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Реч уРед ни кА
По што ва не ко ле ге, пред ва ма је 

154-ти број По шта ра у ко ме смо по-
ку ша ли да за вас об ра ди мо и пре не-
се мо вам све бит ни је син ди кал не ак-
тив но сти у Пред у зе ћу а и ши ре.

На пр вом ме сту је, на рав но, из-
ве штај са про те ста ко ји су одр жа ни 
у пре рад ним цен три ма у Бе о гра ду, 
Ни шу и Но вом Са ду, а ко ји су иза-
зва ни не по што ва њем Ко лек тив ног 
уго во ра и За кључ ка Вла де Ср би је о 
ис пла ти за ра де из до би ти рад ни ци-
ма По ште.

Спо ра зум до ко га се до шло то ком 
пре го во ра и по ко ме су рад ни ци до-
би ли, у про се ку, по три де сет хи ља да 
ди на ра, углав ном је оце њен по зи тив-
но код на шег члан ства. Још је бит ни је 
што су син ди ка ти ко нач но по ка за ли да 
мо гу на пра ви ти озбиљ не про бле ме у 
функ ци о ни са њу ком па ни је ако се кр ше 
до го во ри и основ на рад нич ка пра ва.

У овом бро ју још мо же те про чи та-
ти и ин тер вјуе са чел ним љу ди ма на-
шег син ди ка та, Алек сан дром Па вло-
ви ћем и Слав ком То па ло вим.

За вас смо ана ли зи ра ли но ву по ли-
су оси гу ра ња и пре но си мо вам нај-
бит ни је де та ље и упут ство ка ко да 
оства ри те сво ја пра ва.

Ко ми си ја на шег син ди ка та ко ја се 
ба ви тех но ло шким пи та њи ма би ла је 
ак тив на и озбиљ но се при пре ми ла 
за раз го во ре са тех но ло зи ма у Пред-
у зе ћу. Део про бле ма ко је су они 
уочи ли и ко је по ку ша ва ју да ре ше 
мо же те про чи та ти у овом бро ју.

 И на кра ју, же лим да вас још јед ном 
по зо вем на са рад њу, да нам ша ље-
те тек сто ве о де ша ва њи ма у ва шим 
сре ди на ма и та ко ак тив но уче ству је-
те у кре и ра њу на шег ли ста. 
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Први дан протеста: Радници блокирају улаз у ГПЦ Београд

ХРОНОЛОГИЈА ЈЕДНОГ ПРОТЕСТА

Јединством до успеха

Се дам да на пре от по чи ња ња бло-
ка да пре рад них цен та ра, из Ми-

ни стар ства за те ле ко му ни ка ци је и 
ин фор ма ци о но дру штво сти гао нам 
је до пис да рад ни ци По ште не ма ју 
пра во да ис пла те за ра ду из до би ти 
– та да смо у нов ча ни ци ма има ли ну-
лу. На кон не у спе шних пре го во ра са 
по сло вод ством при сту пи ло се пе то-
днев ним бло ка да ма пре рад них цен-
та ра ко је су за вр ше не он да ка да је 
по стиг нут спо ра зум по ко ме су сви 
на ши за по сле ни до би ли, у про се ку, 
по три де сет хи ља да ди на ра. Има и 
оних ко ји са тим ни су за до вољ ни, 
али сви ми ко ји смо ди рект но уче-
ство ва ли у пре го во ри ма, зна мо да 
је то био мак си мум ко ји се мо гао 
до би ти.

ПО зи Ти вАн Од јек у члАн сТву

Без об зи ра на кри ти ке зло на мер-
них по је ди на ца, ге не рал но смо на-
и шли на по зи ти ван од јек у на шем 
члан ству на све што смо ура ди ли. 
За до вољ ни смо ре зул та том, али нам 
је жао што смо мо ра ли да бло ки ра-
мо рад на шег пред у зе ћа, што је сва-
ка ко иза зва ло од ре ђе ну ште ту. Ни је 
нам то био циљ, али по на вља мо да 
нам, на жа лост, ни је оста вље на би-
ло ко ја дру га мо гућ ност.

Јед но је си гур но – ни је мо ра ло да 
бу де та ко. Ни је мо ра ло да до ђе до 
еска ла ци је рад нич ког не за до вољ-
ства и за то, пре све га, од го вор ност 
ле жи на по сло вод ству ком па ни је. 
Рад ни ци По ште већ ду же вре ме на 
сво је рад не оба ве зе ис пу ња ва ју у 
пот пу но сти, а тре ти ра ни су као гра-
ђа ни дру гог ре да од стра не сво је 
др жа ве, од стра не свог вла сни ка 
– Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Не ка ко 
смо се већ на ви кли и при хва ти ли 
чи ње ни цу да жи ви мо у тран зи ци-
о ном дру штву и да смо, не сво јом 
кри ви цом, упле те ни у ве ли ку еко-
ном ску кри зу ко ја се, за ве ли ко чу-

до, „ло ми” баш по на ма. Већ смо се 
на ви кли и на то да се сва штед ња и 
за мр за ва ња за ра да увек од но се на 
нас (а по не кад, има мо ути сак – са-
мо на ПТТ!), те смо за ра ду из до би ти 
и по зај ми це при хва ти ли и усво ји ли 
као ка те го ри је ко је нам по вре ме но 
ста ње на те ку ћим ра чу ни ма до ве де 
на под но шљив ни во. И та ман смо 
се не ка ко на ви кли на гим на сти ку 
и ма те ма ти ку, оче ку ју ћи на ја вље не 
пе ри о дич не упла те, кад се не ко до-
се ти да нам из ву че „ци глу из зи да” и 
све се за час сру ши ло!

ни је би лО му дРО сТи

Да је би ло са мо ма ло му дро сти, 
не би до шло до бло ка да по штан-
ских цен та ра и на ру ша ва ња од но-
са уну тар ком па ни је. Ште та ко ја 
је на чи ње на у по сло ва њу По ште 
то ком тра ја ња про те ста ни је за не-
мар љи ва и сва ка ко да нам то ни-
је би ла на ме ра, јер, По шта је ипак 
на ша ку ћа. 

А да је би ло па ме ти и да се по-
ли ти ка ни је уме ша ла, био би то 
школ ски при мер ка ко смо од из-
гу бље не по зи ци је до шли до кон-
крет ног ре зул та та. Да под се ти мо, 

За ко ном о при вре ме ном сма ње њу 
пла та, од но сно за ра да, не то на кна-
да и дру гих при ма ња у др жав ној 
ад ми ни стра ци ји и јав ном сек то ру 
рад ни ци По ште ста вље ни су у не-
рав но пра ван по ло жај у од но су на 
дру ге гра ђа не ове др жа ве. Под нет 
је зах тев за оце ну устав но сти по-
ме ну тог За ко на, али то ни је од ло-
жи ло ње го ву при ме ну. На ше пла те 
су вра ће не на ја ну ар ски ни во а це-
ла за ра да из до би ти је тре ба ло да 
бу де упла ће на у бу џет Ре пу бли ке 
Ср би је. 

На рав но да ни смо се де ли скр-
ште них ру ку, већ су за по че те ак-
тив но сти ко је су на кра ју ре зул ти-
ра ле про ме ном ста ва вла де, чи ме 
смо до шли у по зи ци ју да део до-
би ти по де ли мо за по сле ни ма. Ка-
ко тај про це нат ни је био до во љан 
да се ис пла та ура ди по мо де лу из 
прет ход них го ди на, по кре ну та је 
про це ду ра за из ме ну Ко лек тив ног 
уго во ра, чи ме смо обез бе ди ли да 
се до бит по де ли ли не ар но, што је 
у овој си ту а ци ји би ла крај ње со-
ли дар на од лу ка. Има на ших ко ле-
га са ви со ком струч ном спре мом 
ко ји су нас кри ти ко ва ли због то га, 

Ко нач но се до го ди ло – Син ди кат је ус пео да ор га ни зу је и спро ве де је дан успе шан про тест! Осим 
три де сет хи ља да ди на ра по за по сле ном, мно го је бит ни је што смо ус пе ли да се по ста ви мо као озбиљ-
ни пре го ва ра чи ко ји су спрем ни на ра зу ман до го вор, али и на то да на пра ве озби љан про блем у функ-
ци о ни са њу ком па ни је ако пре го во ри не иду ка ко оче ку је мо.
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али они очи глед но не схва та ју да 
су по што но ше и шал тер ски рад ни-
ци са сред њом струч ном спре мом 
но си о ци овог си сте ма. Обез бе ди-
ли смо и од лу ку Управ ног од бо ра 
Пред у зе ћа да се сав но вац по де-
ли рад ни ци ма. Тре ба ре ћи да смо 
све до 30. ок то бра има ли од лич ну 
са рад њу са Управ ним од бо ром и 
ге не рал ним ди рек том по пи та њу 
ис пла те за ра де из до би ти. За и ста 
су сви по ка за ли мак си мум раз у ме-
ва ња и уло жи ли ве ли ки труд да до 
ис пла те до ђе, па је оп шти ути сак 
био да ра ди мо за јед нич ки и да ре-
зул тат не ће из о ста ти.

Обез бе ђен и зА кљу чАк влА де

При ти сци ма и ло би ра њем обез-
бе ди ли смо и За кљу чак вла де ко-
јим је при хва ћен Анекс Ко лек тив-
ног уго во ра у ко ме сто ји да ће 
из дво је на ма са сред ста ва за уче-
шће за по сле них у до би ти по сло-
дав ца за 2008. би ти рас по де ље-
на за по сле ни ма у 2009, у скла ду 
са оства ре ним ча со ви ма ра да за 
2008. го ди ну. И та ман кад смо ми-
сли ли да је све го то во и ка да смо, 
по сле од лич но при пре мље ног „на-
па да”, оче ки ва ли да по ен ти ра мо, 
усле дио је му чан пе ри од иш че ки-
ва ња „сле де ћег че тврт ка”.

Тен зи ја је ла га но ра сла, као и 
при ти сак на син ди ка те да не што 
пре ду зму. Сва ко днев но се пре го-
ва ра ло, све је већ би ло спрем но за 
ис пла ту и са мо се че као дан ка да 
ће но вац ле ћи на на ше ра чу не, а 
он да је усле дио шок – из ре сор ног 
ми ни стар ства је сти гао до пис да 
за ра да из до би ти не ће би ти ис пла-
ће на за по сле ни ма већ да се це ло-
ку пан из нос упла ти у ре пу блич ки 
бу џет!

Сви ма ко ји су се де ли у са ли ка-
да је ге не рал ни ди рек тор про чи-
тао до пис из Ми ни стар ства би ло 
је ја сно шта сле ди. Био је то ша-
мар сви ма на ма, од но сно би ла је 
то ша мар чи на рад ни ци ма По ште! 
Али, го спо ђа ми ни стар ка је за бо-
ра ви ла да ба ти на има два кра ја. 
Рад ни ци По ште су уз вра ти ли и то 
на, за њих, са свим нео че ки ван на-
чин: усле ди ле су бло ка де глав них 
по штан ских цен та ра.

дАн ПР ви – блО кА де 
 ПО ШТАн ских цен ТА РА

На осно ву од лу ке за јед нич ког 
Штрај кач ког од бо ра ко ји су чи ни ли 

по ка за ла као од ли чан по тез. По-
сло вод ство је оче ки ва ло да кре-
не мо са штрај ко ви ма упо зо ре ња и 
про те сти ма ис пред Та ков ске. Али, 
ми смо ту лек ци ју до бро на у чи ли 
и зна мо да та кав вид син ди кал не 
бор бе у овом слу ча ју и са ова квим 
не за до вољ ством ни је био аде ква-
тан. Про те сти ко ји ма смо бло ки ра-
ли рад и прак тич но па ра ли зо ва ли 
по штан ски си стем био је шок за 
по сло вод ство. Тре ба ис та ћи и да 
је пр вог да на од зив на ших чла но ва 
био из у зе тан, што је до дат но да ло 
озбиљ ност чи та вој си ту а ци ји.

Да кле, мо гли смо да за кљу чи мо да 
је, и по ред од ре ђе них мањ ка во сти и 
чи ње ни це да је све би ло ор га ни зо-
ва но у ве ли кој жур би, пр ви дан про-
те ста био пун по го дак.

дАн дРу ги – дО гО вОР ни је 
 ПО сТиг нуТ

На сед ни ци за јед нич ког Штрај-
кач ког од бо ра ре пре зен та тив них 
син ди ка та у Јав ном пред у зе ћу ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја”, одр жа ној 29. 
ок то бра, до не та је од лу ка да се на-

Преговори у току: Заједнички штрајкачки одбор и пословодство

пред став ни ци оба ре пре зен та тив на 
син ди ка та у на шем пред у зе ћу, 28. 
ок то бра за по че ти су про те сти ис-
пред глав них по штан ских цен та ра у 
Бе о гра ду, Ни шу и Но вом Са ду. Наш 
глав ни зах тев био је по што ва ње ко-

лек тив ног уго во ра и за кључ ка Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је од 1. ок то бра ове 
го ди не, по ко ме део до би ти пред у зе-
ћа тре ба да бу де по де љен за по сле-
ни ма.

Не за до вољ ни рад ни ци су бло-
ки ра ли ула зе у пре рад не цен тре и 
ни су до зво ља ва ли ди стри бу ци ју 
по шиљ ки. Већ пр вог да на би ло је 
ја сно да се стра те ги ја са бло ка да-
ма по сло ва ња основ не де лат но сти 

Председник Синдиката ПТТ Србије 
Александар Павловић

ста ви са про те сти ма. Пре го во ри 
са по сло вод ством се се од ви ја ли 
кон стант но, али пра ве и озбиљ не 
по ну де за ре ша ва ње про бле ма још 
увек ни је би ло. Не зва нич но смо 
са зна ли да се при пре ма ла од лу ка 
Управ ног од бо ра да се за по сле ни-
ма ис пла ти, у про се ку, по 18.400 
ди на ра. 

Под се ћа мо да је већ по сто ја ла од-
лу ка тог истог Управ ног од бо ра да се 
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на шим рад ни ци ма ис пла ти це ло ку-
пан из нос за ра де из до би ти, што је 
пре ма на шој ра чу ни ци из но си ло по 
36.000 ди на ра. Би ло је ја сно да се на 
овај на чин по ку ша ва уно ше ње раз-
до ра ме ђу за по сле не, уз на ду 
да ће мно ги од у ста ти од про те-
ста и за до во љи ти се са по ло ви-
ном су ме ко ју смо оче ки ва ли. 
Али, пре ва ри ли су се.

дАн ТРе ћи – ПРО Те сТи се 
нА сТА вљА ју

Управ ни од бор је за и ста 
до нео срам ну од лу ку да се 
за по сле ни ма, по осно ву за-
ра де из до би ти, ис пла ти са-
мо по ло ви на пред ви ђе не 
су ме. Про це на струч них слу-
жби Пред у зе ћа би ла је да ће 
за по сле ни ма ко ји су у 2008. 
има ли оства ре ни пун фонд 
ча со ва би ти ис пла ћен не то из нос 
од око 18.400 ди на ра, а про це на 
по сло вод ства је би ла да ће ти ме 
за у ста ви ти бло ка ду пре рад них 
цен та ра. Пред став ни ци оба ре-
пре зен та тив на син ди ка та у Управ-
ном од бо ру гла са ли су про тив ове 
од лу ке, а за по сле ни су сво јим по-
нов ним оку пља њем ја сно по ру-
чи ли шта ми сле о њој.

И тог тре ћег да на про те ста у ГПЦ 
Бе о град во ђе ни су пре го во ри са 
по сло вод ством, али до го вор по-
но во ни је по стиг нут. Од лу че но је 
да се про те сти на ста ве до по не-
дељ ка, за ка да је за ка за на но ва 
сед ни ца за јед нич ког Штрај кач ког 
од бо ра, а по сло вод ству је по ру-
че но да до та да иза ђу са по ну дом 
ко ја би за ве ћи ну на ших чла но ва 
би ла за до во ља ва ју ћа.

дО гО вО Ре нА ис ПлА ТА Од ПО 
30.000,00 ди нА РА!!!

У Бе о гра ду је, пре ма ра ни јем 
до го во ру, 2. но вем бра одр жа на 
сед ни ца за јед нич ког Штрај кач ког 
од бо ра са пред став ни ци ма по-
сло вод ства и на кон це ло днев них 
пре го во ра до го во ре но је да се за-
по сле ни ма на ред ног да на упла ти 
18.400 ди на ра, а 10. но вем бра још 
по 11.600 ди на ра. То је у зби ру чи-
ни ло су му од 30.000 ди на ра до ко-
је се до шло то ком пре го во ра – за-

и ста мак си мал на ци фра до ко је се 
мо гло до ћи у том тре нут ку. 

Ре пре зен та тив ни син ди ка ти и ге-
не рал ни ди рек тор до го во ри ли су 
се и да у нај кра ћем мо гу ћем ро ку 

бе О гРАд

У ГПЦ Бе о град ор га ни за то ри про-
те ста би ли су на ши ак ти ви сти Дра
ган Стан ко вић и Злат ко Фа би јан. 
По ред про бле ма у ор га ни за ци ји и 

не про спа ва них но ћи ка жу да 
су за до вољ ни учи ње ним али 
упо зо ра ва ју и на про бле ме ка-
ко се не би по но ви ли: „Ба ви мо 
се син ди кал ним ра дом у вре ме 
тран зи ци је и си гур но је да ће мо 
по но во би ти у си ту а ци ји да ор-
га ни зу је мо ова кве ак тив но сти, 
па је бит но да ана ли зи ра мо ка ко 
је про тест про те као и шта је би-
ло до бро а шта ло ше.

Ге не рал но, иде ја са бло ка да-
ма пре рад них цен та ра је од-
лич на и да ла је ре зул тат. Што би 
се ре кло, за бо ле ло их је и да ло 
нам по зи ци ју за пре го ва ра ње. 

Од зив је у по чет ку био со ли дан, 
али се сва ког да на број љу ди ко ји су 
до ла зи ли на про тест сма њи вао. Ни-
је би ло ла ко ста ја ти на хлад но ћи це-
лу ноћ, али је још те же би ло но си ти 
се са про бле мом ал ко хо ла. То нам је 
за да ло нај ви ше про бле ма, јер је те-
шко би ло из бе ћи ин ци ден те са љу-
ди ма ко ји су кон зу ми ра ли ал ко хол 

у ве ли ким ко ли чи-
на ма. Би ло је и ин-
ци дент них си ту а-
ци ја са рад ни ци ма 
ко ји ни су чла но ви 
син ди ка та и ко ји 
су ту, очи глед но, 
би ли да на пра ве 
про блем и по ква-
ре чи та ву ак ци ју. 
Ипак, из бо ри ли 
смо се са свим тим 
и бо га ти ји смо за 
јед но ве ли ко ис ку-
ство. На кра ју, бит-
но је да смо ус пе ли 
и да смо по ка за ли 

да мо же мо успе шно да ор га ни зу је-
мо ова кав вид син ди кал не бор бе,” 
ис ти чу они.

