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Реч уред ни ка
По што ва не ко ле ге, пред ва ма је 

162-ги број По шта ра у ко ме смо се 
по тру ди ли да вам пре не се мо сва 
бит ни ја де ша ва ња на син ди кал ној 
сце ни и у Пред у зе ћу.

У овом бро ју мо же те про чи та ти 
из ве штај са Скуп шти не Син ди ка-
та ПТТ Ср би је ко ја је сва ка ко те-
ма овог бро ја. Пред ста вља мо вам 
ком пле тан Из ве штај о ра ду Син-
ди ка та ПТТ Ср би је у про те кле две 
го ди не као и Де кла ра ци ју Скуп-
шти не.

На ја вље на по де ла бес плат них 
ак ци ја Те ле ко ма је ве о ма ак ту ел-
но пи та ње и то пре све га са ста-
но ви шта ин фор ми са но сти на ших 
чла но ва о ак ци ја ма и тр го ва њу 
на Бер зи. По тру ди ли смо се да мо 
свој до при нос и пру жи мо вам од-
го во ре на сва бит на пи та ња из ове 
обла сти.

На ста вља мо да пра ти мо ста ње 
у основ ној де лат но сти, а по себ но 
у сег мен ту до ста ве где се оче ку ју 
ве ли ке про ме не. Сма тра мо да је 
ово при ли ка да се ко нач но уре ди 
ова област по сло ва ња, па оче ку је-
мо да се што ви ше љу ди укљу чи у 
рас пра ву са сво јим пред ло зи ма и 
су ге сти ја ма.

Би ло би ми дра го да ви ше на ших 
ко ле га узи ма уче шће у ства ра њу 
на шег По шта ра, што би сва ка ко 
ути ца ло на ње гов ква ли тет. Пи ши-
те нам, кри ти куј те, пред ла жи те – 
ово је ваш лист.
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У Аран ђе лов цу је 30. мар та одр жа-
на Осма скуп шти на Син ди ка та 

ПТТ Ср би је. Су ми ра ни су ре зул та ти 
ра да у прет ход ном пе ри о ду, под не-
ти су из ве шта ји, гла са ло се о по ве ре-
њу пр вим љу ди ма Син ди ка та, а кроз 
Де кла ра ци ју да те смер ни це за рад у 
сле де ће две го ди не.

У све ча ном де лу за се да ња, де ле га-
те су по здра ви ли Вла да Га јић, пред-
сед ник Оп шти не Аран ђе ло вац, проф. 
др Сло бо дан Ђу кић, пред се да ва ју-
ћи Управ ног од бо ра Јав ног пред у-
зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”, Го ран 
Ћи рић, в. д ге не рал ног ди рек то ра 
По ште Ср би је и Иви ца Цве та но вић, 
пред сед ник Кон фе де ра ци је сло бод-
них син ди ка та.

Чел ни чо век на шег Пред у зе ћа Го-
ран Ћи рић се у обра ћа њу чла но ви-
ма Скуп шти не Син ди ка та ПТТ Ср би је 
освр нуо на све бит ни је те ме ко је су 
ин те ре со ва ле пред став ни ке на ших 
чла но ва из це ле Ср би је. И по ред мно-
гих про бле ма и иза зо ва, по че ло се са 
те мом за ра де из до би ти. Он је ре као 
да је све стан да је то тре нут но „те ма 
број је дан” у По шти: „Што се тач ног 
да ту ма ис пла те ти че ни ко то пре ци-
зно не мо же да ка же, али је си гур но 
да су овај са став Управ ног од бо ра, 
са да шњи ме наџ мент и син ди ка ти, уз 
ве ће или ма ње про бле ме и иза зо ве, 
про те клих го ди на успе ва ли да ство-
ре усло ве да се за ра да из до би ти ис-

пла ти нај че шће у ма ју и сеп тем бру. 
На ме ра нам је да и ове го ди не ура ди-
мо наш део по сла ка ко би оства ри ли 
тај циљ”.

Ћи рић је из ра зио за до вољ ство 
што су са син ди ка том ре ша ва ни и 
дру ги про бле ми као што је на бав ка 
уни фор ми, што се за јед нич ки ра ди-
ло на то ме да не до ђе до из да ва ја ња 
де ло ва си сте ма као што је Хи брид на 
по шта, а и за то што су успе шно ре ше-
не на о ко ба нал не ства ри као што је 
не до ста так по тро шног ма те ри ја ла на 
шал те ри ма. 

