по-
сле них. Ко ми си ја, у чи јем са ста ву су 
ак тив но уче ство ва ли пред став ни ци 
Син ди ка та, је ква ли тет но од ра ди ла 
по сао и пре ма ја сно де фи ни са ним 

кри те ри ју ми ма, из Пред у зе ћа су оти-
шла 1384 за по сле на уз ма те ри јал ну 
на док на ду.

„Та ко ђе, ре ба лан сом пла на за 
2006. го ди ну пред ви ђен је од ла зак 
још 300 за по сле них из циљ не гру-
пе. Та ко је Син ди кат на прак ти чан 
на чин из бе гао опа сност кла сич ног 
от пу шта ња по осно ву тех но ло шког 
ви шка и са по но сом мо гу ре ћи да ни 
је дан за по сле ни по том осно ву ни је 
на пу стио Пред у зе ће ми мо сво је во-
ље. Са дру ге стра не, од ла зак за по-
сле них из Пред у зе ћа се ин ди рект но 
од ра зио на број ност на шег члан ства 
у ви ду сма ње ња бро ја чла но ва. Али 
и по ред то га, члан ство Син ди ка та, 
са пот пи са ним но вим при ступ ни-
ца ма, на дан 15.ма ја 2006. го ди не 
бро ји 10.650 чла но ва”, ре као је пред-
сед ник и у на став ку из нео мно штво 
по да та ка о све стра ној ак тив но сти 
пре ма Ми ни стар ству фи нан си ја и по-
сло вод ству.

Што се ти че еко ном ског и со ци-
јал ног по ло жа ја за по сле них у 2006. 
го ди ни, од ра ђе но је и до го во ре но 
сле де ће:

–  Одо брен раст за ра да за 2006. 
го ди ну за ЈП ПТТ Ср би је 10,3 
одсто,

–  7. ја ну а ра 2006. ис пла ће на до-
бит из 2004. у ви си ни јед не за-
ра де,

–  15. ма ја 2006. ис пла ће на бес по-
врат на по зај ми ца у ви си ни по ло-
ви не за ра де,

–  у сеп тем бру сле ди ис пла та за ра-
де из до би ти за 2005. у из но су 
од 630 ми ли о на ди на ра.

–  Од сеп тем бра, сва ком за по сле-
ном ће на име до дат ног пен зи-
о ног оси гу ра ња ме сеч но би ти 
упла ћи ва но по 3000 ди на ра.

До го во ре но да на је сен сед не мо 
за пре го ва рач ки сто и раз го ва ра мо 
о ви си ни ,,кон крет ни јег“ по ве ћа ња 
за ра да, с об зи ром да због већ пре у-
зе тих оба ве за пре ма ММФ-у и усво-
је ног пла на по сло ва ња то ни је би ло 
мо гу ће ура ди ти већ та да.

НА РОД НА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА 
НИ ЈЕ „ПРО ШЛА”

„Ини ци ја ти ва (чи ји је по кре тач 
из ме ђу оста лих био и Син ди кат ПТТ 
Ср би је) о обез бе ђе њу пра ва за по-
сле ни ма у јав ним пред у зе ћи ма на �
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бес плат не ак ци је, ко ја је ка сни је пре-
ра сла у на род ну ини ци ја ти ву ко ја то 
пра во зах те ва и за све оста ле пу но-
лет не гра ђа не Ср би је, по др жа на са 
500.000 пот пи са, до шла је на днев ни 
ред Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је. 
На род ни по сла ни ци, ме ђу тим, ни су 
из гла са ли те пред ло ге.

Оно што је ин ди ка тив но је сте да 
смо у раз го во ру са по сла ни ци ма и 
по сла нич ким гру па ма до би ја ли пре-
ћут ну по др шку, а од не ких и јав ну. 
На су прот то ме у рас пра ви, у на че лу 
и по је ди но сти ма, у На род ној скуп-
шти ни Ср би је од стра не по сла ни ка 
ни је би ло ни ти јед не ар гу мен то ва не 
ди ску си је на ту те му. Да ли то зна чи 
да по сла ни ци ни су има ли ни ка кве 
при мед бе на на ше за ко не? Шта то 
зна чи у су шти ни по ка за ли су у да ну 
за гла са ње. Оно што је еви дент но је-
сте да је у пар ла мен тар ном жи во ту 
Ср би је, по пр ви пут, на днев ни ред 
Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је сти гао 
сет за ко на ко ји пред ла жу Син ди ка ти 
и по пр ви пут се у Скуп шти ни рас пра-

Нови Надзорни и 
Статутарни одбор

У нови Надзорни одбор иза-
бра но је пет чланова, од шест 
кандидата колико је било предло-
же но. „Изнад црте” били су Драган 
Да ви довић (Ваљево) и Бојана 
Мило јевић (Ниш) са по 74 гласа, 
Сла ђана Милошевић (Шабац) са 
73, Саша Вукоман (Кикинда) са 68 
и Љиљана Аврамовић (Ди рек ци-
ја) са 57 гласова, док је шести био 
Предраг Палада из Земуна са ос во-
јеним 51 гласом.

Гласање за Статутарни одбор 
има ло је два круга. У првом су 
иза брана четири члана, од осам 
пред ло жених: Горица Настић (Сме-
де ре во) са 61 гласом, Косара Стан-
ко вић (Крагујевац) са 60, Ра до је 
Ђелмановић (Ваљево) са 58 и Мио-
драг Ивковић (Зајечар) са 54. Не-
довољно гласова освојили су Че до-
мир Стефанов (Пирот) – 45, Жељ ко 
Гвозденовић (Београд-цен тар) – 42, 
Владан Ђурић (Ди рек ција) – 37 и 
Новак Ћућула (Земун) – 30.

За петог члана одбора гласање 
је поновљено, а највише гласова, 
у дру гом кругу, добио је Чедомир 
Сте фанов.

„Син ди кат ће се од луч но су прот-
ста вља ти сва ком по ку ша ју рас пар-
ча ва ња и рас про да је на шег Пред у-
зе ћа. Сма тра мо да на ше Пред у зе ће 
тре ба да са чу ва сво ју дру штве ну уло-
гу и уз од ре ђе ну мо дер ни за ци ју и 
аде кват ну ре ор га ни за ци ју мо же да 
пру жи ква ли тет не услу ге гра ђа ни ма 
и на тај на чин са чу ва уни вер зал ну 
по штан ску услу гу. У ве зи нај но ви јег 
де ша ва ња око По штан ске ште ди о-
ни це, а у не до стат ку пра вих ин фор-
ма ци ја, ве о ма за бри ну ти за суд би ну 
ка ко По штан ске ште ди о ни це, та ко и 
за по сле них у ПТТ-у ко ји ра де на по-
сло ви ма плат ног про ме та, обра ти ли 
смо се ми ни стри ма Ве ли ми ру Или-
ћу и Мла ђа ну Дин ки ћу, да у што 
кра ћем ро ку за ка жу са ста нак са ре-
пре зен та тив ним син ди ка ти ма у ПТТ-
у. Ин си сти ра мо да се на том са стан ку 
са гле да ју про бле ми ве за ни за ПТТ и 
По штан ску ште ди о ни цу (спа ја ње са 
Срп ском бан ком, на ру ша ва ње вла-
снич ке струк ту ре ПТТ-а и евен ту ал-
не по сле ди це по оба вља ње по сло ва 
плат ног про ме та у ПТТ-у, итд.). Ти ме 
би смо из бе гли евен ту ал не не при јат-
но сти, ко је би про ис те кле ка ко због 
не до статака пра вих ин фор ма ци ја, 
та ко и због ис хи тре них и еко ном ски 
нео прав да них од лу ка.”

Скуп шти на је при хва ти ла и Из ве-
штај о ма те ри јал но-фи нан сиј ском по-
сло ва њу Глав ног од бо ра и Син ди ка-
та ПТТ Ср би је из ме ђу два за се да ња, 
ко ји је под нео пред сед ник Над зор-
ног од бо ра Бо ри слав Пре до је вић. 
Он је кон са то вао да ни је би ло не пра-
вил но сти и да су по што ва не од лу ке 
Глав ног од бо ра и ва же ћи про пи си 
из обла сти фи нан си ја.

Из ме не и до пу не Ста ту та оста-
вље не су за на ред ни пе ри од по што 
су, на са мој сед ни ци, по ву че ни пред-
ло зи из син ди кал них ор га ни за ци ја 
Ди рек ци је, Су бо ти це и Одр жа ва ња. 
У рас пра ви су из не та раз ли чи та ми-
шље ња о вре ме ну, ре ал ним по тре ба-
ма и про це ду ри за из ме не Ста ту та, 
што је на кра ју ре зул ти ра ло прин ци-
пи јел ним уса гла ша ва њем ста во ва. 
Скуп шти на је гла са њем од лу чи ла да 
не при хва ти пред ло ге Ста ту тар ног 
од бо ра о по ни ште њу од лу ке број 
185/З-1 од 6. сеп тем бра 2005. го ди не 
ко ја се од но си на из ме ну чла на 23 
став 1 Ста ту та и о ста вља њу ван сна-
ге од лу ке број 185/З-6-1 у ве зи са из-
бо ром се кре та ра, чи ме је да ла пу ну 
по др шку ра ду Глав ног од бо ра.

ПРО ГРАМ СКА ДО КУ МЕН ТА 
ЗА НО ВЕ АК ЦИ ЈЕ

Про грам Син ди ка та ПТТ Ср би је 
из нео је се кре тар Бран ко Ка ла ја но-
вић. По ред оп штег де ла де фи ни са на 
су и кон крет на за ду же ња чла но ва 
Из вр шног од бо ра, Глав ног од бо ра и 
ње го вих те ла, као и са ме Скуп шти не. 
У пр вом пла ну је сле де ћа кон ста та ци-
ја: „Син ди кат ПТТ Ср би је, као ор га ни-
за ци ја до бро вољ но ор га ни зо ва них 
чла но ва, у свом функ ци о ни са њу мо-
ра обез бе ди ти са мо стал ност у од лу-
чи ва њу, де ло ва ње са не стра нач ких 
по зи ци ја, са ја сно ис по ље ним ин те-
ре сом за ја ча ње со ци јал но-еко ном-
ског по ло жа ја свих за по сле них.”

За врш ни до ку мент IV Скуп шти не, 
Де кла ра ци ју са се дам за кљу ча ка и по-
ру ка, пред ло жио је члан Из вр шног 
од бо ра Слав ко То па лов. Јед но гла сно 
до не та, ова Де кла ра ци ја упу ће на је 
Вла ди Ср би је, по сло вод ству Јав ног 
пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”, 
UNI-у, EURO FE DOP-у, Кон фе де ра ци ји 
са мо стал них син ди ка та и свим за по-
сле ним у на шој ком па ни ји.

Б. Свр ко та

вља ло о пред ло гу за ко на чи ја ини ци-
ја ти ва до ла зи ван Скуп шти не (а не на 
пред лог Вла де РС, ми ни стар ста ва, 
по сла нич ких гру па и по сла ни ка). Та-
ко ђе, већ кра јем 2005. го ди не је као 
по сле ди ца при ти ска ове ак ци је усво-
јен аманд ман по ко ме за по сле ни у 
јав ним пред у зе ћи ма има ју пра во на 
бес плат не ак ци је, али по за вр шет ку 
при ва ти за ци је”, ре као је пред сед ник 
Алек сан дар Па вло вић и на ста вио:

�
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СПА ЈА ЊЕ СРП СКЕ БАН КЕ И ПО ШТАН СКЕ ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ

ДА или НЕ?
Ве ли ка ве ћи на за по сле них ЈП ПТТ 

са о бра ћа ја „Ср би ја” је не за до-
вољ на ра дом По штан ске ште ди о ни-
це из нај ма ње два раз ло га. Пр ви би 
био тех но ло шки, због не пра вил но 
уре ђе них од но са ПШ и ЈП ПТТ, а дру-
ги лич не при ро де, око ажу ри ра ња 
те ку ћих ра чу на (ма сов ни зах те ви за 
про ме ну ма тич не бан ке).

Син ди кат се до са да до ста ба вио 
овим про бле мом са ви ше или ма ње 
успе ха.  Са да смо до шли у си ту а ци ју 
да се Ште ди о ни цом мо ра мо ба ви ти 
на дру га чи ји на чин.

Те сна ве за ПШ
и ПТТ-а

Овом при ли ком још јед ном под-
се ћа мо на те сну ве зу ПШ и на шег 
Пред у зе ћа, сво је вр сну 
сим би о зу по штан ског 
опе ра те ра и по штан ске 
бан ке. Ова кву си ту а ци-
ју, да по штан ска Упра ва 
јед не зе мље има у свом 
пот пу ном или ве ћин-
ском вла сни штву по-
штан ску бан ку, има мо 
ши ром Евро пе. У на шој 
зе мљи као на сле ђе има-
мо и чи ње ни цу да ко ри-
сни ци услу га нов ча ног 
по сло ва ња не раз ли ку ју 
ПШ од По ште. Основ на 
ак тив ност Ште ди о ни це 
чи ни пре ко ми ли он пар-
ти ја те ку ћих ра чу на ко ји се ажу ри ра-
ју пре ко на ших шал те ра. Из ових раз-
ло га, ја сна је на ша за бри ну тост за 
суд би ну ПШ, а са мим тим и суд би ну 
плат ног про ме та, као ве ли ког де ла 
на ше де лат но сти. 

И по ред оскуд них ин фор ма ци ја, 
до шли смо до са зна ња да се до 30. 
ју на 2006. го ди не мо ра оба ви ти спа-
ја ње Срп ске бан ке а. д. и По штан ске 
ште ди о ни це а. д. по од лу ци Вла де Ре-
пу бли ке Ср би је.

Овом при ли ком се не би из ја шња-
ва ли о оправ да но сти тог по ступ ка, 

од но сно не би од го ва ра ли на пи та-
ње из на сло ва. На ше за по сле не је ди-
но за ни ма ис ход овог по ступ ка. Да 
ли ће про це нат вла сни штва у но вој 
бан ци ути ца ти на суд би ну плат ног 
про ме та ко ји ми оба вља мо? Да ли ће 
нам би ти угро же на рад на ме ста?

Из вр ши ти из ра ду би лан са
За ла же мо се да се, пре ко нач не од-

лу ке о овом спа ја њу, из вр ши из ра да 
би лан са, ка ко ПШ та ко и Срп ске бан-
ке и то од стра не не за ви сне ре ви зор-
ске ку ће. Сма тра мо да је под јед на ко 
ва жна ве ћин ска вла снич ка струк ту-
ра и по сто ја ње прав них ме ха ни за ма 
ре а ли за ци је тог вла сни штва.

На XXVI сед ни ци Управ ног од бо-
ра ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” пред-

став ни ци за по сле них за тра жи ли су 
рас пра ву о по ме ну том при па ја њу 
Срп ске бан ке По штан ској ште ди о ни-
ци, има ју ћи у ви ду да је По шта ве ћин-
ски ак ци о нар „По штан ске ште ди о ни-
це” а.д. То ком рас пра ве по твр ђе на је 
ра ни је да та по др шка ини ци ја ти ви за 
при па ја ње, али је за кљу че но да је за 
до но ше ње од лу ка ко ји ма би се овај 
про цес да ље кон кре ти зо вао нео п-
ход но рас по ла га ње све о бу хват ни-
јим ин фор ма ци ја ма.

Ка ко се стра те шки пла но ви ЈП 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” за сни ва ју 

и на прет по став ци да ће пред у зе ће 
оста ти ли дер у пру жа њу нов ча них 
услу га ста нов ни штву, нео п ход на је 
по твр да да пла ни ра на тран сфор ма-
ци ја По штан ске ште ди о ни це иде у 
при лог то ме, као и не дво сми сле но 
са зна ње да ли ова кве пла но ве По-
ште и да ље по др жа ва Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је, али и На род на бан ка 
Ср би је, с об зи ром на ње не ин ге рен-
ци је у тран сфор ма ци ји бан кар ског 
тр жи шта.

Упо зна ти ор га не вла де
На кра ју је до нет за кљу чак да са 

овим чи ње ни ца ма што пре тре ба 
упо зна ти ор га не Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је ко ји су ини ци ја то ри при па-
ја ња две бан ке, али као осни ва чи 

има ју и од го вор ност 
за по сло ва ње ЈП ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја”.

Под се ти ли би смо 
да је од 16.000 за по сле-
них у ЈП ПТТ са о бра-
ћа ја „Ср би ја”, њих око 
4.000 не по сред но ан га-
жо ва но на по сло ви ма 
шал тер ског и нов ча-
ног по сло ва ња, али да 
је ег зи стен ци ја и свих 
оста лих ин ди рект но, 
али ве о ма чвр сто, ве-
за на за овај сег мент 
по сло ва ња.

Са деј ством број них 
услу га ко је пру жа мо би ло је мо гу ће 
да се из уну тра шњих из во ра фи нан-
си ра за кон ска оба ве за да као јав ни 
опе ра тор на те ри то ри ји це ле Ре пу-
бли ке пру жа мо уни вер зал ну по штан-
ску услу гу. Иако је ве ћи на европ ских 
по штан ских упра ва овај за да так 
оства ри ва ла за хва љу ју ћи обил ним 
бу џет ским до та ци ја ма, до са да шње 
успе шно по сло ва ње ЈП ПТТ са о бра-
ћа ја „Ср би ја” омо гу ћи ло је, су прот но 
ово ме, да пред у зе ће по ред ре дов-
них упла та свих за ко ном про пи са-
них оба ве за, оба вља још и ван ред не 

АК ТУ ЕЛ НО
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и зна чај не до на ци је ре пу блич ком бу-
џе ту. Али, мо жда је нај ва жни је да су 
са ми ко ри сни ци увек ви со ко вред но-
ва ли ква ли тет услу га ко је пру жа мо, 
а све не за ви сне ан ке те до ка за ле су 
огром но по ве ре ње ста нов ни штва у 
По шту Ср би је.

По шта си но ним
за шал тер ПШ

По слов не ста ти сти ке да ју нам пра-
во да на овај на чин ви ди мо по сло ва-
ње на шег пред у зе ћа, али ако смо те 
ре зул та те ба зи ра ли на соп стве ним 
сна га ма, то не зна чи и да смо на том 
по слу би ли са ми. По ред раз у ме ва ња 
над ле жних др жав них ор га на, уз нас 
су на пр вом ме сту би ла она пред у-
зе ћа са ко ји ма де ли мо за јед нич ке 
ко ре не. Ка да је реч о пру жа њу шал-
тер ских услу га, он да је то пре свих 
По штан ска ште ди о ни ца а. д., са ко-
јом смо то ли ко по ве за ни да нас про-
се чан ко ри сник и не раз ли ку је као 
два за себ на прав на су бјек та. Иако 
део услу га плат ног про ме та за фи зич-
ка ли ца По шта пру жа и са мо стал но, 
ипак је за 1,5 ми ли он вла сни ка те ку-
ћих ра чу на По штан ске ште дио ни-
це а. д. шал тер По ште си но ним за 
шал тер ПШ.

Ово не чу ди јер и ка да је осни ва-
на дав не 1921. го ди не, али и у свим 
ка сни јим тран сфор ма ци ја ма, По-
штан ска ште ди о ни ца је за ми шље на 
као по др шка По шти у пру жа њу услу-
га нов ча ног по сло ва ња са ста нов ни-
штвом. Ме ња на је тех но ло ги ја, на-
ста ја ле но ве услу ге, ме њао се на чин 
пру жа ња тра ди ци о нал них услу га, 
али је овај тан дем оста јао ли дер у 
овом сег мен ту по сло ва ња. Сва ко се 
са мо стал но спе ци ја ли зи рао у сво јој 
обла сти, али је уку пан раз вој био па-
жљи во син хро ни зо ван, та ко да ни 
да нас не ма кон ку рен ци је ко ја би би-
ла у ста њу да обез бе ди да го то во у 
сва ком се лу бу де до ступ на бр за, јеф-
ти на и на са вре мен на чин пру же на 
ма сов на услу га.

За јед нич ке стра те ги је
ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“ и По-

штан ска ште ди о ни ца а. д. де це ни-
ја ма пра ве за јед нич ке стра те ги је, 
ску па их ре а ли зу ју, ускла ђу ју ју тех но-
ло шку осно ву и ор га ни за ци ју ра да, 
пла ни ра ју раз вој по слов не мре же, 

вр ше ме ђу соб на ин ве сти ра ња, та ко 
да су  на ста ла два ду бо ко и суд бин-
ски по ве за на тех но ло шка си сте ма. 
Не зна мо да ли је ова ко ду бо ка ком-
пле мен тар ност при сут на у би ло ком 
дру гом сег мен ту срп ске при вре де, 
али је си гур но да функ ци о ни са ње 
ове сим би о зе ди рект но тан ги ра ин-
те ре се нај ве ћег бро ја гра ђа на.

Ме ђу тим, ова ква по ве за ност ни је 
ни ка ква спе ци фич ност ни у ши рим 
раз ме ра ма. На про тив, го то во да не ма 
европ ске зе мље, а по себ но ме ђу тр-
жи шно раз ви је ни јим, у ко јој по штан-
ске упра ве ни су је ди ни, или ве ћин-
ски вла сни ци по штан ских ба на ка. 
Као илу стра ци ју на ве шће мо при ме-
ре из Ита ли је, Не мач ке и Фран цу ске. 
У Ита ли ји по сто ји „Ban co Po sta” ко ја 
ни да нас не ма пот пу ни са мо стал ни 
прав ни су бјек ти ви тет, не го је са став-
ни део „Po ste Ita li a ne” иако пру жа ком-
плет ну ле пе зу бан кар ских услу га. За 
раз ли ку од прет ход ног, не мач ка „Po-
sta bank” је 1990. го ди не из дво је на из 
са ста ва „De utsche Post” као са мо стал-
но пред у зе ће. Ме ђу тим, „De u tsche 
Post” је по но во 1999. го ди не по стао 
њен ве ћин ски вла сник, ку пив ши 2/3 
ак ци ја. „La Po ste”, фран цу ска по шта, 
ни је пак има ла соп стве ну по штан ску 
бан ку ма да је пру жа ла од ре ђе не фи-
нан сиј ске услу ге, али је за то соп стве-
ним ка пи та лом та кву бан ку осно ва ла
1. ја ну а ра 2006. го ди не.

Чуд не од лу ке
Ја сно је за што смо он да ду бо ко 

за ин те ре со ва ни да По штан ска ште-
ди о ни ца по ве ћа свој ка пи тал и де-
по зит ну ба зу, уна пре ди по сло ва ње 
са при вре дом и у сва ком по гле ду 
бу де још кон ку рент ни ја, а при па ја-
ње Срп ске бан ке а. д. у том сми слу 
мо же би ти од ли чан, ком пле мен та-
ран из бор. Као ве ћин ски ак ци о нар 
Ште ди о ни це би ли би смо нео д го вор-
ни ако овом про бле му не би по све ти-
ли по треб ну па жњу и по ну ди ли све 
струч не и оста ле ка па ци те те ко ји ма 
рас по ла же мо.