ниШ

У Ни шу је, пре ма ре чи ма на ших 
ак ти ви ста Бо ја не Ми ло је вић и 
Дра га на Јо ва но ви ћа, про тест про-
те као без ве ћих про бле ма: „До бро 
смо се ор га ни зо ва ли, од зив је био 

Организатори протеста у Новом Саду

У Нишу се дежурало целу ноћ

от поч ну пре го во ре са над ле жним 
ми ни стар стви ма око утвр ђи ва ња 
ма се сред ста ва за за ра де у окви-
ру до но ше ња Пла на по сло ва ња за 
2010. го ди ну. По кре ну та је и ини ци-
ја ти ва да се по бољ ша ју усло ви ра да 
у пре рад ним цен три ма, а кре ну ло 
се и са де фи ни са њем про бле ма у 

тех но ло ги ји.
Све у све му, мо же мо да за кљу чи-

мо да не ма мо раз ло га да бу де мо 
не за до вољ ни. Ипак, мно го бит ни је 
од све га је чи ње ни ца да је син ди кат 
по ка зао да има сна гу и да се мо ра 
ува жа ва ти што пред ста вља до бру 
по ла зну осно ву за пре го во ре о свим 
дру гим про бле ми ма ко је има мо и 
ко ји нас оче ку ју.
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до бар а има ли смо и по моћ од на-
ших чла но ва из дру гих рад них је-
ди ни ца са ре ги је ко ји су ор га ни зо-
ва но до ла зи ли и де жу ра ли са на ма. 
Пр ве но ћи смо има ли по ку шај да 
се пре то вар по ши ља ка из вр ши из-
ван по штан ског цен тра, у објек ту 
ауто-га ра же, али смо бр зом ак ци-
јом ус пе ли да се ор га ни зу је мо и да 
бло ки ра мо и тај обје кат та ко да је 
про тест те но ћи одр жан на два ме-
ста.

Ка да су уви де ли да са на ма не-
ма ша ле, од у ста ли су од по ку ша ја 
да нас пре ва ре и схва ти ли су да 
смо у ве ли кој пред но сти јер има-
мо на ше чла но ве у свим струк ту-
ра ма пред у зе ћа, па са мим тим и 
ин фор ма ци је на осно ву ко јих мо-
же мо да од ре а гу је мо. До кра ја је 
све функ ци о ни са ло бес пре кор но, 
а члан ство је углав ном за до вољ но 
по стиг ну тим ре зул та том.”

нО ви сАд

Ис пред Син ди ка та ПТТ Ср би је 
глав ни ор га ни за то ри бло ка де но во-
сад ског ГПЦ-а су би ли Рат ко Ри стић 
и Зо ри ца Зец. По њи хо вим ре чи-
ма, про тест је био ве о ма успе шан а 
по себ но ис ти чу ви сок ни во све сти 
свих за по сле них, али и од лич ну са-
рад њу са ко ле га ма из син ди ка та Не-
за ви сност.

„Би ли смо у стал ном кон так ту са 
ко ле га ма из бе о град ског и ни шког 
ГПЦ-а и ко ор ди ни ра ли смо ак тив-
но сти ка ко би учи нак про те ста био 
што бо љи. Ат мос фе ра на про те сту 
је би ла фан та стич на јер смо сви 
осе ти ли да ко нач но ра ди мо пра ву 
ствар и да ће мо ус пе ти да оства ри-
мо сво је пра во. Сва ко ве че су нам 
до ла зи ли ко ле ге из дру гих рад них 
је ди ни ца са те ри то ри је Вој во ди не 
да за јед но де жу ра мо. Љу ди су за-
до вољ ни са овим што смо ура ди ли 
и шта смо по сти гли. Мно ги ни су ве-
ро ва ли и дра го нам је да смо ус пе-
ли да их раз у ве ри мо и по ка же мо 
да син ди кат мо же да успе ако се 
до бро ор га ни зу је мо и ако има мо 
по др шку члан ства. До ви ђе ња на 
не ком но вом про те сту!”, по ру чу ју 
они. 

милорад будимир

 ОД НО ВЕ ГО ДИ НЕ ПРЕСТАJE ДА ВА ЖИ ЗА КОН О 
ПРИ ВРЕ МЕ НОМ СМА ЊЕ ЊУ ПЛА ТА 

Пла те у По шти вра ћа ју 
се на ја ну ар ски ни во

Ми ни стар еко но ми је Мла-
ђан Дин кић на ја вио је да ће од 
Но ве го ди не пре ста ти да ва жи 
За кон о при вре ме ном сма ње-
њу пла та у јав-
ном сек то ру, што 
прак тич но зна чи 
да се пла те свих 
за по сле них у ад-
ми ни стра ци ји и 
јав ним пред у зе-
ћи ма вра ћа ју на 
прет ход ни ни во. 
„Тај за кон ис ти че 
31. де цем бра ове 
го ди не, што зна-
чи да се од Но-
ве го ди не пла те 
свих за по сле них 
у тим сек то ри ма, 
ко је су би ле сма ње не, вра ћа ју 
на прет ход ни ни во. Да кле, не-
ма по ве ћа ња, али кри за је на 
из ма ку и не ма да ље по тре бе 
за ова ко ри гид ном ме ром”, на-
ја вио је Дин кић. 

Што се пла та у По шти ти че, 
оне су у ма ју ове го ди не сма-
ње не и вра ће не на ја ну ар ски 
ни во, што је та да зна чи ло сма-
ње ње за ра да за бли зу пет про-
це на та. Ако је ве ро ва ти ре чи ма 
ми ни стра Дин ки ћа, он да оче-
ку је мо да по овом осно ву на 
по чет ку сле де ће го ди не уве-
ћа мо са да шње пла те за тих пет 
про це на та. Ни смо за бо ра ви ли 
ни Би знис план за ову го ди ну, 
пре ма ко ме је тре ба ло да на ше 
за ра де бу ду уве ћа не за до дат-
них осам про це на та. Тај план 
је, на кон до но ше ња За ко на о 
при вре ме ном сма ње њу пла та 
у јав ном сек то ру, ста вљен ван 
сна ге, а шта ће са њим би ти са-

да ка да За кон ви ше не ва жи, 
ви де ће мо (Мо жда ће за кон ко-
ји ис ти че за ме ни ти до го вор са 
ММФ-ом ?).

Оче ку ју нас 
раз го во ри у Ми-
ни стар ству фи-
нан си ја и та да ће-
мо тач ни је зна ти 
че му мо же мо да 
се на да мо у 2010 
го ди ни. Оно што 
је си гур но, то је 
да се не ће мо та-
ко ла ко пре да ти 
и по ку ша ће мо да 
за сво је чла но ве 
из ву че мо мак си-
мум. О то ку пре-
го во ра о по ве-

ћа њу за ра да би ће те ре дов но 
оба ве шта ва ни.

Ина че, ми ни стар Дин кић је 
об ја снио и да ће пре стан ком 
ва же ња по ме ну тог за ко на, 
пре ста ти да по сто ји и по се бан 
фонд со ли дар но сти, у ко ји је 
до са да при ку пље но око 1,2 
ми ли јар ди ди на ра. Др жав ни 
се кре тар Ми ни стар ства фи-
нан си ја Сло бо дан Илић ре као 
је тим по во дом да је до са да из 
фон да со ли дар но сти ис пла ће-
но око 614 ми ли о на ди на ра, 
нај ви ше за по тре бе со ци јал но 
угро же них рад ни ка у пред у-
зе ћи ма ко ја су штрај ко ва ла и 
у до бром де лу за ра се ља ва ње 
не хи ги јен ског на се ља ис под 
мо ста Га зе ла у Бе о гра ду. Ето, 
са мо да се зна да смо, по ред 
оста лог, фи нан си ра ли и ра се-
ља ва ње не хи ги јен ских на се ља 
по Бе о гра ду. Ко мен тар ни је по-
тре бан.

Млађан Динкић
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Ви ше ме сеч на аго ни ја око ис пла-
те за ра де из до би ти за по сле ни ма 
у По шти кул ми ни ра ла је не дав ним 
про те стом. О ефек ти ма и до ме ти ма 
овог штрај ка, ко ји је, осим што је ре-
зул ти рао ис пла том за ра де, отво рио 
и не ка дру га пи та ња у од но си ма син-
ди ка та и по сло вод ства Пред у зе ћа, 
али и о из бо ри ма, од но су с Вла дом 
Ср би је и ре сор ним ми ни стар ством, 
те о још не ким ва жним син ди кал-
ним пи та њи ма, раз го ва ра ли са чел-
ним чо ве ком Син ди ка та ПТТ Ср би је, 
Алек сан дром Па вло ви ћем.

– Штрајк је био и про шао. За ра
да из до би ти одав но је на ра чу

ни ма за по сле них. Ко ји су и ка кви 
ефек ти и до ме ти овог штрај ка?

„Ге не рал но, сма трам да мо же мо 
би ти за до вољ ни са мим то ком про-
те ста. Из у зи ма ју ћи не ко ли ко ма њих 
ин ци де на та, све је про те кло у нај бо-
љем ре ду то ком тих не ко ли ко да на. 
С об зи ром на то да прак тич но ни смо 
има ли ни ка кве стра те шке при пре ме 
за овај про тест, да смо, на из ве стан 
на чин, би ли уву че ни у ње га, при мо-
ра ни да га одр жи мо, ипак смо њи ме 
до ста до би ли. Сма трам да на овај 
на чин у овом мо мен ту ни је мо гло 
ви ше. Ме ђу тим, уко ли ко се за вр ши 
са мо на ово ме, на ис пла ти за ра де 
из до би ти, чи јом је ви си ном не ко за-
до во љан а не ко не, уко ли ко то бу де 
је ди ни до мет овог штрај ка и уко ли-
ко не успе мо да ис ко ри сти мо ње го-
ву енер ги ју, сма трам да ће мо би ти 
на гу бит ку. Ипак, чи ни ми се да смо 
ус пе ли да умно жи мо ефек те штрај-
ка отва ра њем не ких но вих ди ја ло га 
о кон крет ном ре ша ва њу про бле ма 
за по сле них у глав ним по штан ским 
цен три ма. Зна мо да је пот пи сан уго-
вор за из град њу и адап та ци ју по-
штан ских цен та ра у Бе о гра ду, Ни шу 
и Но вом Са ду, али, док се на ше ко-
ле ге не усе ле у но ве објек те, тре ба 
и да ље ра ди ти у по сто је ћим. А не где 
фа ли гре ја ли ца, не где не до ста је рад-
ни сто, не где тре ба окре чи ти, не где 
фа ле кон теј не ри да љу ди има ју где 
да се огре ју... Украт ко, да „пре мо сте” 

ИН ТЕР ВЈУ:  АЛЕК САН ДАР ПА ВЛО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Тех но ло шког ви шка не сме би ти!
вре ме и но ве по штан ске цен тре ко ји 
ће би ти из гра ђе ни са че ка ју ра де ћи у 
иоле ху ма ни јим усло ви ма не го са да.”

– Ово је пр ви пут у про те клих 
де сет и ви ше го ди на да је штрајк 

– ма ни фе ста ци ја рад нич ког не
за до вољ ства, ор га ни зо ва на на 

ова кав на чин. До са да смо има ли 
штрај ко ве упо зо ре ња, про те сте 

на ули ци, за тва ра ња шал тер 
са ла. Пр ви пут се де си ло да је 

тех но ло ги ја ис тр пе ла при ти сак 
и би ла ме та про те ста. Ка кви су 

ефек ти с те стра не?

„Ми смо би ли све сни ште те ко ју 
ће мо на не ти ова квим ви дом про те-
ста. Ипак, гле да ли смо да та ште та бу-

тив ном од но су јав но сти пре ма на-
шим зах те ви ма и та квим на чи ни ма 
про те ста да и не го во рим. Због то га 
смо мо ра ли да за тво ри мо глав не по-
штан ске ар те ри је, што се по ка за ло 
као ефи ка сно, јер је вла да ре а го ва ла 
ве о ма ефи ка сно и у нај кра ћем мо гу-
ћем ро ку.”

је ди нО дО след нА  
је – влА ди нА не дО след нОсТ

– Као је дан од кон крет них ефе
ка та мо гло би се сма тра ти и 

то да је вла да овог пу та ве о ма 
озбиљ но схва ти ла ова кав вид 

про те ста и екс пре сно од го во ри ла 
на ва ше зах те ве? 

де што је мо гу ће ма ња. Ни смо има ли 
пре ви ше вре ме на, би ли смо за ва ра-
ва ни оду го вла че њем Вла де Ср би је 
и пра зним обе ћа њи ма ко ја су нам 
да ва ли. Не прин ци пи је лан став вла-
де и не по што ва ње, од но сно пре не-
бре га ва ње од лу ка Управ ног од бо ра 
ПТТ-а, на те ра ли су нас да се од лу чи-
мо на ова кав ко рак и ова кав на чин 
про те ста. Да смо ишли на кла сич но 
ор га ни зо ва ни штрајк са за тва ра њем 
шал тер са ла, нај ве ћу ште ту пре тр-
пе ли би на ши кли јен ти. А и пи та ње 
је ко ли ко би ефек та имао та кав вид 
про те ста, бу ду ћи на вре ме по треб но 
да се он успе шно ор га ни зу је. О не га-

„Имам ути сак да су и у вла ди све-
сни да ова кав од нос вла сти пре ма 
По шти ка кав су има ли до са да на 
нај бо љи на чин илу стру је не ком пе-
тент ност, не моћ и нео збиљ ност из-
вр шне вла сти, јер ни је на ма пр ви 
пут да се од лу ке УО пре и на ча ва ју, 
а оп ште је по зна то да ни јед на од лу-
ка УО ни је до не та без са гла сно сти 
вла де. Под се ћам, има ли смо план 
по сло ва ња за 2009. го ди ну и од лу-
ку о по ве ћа њу за ра да за 8 од сто па 
је она уки ну та. Уме сто осам, до би-
ли смо пет про це на та у апри лу, па 
су нам и то сма њи ли кад су за мр зли 
пла те. Има ли смо обез бе ђе но до-

Александар Павловић
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дат но пен зи о но оси гу ра ње па нам 
је и то уки ну то са обра зло же њем 
да је то не ле гал но, а за тим су НИС и 
Те ле ком до би ли то исто. Под се ћам 
да смо у ок то бру про шле го ди не 
сту пи ли у штрај кач ке ак тив но сти 
са зах те вом да се одо бри још је дан 
круг до бро вољ ног од ла ска, што је 
ул ти ма тив но од би је но уз обра зло-
же ње да тре ба сти му ли са ти оне ко-
ји оста ју да ра де а не оне ко ји од ла-
зе из Пред у зе ћа, да би да нас има ли 
си ту а ци ју да се ад хок до но си од лу-
ка о до бро вољ ном од ла ску и узи ма 
се по ло ви на нов ца од на шег де ла 
за ра де из до би ти, и да са да им пе-
ра тив но мо ра би ти до бро вољ ног 
од ла ска. Ка да смо ми зах те ва ли, та-
да ни је мо гло, а са да мо ра. Ви ше је 
не го очи глед но, а то је овај штрајк и 
по ка зао, да ми са ре сор ним ми ни-
стар ством не ма мо аде ка ват ну са-
рад њу. Не по де ље не сим па ти је ми-
ни стар ства су на стра ни Те ле ко ма, 
а ми ни стар ка и ње ни пр ви са рад-
ни ци ни су по ка за ли до вољ но раз у-
ме ва ња за на ше про бле ме. Сти че се 
ути сак да је је ди на до след на ствар 
у од но су Вла де и ре сор ног ми ни-
стар ства пре ма на ма је сте – не до-
след ност.”

– Штрајк је по ка зао и да два 
ре пре зен та тив на син ди ка та у 

По шти мо гу ја ко до бро, пре ци зно 
и кре а тив но да са ра ђу ју и ко ор

ди ни шу сво је ак тив но сти, ба рем 
се та кав ути сак мо гао сте ћи. Да 

ли је то збли жа ва ње и удру жи
ва ње би ло са мо „у не во љи” или је 
ре зул тат кон ти ну и ра но до брих 

од но са две ју цен тра ла?

„Ми у прин ци пу има мо до бру са-
рад њу, она кву ка кву тре ба да има-
ју два ре пре зен та тив на син ди ка та, 
иако се на те ре ну ве чи то „на кан тар” 
ме ри ка да су од но си два син ди ка та у 
пи та њу. Де ша ва се да ин ди ви ду ал не 
су је те и не до ста так син ди кал ног ис-
ку ства до во де до то га да се не ста ви 
про блем ис пред све га, али ми слим 
да у ова ко озбиљ ним ства ри ма, као 
што је то био овај штрајк, увек тре ба 
ићи за јед но. Не ко ор ди ни са но де ло-
ва ње и ин ди ви ду ал на иска ка ња си-
гур но до во де до дез о ри јен ти са ња 
за по сле них.”

учи мО и нА 
 ис ку сТви мА дРу гих

– Ко ли ко сте ко ри сти ли ис ку
ства дру гих син ди ка та у кре и ра
њу на чи на бор бе и ме то да де ло

ва ња?

„На по љу син ди кал ног де ло ва ња 
у по штан ском си сте му не ма, на жа-
лост, мно го ино ва ци је, баш као ни у 
са мој по штан ској ор га ни за ци ји, ге-
не рал но го во ре ћи. Зна се углав ном 
ко ји су ме то ди и на чи ни бор бе. За-
ни мљи во је то што је у „По ли ти ци”, 
не ко ли ко да на пре на шег штрај ка, 
об ја вљен текст о про те сту бри тан-
ских по што но ша ко ји су сво је не-
за до вољ ство ис ка зи ва ли на ве о ма 
сли чан на чин. Ис па ло је као да смо 
ми „пре пи са ли” на чин бор бе, али, 
ве руј те, као што су по штан ски си сте-
ми сву да у све ту устро је ни на го то во 
иден ти чан на чин, без об зи ра на сте-
пен тех но ло шке раз ви је но сти, та ко 
су исто и ме то ди син ди кал не бор-
бе ско ро исто вет ни. Слу чај је хтео 
да сам ја Деј ва Вор да, ко ле гу чи ја је 
фо то гра фи ја об ја вље на уз тај текст а 
ко ји је и је дан од ор га ни за то ра про-
те ста, упо знао пре две го ди не и он 
ми је још та да на ја вио да ће кра јем 
2009. го ди не има ти ве ли ке про те сте. 
Да кле, ако смо и хте ли да „пре пи су је-
мо”, има ли смо пу не две го ди не да то 
учи ни мо. Текст у „По ли ти ци” и на чин 
на ко ји смо ми штрај ко ва ли тек су пу-
ка ко ин ци ден ци ја. Осим то га, по ка зу-
ју и ко ли ко се ов де ства ри де ша ва ју 
ад-хок, ко ли ко је ов де не мо гу ће пла-
ни ра ти ства ри и за на ред ни ме сец. 
Но, кад већ го во ри мо о уче њу на ис-
ку стви ма дру гих, ис та као бих ту пре 
све га са рад њу са ко ле га ма из Грч ке, 
од ко јих, сма трам, мо же мо пу но да 
на у чи мо. Ми на шу Кон фе де ра ци ју 
сло бод них син ди ка та по ку ша ва мо 
да устро ји мо на на чин на ко ји је ор-
га ни зо ва на Све грч ка ор га ни за ци ја 
ра да, чи је чла ни це не кре и ра ју по-
ли тич ку во љу сво је цен тра ле, већ 
упра во обр ну то – цен тра ла је та 
ко ја кре и ра син ди кал ну по ли ти ку, 
а син ди ка ти чла но ви је из вр ша ва-
ју. За уз врат, син ди ка ти чла но ви иза 
се бе има ју ве ли ку, ја ку ор га ни за ци-
ју као га ран та у оства ри ва њу њи хо-
вих пра ва.”

– По ми ња ње Кон фе де ра ци је 
не ми нов но до во ди и до пи та ња 
ње ног од но са са Со ци јал ноеко
ном ским са ветом Вла де Ср би је, 

са утвр ђи ва њем ре пре зен та тив
но сти син ди кал них цен тра ла, 
уоп ште, са но вим де фин са њем 

од но са на синд кал ној сце ни у Ре пу
бли ци?