„При ча ли смо че сто на те му по ве-
ћа ња за ра да. Има мо ис ку ства о то ме 
из дру гих по штан ских упра ва у окру-
же њу, где се ишло на сма ње ње бро ја 
за по сле них, али ми ни смо ишли тим 
пу тем. Сма трам да је пра ви пут да 
обез бе ди мо ви ше по сла и бо љу упо-
шље ност, што ће до ве сти до ве ћих 
при хо да и ста бил ног по сло ва ња и 
по зи ци је По ште као це ли не. То је је-
ди ни на чин да по ве ћа мо за ра де, јер 
смо се, од са мог по чет ка со ци јал ног 
ди ја ло га, са син ди ка ти ма до го во ри-
ли да не ће мо до зво ли ти да у на шој 
ком па ни ји бу де тех но ло шког ви шка. 
Тру ди мо се да са чу ва мо сва ко рад но 
ме сто и да бу де мо од го вор ни пре ма 
сва ком за по сле ном и ње го вој по ро-
ди ци. По сто ји и од го вор ност пре ма 
бу ду ћим ге не ра ци ја ма ко је до ла зе и 
мо ра мо да гра ди мо пер спек ти ву По-

ште ко ја има ве ли ке иза зо ве у но вим 
тех но ло ги ја ма и на чи ни ма ко му ни ци-
ра ња. Знам да би мно ги од нас во ле ли 
да сво јој де ци обез бе де си гур ност и 
да на ста ве по ро дич ну тра ди ци ју та ко 
што би се за по сли ли у овом си сте му 
а то нас оба ве зу је да чу ва мо и раз ви-
ја мо По шту Ср би је за ге не ра ци је ко је 
до ла зе. Под се ти ћу вас да је од лу ка о 
из град њи Глав ног по штан ског цен тра 
„Бе о град” до не та дав не 1971 го ди не. 
Тај по сао се са да при во ди кра ју и ус-
пе ће мо да ко нач но пот пу но ауто ма-
ти зу је мо про це се пре ра де по ши ља ка 
у нај ве ћим цен три ма, Бе о гра ду, Ни шу 
и Но вом Са ду. То је по сао на ко ји сви 
тре ба да бу де мо по но сни јер су то 
кључ не ства ри и на тај на чин уче ству-
је мо у ства ра њу бо ље бу дућ но сти По-
ште”, на гла сио је Го ран Ћи рић.

Он је оце нио и да је со ци јал ни ди-
ја лог у на шој ком па ни ји на за вид ном 
ни воу и да је до бро је да се он спро-
во ди и по ду би ни: „То је и ме ни бит но, 
јер сам од го во ран за функ ци о ни са ње 
ве ли ког си сте ма. Ин фор ма ци је ко је 
раз ме њу је мо и про бле ми ко је ре ша-
ва мо кроз тај ди ја лог су обо стра но 
ко ри сне, а упра во су ин фор ма ци је, 
од но сно спре ча ва ње дез ин фор ма-
ци ја, че сто кључ ни за ства ра ње до-
бре рад не ат мос фе ре”, за кљу чио је в. 
д. ге не рал ног ди рек то ра Пред у зе ћа.

Иви ца Цве та но вић је по хва лио 
уло гу Син ди ка та ПТТ Ср би је и ње го-
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во де ло ва ње на син ди кал ној сце ни 
Ср би је. Он је ис та као да овај син ди-
кат мо же да бу де при мер дру ги ма 
ка ко се во ди од го во ран со ци јал ни 
ди ја лог са по сло дав цем: „Дра го ми је 
што смо ова кав на чин ди ја ло га ко ји 
има те у По шти пре не ли и на ре пу-
блич ки ни во и то кроз ди рект не раз-
го во ре са пред сед ни ком Ре пу бли ке 
Ср би је. У два на вра та смо се сре та ли 
са њим и отво ри ли не ка син ди кал-
на пи та ња на ни воу др жа ве. Же лим 
да ис так нем чи ње ни цу да то ни ка ко 
не зна чи ба вље ње по ли ти ком, већ је 
наш пред лог го спо ди ну Та ди ћу био 
да се син ди ка ти ма омо гу ћи та ко зва-
на син ди кал на сто ли ца у Скуп шти ни 
Ср би је. То би прак тич но зна чи ло да 
би на ши пред став ни ци би ли при-
сут ни увек ка да се у На род ном до му 
рас пра вља о за ко ни ма ко ји се ти чу 
пра ва рад ни ка или ком па ни ја у ко-
ји ма ра ди мо, да на тај на чин ути че мо 
на по сла ни ке, али и на јав ност Ср би-
је, а да не бу де мо део ни јед не стран-
ке и да не бу де мо на ли сти ни јед не 
од пар ти ја. Пред сед ник је при хва тио 
наш пред лог и ми слим да ће мо сви 
има ти ко ри сти од ове иде је ко ја је 
по те кла упра во од чел них љу ди Син-
ди ка та ПТТ Ср би је”.