Тим пре за чу ђу је чи ње ни ца да, 
иако је „Ин фор ма ци ја о спро во ђе-
њу по ступ ка про да је ак ци ја ба на ка 
чи ји је ак ци о нар Ре пу бли ка Ср би ја 
у пе ри о ду 2006-2008. го ди на” усво-
је на уз За кљу чак Вла де Ре пу бли ке 
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15. де цем бра 2005. го ди не, са њом 
ни ко ни је упо знао По шту, ма да без 
ње них од лу ка ову по ли ти ку ни је 
мо гу ће спро ве сти. На и ме, ЈП ПТТ са-
о бра ћа ја „Ср би ја” пре ко соп стве ног 
Управ ног од бо ра и по сло вод ства 
утвр ђу је по слов ну по ли ти ку ко је 
су ду жни да се при др жа ва ју пред-
став ни ци ПТТ-а ко ји чи не ве ћи ну у 
ор га ни ма упра вља ња у По штан ској 
ште ди о ни ци. Тек на сед ни ци Управ-
ног од бо ра По штан ске ште ди о ни це 
од 14. апри ла 2006. го ди не до шло је 
до зва нич ног упо зна ва ња овог ор га-
на са по ме ну тим за кључ ком Вла де, 
па су на кон то га ове ин фор ма ци је 
пре не те и По шти као ве ћин ском ак-
ци о на ру. Иако се у том до ку мен ту у 
све га не ко ли ко ре че ни ца кон ста ту је 
да ће Вла да раз мо три ти евен ту ал но 
спа ја ње „По штан ске ште ди о ни це” а. 
д. и „Срп ске бан ке” а. д., на ис тој сед-
ни ци Управ ног од бо ра Ште ди о ни це 
пре зен ти ран је и до пис Аген ци је за 
оси гу ра ње де по зи та од 13. апри ла 
2006. го ди не, у ко ме се зах те ва да се 
нај ка сни је до 30. ју на 2006. го ди не 
овај про цес за вр ши.

Не до ста так ин фор ма ци ја
Не до ста так пра во врем них и пот-

пу них ин фор ма ци ја у овој си ту а ци ји 
иза звао је уз не ми ре ност за по сле них 
у ПТТ-у, што је пре то че но у ини ци ја ти-
ву да се нео п ход ни по да ци за тра же 
од над ле жних др жав них ор га на и то 
пре ко Управ ног од бо ра Пред у зе ћа. 
То се пр вен стве но од но си ло на са гле-
да ва ње свих прав них, вла снич ких и 
еко ном ских им пли ка ци ја пла ни ра-
ног при па ја ња. Сам Управ ни од бор 
је кон ста то вао да је у овом слу ча ју 
бит но за шти ти ле ги тим ни ин те рес 
ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” да за др-
жи по сто је ћи по сао, као и од лу чу ју-
ћи ути цај на усло ве под ко ји ма се 
он оба вља, а што се до са да чи ни ло 
упли вом на ор га не упра вља ња у По-
штан ској ште ди о ни ци. У том сми слу, 
ис ку ство По ште у дру гим пред у зе ћи-
ма у ко ји ма је су вла сник ка пи та ла, 
по ка зу је и ко ли ко је ве ли ки зна чај 
аде кват ног фор му ли са ња ста ту та и 
дру гих прав них ака та ко јим се де фи-
ни шу ак ци о нар ска пра ва и од лу чи ва-
ње о њи ма, што че сто би ва ва жни је 
од са мог по се до ва ња ве ћин ског па-
ке та ак ци ја.
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На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је ве ћи ном гла со ва од ба ци-

ла је пред лог че ти ри за ко на „На род-
не ини ци ја ти ве” и ти ме је за вр ше на 
јед на фа за бор бе за по де лу бес плат-
них ак ци ја за по сле ни ма у јав ном сек-
то ру. Ве ћи на на род них по сла ни ка се 
опре де ли ла да од ба ци пред ло же не 
за ко не, не удо сто јив ши ни пред ла га-
че ни гра ђа не ни јед ним ар гу мен том 
ни ти об ја шње њем за што су ова ко 
по сту пи ли. Њи хо во нео д го вор но по-
на ша ње је ап со лут но не при хва тљи-
во, а за нас зна чи на ста вак бор бе и 
ис трај ност на оства ре њу за цр та ног 
ци ља.

До го во ре ни су сле де ћи ко ра ци:
–  Да ис по ста ви мо „ра чун” пар ти-

ја ма за ова кво гла са ње у скуп-
шти ни,

–  Да не од у ста је мо од пра ва на шег 
члан ства на бес плат не ак ци је,

–  Да сви син ди ка ти одр же сво је 
глав не од бо ре ка ко би да ље ак-
тив но сти би ле ле гал не.

ИС ПО СТА ВЉА ЊЕ РА ЧУ НА
Од нај ве ћег је зна ча ја да ком плет-

но члан ство син ди ка та са зна тач но 
ка ко је про те кло гла са ње.То зна чи 
да све меј ло ве и ин фор ма ци је тре-
ба без од ла га ња сла ти по ду би ни, а 
у нај кра ћем ро ку би ће при пре мљен 
и ле так ко ји тре ба умно жи ти и фи зич-
ки по де ли ти сва ком чла ну.

У оче ки ва њу ли стин га на осно ву 
ко јег ће мо са зна ти ка ко је гла сао сва-
ки на род ни по сла ник по је ди нач но, 
сле ди из ве штај о стран ка ма:

СПС гла сао ЗА,
ДСС из да ла ди рек ти ву чла но ви-

ма сво јих по сла нич ких гру па да гла-
са ју ПРО ТИВ, по це ну од у зи ма ња 
ман да та,

ДС би ла у ди ле ми да ли да се ње-
ни по сла ни ци вра те у скуп шти ну 
због зна ча ја ових за ко на, али је пре-
ваг нуо став да се НЕ вра те – за то не-
ма оправ да ња,

Г17 ПРО ТИВ,
СРС ни је уче ство ва ла у гла са њу.

По што је ЗА За кон о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји био 
31 по сла ник, ја сно да су осим оних из 
СПС-а (ко јих има 22), ЗА за кон гла са ли 
и по је ди ни по сла ни ци из вла да ју ће 
ко а ли ци је. То по твр ђу је да је про це-

на да ће гло бал ни при ти сак на по сла-
ни ке да ти до во љан број „пре бе га” на 
на шу стра ну био та чан. Да су по сла ни-
ци Срп ске ра ди кал не стран ке, ко јих 
тре нут но има 79 (је дан не по сред но 
пре ми нуо пре гла са ња), гла са ли ЗА 
ин те ре се на ро да, а про тив да љег 
уни шта ва ња др жав не имо ви не ко ју 
опе ра тив но спро во ди Дин кић, на че-
му су увек вер бал но ин си сти ра ли, до-
шло би се до 110 по сла ни ка, од но сно 
по треб не ве ћи не у са ста ву пар ла мен-
та без ДС-а (214 по сла ни ка).

Др жи мо те му пре ма члан ству син-
ди ка та и тен зи ју пре ма ме ди ји ма и 
гра ђа ни ма на сле де ће на чи не:

ЛИ СТИНГ:
Тач ни по да ци ка ко је по је ди нач-

но сва ки на род ни по сла ник гла сао. 
Ње га, по ду би ни, та ко ђе про сле ђу је 
син ди кат до сва ког свог чла на.

ПЛА КА ТИ:
Као код оних ко ји су би ли уочи 

гла са ња, циљ је да се об ле пи сва ки 

град. Са др жај пла ка та, са сли ка ма 
ло кал них на род них по сла ни ка (на-
ро чи то оних ко ји су гла са ли про тив), 
чи не тач ни по да ци ка ко је гла сао 
сва ки од њих. Гра ђа ни има ју пра во 
да зна ју ко им је ди рект но из био 

па ре из џе па. Ма три ца је за да так ме-
диј ског ти ма, штам па ње и ле пље ње 
син ди ка та на ло ка лу.

КО РАКС:
Ме диј ски тим ће се по тру ди ти да 

ан га жу је по зна тог ка ри ка ту ри сту 
Ко рак са, ко ји би на свој пре по зна-
тљи во ци ни чан на чин сли ко ви то 
пред ста вио на род не по сла ни ке из 
раз ли чи тих стра на ка, ује ди ње не 
про тив на род них ин те ре са.

МЕ ДИ ЈИ:
Др жи мо те му у ме ди ји ма, не до-

зво ља ва мо да по ли тич ки не ка жње-
но про ђе иг но ри са ње во ље гра ђа-
на. Да ли мо же би ло ко из гру пе 
оних ко ји су гла са ли про тив или су 
не при су ство ва њем у са ли иг но ри са-
ли гла са ње, ика да ви ше да се по зо ве 
на ин те ре се на ро да или да го во ри 
у ње го во име? Ис ко ри сти те сво је 
кон так те ка ло кал ним ме ди ји ма да 
обез бе ди те на сту пе пред став ни ци-
ма сво јих син ди ка та, за то што ће се 

„АК ЦИ ЈА ЗА АК ЦИ ЈЕ”
ПО СЛА НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ СРБИЈЕ ОД БИ ЛИ НА РОД НУ ИН ЦИ ЈА ТИ ВУ

Че ка мо „дру го по лу вре ме”!

Са конференције за штампу КСС
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КО ОР ДИ НА ЦИ О НО ТЕ ЛО СИН ДИ КА ТА ПТТ-А,
ТЕ ЛЕ КО МА, НИС-А И ЕПС-А

Не од у ста је мо од ак ци ја!
Уко ли ко се бу де ин си сти ра ло 

на оп ци ји Вла де Ср би је по ко јој 
би јав на пред у зе ћа пр во тре ба ло 
да се про да ју, па да се тек он да гра-
ђа ни ма по де ле бес плат не ак ци је, 
у на ред них шест го ди на а мо жда 
и ду же сви за ин те ре со ва ни за то 
ће оста ти „крат ких ру ка ва” – чу ло 
се на кон фе рен ци ји за но ви на ре 
Ко ор ди на ци о ног те ла син ди ка та 
ПТТ-а, Те ле ко ма, НИС-а и ЕПС-а, 
одр жа ној 30. ма ја, дан по што је 
пред лог На род не ини ци ја ти ве ко-
ји је по др жа ло 540.000 гра ђа на 
Ср би је сво јим пот пи сом, од би јен 
гла со ви ма ве ћи не по сла ни ка у 
Скуп шти ни Ср би је.

Бран ко Па вло вић, струч ни са-
вет ник у Кон фе де ра ци ји сло бод-
них син ди ка та, оце нио је да су ла-
жни ар гу мен ти ко ји се пла си ра ју 

у јав но сти о то ме да ће се ак ци је 
јав них пред у зе ћа фи нан си ра ти из 
бу џе та. „Са мо стра ни ка пи тал био 
би по кри ће за те ак ци је, а то је и 
по год ност за стра не ин ве сти то ре 
и за ве ћа сред ства у бу џе ту”, ре као 
је он.

Син ди ка ти јав них пред у зе ћа не-
ће се де ти скр ште них ру ку и од у ста-
ти од да љих ак тив но сти у „Ак ци ји 
за ак ци је”, а у игри је и ге не рал ни 
штрајк, јер је не до пу сти во да се 
по сла ни ци ре пу блич ке скуп шти-
не оглу ше о ини ци ја ти ву ви ше од 
по ла ми ли о на гра ђа на ове зе мље, 
чу ло се овом при ли ком, ка да је 
на ја вље но и да ће се у кам па њу 
укљу чи ти пред став ни ци Ја та, Ср-
би ја шу ма, Ср би ја во да и ко му нал-
них пред у зе ћа ко ја по слу ју на оп-
штин ском ни воу.

ин фор ми са њем гра ђа на пре ко њих, 
о ис хо ду и на чи ну гла са ња, фор ми-
ра ти је дан за јед нич ки фронт син ди-
ка та и гра ђа на, из у зет но ва жан за 
сва ку од бу ду ћих ак ци ја. Го сту је мо 
на ТВ Мост у Но вом Са ду и до го во ре-
но је го сто ва ње на ТВ5 Ниш. Те зе за 
на ступ свих син ди ка ла ца на сво јим 
те ле ви зи ја ма би ће до ста вље не у ро-
ку од 24 са та.

НЕ МА ОД У СТА ЈА ЊА!
Су прот но од стро го по што ва них 

про це ду ра и ре ша ва ња про бле ма у 
окви ру ин сти ту ци ја си сте ма (она ко 
ка ко је ра ди ла На род на ини ци ја ти-
ва), Вла да Ср би је, На род на скуп шти-
на и ре ле вант не по ли тич ке пар ти је 
по ку ша ле су на све мо гу ће на чи не 
да из и гра ју соп стве не ме ха ни зме 
функ ци о ни са ња и зло у по тре бе моћ 
ко ју има ју. Син ди ка ти, као но си о ци 
На род не ини ци ја ти ве, до не ли су од-
лу ку да ће се ор га ни зо ва ти на све 
на чи не (укљу чу ју ћи и ге не рал ни 
штрајк ако бу де по треб но) и да бра-
не др жав ну имо ви ну од да љег про-
па да ња и гу бит ка вред но сти ак ци ја 
ко је би им по де лом при па ле. На овај 
на чин по ка за ће мо да је нео д го вор-

но по на ша ње пре ма ин те ре си ма ве-
ли ког бро ја њи хо вих чла но ва и гра-
ђа на ап со лут но не при хва тљи во.

По што скуп штин ска про це ду ра 
не до зво ља ва рас пра ву о за ко ни ма 
ко ји су већ од би је ни, прав но-еко-
ном ски део струч ног ти ма ра ди ће 
на из ра ди но вих за ко на. Они ће на 
је дин ствен на чин, на осно ву истих 
прин ци па али јед но вре ме но ре ша-
ва ти по де лу ак ци ја и у свим оста лим 
јав ним пред у зе ћи ма, укљу чу ју ћи 
она на ло ка лу, а би ће ис кре и ран и 
по се бан за кон за При ва ти за ци о ни 
ре ги стар ко ји ре ша ва про блем на чи-
на по де ле ак ци ја из овог фон да.

На ме ра је да се у по сто је ћу мре жу 
укљу че син ди ка ти Же ле зни це, ЈАТ-а, 
„Ср би ја во да” и „Ср би ја шу ма”, као и 
свих оста лих јав них пред у зе ћа, да 
пре по зна ју свој ин те рес и је ди ни 
пут да у ства ри обез бе де пра во на 
бес плат не ак ци је.

Мол ба је да нам про сле ди те кон-
так те ко је има те са њи ма, да ус по ста-
ви мо са рад њу и оја ча мо овај син ди-
кал ни по крет.

Опе ра тив ност зна чи да:
а) Пра ви мо мре жу – са ве те за ак-

ци је на оп штин ском ни воу у око 25 

гра до ва и оп шти на, ус по ста вља ју ћи 
по ве ре ни ка за тај град. Он је ди рект-
но по ве зан са цен тра лом ње гов за-
да так је да оку пи за ин те ре со ва не 
син ди ка те јав них ко му нал них пре ду-
зе ћа.

б) До би ја мо за са рад њу ве ћи број 
син ди ка та ко ји су фи нан сиј ски спо-
соб ни да сно се те рет кам па ње. Сви 

Бранко Павловић

су пот пу но са гла сни да су до са да-
шњи но си о ци ак тив но сти ис цр пли 
сво је бу џе те.

Са но вим пред ло гом се ула зи у 
Скуп шти ну пр вог рад ног да на у ок то-
бру, број ни је не го про шли пут. Про-
тив ник је по тро шио сва сред ства ми-
сле ћи да је то крај, а ка да га су о чи мо 
са „дру гим по лу вре ме ном” он ви ше 
не ће има ти шта да од и гра.

ГЛАВ НИ ОД БО РИ
СИН ДИ КА ТА

У ме ђу вре ме ну, син ди ка ти тре ба 
да за ка жу сво је глав не од бо ре, ка-
ко би нај ви ша те ла до не ла ле гал не 
од лу ке о на став ку ак тив но сти. За те 
од бо ре при пре ми ће мо струч ни тим, 
из ве штај и про јек ци ју бу џе та, јер 
без тог по да тка ни је мо гу ће до не ти 
озбиљ ну од лу ку.

Хит ност за ка зи ва ња про из ла зи 
из ак тив но сти Вла де Ср би је у ак ци ји 
„Мо би 63” и пред ло зи ма кон сул та на-
та за НИС, из ко јих се ви ди да за по-
сле ни или не ће до би ти ни шта или ће 
до би ти још ма ње вред не ак ци је не го 
у по сто је ћем мо де лу (мо дел за по де-
лу ак ци ја НИС-а је нај ве ћа до са да 
ви ђе на пре ва ра).

�
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СТАМ БЕ НА ПРО БЛЕ МА ТИ КА

Усво јен део при мед би Син ди ка та
Стал не при мед бе Син ди ка та ПТТ 

Ср би је на Уред бу о ре ша ва њу стам бе-
них по тре ба, де ли мич но су ува же не. 
Стам бе на ко ми си ја ЈП ПТТ на сво јој 
по след њој сед ни ци при хва тио је део 
на ших при мед би, а то је за тим учи-
нио и Управ ни од бор Пред у зе ћа. То 
се од но си на: 

–  сма ње ње бо до ва по осно ву зна-
ча ја рад ног ме ста за чла но ве по-
сло вод ства;

–  ујед на ча ва ње ме ри ла за оце ну 
успе шно сти и ква ли те та ра да;

–  спре ча ва ње прак се да за по сле-
ни сам се бе до ве де у не по вољ-
ни ју стам бе ну си ту а ци ју од прет-
ход не.

За ре ша ва ње стам бе них по тре ба 
рад ни ка По ште у овој го ди ни су из дво-
је на пет пу та ве ћа сред ства у од но су 
на про шлу го ди ну. Стам бе на ко ми си ја 
је об ја ви ла оглас за под но ше ње зах те-
ва за ре ша ва ње стам бе них по тре ба 
за по сле них, као и Оба ве ште ње о пред-
сто је ћој рас по де ли стам бе них кре ди-
та, ста но ва и слу жбе них ста но ва.

У пе ри о ду од 12. ма ја до 12. ју на 
2006. го ди не струч не слу жбе у рад-
ним је ди ни ца ма су при ма ле и за во ди-
ле зах те ве за по сле них са по треб ном 

до ку мен та ци јом, а на кон то га усле ди-
ће оби ман по сао на про ве ри при спе-
лих при ја ва и фор ми ра ње ко нач не 
стам бе не ли сте. Сле де ћи ко рак би 
би ло да ва ње стам бе них кре ди та и у 
ту свр ху Пред у зе ће ће, из по слов них 
сред ста ва, за јед но са лич ним уче-
шћем од 10 од сто, из дво ји ти 644 ми-
ли о на ди на ра.

Стам бе ни кре ди ти се да ју за по сле-
ном ли цу нај ви ше до из но са тр жи шне 
це не ста на, од но сно по ро дич не стам-
бе не згра де стан дард не опре мље но-
сти ко ји за по сле ном ли цу при па да, у 
ме сту где се стам бе на по тре ба ре ша-
ва, а нај ви ше до про сеч не тр жи шне 
вред но сти по 1 ква драт ног ме тра ста-
на на те ри то ри ји оп шти не од но сно 
гра да, тј. у ви си ни раз ли ке из ме ђу 
тр жи шне вред но сти нео д го ва ра ју-
ћег ста на у сво ји ни (за по сле ног ли ца 
или чла на ње го вог по ро дич ног до ма-
ћин ства) и тр жи шне вред но сти ста на 
ко ји му при па да, од но сно нај ви ше до 
из но са вред но сти ра до ва на по бољ-
ша њу усло ва ста но ва ња пре ма опи-
су, пред ме ру и пред ра чу ну ра до ва, 
пре ма сле де ћим усло ви ма:

–  да за по сле но ли це, на име уче-
шћа, упла ти Пред у зе ћу 10 од сто 

лич них сред ста ва од тр жи шне 
вред но сти ста на или по ро дич не 
стам бе не згра де, од но сно од ви-
си не раз ли ке из ме ђу тр жи шне 
вред но сти нео д го ва ра ју ћег ста-
на и ста на ко ји му при па да;

–  да кре дит за из град њу или ку по-
ви ну ста на от пла ти у ро ку од 40 
го ди на и то у јед на ким ме сеч ним 
ра та ма;

–  да кре дит за по бољ ша ње усло ва 
ста но ва ња от пла ти у ро ку од 20 
го ди на;

–  да го ди шња ка мат на сто па из но-
си 0,5 про це на та.

Тр жи шна вред ност ста на и ме сеч-
ни ану и те ти ис ка зу ју се у ди нар ској 
про тив вред но сти у од но су на евро 
пре ма зва нич ном кур су у мо мен ту за-
кљу чи ва ња уго во ра, од но сно утвр ђи-
ва ња ану и те та.

У на шем син ди ка ту не скри ва ју за-
до вољ ство што ће ове го ди не ве ли ки 
број на ших ко ле га мо ћи да ре ши свој 
стам бе ни про блем а члан Стам бе не 
ко ми си је из на ших ре до ва обе ћа ва 
да ће се мак си мал но ан га жо ва ти ка ко 
би пла ни ра на сред ства и ове го ди не 
оти шла у пра ве ру ке.

ЗА СТОЈ У ПО СЛУ СА „НЕ КЕР МА НОМ”

Вла да про ме ни ла Уред бу
У сеп тем бру 2002. го ди не по кре-

нут је по сао ка та ло шке про да је ком-
па ни је „Не кер ман” пре ко По ште Ср-
би је, ко ме се ка сни је при дру жи ла и 
фир ма „Кве ле”. Гро мо гла сно је на ја-
вљи ван од стра не по сло вод ства, а 
од рад ни ка је при мљен са не го до ва-
њем због по чет них ве ли ких те шко-
ћа у са мом ра ду.

Овом при ли ком би се освр ну ли 
на про бле ме ко ји су ис кр сли у по-
след ње вре ме. По сао је до ско ро 
оба вљан до ста успе шно, уз јед но 
„али”. Др жа ва је го то во че ти ри го ди-
не би ла ус кра ће на за ца ри ну и ПДВ 
за ро бу ко ја је на овај на чин пла си-
ра на пре ко ПТТ-а. Сма тра се да су 
пре кр ше на и два за ко на: За кон о 

ква ли те ту про из во да и За кон о јав-
ном огла ша ва њу.