„Не дав но смо са ми ни стром Ља-
ји ћем има ли но ву рун ду раз го во ра 
упра во на ове те ме. По сто је ћи Со-
ци јал но-еко ном ски са вет, и та кав 
ка кав је био (а био је лош и не а де-
ква тан), на вол ше бан на чин је ста-
вљен ван сна ге и прак тич но уки нут, 
бу ду ћи да фак тич ки не ма ко да са-
зо ве сед ни це овог те ла. Ми ни стру 
Ља ји ћу смо пре до чи ли, и ми слим и 
да је схва тио, да за успе шан ди ја лог 
са на ма ни су по треб ни, уз сво ду-
жно по што ва ње, ни ка ква Уни ја по-
сло да ва ца, већ на ма тре ба отво рен 
и ди рек тан ди ја лог са вла дом, чи ји 
је, уоста лом, и наш ме наџ мент ре-
пре зент. Ап со лут но се сла жем с по-
тре бом три пар тит ног ди ја ло га та мо 
где за ње га има ме ста, али у на шем 
слу ча ју, баш као и у слу ча ју свих 
пред у зе ћа у вла сни штву др жа ве, 
по тре бан је дво пар тит ни ди ја лог – 
из ме ђу пред став ни ка син ди ка та и 
вла де. Уни ја по сло да ва ца тре ба да 
по сто ји као еснаф али, сло жи ће те 
се, не мо же рав но пра ван уче сник у 
ди ја ло гу, у на шем слу ча ју, би ти не-
ко ко за сту па ин те ре се по сло дав ца 
ко ји има 50 или 500 за по сле них у 
при ват ном сек то ру. Ми ни стар Ља-
јић је обе ћао да ће по др жа ти ову 
на шу ини ци ја ти ву. 

Ми слим и да је мо ме нат, бу ду ћи 
да се у Ср би ји већ ду же вре ме де ша-
ва ју са мо от пу шта ња, да се по но во 
на днев ни ред ста ви кри те ри јум ре-
пре зен та тив но сти, јер уку пан број 
при ступ ни ца ко ји ма у овом тре нут ку 
ба ра та ју ре пре зен та тив не цен тра-
ле – УГС „Не за ви сност”, АСНС и СССС 
за јед но са при ступ ни ца ма Кон фе де-
ра ци је сло бод них син ди ка та, за го-
то во ду пло пре ма шу је уку пан број 
за по сле них у Ср би ји у овом тре нут-
ку. Да кле, вре ме је да се при ступ ни-
це ста ве на сто, на но во пре бро је и 
по но во утвр ди ре пре зен та тив ност 
син ди кал них цен тра ла.”
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зА нО ву  
„кОн цеП ци ју игРе”

– Син ди кат ПТТ Ср би је одав но 
је до нео од лу ку о рас пи си ва њу 

из бо ра на свим ни во и ма, али су 
окол но сти стал но до во ди ле до 

од ла га ња из бор ног про це са?

„Би ло је чак и при ча о то ме ка ко 
се из бо ри од ла жу да би се ман дат 
ак тив ним функ ци о не ри ма про ду-
жио за још ме сец-два. До во ђе њу 
при че о од ла га њу из бо ра у ова ко 
ру жну ко но та ци ју ствар но не ма ме-
ста, јер нам је је за и ста пр вен стве но 
би ло ста ло да пред у зе те штрај кач-
ке ак тив но сти ва ља но спро ве де мо 
до кра ја, про сто за то да би смо из-
бо ри ма мо гло да по све ти мо оно-
ли ку па жњу ко ли ку они за слу жу ју и 
спро ве де мо их на пра ви на чин. Ми-
шље ња сам да је тај, услов но ре че-
но, гу би так на вре ме ну, бо љи не го 
гу би так на евен ту ал ном ква ли те ту 
у са мом из бор ном про це су, а по го-
то во у ка дров ском ино ви ра њу син-
ди ка та. Да кле, бо ље је и ма ло одоц-
ни ти, ако ће та доц ња да до ве де до 
из бо ра ква ли тет ни јих љу ди, не го 
оба ви ти из бо ре ис пу ња ва ња фор ме 
ра ди. По треб но је, да кле, да свих 36 
син ди кал них ор га ни за ци ја до ста ви 
за пи сни ке о из вр ше ним из бо ри ма 
ка ко би се мо гло при сту пи ти кон-
сти у са њу ре ги о нал них скуп шти на 
ко је би ра ју да ље – Глав ни од бор и 
Скуп шти ну Син ди ка та. Пре ма не кој 
ди на ми ци и на шим оче ки ва њи ма, 
до кра ја мар та би тре ба ло да бу ду 
кон сти ту и са ни син ди кал ни од бо ри, 
у апри лу и ре ги о нал не скуп шти не, 
а оче ку јем да ће мо но во син ди кал-
но ру ко вод ство има ти већ у пр вој 
де ка ди ма ја, на из бор ној Скуп шти-
ни Син ди ка та.”

– Ка дров ских ино ва ци ја ће си
гур но би ти. На пра вље на је и но ва 
ор га ни за ци о на ше ма Син ди ка та. 
Ко ли ко ће пред сто је ће про ме не 
ути ца ти на, фуд бал ским реч ни

ком ре че но, „кон цеп ци ју игре”?

„Ми слим да би, у ка дров ском сми-
слу, иде ал но би ло на пра ви ти спој 
ис ку ства и мла до сти, да до ђу не ки 
но ви љу ди, све жа крв, али да се за-
др жи и нео п хо дан број ак ти ви ста ко-

ји већ има ју ис ку ства. Ко ли ко ће то 
би ти мо гу ће оства ри ти, ви де ће мо, 
али сма трам да би та ква „ре пре зен-
та ци ја”, да упо тре бим и ја фуд бал ски 
жар гон, игра ла мно го бо ље и ква-
ли тет ни је, а си гу ран сам да ће се те 
про ме не од ра зи ти и на „кон цеп ци ју 
игре”.”

– Да се, још јед ном, за тре ну так 
вра ти мо на штрајк. На стра ну 

све при ту жбе и за мер ке и на не до
вољ ну од луч ност у ис ти ца њу зах
те ва и на оте за ње у пре го во ри ма, 
чи ни се да је ово пр ви пут у ду гом 
ни зу го ди на да је је дан штрајк у 

ПТТу дао ка квета кве, кон крет
не и ре ла тив но за до во ља ва ју ће 
ре зул та те. Увре же но је ми шље
ње да је до вољ но да ми по шта ри 

иза ђе мо на ули цу, по ја ви мо се 
пред згра дом Вла де Ср би је, по за
тва ра мо шал тер са ле, вик не мо 
50 од сто и да ће се од мах та мо 
у Не ма њи ној сви по пла ши ти и 

да ти, у нај ма њу ру ку, 25 про це на
та. А та кав при ступ се до са да и 

ни је по ка зао као аде ква тан. Овај, 
но ви ме тод про те ста, про ме
на „кон цеп ци је игре”, би ла она 

из ну ђе на или не, вр ло бр зо је дао 
кон крет не ре зул та те?

И дан да нас по сто је љу ди ко ји ми-
сле да је ули ца ме сто за ре ша ва ње 
свих про бле ма, а го ла си ла и прет-
ња нај бо љи ме тод. Овај про тест је 
до нео ви ше не го сви прет ход ни 
про те сти и то је чи ње ни ца. Срећ-
на окол ност по нас је да ова кав вид 
про те ста ни је зах те вао ве ли ку ма-
сов ност а по сти гао је до бре ефек те. 
И да ље твр дим да нам ма сов ност 
ни је ја ча стра на; не тре ба оче ки-
ва ти ни на син ди кал ним из бо ри ма 
ни шта ве ћу из ла зност не го на из бо-
ри ма у др жа ви. И не тре ба ни ко да 
оче ку је да син ди кат мо же да мо би-
ли ше не ке сво је сна ге у ме ри ве ћој 
не го што то др жа ва мо же да ура ди. 
Али, не сме се пре не брег ну ти онај 
дру ги, јед на ко зна ча јан ме тод ра-
да ко ји је та ко ђе до нео, и до но си, 
ре зул та те. Мно го то га се код нас, 
успе шно, ре ша ва ло и за сто лом, у 
пре го во ри ма са по сло вод ством и 
пред став ни ци ма вла де. У овим вре-
ме ни ма на про сто ви ше ни је мо гу ће 

у сва ком тре нут ку по се за ти за ули-
цом као је ди ним ме то дом бор бе и 
сред ством за оства ре ње ци ље ва. 
Уто ли ко ће се, ја се на дам, про-
ме ни ти и кон цеп ци ја. Тре ба да се 
уозби љи мо, уло жи мо мно го ви ше 
ра да са мно го ма њом опе ра ти вом 
у вр ху али са мно го озбиљ ни јим 
ра дом „по ду би ни”. Ре ги је тре ба да 
до би ју пра ву те жи ну. Сма трам да 
ре ги о нал ни по ве ре ни ци, уко ли ко 
се кон сти ту и ше мо као пра ва цен-
тра ла, као пра ви син ди кат, тре ба да 
до ђу у Бе о град, да ка жу шта је ура-
ђе но, да ка жу ко ји су про бле ми, да 
уче ству ју у кре и ра њу ге не рал не по-
ли ти ке и да до би ју за дат ке да спро-
во де у сво јој сре ди ни, на рав но, уз 
ком плет ну ло ги сти ку из цен тра ле. 
До са да је би ло ма ло дру га чи је. До-
ла зи ло се да се ви ди ка ко се ра ди 
ов де, да се ис кри ти ку је ма ло, по де-
ле за да ци до сле де ћег пу та, и он да 
се ла год но вра тиш у сво ју сре ди ну. 
То ће мо ра ти ма ло да се про ме ни, 
и уко ли ко бу дем у си ту а ци ји да ути-
чем на то, мак си мал но ћу се за ла га-
ти за про ме ну на чи на ра да. Љу ди су 
та кви ка кви је су, по ма ло раз ма же-
ни и са пре ве ли ким оче ки ва њи ма. 
Мно ги од нас још увек не схва та-
ју шта је нео ли бе рал ни ка пи та ли-
зам, где смо ми у ње му и у у ка квим 
окол но сти ма ра ди мо. Ипак, без об-
зи ра на све, ус пе ли смо да са чу ва мо 
за по сле не, на дам се да ће мо то ус-
пе ти и убу ду ће.”

Тех нО лО Шки ви ШАк – у  
слу чА ју ПО ШТе сА мО лОШ 

еуфе ми зАм

– Већ смо по ме ну ли на по чет ку 
раз го во ра но ви круг до бро вољ ног 

од ла ска?

„Тех но ло шки ви шак” ко ји је вла да 
огла си ла пред ста вља, у на шем слу-
ча ју, са мо лош еуфе ми зам за не ад-
ке ват ну пре ра спо де лу рад не сна ге 
у тех но ло шком сми слу. Овај ме наџ-
мент ће јед ном мо ра ти да се од лу чи 
же ли ли са мо стал не и ја ке рад не је-
ди ни це са ја ким струч ним слу жба-
ма, у ком слу ча ју нам ни су по треб не 
гло ма зне ди рек ци је. Ова ко гло ма-
зан апа рат јед но став но не ма свр-
ху и ми слим да тре ба да се рад на 
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сна га ма ло „за ро ти ра”. На рав но, у 
скла ду са струч ном спре мом и спо-
соб но сти ма. Да кле, у на шем слу ча ју 
ви шка за по сле них јед но став но не 
сме би ти!

Про це њу је мо да ће у овом кру гу 
до бро вољ ног од ла ска оти ћи не што 
пре ко 300 за по сле них. Бу ду ћи да 
но ва ме ра вла де пред ви ђа и сма-
ње ње ма се са од ла ском за по сле-
них, а не као до са да, пре ра спо де-
лу исте ма се у окви ру но вог бро ја 
за по сле них, по ку ша ће мо да из бо-
ри мо да та сред ства ипак оста ну у 
ма си. Јер, ко ји би он да наш мо тив 
био да се по на ша мо ра ци о нал но, 
да сма њи мо број за по сле них, ако 
за то не ма аде кват не ма те ри јал-
не на гра де? Осим то га, пред ло жи-
ли смо да, ако већ не ма ни ка квих 
фи нан сиј ских ефе ка та до бро вољ-
ног од ла ска, бар „за ме ни мо љу де” 
и да уме сто те три сто ти не ко ји су 
свој ви ше де це ниј ски рад уло жи ли 
у из град њу овог си сте ма, а за ко је 
се пред ви ђа да ће оти ћи, у стал ни 

рад ни од нос при ми мо исти број из-
вр ши ла ца – мла дих љу ди ко ји са да 
ра де „на уго вор” у пост екс пре су и 
кол цен три ма. 

– Ва же ћи Ко лек тив ни уго вор ис
ти че кра јем  на ред не го ди не. Но ви 

бу џет не пред ви ђа прак тич но 
ни ка ква од сту па ња од са да шњег 
на чи на ис пла те за ра да за по сле
ни ма – пла те оста ју за мр зну те?

Оче ку је мо са стан ке са ми ни-
стар ством. Ни у на ред ној го ди ни 
не ма мно го про сто ра за по ве ћа-
ње за ра да. Са дру ге стра не, оче ку-
је мо да ћемо у на ред ној го ди ни за 
тај За кон о за мр за ва њу за ра да до-
би ти и де фи ни тив ну по твр ду да је 
био не у ста ван. Оно што је до бро 
је да ће се ма са за за ра де у 2010. 
пла ни ра ти на осно ву ма се за за-
ра де из 2009. го ди не. То кон крет-
но зна чи вра ћа ње оних пет од сто 
ко је су нам узе ли за мр за ва њем за-
ра да, и вра ћа ње на април ске пла-
те. Та ко ђе, не ће би ти ни опо ре-

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА КСС У ПО СЕ ТИ МИ НИ СТРУ РА ДА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

За со ци јал ни ди ја лог са 
ре ле вант ним уче сни ци ма

На ини ци ја ти ву Кон фе де ра-
ци је сло бод них син ди ка-

та, ми ни стар ра да и со ци јал не 
по ли ти ке Ра сим Ља јић при мио 
је не дав но де ле га ци ју КСС, 
син ди кал не цен тра ле ко ја 
об у хва та ве ли ке ре пре зен-
та тив не син ди ка те из др-
жав них си сте ма, јав ног и 
фи нан сиј ског сек то ра. Обе 
стра не су во ди ле кон струк-
ти ван ди ја лог у ко ме су 
пре о вла да ва ли кон крет ни 
пред ло зи за из ла же ње из 
кри зе со ци јал ног ди ја ло га 
на ре пу блич ком ни воу. 

У том сми слу ми ни стар 
Ља јић је упо знао пред-
став ни ке Кон фе де ра ци је са 
ме ра ма ко је је предузeo ка-
ко би пре се као бло ка ду ра да 

Од бо ра за утвр ђи ва ње ре пре-
зен та тив но сти и ре пу блич ког 
Со ци јал но-еко ном ског са ве та. 
Mинистар је до дао да је до шао 

спро во ђе ње до го во ре ног.
Син ди кал ни ак ти ви сти су по-

др жа ли ини ци ја ти ву ре сор ног 
ми ни стра да се ко нач но уве де 

ред у од но си ма ме ђу со ци-
јал ним парт не ри ма у дру-
штву и у том сми слу да ли 
кон крет не пред ло ге за из-
ме ну За ко на о ра ду. Ис та кли 
су ви ше стру ки зна чај сек то-
ра из ко јих по ти че рад но 
ак тив но син ди кал но члан-
ство Кон фе де ра ци је, ка ко 
за одр жа ње ста бил но сти 
при вре де Ре пу бли ке Ср би-
је у овом те шком вре ме ну 
свет ске еко ном ске кри зе, 
та ко и за бу ду ћи раз вој при-

вре де и дру штва.
кОн фе де РА ци јА  

слО бОд них син ди кА ТА

Делегација КСС-а у разговору са министром Љајићем

тре ну так да се за поч не пра ви 
со ци јал ни ди ја лог са ре ле вант-
ним уче сни ци ма, ко ји су спрем-
ни да прeузму од го вор ност за 

зи ва ња за ра да ве ћих од 40.000. У 
на ја ви је да ће се вра ти ти и ста ри 
мо дел пре ра спо де ле до би ти, 50 – 
50 од сто, што све, ипак, оста вља 
про сто ра за не ко по бољ ша ње ма-
те ри јал ног по ло жа ја за по сле них.

– Има ли Син ди кат у овом тре
нут ку плат фор му за пре го во ре 
о но вом Ко лек тив ном уго во ру у 

на ред ној го ди ни?

Хај де да то ка же мо ова ко – не-
ра до ће мо се од ре ћи би ло ко јег 
сте че ног пра ва, и при о ри тет ће 
нам би ти очу ва ње од ре да ба ва-
же ћег Ко лек тив ног уго во ра. Оно 
што је нај бит ни је, Син ди кат ће и 
у на ред ном пе ри о ду за сту па ти 
чврст став да у По шти ви шка за-
по сле них не ће и не сме би ти и да 
по сла има за све, ако не на овим 
рад ним ме сти ма, а оно на дру-
гим по зи ци ја ма у си сте му у окви-
ру исте струч не спре ме и за исту 
пла ту. От пу шта ња по осно ву тех-
но ло шког ви шка не сме би ти.
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Про тест ко јим смо ус пе ли да се 
из бо ри мо за три на е сту пла ту је 

за на ма, а пред Пред у зе ћем и рад ни-
ци ма је го ди на у ко јој нас че ка пу но 
ис ку ше ња. О то ме, као и о пред сто је-
ћим из бо ри ма у Син ди ка ту ПТТ Ср-
би је и ра ду Стам бе не ко ми си је (чи ји 
је члан), раз го ва ра ли смо са Слав ком 
То па ло вим, чла ном Управ ног од бо ра 
По ште Ср би је из ре до ва на шег син-
ди ка та и чла на Из вр шног од бо ра 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Ка ко оце њу је те рад Управ ног 
 од бо ра Пред у зе ћа у  

прет ходном пе ри о ду? 

За овај са зив Управ ног од бо ра мо-
же се ре ћи да ис по ља ва ви ше агил-
но сти и же ље за ре ша ва њем број них 
иза зо ва ко ји су стал но ис пред Јав ног 
пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”. 
Иако се че сто до но се од лу ке од ве-
ли ке ва жно сти, не ма пу но раз ми мо-
и ла же ња у ста во ви ма чла но ва УО, 
што је по ме ни знак да се од лу чу је 
у нај бо љем ин те ре су По ште. Ипак, и 
да ље ми слим да би у од ре ђе ној ме ри 
би ло по жељ но ак тив ни је уче ство ва-
ње чла но ва УО у при пре ми са мих 
од лу ка, без на ру ша ва ња прин ци па 
ру ко во ђе ња. Лич но се та ко и по на-
шам. Че сто ини ци рам пе ри о дич на 
из ве шта ва ња о ра зним те ма ма, пре-
се ке ста ња и то ме слич но. 

На сед ни ци УО на ко јој је од лу
чи ва но о из ме ни ра ни је до не

те од лу ке о ис пла ти за ра де из 
до би ти за по сле ни ма, гла са ли 

сте про тив про ме не по ме ну те 
од лу ке. Ка ко је те кла рас пра ва 

и шта Вас је на те ра ло да по диг
не те ру ку за глас „про тив”?