Из ве штај о ра ду
На кон све ча ног де ла сед ни це, 

пред сед ник Алек сан дар Па вло вић 
под нео је из ве штај о ра ду у ко ме се 
освр нуо на све ак тив но сти ко је су 
спро во ђе не у прет ход ном пе ри о ду: 
„Ка да смо пре две го ди не по чи ња-
ли рад у овом са ста ву, за цр та ли смо 
се би да ће нам увек на пр вом ме сту 
би ти за шти та на ших чла но ва и да 
не сме мо до зво ли ти да ни ко до њих 
из гу би по сао, од но сно да не сме би-
ти тех но ло шког ви шка. То је за нас 
„за бра ње на те ма” и на то ме и да ље 
ис тра ја ва мо. Дру га бит на те ма ко ја 
је увек на днев ном ре ду је стан дард 
за по сле них и не мо же мо би ти за до-
вољ ни ви си ном за ра да у По шти. По-
ку ша ва мо да се из бо ри мо са овим 
про бле мом, али је очи глед но да про-
блем ни је код нас већ у чи ње ни ци 
да смо јав но пред у зе ће и да има мо 
по се бан трет ман код Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је ко ја од лу чу је о на шим за-
ра да ма, као и о за ра ди из до би ти. Са 

дру ге стра не, сто ји чи ње ни ца да је 
уче шће за ра да у тро шко ви ма Пред у-
зе ћа на ви со ком ни воу и из но си око 
70 од сто. На осно ву овог по ка за те ља 
ја сно нам је да ће мо у на ред ном пе-
ри о ду мо ра ти да ан га жу је мо све уну-
тра шње ре зер ве, да се мо ра уки ну ти 
урав ни лов ка ко ја је са да на сна зи, да 
се мо ра раз дво ји ти рад од не ра да и 
да се рад мо ра аде кват но пла ти ти. То 
је је ди ни на чин да се за ра де за мер-
љив рад зна чај ни је по ве ћа ју”.

Ком пле тан Из ве штај о ра ду ко ји је 
пред сед ник Па вло вић под нео Скуп-

но 17.876.120 ди на ра.
У ска ду са Ста ту том, ве ри фи ко ван 

је ман дат чла но ви ма Над зор ног и 
Ста ту тар ног од бо ра, а иза бран је и 
но ви члан Над зор ног од бо ра – Ве сна 
То до ро вић из СО „Бе о град ски ве нац”.

Смер ни це за бу ду ћи рад
Слав ко То па лов, пред сед ник Скуп-

шти не Син ди ка та ПТТ Ср би је, је на 
осно ву ди ску си ја пред ло жио да де ле-
га ти усво је текст де кла ра ци је у ко ме 
сто ји да ће наш син ди кат, у ци љу бо-
ље и ефи ка сни је за шти те рад не и со-

шти ни, мо же те про чи та ти на на ред-
ним стра ни ца ма „По шта ра”.

Јав но гла са ње 
о по ве ре њу

У на став ку сед ни це, а пре ма од ред-
ба ма Ста ту та, при сту пи ло се гла са њу о 
по ве ре њу пред сед ни ку, пот пред сед-
ни ку и се кре та ру Син ди ка та ПТТ Ср-
би је. На пред лог Ре ги је I, Скуп шти на се 
из ја сни ла да ће о по ве ре њу чел ни ци-
ма Син ди ка та гла са ти јав но. Де ле га ти 
Осме Скуп шти не јед но гла сно су по др-
жа ли ру ко вод ство и да ли му ман дат да 
и у на ред не две го ди не бу де на че лу 
нај ја чег син ди ка та у По шти.

На кон то га, усво јен је из ве штај 
Над зор ног од бо ра ко ји је кон тро ли-
сао ма те ри јал но-фи нан сиј ско по сло-
ва ње Син ди ка та ПТТ Ср би је, а ко ји је 
из ло жио Урош Су бо тић из СО „Срем-
ска Ми тро ви ца”. Кон ста то ва но је да 
су се сред ства из син ди кал не чла на-
ри не тро ши ла са ве сно и у скла ду са 
пла ном. Нај ве ћи део сред ста ва се 
вра тио чла но ви ма кроз ис пла те Фон-
да со ли дар но сти и у те свр хе је у пе-
ри о ду ко ји је кон тро ли сан ис пла ће-