Ка ко да ље? Вла да је 2. ју на 2006. 
го ди не до не ла Уред бу о из ме ни 
Уред бе о ца рин ско до зво ље ном 
по сту па њу са ца рин ском ро бом, 
пу шта њу ца рин ске ро бе и на пла ти 
ца рин ског ду га. Су шти на ове уред-
бе је да су по шиљ ке до вред но сти 
20 евра осло бо ђе не да жби на уко-
ли ко је по ши ља лац фи зич ко ли це. 
Ово ре ше ње не ће ути ца ти са мо на 
куп це ка та ло шке ро бе „Не кер ма на” 
и „Кве леа”, јер ће им ар ти кли по ску-
пе ти (про це на је за око 40 од сто), 
већ и на огром ни део ста нов ни-
штва Ср би је због по о штре них ца-

рин ских про пи са и ве ћих за хва та-
ња др жа ве.

Још је дан пред у слов на шег да-
љег ра да са овим ком па ни ја ма је 
пот пи си ва ње но вог уго во ра из ме ђу 
ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” и „Nec ker-
mann”-Бе о град, ко ји ће би ти убу ду-
ће но си лац по сла, а до са да је пру-
жао са мо ло ги сти ку.

Овај по сао иза зи вао је до ста по-
ле ми ке и кон тра вер зи ме ђу за по-
сле ни ма. О то ме да је то не сум њи во 
зна чај на те ма све до чи по да так да 
ће око бу ду ћег раз во ја до га ђа ја по 
овом пи та њу рас пра вља ти и Управ-
ни од бор ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би-
ја”, на ини ци ја ти ву на шег пред став-
ни ка у том ор га ну.
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Не жу ри те у Евро пу!
Већ две го ди не тра је са рад ња из ме-

ђу Европ ске син ди кал не цен тра ле 
– Еуро фе доп и на шег син ди ка та и она 
се до са да огле да ла пр вен стве но у еду-
ка ци ји на ших чла но ва и раз ме ни ин-
фор ма ци ја и ис ку ста ва. Упра во чи ње-
ни ца да као зе мља и пред у зе ће ко је се 
ба ви по штан ским услу га ма ка сни мо за 
ве ћи ном зе ма ља Евро пе, по ста ви ли су 
нас у по зи ци ју да учи мо и пра ти мо про-
це се ко ји су се већ од и гра ли у зе мља ма 
из окру же ња. То је и при ли ка да се учи-
мо на гре шка ма и пред ви ди мо мо гу ће 
по сле ди це до га ђа ја и про ме на ко је нас 
оче ку ју. Сто га нам је од по себ не по мо-
ћи и чи ње ни ца да се на ме сту пот пред-
сед ни ка те ве ли ке син ди кал не цен тра-
ле на ла зи Ја дран ко Ве хар из Хр ват ског 
син ди ка та јав них слу жби. Го спо дин Ве-
хар је био љу ба зан да за „По штар” од-
го во ри на не ко ли ко пи та ња:

– Хр ват ска По шта иде за ко рак 
ис пред нас у ре фор ма ма и ускла ђи ва-
њи ма са европ ским за ко но дав ством. 

Ка ква су до са да шња ис ку ства?

Ко ле ге у Ср би ји сма тра ју да смо 
ми у Хр ват ској ис пред вас у на прет ку 

ка Евро пи, али ја ми слим да раз ли ке 
ни су та ко ве ли ке и да јед ни од дру-
гих мо же мо мно го на у чи ти. Са дру ге 
стра не вам ма ло и за ви дим на ва шем 
по ло жа ју, јер за и ста сма трам да не 
тре ба жу ри ти са од ре ђе ним про ме-
на ма ко је су нас за де си ле. Ту ми слим 

ста вља мо. Оно што нас нај ви ше бо ли 
у тим про ме на ма је гу би так си гур но-
сти рад ног ме ста и за ра де на ко ју 
смо на ви кли, а ко ја се гу би у не ми ло-
срд ној тр жи шној утак ми ци. Из гу би ла 
се она опу ште ност у ра ду, из гу био се 
осмех са ли ца рад ни ка и све се ме ри 
са мо кроз ка пи тал ко ји се по сва ку 
це ну мо ра уве ћа ва ти. Сте као сам ути-
сак да ви ов де још увек има те до бар 
кон такт са по сло вод ством и ја вам 
пре по ру чу јем да га што је мо гу ће ду-
же за др жи те.

– Ка ко на рад ни ке ути чу при пре ме
за ула зак у ЕУ?

Иако сам ја пот пред сед ник Европ-
ске фе де ра ци је син ди ка та у јав ним 
слу жба ма, да бу дем искрен, ме ни се 
не жу ри у Европ ску уни ју. До бро сам 
упо знат ка ко они функ ци о ни шу и као 
ра де и ве о ма сам све стан не га тив них 
по сле ди ца ко је са со бом до но си ка пи-
тал ко ји ку ца на на ша вра та. Са дру ге 
стра не, мо ра мо би ти све сни да је тај 
пут за све нас не ми нов ност и да се у 
тим усло ви ма мо ра мо при ла го ђа ва ти 
и бо ри ти да што лак ше про ђе овај пе-
ри од при ла го ђа ва ња и при хва та ња 
оба ве за ко је до но си ула зак у ЕУ. Ка пи-
тал ко ји до ла зи је не у мо љив и не ху-
ман, а ни Хр ват ска ни Ср би ја не ма ју 
раз ви јен си стем со ци јал не др жа ве 
(као на при мер Швед ска или Дан ска) 
па ће по сле ди це би ти још те же.

– Шта нам са ве ту је те?

Упо зна ју ћи се ва шим ра дом и на-
чи ном ор га ни зо ва ња ва шег син ди-
ка та, сма трам да има те ве о ма до бру 
ор га ни за ци ју и да сте спрем ни за иза-
зо ве ко ји су пред ва ма. Оно што вам 
је по треб но су од ре ђе на ис ку ства зе-
ма ља ко је су већ про шле пу тем ко јим 
ви са да ко ра ча те. Оп шти је тренд у 
све ту по ве зи ва ње син ди ка та и слич-
них ор га ни за ци ја у је дин ствен фронт 
окре нут про тив гло ба ли за ци је и со ци-
јал них не прав ди ко је вла да ју ши ром 
све та. Мо ра те би ти део тог по кре та и 
би ти ја ки ор га ни за ци о но из ну тра. То 
је са мо пред у слов, а син ди кал ни рад 
је бор ба ко ја ни ка да не пре ста је.

ЈА ДРАН КО ВЕ ХАР, ПОТ ПРЕД СЕД НИК ЕУРО ФЕ ДОП-А У ПО СЕ ТИ
СИН ДИ КА ТУ ПТТ СР БИ ЈЕ

ИНТЕРВЈУ:

Јадранко Вехар

14. апри ла. 2006. за кљу чен је 
АНЕКС 2 Ко лек тив ног уго во ра за 
Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср бија” ко ји гла си:

Члан 1.
У Ко лек тив ном уго во ру за Јав но 

пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” 
(„Слу жбе ни гла сник РС” бр. 90/04 и 
102/05), члан 88. ме ња се и гла си :

„Члан 88.
За по сле номе се мо же одо бри ти 

за јам за на бав ку огре ва, зим ни це, 
уџ бе ни ка и за дру ге на ме не  на пред-
лог ре пре зен та тив них син ди ка та.

Од лу ку о одо бра ва њу зај ма из 
ста ва 1. овог чла на до но си ге не рал-
ни ди рек тор Пред у зе ћа, у скла ду са 
рас по ло жи вим сред стви ма.

Од лу ком о одо бра ва њу зај ма утвр-
ђу је се на ме на за ко ју се за јам одо-
бра ва , ви си на зај ма , по че так от пла-

те и рок вра ћа ња зај ма , ко ји не мо же 
би ти ду жи од два на ест ме се ци.

Вра ћа ње зај ма вр ши се у јед на-
ким ме сеч ним ра та ма , об у ста вом ме-
сеч не ра те од за ра де за по сле нога.”

Члан 2.
Овај анекс сту па на сна гу на ред-

ног да на од да на да на об ја вљи ва ња 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”

Ко мен тар:  Овим чла ном је као 
пр во про ду жен мо гу ћи рок за вра ћа-
ње, што под ра зу ме ва и по тен ци јал-
но ве ћи из нос,као и то да је из бри-
сан услов да се не мо же узе ти но ва 
по зајм ни ца док се не вра ти ста ра. 
То је омо гу ћи ло ис пла ту ,,по зајми-
це” у апри лу као и ис пла ту но ве
20. 6. 2006. НА ШЕСТ МЕ СЕ ЦИ У ИЗ-
НО СУ 24.000 ДИ НА РА ПО ЗА ПО СЛЕ-
НОМЕ.

Анекс 2 Колективног уговора

на про ме не ко је не га тив но ути чу на 
пра ва и жи во те рад ни ка ко је ми пред-
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је одр жа на у Со ко Ба њи, иза бран је и 
пред сед ник Кон фе де ра ци је – Ми лан 
Ко ва че вић, ду го го ди шњи ак ти ви ста 
и пред сед ник син ди ка та ЕПС-а. Оп-
шти је ути сак да ће тај из бор до не ти 
но ви ква ли тет и по ло жај Кон фе де ра-
ци ји сло бод них син ди ка та.

БРА ТИ СЛАВ БЛА ГО ЈЕ ВИЋ – ПО МОЋ НИК У МИ НИ СТАР СТВУ ЗА КА ПИ ТАЛ НЕ
ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ НА ЈА ВИО НА СКУП ШТИ НИ СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ:

За слу жи ли сте ве ће за ра де!
Бра ти слав Бла го је вић, по моћ-

ник ре пу блич ког ми ни стра за 
ка пи тал не ин ве сти ци је, на ја вио је, 
као гост Скуп шти не Син ди ка та ПТТ 
Ср би је, ве ли ке ак тив но сти ко је су 
пред ми ни стар ством и По штом у на-
ред ном пе ри о ду и упо зо рио син ди-
кал це да „до бро чи та ју за ко не, пра те 
иде је и по ди де је, ко је се не ка да до-
бро не ви де и да до бро слу ша ју јав-
ност”. Бла го је вић сма тра да ће мо ове 
го ди не ко нач но иза ћи из ММФ-овог 
про гра ма ко ји др жи урав ни лов ку ме-
ђу пла та ма у јав ним пред у зе ћи ма.

Го спо дин Бла го је вић је ис та као 
из у зет ну са рад њу са на шим син ди ка-
том и то, ка ко је ис та као, пр вен стве-
но за хва љу ју ћи на шим ак тив но сти-
ма као и ква ли тет ним и од го вор ним 
зах те ви ма. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
по сто ји во ља у ре сор ном ми ни стар-

ству да се иза ђе у су срет на шим зах-
те ви ма и да се на пра ви на чин из ба-
лан си ра ју од но си из ме ђу уче сни ка у 
со ци јал ном ди ја ло гу.

„Ве ли ки про блем нам пред ста вља 
Уред ба Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко-
јом се огра ни ча ва раст за ра да у јав-

ним пред у зе ћи ма и ко ја нам је оне-
мо гу ћи ла да, и по ред фан та стич них 
по слов них ре зул та та ко је оства ру је 
По шта, за све за по сле не обез бе ди мо 
зна чај ни је по ве ћа ње за ра да. То је, 
сло бод но мо гу да ка жем, др жав на 
ура ни лов ка ко ја је уве де на под при-
ти ском ММФ-а и њи хо вих зах те ва да 
се сма њи јав на по тро шња. Ра ди мо 
на то ме и си гу ран сам да ће По шта 
вр ло бр зо иза ћи из по ме ну те уред-
бе. За и ста је не при род но у истом 
ко шу др жа ти пред у зе ћа као што су 
„Же ле зни це Ср би је”, ко је се са 80 од-
сто сред ста ва фи нан си ра ју из бу џе та 
и са дру ге стра не По шту ко ја се са ма 
фи нан си ра и ства ра про фит. По тру-
ди ће мо се да на гра ди мо ваш рад и 
ре зул та те ко је по сти же те та ко што 
ће мо ува жи ти и по др жа ти ва ше син-
ди кал не зах те ве” , рекао је он.

КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈА СЛО БОД НИХ СИН ДИ КА ТА – ПО СЛЕД ЊА ЛИ НИ ЈА ОД БРА НЕ
ДИ ВЉОЈ ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈИ

За јед но смо ја чи
Син ди кат ПТТ Ср би је је био је дан 

од осни ва ча Кон фе де ра ци је сло бод-
них син ди ка та, за јед но са ко ле га ма 
из ЕПС-а, НИС-а, Те ле ко ма итд. Са мо 
фор ми ра ње КСС-а ини ци ра ли су пре 
све га за јед нич ки про бле ми, али и апа-
ти ја на син ди кал ној сце ни Ср би је.

На и ме, по сто је ће син ди кал не 
цен тра ле СССС и УГС „Не за ви сност”, 
оп те ре ћенe хи по те ка ма и по ли тич-
ким до го во ри ма из про шло сти, ни-
су се про сла ви ле као за штит ни ци 
рад нич ких ин те ре са. Има ју ћи у ви-
ду и чи ње ни цу да се на ше дру штво 
на ла зи у пе ри о ду тран зи ци је и при-
ва ти за ци је, а да су јав на пред у зе ћа, 
као нај здра ви ји део на ше при вре де, 
стал но на ме ти свет ског ка пи та ла, на-
мет ну ла нам се оба ве за да се збли жи-
мо и ује ди ни мо.

Та ко је ство рен си гур но нај здра-
ви ји део син ди кал ног по кре та у Ср-
би ји – КСС, ко ја да нас пред ста вља 

тврд орах и по след њу ли ни ју од бра-
не у овој фа зи тран сфор ма ци је на-
шег дру штва про тив ди вље и не кон-
тро ли са не при ва ти за ци је ве ли ких 
на ци о нал них до ба ра. Јав на пред у зе-
ћа пред ста вља ју нај вред ни је што је 
оста ло од при вре де а ни је при ва ти-
зо ва но, та ко да нас за си гур но оче ку-
ју бол ни про це си при ва ти за ци је ко ји 
са со бом до но се и мно го про бле ма. 
Син ди ка ти ни су про тив не ми нов них 
про ме на, али ће у том про це су за сту-
па ти пр вен стве но на ци о нал не и рад-
нич ке ин те ре се и бо ри ти се про тив 
ин те ре са ка пи та ла ко ји је све при-
сут ни ји. Сто га је све ве ћа по тре ба за 
син ди кал ном ко хе зи јом, по себ но у 
на шој Кон фе де ра ци ји.

По сто је и про бле ми у функ ци о ни-
са њу КСС-а, не ке де чи је бо ле сти још 
ни смо пре ле жа ли, али ства ри по ла-
ко до ла зе на сво је ме сто. На по след-
њој сед ни ци Скуп шти не КСС-а, ко ја 

Братислав Благојевић

Милан Ковачевић
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ПО НО ВО О ПРА ВИЛ НИ КУ О СТА ТИ СТИ ЦИ И НОР МА МА

Коначно се и Синдикат пита!
У прет ход ном пе ри о ду је, углав-

ном, био за не ма ран сег мент 
пре го во ра и уче шћа син ди кал них 
пред став ни ка у про це су пла ни ра ња 
тех но ло шког и тех нич ког уна пре-
ђи ва ња ра да и усло ва ра да што је у 
јед ном пе ри о ду до ве ло до за сто ја 
и ка шње ња у спро во ђе њу би знис 
пла но ва. То је има ло за по сле ди цу за-
о ста ја ње у ни воу и ква ли те ту пру жа-
ња услу га а и са мој ху ма ни за ци ји ра-
да на од ре ђе ним рад ним ме сти ма.

По чет ни ко рак на пла ну зна чај ног 
по што ва ња син ди кал ног пре го ва ра-
ња је ак тив но, до ду ше по при лич но 
за ка сне ло, уче шће син ди ка та у са чи-
ња ва њу еле ме на та Пра вил ни ка о ста-
ти сти ци и нор ма ма. Ка ко ни смо од 
са мог по чет ка би ли укљу че ни у про-
цес сни ма ња нор ми, мо гли смо са мо 
да да мо сво је при мед бе на пред лог 
по ме ну тог пра вил ни ка.

На ше кон крет не су ге сти је су се 
од но си ле на чла но ве 7.,8.,17.,25. и 
28. где смо тра жи ли да се нор ми ра ју 
по сло ви ко ји се еви дент но оба вља ју 

а ни су уне ти у Пра вил ник, као и на 
вре ме на ко ја су од ре ђе на за из вр ша-
ва ње од ре ђе них рад њи.

У де лу пре гле да услу га, про це са ра-
да и нор ми да ли смо ми шље ње да је 
нео п ход но у свим рад ним це ли на ма 
где је де фи ни сан про цес по је ди нач-
ног кар то ва ња по ши ља ка од ре ди ти 
две нор ме:

ра вр ши ти пре ла га ње истих са го ми-
ле на го ми лу. Ово смо пред ло ши ли 
из раз ло га што се ра ди на уки да њу 
па кет ских спро вод ни ца. Оне се за 
„Не кер ман” и „Кве ле” по шиљ ке већ 
не ко ри сте, па се еви ден ти ра ње по-
да та ка о по шиљ ци мо же оба ви ти је-
ди но ви зу ел но са по шиљ ке-па ке та.

За те ле ко му ни ка ци о не услу ге 
дат је пред лог за нор ми ра ње услу ге 
„По ку шај от пре ме те ле гра ма те ле-
фо ном” крај њој до став ној по шти од 
стра не над ре ђе не пост-нет по ште. 
На и ме,у до ста слу ча је ва има мо не у-
спе шних по ку ша ја пре да је те ле гра-
ма те ле фо ном крај њој до став ној по-
шти. Раз ло зи мо гу би ти не ја вља ње 
рад ни ка по ште, за у зе тост те ле фон-
ске ли ни је, не мо гућ ност пре у зи ма-
ња те ле гра ма због за у зе то сти рад-
ни ка крај ње по ште. Сма тра ли смо 
да се и то вре ме ко је рад ник очи то 
утро ши мо ра еви ден ти ра ти.

Код услу га нов ча ног по сло ва ња да-
ли смо пред лог да се еви ден ти ра рад 
на пре но су по да та ка у не а у то ма ти зо-
ва ним по шта ма на кра ју ра да, по сле 
са чи ња ва ња ста ња ка се. Та ко ђе смо 
по ста ви ли пи та ње да ли је рад ник на 
по за дин ском уно су нор ми ран?

Код за ду же ња и раз ду же ња књи-
же них по ши ља ка и нов ча них до зна ка 
да та је су ге сти ја да ни је пред ви ђе на 
при пре ма по што но ше за раз ду же ње 
са ис по ру че ним по шиљ ка ма са оп те-
ре ће њем, са по шиљ ка ма ко је ни су 
уру че не и са ис пла ће ним и не ис пла-
ће ним нов ча ним до зна ка ма.

Та ко ђе, због не при су ство ва ња са-
стан ци ма ко ми си је за из ра ду Пра вил-
ни ка о ста ти сти ци и нор ма ма, ни је 
нам по зна то да ли се нор ми ра услу га 
са чи ња ва ња по ну де за про да ју услу-
ге по штан ских про из во да и ар ти ка ла 
као и за аван сно пла ћа ње? Да ли се 
нор ми ра унос фак ту ре за раз ду же-
ње по из вр ше ној днев ној услу зи од 
стра не ко ри сни ка са ко ји ми ма мо 
скло пљен уго вор, и да ли се нор ми ра 
штам па ње ра чун ског ста ња рад ни ка, 
пре глед при мље них по ши ља ка, пре-
глед при мље них упла та ва у че ра 063 
и 064 као и пре гле да при хо да?

ЛО ША ПРАК СА
По ста ла је већ уста ље на прак-

са да, при ли ком из да ва ња на ло га 
рад ним је ди ни ца ма и по шта ма у 
ко ји ма се оба ве шта ва ју о уво ђе-
њу но вих по сло ва или услу га, не-
ма ин фор ма ци ја ка ко се те исте 
услу ге и по сло ви нор ми ра ју или 
под ко јом ши фром се еви ден ти ра-
ју у Ста ти сти ци.

По след њи та кав на лог је сти-
гао под бро јем 2006-45768 (од 
25. ма ја 2006. го ди не) и по ње му 
је на ло же но је да се оба ве зно све 
по шиљ ке ко је су при мље не у по-
шти жи го шу од стра не рад ни ка 
на при је му. По сло ви жи го са ња 
при мље них по ши ља ка (ЕПС-а, 
Те ле ко ма, ди рект на по шта) ни су 
пред ви ђе ни Пра вил ни ком о ста-
ти сти ци и нор ма ма, а еви дент но 
је да је то ве ли ки по сао ко ји зах те-
ва вре ме. За са да је то по сао ко ји 
се ни ко ме не еви ден ти ра. За што 
је то та ко?

Момчило Јелисавчић

–  пр ву нор му у слу ча ју да се кар-
то ва ње оба вља „ске ни ра њем” 
по да та ка са по ши ља ка бар-код 
чи та чем;

–  дру гу за слу чај да се кар то ва ње 
оба вља руч но, уно сом по да та ка 
са бар-код на леп ни це на кар ту.

Још по сто је по ште и рад на ме ста 
где се не ко ри сти уре ђај за ске ни ра-
ње, већ се по да ци о бро ју по шиљ ке 
(три на ест ка рак те ра) упи су ју руч но у 
до ку мент, што је до ста ком пли ко ва ни-
ји и спо ри ји про цес од про це са ске ни-
ра ња по да тка ске не ром. Та ко ђе смо 
би ли ми шље ња да је по ве ћа њем бро-
ја ка рак те ра ко ји се уно се у до ку мент 
по ве ћа но и вре ме но је је нео п ход но 
за из вр ша ва ње та квог ра да.

У слу ча ју ра да у из ме нич ној по шти 
на ше ми шље ње је би ло да је нео п ход-
но раз дво ји ти по је ди нач но кар то ва-
ње пи смо но сних по ши ља ка и по је ди-
нач но кар то ва ње па ке та. Сма тра мо 
да је не мо гу ће из јед на ча ва ти вре ме 
по треб но за по сло ве ске ни ра ња или 
руч ног ис пи си ва ња по да та ка са пи-
смо но сне по шиљ ке ко ја се ра ди на 
рад ном сто лу и па ке та за ко ји се мо-
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ПРЕДСТАВНИЦИ СИНДИКАТА НЕЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У РАСПРАВИ О ИЗМЕНАМА 
ЗАКОНА О РАДУ

Радник сведен на голог најамника

Пред ло женим изменама Закона 
о раду би ла би умањена постојећа 
радничка права, која су у Србији 
ина че оскудна, и уколико би уки ну-
ли право раднику на минули рад, 
топли оброк и регрес, нашег рад ни-
ка би претворили у голог најам ника, 
сматрају представници син ди ката, 
који сматрају да заса да нема потребе 
да се било шта ме ња у Закону, па 
стога неће уче ство вати у социјалном 
дијалогу. Син ди калци су обавестили  
Слобо да на Лаловића, министра за 
рад, запошљавање и социјалну по-
ли ти ку да неће учествовати у ра ду 
трипартитне радне групе, фор ми ра-
не ради припреме измена и допуна 
Закона о раду.