Гла сао сам про тив из про стог раз-
ло га што смо у том тре нут ку има ли 
по вољ ни ју од лу ку УО (ис пла та це-
ло куп не до би ти за по сле ни ма), и 
што се син ди ка ту та ко „из би ја из ру-

ИН ТЕР ВЈУ: СЛАВ КО ТО ПА ЛОВ, ЧЛАН УПРАВ НОГ ОД БО РА ПРЕД У ЗЕ ЋА ИЗ 
РЕДО ВА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

По стиг нут ре ла ти ван успех
„Са пра вом се оче ки ва ла по де ла це ло куп ног из но са ко ји нам је Вла да Ре пу бли ке Ср би је опре де ли ла сво јим за-

кључ ком и УО сво јом од лу ком (541 ми ли он ди на ра не то). У из ме ње ним (по гор ша ним) по ли тич ким и еко ном ским 
при ли ка ма, мо ра ло се ићи на ком про ми сно ре ше ње, ко јим је ве ћи на за по сле них ипак за до вољ на, па та ко и ја” 

ке” ар гу мент о кр ше њу Ко лек тив ног 
уго во ра. Ја сам лич но био по себ но 
не за до во љан, за то што сам кроз 
син ди кал не ак тив но сти уло жио пу-

ству фи нан си ја, две од лу ке УО на ту 
те му, Анек са Ко лек тив ног уго во ра, 
број них раз го во ра и при ти са ка. Све 
је то у јед ном тре нут ку до ве де но у 
пи та ње, па се мо ра ло при бе ћи дру-
га чи јим ме то да ма. Сма трам да се 
ни је сме ло до зво ли ти не ис пла ћи-
ва ње до го во ре не су ме за за по сле-
не у По шти ко ји су то сво јим ра дом 
за слу жи ли. Сво јом ди ску си јом и са-
мим гла са њем, же лео сам да ути чем 
на оста ле чла но ве УО да не ме ња ју 
прет ход ну, по вољ ни ју од лу ку за за-
по сле не. 

Би ли сте ак ти ван уче сник 
не дав но одр жа ног ви ше днев ног 

про те ста ко ји је ре зул ти рао 
ис пла том тзв. „три на е сте пла
те”. Ми сли те ли да је син ди кат 
по сти гао успех или сма тра те 
да је мо гло да се по стиг не и ви

ше?

Не ћу би ти мно го ори ги на лан ако 
ка жем да је по стиг нут ре ла ти ван 
успех. Нас не ко ли ци на је уло жи ла 

у ино с тр ан с тву ни ко не  
на пу шта син ди к ат

Син ди кат ПТТ Ср би је имао је ове го ди не и не ко ли ко зна чај них ме ђу на
род них ак тив но сти. Шта нам мо же те ре ћи о то ме?

Ја сам био уче сник са мо јед не та кве ак тив но сти, а то је се ми нар у Хр ват-
ској где су нас ко ле ге из Хо лан ди је и Не мач ке упо зна ли са ста њем у сво јим 
фир ма ма и син ди кал ним ак тив но сти ма. Као што је по зна то, хо ланд ска по-
шта пред ња чи у но во та ри ја ма и за две го ди не не ће има ти ни је дан по штан-
ски уред у свом вла сни штву. Ли бе ра ли за ци ја по штан ског тр жи шта до не ла 
је оштру кон ку рен ци ју што се од ра жа ва на стан дард за по сле них, а та ко ђе 
и на њи хов број. Али, тре ба на по ме ну ти да они има ју и вр ло раз ра ђе не мо-
да ли те те сти му ла тив ног од ла ска из ком па ни је. Не мач ка по шта се у бор би 
за по ве ћа ње про фи та око ми ла на рад нич ка пра ва и за ра де за по сле них. 
Већ не ко ли ко ме се ци, по во дом на ја вље ног сма ње ња ми ни мал не сат ни не, 
син ди ка ти пра ве при пре ме за ве ли ки штрајк. На се ми на ру смо чу ли до ста 
за ни мљи вих ства ри и ме ста за за бри ну тост има, јер све то и нас оче ку је. 
Же лим да ис так нем да се ко ле ге из ове две по ме ну те зе мље осе ћа ју при-
лич но угро же но, али ни ко не на пу шта син ди кат, већ се зби ја ју ре до ви и 
при пре ма се за оштру син ди кал ну бор бу. 

Славко Топалов
но тру да око ис пла те за ра де из до-
би ти. Ту пре све га ми слим на крај 
2008. го ди не и до но ше ње пла на по-
сло ва ња По ште Ср би је, де фи ни са-
ње из но са и ро ко ва ис пла те, за тим 
ви ше ини ци ја ти ва пре ма Ми ни стар-
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пу но тру да у сав тај по сао, што сам 
већ по ме нуо у од го во ру на јед но 
од прет ход них пи та ња. Са пра вом 

пра вил но сти ма и мал вер за ци ја ма 
у ре ша ва њу стам бе них по тре ба. То 
је из у зет но од го во ран по сао, зах-

у оче ки в а њу 
из бо р а

Пред Син ди ка том ПТТ Ср би је 
су ре дов ни из бо ри. Ко ја је Ва ша 
оце на ра да син ди кал ног ру ко
вод ства у прет ход не че ти ри 
годи не?

На ово пи та ње не ма јед но став-
ног од го во ра. Ве ћи на ура ђе ног 
иза зи ва за до вољ ство, а пре све га 
ми слим на до бар Ко лек тив ни уго-
вор ко ји пре пи су ју и син ди ка ти 
из окол них зе ма ља; очу ван ни во 
по сто је ћих пра ва (ју би лар не на-
гра де, ре ха би ли та ци ја, со ли дар не 
по мо ћи, ком плет но по кри ва ње 
тро шко ва ле че ња на ших чла но-
ва и де ли мич но чла но ва њи хо вих 
по ро ди ца, ис пла та бо ло ва ња); у 
скла ду са мо гућ но сти ма ре ша ва-
мо стам бе не по тре бе за по сле них; 
од 2003. го ди не ре дов но има мо 
тзв. три на е сту пла ту (2006. го ди не 
до би ли смо и ви ше од то га); у на-
шој фир ми не ма при ме ра мо бин га, 
од но сно ши ка ни ра ња за по сле них, 
а све је то нај ви ше за слу га на шег 
син ди ка та. 

Са дру ге стра не, не за до во љан 
сам што ове го ди не ни смо ус пе ли 
да по ве ћа мо за ра де за пред ви ђе-
них осам про це на та (због за ко на 
о сма ње њу за ра да у јав ном сек-
то ру), што по сто ји урав ни лов ка 
са за ра да ма у По шти Ср би је, што 
син ди кат тре ба ор га ни за ци о но и 
ка дров ски да оја ча итд.

кра ће на за при ход од за ку па имо-
ви не ко ју ко ри сти Те ле ком, а то је 
при бли жно јед на сед ми на по слов-
ног при хо да. Тре ба та ко ђе узе ти у 
об зир и ди ви ден де на ко је смо се 
зад њих го ди на на ви кли и ко је су 
део на шег укуп ног при хо да. У том 
сми слу сам и тра жио на по след њој 
сед ни ци Управ ног од бо ра по дат ке 
о не крет ни на ма По ште Ср би је, сте-
пен укњи жбе, по дат ке о то ме шта 
је све у по штан ској функ ци ји, а шта 
не. Ме ста за за бри ну тост има, али 
ка ко год се за вр ши ла ова ствар са 
Те ле ко мом, основ ни за да так ру ко-
во де ћих струк ту ра По ште је по ве-
ће ње при хо да Пред у зе ћа.

Детаљ са седнице Управног одбора Предузећа

се оче ки ва ла по де ла це ло куп ног 
из но са ко ји нам је Вла да Ре пу бли-
ке Ср би је опре де ли ла сво јим за-
кључ ком и УО сво јом од лу ком (541 
ми ли он ди на ра не то). У из ме ње-
ним (по гор ша ним) по ли тич ким и 
еко ном ским при ли ка ма, мо ра ло се 
ићи на ком про ми сно ре ше ње, ко-
јим је ве ћи на за по сле них ипак за-
до вољ на, па та ко и ја. 

Да ли су про те сти ис пред 
ГПЦа Бе о град би ли до бро ор га

ни зо ва ни?

Окол но сти су на ме та ле бр зу ре-
ак ци ју, али за ње ну при пре му ни-
смо има ли баш пре ви ше вре ме на. 
Не за до вољ ство ви ше ме сеч ним од-
ла га њем ис пла те три на е сте пла те 
је би ло огром но. Има ли смо ве ли ку 
по др шку за по сле них за ова кав про-
тест. Ве ли ки по сао од ра ђен је не са-
мо у Бе о гра ду, већ и у Но вом Са ду 
и Ни шу. Сва ка ко да је би ло и про пу-
ста, али то га има у сва ком по слу. Ка-
ко ка жу Ки не зи – „Ни је ва жно да ли 
је мач ка цр на или бе ла, ва жно је да 
хва та ми ше ве”.

Ка ко те че рад Стам бе не ко
ми си је и до кле сте сти гло са 

до де лом ста но ва за по сле ни ма у 
Пред у зе ћу?

Стам бе на ко ми си ја ра ди по 
уред би из 2002. го ди не, ка да је и 
фор ми ра на. Пе ри од ко ји је то ме 
прет хо дио оби ло вао је број ним не-

те ва пу но тру да и те рен ског ра да, 
ка ко ја во лим да ка жем, то је по лу-
по ли циј ски по сао. Стам бе на ко ми-
си ја до бро ра ди свој по сао, а до каз 
за ову мо ју тврд њу је да смо има-
ли са мо два до три суд ска епи ло га 
по во дом мно го број них и ви ше го-
ди шњих од лу ка, а и ти спо ро ви се 
ре ша ва ју у ко рист ПТТ-а. Тре нут но 
смо у за вр шној фа зи до де ле пре-
ко 40 ста но ва за за по сле не ван 
Бе о гра да. Па ра лел но се спро во ди 
по сту пак ку по ви не пре ко 30 ма-
њих ста но ва у Бе о гра ду (у на се љу 
Бра ће Јер ко вић), а њи хо вом рас-
по де лом ће се Стам бе на ко ми си ја 
ба ви ти по чет ком 2010. го ди не. На 
кра ју, тре ба ис та ћи да смо ме ђу ма-
ло број ним фир ма ма у Ср би ји ко ја 
ре ша ва стам бе не по тре бе сво јих 
за по сле них.

Пред По штом Ср би је и ње ним 
рад ни ци ма је го ди на у ко јој ће 

би ти мно го иза зо ва, а нај ви ше 
зеб ње иза зи ва на ја вље но одва

ја ње Те ле ко ма од ПТТа. Ка ква су 
Ва ша оче ки ва ња и сма тра те ли 

да има ме ста стра ху?

Ово је нај ва жни је пи та ње у на-
ред ном пе ри о ду. Ка ко са зна је мо, 
про цес из два ја ња Те ле ко ма из 
ПТТ-а је за по чет. Ако се узме у об-
зир да уско ро сту па на сна гу и За-
кон о јав ној сво ји ни и дру гим об-
ли ци ма сво ји не, по сто ји искре на 
бо ја зан да ће на ша фир ма би ти ус-
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Про бле мом са на бав ком слу жбе не 
оде ће за рад ни ке По ште ба ви мо 

се већ до ста ду го. На раз не на чи не 
смо по ку ша ва ли да при-
си ли мо по сло дав ца да 
ис пу ни сво ју оба ве зу и 
сво је рад ни ке об у че ка ко 
то при ли чи, али ни ка ко 
нам ни је успе ва ло. Си-
гур ни смо да је не спо соб-
ност ди рек ци ја и слу жби 
ко је су над ле жне да спро-
ве ду тај по сту пак пре-
суд но ути ца ли да на ши 
по шта ри да на с из гле да ју 
као да ра де у не кој ве о ма си ро ма шној 
фир ми.

Али, отво ри ле су се не ке но ве мо-
гућ но сти ко је смо ис ко ри сти ли и 
ко нач но при во ди мо кра ју ве ли ку 
опе ра ци ју обла че ња по што но ша и 
рад ни ка на по стек спре су. На и ме, као 
по сле ди ца ло ше при ва ти за ци је, Јум-
ко из Вра ња је вра ћен под окри ље 
др жа ве а у окви ру те ком па ни је фор-
ми ра на је и за штит на ра ди о ни ца где 
су за по сле ни ин ва ли ди. То је отво ри-
ло мо гућ ност 
да се по сао 
око ши ве ња 
уни фор ми за 
срп ске по шта-
ре оба ви без 
тен де ра, што 
је за нас зна-
чи ло ви ше 
од по ла оба-
вље ног по сла. 
Очи глед но је 
да слу жбе у на-
шој ком па ни ји 
нај сла би је сто-
је баш са јав-
ним на бав ка ма и тен де ри ма. По сле 
то ли ко го ди на од по чет ка при ме не 
за ко на о јав ним на бав ка ма на ма то 
ни ка ко да кре не. 

По кре ну ти су пре го во ри са том 
ком па ни јом то ком ле та и вр ло бр зо 

НА ПРА ГУ СМО РЕ ШЕ ЊА ВЕ ЛИ КОГ ПРО БЛЕ МА 

Сти жу уни фор ме

се до шло до до го во ра та ко да је на-
ја вље но да ће пр ве уни фор ме би ти 
ис по ру че ни ово га ме се ца.

Син ди кат је имао сво-
је пред став ни ке то ком 
свих фа за уго ва ра ња и 
при пре ме за на бав ку 
уни фор ми. Ис пред Син-
ди ка та ПТТ Ср-
би је то је Бо шко 
Ж е  р а  ђ а  н и н , 
наш ак ти ви ста 
ко ји ра ди као 
по што но ша у РЈ 
Зе мун.

Пр во се при сту пи ло из ме-
на ма Пра вил ни ка о слу жбе-

ној оде ћи за ре дов ну до ста ву и 
по стек спрес до ста ву. Ту су де-
фи ни са ни еле мен ти оде ће, ква-
ли тет, из глед, идеј на ре ше ња, 
ма те ри ја ли...

За тим је усле дио дру ги ко рак 
а то је по сту пак по га ђа ња са 
пред став ни ци ма Јум ка. Вр ло бр-

зо је по стиг нут до го вор, уса гла ше на 
је це на, ро ко ви ис по ру ке и ква ли тет.

По след ња фа за ће би ти пре у зи-
ма ње уни фор ми, где ће та ко ђе уче-
ство ва ти наш Бо шко ка ко би би ли 
си гур ни да ће чи тав по сту пак би ти 

Ви ше го ди шњи про блем на бав ке слу жбе не оде ће је на нај бо љем пу ту да се уско ро ре ши. Пот пи си ва њу Уго во ра са 
Јум ком из Вра ња прет хо ди ла је жи ва ак тив ност око из ра де Пра вил ни ка, по ступ ка пре го ва ра ња и утвр ђи ва ња ко-
нач не по ну де. У том по слу зна чај ну уло гу су има ли и пред став ни ци ре пре зен та тив них син ди ка та.

ква ли тет но за вр шен.
„Мој оп шти ути сак је да ће ова на-

бав ка уни фор ми за до во љи ти и по из-
гле ду и по ква ли те ту. Јак на је слич на 
јак ни ко ја је на ба вље на пре че ти ри 
го ди не уз из ме не ко је су де фи ни са не 
на ли цу ме ста а пре ма по тре ба ма рад-
ни ка до ста ве.

По себ но бих ис-
та као ди зајн и ква-
ли тет џем пе ра ко-
ји ће се, по на шем 
пред ло гу, ко ри-
сти ти и за рад ни ке 
на шал те ри ма.

Рад ни ци на ре-
дов ној и по стек-
спрес до ста ви 
до би ће зим ску 
уни фор му ко ја се 
са сто ји од по два 
па ра пан та ло на 
(од ко јих су јед не 
са уло шком ко ји 
мо же да се ски да), 

две по ло ма ји це са ду гим ру ка вом и 
две ко шу ље ( за до во ље но је ми шље-
ње мла ђих и ста ри јих ко ле га). За тим 
ће би ти ис по ру че ни по је дан џем пер 
са оја ча њи ма на лак то ви ма и ра ме-
ни ма, ка па и зим ска јак на ко ја је не-
про мо чи ва и от пор на је на фле ке. 

Но ви на у од но су на прет ход ну јак-
ну је и ка па ко ја је са став ни део јак не 
а мо же да се ски да, по лар на краг ни 
и функ ци о нал ни џе по ви.

На да мо се да ће чи тав по сао би-
ти при ве ден кра ју на за до во ља ва-
ћи на чин што би пред ста вља ло мо-
дел по ко ме би ре ша ва ли про блем 
са уни фор ма ма за све на ше за по-
сле не и у бу дућ но сти“, каже Бошко 
Жерађанин.

Рок ис по ру ке зим ских уни фор ми 
за ре дов ну и по стек спрес до ста ву је 
кон ти ну и ра но од 21.12.2009. го ди не 
до 29.01.2010. го ди не.



13децембар 2009 • број 154     

ПОШТАР

ЗА ВР ШЕН СА СТА НАК ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ И ММФ-А 

До го вор на ште ту јав ног сек то ра 

Вла да Ср би је је са ММФ-ом до го во ри-
ла про ду же но за мр за ва ње пла та и пен-
зи ја у 2010. го ди ни и др жав ни де фи цит 
у ви си ни од че ти ри од сто БДП-а. Ми ни-
стар ка фи нан си ја Ди а на Дра гу ти но вић 
оце ни ла је да су пре го во ри успе шно за-
вр ше ни и да ће се нај ве ћа уште да оства-
ри ти про ду же ним за мр за ва њем пла та и 
пен зи ја у на ред ној го ди ни. 

Ни ко ме, на рав но, ни је па ло на па мет 
да се о то ме кон сул ту је са рад ни ци ма 
или ба рем са њи хо вим пред став ни ци ма. 
Ни смо са зна ли да ли се пла ни ра и за мр-
за ва ње или хи бер на ци ја рад ни ка у том 
пе ри о ду, по што ве ли ка ве ћи на већ са да 

не ма до вољ но сред ста ва за нор ма лан 
жи вот. Мо жда су пред ви де ли да нас све 
за мр зну док не про ђе кри за и док се не 
ство ре усло ви за оп ста нак и пре жи вља-
ва ње рад нич ке кла се? Ма да, ка ко ра де, 
по тра ја ло би.

Дра гу ти но ви ће ва је на ве ла да су две 
ре чи кључ за успех пре го во ра са ММФ-ом 
– кон сен зус у Вла ди и ис трај ност. Од све га 
то га нај ви ше нам се сви ђа реч ис трај ност. 
Вре ме је да и они у вла ди ви де шта та реч 
зна чи. Ако ова ко на ста ве, рад ни ци ће би-
ти су о че ни са две мо гућ но сти: или ће ис-
тра ја ва ти у гла до ва њу, или ће ис тра ја ва ти 
у ис те ри ва њу вла де ко ја је очи глед но не-

спо соб на да те рет кри зе по де ли рав но-
прав но на све гра ђа не ове др жа ве.

Шеф ми си је Ме ђу на род ног мо не тар-
ног фон да Ал берт Је гер оце нио је да 
је са Вла дом Ср би је по стиг нут до бар и 
урав но те жен спо ра зум, као и да ће са да 
глав ни иза зов срп ских вла сти би ти да тај 
про грам и при ме не. С об зи ром на то да 
се Вла да од лу чи ла да фи скал но при ла го-
ђа ва ње из вр ши на те рет те ку ћих рас хо да, 
то у прак си зна чи да ће фи скал но при ла-
го ђа ва ње за ову и на ред ну го ди ну па сти 
на те рет пла та и пен зи ја, ре као је Је гер.

Ми им по ру чу је мо да ће то, и те ка ко, 
би ти ве ли ки иза зов за све нас! 

Ра њи вост Ср би је ка да су у пи та њу 
не га тив ни ефек ти свет ске еко ном-
ске кри зе су се по ка за ли и до ка за ли 
и по ред то га што на ши зва нич ни ци, 
у по чет ку, ни су то ме по кла ња ли ду-
жну па жњу. Два пот пред сед ни ка 
вла де за ду же на за при вре ду из ја ви-
ли су да нас та кри за не ће по го ди ти, 
а је дан од њих је твр дио да ће мо од 
ње има ти чак и ко ри сти.