ци јал не бу дућ но сти на шег члан ства, 
а у ду ху сво јих стра те шких опре де ље-
ња, на ста ви ти за по че те ак тив но сти. 
„То под ра зу ме ва да хра бро ис ко ра чи-
мо на пред и да има мо сме ло сти да то 
ура ди мо што пре. Тре ба да раз ви ја мо 
сво је спо соб но сти са мо ти вом да чи-
ни мо не што до бро за се бе, за на шу 
по ро ди цу и на шу ком па ни ју. Ула га ће-
мо мак си мал не на по ре у ци љу ра ста 
за ра да и по бољ ша ња рад них и жи вот-
них усло ва. Ко ри шће њем ме ха ни зма 
со ци јал ног ди ја ло га ће мо се бо ри ти 
ка ко у зе мљи, та ко и у ре ги о ну да очу-
ва мо дру штве ну уло гу По ште, при сту-
пач не це не и ви сок ква ли тет услу га,” 
на во ди се у тек сту де кла ра ци је.

Осма скуп шти на је у де кла ра ци ји 
да ла пу ну по др шку сво јим ко ле га ма 
из РЈ „При шти на” ко ји ра де и жи ве 
под оте жа ним од кол но си ма, уз зах-
тев свим над ле жним ин сти ту ци ја ма 
да пре ду зму све нео п ход не ме ре у 
ци љу за шти те њи хо вих пра ва.

Ком пле тан текст Де кла ра ци је Осме 
скуп шти не Син ди ка та ПТТ Ср би је мо-
же те про чи та ти на на ред ним стра ни-
ца ма „По шта ра”.
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До зво ли те ми да вас из ве стим о 
ак тив но сти ма и ре зул та ти ма ко је 
смо Син ди кат ПТТ Ср би је, Из вр-
шни од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је 
и ја као пред сед ник има ли у про те-
клом пе ри о ду. Пе ри од ко ји ћу об у-
хва ти ти овим из ве шта јем об у хва та 
пе ро ид из ме ђу две скуп шти не.

На осно ву стра те шког опре де ље-
ња и пла на ак тив но сти Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, де ло ва ње син ди ка та 
је би ло усме ре но на оства ри ва-
ње сле де ћих про грам ских ци ље-
ва: jачање и очу ва ње син ди ка та; 
за шти та рад них ме ста; бор ба за 
очу ва ње жи вот ног стан дар да за-
по сле них; за шти та на ра ду и усло-
ви ра да; Фонд со ли дар но сти; ин-
фор ми са ње и еду ка ци ја члан ства; 
уче шће у управ ним и по слов ним 
про це си ма Пред у зе ћа; оси гу ра ње 
по што ва ња свих за кон ских про пи-
са и спо ра зу ма са по сло дав цем и 
рад на по бољ ша њу истих; прав на 
за шти та члан ства; ме ђу син ди кал-
на и ме ђу на род на син ди кал на са-
рад ња; Кон фе де ра ци ја сло бод них 
син ди ка та; из град ња и ја ча ње по-
ли тич ке сна ге син ди ка та; тран-
сфор ма ци ја и но ва ор га ни за ци ја 
пред у зе ћа; ак тив но уче шће у ра-
ду ко ми си ја Пред у зе ћа (пра ће ње 
при ме не КУ, на бав ке, тех но ло ги-
ја...); ле то ва ња, го ди шњи од мо ри, 
ре кре а ци ја, спорт ске игре...; дру ге 
ак тив но сти од ва жно сти за син ди-
кат и члан ство.

За спро во ђе ње ових ак тив но сти 
одр жа но је 52 сед ни це Из вр шног 
од бо ра, пет сед ни ца Глав ног од-
бо ра, ви ше од 30 сед ни ца ре ги о-
нал них скуп шти на и ве ли ки број 
ра зних ко ми си ја и од бо ра оформ-
ље них од стра не син ди ка та.

Ја ча ње и очу ва ње 
Син ди ка та

Број но ста ње члан ства на дан 15. 
3. 2012. из но си 8.568 чла но ва, што 
чи ни не што пре ко 57од сто за по-

АРАНЂЕЛОВАЦ, 30. МАРТ 2012.

Извештај о раду Синдиката ПТТ 
Србије између две скупштине

сле них у пред у зе ћу. То је про це нат 
ко ји је от при ли ке кон стан тан и од 
ко га не ма пу но од сту па ња ка ко у 
по след ње две го ди не, та ко и у пе-
ри о ду од шест го ди на уна зад. Од 
2006. до да нас, из Пред у зе ћа су 
кроз сти му ла тив ни од ла зак оти-
шла 3.392 за по сле на, а на ше члан-
ство се сма њи ло за 1.581 чла но ва 
или у про цен ти ма од 20 од сто за-
по сле них, из гу би ли смо 7 од сто 
чла но ва. У вре ме ни ма еко ном ске 
и свих дру гих кри за, ми слим да је 
ово ре зул тат вре дан па жње, на ро-
чи то ако се узме у об зир тен ден ци-
ја ра ста бро ја чла но ва из ме се ца у 
ме сец.