Топли оброк није обавеза
У овом тренутку нема ар гу мен-

та ци је да би се било шта мењало у 
За ко ну о раду и то је једини разлог 
због чега сада нећемо учествовати 
у ди ја ло гу. С том одлуком смо иза-
шли са да јер смо тек сад добили 
зва ни чан допис од Министарства 
ра да, запошљавања и социјалне по-
ли ти ке с предложеним изменама. 
Ми не видимо да је ово тренутак да 
се би ло шта мења и предлажемо да 
све оста не као и досад.

Ако се прихвате најављене из-
мене, исплата топлог оброка била 

би регулисана „као могућност, а не 
као обавеза послодавца”, а за осно-
вицу за исплату боловања била би 
узи мана основна, а не просечна 
тро ме сеч на зарада запосленог јер 
са да „запослени који су на бо ло ва-
њу или у одређеним периодима 
ко ристе годишњи одмор примају 
ви ше од оних који раде”. Према 
најав љеним допунама, отпремнине 
рад ника неће бити исплаћиване 
на укупни радни стаж запосленог, 
већ на године рада проведене код 
послодавца код кога је запослени 
евидентиран као технолошки ви-
шак, а родитељи хендикепираног 
де те та радиће пола радног времена 
док дете не напуни 18 година.

Предвиђене измене Закона 
уки да ју накнаду за рад у сменама, 
осим накнаде по основу ноћног 
ра да, која ће се исплаћивати као и 
до сада. Радни однос на одређено 
вре ме, после измена, моћи ће да 
траје најдуже три године, уместо 
досадашњих годину дана, а го диш-
њи одмор радници ће моћи да 
ко ри сте у деловима, с тим што би 
са мо први део био ограничен на 
ми ни мум две седмице. Из Закона 
о раду, такође, „нестаће” одредба 
пре ма којој радник који је добио 
от каз може бити враћен на посао 
ре ше њем инспекције рада. Закон 

би био допуњен и предлогом о 
ос ни вању приватних Агенција за 
привремено запошљавање, од нос-
но изнајмљивање радника на одре-
ђено време. Реч је о агенцијама које 
би своје стал но запослене раднике 
изнајм љивале према потребама 
дру гих послодаваца.

Убеђивања и аргументи

Министар Слободан Лаловић 
ка же да не очекује велико не за-
до вољ ство грађана и социјалних 
парт не ра, а нарочито не на начин 
на који су се сличне ствари оди гра-
ва ле у Фран цу ској, јер „пре него 
што упу ти закон у владу, ипак ће би-
ти обављено много раз го вора, кон-
сул та ци ја, са слу ша ти убе ђи вања и 
аргу менте”.

„Си гур но је да нећу ићи с пред-
ло гом закона уколико не ма мо 
скуп штинску подршку и уколико 
се не будемо бар разјаснили са 
социјалним партнерима око по тре-
бе појединих измена. Сви ће имати 
при лику да виде, чују, дају предлоге 
и аргументе, да се расправимо и он-
да ће то ићи на владу и у Скупштину” 
ре као је Лаловић.

Договорићемо се само ако се 
спорна решења повуку – поручују 
синдикати.

Са ста нак са го спо ди ном Ми ли-
ћем и го спо ди ном Бе ри сав цем, 
глав ним ко ор ди на то ри ма у по ступ-
ку из ра де но вог Пра вил ни ка о ста ти-
сти ци и нор ма ма је дао по ло вич не 
ре зул та те и том при ли ком су при хва-
ће не не ке од на ших су ге сти ја.

Увр шће на је нор ма бро ја ња нов-
ца на шал тер ту у слу ча је ви ма пре-
да је па за ра од ве ли ких ко ри сни ка и 
при је ма и пре да је го то ви не од глав-
не бла гај не, че га ни је би ло у пред ло-
гу пра вил ни ка.

Та ко ђе је при хва ћен наш пред лог 
за нор ми ра ње при пре ме по што но-
ше за раз ду же ње и од ре ђе на је нор-
ма од 20 ми ну та као про сек, ко ја је 
по на шем ми шље њу са свим за до во-
ља ва ју ћа.

Не ке од при мед би ни су про шле, 
а на еви ден ти ра не не ло гич но сти до-
би ли смо од го вор да је ме ре ње вре-
ме на би ло пре пу ште но са мим рад ни-
ци ма у се дам рад них је ди ни ца и да 
су они на осно ву та ко до би је них вре-
ме на од ре ди ли про сек. У том слу ча ју 
ни смо мо гли да ље при го ва ра ти.

Под се ћа мо да је Глав ни од бор до-
нео Од лу ку о да ва њу са гла сно сти на 
Пра вил ник о ста ти сти ци и нор ма ма. 
Зна ју ћи да нор ме ди рект но ути чу на 
ви си ну за ра де за по сле них, Син ди-
кат ПТТ Ср би је по себ но је за ин те ре-
со ван да нор ме бу ду ре ал не, ка ко би 
за по сле ни при ми ли аде кват ну на док-
на ду за свој рад и због то га ће се са 
по себ ном па жњом и да ље пра ти ти 
при ме на и да ва ти пред ло зи из ме на 
и до пу на по ме ну тог пра вил ни ка.

Мом чи ло Је ли сав чић

Ми нистар Слободан Лаловић ка же да не очекује велико не за до вољ ство грађана, а на ро чи то не на 
начин на који се све, због сличне ствари, оди гра ва ло у Француској
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БРА НЕ МИ ШИЧ, СТРУЧ ЊАК ВЕ ЋА СИН ДИ КА ТА СЛО ВЕ НИ ЈЕ, ПО СЕ ТИО СИН ДИ КАТ 
ПТТ СР БИ ЈЕ

Ка ко „твр ди ти па зар”
„Гло ба ли за ци ја је на де лу и си-

стем у ко ме смо до не дав но 
би ли сви за јед но, си стем јед на ко сти 
у ко ме је ра спон пла та био од је дан 
до пет и у ко ме су рад ни ци има ли 
при о ри тет при по де ли ста но ва не-
стао је без тра га. Са да жи ви мо у си-
сте му ве ли ких не јед на ко сти, ко ји 
је од прин ци па „је дан рад ник-је дан 
глас”, ство рио си стем „јед на де о ни-
ца-је дан глас”. Ако сте гле да ли филм 
„Парк из до ба Ју ре” схва ти ли сте да 
су ди но са у ру си из у мр ли јер ни су зна-
ли да се при ла го де. Та ко ће из у мре-
ти и син ди ка ти ако се не при ла го де 
но вом си сте му!”

Ово је ис та као Бра не Ми шич, еми-
нент ни струч њак из Ве ћа син ди ка та 
Сло ве ни је, ко ји је не дав но у пу ној 
ма лој са ли До ма син ди ка та одр жао 
из у зет но за ни мљи во пре да ва ње на 
те ме: „Со ци јал ни ди ја лог из ме ђу син-
ди ка та, пред став ни ка по сло да ва ца и 
вла де”, „Ко лек тив но пре го ва ра ње” и 
„Син ди кат у тран зи ци ји”.

Раз ли ка у на чи ну ре ша ва ња 
про бле ма

Циљ пре да ва ња је био „оспо со-
бља ва ње син ди кал них ак ти ви ста за 
син ди кал ни рад”, а гост из Сло ве ни-
је је ве о ма ин спи ра тив но го во рио о 
уоби ча је ним рад нич ким про бле ми-
ма са ко ји ма се, то се из ње го ве при-
че ве о ма ја сно ви ди, су о ча ва ју за по-
сле ни у свим европ ским зе мља ма. 
Раз ли ка је, то је очи глед но, у на чи ни-

чи во бру то до хот ком по за по сле ном. 
„Ако у об зир узме мо кри те ри ју ме за 
ме ре ње про дук тив но сти, ка кви су 
код вас уоби ча је ни, до ћи ће мо до не-
дво сми сле ног за кључ ка да је Си зиф 
нај про дук тив ни ји чо век у исто ри-
ји. А ка кав му је ре зул тат? Ни ка кав! 
Јер, циљ ни је ис пу нио. За то, ци ље ви 
пред у зе ћа тре ба да бу ду при мар ни 
и њих тре ба те сно ве за ти са ко лек-
тив ним уго во ром”, ис та као је Ми шич 
и до дао да, уко ли ко не ма аде кват не 
мо ти ва ци је, пре све га ма те ри јал не, 
не ће би ти ни ре зул та та. За то мо ти ва-
ци ја и је сте је дан од бит них фак то ра 
ко ји ути че на про дук тив ност.

Ци ље ви су про фит
и на пре дак

„Че сто ми за ме ра ју да при чам као 
по сло да вац, а ја од го ва рам – еко но-
ми ја је са мо јед на – иста и за по сло-
дав ца и за за по сле ног, а њен циљ је 
ве о ма ја сан – про фит и на пре дак”, 
об ја снио је гост из Сло ве ни је.

За то нај ве ћа ве шти на у син ди кал-
ним ак тив но сти ма и је сте про на ћи 
пра ву ме ру из ме ђу син ди кал них 

До го во ри те се са
ди рек то ром

„То што ди рек тор има ве ли ку 
пла ту ни је ва ша ствар, не го ствар 
вла сни ка ком па ни је. Мо ра те се 
са ди рек то ром до го во ри ти да 
рад ни ци има ју ве ће пла те. Ја сам 
имао слу жбе ни ауто до ско ро и 
вра тио сам га јер сам схва тио да 
сва ког ме се ца тро шим 300 евра 
за ње га. Ви ше ми се ис пла ти да 
идем пре во зом”, об ја снио је не ке 
сво је ста во ве Бра не Ми шич.

Бране Мишич

зах те ва и ре ал но оства ри вих ци ље-
ва. То је она пра ва тех ни ка пре го ва-
ра ња ко ја је би тан фак тор успе ха у 
од но си ма из ме ђу по сло да ва ца и 
син ди ка та. У пре го во ре тре ба, са ве-
ту је Бра не Ми шич, увек ићи пот пу но 
при пре мљен. Зах те ви ко ји се по ста-
вља ју по сло дав цу тре ба да бу ду ре-
ал но оства ри ви. На рав но, увек тре-
ба ра чу на ти и са фак то ром „твр ђе ња 
па за ра”, на род ским је зи ком ре че но 
цењ ка њем, али не тре ба би ти не у ме-
рен у зах те ви ма. Јер, што су зах те ви 
ве ћи, те же их је оства ри ти.

Тех ни ка пре го ва ра ња
Гост из Сло ве ни је сма тра да је 

ре зул тат оно што се ра чу на, а да на-
чин на ко ји се до ње га до ђе и ни је 
од кључ ног зна ча ја. „У пре го во ри ма 
са по сло дав цем увек се тру дим да га 
убе дим ка ко је он тај ко ји је на кра-
ју три јум фо вао. Ни је ми бит но ако 
дру га стра на по ми сли да је бо ље 
про шла и би ла ве шти ја, све док ја 
успе вам да оства рим сво је, ре ал но 
за цр та не, ци ље ве.”

Но, без об зи ра на све тех ни ке пре-
го ва ра ња и од но се из ме ђу син ди ка-
та и по сло дав ца, лич ни до при нос 
сва ког за по сле ног про спе ри те ту 
ком па ни је кључ је и осно ви ца на-
прет ка. И за фир му, и за по је дин ца у 
њој. За то сва ко од нас, па ра фра зи ра 
ре чи Ке не ди ја гост из Сло ве ни је, тре-
ба да се за пи та ко ли ко је он лич но 
до при нео про спе ри те ту ком па ни је 
и за јед нич ком до бру, а не са мо да ис-
по ста вља зах те ве и ку ка на  свој по-
ло жај. „Ви сте ја ко чу дан на род. Све 
мо же те да на пра ви те са ми, али увек 
че ка те не ког дру гог, да он зов не не-
ког дру гог, да овај зо ве тре ћег... Та ко 
ски да те сва ку од го вор ност са се бе, а 
у слу ча ју не у спе ха – ни ко ни је крив. 
Мо ра те ства ри узе ти у сво је ру ке и 
ста ја ти иза сво јих од лу ка. Учи те и 
слу шај те од свих и сва ко га, али, од лу-
чуј те по сво ме, јер са мо ви сно си те 
од го вор ност. По мо зи сам се би, па ће 
ти и бог по мо ћи,” ре као је у свом пре-
да ва њу гост из Сло ве ни је.

ма њи хо вог ре ша ва ња. А про бле ми 
су, пре ма ње го вим ре чи ма, пи та ња 
за ра да, на кна да за ми ну ли рад, ме-
ре ње про дук тив но сти, мо ти ва ци ја 
за по сле них...

Основ ни кључ раз во ја при вре де 
је – про из вод ња, а ње но пра во ме ри-
ло про дук тив ност ко ја се ме ри ис кљу-
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ЗА ПЕТ ГО ДИ НА У ДР ЖАВ НОЈ УПРА ВИ ЗА ПО СЛЕ НО ЈОШ 20.000 ЉУ ДИ

Би ро кра ти ја све број ни ја и ја ча

Иако су но ве вла сти од мах по сле 
5. ок то бра обе ћа ва ле да ће сма-

њи ти и ра ци о на ли зо ва ти број ни би-
ро кра ти зо ван др жав ни апа рат ко ји 
гу та огро ман но вац, у упра ви је од 
2001. до мар та 2004. го ди не за по-
сле но око 20.000 но вих слу жбе ни ка. 
Ин фла ци ја ра сте, јав на по тро шња је 
пре ве ли ка, а др жав ни апа рат све ве-
ћи. Пре ма зва нич ним по да ци ма На-
ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, 
у пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 30. но вем-
бра 2004. по сао је у др жав ној упра ви 
до би ло још 5.000 љу ди.

По ста вља се пи та ње да ли ће 
усва ја ње но вог за ко на о др жав ним 
слу жбе ни ци ма и на ме ште ни ци ма до-
не ти сма ње ње би ро крат ског апа ра та 
и ка ко ће Пред лог за ко на о пла та ма 
др жав них слу жбе ни ка, уко ли ко бу де 
при хва ћен у скуп шти ни, ути ца ти на 
јав ну по тро шњу. Др жав ну упра ву не 
чи не са мо за по сле ни у вла ди и скуп-
шти ни већ и у број ним аген ци ја ма, 
упра ва ма, окру зи ма. У обра зло же њу 
Пред ло га за ко на о пла та ма слу жбе ни-
ка и на ме ште ни ка на по ми ње се да за 
ње го ву при ме ну ни су по треб на до дат-
на сред ства.

Бу џет ипак по ве ћан
Али, пре ма из ја ви Сла ђан ке Ми ло-

ше вић, се кре та ра Ре пу блич ког од бо-
ра Син ди ка та пра во су ђа Ср би је, ипак 
је пла ни ра но по ве ћа ње у бу џе ту од 1. 
ја ну а ра 2007. го ди не за 44 од сто.

„За са да ни је до вољ но ја сно за шта 
ће се та сред ства ко ри сти ти – за пла те 
или за отва ра ње но вих рад них ме ста. 
Не зна се ни ка ква ће би ти њи хо ва рас-
по де ла. Ако се узме по да так да је за-
по сле них у ав гу сту 2001. би ло 8.099 и 
да се тај број по ве ћао на 27.000 2004. 
го ди не, то по ка зу је да од сма ње ња др-
жав ног апа ра та за са да не ма ни шта. С 
об зи ром на то да су у ме ђу вре ме ну за-
по шља ва ни и но ви љу ди, број ке го во-
ре да је др жав на упра ва по при лич на 
и да бро ји око 30.000 љу ди. То по ка зу-
је да стран ке за по шља ва ју све ви ше 
сво јих љу ди, та ко да ће и би ло ко јој 

на ред ној вла ди оста ви ти ве ли ке про-
бле ме и тро шко ве. Те 2004. по сао је из-
гу би ло на вод но око 4.500 за по сле них 
из са ве зних ор га на. Мно ги су, ипак, ус-
пе ли да на ђу ухле бље ње у ре пу блич-
ким ор га ни ма, иако ни су има ли пра во 
да две на ред не го ди не од на пу шта ња 
слу жбе бу ду на др жав ним ја сла ма и 
при де су до би ли по 24 бру то пла те” 
– ре кла је Ми ло ше ви ће ва.

Она је на по ме ну ла да, за раз ли ку 
од др жав не упра ве, у пра во су ђу број 
за по сле них у од но су на 2001. го то-
во да ни је про ме њен, па је по си сте-
ма ти за ци ји чак и ма њи не го што би 
тре ба ло. За по сле них у пра во су ђу и 
упра ви за из вр ше ње за вод ских санк-
ци ја, од но сно за тво ри ма, има 16.411. 
Ми ло ше вић на по ми ње да при то ме, 
иако Свет ска бан ка стал но упо зо ра ва 
на пре ве ли ку јав ну по тро шњу, би ро-
кра ти ја би ва све број ни ја. При то ме, 
она ис ти че да Свет ска бан ка, ка да је 
реч о пра во су ђу, има став да је бо ље 
ви ше пла ти ти за по сле не ко ји има ју 
по ве ћан обим по сла од 30 од сто не го 
за по шља ва ти но ве.

Ка кав раз ред та ква пла та
Пред лог но вог за ко на о пла та ма, 

ко ји је не дав но до ста вљен Скуп шти-
ни Ср би је, пред ви ђа знат не из ме не у 
од но су на по сто је ћи си стем на гра ђи-
ва ња. Основ не из ме не об у хва та ју уво-
ђе ње плат них гру па и раз ре да, као 
и усва ја ње осно ви це пла те са усва ја-
њем бу џе та за сле де ћу го ди ну. Та ко 
ће др жав ни слу жбе ни ци би ти по де ље-
ни у 13 гру па и осам плат них раз ре да, 
а на ме ште ни ци у шест гру па.

У од но су на сло же ност по сло ва ко-
је оба вља ју, слу жбе ни ци се де ле на 
„по ста вље не” и на „из вр ши о це” (зва-
ња). По ста вље на ли ца по де ље на су у 
пет гру па са ко е фи ци јен ти ма од 5.62 
до 9, док су „из вр ши о ци” по де ље ни у 
осам гру па са ко е фи ци јен ти ма од 1 
до 5,57.

У по ста вље на ли ца свр ста ва ју се 
они ко ји има ју овла шће ња за во ђе ње 
и ускла ђи ва ње ра да у др жав ном ор га-

ну (на чел ни ци окру га, др жав ни се кре-
та ри, ди рек то ри у ми ни стар стви ма, и 
др.). Њих мо ра да по ста ви вла да, Вр-
хов ни суд, Јав ни ту жи лац или се њи-
хов по ло жај од ре ђу је ак ти ма др жав-
них ор га на. Иза бра на ли ца свр ста на 
су по гру па ма у са вет ни ке, са рад ни ке 
и ре фе рен те. На ме ште ни ци, ли ца ко-
ја оба вља ју пра те ће по сло ве у др жав-
ним ор га ни ма, по де ље ни су у шест 
гру па са од го ва ра ју ћим ко е фи ци јен-
ти ма, од 0,75 до 2,53.

Циљ овог за ко на је да се омо гу ћи 
рав но прав ност слу жбе ни ка ко ји оба-
вља ју исте или слич не по сло ве. Ка ко 
кроз пла те, та ко и кроз си стем на-
пре до ва ња, ка жња ва ња… За ко ном 
су уре ђе не три ка те го ри је при ма ња 
– пла те, на кна де и дру га при ма ња, а 
по пр ви пут је ја сно пре ци зи ра но и 

УВЕ ЋА ЊЕ
Пред ло гом за ко на пред ви ђе но 

је да се у на ред ној го ди ни за два де-
се так хи ља да за по сле них у др жав-
ној ад ми ни стра ци ји по ве ћа фонд 
пла та за 41 по сто, од но сно за 4.4 
ми ли јар де ди на ра. За кон би сту пио 
на сна гу 1. ја ну а ра 2007. го ди не.

Пред по сла ни ци ма ре пу блич ке скуп шти не на шао се Пред лог за ко на о пла та ма др жав них слу жбе ни ка и 
на ме ште ни ка, по ко ме ће осно ви цу пла та из вр шној вла сти од ре ђи ва ти пар ла мент

шест вр ста до да та ка. Пре ма ре чи ма 
про фе со ра Прав ног фа кул те та и пред-
сед ни ка Удру же ња прав ни ка за де мо-
кра ти ју Сте ва на Ли ли ћа, ово је са мо 
још је дан у ни зу за ко на ко ји на нов, 
европ ски, на чин тре ба да ре гу ли шу 
по ло жај др жав не упра ве.

„Основ но је да се из вр ши де по ли-
ти за ци ја упра ве и пре ђе на „си стем 
за слу га” у др жав ној ад ми ни стра ци-
ји”, ка же Ли лић и до да је да, уко ли ко 
се усво ји овај си стем „про фе си о нал-
них за слу га” где ће слу жбе ни ци би ти 
на гра ђе ни пре ма сво јим про фе си о-
нал ним спо соб но сти ма, и спро ве ду 
при пре ме за та ко зва ну елек трон ску 
вла ду, има шан си да до би је мо мо дер-
ну упра ву. На жа лост, из ве штај Ује ди-
ње них на ци ја ста вио нас је на 156. 
ме сто од 175 зе ма ља по спрем но сти 
за мо дер ни за ци ју.
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ТРАН ЗИ ЦИ ЈА И ГУ БИ ТАК ПО СЛА УЗИ МА ЈУ ДА НАК И У ЉУД СКИМ ЖИ ВО ТИ МА

Са мо у би ства због от ка за
Гу би так по сла на За па ду одав но се 

ви со ко ко ти ра ме ђу узроч ни ци ма 
стре са, од мах иза смр ти или бо ле сти 
нај бли жих. Код нас ра ни је ни је би ло 
та ко. Рад на ме ста би ла су при лич но 
си гур на, али по след њих го ди на си ту-
а ци ја се про ме ни ла, па се на от каз 
све че шће ре а гу је и по ди за њем ру-
ке на се бе.

Број са мо у би ста ва због от ка за, 
ка ко на во ди Злат ко Ни ко лић, со ци-
о лог у Ин сти ту ту за кри ми но ло шка 
и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, у по ра-
сту је у по след ње две го ди не.

„Ми не ма мо по дат ке ко ли ко је тач-
но рад ни ка ди гло ру ку на се бе због 
от ка за, али пре ма оно ме што бе ле-
жи штам па, са мо у пр вих пет ме се ци 
ове го ди не ре ги стро ва но је бар пет 
та квих слу ча је ва. То је ви ше не го у це-

лој про шлој го ди ни”, ка же Ни ко лић и 
ука зу је на то да је ствар ни број си гур-
но још ве ћи, јер се са мо у би ства не-
рет ко при кри ва ју, по што се тај чин 
код нас још пред ста вља као сра мо та 
за по ро ди цу.