Сви ма оста ли ма је, ме ђу тим, би ло 
са свим ја сно да смо у ве ли ком про-
бле му и уме сто да се ус по ста ви ис-
крен со ци јал ни ди ја лог и на пра ви 
до го вор о во ђе њу со ци јал не по ли-
ти ке у но во на ста лим окол но сти ма, 
Вла да се ухва ти ла за „слам ку“ зва ну 
ММФ. По сто је број ни слу ча је ви ко-
ји по ка зу ју да са ве ти ММФ-а ни су у 
скла ду са ин те ре си ма зе мље ко јој 
су упу ће ни. За то се тре ба ди пло мат-
ски су про ста ви ти „шок те ра пе у ти-
ма“ и „мо не тар ним фун да мен та ли-
сти ма“ из ММФ-а, бра не ћи вла сти те 
ин те ре се. Јер, улог у тран зи ци ји је 
мно го ве ћи од еко но ми је; у пи та њу 
је раз вој це ло куп ног дру штва.

Ни је тај на да су ви ше успе ха у 
тран зи ци ји има ле оне зе мље ко-
је ни су сле ди ле спољ не дик та те 
ММФ-а и дру гих, ко је су обез бе-

ди ле со ци јал ну ко хе зи ју, ко је су пи-
та ње ста нов ни штва ста ви ле у пр ви 
план, ко је су про ме не спро во ди ле 
по ступ но, по соп стве ном пла ну, ко је 
су, ко нач но, те жи ле ба лан су со ци јал-
не прав де и еко ном ске ефи ка сно сти. 
ММФ и Свет ска бан ка до но се ви ше 
ште те не го ко ри сти свет ској при вре-
ди, јер по ли ти ка ових ин сти ту ци ја, 
ко ја се са сто ји од одо бра ва ња све ве-
ћих зај мо ва зе мља ма у кри зи, исто је 
што и да ва ње дро ге чо ве ку за ви сном 
од ко ка и на.

Др жа ве по пут Ср би је ко је су скло-
пи ле аран жман са ММФ-ом ни су има-
ле не ке ве ли ке ко ри сти од то га, а то 
се ви ди по ста њу еко но ми је у тим зе-
мља ма пре и по сле ММФ-а. ММФ по 
пра ви лу тра жи ме ре ре за ња и штед-
ње ко је се увек сво де на но во сма њи-
ва ње со ци јал них пра ва. Опет по пра-
ви лу, све те ме ре штед ње ни ка да не 
за о би ђу рад ни ке у јав ном сек то ру на 
ко ји ма се не ка ко нај лак ше ште ди. Као 
да ни је до вољ но што су нам пла те 
већ го ди на ма под ра зним уред ба ма, 
огра ни че њи ма ма се, већ се до дат но 
сма њу ју кад год ММФ до ђе да нас по-
се ти. 

Без об зи ра на све мо гу ће „ми ну-
се“ при за кљу чи ва њу аранж ма на са 

ММФ-ом, Вла да Ср би је је, по све му 
су де ћи, је ди но у том спо ра зу му ви-
де ла мо гућ ност да се ко ли ко-то ли-
ко „за кр пи“ огром на де ви зна ру па 
у овој го ди ни. Ме ђу тим ту се по-
ста вља пи та ње мо ра ла и то мо ра ла 
са да шње ге не ра ци је, зва нич ни ка и 
ме наџ мен та пред у зе ћа ко ји де фак-
то за ду жу ју бу ду ће ге не ра ци је.

Због огром них про бле ма са ко ји-
ма се Ср би ја су сре ће и са ко ји ма ће 
се у на ред ним го ди на ма су сре та ти, 
она би мо ра ла при хва ти ти ја сну ви-
зи ју, од но сно оп ти мал ну стра те ги ју 
дру штве них и при вред них ре фор-
ми у усло ви ма свет ске еко ном ске 
кри зе ко ја ће, по све му су де ћи, ду-
же тра ја ти. У скла ду са тим по треб-
но је ус по ста ви ти пра ви и искрен 
со ци јал ни ди ја лог из ме ђу пред-
став ни ка рад ни ка и вла де. Бит но је 
да се те рет ре фор ми пра вил но рас-
по ре ди и да по сто ји кон сен зус око 
на чи на во ђе ња со ци јал не по ли ти-
ке у усло ви ма кри зе, од но сно да 
се ство ри ба ланс из ме ђу со ци јал не 
прав де и еко ном ске ефи ка сно сти. 

Сма тра мо да је то је ди ни ис пра-
ван пут ка из ла ску из пе ри о да кри-
зе и стаг на ци је срп ске при вре де. 

Бра ни ти вла сти те ин те ре се

За мр за ва њем пла та тре ба ло би да бу ду оства ре не нај ве ће уште де. Пла ни ран је и по че так ре фор ми пен зи о ног си-
сте ма, као и обез бе ђи ва ње кре ди бил не и пред ви дљи ве фи скал не по ли ти ке. Сле де ћа по се та ми си је Ме ђу на род ног 
мо не тар ног фон да Ср би ји за ка за на за фе бру ар 2010.
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Од бРО јА дО бРО јА

Пише: Благоје Свркота

Рад нич ка сна га и дру ге при че

До бро спро ве ден про тест за по-
сле них у По шти, из ра жен у цен-

трал ној пе то днев ној бло ка ди глав-
них пре рад них цен та ра у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду и Ни шу, до нео је, на сме-
ни ок то бра и но вем бра, ком про ми-
сно ре ше ње за „13. пла ту“ из до би ти 
за 2008. го ди ну. 

Наш Син ди кат с пред сед ни ком 
Алек сан дром Па вло ви ћем и Син ди-
кат „Не за ви сност” с пред сед ни цом 
Сне жа ном Мар ко вић на че лу, ус пе ли 
су да, у фа зи оче ки ва ња ду бљих про-
ме на и тур бу лен ци ја, уве ре по сло-
дав ца и над ле жно Ми ни стар ство за 
те ле ком у ни ка ци је и ин фор ма ци о но 
дру штво, укљу чу ју ћи и све мно го-
број не не вер не То ме, да ни су сла би и 
да ни ка ко ни су за пот це њи ва ње. 

Не ма шта: рад нич ка је сна га по го-
ле ма. 

Ва ра ју се сви ко ји је за не ма ру ју, 
мар ги на ли зу ју. Eнергија ГПЦ је зра-
чи ла од луч ним и до брим ви бра ци ја-
ма, па је ком про мис мо рао да угле да 
све тлост да на. При ча се на ста вља. 
Све што је би ло – ве о ма је бит но за 
ре ша ва ње круп них пи та ња, ко ја ће 
тек би ти отво ре на. Тран зи ци ја тра је, 
кри за те шко по су ста је, за мр за ва ња 
„оста ју у мо ди”. 

Ре срук ту ри ра ње јав них пред у зе ћа 
не мо же из ма ћи, че ка нас пут до тзв. 
ефи ка сног сер ви са гра ђа на. 

У све му то ме охра бру ју ће де лу-
је не дав на из ја ва пре ми је ра Мир ка 
Цвет ко ви ћа: „Има мо ја сну ви зи ју бу-
дућ но сти. Зна мо где же ли мо да стиг-
не мо и ка ко те ци ље ве да оства ри мо”. 
То је сва ка ко до бра и ва жна по ру ка.

Јед на ту жна вест нас је за де си ла 
ове је се ни. Оста ли смо без па три јар-
ха срп ског го спо ди на Па вла. Ње го ве 
ре чи „Бу ди мо љу ди” уре за ле су се у 
ко лек тив но на род но пам ће ње. „Оти-
шао је она ко ка ко је го во рио да би 
тре ба ло да из гле да људ ски жи вот: ка-
да се чо век ро ди, док он пла че, дру ги 
да се ра ду ју, а ка да до ђе крај жи во та, 
да се он ра ду је, док оста ли пла чу. Ти-

хо је од ше тао из овог жи во та, она ко 
ка ко је и жи вео. Жи вео је скром но, 
али је остао сна жан глас о ње му.”

Са вет ми ни ста ра ЕУ до нео је 30. 
но вем бра код нас ду го са ња ну од лу-
ку о уки да њу ви за за Ср би ју и то од 
19. де цем бра, од да на ка да це ла Ср-
би ја сла ви. По ла Ср ба сла ви Све тог 
Ни ко лу, а по ла их иде на сла ву. Ду бо-
ко ве ру јем да ће уско ро па сти и зид 
ко ји бло ки ра и Пре ла зни и Спо ра зум 
о при дру жи ва њу Ср би је Европ ској 
уни ји. 

Пре сти жни БЛИЦ је об ја вио на пр-
вој стра ни: „Ше фо ви ка би не та има ју 
ве ће пла те од пре ми је ра?!“ Па, љу-
ди, зар је то мо гу ће? Мо гу ће је: Пла те 
иза бра них ра чу на ју се по јед ном, а 
пла те струч них слу жби по дру гом за-
ко ну. Не зна ле ва, шта ра ди де сна! 

А шта тек ре ћи за по ра жа ва ју ће 
ре зул та те ре ви зи је бу џе та за 2008: 
„Др жа ва тро ши ми ли јар де без по-
кри ћа“. Јав не на бав ке не ма ју до ка зе 
о тро ше њу чак две ми ли јар де ди на-
ра; јав на пред у зе ћа ни су вра ти ла по-
зај ми це из бу џе та, а одо бре не су им 
но ве; ми ни стар ства су пот пи си ва ла 
уго во ре о де лу за по сао за ко ји у ми-
ни стар стви ма по сто је слу жбе ни ци, 
уго во ри су скла па ни без тен де ра, 
ан га жо ва на су пред у зе ћа за не по сто-
је ће по сло ве?! „И то је све иза шло на 
ви де ло по сле ре ви зи је по тро шње са-
мо 27 од сто бу џет ских сред ста ва!“ 

Грип, но ви грип, пан де миј ски грип, 
мек сич ки, свињ ски, А Х1Н1, ту је. По-
сле по љуп ца, ру ко ва ње је нај ри зич-
ни је за пре но ше ње ви ру са. Бо ље да 
се су здр жи мо од овог древ ног оби-
ча ја. Тре ба че сто пра ти ру ке. Од тре-
нут ка за ра зе до пр вих симп то ма про-
ђе од јед ног до че ти ри да на. Код ку ће 
тре ба оста ти се дам да на, да не би смо 
ши ри ли ви рус. Та ко ка жу упут ства 
струч ња ка и њи ма при дру же них чла-
но ва мно го број них рад них гру па. 

У на шој ком па ни ји пред у зе те су 
све ме ре за пре вен ти ву и за су зби ја-
ње мо гу ћег ја чег уда ра ви ру са. Вак-

ци на ци ја пред сто ји.
Ле по је чу ти: је дан од про из во да 

ко је је Ср би ја из ве зла у Ки ну су и по-
штан ске мар ке. Реч је о пе де сет хи-
ља да се ри ја.

Сво је пе сме, при че, до го дов шти не, 
цр те же, же ље и по ру ке и ове го ди не 
ма ли ша ни мо гу по сла ти Де да Мра зу, 
за хва љу ју ћи нај но ви јој ак ци ји на ше 
По ште.

При ли ком пот пи си ва ња уго во ра 
о про јек то ва њу Глав ног по штан ског 
цен тра, ге не рал ни ди рек тор Го ран 
Ћи рић је из ја вио „да ће из град ња 
ГПЦ Бе о град, на кра ју Угри но вач ке 
ули це у Зе му ну, за по че ти на ред не го-
ди не, као и да ће пла ни ра ни ра до ви 
тра ја ти го ди ну да на”. То је огро ман 
ко рак, не ма дво у мље ња. 

Epur si mo u ve. (Ипак се окре ће).
Ухап ше ни пљач ка ши по ште на Во-

ждов цу. Не ма шта, по ли ци ја је све 
ефи ка сни ја и све бр же ула зи у траг 
бе со муч ним пљач ка ши ма са фан том-
ка ма и пи што љи ма.

На ли сти 100 нај бо љих ком па ни ја у 
„Адри ја” ре ги о ну на шле су се 23 фир-
ме из Ср би је. ПТТ Ср би је је на 12. ме-
сту, НИС је на тре ћем, ЕПС на осмом, 
а ДЕЛ ТА М на де ве том.

Од бој ка ши це бе о град ског ПО ШТА-
РА, то су на ше на ци о нал не пр ва ки ње, 
ко нач но су одах ну ле од ве ли ке бри ге 
– не са мо ка ко ће игра ти, не го да ли 
ће уоп ште игра ти. ПО ШТА и ТЕ ЛЕ КОМ 
ће ре гу ли са ти све ду го ве пре ма дво-
ра ни „Спорт еко”.

По што су штрај кач ке ак тив но сти 
окон ча не, Глав ни од бор уско ро тре-
ба да, без у слов но и ко нач но, рас-
пи ше ком плет не из бо ре у на шем 
син ди ка ту. Сва ка ко, на ви ја мо да при-
ли ку до би ју нај бо љи, они ко ји зна ју, 
хо ће и мо гу да нас ефи ка сно, му дро, 
од луч но и ја ко до бро во де, иако им 
ни ма ло не ће би ти ла ко у на ред не че-
ти ри го ди не.

Да кле, би рај мо са мо – нај бо ље!
Срећ на вам, здра ва и бе ри ћет на 

би ла 2010!
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КРЕЋУ ИЗБОРИ НА СВИМ НИВОИМА

Изаберимо најбоље међу нама
Ово је из бор на го ди на за Син-

ди кат ПТТ Ср би је, што је и 
по твр ђе но на Скуп шти ни ко ја је 
одр жа на у апри лу ове го ди не у 
Со ко ба њи. Про ме њен је и Ста тут 
ка ко би сле де ћи из бо ри би ли одр-
жа ни по но вим пра ви ли ма и ка ко 
би би ле ис пра вље не све гре шке и 
не до ста ци ко ји су уоче ни у до са да-
шњем ра ду.

Ме ђу тим, низ де ша ва ња у Пред-
у зе ћу при мо рао нас је да од лу ка ма 
Глав ног од бо ра од ло жи мо спро во ђе-
ње из бор них рад њи све до окон ча-
ња штрај кач ких ак тив но сти. Сви смо 
се та да сло жи ли да би би ло ку ка вич-
ки оста ви ти „врућ кром пир” љу ди ма 
ко ји тек до ла зе, па смо од лу чи ли да 
се ухва ти мо у ко штац са про бле ми-
ма и ре ши мо их до кра ја. Зна мо да ће 
про бле ма увек би ти, али сма тра мо и 
да су се ко нач но ство ри ли ка кви-та-
кви усло ви за одр жа ва ње из бор ног 
про це са.

за шти ти пра во на рад 
Ја ко нам је бит но да тај по сту пак 

бу де тран спа рен тан и фер и да на 
ру ко во де ћа ме ста у син ди ка ту, на 
свим ни во и ма, иза бе ре мо нај бо-
ље ме ђу на ма. За и ста ни је све јед-
но ко ће нас пред ста вља ти у овим 
те шким, тран зи ци о ним вре ме ни ма 
и ко ће од лу чи ва ти о на шим суд-
би на ма. У на шем до са да шњем ра-
ду увек нам је на пр вом ме сту би-
ла чи ње ни ца да мо ра мо за шти ти ти 
рад ни од нос сва ког на шег чла на, 
као и ње го во пра во на рад. Из у зет-
но смо по но сни што се до са да из 
на ше ком па ни је од ла зи ло са мо до-
бро вољ но и уз усло ве ко је смо до-
го ва ра ли кроз со ци јал не про гра ме. 
Же ли мо да та ко и оста не.

Оно што је основ но и за шта смо 
си гур ни да ће да ти до бар ре зул тат 
је ма сов ни из ла зак на шег члан ства 
на из бо ре и до бро од ра ђен пред-
из бор ни по сту пак. У овом тек сту 
по ку ша ће мо да на прак ти чан на-
чин упо зна мо све на ше чла но ве 
са њи хо вим пра ви ма и на чи ном на 

ко ји се спро во де из бо ри у Син ди-
ка ту ПТТ Ср би је, ка ко би мо гли да 
узму уче шће и бу ду ак тив ни то ком 
из бор ног про це са.

Пр ви ко рак – из бо ри у сО
Као пр ви ко рак, одр жа ће се из бо-

ри у син ди кал ним ор га ни за ци ја ма, 
што пред ста вља и нај ве ћи по сао у 
чи та вом ци клу су.

На по чет ку тог про це са, син ди-
кал на ор га ни за ци ја мо ра да усво-
ји из бор на пра ви ла по ко ји ма ће се 

Сле де ћи ко рак пред ста вља са мо 
спро во ђе ње из бо ра. За тај по сао 
је за ду же на из бор на ко ми си ја чи ји 
чла но ви не мо гу исто вре ме но би ти 
и пред ло же ни кан ди да ти. 

гла са ње мо ра би ти тај но
На кон спро во ђе ња са мог по ступ-

ка гла са ња ко је мо ра би ти тај но, 
бро је се гла со ви и са чи ња ва и пот-
пи су је за пи сник са из бор ног са стан-
ка син ди кал не ор га ни за ци је, чи ме 
се за вр ша ва из бор ни по сту пак. У 
ро ку од се дам да на од да на пот пи-
си ва ња за пи сни ка са из бор ног са-
стан ка син ди кал не ор га ни за ци је и 
ње го вог об ја вљи ва ња на огла сној 
та бли рад не је ди ни це, кон сти ту и ше 
се Од бор и Над зор ни од бор син ди-
кал не ор га ни за ци је.

Пред сед ни ка, се кре та ра, бла гај-
ни ка и дру ге но си о це функ ци ја син-
ди кал не ор га ни за ци је би ра ју не по-
сред но чла но ви Од бо ра на сво јој 
кон сти ту тив ној сед ни ци, у скла ду са 
од ред ба ма Ста ту та Син ди ка та ПТТ 
Ср би је.

Сви за пи сни ци и од лу ке из из бор-
ног про це са ша љу се у син ди кал-
ну цен тра лу на про ве ру и ка да све 
син ди кал не ор га ни за ци је за вр ше са 
из бо ри ма у сво јим сре ди на ма при-
сту пи ће се кон сти ту и са њу Глав ног 
од бо ра, ко ји ће са зва ти Скуп шти ну 
Син ди ка та ПТТ Ср би је на ко јој ће би-
ти иза бра ни чел ни љу ди син ди ка та.

Ово би, украт ко, био по сту пак ко ји 
тре ба да ис по шту ју сви на ши чла но-
ви у из бор ном по ступ ку. Још јед ном 
по зи ва мо све чла но ве да узму ак-
тив но уче шће у из бо ри ма ка ко би 
нас у на ред ном пе ри о ду за сту па ли 
нај бо љи ме ђу на ма.

То ком одр жа ва ња из бо ра би ће 
фор ми ра на и цен трал на из бор на 
ко ми си ја, чи ји ће за да так би ти да 
спро ве де и пра ти ре гу лар ност из-
бо ра на те ри то ри ји це ле Ср би је. У 
слу ча ју про бле ма и спо ро ва, Ста ту-
тар ни од бор ће ре ша ва ти спо ро ве и 
да ва ти ми шље ња по при ту жба ма и 
зах те ви ма са те ре на.

спро ве сти са ми из бо ри. Ако тог до-
ку мен та не ма, из бо ри не ће би ти ва-
лид ни. Тим пра ви ли ма се утвр ђу је 
по сту пак спро во ђе ња пред из бор-
ног и из бор ног по ступ ка, као и број 
и струк ту ра чла но ва Од бо ра и Над-
зор ног од бо ра у Син ди кал ној ор га-
ни за ци ји.