За шти та рад них ме ста
Оно што смо се би за цр та ли као 

нај ва жни ји за да так у пе ри о ду ко ји 
тра је и ко ји је за на ма је упра во за-
шти та за по сле них и наш чврст став 
је да не сме би ти ви шка за по сле-
них. И у том на сто ја њу смо оти шли 
ко рак да ље, не шти те ћи рад на ме-
ста, јер по за кон ској ре гу ла ти ви и 
на шем Ко лек тив ном уго во ру про-
сто је не мо гу ће не вр ши ти ни ка кву 
флук ту а ци ју за по сле них у окви ру 
струч не спре ме и по тре ба по сла. 

Али, оно што ће мо на све на чи не 
бра ни ти, је сте рад ни од нос и пра-
во на рад сва ког на шег чла на. Још 
од дав них да на смо се са по сло дав-
цем до го во ри ли да је тех но ло шки 
ви шак ,,за бра ње на те ма” у Пред у-
зе ћу и на то ме за са да ис тра ја ва-
мо.

Бор ба за очу ва ње 
 жи вот ног стан дар да

Оно што је та ко ђе при о ри те тан 
и (уз прет ход но по гла вље) нај ва-
жни ји за да так ко ји смо ста ви ли 
пред се бе, је сте бор ба за очу ва ње 
и по бољ ша ње жи вот ног стан дар да 
за по сле них. Ка да о то ме го во ри-
мо, на рав но да ми сли мо на за ра-
де. И по ред на шег кон ти ну и ра ног 
и пер ма нент ног при ти ска – ни смо 
за до вољ ни ви си ном за ра да. Али, 
еви дент но је та ко ђе да про блем 
ни је у Пред у зе ћу, већ у чи ње ни-
ци да, као јав но пред у зе ће, има мо 
по се бан трет ман и у над ле жно сти 
смо вла де и ње них од лу ка, ка ко за 
пла те та ко и за рас по де лу до би ти. 
Са дру ге стра не, уче шће за ра да 
у тро шко ви ма Пред у зе ћа је и да-
ље око 70 од сто. То се ауто мат ски 
до во ди у ко ли зи ју са прет ход ним 

Александар Павловић, председник Синдиката ПТТ Србије



5мај 2012 • број 162    

ПОШТАР

по гла вљем и та ко у круг. По ста ли 
смо све сни да ће мо по ред до са да-
шњих на по ра озбиљ но мо ра ти да 
се по за ба ви мо овим про бле мом 
кроз но ву ор га ни за ци ју и си сте ма-
ти за ци ју. Та ко ће мо ан га жо ва ти све 
уну тра шње ре зер ве, уки ну ти урав-
ни лов ку ко ја је на сна зи, раз дво-
ји ти рад од не ра да и аде кват но га 
пла ти ти. Ми сли мо да је то је ди ни 
на чин да се за ра де за мер љив рад 
зна чај ни је по ве ћа ју.

За шти та на ра ду 
и усло ви ра да

Ово је област у ко јој мо же мо ре-
ћи да је Син ди кат у про те клом пе-
ри о ду дао зна ча јан до при нос. Ка ко 
у на сто ја њи ма да се обез бе де слу-
жбе не уни фор ме за све рад ни ке 
ко ји ма по пра вил ни ку при па да ју 
(до ста ва, шал тер, Пост екс прес) та-
ко и за штит не за мо пе ди сте, ГПЦ, 
рад на отво ре ном, прат њу нов ца. 
Та ко ђе смо кроз ко ми си је уче ство-
ва ли у ди зај ни ра њу, кре и ра њу и 
по ста вља њу ква ли та тив них нор-
ми. Зна чај но уче шће је и у Од бо ру 
за без бед ност где има мо два чла на, 
а го ди ну да на смо има ли и пред се-
да ва ју ћег Од бо ра. Мно ге по ште су 
до би ле по бољ ша не усло ве ра да, 
мо кре чво ро ве, ра ди се из ме на до-
тра ја лог ин вен та ра итд.