Со ци јал на
си гур ност

На од лу ку да не ко због от ка за пре-
кра ти се би жи вот, сма тра Ни ко лић, 
пре суд но ути че не до ста так со ци јал-
не си гур но сти, што је на ро чи то из-
ра же но код ста ри јих рад ни ка ко ји у 
слу ча ју гу бље ња рад ног ме ста има ју 
ма ле шан се да на ђу но во за по сле ње. 
„Ко ће да при ми от пу ште ног рад ни-
ка од 50 го ди на, ма кар он био и док-
тор на у ка?”, пи та се он до да ју ћи да 
ру ку на се бе због от ка за нај че шће и 

СПОРТ И ДРУ ЖЕ ЊЕСПОРТ И ДРУ ЖЕ ЊЕ

Миријевци најбољиМиријевци најбољи
На ини ци ја ти-

ву члан ства, Од-
бор син ди кал не 
ор га ни за ци је „Бе-
о  град-цен тар” 
је до нео од лу ку 
да ор га ни зу је 
тур нир у ма лом 
фуд ба лу, ко ји је 
одр жан то ком 
ма ја ме се ца ове 
го ди не. Све ве-
ће по ште ко је 
при па да ју овој 
рад ној је ди ни ци 
уче ство ва ле су у 
ак ци ји и при ја вље но је осам еки па 
ко је су би ле по де ље не у две гру пе.

На кон уз бу дљи вих и не из ве сних 
бор би, у фи на лу су се са ста ли так ми-
ча ри из По ште Бе о град 22 и По ште 
Бе о град 74. За хва љу ју ћи бо љој игри, 
по шта ри из Ми ри је ва (по шта 74) по-
ста ли су по бед ни ци тур ни ра.

На кра ју, на кон по де ла на гра да и 
про гла ше ња по бед ни ка, ор га ни зо ва-
но је дру же ње уз ве че ру за све уче-
сни ке тур ни ра. Чи тав ток так ми че ња 

је про те као у фер и ко рект ном над-
ме та њу, што је и био основ ни циљ 
ор га ни за то ра тур ни ра.

По себ ну вред ност и пе чат чи та-
вој ак ци ји је да ло и дру же ње рад ни-
ка на спорт ским те ре ни ма али и ван 
њих, та ко да већ по сто је зах те ви да 
овај тур нир по ста не тра ди ци ја ко-
ја ће се на ста вља ти уз по др шку и 
орга ни за ци ју Син ди кал не ор га ни-
за ци је.

Да ни јел Га чић

по ди жу љу ди у пе тој и ше стој де це-
ни ји жи во та.

„Вла да оп шта оту ђе ност, и у ком-
ши лу ку и у са мој по ро ди ци. Ка да чо-
век до би је и от каз, а као из лаз или 
ал тер на ти ва му се да са мо сит на 
от прем ни на ко јом се не мо же отво-
ри ти но во рад но ме сто, или му се 
омо гу ћи дво днев ни курс са ко јим 
не мо же да на ђе по сао, он ста ње у 
ко ме се на шао до жи вља ва као без из-
ла зно”, об ја шња ва Ни ко лић.

Пси хо ло зи те шко при хва та ју об-
ја шње ње да је от каз је ди ни раз лог 
за са мо у би ство: „Ми слим да от каз 
ни је је ди ни раз лог, већ са мо још је-
дан у ни зу фру стри ра ју ћих фак то ра 
ко ји до дат но оп те ре ћу ју чо ве ка. У 
том слу ча ју от каз пред ста вља са мо 
оки дач за та кву дра стич ну ре ак ци ју”, 
на во ди Ви шња Хе лај зен, пси хо лог 
ра да из На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње.

По треб ни
пси хо ло зи

Да би се оста нак без рад ног ме ста 
лак ше под нео, сма тра она, тре ба да 
се по тру де и са ми рад ни ци ко је от-
каз за де си, али и пред у зе ћа ко ја има-
ју тех но ло шке ви шко ве. 

„Рад ни ци ће та ко ста ње у ко ме су 
се по от ка зу на шли схва ти ти као про-
ла зно и ор га ни зо ва ти се ка ко би про-
на шли но во за по сле ње. Пред у зе ћа 
ко ја от пу шта ју рад ни ке тре ба ло би 
да ан га жу ју струч ња ке ко ји би мо гли 
пред ло жи ти ал тер на тив на ре ше ња, 
као и пси хо ло ге ра да да при пре ме 
рад ни ке за си ту а ци ју ко ја им сле ди, 
што би им по мо гло да све пре жи ве 
под ма њим при ти ском”, ка же пси хо-
лог Хе лај зен.

На ве ћу уло гу пред у зе ћа ука зу-
ју и син ди ка ти, ко ји сма тра ју да би 
со ци јал ни ди ја лог о ко ме се стал но 
при ча, а ко га, из гле да, има ма ло, тре-
ба ло да оја ча у са мим фир ма ма. Кроз 
тај ди ја лог тре ба ло би да се уго ва ра-
ју и бо љи со ци јал ни про гра ми. Да 
со ци јал ни ди ја лог функ ци о ни ше на 
те ре ну и са мо у би ста ва због от ка за 
би ло би ма ње.
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ПО СЛО ВА ЊЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА ЗА ПО ХВА ЛУ, АЛИ НЕ И ТРЕТ МАН РАД НИ КА

Ко вер та све та ња
Еко ном ски по ка за те љи по сло-

ва ња јав них пред у зе ћа у то ку 
2005. го ди не од ре ди ли су ре до след 
успе шних и струч ња ци из обла сти 
еко но ми је су то пре зен то ва ли јав-
но сти. Али, ова ин фор ма ци ја је 
об ра до ва ла са мо по сло вод ство на-
шег Пред у зе ћа. Те ле ком и НИС су 
по ре зул та ти ма по сло ва ња у ран гу 
са на ма, а ЕПС је до ста ни жи на ле-
стви ци успе шно сти. За што ПТТ рад-
ни ци на ову ин фор ма ци ју оста ју 
рав но ду шни?

Чи ње ни ца је да се ме ђу јав ним 
пред у зе ћи ма ко ја су на бро ја на као 
нај у спе шни ја, ПТТ на ла зе на по след-
њем ме сту ле стви це по про се ку лич-
них до хо да ка за по сле них и да ле ко 
је ис под НИС-а, ЕПС-а и Те ле ко ма по 
од но су уло же ног ра да и оства ре не 
до би ти. Осим то га, уло же ни рад је 
не у по ре див у овим пред у зе ћи ма, с 
об зи ром на чи ње ни цу да су услу ге у 
дру гим ЈП да ле ко про фи та бил ни је и 
да њи хов уло же ни рад до но си мно-
го стру ко ве ћу до бит од уло же не је-
ди ни це ра да не го у ПТТ си сте му.

Сву да се у по слов ном све ту ре-
зул та ти по сло ва ња ре флек ту ју и на 
про сек при ма ња рад ни ка ко ји ту до-
бит и оства ру ју, је ди но то из гле да 
ни је слу чај код за по сле них у ПТТ-у. 
На ши рад ни ци су би ли стр пљи ви 
ду ги низ го ди на. Ова кав трет ман 
и по ло жај су „за слу жи ли још да ле-
ке 2001. го ди не ка да је сту пи ла на 
сна гу уред ба та да шње Вла де Ср би-
је о за мр за ва њу до хо да ка у јав ним 
пред у зе ћи ма. Та да шњи ди рек то ри 
у НИС-у и ЕПС-у су, „не по шту ју ћи“ 
од лу ке вла де пре са мог сту па ња на 
сна гу Уред бе, ус пе ли да по ве ћа ју 
пла те сво јим рад ни ци ма за пре ко 
50 про це на та. За хва љу ју ћи рев но-
сти и прин ци пи јел но сти у по што ва-
њу од лу ка вла де, наш та да шњи ди-
рек тор ни је на шао мо гућ но сти да 
сво је рад ни ке по за ра да ма из диг не 
на ни во оста лих пред у зе ћа, већ је 
то по ве ћа ње из вр ше но у да ле ко ни-
жим про цен ти ма од оста лиј јав них 
пред у зе ћа.

То је до при не ло да се овај јаз, ка-
сни јим пра ће њем ин фла ци је, све ви-

ше по ве ћа вао и до вео ПТТ рад ни ке 
у не за вид ну по зи ци ју у ко јој су са да. 
Чи ње ни ца ка же да ПТТ рад ник има 
за 50 од сто ма њу пла ту од рад ни ка 
НИС-а или 30 од сто ма њу пла ту од 
рад ни ка ЕПС-а, ко га у ме ри ли ма 
успе шно сти по сло ва ња и не ма на 
не ком за вид ном ме сту. Очи то је би-
ло нај бит ни је у по вољ ним мо мен ти-
ма има ти „пра вог“ чо ве ка на пра вом 
ме сту и ре зул тат би, по рад ни ке, 
био за до во ља ва ју ћи.

ПТТ рад ни ци су до са да ра ди ли 
и углав ном мо ли ли за раз у ме ва ње 
њи хо ве си ту а ци је и гла сно не го до-
ва ли. Ме ђу тим, у по след ње вре ме 
рад ни ци су се по ву кли у се бе, ме ђу-
људ ски од но си се све ви ше по гор-
ша ва ју, а чи ње ни ца је да их је све 
ви ше са пси хич ким про бле ми ма. 
Бо ји мо се да ће у јед ном мо мен ту 
све из ма ћи кон тро ли и до ве сти до 
из ли ва не за до вољ ства ко је не ће до-
не ти до бро ни рад ни ци ма а ни Пред-
у зе ћу. Сто га апе лу је мо на по сло вод-
ство да се се те му дро сти Ми ло ша 
Обре но ви ћа.

КО ЛИ КО СМО СО ЛИ ДАР НИ-ЈУ БИ ЛЕЈ ФОН ДА СО ЛИ ДАР НО СТИ У СУ БО ТИ ЦИ

Пет го ди на успе шног ра да
Чла но ви Фон да со ли дар но сти 

за по сле них у РЈ ПС Су бо ти ца 15. 
ма ја 2006. го ди не обе ле жи ли су 
пет го ди на од по чет ка ра да ове до-
бро вољ не и ху ма не асо ци ја ци је. 
Иде ја је ро ђе на још ра ни је, 1998 
го ди не, ка да је та да шњи пред сед-
ник Син ди кал не ор га ни за ци је По-
ште у Су бо ти ци пред ло жио Син ди-
ка ту Те ле ко ма да се осну је Фонд. 
Циљ је био да се бр же де лу је и да 
се по мог не за по сле ни ма ко ји су 
ду же на бо ло ва њу, ко ји су има ли 
смрт ни слу чај или им је по треб на 
нов ча на по моћ за ле ко ве. Све се 
од и гра ва ло у вре ме раз два ја ња 
По ште и Те ле ко ма и све се ви ше 
по твр ђи ва ло да за јед ни штва има 
све ма ње. 

Фонд на ста вља са ра дом 2000. 
го ди не у окви ру Син ди ка та ПТТ 
Ср би је – СО Су бо ти ца, да би на-
кон го ди ну пре ра стао у Фонд со-
ли дар но сти за по сле них у РЈ ПС 
Су бо ти ца. Да нас бро ји 344 чла на, 
што пред ста вља три че твр ти не за-
по сле них. ко ји за Фонд сва ког ме-
се ца из два ја ју 70 ди на ра на име 
чла на ри не.

У про те клих пет го ди на при ку-
пље но је пре ко ми ли он ди на ра и 
у про се ку је сва ком дру гом чла ну 
Фон да ис пла ће на нов ча на по моћ, 
нај ви ше за ду жа бо ло ва ња и смрт-
не слу ча је ве. Ка ко је од ре ђен број 
чла но ва Фон да до бро вољ но, уз 
од ре ђе ну сти му ла ци ју, на пу стио 
Пред у зе ће, у овој го ди ни ма њи 

број за по сле них ко ри сти по моћ 
за ду жа бо ло ва ња, та ко да се сва-
ког ме се ца за те на ме не ис пла ћу је 
по 2.000 ди на ра (ра ни је је из нос 
био 1.500 ди на ра) а за смрт не слу-
ча је ве 6.000 ди на ра (за смрт ро ди-
те ља) и 9.000 ди на ра (за уже чла но-
ве по ро ди це). За по моћ у ле че њу 
ис пла ћу је се 50 про це на та од из но-
са ра чу на за ме ди цин ске услу ге и 
ле ко ве, а нај ви ше 6.000 ди на ра.

Нов ча не по мо ћи на пр ви по-
глед ни су ве ли ке али, мо ра мо 
при зна ти, оне до бро до ђу у овим 
те шким вре ме ни ма.

Пред сед ник Управ ног
од бо ра Фон да

Ро за Ма ра вић, ди пло ми ра ни
еко но ми ста
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На осно ву чла на 34 став 30 Ста ту-
та Син ди ка та ПТТ Ср би је под но-

сим Из ве штај о ра ду Глав ног од бо ра 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

По што је ово пр ва Скуп шти на 
на кон спро ве де них ре дов них из бо-
ра у на шем син ди ка ту, пе ри од ко ји 
је по кри вен овим из ве шта јем је од 
фор ми ра ња но вог са зи ва Глав ног 
од бо ра – 28.07.2005. го ди не.

Као пр во, же лим да вас под се-
тим да је, на кон усва ја ња из ме на 
и до но ше ња но вог ста ту та пред 
по ме ну те из бо ре, Глав ни од бор до-
био са свим но ву, дру га чи ју уло гу. Те 
про ме не се пр вен стве но од но се на 
фор ми ра ње Из вр шног од бо ра као 
опе ра тив ног те ла ко ји је пре у зео 
део ин ге рен ци ја Глав ног од бо ра 
ко ји је, са дру ге стра не, до био пр-
вен стве но „за ко но дав ну” и кон трол-
ну функ ци ју кроз до но ше ње ака та, 
смер ни ца ра да и од лу ка ва жних за 
рад на шег син ди ка ту.

Ста ти стич ки гле да но, у пе ри о ду од 
свог кон сти ту и са ња, одр жа ли смо 

пет сед ни ца и до не ли 58 од лу ка.

Хро но ло шки гле да но, на по чет ку 
ра да има ли смо, као нај ви ши ор ган 
из ме ђу две Скуп шти не, те жак за да-
так да до не се мо по треб на ак та и 
пра вил ни ке ка ко би Син ди кат не-
сме та но функ ци о ни сао и ка ко би 
би ле ис по што ва не све од ред бе но-
вог Ста ту та. Тај по сао је био те жак, 
пр вен стве но за то што по сто је ћи 
Ста тут ни је до ре чен у ме ри ко ја је 
би ла по треб на у том тре нут ку. Би ло 
је те шко и за то што смо би ли ре ше-
ни да све тро шко ве ко је пра те наш 
рад сма њи мо на нај ма њу мо гу ћу ме-
ру, што је та ко ђе иза зва ло от по ре.

Пр ви иза зов на ко ји смо на и-
шли је би ло са мо функ ци о ни са ње 
Глав ног од бо ра ко ји, као што зна те, 
бро ји 38 чла но ва и пред ста вља гло-
ма зно те ло чи ји је рад че сто те шко 
кон тро ли са ти. Ипак, ус пе ли смо да 
наш рад по ста ви мо та ко да на са-
мим сед ни ца ма ди ску ту је мо и до но-
си мо ва жне од лу ке о свим бит ни јим 
де ша ва њи ма у Преду зе ћу, али и ши-
ре. По ме ну ћу не ке од те ма ко ји ма 
смо се ба ви ли и ко је су по кре ну те 
на на шим сед ни ца ма:

Ма те ри јал ни и со ци јал ни по ло жај 
за по сле них

Пре све га ми слим на за ра де ко је 
су рак ра на у на шем Пред у зе ћу и ко-
је иза зи ва ју ве ли ко не за до вољ ство 
ме ђу за по сле ни ма. Чи ње ни ца је да 
за ра де у По шти не пра те по ве ћа ње 
оби ма по сла и раст тро шко ва жи во-
та, као што је и чи ње ни ца да ве ћи на 
пред у зе ћа из јав ног сек то ра има ве-
ће пла те од нас.

Са дру ге стра не, сви смо све до-
ци да Вла да Ре пу бли ке Ср би је спро-
во ди стро гу мо не тар ну по ли ти ку и 
не до зво ља ва зна чај ни ја по ве ћа ња 
за ра да и да смо, по овом пи та њу, 
прак тич но бло ки ра ни по гре шним 
од лу ка ма по сло вод ства од пре 5-6 
го ди на.

Зна ју ћи све то, тру ди ли смо се 
да на све мо гу ће на чи не ба рем ма-
ло по пра ви мо бу џе те ПТТ рад ни ка. 
Под се ти ћу вас на од лу ке Глав ног 
од бо ра о ис пла ти две за ра де из до-
би ти у овој го ди ни, а и ак тив но сти 
око до дат ног пен зи о ног оси гу ра ња 
та ко ђе су по кре ну те на на шу ини ци-
ја ти ву. Оче ку је мо да се от поч не са 
ре а ли за ци јом на ше иде је о по де ли 

СКУПШТИНСКА ДОКУМЕНТА

Из ве штај о ра ду
Глав ног од бо ра

до пу на за мо бил не те ле фо не за све 
за по сле не у По шти.

Си сте ма ти за ци ја, нор ме…

Ме ђу тим, осим за ра да као глав-
не те ме, ба ви ли смо се и мно штвом 
дру гих ства ри ко је су се на ме та ле 
као про бле ми ко ји на ди рек тан 
на чин ути чу на за ра де и по ло жај 
за по сле них. На сед ни ца ма Глав ног 
од бо ра рас пра вља ло се и до не те су 
од лу ке у ве зи са си сте ма ти за ци јом, 
кри те ри ју ми ма за за ра де, нор ма ма, 
стам бе ном по ли ти ком у Пред у зе ћу, 
уни фор ма ма, ак ци ја ма и та ко да ље. 
Че сто су на ше од лу ке би ле те шке 
за спро во ђе ње, че сто смо тра жи ли 
ви ше од оно га што је у том тре нут-
ку би ло мо гу ће оства ри ти, али сма-
трам да је све то део при ти ска на 
по сло вод ство, али и на на ше пред-
став ни ке у пре го во ри ма да из ву ку 
мак си мум мо гу ћег уда том мо мен ту.

Же лим да ис так нем чи ње ни цу да 
је Глав ни од бор са да у ве ли кој ме ри 
је дин ствен, да смо углав ном пре ва-
зи шли по де ле и лич не ин те ре се и 
да у скла ду са ста ту тар ним од ред-
ба ма свој део по сла оба вља мо од-
го вор но. Ус пе ли смо да по диг не мо 
ни во сво га ра да на тај на чин што 
спре ча ва мо оп струк ци ју ра да кроз 
пра зне ди ску си је и лич не про мо ци-
је. И ди сци пли на на са мим сед ни ца-
ма је све бо ља, та ко да сти же мо да 
об ра ди мо све те ме и про бле ме са 
ко ји ма се су о ча ва мо, а уве де на је 
и но ва прак са да се сед ни це пе ри-
о дич но одр жа ва ју на те ре ну – по 
из бор ним је ди ни ца ма. То зна чи да 
из ме ђу две сед ни це Глав ног од бо-
ра одр жа ва мо че ти ри „ми ни Глав на 
од бо ра” ко ји ма при су ству ју и пред-
сед ни ци син ди кал них ор га ни за ци ја 

ЧЕТВРТА СКУПШТИНА СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ
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као и чла но ви ИО са ре ги је на ко јој 
се са ста нак одр жа ва. Том при ли ком 
се оба ве раз го во ри и са по сло вод-
ством РЈ у ко јој се ор га ни зу је са ста-
нак и ре ша ва ју мно ги про бле ми у 
са мом функ ци о ни са њу СО.

Као што зна те, Глав ни од бор има 
и функ ци ју Скуп шти не Фон да со ли-
дар но сти и же лим да из ра зим за до-
вољ ство чла но ва ГО и мо је лич но 
њи хо вим до са да шњим ра дом.

На сле де ћој на шој сед ни ци би ће 
иза бран но ви са став Управ ног од бо-
ра Фон да.

Пре ма ва же ћем Ста ту ту, Глав ном 
од бо ру и ме ни као пред сед ни ку на-
ме ње на је и уло га кон тро ло ра ра да 
ИО и пред сед ни ка Син ди ка та. Глав-
ни од бор рас пра вља о ра ду, име ну је 
и раз ре ша ва чла но ве ИО, а пред сед-
ник Глав ног од бо ра пра ти спро во ђе-
ње од лу ка Глав ног од бо ра. И по ред 
ова ко по де ље них уло га и пр во бит-
них сум њи у мо гућ ност функ ци о ни-
са ња на овим осно ва ма, же лим да 
ис так нем од лич ну са рад њу.

Ми смо ве ли ки син ди кат, има мо 
ве ли ки број чла но ва и гло ма зну 
ор га ни за ци ју ко ју ни је ла ко кон тро-
ли са ти. У та квом си сте му сва ко мо-
ра да ра ди свој део по сла ка ко би 
чи тав си стем до бро функ ци о ни сао. 
У на шој ор га ни за ци ји, ка ко је то 
већ Ста ту том пред ви ђе но, Глав ни 
од бор је не ка вр ста за ко но дав не 
вла сти док се кон крет ни ре зул та ти 
оче ку ју од ра да Из вр шног од бо ра. 
Ми смо ту да им од лу ка ма из сво је 
над ле жно сти по мог не мо у том ра ду 
и ве ру јем да ће се на ста ви ти од лич-
на са рад ња и за јед нич ки рад на до-
бро бит свих за по сле них.

Што се ти че бу ду ћег ра да, мо гу да 
вам обе ћам да ће мо пре да но ра ди-
ти на спро во ђе њу од лу ка и стра те ги-
је ко ју бу де усво ји ла ова Скуп шти на. 
Ста ра ће мо се да сва ка од лу ка ко ју 
до не се мо бу де пр вен стве но у ин те-
ре су за по сле них али и Пред у зе ћа од 
чи јег до брог по сло ва ња за ви си ег зи-
стен ци ја ви ше од 16.000 по ро ди ца.

ПРЕДСЕДНИК ГЛАВ НОГ ОД БО РА
СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Ми ло рад Бу ди мир

Из ве штај o ра ду
Син ди ка та ПТТ Ср би је

из ме ђу две скуп шти не
По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге,
До зво ли те ми да вас из ве стим о 

ак тив но сти ма и ре зул та ти ма ко је 
смо Син ди кат ПТТ Ср би је, Из вр шни 
од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је и ја као 
пред сед ник има ли у про те клом пе ри-
о ду, у по след њих го ди ну да на.

Не по сред но по одр жа ва њу прет-
ход не Скуп шти не, одр жа ни су ре дов-
ни из бо ри на свим ни во и ма Син ди ка-
та ПТТ Ср би је. Из бо ри су про те кли у 
у де мо крат ској ат мос фе ри и у скла ду 
са Ста ту том Син ди ка та. У син ди кал-
ним орга ни за ци ја ма у ко ји ма су уоче-
не не пра вил но сти (че га ни је би ло у 
знат ној ме ри), уз уче шће Ко ми си је 
за пра ће ње из бо ра, из бо ри су по но-
вље ни у це ли ни или у по је ди нач ним 
слу ча је ви ма.