Пред из бор ни по сту пак се спро-
во ди на са стан ци ма по ор га ни за ци-
о ним или тех но ло шким де ло ви ма 
рад не је ди ни це и том при ли ком се 
пред ла жу, еви ден ти ра ју и утвр ђу ју 
кан ди да ти за из бор чла но ва Од бо ра 
и чла но ва Над зор ног од бо ра.

Пред из бор ни по сту пак се за вр ша-
ва утвр ђи ва њем и об ја вљи ва њем 
је дин стве них кан ди да ци о них ли ста 
по твр ђе них кан ди да та.

Ова фа за из бор ног про це са је ве о-
ма бит на и тре ба во ди ти ра чу на ко га 
пред ла же те и ко ће вас за сту па ти у 
на ред не че ти ри го ди не.
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Не постоји прецизан податак колико је тачно радника од почетка 
ове године остало без посла, али се помињу цифре од 155.000 до 
250.000 људи, што, на жалост, није коначан списак унесрећених због 
губитка радне књижице, јер су најављена нова отпуштања

Поражавајуће је што је толико радника остало без примања, али 
је најгоре то што је Влада Србије наводно настојала да сачува радна 
места, истичу синдикални руководиоци.

По нашој евиденцији чак осам одсто запослених је за девет месе-
ци изгубило посао, а то значи да је без зараде остао сваки 12. рад-
но способан становник Србије! Синдикалци упозоравају да наша 
земља полако постаје једина у региону у којој ће се број запослених 
изједначити са бројем пензионера.

Тренутно има око 1.850.000 људи који зарађују, а 1.700.000 старих 
који примају пензије. Најављена отпуштања „прете“ да се ове бројке 
изједначе.

Према званичним подацима од 2000. године до данас без по-
сла је остало више од пола милиона радника свих квалификација и 
занимања.

Јавна предузећа су до сада била поштеђена великих отпуштања радни-
ка те се вишак запослених, углавном решавао кроз социјалне програме. 
Сигурно је да велику заслугу за то имају и синдикати који су најјачи управо 
у јавном сектору где су и колективни уговори најквалитетнији. Пратимо 
синдикалну сцену Србије, учимо и спремамо се да реагујемо ако буде по-
требно и да заштитимо оно што нам је најбитније – радни однос.

СИНДИКАЛНА СЦЕНА СРБИЈЕ

Пљуште откази!

НО ВА СВЕТ СКА ИС КУ СТВА ПО КА ЗУ ЈУ – ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈА НИ ЈЕ СПАС

Про фит про тив при вре де
Свет ска еко ном ска кри за нам је, 

осим про бле ма , до не ла и по тре-
бу да о еко но ми ји и при вре ди раз ми-
шља мо на са свим дру га чи ји на чин. 
Она ко ка ко је но ви аме рич ки пред-
сед ник Ба рак Оба ма до био Но бе ло ву 
на гра ду за мир као по клон за опро-
штај од по ли ти ке Џор џа Бу ша, та ко је и 
те мељ ста во ва аме рич ке про фе сор ке 
Ели нор Остром са Уни вер зи те та у Ин-
ди ја ни, ово го ди шње до бит ни це Но бе-
ло ве на гра де за еко но ми ју, опро штај 
од, до ско ра не при ко сно ве ног, нео ли-
бе ра ли зма.

Би ло би ле по ка да би на ши ми ни-
стри про чи та ли рад Ели но ре Остром, 
јер се он упра во ба ви про у ча ва њем 
нај бо љег на чи на упра вља ња јав ним 
до бри ма и јав ним пред у зе ћи ма. Она 
је у сво јим ра до ви ма по ка за ла да при-
ва ти за ци ја јав ног сек то ра ни је нај бо-
ље ре ше ње.

не ги РА ње сА мО Ре гу лА ци је 
ТР жи ШТА

Нај бо ље упра вља ње се не мо же га-
ран то ва ти ни др жа вом, а још ма ње 
при ват ни ком, не го ло кал ном ор га ни-
за ци јом оних ко ји и за ви се од тог до-
бра, ка же Остро мо ва ко ја је до ка за ла 
да по слов ни ре зул та ти та квих ин те ре-
сних за јед ни ца у пра ви лу пре ма шу ју 
би ло ко ја по слов на оче ки ва ња.

Швед ски члан ко ми те та за до де лу 
на гра де Матс Пер сон је ука зао да је 
овај на лаз „за и ста ре во лу ци о на ран“, 
јер не ги ра до са да шњу све ти њу у еко-
но ми ји – са мо ре гу ла ци ју тр жи шта. 
Аме ри кан ци Ели нор Остром и Оли-
вер Ви ли јам сон до би ли су Но бе ло ву 
на гра ду за еко но ми ју за рад ко ји мо же 
да по мог не у бор би про тив гло бал не 
ре це си је, ка же ана ли ти чар Њу јор шке 
бер зе Марк Бу ков ски.

И до ма ћи еко ном ски струч ња ци су 
са гла сни да је на гра да Остро мо вој 
при зна ње по ра за нео ли бе рал ног кон-
цеп та и пот пу ни по раз чи ка шке шко-
ле, ко је је још од по чет ка ше зде се тих 
за сту па ла ста но ви ште да је тр жи ште 
не при ко сно ве ни ре гу ла тор, а пот пу на 
при ва ти за ци ја ал фа и оме га еко но ми-
је. Вре ме је, ме ђу тим, по ка за ло да то 
ни је тач но. Тр жи шна са мо ре гу ла ци ја 

се на ро чи то по ка за ла као ка та стро-
фал на на при ме ру бив ших чла ни ца 
Вар шав ског уго во ра, а пре све га у ру-
ској при ва ти за ци ји.

без ПРАв не дР жА ве – лО ПО ви 
ПРе у зи мА ју све

Ка да не ма прав не др жа ве, не ли бе-
рал ни кон цепт је ка та стро фа лан јер, 
јед но став но ре че но, ло по ви он да 
пре у зи ма ју све. Си ја сет је при ме ра да 
при ват ник ко ји је при ва ти зо вао не ку 
ком па ни ју или јав но до бро, на ро чи то 
у ма лим сре ди на ма, има по гу бан ути-
цај на при вре ду. То је до ка за ла и прак-
са, а са да, ка ко ви ди мо, и во де ћи аме-
рич ки еко но ми сти.

Ре ци мо да при ват ник ку пи јед но ма-
ло ауто бу ско пред у зе ће и, на рав но, 
под ути ца јем тр жи шта, од мах уки не 
све са о бра ћај не ли ни је до ма њих ме-
ста, ко је му не до но се про фит. Ка ко ће 

се то од ра зи ти не са мо на жи вот љу ди 
већ и на це ло куп ну ло кал ну при вре ду, 
са свим је ја сно. Та квих, слич них, слу-
ча је ва, на жа лост, има мо и у Ср би ји, 
али лек ци ју као да ни смо са вла да ли.

Ми у Син ди ка ту ПТТ Ср би је пом но 
пра ти мо све што се де ша ва на ло-
кал ном, али и на свет ском ни воу ка-
да је при ва ти за ци ја и јав ни сек тор 
у пи та њу. Ја сно нам је да ће По шта 
Ср би је пре тр пе ти још тран сфор ма-
ци ја и да ће мо све од се бе да, ко ри-
сте ћи по зи тив на ис ку ства, тај про-
цес про ђе што без бол ни је и са што 
ма ње по сле ди ца.

Рад Ели но ре Остром, до бит ни-
це ово го ди шње Но бе ло ве на гра де 
за еко но ми ју, си гур но ће мо до бро 
про у чи ти. На да мо се да ће то учи-
ни ти и љу ди ко ји во де еко но ми ју 
ове зе мље.
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Свињ ски грип, од но сно ви рус са озна ком Х1Н1, пред ста вља ви рус на стао му та ци јом ви ру са птич јег, 
свињ ског и људ ског гри па. Ова ко му ти ран ви рус пред ста вља ве ли ку опа сност за људ ско здра вље, али и 
жи вот. Симп то ми свињ ског гри па су ка шаљ, цу ре ње из но са, ки ја ње и по ви ше на тем пе ра ту ра, а пе ри од ин-
ку ба ци је тра је од три до пет да на. Ши ри се ка пљич но са жи во ти ње на чо ве ка, али и из ме ђу љу ди.

Струч ња ци ука зу ју да је се зон ски 
грип ре спи ра тор на за ра зна бо лест 
иза зва на ху ма ним ви ру сом ин флу ен-
це (А и Б) и ја вља се у епи де ми ја ма, а 
за ра зност је нај ве ћа од мах по на стан-
ку симп то ма и нај че шће тра је пет да-
на, код де це до се дам да на. Симп то ми 
се зон ског гри па су по ви ше на тем пе-
ра ту ра – из над 38 сте пе ни, бо ло ви у 
ми ши ћи ма, ка шаљ, цу ре ње но са или 
ње го ва за пу ше ност.

МО ЖЕ МО ЛИ СЕ ЗА ШТИ ТИ ОД СВИЊ СКОГ ГРИ ПА?

Чу вај те се – ње го во име је Х1Н1!

си сте ма), оше ће ње мо зга. Струч ња ци 
се сла жу да је бол нич ко ле че ње нео п-
ход но са мо у те жим слу ча је ви ма. 

Код од ра слих осо ба нео п ход на је 
хо спи та ли за ци ја ако по сто ји: упа ла 
плу ћа, брон хи тис, не ка дру га ве ћа 
упа ла, по ви шен ше ћер, бо лест ср ца, 
про бле ми у ра ду бу бре га или је тре. У 
слу ча ју обо ле ле де це, све за ви си од 
здрав стве ног ста ња. Ако де те бо лу је 
од аст ме, не ке бо ле сти ср ца или ди-
ја бе те са, брон хи ти са или упа ле плу-
ћа, хо спи та ли за ци ја je нео п ход на.

ме Ре зА ШТи Те

Ме ре за шти те од гри па об у хва та ју 
ре дов но пра ње ру ку те ку ћом во дом и 
са пу ном, по кри ва ње уста и нос ма ра-
ми цом при ли ком ки ја ња и ка шља ња 
(упо тре бље ну ма ра ми цу тре ба од мах 
ба ци ти у кан ту за от пат ке, уко ли ко 
не ма те ма ра ми цу по криј те уста и нос 
над лак ти цом, а ако ки не те у длан од-
мах опе ри те ру ке), из бе га ва ње ру ко-
ва ња, гр ље ња и љу бље ња ако ки ја те и 
ка шље те, оста нак код ку ће ка да је осо-
ба бо ле сна и оба ве зна консултaција 
са ле ка ром оп ште прак се.

вАк ци нА ци јА

Вак ци на про тив но вог гри па сти-
же уско ро у Ср би ју, а вак ци на ци ја ће 
за део по пу ла ци је (здрав стве не рад-
ни ке и за по сле не у јав ним слу жба-
ма) би ти оба ве зна, док ће за оста ло 
ста нов ни штво би ти на до бро вољ ној 
ба зи. Оба ве зна вак ци на ци ја ће би ти 
бес плат на, док ће је оста ли гра ђа ни 
пла ћа ти у окви ру пар ти ци па ци је.

Вак ци ну ће мо ћи да при ме де ца од 
ше стог ме се ца, али уз кон сул та ци-
ју са пе ди ја тром, она ни је штет на за 
труд ни це, али ће их при ма ти са мо уз 
над зор ле ка ра.

еПи де ми О лО зи уПО зО РА вА ју

Епи де ми о ло зи ка жу да по сто је зна-
чај не раз ли ке из ме ђу слу ча је ва при-
ја вље них то ком пан де ми је и оних 

ко ји се ре ги стру ју то ком се зон ске 
ин флу ен це. То зна чи да су пан де ми-
јом за хва ће ни пре те жно мла ђи, код 
ко јих се углав ном опи су ју слу ча је ви 
те шке или фа тал не бо ле сти.

До да нас, нај ве ћи број слу ча је-
ва и смрт них ис хо да ре ги стру је се 
код од ра слих ис под 50 го ди на, у 
од но су на рет ке слу ча је ве смрт ног 
ис хо да код ста ри јих. Код се зон ског 
гри па се око 90 од сто те шких и фа-
тал них слу ча је ва де ша ва код љу ди 
од 65 го ди на или ста ри јих.

Кли ни ча ри ши ром све та при ја-
вљу ју ве о ма те шке фор ме бо ле сти 
код мла дих и здра вих осо ба, што се 
рет ко ви ђа то ком се зон ских ин фек-
ци ја ин флу ен цом. Код тих па ци је на-
та, ви рус ди рект но ин фи ци ра плу ћа 
иза зи ва ју ћи те шке ре спи ра тор не 
по ре ме ћа је, ка жу струч ња ци. 

Украт ко, су о ча ва мо се са ве о ма 
озбиљ ним „про тив ни ком“. Опа сност 
ко ју са со бом но си овај зло ћуд ни ви-

Грип се нај е фи ка сни је ши ри са осо-
бе на осо бу ди рект ним кон так том – 
пу тем ка пљи ца при ли ком ка шља ња и 
ки ја ња за ра же не осо бе, а пре но си се 
и ин ди рект но, пре ко ру ку или ка да се 
ка пљи це из се кре та но са и гр ла на ђу 
на пред ме ти ма ко је сва ко днев но ко-
ри сти мо. На гло ши ре ње гри па то ком 
је се ни и зи ме пред ста вља се зон ску 
епи де ми ју гри па и сма тра се да због 
ви со ке за ра зно сти од пет до 15 од сто 
свет ске по пу ла ци је обо ли од гри па. 

кА кО ПРе ПО знА Ти симП ТО ме

За раз ли ку од се зон ског, у то-
ку пан де ми је Х1Н1 за ра зност, број 
обо ле лих и смрт ност знат но су ве-
ћи. Симп то ми Х1Н1 гри па су: ви со ка 
тем пе ра ту ра, гла во бо ља, гро зни ца, 
сув ка шаљ, бол у гр лу, бол у ми ши ћи-
ма и згло бо ви ма, оп шта ма лак са лост, 
оте жа но ди са ње и бр зо за ма ра ње.

Овај грип мо же да иза зо ве и ве ће 
ком пли ка ци је као што су: упа ла ува, 
упа ла плу ћа и брон хи тис, гр че ви, ток-
сич ни шок, Ре јев син дром (те шка упа ла 
мо зга), упа ла ср ча ног ми ши ћа, Ги лен-
Ба ре ов син дром (оште ће ње нер вног 

рус ни ка ко не тре ба ола ко схва та ти, 
па је и овај текст ма ли до при нос бор-
би про тив но вог гри па. 

И да по но ви мо, основ не ме ре пре-
вен ци је су од сто ја ње од нај ма ње 
ме тар од дру гих осо ба, про ве тра ва-
ње про сто ри ја, ре дов но пра ње ру ку 
са пу ном и то плом во дом, хи ги је на 
ди сај них пу те ва што под ра зу ме ва и 
по кри ва ње но са и уста при ли ком ка-
шља ња ма ра ми цом, ко ју по сле упо-
тре бе тре ба ба ци ти.

По тру ди мо се да учи ни мо све што 
је до нас ка ко би по бе ди ли. Срећ но.

Слушајте савете лекара

Заштитите себе и друге
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РАД КО МИ СИ ЈЕ ЗА ТЕХ НО ЛО ШКА ПИ ТА ЊА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

И тех но ло ги ја до шла на ред

Ко ми си ја на шег син ди ка та, ко ја се 
ба ви тех но ло шким про бле ми ма, 

не бро је но пу та је по ку ша ва ла да 
ука же на ве ли ки број не ло гич но сти 
и про ти ву реч но сти у по ступ ци ма 
оба вља ња по је ди них но вих ус клу-
га  ко је су у су прот но сти са до са да-
шњим (још увек на сна зи) тех но ло-
шким пра вил ни ци ма и упут стви ма. 
Та ко ђе смо ука зи ва ли и на не ло гич-
но сти у нор ма ма и ор га ни за ци о ним 
про бле ми ма при из вр ша ва њу тих 
услу га, ко је су до при но си ле по ја ви 
ве ли ког незадовољствa ме ђу рад-
ни ци ма, по што су би ли у оба ве зи да 
их из вр ша ва ју. На сто ја ли смо да у 
сва кој при ли ци и кон так ту са по сло-
вод ством и љу ди ма ком пе тент ним 
за ор га ни за ци ју функ ци о ни са ња 
основ не де лат но сти у Пред у зе ћу 
уго во ри мо прав це де ло ва ња ка ко 
би се про бле ми по че ли ре ша ва ти. 

На да мо се да ће ове на ја ве озна-
чи ти по че так кра ја не за до вољ ства 
ди рект них из вр ши ла ца услу га у 
Пред у зе ћу и би ти ва жан ко рак ка 
обо стра ном раз у ме ва њу про бле ма. 
Ово ће, уз обе ћа ње ре сор ног ми-
ни стар ства у прав цу по ста вља ња 
и по што ва ња пра ви ла и стан дар да 
по на ша ња на тр жи шту ових услу-
га, зна чи ти и но во по зи ци о ни ра ње 
По ште на тр жи шту на ко ме смо до 
са да де ло ва ли при лич но не моћ но 
и па сив но. Мо дер ни за ци јом пре-
ра де по ши ља ка по сти ћи ће мо бр-
зи ну и из бе ћи за др жа ва ња по ши-
ља ка у пре рад ним цен три ма. То би, 
у ко нач ном зби ру са фо ку си ра њем 
ка дро ва на ква ли тет и про фе си о-
нал ност, по из ла ску зе мље из кри зе 
да ло про гре си ван ефе кат, а ко ри-
сни ци би осе ти ли ви ши ква ли тет 
услу ге и про фе си о нал ност на ших 
рад ни ка. Све ово је мо гу ће по сти ћи 
уз обо стра но раз у ме ва ње и ува жа-
ва ње на ше основ не де лат но сти од 

стра не по сло да ва ца, као и за јед-
нич ким ра дом на пре ва зи ла же њу 
про бле ма. За по тре бан „бла го слов” 
по ли тич ких струк ту ра, за ду же но је 
по сло вод ство.

Ба ве ћи се овом те мом и при пре-
ма ју ћи се за су о ча ва ње са тех но ло-
зи ма на шег пред у зе ћа, уочи ли смо 
и из дво ји ли тех но ло шке про бле ме 
за ко је сма тра мо да их тре ба што 
пре ре ши ти:

1. ПО ШТАн ске ПО Шиљ ке

Упу ство за рад у по шта ма при по-
ру чи ва њу из да ња За во да за уџ бе-
ни ке: Не до ста је Пра вил ни ком о 
ста ти сти ци од ре ђе но утвр-
ђи ва ње нор ме за ову 
услу гу. Услу га ни је нор-
ми ра на. За што?

Па кет са уџ бе ни ци ма у 
при спе ћу се оба ве зно ме-
ри и из ме ре на вред ност 
се упо ре ђу је са на зна че-
ном  на са мој по шиљ ци. 
То зах те ва утвр ђи ва ње нор ме, 
јер је не ло гич но да бу де иста 
као и за дру ге па ке те, за ко је ни-
смо у оба ве зи ме ре ње у при спе ћу 
осим у из у зет ним слу ча је ви ма. Не 

тре ба до зво ли ти про сле ђи ва ње 
упут ства о спро во ђе њу услу ге а да 
при том ни је де фи ни сан на чин еви-
ден ти ра ња и од ре ђи ва ња нор ме за 
исту. 

Уви де ли смо и да је нор ма за „Из-
ве штај о при спе ћу по шиљ ке“ штам-
па њем но вог обра сца обез вре ђе на, 
а ни је утвр ђе на но ва.