Оно што нас нај ви ше бри не је 
ве ли ки број ору жа них пљач ки и 
на па да на на ше рад ни ке. Број се у 
зад ње вре ме сма њио, до ста пљач-
ки је ра све тље но и уче сни ци по-
хап ше ни, али бо ја зан за по сле них 
је и да ље при сут на. Опре де ље на 
су сред ства да се до дат но обез бе-
де по ште ко је то ни су би ле до са-
да и да се без бед ност по диг не на 
ви ши ни во. Ми пра ти мо при ме ну 
КУ и ре ак ци ју слу жби на по сту пак 
опо рав ка за по сле них ко је су би ле 
не по сред не жр тве раз бој ни штва.

Фонд со ли дар но сти
Фонд со ли дар но сти на ста вља са 

кон ти ну и ра ним ра дом, на до бро-
бит члан ства. Пра вил ник је мо ди-
фи ко ван, раз ре ше не су не ке не-
ја сно ће и Фонд са да ра ди пу ним 
ка па ци те том. На жа лост, ана ли зе 
го во ре да нам је члан ство (а са мим 
тим и за по сле ни) све ви ше бо ле сно 

и на ру ше ног здра вља. Оно што ра-
ду је је да, до ла ском мла ђих ко ле га 
у Син ди кат, ра сте број ис пла ће них 
по мо ћи но во ро ђе ној де ци. На по-
ме не ра ди, у 2010.го ди ни је на име 
Фон да ис пла ће но 16.800.000, а у 
2011. 17.870.000. ди на ра.

Уче шће у управ ним 
и по слов ним про це

си ма Пред у зе ћа
По зи ци ја, ко ју смо као син ди-

кат из бо ри ли, да има мо ак тив но 
уче шће у по слов ним про це си ма 
Пред у зе ћа мо жда ви ше не го ра-
ни је, да ва ла је и да је ре зул та те. 
Ка ко чи ње ни ца да на сед ни ца ма 
УО Пред у зе ћа се де два на ша пред-
став ни ка (је дан као члан УО са пра-
вом гла са и дру ги са пра вом ди-
ску си је по свим тач ка ма днев ног 
ре да), да ко ле ги ју ми ма ге не рал ног 
ди рек то ра при су ству је пред став-
ник син ди ка та, да на ко ле ги ју ми ма 
из вр шног ди рек то ра при су ству ју 
пред став ни ци син ди ка та са ре ги-
ја и ка ко (бар ја та ко ве ру јем ) на 
ко ле ги ју ми ма ди рек то ра рад них 
је ди ни ца при су ству ју пред став ни-
ци СО из тих РЈ, до вољ но го во ри да 
смо обез бе ди ли ак тив но уче шће 
на свим ни во и ма ру ко во ђе ња у 
Пред у зе ћу. 

Уко ли ко на ше иде је, су ге сти је и 
ре ше ња не на ђу пут до ре а ли за-
ци је, крив це мо ра мо по тра жи ти и 
у на ма. Уоста лом, из бо ри ли смо се 
за по зи ци ју да ни је дан до бар ме-
на џер и ру ко во ди лац не ће до но-
си ти бит не по слов не и стра те шке 

од лу ке без кон сул та ци ја са пред-
став ни ком син ди ка та. 

По што ва ња за кон ских 
про пи са и спо ра зу ма 

са по сло дав цем
Обез бе ђе но је по што ва ње свих 

за ко на, спо ра зу ма и ин тер них ака-
та из до ме на ра да и рад них од но-
са, што кроз Ко ми си ју за пра ће ње и 
при ме ну Ко лек тив ног уго во ра, што 
кроз ре ша ва ње по је ди нач них слу-
ча је ва ад хок. И по ред то га, на ши 
чла но ви до ла зе у си ту а ци ју да не 
бу ду ис по што ва ни прет ход но по-
стиг ну тим до го во ри ма и у тим слу-
ча је ви ма ре а гу је мо на кнад но. Оно 
што је но ви на у прет ход ном пре-
ри о ду је За кон о мо бин гу, ко ји ће 
мно ге слу ча је ве са те ре на син ди-
кал ног пре ба ци ти на те рен пра во-
суд них ре ше ња. Но и ту смо узе ли 
уче шће и на ли сте по тен ци јал них 
ар би та ра – за ступ ни ка ста ви ли смо 
као мо гу ћи из бор и на ше ис так ну-
те син ди кал не ак ти ви сте. Из вр шни 
од бор је за три на ест пред сед ни ка 
СО обез бе дио ре ше ња о 50 од сто 
вре ме на за син ди кал ни рад и она 
су тре нут но на пот пи су код ге не-
рал ног ди рек то ра.