По пр ви пут је Ста ту том Син ди ка та 
ПТТ Ср би је уве де на из бор на функ ци ја 
пред сед ни ка Глав ног од бо ра Син ди ка-
та ПТТ Ср би је, ко ју је до ових из бо ра 
оба вљао пред сед ник Син ди ка та ПТТ 
Ср би је по функ ци ји, те ће сто га Из ве-
штај о ра ду Глав ног од бо ра Син ди ка-
та ПТТ Ср би је под не ти ње гов пред сед-
ник. Та ко ђе, бит на но ви на по сле ових 
из бо ра би ла је и кон сти ту и са ње Из вр-
шног од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је. 
Из вр шни од бор, као те ло Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, тре ба ло је ак тив но шћу 
сво јих чла но ва да до при не се бр жем, 
ефи ка сни јем и кон крет ни јем де ло ва-
њу Син ди ка та ПТТ Ср би је ка ко пре ма 
спољ ним чи ни о ци ма, та ко и пре ма 
син ди кал ном члан ству по ду би ни. О 
то ме за што је фор ми ра но те ло, а не 
ор ган Син ди ка та ПТТ Ср би је би ће ре-
чи не ком дру гом при ли ком.

Од сеп тем бра, Из вр шни од бор је 
по чео да ра ди и по сле по чет ног, ре-
као бих уса гла ша ва ња и обез бе ђе ња 
нео п ход них усло ва за рад чла но ва 
Из вр шног од бо ра, чи ни се да то те ло 
по ла ко за у зи ма ме сто ко је му је Ста-
ту том пред ви ђе но и сва ким да ном су 

све еви дент ни ји ре зул та ти њи хо вог 
ра да. На рав но, то још увек ни је оно 
што би смо мо је ко ле ге и ја хте ли, али 
с об зи ром на на чин из бо ра ИО и од-
ре ђе но по чет но не ис ку ство ње го вих 
чла но ва , ми слим да се ква ли тет ра да 
по сте пе но по ди же.

У окви ру сво јих над ле жно сти, чла-
но ви Из вр шног од бо ра су за ду же ни 
по по је ди ним обла сти ма и сег мен-
ти ма ра да, и уз то има ју оба ве зу да 
по кри ју од ре ђе ну те ри то ри ју сво је 
из бор не је ди ни це, у сми слу ин фор-
ми са ња и пру жа ња сва ке дру ге по-
мо ћи ак ти ви сти ма на те ре ну, као и 
да до но се ин фор ма ци је са те ре на. У 
прет ход ном пе ри о ду, ак це нат син ди-
кал ног ра да про те гао се у не ко ли ко 
пра ва ца: ак тив но уче шће у ак тив но-
сти ма око ре струк ту ри ра ња Пред у-
зе ћа; до но ше ње ак та о си сте ма ти за-
ци ји и Анек са Ко лек тив ног уго во ра 
Пред у зе ћа; по кре та ње ве ли ке ,,ак-
ци је за ак ци је,” и осни ва ње Са ве та 
за по сле них у ПТТ-у и Те ле ко му-у; 
сти му ла тив ни од ла зак из Пред у зе ћа; 
ак тив но сти пре ма ми ни стар стви ма, 
по сло вод ству и Управ ном од бо ру 
Пред у зе ћа; еду ка ци ја чла но ва; ме-
ђу на род на са рад ња и још пу но то га. 
Оно са чим ни смо за до вољ ни и што 
ни смо ус пе ли да про ме ни мо у за до-
во ља ва ју ћој ме ри, то је ре ал ност да 
ни је би ло аде кват ног ра ста за ра да, 
та ко да су оне на ја ко ни ском ни воу. 
Ка да се то ме до да чи ње ни ца да обим 
по сла сва ког да на све ви ше ра сте на 
свим ни во и ма, да су усло ви ра да ја ко 
ло ши, не где и ка та стро фал ни, то уз 
ни ске за ра де на шу син ди кал ну бор-
бу у при лич ној ме ри де вал ви ра.

На рав но да, ако ства ри по сма тра-
мо пар ци јал но и ван кон тек ста окру-
же ња, ам би јен та у ко ме ег зи сти ра мо 
и ста ња у ко је је По шта до ве де на нео-
д го вор но шћу др жа ве и днев не по ли-
ти ке, све то из гле да упра во та ко. Али, �
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од луч ни смо у на сто ја њу и ни шта 
нас не ће по ко ле ба ти и обес хра бри-
ти да осми шље ним, ја сним, ар гу мен-
то ва ним и не дво сми сле но од луч ним 
ста вом на ста ви мо са бор бом и обез-
бе ди мо по бољ ша ње усло ва ра да, 
тех но ло шки на пре дак и знат ни је по-
ве ћа ње за ра да у на ред ном пе ри о ду. 
Еко ном ски и со ци јал ни по ло жај и за-
шти та основ них пра ва за по сле них, 
као и за шти та са мих рад них ме ста 
нам је основ ни за да так и са да и у на-
ред ном пе ри о ду. 

Ево ка ко је из гле дао раст за ра да у 
про те клој го ди ни:

– про јек то ван и одо брен раст за-
ра да у ЈП ПТТ „Ср би ја”, пре ма од лу ци 
Вла де Ср би је за 2005. го ди ну је био 
7,5 про це на та

*  раст тро шко ва жи во та у 2005. го-
ди ни био је 17,6 од сто 

*  раст за ра да у ЈП ПТТ “Ср би ја” у 
пе ри о ду де цем бар 2004. – де-
цем бар 2005. го ди не био је 20,5 
од сто и то: за април 2,9 од сто, за 
мај 4,3 од сто, за јул 6,5 од сто, за 
ок то бар 3,5 од сто и за де цем бар 
3,3 про цен та.

Из ово га се ви ди да је ре а лан раст 
за ра да у ЈП ПТТ „Ср би ја” у 2005. го ди-
ни из но сио 2,9 од сто. То ме је у знат-
ној ме ри до при нео и про је кат сти му-
ла тив ног од ла ска из Пред у зе ћа, ко ји 
је на стао као ак ци ја син ди ка та и по 
ко ме је, у пр вој фа зи, од 1741 при ја-
вље них, Пред у зе ће уз нов ча ну на-
док на ду на пу сти ло 966 за по сле них, 
а у дру гој фа зи, од 992 при ја вље них, 
Пред у зе ће је на пу сти ло 418 рад ни ка. 
Ко ми си ја, у чи јем са ста ву су ак тив но 
уче ство ва ли пред став ни ци син ди ка-
та, ква ли тет но је од ра ди ла по сао и 
пре ма ја сно де фи ни са ним кри те ри ју-
ми ма из Пред у зе ћа је оти шло 1384 за-
по сле на уз ма те ри јал ну на док на ду.

Та ко ђе, ре ба лан сом пла на за 2006. 
го ди ну пред ви ђен је од ла зак још 300 
за по сле них из од ре ђе не циљ не гру-
пе. Та ко је син ди кат на прак ти чан на-
чин из бе гао опа сност кла сич ног от пу-
шта ња по осно ву тех но ло шког ви шка 
и са по но сом мо гу ре ћи да ни је дан за-
по сле ни по том осно ву ни је на пу стио 
Пред у зе ће ми мо сво је во ље. Са дру ге 
стра не, од ла зак за по сле них из Пред у-
зе ћа се ин ди рект но од ра зио на број-
ност на шег члан ства у ви ду сма ње ња 
бро ја чла но ва. Али и по ред то га, наш 

син ди кат, са пот пи са ним но вим при-
ступ ни ца ма, на дан 15.05.2006. го ди-
не бро ји 10.650 чла но ва.

У ју ну 2005. го ди не смо, на на ше 
ин си сти ра ње, би ли на са стан ку у Ми-
ни стар ству фи нан си ја. У раз го во ру 
са ми ни стром Дин ки ћем ин си сти-
ра ли смо на то ме да за ра де у ПТТ-у 
мо ра ју би ти знат но ве ће и аде кват не 
уло же ном ра ду, бар на ни воу за ви-
сних пред у зе ћа, без об зи ра на на вод-
не при ти ске и огра ни че ња са стра не 
(ММФ, Европ ска бан ка итд.).Тра жи ли 
смо да пла те у јав ним пред у зе ћи ма 
не ра сту ли не ар но,већ пре ма ре зул-
та ти ма ра да и по сло ва ња. То је ре-
зул ти ра ло пла ном ра ста за ра да већ 
у овој го ди ни, али ипак не до вољ но. 
ПТТ-у је до зво љен раст за 2006.г од 
10,3 од сто, Те ле ко му 13,6 про це на-
та, ЕПС-у 6,3 од сто, ЖТП-у та ко ђе 6,3 
про цен та итд. Зна чи, уки ну та је урав-
ни лов ка ко ја је ва жи ла до та да.

Та да за по че ти раз го вор смо на-
ста ви ли кра јем мар та 2006. го ди ни 
и по но во смо из не ли про бле ме ко ји 
су еви дент ни и ко ји су до дат но на ра-
сли но вим кре дит ним за ду же њем 
за от куп ду га ком па ни је ,,Моб тел”, а 
у ко рист Ре пу бли ке Ср би је. Ре че но 
нам је да ПТТ не ће из гу би ти на овом 
по слу, већ чак на про тив. Раз го вор је 
био кон кре тан и ко рек тан, али не и 
за вр шен, јер је оста ла још јед на рун-
да раз го во ра за је сен ове го ди не.

Што се ти че еко ном ског и со ци-
јал ног по ло жа ја за по сле них у 2006. 
го ди ни, од ра ђе но је и до го во ре но 
сле де ће:

– одо брен раст за ра да за 2006. го-
ди ну за ЈП ПТТ „Ср би је” из но си 10,3 
од сто;

– 7. ја ну а ра 2006.го ди не ис пла ће-
на до бит из 2004. го ди не у ви си ни 
јед не за ра де; 

– 15. ма ја 2006. го ди не бес по врат-
на по зај ми ца у ви си ни 1/2 за ра де;

– у сеп тем бру сле ди ис пла та за-
ра де из до би ти за 2005. у из но су од 
630 ми ли о на ди на ра – та ко ђе је до-
го во ре но да се по сле про да је ком-
па ни је ,,Мо би063”, По шти вра ти 92 
ми ли о на евра на име ду га по осно ву 
кре ди та за „Моб тел”. Од то га би се 42 
.ми ли о на.евра ис ко ри сти ло за ин ве-
сти ци је у По шти (ГПЦ, об но ва во зног 
пар ка,ин ве сти ци је и ре но ви ра ње по-
шта, тех но ло шко уна пре ђе ње и ре-

но ви ра ње, по бољ ша ње усло ва ра да, 
уна пре ђе ње за шти те љу ди и сред ста-
ва итд.) Осам ми ли о на евра би ло би 
опре де ље но ка за по сле ни ма у ПТТ-у 
у ви ду ини ци јал них сред ста ва за до-
дат но пен зи о но оси гу ра ње за по сле-
них (сред ства до вољ на за пр вих 16 
ме се ци, а по сле то га би Пред у зе ће 
на те рет тро шко ва по сло ва ња на-
ста ви ло да сер ви си ра ову оба ве зу) 
Ви си на опре де ље них сред ста ва је 
3.000 ди на ра по за по сле ном, што је 
мак си мал ни нео по ре зи ви део.

Имам ути сак да је овај део до го-
во ра про шао до ста не за па же но од 
стра не за по сле них, иако сам ми шље-
ња да ква ли те том над ма шу је оста ле 
став ке из до го во ра. Ра ди ва ше ин-
фор ма ци је,рет ки су син ди ка ти ко ји 
су обез бе ди ли овај вид за шти те за по-
сле них, а ком па ни ја као што је НИС 
је то обез бе ди ла у ви си ни од 2.000 
ди на ра по за по сле ном.

До го во ре но је да на је сен сед не мо 
за пре го ва рач ки сто и раз го ва ра мо о 
ви си ни ,,кон крет ни јег” по ве ћа ња за-
ра да, с об зи ром да због већ пре у зе-
тих оба ве за пре ма ММФ-у и већ усво-
је ног пла на по сло ва ња то ни је би ло 
мо гу ће ура ди ти већ та да.

По пи та њу ре струк ту ри ра ња де си-
ле су се сле де ће ства ри:

– РЈ ,,Дру штве ни стан дард,” је из-
дво јен из Пред у зе ћа и фор ми ра но је 
При вред но дру штво ,,ПТТ-Уго сти тељ-
ство”. Наш син ди кат је мак си мал но 
уче ство вао у обез бе ђе њу усло ва и 
за шти те за по сле них и на па пи ру им 
обез бе ди ли до бру за шти ту. Али, вре-
ме је по ка за ло да па пир и ре ал ност 
ни су исто и бр зо су се по ја ви ли про-
бле ми по пи та њу њи хо ве за шти те. Из-
ве стан број ко ле га, ко ји су за то из ра-
зи ли же љу, а од го ва ра ли су усло ви ма 
кон кур са, збри ну ли смо по по шта ма, 
а ни оста ле ни смо оста ви ли на це ди-
лу и од Управ ног од бо ра Пред у зе ћа 
смо зах те ва ли за шти ту и по што ва ње 
до го во ра. То смо, по сле раз го во ра у 
вла ди, на дам се, и обез бе ди ли.

– Око 800 ко ле га (рад ни ци на одр-
жа ва њу хи ги је не и обез бе ђе ње) пре-
ве де но је у но во фор ми ра но пред у зе-
ће ,,Те лус” а. д., ко је је осно ва но као 
пред у зе ће у вла сни штву Те ле ко ма. 
Рад ни ци су пре у зе ти из По ште, уз 
обез бе ђе ну за шти ту , а све из раз ло-
га јер је у По шти пре ста ла по тре ба за 
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та квим по сло ви ма (од но сно По шта 
их ви ше не оба вља) Пре ма на шим 
са зна њи ма, ко ле ге ко је су пре шле су 
за до вољ не ка ко при ма њи ма, та ко и 
усло ви ма ра да.

– РЈ „Ауто пре воз” је био пред ви-
ђен за из два ја ње, али смо раз го во ри-
ма и при ти ском то „од ло жи ли” бар за 
са да, а Рад ној је ди ни ци обез бе ди ли 
смо не ка по бољ ша ња у са мом по сло-
ва њу (са мо стал на на бав ка де ло ва, 
мон ти ра ње ко мо ре за фар ба ње, по-
бољ ша ње усло ва ра да итд.) За са да 
то да је ре зул та те и ми стал но пра ти-
мо си ту а ци ју. Из пла на по сло ва ња је 
чак из бри са но по гла вље ко је го во ри 
о ре струк ту ри ра њу у ПТТ-у, али то 
нас не ће за ва ра ти,јер смо већ има-
ли при ме ре да од лу ка вла де пре ко 
но ћи ста ви ван сна ге све до го во ре и 
пла но ве у ве зи са већ до го во ре ним.

Став на шег син ди ка та по том пи-
та њу је ја сан: ре струк ту ри ра ње као 
ја ча ње РЈ у ор га ни за ци о ном, ка др ов-
ском, тех но ло шком и у сми слу ква ли-
те та услу ге ДА, али ре струк ту ри ра ње 
као ра са пар ча ва ње и рас про да ја по-
је ди них де ло ва Пред у зе ћа НИ ПО КО-
ЈУ ЦЕ НУ!

– Син ди кат је ак тив но уче ство вао 
у до но ше њу Ко лек тив ног уго во ра и 
ње го вог Анек са, ко јим је усво јен и акт 
о си сте ма ти за ци ји у Пред у зе ћу. У си ту-
а ци ји огра ни че не рас по де ле ма се за 
за ра де за по сле ни ма, овом си сте ма ти-
за ци јом је учи њен пр ви ко рак у ре ал-
ни јем вред но ва њу по сло ва на рад ним 
ме сти ма у тех но ло ги ји. По ве ћа ње ни-
је спек та ку лар но, али, с об зи ром на 
огра ни че ње ма се и не мо гућ ност обез-
бе ђе ња до дат не ма се за за ра де, ово 
је би ло је ди но мо гу ће у том тре нут ку. 
На рав но да смо за ин те ре со ва ни за ма-
те ри јал ни по ло жај свих за по сле них, 
али смо сма тра ли да у ова квим огра-
ни че ним мо гућ но сти ма тре ба по че ти 
од тех но ло шког про це са ра да.

Оформ ље на је ко ми си ја ко ја пра-
ти при ме ну Ко лек тив ног уго во ра 
Пред у зе ћа, у ко јој смо та ко ђе за сту-
пље ни, и на осно ву чи јих за па жа ња 
се тре нут но на те ре ну вр ше ис прав-
ке по сле ди ца ло ше при ме не ак та о 
си сте ма ти за ци ји. Та ко ђе, у про це су 
при ме не је и акт о ста ти сти ци и нор-
ма ма, ко ји ће до дат но де фи ни са ти 
за ра ду сход но про дук тив но сти и уло-
же ном ра ду за по сле них.

Пре ко сво јих чла но ва, ак тив но 
смо укљу че ни у рад Стам бе не ко ми си-
је Пред у зе ћа, ко ја је за вр ши ла са рас-
по де лом сред ста ва опре де ље них за 
ту на ме ну за 2005. го ди ну, а у то ку је 
кон курс за рас по де лу 644.000.000,00 
ди на ра у те свр хе, што су сред ства пет 
пу та ве ћа не го што је то би ло у прет-
ход ној го ди ни. Сво јим при мед ба ма 
смо на Управ ном од бо ру Пред у зе ћа 
ус пе ли да по бољ ша мо не ке од ред бе 
Уред бе, али рас по де ла по прин ци пу 
је дин стве не ли сте за Пред у зе ће још 
увек не на и ла зи на на ше одо бра ва ње 
и сма тра мо да фа во ри зу је од ре ђе не 
ка те го ри је за по сле них. Чак смо се и 
пи сме но обра ти ли са зах те вом за из-
ме ну Уред бе, али од го вор је да Уред-
ба има те жи ну за ко на и за са да не по-
сто ји во ља да се би ло шта ме ња.

–Син ди кат ПТТ Ср би је и да ље 
има пра во на уче шће у ра ду Управ-
ног од бо ра Пред у зе ћа пре ко пред-
став ни ка ко га смо ми де ле ги ра ли, 
ко ји има пра во гла са у од лу чи ва њу 
и пра во на ак тив но уче шће у ра ду 
кроз ди ску си је. У прет ход ном пе ри о-
ду, ко ји об у хва та овај из ве штај, он је 
то сво је пра во не бро је но пу та ко ри-
стио и сво јим гла са њем, по пи та њу 
не ких бит них од лу ка, ја сно ста вио 
до зна ња ка ко син ди кат и за по сле ни 
од го вор но ана ли зи ра ју по је ди не за 
ком па ни ју и за по сле не бит не ства ри 
и су прот ста вља ју се свим не до вољ-
но ја сним, не де фи ни са ним и ло шим 
од лу ка ма за Пред у зе ће. Та ко ђе, сед-
ни ца ма при су ству је пред сед ник Син-
ди ка та ПТТ Ср би је без пра ва гла са, 
али са мо гућ но шћу и пра вом ди ску-
си је, и у том де лу сва пра ва за ко је 
се син ди кат из бо рио мак си мал но се 
ко ри сте на са мим сед ни ца ма, што је 
на кра ју, у не ма лом бро ју слу ча је ва, 
ре зул ти ра ло ква ли те том.

– Ак тив на је ко му ни ка ци ја са по-
сло вод ством, до ду ше у не до вољ ној 
ме ри. Та ко ђе, и ко му ни ка ци ја са ми-
ни стар стви ма по по тре би, ко ја та ко-
ђе да је од ре ђе не ре зул та те.

– На пла ну ме ђу на род не са рад ње 
по сто ји од ре ђе на ак тив ност, ка ко у 
пра ће њу све га што се де ша ва у ме ђу-
на род ном син ди кал ном окру же њу, 
та ко и у ак тив ном уче шћу на кон фе-
рен ци ја ма струч ног ка рак те ра. Та ко-
ђе смо у за вр шној фа зи ре а ли за ци је 
при сту па ња јед ној од нај ве ћих ме-

ђу на род них син ди кал них цен тра ла 
„Еуро фе доп”. Већ смо по сла ли и пот-
пи са ли пи смо о на ме ра ма о че му ће 
те би ти де таљ ни је упо зна ти дру гом 
при ли ком. Тим по во дом је ме ђу на ма 
да нас и је дан од пот пред сед ни ка те 
цен тра ле , го спо дин Ве хар.

– На Скуп шти ни Кон фе де ра ци је 
сло бод них син ди ка та, одр жа ној у 
апри лу у Со ко Ба њи, ко нач но је иза-
бран пред сед ник КСС и у на ред ном 
пе ри о ду ће то би ти Ми лан Ко ва че-
вић, бив ши пред сед ник Син ди ка-
та ЕПС. Чла но ви Скуп шти не КСС су 
је дин стве ни у на ди да ће Кон фе де-
ра ци ја ко нач но по че ти да функ ци-
о ни ше она ко ка ко сви же ли мо и да 
ће мо вр ло бр зо за у зе ти ме сто ко је 
нам при па да на син ди кал ној ма пи 
Ср би је. Ак тив ни јим и агре сив ни јим 
на сту пом, мо ра ће мо да се из бо ри мо 
за ак тив но уче шће у Со ци јал но-еко-
ном ском са ве ту Ср би је и ор га ни зо ва-
њем слу жби на ни воу КСС пру жи ти 
сву по треб ну еко ном ску и прав ну 
по моћ син ди ка ти ма у окви ру Кон фе-
де ра ци је. По се бан ак це нат ће мо ста-
ви ти на ак тив но сти у окви ру гра не 
по ште, те ле ко му ни ка ци је и ме ди ја, у 
ко јој се на функ ци ји пред сед ни ка тре-
нут но на ла зи мо ја ма лен кост.

– На кра ју, оно што је тре нут но ак-
ту ел но, а ре зул та ти ће се већ зна ти у 
мо мен ту под но ше ња овог из ве шта ја, 
то је за вр шна фа за та ко зва не „ак ци је 
за ак ци је”. На и ме, ини ци ја ти ва, чи ји 
је по кре тач из ме ђу оста лих био и 
наш син ди кат о обез бе ђе њу пра ва 
за по сле ни ма у јав ним пред у зе ћи ма 
на бес плат не ак ци је, а ко ја је ка сни је 
пре ра сла у на род ну ини ци ја ти ву ко ја 
то пра во зах те ва и за све оста ле пу но-
лет не гра ђа не Ср би је, по др жа не са 
500.000 пот пи са, до шла је на днев ни 
ред Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је.