2. услу ге нОв чА нОг  
ПО слО вА њА 

Лич на при ма ња (ис пла те пен-
зи ја и дру гих со ци јал них при на-
длежнсти) се мо ра ју ис пла ћи ва ти 
ис кљу чи во лич но при ма о цу, без об-
зи ра на од лу ку За јед ни це (од но сно 
са да Ди рек ци је за нов ча не услу ге) 
ко ја је про пи са ла ми ни мал ни из нос 
(тре нут но 2000 ди на ра) по ко ме се 
нов ча не до зна ке мо гу ис пла ти ти 
ли ци ма у за ме ну, срод ни ци ма, ком-
ши ја ма ....

Ко ји од упу ства ва и пра вил ни ка је 
на сна зи?

Уго вор и упут ство о ис пла ти пен-
зи ја и нов ча них на кна да из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња за-
по сле них из 1993. го ди не, ко јим је 
де фи ни са но пу но моћ је са ро ком 
ва жно сти од шест ме се ци или При-

руч ник за тех но ло шку 
обу ку до ста вља ча 
из 2006. го ди не, где 
је на зна че но да се 

ТР упут ни ца на ко јој 
је на зна че но „лич на 

при ма ња“ по на ло гу 
ре ви зо ра не сме ис пла-

ћи ва ти ли ци ма у за ме ну и 
но си се са мо јед ном.

Пра вил ни ком (Жу та књи га), 
из да ње 1989 год, пред ви ђе не 
су две до ста ве за сва нов ча на 

до ку мен та, а При руч ни ком за 
тех но ло шку обу ку до ста вља ча за 
ТР упут ни це је пред ви ђе но да се на 

На по кон смо до би ли уве ра ва ња да је у Пред у зе ћу у то ку фор ми ра ње ко ми си је ко јој ће основ ни за да так би ти да 
по но во пре и спи та све про бле ме ко ји су ис кр сли са но вим услу га ма, упут стви ма и до пи си ма ко ји ма су, у ци љу што 
бр жег спро во ђе ња уго во ра ко ји у по је ди ним слу ча је ви ма ни су мо гли да се уком по ну ју у до са да шње, уве ли ко пре ва-
зи ђе не пра вил ни ке и упут ства о на чи ну вр ше ња по штан ских услу га, сва ко днев но оба си па не рад не је ди ни це.

Момчило Јелисавчић
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до ста ву из но се је дан пут. Оба Пра-
вил ни ка су још увек на сна зи??

Жи го са ње по ши ља ка као по себ на 
услу га ни је пред ви ђе на у Пра вил-
ни ку о ста ти сти ци и нор ма ма. Ка ко 
еви ден ти ра ти рад при ли ком оба ве-
зног жи го са ња при спе лих ТР упут-
ни ца? Упу ством о ис пла ти ТР упут-
ни ца је зах те ва но да се ТР упут ни це 
жи го шу са да ту мом при спе ћа, као и 
да се на истим ис пи ше број при спе-
ћа, што зах те ва до ста вре ме на.

3. уРу че ње ПО Ши љА кА

Кон ци пи ра њем и из ра дом но вог 
обра сца „Из ве штај о при спе ћу по-
шиљ ке“ пред ви ђен је унос ве ћег 
бро ја па ра ме та ра не го што је би ло 
оба ве зно на ста ром обра сцу. Сто-
га сма тра мо да је би ло нео п ход но 
по нов но нор ми ра ти услу гу „Са чи-
ња ва ње из ве шта ја о при спе ћу по-
шиљ ке“ (Ши фре 0925 и 0926).

На лог за за др жа ва ње по ши ља ка 
у од ре ди шној по шти је су про тан са 
пра вил ни ком у ко ме се ин си сти ра 
из но ше ње по ши ља ка пр вом на-
ред ном до ста вом. За што се у овом 
слу ча ју бо ри мо за ко ри сни ка а у 
прет ход ном, код ис пла те лич них 
до зна ка, не?

Оси гу ра на су ма код по што но ше.
Из нос сред ста ва на ре јо ну јед-

ним из ла ском је ре ла тив на и про-
мен љи ва ве ли чи на и под ло жна је 
ме сеч ним про ме на ма. Сма тра мо да 
је нео п ход но ко ор ди ни ра но пра-
ви ти–ко ри го ва ти пут не ли сто ве за 
по што но ше, узи ма ју ћи у об зир став 
слу жбе ко ја ра ди оси гу ра ња и од-
ре ђу је оси гу ра не су ме.

Кроз до го вор по ку ша ти пре ва-
зи ћи про бле ме до став них ре јо на, 
мањ ка по што но ша за вре ме се зо-
не го ди шњиг од мо ра, не мо гућ ност 
ко ри шће ња го ди шњих од мо ра, као 
и по што ва ње до де љи ва ња во зи ла 
ако је то пут ним ли стом пред ви ђе-
но.

Зна мо да се пре ђе ни пут ра чу на 
на пе то сат ној до ста ви. По треб но је 
омо гу ћи ти да по што но ша мо же да 
ис по шту је рад но вре ме и са ре јо на 
се вра ти сход но пут ном ли сту (осим 
у из у зет ном слу ча је ви ма) не ко ли ко 
пу та ме сеч но – ка да су по де ле нов-
ча них до зна ка или ве ли ке ко ли чи-

не по ши ља ка ко је се по ја вљу ју пе-
ри о дич но. 

Уни фор ме обез бе ђи ва ти сход но 
пра вил ни ку и у це ло сти а не пар ци-
јал но.

4. ПО слО ви ПО ШТАн ских 
 цен ТА РА

Пре то вар па ке та у ГПЦ у ПЦ-у, 
Пре то вар ној тач ки... да ли је по треб-
но бро ја ње истих и еви ден ти ра ње у 
Ста ти сти ци? Да ли је то об у хва ће но 
ши фром 1022-1023 од но сно 1024? 
Усме ре ње па ке та у при спе ћу – Усме-
ре ње ЛЦ пош. у прет. тач ки од но сно 

дру гог ко ји је ис под прет ход ног?
Зах те ва мо јед но о бра зан при ступ 

у свим рад ним је ди ни ца ма по пи-
та њу от кри ва ња фал си фи ко ва них 
нов ча ни ца. На кна де вр ши ти на ште-
ту Пред у зе ћа или ко ри го ва ти нор-
ме по пи та њу бро ја ња нов ца. Са да-
шња нор ма не омо гу ћа ва ви зу ел ну 
про ве ру нов ча ни ца у све жње ви ма.

Зах те ва мо ја сан од го вор по сло-
вод ства Пред у зе ћа шта су пла ни ра-
ли са си гур но сним ко фе ри ма и да 
ли има ју да љу пер спек ти ву, с об зи-
ром на то да се у до са да шњој при-
ме ни ни су по ка за ли као ефи ка сни. 
Да ли по сто је дру ги ти по ви ко фе ра 
ко ји би би ли ефи ка сни ји и по де сни-
ји за на ше по тре бе?

Ово је са мо део про бле ма са ко-
ји ма смо се су сре ли а са ко ји ма се 
на ши рад ни ци сва ко днев но бо ре. 
Циљ нам је да по кре не мо успа ва-
но по сло вод ство и за јед нич ки, на 
осно ву кон крет них при ме ра, ис-
пра ви мо што је ви ше мо гу ће не-
ло гич но сти и не до след но сти у на-
ши ма ак ти ма ко ји ма се ре гу ли ше 
функ ци о ни са ње основ не де лат но-
сти. По зи ва мо и све на ше чла но ве 
да нам до ста ве уоче не не ло гич но-
сти и про бле ме на адре су Ко ми си је 
за тех но ло ги ју при Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је. Ми ће мо се по тру ди ти да 
ква ли тет но и за јед нич ки раз мо три-
мо све при мед бе и да но вим пра-
вил ни ци ма ре ши мо све про бле ме, 
на обо стра но за до вољ ство.

момчило јелисавчић

Претовар пакета у ГПЦ-у

Честа дилема: Који од упутстава и правилника применити

Усме ре ње АО пош.у прет. тач ки? Па-
ке ти ни су ни ЛЦ ни АО по шиљ ка!

Шта је са про це сом „Ске ни ра ња 
па ке та“, про це сом ко ји се на кнад-
но по ја вио по сле сту па ња на сна гу 
Пра вил ни ка о ста ти сти ци и нор ма-
ма (април 2006)? Еви дент но је да 
се бар-код на леп ни ца ле пи на че ло 
па ке та на ко ји је до дат ду ги па кет, а 
на леп ни ца пре кри ве на тим но вим 
па ке том. Где бро ја ти пре сла га ње па-
ке та да би се омо гу ћи ло ске ни ра ње 
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За кљу че на је но ва По ли са ко лек-
тив ног оси гу ра ња за по сле них и 

рад но ан га жо ва них ли ца по осно-
ву уго во ра, од ри зи ка смр ти услед 
бо ле сти или, не срећ ног слу ча ја за 
24 са та као и ин ва ли ди те та и пре-
тр пље ног ве ли ког бо ла и стра ха 
узроч но по сле дич но по ве за ног са 
де ло ва њем од ре ђе них спољ них 
фак то ра, а у ве зи је са ра дом. 

Оп ште је ми шље ње да је ова по-
ли са ко рак уна зад у од но су на на-
чин на ко ји су на ши рад ни ци би ли 
оси гу ра ни у прет ход ном пе ри о ду. 
Ка ко смо са зна ли, при ли ком по-
ступ ка уго ва ра ња и за кљу че ња 
по ли се, вр шен је при ти сак да се 
при ме ни за кон ски ми ни мум. Ин-
те ре сант но је и да у по ступ ку ода-
би ра оси гу ра ва ју ће ку ће ни су уче-
ство ва ли пред став ни ци син ди ка та 
и по ред чи ње ни це да је то до са да 
би ла прак са. 

А да смо би ли укљу че ни, си гур но 
је да не би смо до зво ли ли да нам се 
ус кра ти већ сте че ни ни во пра ва и 
за ла га ли би се да но ва по ли са бу де 
ба рем на ни воу ста ре. Ука за ли смо 
на уоче не про пу сте и зах те ва ли од 
ге не рал ног ди рек то ра да убу ду ће 
уче ству је мо у по ступ ци ма ко ји се 
ди рект но ти чу пра ва за по сле них, 
што је са њим и до го во ре но. Би ло 
ка ко би ло, уго вор је пот пи сан и по-
ли са је ва же ћа па смо, ра ди ва ше 
бо ље ин фор ми са но сти, од лу чи-
ли да вас упо зна мо са де та љи ма и 
ва шим пра ви ма без об зи ра на све 
ње не мањ ка во сти.

вА жнОсТ дО 15. сеП Тем бРА 
2010. гО ди не

Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа-
ја „Ср би ја“ је на кон спро ве де ног 
по ступ ка јав не на бав ке са „Де о ни-
чар ским дру штвом за оси гу ра ње и 
ре о си гу ра ње“ Но ви Сад за кљу чи ло 
по ли су ко лек тив ног оси гу ра ња за-
по сле них, при вре ме но рад но ан-
га жо ва них ли ца као и ли ца ко ја се 
на ла зе на оба ве зном про из вод ном 

ПРИ ЛИ КОМ ЗА КЉУ ЧЕ ЊА ПО ЛИ СЕ КО ЛЕК ТИВ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА ПРИ МЕ ЊЕН 
ЗА КОН СКИ МИ НИ МУМ

Но ва по ли са – ко рак уна зад
ра ду, про фе си о нал ној прак си или 
прак тич ној на ста ви.

По ли сом је об у хва ћен ри зик смр-
ти услед по вре де или бо ле сти за 24 
са та, ин ва ли ди тет услед не срећ ног 
слу ча ја за вре ме ра да, као је ди ни 
за ко ном про пи сан об лик оба ве зног 
оси гу ра ња, као и пре тр пљен ве ли-
ки бол и страх без об зи ра да ли је 
на сту пи ла ин ва лид ност за слу чај 
на па да тре ћег ли ца или ује да или 
уда ра жи во ти ње, од но сно дру гог 
спољ њег фак то ра, а у ве зи је са ра-
дом.

Пред мет на по ли са об у хва та оси-
гу ра ва ју ћи пе ри од од 15. сеп тем бра 
2009. до 15. сеп тем бра 2010. го ди не. 
Сви за по сле ни у Пред у зе ћу су по 
на пред на ве де ној по ли си, оси гу ра-
ни од сле де ћих ри зи ка:

– смрт услед бо ле сти          250.000,00 
ди на ра;

– смрт услед не зго де          250.000,00 
ди на ра;

– ин ва лид ност као по сле ди ца по-
вре де на ра ду 100%         500.000,00 
ди на ра;

Оси гу ра њем је об у хва ће но пра-
во оси гу ра ни ка на обе ште ће ње 3 
од сто до 10 од сто мак си мал не су ме 
ин ва ли ди те та за на пад тре ћег ли ца, 
уда ра или ује да жи во ти ње, од но сно 
дру гог спољ њег фак то ра, уко ли ко 
је оси гу ра ник, пре ма про це ни ле-
ка ра, пре тр пео ве ли ки бол и страх 
без об зи ра да ли је на сту пи ла ин ва-
лид ност.

ПО ТРеб нА дО ку мен ТА ци јА

За слу чај не зго де ко ја се до го ди 
за по сле ном на ра ду по треб но је 
ком пле ти ра ти сле де ћу до ку мен та-
ци ју:

– По пу ње ну При ја ву оси гу ра ног 
слу ча ја „Де о ни чар ског дру штва за 
оси гу ра ње и ре о си гу ра ње Но ви 
Сад”, ко ју тре ба да пот пи ше оси гу-
ра ник на ли цу при ја ве, а на на лич-
ју исте по треб но је да се пот пи ше 
од го вор но ли це ор га ни за ци о не 

це ли не у ко јој је оси гу ра ник за по-
слен;

– Ис под пот пи са оси гу ра ни ка 
упи са ти ма тич ни број оси гу ра ни ка, 
број те ку ћег ра чу на и код ко је бан-
ке је отво рен, при ло жи ти обо стра ну 
ко пи ју кар ти це ко ја се од но си на на-
ве де ни лич ни те ку ћи ра чун оси гу-
ра ни ка и те ле фон ски број оси гу ра-
ни ка ка ко би Слу жба за ли кви да ци ју 
ште та оси гу ра ва ча мо гла да кон так-
ти ра са оси гу ра ни ком уко ли ко за то 
има по тре бе;

– Из ве штај о по вре ди на ра ду ове-
рен од стра не над ле жне фи ли ја ле 
здрав стве ног оси гу ра ња;

– Ком плет ну ме ди цин ску до ку-
мен та ци ју о то ку ле че ња (не из о-
став но пр ви из ве штај ле ка ра од да-
на кад се оси гу ра ник по вре дио до 
за вр шног ми шље ња од го ва ра ју ћег 
ле ка ра спе ци ја ли сте, као и ренд ген-
ске сним ке уко ли ко су са став ни део 
ме ди цин ске до ку мен та ци је);

– По твр ду о чи ње ни ци од кад је 
за по сле ни у рад ном од но су у Пред-
у зе ћу;

– За ли ца ко ја су рад но ан га жо ва-
на на осно ву уго во ра до ста ви ти ко-
пи ју уго во ра;

– Из ја ву за по сле ног-оси гу ра ни ка 
у ко јој тре ба на ве сти кра так опис 
на чи на на ко ји му се не зго да до го-
ди ла;

– Из ја ву оче ви ца не зго де;
– Уко ли ко се ра ди о са о бра ћај ној 

не зго ди, до ста ви ти за пи сник МУП о 
из вр ше ном уви ђа ју;

– Из ве шта је о при вре ме ној спре-
че но сти за рад – ко пи је (не из о став-
но за вр шна до зна ка).

По ред на ве де не до ку мен та ци је 
оба ве зно је за сва ки по је ди нач ни 
оси гу ра ни слу чај до ста ви ти по твр-
ду ор га ни за ци о не це ли не у ко јој 
оси гу ра ник ра ди о чи ње ни ци да 
ли је због оси гу ра ног слу ча ја за по-
сле ни ко ри стио бо ло ва ње и у ком 
пе ри о ду, од но сно по твр ду да за по-
сле ни ни је ко ри стио бо ло ва ње.
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дО ку мен ТА ци јА зА смРТ ни 
слу чАј

За смрт ни слу чај услед бо ле сти 
или не зго де по треб но је ком пле ти-
ра ти сле де ћу до ку мен та ци ју:

– При ја ву не срећ ног слу ча ја пот-
пи са на од стра не на след ни ка – ко-
ри сни ка оси гу ра ња;

– От пу сну ли сту са епи кри зом или 
по твр ду ле ка ра ко ји је кон ста то вао 
смрт;

– Из вод из МК умр лих;
– Из вод из МК вен ча них за брач-

ног дру га;
– Из вод из МК ро ђе них за де ду;
– По твр ду да ту у оп шти ни или су-

ду пред два све до ка да по кој ник, 
бив ши оси гу ра ник по сле сво је смр-
ти по ред по и мен це на ве де не де це 
ни је имао дру гу брач ну ни ти ван-
брач ну ни ти без у слов но усво је ну 
де цу;

– За брач ног дру га по треб но је 
уве ре ње над ле жног окру жног су-
да да ни је по кре тан бра ко ра звод ни 
спор;

– Уко ли ко је за по сле ни по сле 
сво је смр ти оста вио ма ло лет но де-
те, по треб но је при ба ви ти ре ше ње 
над ле жног цен тра за со ци јал ни рад 
ко ме тре ба упла ти ти сред ства до би-
је на по осно ву оси гу ра ња;

– По твр ду о чи ње ни ци од кад је 
за по сле ни био у рад ном од но су у 
Пред у зе ћу;

– За ли ца ко ја су рад но ан га жо ва-
на на осно ву уго во ра до ста ви ти ко-
пи ју уго во ра;

– Из ве шта је о при вре ме ној спре-
че но сти за рад (ко пи је);

– Уко ли ко се ра ди о са о бра ћај ној 
не зго ди, до ста ви ти за пи сник МУП о 
из вр ше ном уви ђа ју.

Ис под пот пи са ко ри сни ка оси гу-
ра ња штам па ним сло ви ма ис пи са ти 
ма тич ни број ко ри сни ка оси гу ра-
ња, број те ку ћег ра чу на и код ко је 
је бан ке отво рен, као и обо стра ну 
ко пи ју кар ти це, ко ја се од но си на 
на ве де ни те ку ћи ра чун свих ко ри-
сни ка оси гу ра ња, ш ко ји тре ба из-
вр ши ти упла ту и кон такт те ле фон 
ко ри сни ка оси гу ра ња. Уко ли ко не-
ки од ко ри сни ка оси гу ра ња не ма 
лич ни те ку ћи ра чун, до ста ви ти пу-
но моћ је да то ли цу на чи ји те ку ћи 

ра чун мо же би ти из вр ше на упла та. 
Пу но моћ је тре ба ове ри ти у оп шти-
ни или су ду.

По ред на ве де не до ку мен та ци је 
оба ве зно је за сва ки по је ди нач ни 
оси гу ра ни слу чај до ста ви ти по твр ду 
ор га ни за ци о не це ли не у ко јој оси гу-
ра ник ра ди, о чи ње ни ци да ли је за-
по сле ни ко ри стио бо ло ва ње и у ком 
пе ри о ду, од но сно по твр ду да за по-
сле ни ни је ко ри стио бо ло ва ње.

На ве де ном по ли сом уго во ре но је 
пра во на обе ште ће ње за слу чај на-
па да тре ћи ли ца, уда ра или ује да 
жи во ти ње од но сно дру гог спољ њег 
фак то ра, а у ве зи је са ра дом, а ко је 
се мо же оства ри ти у из но су 3 од сто 
до 10 од сто уго во ре не су ме за 100 
од сто ин ва лид но сти, уко ли ко се на 
осно ву ме ди цин ске до ку мен та ци-
је, а пре ма про це ни ле ка ра цен зо-
ра, мо же утвр ди ти да је оси гу ра ник 
пре тр пео ве ли ки бол и страх без 
об зи ра да ли је на сту пи ла ин ва лид-
ност.