Што се ти че прав не за шти те, ан-
га жо ван је за са да го ре по ме ну ти 
прав ник, а у на ред ном пе ри о ду ће-
мо ве ро ват но скло пи ти уго вор са 
не ком адво кат ском кан це ла ри јом 
чи ја је спе ци јал ност рад но пра во и 
ко ја ће од слу ча ја до слу ча ја за сту-
па ти на ше чла но ве уко ли ко то бу де 
по треб но.

Кретање броја чланова Синдиката ПТТ Србије
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Кон фе де ра ци ја 
сло бод них син ди ка та

Кон фе де ра ци ја сло бод них син-
ди ка та је у прет ход ном пе ри о ду 
на пра ви ла зна ча јан ис ко рак на 
син ди кал ном не бу Ср би је. Ви ше-
го ди шња бор ба са др жав ном ад-
ми ни стра ци јом се при во ди кра ју. 
Оно што смо ус пе ли, то је да ску пи-
мо не што ма ње од 200.000 чла но-
ва из сек то ра ко ји жи ве, ра де и ни-
су са мо де ло ви спи ско ва већ љу ди 
ко ји има ју рад на ме ста. Оно што је 
нај ве ћи ап сурд је то да смо до би-
ли зва нич ну ре пре зен те тив ност за 
11 гра на у окви ру Кон фе де ра ци је, 
али не и за цен тра лу. Члан ство у 
при зна тим гра на ма бро ји 187.000 
чла но ва, што је до вољ но за ре-
пре зен та тив ност цен тра ле. Али, 
ми слим да је пи та ње не да на већ 
са та ка да ће се то ре а ли зо ва ти. А 
он да ће, убе ђен сам, со ци јал ни 
ди ја лог у Ср би ји из гле да ти бит но 
дру га чи је. Та ко ђе смо одр жа ва ли 
ак тив ну ме ђу син ди кал ну са рад-
њу са свим син ди ка ти ма, ка ко из 
бран ше и Кон фе де ра ци је, та ко и 
ши ре. Што се ти че ме ђу на род не 
са рад ње, ак це нат је био на са рад-
њи са син ди ка ти ма из ме ђу на род-
ног окру же ња (Ре пу бли ка Срп ска, 
Хр ват ска, Грч ка, Ма ке до ни ја). Ис-
ку ства из Хр ват ске су нам по мо-
гла да за у ста ви мо це па ње фир ме 
по хр ват ском ди ви зи о ном мо де лу. 
Одр жа на је пре зен та ци ја те ор га-
ни за ци је у Бач кој Па лан ци.

Ин фор ми са ње и 
еду ка ци ја члан ства

Ин фор ми са ње као би тан сег-
мент се из да на у дан уна пре ђу је 
и по ста је би тан чи ни лац оп стан ка 
син ди ка та. По ред тра ди ци је из да-
ва ња ли ста „По штар”, ко ји из ла зи 
пе ри о дич но, све бит не ства ри и 
до га ђа ји ко ји су од зна ча ја бу ду 
про пра ће не од го ва ра ју ћим бил-
те ном, на зва нич ном сај ту су отво-
ре ни лин ко ви ка ре ги о нал ним 
скуп шти на ма, Кон фе де ра ци ји и 
дру гим су бјек ти ма са ко ји ма има-
мо са рад њу.

Та ко ђе, уве де на је јед на но ви-
на у ви ду мо гућ но сти да чла но ви 
и за по сле ни ула ском на по зи ци ју 

„Фо рум” на на шем сај ту и уред ном 
ре ги стра ци јом, по ста ју чла но ви 
фо ру ма и мо гу по ста вља ти пи та-
ња, оста вља ти ко мен та ре и за па-
жа ња, да ва ти иде је и слич но. Та-
ко ђе мо гу по ста вља ти пи та ња по 
те ма ма и од ре ђе ним су бјек ти ма, 
као и за тра жи ти ми шље ње и са вет 
(на рав но из до ме на ра да и рад них 
од но са) од ква ли фи ко ва ног прав-
ни ка ан га жо ва ног од стра не син-
ди ка та.

По пи та њу умре же но сти, обез-
бе ди ли смо ра чу на ре за сва ку 
син ди кал ну ор га ни за ци ју, отво-
ри ли на ло ге и меј ло ве за сва ку 
СО и са да ће ко му ни ка ци је пу тем 
елек трон ске по ште, СМС-а, сла ња 
за пи сни ка, по зи ва за са стан ке итд. 
оста ви ти у про шло сти про бле ме 
са ло шим фак со ви ма, скла ња њем 
ма те ри ја ла са истих и на тај на чин 
ће мо по твр ди ти да из ра ста мо у 
озби љан, мо де ран, обра зо ван и 
крај ње ефи ка сан син ди кат. 