На род ни по сла ни ци, сход но сво-
јим убе ђе њи ма, ди ћи ће или не ру ку 
за те пред ло ге. Оно што је ин ди ка тив-
но је да смо у раз го во ру са по сла ни ци-
ма и по сла нич ким гру па ма до би ја ли 
пре ћут ну по др шку, а од не ких и јав ну, 
на су прот то ме у ар гу мен то ва ној рас-
пра ви, у на че лу и по по је ди но сти ма, у 
На род ној скуп шти ни Ср би је, од стра-
не по сла ни ка ни је би ло ни ти јед не 
ар гу мен то ва не ди ску си је на ту те му. 
Да ли то зна чи да по сла ни ци не ма ју 
ни ка кву при мед бу на на ше за ко не, по-�
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IV СКУП ШТИ НА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ, ОДР ЖА НА У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ 26. И 27. МА ЈА 
2006. ИМА ЈУ ЋИ У ВИ ДУ ИЗ ЛА ГА ЊА И ДЕ БА ТУ КО ЈА ЈЕ УСЛЕ ДИ ЛА, УСВО ЈИ ЛА ЈЕ

ДЕКЛАРАЦИЈУ
Са сле де ћим за кључ ци ма и по ру-

ка ма:
– До при но си ће мо и де ло ва ће мо 

у скла ду са на шим мо гућ но сти ма и 
зах те ва ће мо од Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и по сло вод ства ЈП ПТТ са-
о бра ћа ја „Ср би ја” (ка да то бу де по-
треб но), да се сва спор на пи та ња ре-
ша ва ју мир ним пу тем, кроз ди ја лог 
и пре го во ре.

– Наш син ди кат ће де ло ва ти у 
ци љу бо ље и ефи ка сни је за шти те 
ин те ре са и пра ва за по сле них ка ко 
у на шем пред у зе ћу, та ко и кроз Кон-
фе де ра ци ју сло бод них син ди ка та 
оста лих јав них пред у зе ћа. Ула га ће-
мо на по ре за по сти за ње спо ра зу ма 
у ду ху за шти те пра ва рад них љу ди, 
очу ва њу и по ве ћа њу бро ја рад них 
ме ста, ра ста за ра да и по бољ ша ња 
рад них и жи вот них усло ва.

– Од луч но ће мо се су прот ста ви-
ти сва ком по ку ша ју рас пар ча ва ња 

и рас про да је имо ви не на шег пред-
у зе ћа. Сма тра мо да ЈП ПТТ са о бра-
ћа ја „Ср би ја” тре ба да са чу ва сво ју 
дру штве ну уло гу и да, уз од ре ђе ну 
мо дер ни за ци ју и аде кват ну ре ор га-
ни за ци ју, мо же да пру жи ква ли тет-
ну услу гу гра ђа ни ма, јер је то на чин 
ка ко са чу ва ти уни вер зал ну по штан-
ску услу гу.

– Су прот ста ви ће мо се да ва њу 
по себ них усло ва и при ви ле ги ја ка-
ко стра ним та ко и до ма ћим ком па-
ни ја ма ко је се ба ве на ма срод ном 
де лат но шћу, јер упра во то на ру ша-
ва прин ци пе здра ве кон ку рен ци је, 
угро жа ва рад на ме ста на ших за по-
сле них, ин те ре се Пред у зе ћа и гра-
ђа на на ше зе мље.

– Ра ди ће мо на уна пре ђи ва њу, 
по ве зи ва њу и удру жи ва њу син ди-
ка та зе ма ља ре ги о на и на тај на чин 
ће мо се за јед нич ки успе шни је су о-

чи ти са иза зо ви ма вре ме на ко је је 
пред на ма.

– Пу тем де мо крат ске про це ду ре 
дру штве ног ди ја ло га син ди кат ће се 
бо ри ти на на ци о нал ном и ре ги о нал-
ном ни воу да ути че на све бит не фак-
то ре ка ко би се са чу ва ла дру штве на 
уло га По ште, за др жа ле при сту пач-
не це не и оства ри ло по бољ ша ње 
ква ли те та услу га.

– Ак тив но ће мо уче ство ва ти у 
свим про це си ма са на шим пред ло-
зи ма, ста во ви ма, ана ли за ма и од лу-
ка ма ра ди по сти за ња до го во ре них 
ци ље ва.

Де кла ра ци ју до ста ви ти:
–  Вла ди Ре пу бли ке Ср би је
–  по сло вод ству ЈП ПТТ са о бра ћа-

ја „Ср би ја”
–  UNI-у
–  EURO FE DOP-у
–  КСС
–  свим за по сле ни ма

ка за ће се у да ну за гла са ње. Оно што 
је еви дент но је да је у пар ла мен тар-
ном жи во ту Ср би је, по пр ви пут, на 
днев ни ред Скуп шти не РС сти гао сет 
за ко на ко ји пред ла жу син ди ка ти и по 
пр ви пут се у Скуп шти ни рас пра вља 
о пред ло гу за ко на чи ја ини ци ја ти ва 
до ла зи ван Скуп шти не (а не на пред-
лог Вла де РС, ми ни стар ста ва, по сла-
нич ких гру па или по сла ни ка).

Та ко ђе, већ кра јем 2005. го ди не 
је, као по сле ди ца при ти ска овом ак-
ци јом, усво јен аманд ман по ко ме за-
по сле ни у јав ним пред у зе ћи ма има-
ју пра во на бес плат не ак ци је, али тек 
по за вр шет ку при ва ти за ци је.

Син ди кат ће се од луч но су прот-
ста вља ти сва ком по ку ша ју рас пар ча-
ва ња и рас про да ји на шег Пред у зе ћа. 
Сма тра мо да на ше Пред у зе ће тре ба 
да са чу ва сво ју дру штве ну уло гу и 
да. уз од ре ђе ну мо дер ни за ци ју и 
аде кват ну ре ор га ни за ци ју, мо же да 
пру жи ква ли тет не услу ге гра ђа ни ма 
и на тај на чин са чу ва уни вер зал ну по-
штан ску услу гу.

У ве зи са нај но ви јим де ша ва њи-
ма око По штан ске ште ди о ни це, а у 

не до стат ку пра вих ин фор ма ци ја, ве-
о ма смо за бри ну ти, ка ко за суд би ну 
ка ко ПШ, та ко и за по сле них у ПТТ-у 
ко ји ра де на по сло ви ма плат ног про-
ме та. За то смо се обра ти ли смо ми ни-
стри ма Ве ли ми ру Или ћу и Мла ђа ну 
Дин ки ћу и тра жи ли да у што кра ћем 
ро ку за ка жу са ста нак са ре пре зен та-
тив ним син ди ка ти ма у ПТТ-у.

Ин си сти ра мо да се на том са стан-
ку са гле да ју про бле ми ве за ни за ПТТ 
и По штан ску ште ди о ни цу (спа ја ње 
са Срп ском бан ком, на ру ша ва ње вла-
снич ке струк ту ре ПТТ-а и евен ту ал не 
по сле ди це ова кве од лу ке по оба вља-
ње по сло ва плат ног про ме та у ПТТ-у, 
итд.). Ти ме би смо из бе гли евен ту ал не 
не при јат но сти, ко је би про ис те кле 
из не до стат ка ва ља них ин фор ма ци ја 
и због ис хи тре них и еко ном ско нео-
прав да них од лу ка.

Мо гао бих још да при чам, ве ро ват-
но сам не ке ства ри про пу стио да по-
ме нем (не са на ме ром), на че му вам 
се из ви ња вам, али сма трам да се из 
овог из ве шта ја мо гло ви де ти да се у 
Син ди ка ту ПТТ Ср би је пу но ра ди ло у 
про те клом пе ри о ду.

Још јед ном бих на гла сио да ни смо 
за до вољ ни учи ње ним по пи та њу за-
ра да и усло ва ра да. Оста је нам да 
на ста ви мо бор бу још ја чим ар гу мен-
то ва ним при ти сци ма, а уко ли ко бу де 
по тре бе и оста лим ви до ви ма син ди-
кал не бор бе.

На рав но, од свих вас и од оста лих 
на ших ак ти ви ста на те ре ну, оче ку јем 
ве ће ан га жо ва ње, бо љу и пра во вре-
ме ну ин фор ми са ност члан ства, као 
и мо бил ност свих чла но ва син ди-
ка та да у пред сто је ћем пе ри о ду и 
вре ме ни ма ко ја не обе ћа ва ју пу но 
то га до брог, од го вор но и од луч но 
од го во ри мо свим зах те ви ма син ди-
кал не бор бе, све у ци љу од бра не 
и ег зи стен ци је по сла и ком па ни је. 
Свим рас по ло жи вим сред стви ма ће-
мо за шти ти за по сле не ко ји по ште но 
и ква ли тет но ра де у из у зет но те шким 
усло ви ма и за то не тра же ни шта ви-
ше, већ да аде кват но том ра ду бу ду 
и пла ће ни.

Уоста лом то и је сте циљ и свр ха на-
шег по сто ја ња.

ПРЕД СЕД НИК СИН ДИ КА ТА
ПТТ СР БИ ЈЕ

�
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НА ОСНО ВУ ЧЛА НА 27. ТАЧ КА 6. СТА ТУ ТА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ, IV СКУП ШТИ НА СИН ДИ КА ТА 
ПТТ СР БИ ЈЕ, НА СВО ЈОЈ ПЛЕ НАР НОЈ СЕД НИ ЦИ, ОДР ЖА НОЈ ДА НА 27. 5. 2006., УСВА ЈА:

Про грам Син ди ка та ПТТ Ср би је
I Оп шти део

1. Син ди кат ПТТ Ср би је, као ор га-
ни за ци ја до бро вољ но ор га ни зо ва них 
чла но ва у свом функ ци о ни са њу, мо ра 
обез бе ди ти са мо стал ност у од лу чи ва-
њу и де ло ва ње са не стра нач ких по зи-
ци ја, са ја сно ис по ље ним ин те ре сом за 
ја ча ње со ци јал но-еко ном ског по ло жа-
ја свих за по сле них.

2. На ини ци ја ти ву на шег син ди ка та 
ре а ли зо ва ће се до пун ско пен зи о но 
оси гу ра ње за све за по сле не, а сам про-
цес ре а ли за ци је и за вр шет ка ак тив но-
сти оче ку је се по чет ком је се ни.

3. Фонд со ли дар но сти Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, уз од ре ђе ну мо дер ни за ци-
ју (у сми слу скла па ња аран жма на по-
пут уго во ра са „Еуро ди јаг но сти ком”), 
пред ста вља све тлу тач ку и ком па ра тив-
ну пред ност на шег син ди ка та. Та ко ђе, 
ак тив ност Фон да пред ста вља и ре а ли-
за ци ју прин ци па со ли дар но сти јед ног 
од нај ва жни јих прин ци па син ди кал ног 
ра да. У окви ру те те ме, на по ми ње мо 
да нас у на ред ном пе ри о ду оче ку је ре-
а ли за ци ја на ше ини ци ја ти ве ве за не за 
пре вен тив ну ре ха би ли та ци ју за по сле-
них, ра ди очу ва ња њи хо ве рад не спо-
соб но сти.

4. Као је дан од ини ци ја то ра, до не ли 
смо од лу ку о ула ску у Кон фе де ра ци ју 
са мо стал них син ди ка та, за јед но са нај-
ја чим син ди ка ти ма јав них пред у зе ћа 
и фи нан сиј ских уста но ва у Ре пу бли ци. 
На кон кон сти ту и са ња, усва ја ња Ста ту-
та, из бо ра ор га на и функ ци о не ра Кон-
фе де ра ци је, од ње оче ку је мо оства ре-
ње на ших ин те ре са због ко јих смо се и 
удру жи ли, а то су:

– по де ла бес плат них ак ци ја пре при-
ва ти за ци је пред у зе ћа, а у ве зи са тим 
већ смо део ци ља оства ри ли усва ја њем 
аманд ма на у Скуп шти ни Ср би је кроз из-
ме ну За ко на о јав ним пред у зе ћи ма;

– со ци јал ни ди ја лог на нај ви шем ни-
воу са пред став ни ци ма Вла де Ср би је и 
пред став ни ци ма ре сор них ми ни стар-
ста ва;

– оства ри ва ње бес плат не прав не 
за шти те на ших чла но ва на ра ду и по 
осно ву ра да;

– нео п ход ни за јед нич ки на ступ на 
ме ђу на род ној син ди кал ној сце ни у 
окви ру UNI-а и EURO FE DOP-а.

5. У пе ри о ду тран зи ци је, ре струк ту-
ри ра ње и при ва ти за ци ја пред ста вља ју 
је дан од основ них за да та ка син ди ка та, 
та ко да ће мо се као и до са да ак тив но 
укљу чи ти у про цес ре струк ту ри ра ња. 
У том про це су, наш основ ни за да так би-
ће збри ња ва ње за по сле них (а по себ но 
на ших чла но ва), та ко што не ће мо до-
зво ли ти сти хиј ско ре струк ту ри ра ње у 
ви ду про да је и рас пар ча ва ња имо ви не 
Пред у зе ћа.

6. Еду ка ци ја члан ства је нео п ход на 
да би ре а ли зо ва ли на ве де не ци ље ве и 
за дат ке и уна пре ди ли рад и де ло ва ње 
син ди ка та у усло ви ма тур бу лент них 
про ме на у на шем окру же њу. Чи ње ни-
ца је да сред ства ко ја уло жи мо у обу-
ку-еду ка ци ју на ших чла но ва не пред-
ста вља ју тро шак, већ је тро шак оно 
што ни смо утро ши ли – ан га жо ва ли 
сред ста ва, а пред ви ђе на су фи нан сиј-
ским Пла ном за ове на ме не.

II Кон крет не ак тив но сти
1. Ор га ни за ци о но ја ча ње син ди-

ка та кроз ја ча ње ор га на и те ла син-
ди ка та, као и ома со вље ње и ја ча ње 
син ди кал них ор га ни за ци ја и њи хо вих 
по дру жни ца.

ЗА ДУ ЖЕ ЊЕ: Се кре тар, чла но ви ИО 
и пред сед ни ци СО

2. Ин фор ми са ње члан ства и јав-
но сти о ра ду син ди ка та (то по сти ћи 
мул ти ме ди јал ном ак тив но шћу пре ко 
бил те на, ли ста „По штар”, сај та син ди ка-
та, кон фе рен ци ја за штам пу, пла ће них 
чла на ка у но ви на ма и ча со пи си ма, 
штам па ња фла је ра, као и ме ђу соб ном 
ко му ни ка ци јом на свим ни во и ма из ме-
ђу ис так ну тих пред став ни ка и чла но ва 
Син ди ка та ПТТ Ср би је). Ин фор ми са ње 
мо ра по сти ћи свој основ ни циљ, а то је 
ква ли тет но до но ше ње од лу ка.

ЗА ДУ ЖЕ ЊЕ: Из да вач ки са вет, глав-
ни и од го вор ни уред ник, ГО и од бо ри 
син ди кал них ор га ни за ци ја

3. Рад и де ло ва ње у Управ ном од бо-
ру Пред у зе ћа, ак тив ним за ла га њем за 
ин те ре се за по сле них у ЈП ПТТ са о бра-
ћа ја „Ср би ја”.

ЗА ДУ ЖЕ ЊЕ: Члан Управ ног од бо ра 
и пред сед ник син ди ка та

4. Рад на те ре ну по из бор ним је ди-
ни ца ма, по моћ и пра ће ње ра да син ди-
кал них ор га ни за ци ја.

ЗА ДУ ЖЕ ЊЕ: Чла но ви ИО и пред сед-
ни ци СО

5. Пра ће ње при ме не КУ, као и рад 
на из ме на ма и до пу на ма истог.

ЗА ДУ ЖЕ ЊЕ: Ко ми си ја за ко лек тив-
но пре го ва ра ње

6. Ме ђу на род на и ме ђу син ди кал на 
са рад ња на осно ва ма ме ђу соб ног ува-
жа ва ња, то ле ран ци је и ре ци про ци те та.

ЗА ДУ ЖЕ ЊЕ: пред сед ник син ди ка та 
и пред сед ник ГО

7. Уче шће у из ра ди нор ма ти ва, ху-
ма ни за ци ји ра да, тех но ло шким по ступ-
ци ма са син ди кал ног аспек та, као и на-
гра ђи ва ње пре ма ра ду и ре зул та ти ма 
ра да, што ће се ин тен зи ви ра ти у на ред-
ном пе ри о ду.

ЗА ДУ ЖЕ ЊЕ: ИО, а по себ но за ду же-
ни члан ИО за тех но ло ги ју

8. Ра ди ће мо на мо дер ни за ци ји Ста ту-
та Син ди ка та ПТТ Ср би је, ко ји ће сво јим 
нор ма тив ним ре ше њи ма омо гу ћи ти бо-
ље функ ци о ни са ње син ди ка та.

ЗА ДУ ЖЕ ЊЕ: Ста ту тар ни од бор и 
Глав ни од бор

9. Еду ка ци ју члан ства ре а ли зо ва-
ће мо кроз раз не ви до ве обу ке по пут 
пре да ва ња, се ми на ра, са ве то ва ња, 
еду ка тив них ра ди о ни ца, јер је то до-
бар основ за сва ки те ме љан рад.

ЗА ДУ ЖЕ ЊЕ: ИО, а по себ но за ду же-
ни члан ИО за еду ка ци ју

10. Ак тив но ће мо се укљу чи ти у рад 
Спорт ског дру штва и ин си сти ра ће мо 
на про ме ни на чи на ор га ни зо ва ња рад-
нич ко-спорт ских ига ра, на осно ву до би-
је них су ге сти ја и при мед би уче сни ка и 
ор га ни за то ра ре ги о нал них так ми че ња.

ЗА ДУ ЖЕ ЊЕ: ИО, а по себ но члан ИО 
за ду жен за спорт

11. Под усло вом да смо ис цр пе ли 
све на чи не син ди кал не бор бе, Син-
ди кат ПТТ Ср би је ће у оства ри ва њу 
про грам ских за да та ка не из о став но ко-
ри сти ти и штрајк као нај ра ди кал ни ји 
ме тод син ди кал ног де ло ва ња.

ЗА ДУ ЖЕ ЊЕ: Глав ни од бор и ИО, као 
штрај кач ки од бор
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РАД НО-СПОРТ СКА ТАК МИ ЧЕ ЊА ПТТ РАД НИ КА ОДР ЖА НА НА ЗЛА ТИ БО РУ

Фер и спорт ски до тро фе ја
„Свим уче сни ци ма фи нал них 

над ме та ња че сти там пла сман 
на за вр шни цу так ми че ња. На дам се 
да ће, и по ред хлад ног вре ме на, так-
ми че ња би ти успе шна. Не ка нај бо љи 
по бе ди. Про гла ша вам Игре отво ре-
ним”, ре као је Дра ган Ко ва че вић, ге-
не рал ни ди рек тор ЈП ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја” на отва ра њу ово го ди шњих 

из РЈ „Бе о град ски ве нац”, Аци Ми лен-
ко ви ћу из Кра ље ва и Бран ку Во ји-
но ви ћу из Про ку пља. У ди сци пли ни 
тр ча ње у по штан ској вре ћи по бе дио 
је Игор Ра де вић из Кра гу јев ца, дру-
го ме сто осво јио је Дар ко Пе слаћ 
из Но вог Са да, а тре ће пла си ра ни је 
био Не над Стру га ре вић из Вр њач-
ке Ба ње.

У пи ка ду је За је чар ка Ма ри на 
По гар чић по бе ди ла са укуп но 182 
кру га, дру го пла си ра на је би ла Да ра 
Ку ђи ја, РЈ Пан че во, (156 кру го ва), за 
све га два кру га бо ља од тре ће пла си-
ра не Ма ри је Ани кић, (РЈ Но ви Сад). 

По бед нич ка еки па у му шкој кон-
ку рен ци ји у ша ху ове го ди не је РЈ 
„Но ви Сад” у са ста ву Ра до ван Ма ти-
је вић, Жар ко Ми јо вић и Ми лан Ми-
ло вац. Они су екип но ре ми зи ра ли 
са Зе мун ци ма Па јом Вој во ди ћем, 
Ми о дра гом Ми ха и ло ви ћем и Дра-
га ном Ми ли ћем (1,5:1,5), али, с об зи-
ром на чи ње ни цу да је Ма ти је вић на 
пр вој та бли по бе дио Вој во ди ћа, ти ту-
ла нај бо ље еки пе у ша ху при па ла је 
Но во са ђа ни ма. Код же на је нај бо ља 
би ла по но во Ми ра Ђе рић из РЈ Ужи-
це, са осво је на три по е на, дру га је 
би ла Сла вој ка Би то из Но вог Са да 
са два по е на, а тре ћа Све тла на Са-
пун џић из Бе о гра да, ко ја је осво ји ла 
је дан по ен.

ло је Го ра ну Ди ми ћу, са Ре ги је IV, а 
тре ће ме сто за у зео је Ра до ји ца Гла-
мо чак, Ре ги ја II. Код же на пр ва два 
ме ста при па ла су Сне жа ни Ра ду ло-
вић, са Ре ги је II и Сне жа ни Ива но-
вић, са Ре ги је I. Тре ћа је би ла Ма ја 
Ла ђе вац (Ре ги ја III).

У ди сци пли ни бр зог и тач ног 
бро ја ња нов ча ни ца, по бе ди ла је Ја-
сми на Ка ме но вић из Пи ро та, ко ја 
је тач но 103 нов ча ни це из бро ја ла за 
32,76 се кун ди. Дру го ме сто при па ло 

је Кру ше вљан ки Да ни-
је ли Ва со вић, а тре-
ће пла си ра на је би ла 
Ма ја Пав ков из Зре-
ња ни на.

Пре ми јер на ди сци-
пли на у спор то ви ма 
с лоп том би ла је фи-
нал на утак ми ца у од-
бој ци за же не и ду ел 
ис ку сних Су бо ти чан-
ки и де би тант ки ња 
из Ва ље ва. Иако по 
го ди на ма ве о ма мла-
де, Ва љев ке су меч су 
од и гра ле и пр ви сет 

за вр ши ле су са 25:10, а у дру гом је би-
ло 25:14. По бед нич ки тим играо је у 
са ста ву: Јо ва на Јок си мо вић, Са ња 
Ста но је вић, Та тја на Су џум, Ми ли-

У сто ном те ни су у му шкој кон ку-
рен ци ји по бе дио је Не над Илић, так-
ми чар Ре ги је I по че твр ти пут, дру го 
ме сто, као и про шле го ди не, при па-

рад них и спорт ских над ме та ња ПТТ 
рад ни ка Ср би је ко ја су се одр жа ла 
на Зла ти бо ру, од 2. до 4. ју на ове го-
ди не. Фи нал на над ме та ња, оку пи ла 
су пре ко 150 так ми ча ра у му шкој и 
жен ској кон ку рен ци ји, ко ји су сво ју 
ве шти ну од ме ри ли у три рад не и се-
дам спорт ских ди сци пли на.