По себ но на по ми ње мо да је при-
ли ком при ја вљи ва ња овог ви да оси-
гу ра ног слу ча ја нео п ход но, по ред 
по пу ње не При ја ве оси гу ра ног слу-
ча ја, до ста ви ти и ко пи ју Из ве шта ја 
о по вре ди на ра ду, као и из ве штај 
не у роп си хи ја тра или пси хи ја тра из 
ког про из и ла зи да је за по сле ни до-
жи вео ве ли ки бол и страх.

Сто га мо ли мо да над ле жно ли це у 
ор га ни за ци о ној це ли ни не из о став-
но су ге ри ше за по сле ном ко ји је до-
жи вео ве ли ки бол и страх да се ја ви 
спе ци ја ли сти не у роп си хи ја тру или 
пси хи ја тру, бу ду ћи да смо уочи ли 
да ле ка ри оп ште прак се вр ло рет ко 
у ова квим слу ча је ви ма упу ћу ју за-
по сле не на ова кву вр сту пре гле да.

дО ку мен ТА ци јА зА ПРе ТР Пље
ни ве ли ки бОл и сТРАх

Да кле, ка ко би од штет ни зах тев 
за по сле них за пре тр пље ни ве ли ки 
бол и страх би ли ком плет ни, по-
треб но је оба ве зно до ста ви ти:

– Ове ре ни Из ве штај о по вре ди на 
ра ду;

– Из ве штај ле ка ра о пр вом пре-
гле ду, ме ди цин ску до ку мен та ци ју о 
то ку ле че ња спе ци ја ли стич ки из ве-
штај ле ка ра спе ци ја ли сте пси хи ја-
тра или не у роп си хи ја тра и ренд ген-

ске сним ке уко ли ко по сто је;
– По твр ду МУП о из вр ше ној или 

по ку ша ној ору жа ној пљач ки или 
раз бој ни штву;

– Обе из ја ве, ка ко за по сле ног та-
ко и не по сред ног ру ко во ди о ца.

Овом при ли ком вас оба ве шта ва-
мо да за по сле ни ко ји ни су за до вољ-
ни на чи ном ре ша ва ња од штет ног 
зах те ва ДДОР-а Но ви Сад по по ли си 
ко лек тив ног оси гу ра ња за по сле них 
од по сле ди ца не срећ ног слу ча ја 
мо гу уло жи ти жал бу дру го сте пе ној 
ко ми си ји ДДОР-а, ко ја се под но си 
Огран ку Глав не фи ли ја ле Бе о град 1 
на адре су: Бе о град, Мар ша ла Бир ју-
зо ва 3-5

Ка да се до го ди оси гу ра ни слу-
чај, оси гу ра ник је ду жан да из вр ши 
при ја ву на обра сцу При ја ва оси гу-
ра ног слу ча ја. Дру гу стра ну при ја ве, 
По твр ду уго ва ра ча оси гу ра ња по-
пу ња ва и ове ра ва од го вор но ли це 
ор га ни за ци о не це ли не пред у зе ћа у 
ко јој је оси гу ра ник за по слен.

За за по сле не у рад ним је ди ни ца ма 
ван про друч ја Бе о гра да, ком плет ну 
до ку мен та ци ју до ста ви ти „Де о ни-
чар ском дру штву за оси гу ра ње и 
ре о си гу ра ње Но ви Сад” на адре су 
Бе о град, Глав на фи ли ја ла Бе о град, 
Ул. Мар ша ла Бир ју зо ва 3-5.

За за по сле не у ор га ни за ци о ним 
це ли на ма на под руч ју Бе о гра да 
ком плет на до ку мен та ци ја до ста вља 
се Ди рек ци ји за прав не по сло ве, 
Сек то ру за имо вин ско прав не по-
сло ве, Слу жби за по сло ве оси гу ра-
ња, на адре су Бе о град, Та ков ска 2.

У прет ход ном оси гу ра ва ју ћем пе-
ри о ду уоче но је да се ко пи је про сле-
ђе не до ку мен та ци је не до ста вља ју 
Слу жби за по сло ве оси гу ра ња, па 
та ко они ни су у мо гућ но сти да има-
ју ком пле тан увид у ре а ли за ци ју од-
штет них зах те ва оси гу ра ни ка од но-
сно ко ри сни ка оси гу ра ња. Сход но 
на пред на ве де ном, у Слу жби мо ле 
да се до ку мен та ци ја у ори ги на лу 
исто вре ме но до ста вља оси гу ра ва-
чу, а ко пи ја Слу жби за по сло ве оси-
гу ра ња.

У слу ча ју по тре бе за до дат ним 
ин фор ма ци ја ма мо же те се обра ти-
ти Сне жа ни Жив ко вић на те ле фон 
011/33-41-022 или Ол ги ци Је вре мо-
вић на те ле фон 011/33-40-738.
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ПОШТАРОв леТ (ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТНОМ СНАГОМ ИСПОВЕСТИ)

Злат ко Фа би јан: По шта је  
ве ли ки си стем

Ве о ма ди на ми чан, мар кан тан и су ге сти-
ван, је дан од ли де ра на шег Син ди ка та у 
Бе о гра ду – Злат ко Фа би јан, пред сед ник је 
Син ди кал не ор га ни за ци је ПТТ „Бе о град 
цен тар“. 

Ро ђен је 28. ју ла 1961. у При зре ну, у по-
ро ди ци офи ци ра та да шње ЈНА. Основ ну 
шко лу и Гим на зи ју за вр шио је у При зре ну, 
у вој сци је био 1980, а по сле то га за вр шио 
је две го ди не Прав ног фа кул те та. У Бе о град 
с по ро ди цом до се ља ва 1982, а у По шти је 
од 1983. го ди не. 

„Оже нио сам се 1988. го ди не са Мир ја-
ном, ко ја ра ди у „Те ле ко му“. Ро ди те љи смо 
две ма пре ле пим де вој ка ма Ма ри ји и Ка та-
ри ни. Ма ри ја је сту дент дру ге го ди не фран-
цу ског је зи ка на Фи ло ло шком фа кул те ту, 
а Ка та ри на је на пр вој го ди ни еко но ми је 
(Фи нан си је и бан кар ство) на Уни вер зи те ту 
„Син ги ду нум“ у Бе о гра ду“.

У на шем Син ди ка ту је ве о ма ак ти ван од 
2001. го ди не.

Кад сте се и где за по сли ли?

„У бив шој По шти Бе о град – 6 
(са да шњи Бе о град цен тар) 1983. 
го ди не. Пр во сам био по штар, по-
том де љач, па кар ти ста, а он да сам 
пре шао у Па кет ску до ста ву, где 
сам ра дио бу квал но све. Од 1989. 
го ди не сам у При пре ми, где и да-
нас ра дим.”

Шта не би сте ра ди ли?

„Ни ка да не бих ра дио оно 
што би по вре ди ло ме ни 
бли ске љу де.”

Ко ли ко про сеч но днев но 
 спа ва те?

„Из ме ђу пет и шест са ти.”

Шта сте не дав но са ња
ли?

„Не са њам ни шта, од но сно 
за бо ра вим шта сам са њао.”

Ко ју по сло ви цу нај ви ше 
це ни те?

„Има ја ко пу но на род них 
по сло ви ца ко је во лим и це ним, 
та ко да се не бих ве зи вао са мо 
за јед ну. Ако ипак ин си сти ра-
те, он да је то ова: „Не зна здрав 
чо век ко ли ко је бо гат“!”

Ко ји део да на, сед ми це, ме-
се ца и го ди не нај ви ше во ли те?

„Пред ве че, су бо та, ју ли, ле-
то.”

Где ра ди је иде те – на мо ре, у 
пла ни ну, на је зе ра, у ба ње?

„Ако мо гу, он да, нај ра ди је – на 
мо ре.”

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

„Одав но већ ниг де, а зи мо ва-
ње у „Зе лен ка ди“ на Зла ти бо ру 
би ло је пре де се так го ди на.”

Че га се пла ши те?

„Ни че га по себ но, мо жда са мо 
пре ра не смр ти.”

Кад се осе ћа те као у клоп ци?

„Са мо он да кад ни сам у ста њу да 
ура дим оно што сам на у мио.”

Че му се нај ви ше ра ду је те?

„Сва ком успе ху мо је де це.”

Шта је то син ди кал на бор ба?

„Бор ба про тив ве те ре ња ча... Ша-

лим се. Мо жда је пи та ње тре ба ло да 
гла си – Шта би то тре ба ло да бу де 
син ди кал на бор ба?”

Шта је то по тро шач ка кор па?

„Не што ира ци о нал но, што слу жи 
свим вла сти ма за за ма ја ва ње на ро-
да.”

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?

„Чо век ко ме се ве ру је и ко ји 
иза се бе има по др шку чла но-
ва свог син ди ка та, као и по-
што ва ње оних ко ји ни су у том 
син ди ка ту.”

Чи ју сли ку но си те у 
 нов ча ни ку?

„Сво је су пру ге и сво јих 
кћер ки.”

Ко је но ви не чи та те?

„Све, а по нај ви ше „Ку рир“, 
„Но во сти“...”

Шта гле да те на 
 те ле ви зи ји?

„Све, а кад хо ћу да се од мо-
рим и опу стим во лим да по гле-
дам до бар ак ци о ни филм.”

Ко ли ко има те при ја те ља?

„Не баш пу но, али ме ни до-
вољ но.”

Шта нај ви ше це ни те код 
 при ја те ља?

„Искре ност на пр вом ме сту, а 
за тим по ште ње.”

Ка кве сте на ра ви?

„Ја ко пла хо ви те, бр зо пла нем, 
али се бр зо и сми рим.”

О че му не же ли те ни кад да 
при ча те?

„О смр ти.”

Шта ни кад не би сте 
 опро сти ли?

„Не ма ства ри ко ју ја не бих ни-
кад опро стио.”
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Ко ме би сте же ле ли да се из ви
ни те?

„Ни ко ме по себ но.”

Шта је за вас сре ћа?

„Ја ко те шко пи та ње, мо жда не ки 
уну тра шњи мир, мо жда...”

Ка ко за ми шља те са вр ше ну 
сре ћу?

„Не за ми шљам је ни ка ко, јер она 
не по сто ји.”

Ко ме ће те веч но би ти за хвал
ни?

„Сво јим ро ди те љи ма.”

Шта је ва ша нај дра го це ни ја 
имо ви на?

„Мо ја нај дра го це ни ја имо ви на је 
мо ја по ро ди ца.”

Шта ми сли те о мо дер ном до
бу?

„Ни шта по себ но, има сво је ле пе и 
сво је ло ше стра не.”

Ко ја на да др жи чо ве чан ство?

„На да у бо ље су тра.”

Да ли чо ве чан ство бр зо или 
спо ро на пре ду је?

„У не ким сег мен ти ма ја ко бр зо, а у 
не ким ја ко спо ро.”

Шта ми сли те о тран зи ци ји?

„Ни шта ле по не ми слим о на шој 
тран зи ци ји.”

Ко ју бо ју оде ће нај ра ди је но си
те?

„Пла ву или цр ну.”

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

„У по след ње вре ме ни јед ног, што 
је ја ко жа ло сно, а ра ни је сам чи тао 
све што ми је до ла зи ло под ру ку.”

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

„Не раз у мем се по себ но у сли кар-
ство, та ко да не мам не ког по себ ног 
сли ка ра ког нај ви ше це ним.”

Шта ми сли те о зам ка ма  
жи во та?

„Тре ба их из бе га ва ти, ко ли ко год 
је то мо гу ће.”

Зна те ли шта су сек те?

„Знам и ми слим да је то по шаст чо-
ве чан ства.”

Ко ја дро га је нај го ра?

„Све су дро ге ло ше, не ма нај бо ље 
ни ти нај го ре.”

Ко јим се спор том ба ви те?

„Ни јед ним  по себ но, а ка да имам 
вре ме на во лим сто ни те нис, шах и 
пли ва ње.”

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

„Не пи шем пи сма.”

Да ли су по шта ри оми ље ни 
 љу ди?

„Мо жда у јед ном де лу људ ског ро-
да, код нај ста ри јих.”

Да ли сте гле де ли филм „По
штар” са Ке ви ном Кост не ром?

„Да, ви ше пу та.”

Ко ју пе сму нај ра ди је пе ву ши те?

„Ни јед ну по себ но.”

Шта је пре суд ни је: љу бав или 
ин те рес?

„Ту жно, али у да на шње вре ме је 
пре суд ни ји ин те рес, уме сто да бу де 
обр ну то.”

Дај те крат ку де фи ни ци ју на ше 
по ште?

„По шта је је дан ве ли ки си стем, ко-
ји у на шем дру штву, на жа лост, не ма 
ме сто ко је му при па да.”

За крај ка жи те још не што, шта 
год же ли те?

„Во лео бих да се сви окре не мо око 
се бе и по гле да мо ко ме је по треб на 
на ша по моћ, ле па реч, осмех.”

б. с.

РЕ КЛИ СУ 

О књи зи
Но си ста ри ка пут и ку пи но ву књи гу.                (Остин ФЕЛПС)• 

Иде је ко је су ми про ме ни ле жи вот до би ла сам чи та ју ћи. • 
                                                                                                    (Бел ХУКС)

Не знам ни је дан про блем ко ји сат вре ме на чи та ња ни је убла-• 
жи ло.                                                                      (Шарл де СЕ КОН ДА)

Књи ге су на ше нај ти ше и нај вер ни је при ја те љи це, нај лак ше • 
је до ћи до њих, да ју нај му дри је са ве те и нај стр пљи ви је су 
учи те љи це.                                                                (Чарлс В. ЕЛИ ОТ)

Со ба без књи га је као те ло без ду ше.                        (ЦИ ЦЕ РОН)• 

Чо век ко ји чи та тре ба ло би да бу де ин тен зив но жив. Књи га би • 
тре ба ло да бу де ва тре на лоп та у ње го вој ру ци. (Езра ПА УНД)

До бар ро ман ка зу је нам исти ну о свом ју на ку, лош ро ман ка-• 
зу је нам исти ну о свом пи сцу.                           (Џ.К. ЧЕ СТЕР ТОН)

Осим пса, књи га је чо ве ков нај бо љи при ја тељ.(Гру чо МАРКС)• 

Чи та ње је јед но од ве ли ких за до вољ ста ва ко је вам са мо ћа • 
омо гу ћу је.                                                                      (Ха ролд БЛУМ)

Ко ли ко је са мо љу ди за по че ло но ву еру у свом жи во ту про-• 
чи тав ши књи гу!                                               (Хен ри Деј вид ТО РО)

Где је још људ ска при ро да та ко сла ба као у књи жа ри!  • 
                                                                                 (Хен ри Ворд БИ ЧЕР)

Ни кад не су ди те о књи зи по фил му.                           (Џ. В. ИГАН)• 
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ПОШТАР

Професор Бла го је Свр ко та, члан 
Друштва књижевника Војводине 
и Клу ба књи жев ни ка ПТТ, ово-
го ди шњи је до бит ник књи жев не 
на гра де за нај леп шу љу бав ну пе-
сму „Лен кин пр стен”. На гра да је 
уста но вље на пре че ти ри го ди не 
у спо мен на Лен ку Дун ђер ски, 
ве ли ку љу бав пе сни ка Ла зе Ко-
сти ћа, ко ји јој је, пре тач но сто 
го ди на, по све тио нај леп ше љу-
бав не сти хо ве. 

Ко сти ће ва пе сма Лен ки, „San ta 
Ma ria del la sa lu te”, још ни је пре ва-
зи ђе на , али се за то пе сни ци сво-
јим сти хо ви ма над ме ћу да нас за 
ово зна чај но при зна ње ко је се до-
де љу је у Ср бо бра ну. Бла го је Свр-
ко та, на гра ђе ном пе смом „Се дам 
ма лих пе са ма”, лир ским ис ка зом и 
не жним сти хо ви ма од ко је је она 
са зда на, при бли жио се, а мо жда 
и пре ва зи шао, ве ли ке по е те ко ји 
су пе ва ли о љу ба ви. Јер, пре ње-
га  ову на гра ду, ко ју чи не пр стен, 
ди пло ма и пла ке та са ли ком Лен-
ке Дун ђер ски, по не ли су Ма ти ја 
Бећ ко вић, Во ји слав Ка ра но вић и 
Алек сан дар Лу кић. 

Ко ли ко је ово при зна ње вред-

ПРИ ЗНА ЊЕ НА ШЕМ КО ЛЕ ГИ БЛА ГО ЈУ СВР КО ТИ

Овен чан „Лен ки ним пр сте ном”

I

Тво је ме ср це ди ра
Не где на пра гу
Вр хом сво јим
И игли це у оку
Те ку пру гом успо ме на

II

От крио сам тај ну
Да уста јеш кад сви ци не

ста ју
И да се са зра ци ма ста паш
У вр то гла ви цу
Ко ја гре је као пр ва љу бав.

III

Увек као пр ви пут
За све тли твој осмех
У зе ни ци ко јом ми лу јеш
Са мо де лић се кун де
До ле пр ша вог бо ла
Ко ји је бр жи од по љупца

IV

Тог ју тра ће осмех за ме ни
ти сно ве

И до не ти из вор
У со бу пу ну цве ћа

V

Као та лас у та ла су
Са кри ло се ср це у гру ди ма
И не зна на ко ју ће стра ну
Оста је је два да ку ца
Оста је ти хо да је ца
Све док га не из да сна га
И док се не окре не
Као та лас у та ла су

VI

Са кри ле се очи
И за бо ра ви ле на дан
Ко ји ни је са мо
По че так кра ја

VII

Ти си као сре ћа
Ти си као ве тар
Ти си као ка пљи ца ки ше
У ср цу крх ких успо ме на
За у век знам

СЕ ДАМ МА ЛИХ ПЕ СА МА
Благоје Свркота

Из књиге „Пу то ва ње у Ми сир”

на гра ђи ва них.
Бла го је Свр ко та је за по слен у РЈ 

Сом бор. Го ди на ма пи ше про зу и 
по е зи ју и до са да је об ја вио, по-
ред ни за за ни мљи вог и књи жев-
но вред ног шти ва, из у зет ну књи гу 
пе са ма „Где је Сен тан дре ја”. Уско ро, 
у окви ру но ве еди ци је Клу ба књи-
жев ни ка ПТТ, тре ба да му се по ја ви 
но ва збир ка „Пу то ва ње у Ми сир”, 
из ко је је и на гра ђе на пе сма. Због 
та на но сти и ле по те сти хо ва до но-
си мо на гра ђе ну пе сму у це ли ни.

и. в.

но и углед но ис та као је у сво јој 
бе се ди Зо ран М. Ман дић, по зна ти 
књи жев ник и ре цен зент Свр ко-
ти не но ве књи ге. При ма ју ћи на-
гра ду 19. но вем бра у До му кул ту-
ре у Ср бо бра ну, Бла го је Свр ко та 
је би ра ним по ет ским ре чи ма за-
хва лио жи ри ју, свом на дах ну ћу и 
они ма ко ји му да ју ин спи ра ци ју 
и моћ ства ра ња. 

По сле овог при зна ња, са си-
гур но шћу се мо же ре ћи да Клуб 
књи жев ни ка ПТТ-а по ста је све 
при зна ти ји ра сад ник књи жев-
них ства ра ла ца – по ста је клуб 

З н а  ч а ј  н у  к њ и  же в  н у  н а  г р а  д у  з а  л и р  с к у  п е  с м у  „ Се  д а м  м а  л и х  п е  са  м а ”  д о  б и о  п р е д  с е д  н и к 
И з  д а  в а ч  ко г  са  в е  т а  н а  ш е г  л и  с т а 