У ди сци пли ни бр зо хо да ње (тр-
ча ње) на пет хи ља да ме та ра, пре ма 
оче ки ва њи ма, по бе да је  при па ла 
Шап чан ки Са њи Да шић, ко ја је тр ча-
ла пет кру го ва на ста зи око је зе ра за 
17’31’’. Дру га је би ла Пан чев ка Оли-
ве ра Па пу лић (18’57’’), а тре ћа Мир-
ја на До шен (19’14’’) из Сом бо ра. 
Зо ран Бур саћ је ове го ди не тр ку на 
10.000 ме та ра за вр шио са вре ме ном 
28’26’’, пра тио га је Ми лош Рон до-
вић (Ниш) са 24 се кун де за о стат ка. 
а До бри ца Ма ку ље вић је осво јио 
тре ће ме сто. Они су из бо ри ли и пра-
во на уче шће на Бал ка ни ја ди.

У ди сци пли ни но ше ње вре ћа те-
жи не 30 кг на 50 м пр ва три ме ста 
при па ла су Ми ро сла ву Ни ко ли ћу 
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ца Ко раћ, Ана Ми ли во је вић, Ле ла 
Ми лин ко вић, Ле ла Ми ја и ло вић и 
Би ља на Ми ло ва но вић, а еки пу је 
до ти ту ле до вео ко ле га Ра до је Ђер-
ма но вић.

Вра њан ци су у му шком фи на лу по-
бе ди ли еки пу Но вог Са да са 2:0 у се-
то ви ма (25:21 и 26:24). Шам пи он ску 
еки пу у му шкој од бој ци чи не: Игор 
Илић, Зо ран Илић, Звон ко Стан ко-
вић, Го ран Ди мић, Сло бо дан Стој-
ко вић, Бо бан Па у но вић, Зо ран Ри-
стић и Мар јан Ми хај ло вић.

Још јед на еки па ра до ва ла се на 
свом де би ју у фи нал ним над ме та њи-
ма РСИ. Реч је о ко шар ка ши ма из Бо-
ра, ко ји су за и ста на пра ви ли ве ли ко 
из не на ђе ње. Они су за бе ле жи ли убе-
дљи ву по бе ду над еки пом Су бо ти це. 
Ре зул тат – 57:41 (по лу вре ме 29:18). 
Нај бо љи играч Бо ра на, Иван Ар сић, 
по сти гао је 25 по е на, а игра ли су и 
Иван Да бли џа но вић, Сте ван Ми-
тро вић, Зо ран Ми тро вић, Алек сан-
дар Пе тро вић, Ми ша Мил ков ски и 
Са ша Сте ва но вић.

У фуд бал ском фи на лу еки па РЈ 
Бе о град цен тар по бе ди ла је РЈ Но ви 
Сад са 2:0. Оба го ла па ла су у пр вом 

по лу вре ме ну, а стрел ци су би ли Зо-
ран Дам ња но вић и Бо бан Жи ва-
но вић. За шам пи о не су ове го ди не 
игра ли и Са вле Ту цо вић, Бран ко 
Шу пљи кац, Де јан Се ра фи мо вић, 
Не бој ша Јо ва но вић, Ран ко Сми ља-
нић и Дра ган Илић.

На кон фи нал ног ме ча у фуд ба лу 
од и гран је и ег зи би ци о ни По сло вод-
ство – Син ди ка ти, а уве че је, ка ко то 

до бри оби ча ји на ла жу, у ре сто ра ну 
„Руј но” ор га ни зо ва на и до де ла пе ха-
ра и при зна ња нај бо љи ма.

Ко нач но по бе да!
На кон пет по ра за у прет ход них 

пет го ди на, еки па Син ди ка та ус пе ла 

је да, ко нач но, за бе ле жи по бе ду про-
тив ме на џер ског ти ма ПТТ-а, и то са 
5:1 (3:1)! Већ у пр вом кон так ту с лоп-
том, пред став ни ци оба ре пре зен та-
тив на син ди ка та су си ло ви то кре ну-
ли, а чи ње ни ца је да је игра Љу бе 
Пе ја но ви ћа би ла пра во осве же ње. 

Пр ви гол пао је већ на кон три 
ми ну та игре. Стре лац је био Стан ко 
Јо ва но вић ко ји је са још два по гот-
ка у на став ку за пе ча тио суд би ну по-
сло вод ства. Дру ги и тре ћи по го дак 
за син ди кал це по сти гао је Љу ба Пе-
ја но вић, а част по сло вод ства спа сао 
је, по гот ком у фи ни шу пр вог по лу-
вре ме на, Зо ран Спре мић.

Ма да су ди рек то ри би ли осла бље-
ни не и гра њем ви ше стан дард них пр-
во ти ма ца (Жељ ка Ива њи ја, Не на да 
Ми ла ши но ви ћа и Аце Ра ди во је ви-
ћа) то, на рав но, не ума њу је три јумф 
еки пе син ди ка та ко ја је ко нач но ус-
пе ла да раз би је ма лер и оства ри из-
у зет но ва жну по бе ду.

По сло вод ство: Ја ној лић, Ба бић, 
Уро ше вић, Спре мић, Че тро ивћ, Ђо-
кић, Ра ши нац, Ра ко вић и Је ле нић.

Син ди кат: Је ли сав чић, Аде-
мовић, Ко ца но вић, Ра до је вић, 
Стоја но вић, Ка ла ја но вић, Ива но-
вић, Пе ја но вић, Јо ва но вић и Ци-
га но вић.

Син ди кат ПТТ Ср би је се обра-
тио Ор га ни за ци о ном од бо ру Рад-
но-спорт ских ига ра због уче ста лих 
про те ста еки па ко је су уче ство ва ле 
у так ми че њи ма.

Глав на при мед ба се од но си ла 
на од би ја ње да ва ња са гла сно сти 
на на бав ку опре ме еки па ма (дре со-
ви, лоп те итд.) од стра не ди рек то ра 
Дирекције за поштанске услуге Дра-
го сла ва Ра шин ца. У фи нан сиј ском 
пла ну, пред ви ђе на су од ре ђе на сред-
ства за раз не на ме не и ни је ло гич но 
да се не до зво ља ва тро ше ње тих 
сред ста ва пре ма ствар ним по тре-
ба ма так ми ча ра, ако то не угро жа ва 
фи нан сиј ски план на том ни воу. Та ко 
се не до зво ља ва на бав ка лоп ти или 
дре со ва из сред ста ва пр вог ни воа, 
ма да је Пла ном пред ви ђе но 20.000 
ди на ра за рад не је ди ни це.

Ди рек тор Ра ши нац се про ти вио и 
из најм љи ва њу са ла за ко шар ку, фуд-
бал, му шку и жен ску од бој ку у Ре ги ји 
I и тра жио је да се ко шар ка и фуд бал 
игра ју на игра ли шту СД „По штар”.

По сто ји ви ше раз ло га про тив 
одр жа ва ња так ми че ња на игра ли-
шту СД „По штар”:

–  рас по ред так ми че ња се пра ви 
уна пред и ни ка да ни смо си гур-
ни ка кве ће вре мен ске при ли-
ке би ти на дан так ми че ња, а 
због ло ших вре мен ских усло ва 
де ша ва ле су се по вре де так ми-
ча ра ка да су утак ми це одр жа ва-
не на овом игра ли шту;

–  не по сто ји мо гућ ност аде кват-
ног ме ре ња вре ме на за ко шар-
ку и во ђе ња за пи сни ка;

–  те ре ни на игра ли шту СД „По-
штар” пла ће ни као и тер ми ни 
у са ла ма и ло гич но је зах те ва ти 
бо ље усло ве так ми че ња ако се 
већ пла ћа за куп те ре на;

–  План рад но-спорт ских ига ра 
пре пи су је се из го ди не у го ди-
ну, без ика квог са гле да ва ња 
ствар них по тре ба так ми ча ра 
и же ље да се уна пре де усва ја-
њем пред ло га так ми ча ра и ор-
га ни за то ра по ре ги ја ма.

ПРИ МЕД БЕ
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У КО ШАР КА ШКОЈ ПТТ ЛИ ГИ

„Ди рек ци јин” хет-трик
Тре ћу го ди на за ре дом се од и гра-

ва ко шар ка шка ПТТ ли га и тре ћу 
го ди ну за ре дом исто ће име би ти 
укле са но на пре ла зном пе ха ру ко ји 
до би ја по бед ник овог так ми че ња. Ко-
шар ка шка еки па „Ди рек ци је” је по но-
во ус пе ла да од бра ни на зив нај бо љег 
и та ко је из бо ри ла пра во да у сво је 
трај но вла сни штво пре у зме ве ли ки 
сре бр ни пе хар пр ва ка.

На кон за вр шет ка ли га шког де ла 
так ми че ња, од и гра не су утак ми це 
плеј-офа ко је су да ле че ти ри нај у спе-
шни је еки пе за fi  nal fo ur. Те че ти ри 
еки пе, „Ја го ди на”, „Су бо ти ца”, „Бе о-
град ски ве нац” и „Ди рек ци ја”, су по ка-
за ле нај ква ли тет ни ју игру то ком це-
лог так ми че ња. У ве о ма за ни мљи вим 
утак ми ца ма по лу фи на ла, у ко ји ма су 
по бед ни ка од лу чи ва ле бу квал но по-
след ње се кун де, да ље су про шле еки-

пе „Су бо ти це”, ко ја је по бе ди ла еки пу 
„Бе о град ског вен ца” и еки па „Ди рек-
ци је”, ко ја је са вла да ла „Ја го ди ну”.

Ни шта ма ње ни су би ле за ни мљи ве 
ни утак ми це за тре ће и пр во ме сто. У 
фи на лу, ко је је од и гра но у спорт ској 
ха ли „Ви зу ра” у Зе му ну, на кон сла би-
јег по чет ка, еки па „Ди рек ци је” је смо-
гла сна ге да на док на ди за о ста так од 
де сет по е на и утак ми цу за вр ши фу ри-
о зно, са вла дав ши про тив нич ки тим 
са два на ест по е на раз ли ке.

Кад се све са бе ре, мо же се ре чи 
да је још јед ном ор га ни зо ва на и од-
и гра на ве о ма успе шна Ко шар ка шка 
ПТТ ли га. По ред игра ча, ко ји сва ке 
го ди не по ка зу ју све бо љу игру, мо ра-
мо ис та ћи и ор га ни за то ре, су ди је и 
за пи сни ча ре, ко ји су свој по сао од ра-
ди ли бес пре кор но. Ка ко ис ти чу сви 
уче сни ци овог так ми че ња, ре зул та ти 

ов де ни су у пр вом пла ну, већ ре кре а-
ци ја, дру же ње и до бар про вод.

На кра ју, али ни ка ко и на по след-
њем ме сту, мо ра ју се спо ме ну ти спон-
зо ри овог так ми че ња, син ди ка ти рад-
них је ди ни ца уче сни ка, ко ји ма се ове 
го ди не при дру жи ло и Пред у зе ће са 
ве о ма ве ли ко ду шном ма те ри јал ном 
по др шком за ку по ви ну дре со ва, лоп-
ти и обез бе ђи ва ње са ла за од и гра ва-
ње утак ми ца.

За сле де ћу го ди ну, од ор га ни за то-
ра так ми че ња има мо на ја ву про ши-
ре ња ли ге за још не ко ли ко чла но ва. 
То је, по ред чи ње ни це да се ове го ди-
не по узо ру на ко шар ка шку одр жа ла 
и жен ска од бој ка шка ли га, мо жда и 
нај бо ља оце на све га што су за ове 
три го ди не по сти гли по шта ри-ко-
шар ка ши. 

А. Пи ли по вић

СО „ДИ РЕК ЦИ ЈА ПРЕД У ЗЕ ЋА” ОР ГА НИ ЗО ВА ЛА ИЗ ЛЕТ

„Златни” Праг и поштари
Син ди кал на ор га ни за ци ја Ди рек-

ци ја „По шта Ср би ја”, у са рад њи са ту-
ри стич ком аген ци јом „VI VA TRA VEL”, 
ор га ни зо ва ла је за све за ин те ре со ва-
не рад ни ке из лет у Праг, у пе ри о ду 
од 4. до 9. ма ја 2006. го ди не.

На пут је кре ну ло 20 рад ни ка и чла-
но ва уже по ро ди це, а при дру жи ле су 
нам се ко ле ги ни це из РЈ Зе мун и Пан че-
во. Пу то ва ло се у удоб ним ауто бу си ма 
фир ме „Фе никс”, са сјај ним во за чи ма. 
Иако је пут до Пра га тра јао 15 са ти, са 
пр вим упо зна ва њем са зна ме ни то сти-
ма гра да, умор је не стао, а осме си и 
ве се ла гра ја ни су пре ста ја ли.

Праг се по ка зао у свом пу ном сја ју 
и оправ дао епи тет „злат ни”. Об и шли 
смо све зна чај ни је објек те у гра ду: 
Пра шки дво рац са ма на сти ром Стра-
хов, ма на стир ску би бли о те ку из 17. 
ве ка, чу ве ну ка те дра лу Св. Ви та и 
ка пе лу Св. Вен це сла ва, ба зи ли ку Св. 
Ђор ђа, Но ви и ста ри кра љев дво рац, 
Ло ре то, чу ве на Злат на ули ца и нај по-
зна ти ји че шки мост – Кар лов мост. Да 
је Праг из у зе тан и са ре ке, уве ри ли 
смо се на кр ста ре њу по Влта ви. Сво 

вре ме је са на ма био во дич, ко ји је по-
ка зао за вид но зна ње срп ског је зи ка 
и по зна ва ња исто ри је гра да.

Та ко ђе, гру па је има ла и два из ле-
та ван Пра га, у дво рац Карлш тајн (у 
ко ме је би ла ре зи ден ци ја нај по зна-
ти јег че шког кра ља Кар ла IV) и ба њу 
Кар ло ве Ва ри. У Карлш тај ну је по се-
ћен и му зеј во шта них фи гу ра.

Кар ло ве Ва ри су чу ве но бањ ско и 
ту ри стич ко ме сто, си гур но јед но од 

нај леп ших сред њо ве ков них на све-
ту, са пре ле пим фа са да ма ку ћа и хо-
те ла, мно штвом из во ра и геј зи ра (са 
тем пе ра ту ром во де до 72 сте пе на). У 
по врат ку, по „ул ти ма ту му” мла ђе по-
пу ла ци је, свра ти ло се у тр жни цен тар 
„Икеа”, у „Те ско” и у чу ве ну мод ну ку ћу 
„Ба та”, за ко ју мно ги ни су зна ли да је 
че шка фир ма.

Све у све му не за бо рав но пу то-
вање.
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ПРИЗНАЊЕ НАШОЈ УМЕТНИЦИ

Свилом отворено лето

Манифестација која се под име-
ном „Топчидерско културно 

лето” одржава од 19. маја до краја ле-
та, у Библиотеци „Исидора Секулић” 
у Улици Васе Пелагића 33, шеста је 
по реду. На њој се представљају и 
уче ству ју уметници и ствараоци из 
различитих области. Највише је ли ков-
них, књижевних и музичких аутора.

По први пут част да отвори ту ма-
ни фе ста цију, припала је Милијани 
Стан чић, дипломираном етнологу, 
запосленој у ПШ, дугогодишњој чла-
ни ци Ликовне секције ПТТ. Она је 
изложила 39 слика од којих је нај ви-
ше на свили, a само неколико их је 
на платну.

Отварајући „Културно лето” на 
Топчидеру, Славица Костић, управ-
ница Библиотеке „Исидора Секулић”, 
по здра вив ши бројну публику, на ја ви-
ла је богато летње дешавање у овој 
уста но ви. Посебно је истакла ра дост 
што се, после пет година, ово го ди-
шња манифестација отвара излож-
бом слика уметнице која је и станов-
ник овог краја.

„Излож бом слика на свили, чији 
валери освежавају овај простор 
на ста њен књи га ма, же ле ла бих да 
ово ле то протекне у мекоти и ле по-

ти, у бла го сти и нежности какве су 
и ове сли ке Милијане Станчић”, ре-
кла је отварајући изложбу Славица 
Костић.

Слике на свили, уља на плат ну и 
декоративна огледала и огле дал ца 
на звана „мириси детињства” укра ша-
ва ће хол Библиотеке све до 10. ју на. 
Све ча ност отва ра ња изложбе пра-
тио је на дах ну то и познати гудачки 
трио „Данубиус”.

Наша уметница по други пут са-
мо стал но изла же. Поред сли ка ња 
на плат ну, опре дели ла се за рад на 
свили, као једном од те жих те хнич-

ких изра жа ва ња. Њени 
мотиви су биљни и жи-
вотињ ски свет, пау но ви, 
вилини ко њи ци, звезде, 
небо, вул ка ни, ватро-
ме ти, ме се че ве ме не, 
заласци и изласци сунца 
и др. Бо гат ва лерски 
спектар одли ку је ову 
уметницу која је сву неж-
ност и фи но ћу материјала 
на коме ства ра под вук ла 
нестварним нијан сама и 
пре ли ви ма. Њене слике 
ра ши ре них пау но вих 
пера или небеског сво да 

пред став љају недосањане сли ке све-
та који је око нас, а кога обич ним сва-
ко днев ним оком не видимо. Са мо 
умет ник, танани стваралац, може да 
у најобичнијим стварима или окру-
же њи ма пронађе „надстварно и бо-
жанско”.

О Милијани Станчић ликовна кри-
ти ка је рекла пуно похвала, а она, 
скромна по природи, ничим се не 
истиче, осим својим талентом и да-
ром. Сви који желе могу ову излож бу 
да посете свакодневно у про сто ри ја-
ма Библиотеке „Исидора Секулић”.

И. В.

„Топчидерско културно лето”у Библиотеци „Исидора Секулић” отворено изложбом слика на свили 
Милијане Станчић, чланице наше Ликовне секције

У служби уметности
Уочи Ђур ђев да на у Те ле ко му се де-

си ло јед но из у зет но ле по дру же ње. На-
шли су се „У слу жби умет но сти” пе сни-
ци, пи сци, сли ка ри, мај сто ри умет нич ке 
фо то гра фи је. Пет на ест ства ра ла ца из 
Ја го ди не, Бе о гра да, Пи ро та, Сом бо ра, 
Кра ље ва и Ки кин де с ра до шћу је у Бе о-
гра ду при ка за ло део сво је га опу са.

Њи хо ва име на су: Љу би ша Ан дре-
јић, Љи ља на Бај ра мо вић, Сне жа на 
Ба кић, Го ран Гру би шић, Би ља на Ра-
вас, Ве сна Стан ко вић, Бран ко Сте фа-
но вић, Зо ран Ве ско вић, Иван Ву ка-
ди но вић, Бра ти сла ва Мак си мо вић, 
Ми лан ка Ме да ко вић, Је ле на Не дељ-

ков, Сне жа на Пе тро вић, Рад ми ла 
Арам ба шић и Јо ван Н. Бун да ло.

До го вор је пао да се ова кви су сре-
ти одр жа ва ју сва ке го ди не. Од лич ну 
ор га ни за ци ју упри ли чи ли су Ди на Гој-
ко вић и Рај ко Гво зде но вић. Њи хов 
при мер је ин спи ра ти ван и мо гао би 
да се пре тво ри у кре а тив ни са бор „У 
слу жби умет но сти” По ште, Те ле ко ма, 
По штан ске ште ди о ни це и свих ко ји 
ов де гра ви ти ра ју.

Син ди ка ти сво јом кул тур ном по ли-
ти ком, пот по мог ну ти гла си ли ма ко ја 
из да ју, мо гли би да под стак ну и по сло-
вод ства и ства ра о це да се јед ном го ди-

шње дру же у пре сто ни ци, на ве ли кој 
из ло жби сли ка, скулп ту ра и умет нич-
ких фо то гра фи ја, а све то да бу де опле-
ме ње но кре а ци ја ма пе сни ка и пи са ца 
и, на рав но, му зич ких вир ту о за.

Му дри су из ре кли да кул ту ра ни је 
за ме на, не го кључ жи во та, да кул ту ра 
зах те ва да се ле по та удру жи с исти-
ном, као и да је умет ност сва ки да шњи 
хлеб за људ ску ду шу.

За то „По штар” по др жа ва овај кул-
тур ни чин уочи Ђур ђев да на и пред ла-
же ве ли ку ко а ли ци ју кре а тив ног дру-
же ња „У слу жби умет но сти”.

Б. Свр ко та

БЕЛЕШКА
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Из ре ке и ци та ти
Дај те ми до бре учи те ље па ћу вам 

пре по ро ди ти свет.
 (Лајб ниц)

�����
Учи тељ ска ар ми ја је је ди на ар ми ја 

ко ју ци ви ли за ци ја
мо же при зна ти без сти да.

 (Вик тор Иго)
�����

По слу шај пре но што про го во риш, 
мо жда уви диш да тре ба ћу та ти.

 (Фран цу ска из ре ка)
�����

Ако хо ћеш здра вља, не је ди мно го, 
ако хо ћеш да те по шту ју

– не го во ри мно го.
 (Уз беч ка из ре ка)

�����
Стре ла ра ња ва те ло, а је зик ду шу.

 (Пер сиј ска из ре ка)
�����

Бо ље је и не до ре ћи
не го пре ви ше ре ћи.

 (Ру ска из ре ка)
�����

Књи га је по пут во де:
увек се би про би је пут.

 (Ру ска из ре ка)

Ча сне ре чи ма ло ко шта ју.
 (Хер дер)

�����
Из гу би ло се ма ло,

ка да се спа сла част.
 (Вол тер)

�����
Ле па пе сма ни кад ни је ду га.

 (Фран цу ска из ре ка)
�����

Књи ге су за ду шу
оно што је хра на за те ло.

 (Ита ли јан ска из ре ка)
�����

Сви ма је жи вот драг;
али ва љан чо век

ви ше це ни част не го жи вот.
 (Шек спир)

�����
Част се не мо же од у зе ти,

она се са мо мо же из гу би ти.
 (Че хов)

�����
Част је као ста кле на ци пе ла:
у њој тре ба опре зно хо да ти.

 (Не мач ка из ре ка)

Јед ни го во ре што зна ју,
дру ги зна ју шта го во ре.

 (Ру мун ска из ре ка)
�����

Дух је тај ко ји те ло гра ди.
 (Ши лер)

�����
Мар љи во ме не де ља има

се дам да на, а ле њом се дам су тра.
 (Не мач ка из ре ка)

�����
Ни је му дар онај ко мно го зна,

већ онај ко зна оно
што му је по треб но.

 (Пољ ска из ре ка)
�����

Сит ни су они љу ди ко ји учи те љев 
рад за сит но сма тра ју.

 (До си теј Об ра до вић)
�����

Те шко је би ти де те и би ти до бар. 
Лак ше је би ти стар и раз у ме ти де цу.
 (Ду шан Ра до вић)

�����
Чуд но је, ка ко је ма ло по треб но да 
бу де мо срећ ни, и још чуд ни је: ка ко 
че сто нам баш то ма ло не до ста је.

 (Иво Ан дрић)
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