Из град ња и ја ча ње по ли
тич ке сна ге син ди ка та

Све до ци смо све уче ста ли јег и 
агре сив ни јег при ти ска син ди кал-
них цен тра ла на по ли тич ке стран-
ке у ци љу ин кор по ри ра ња њи-
хо вих чла но ва на из бор не ли сте 
при ли ком пред сто је ћих из бо ра. 
Став КСС-а је био не дво сми слен – 
да ни ко од на ших ак ти ви ста по том 
осно ву не ула зи у кам па њу. Оног 
мо мен та ка да син ди кат поч не да 
на сту па у име од ре ђе не по ли тич-
ке оп ци је, тог мо мен та пре ста је ал-
тер на ти ва и мо гућ ност син ди кал-
ног из бо ра. 

С дру ге стра не, не же ли мо да бу-
де мо на мар ги ни ак ту ел них де ша-
ва ња, али не на на чин да про да је мо 
син ди кал не интересe. Оно што смо 
тра жи ли од свих ре ле вант них по-
ли тич ких стра на ка у окви ру на ше 
плат фор ме о со ци јал ном ди ја ло-
гу је да се у Скуп шти ни Ре пу бли ке 
Ср би је уста но ви син ди кал на сто-
ли ца где би син ди кал ни пред став-
ни ци мо гли да ди ску ту ју и под но се 
аманд ма не уочи до но ше ња но вих 
за ко на и сл. Та ко ђе, син ди ка ти су у 
сфе ри свог де ло ва ња нај бо ље упо-
зна ти са де ша ва њи ма у зе мљи и 

ком па ни ја ма, та ко да, уз из град њу 
ко рект них од но са са по ли тич ким 
фак то ри ма у со ци јал но еко ном-
ском ди ја ло гу, мо гу има ти кључ-
ну уло гу у про ме на ма еко ном ских 
при ли ка.

Тран сфор ма ци ја и но ва 
ор га ни за ци ја Пред у зе ћа
У скло пу кор по ра ти за ци је Пред-

у зе ћа, а што је зах тев и др жав не и 
ме ђу на род не по штан ске ад ми ни-
стра ци је, у пла ну је тран сфор ма ци-
ја Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа-
ја „Ср би ја” у ак ци о нар ско дру штво 
„По шта” са 100 од сто др жав ним 
вла сни штвом. Та ко ђе је у то ку раз-
ра да пред ло га но ве ор га ни за ци је 
по ме шо ви том функ ци о нал но-ди-
ви зи о ном мо де лу.

Из вр шни од бор је при су ство вао 
пре зен та ци ја ма, да вао су ге сти је 
и из бег ну та је ло ша ва ри јан та хр-
ват ског мо де ла. Оно што се на зи-
ре је да ће тех но ло шке ди рек ци је 
би ти чвр шће у функ ци ји си сте ма, 
да си стем оста је је дин ствен, а да 
РЈ по ста ју тро шков ни цен три. Пра-
ти ће мо и да ље раз вој си ту а ци је и 
узи ма ти ак тив но уче шће у раз ра ди 
мо де ла. Оно што је са став ни део 
но ве ор га ни за ци је је си сте ма ти за-
ци ја, но ви на чин нор ми ра ња итд. 
И још бих на гла сио да је до шла до 
из ра жа ја на ша ра ни ја иде ја да спе-
ци ја ли зо ва не РЈ уву че мо у си стем 
и та ко их за шти ти мо.

Ле то ва ња, го ди шњи 
од мо ри, ре кре а ци ја, 

рад нич ко спорт ске игре
Ре кре а ци ја рад ни ка се од ви ја 

не сме та но на оп ште за до вољ ство 
за по сле них, што оних ко ји ко ри сте 
ре ха би ли та ци ју, та ко и оних ко ји 
иду на ре кре а ци ју, тј. пре вен тив-
ну ре ха би ли та ци ју. Ове го ди не ће 
по ред Со ко ба ње и Ива њи це, би ти 
у по ну ди и Вр њач ка Ба ња, Ка њи жа, 
Ни шка ба ња и Ба ња „Сел терс”. На 
ни воу син ди ка та је скло пљен уго-
вор са две еми нент не ту ри стич ке 
акен ци је – ,,Са бра” и „Бел ви”, пре ко 
ко јих је об у хва ће но ско ро 95 од сто 
ту ри стич ке по ну де у зе мљи и ино-
стран ству под по вољ ним усло ви-
ма за чла но ве (ад ми ни стра тив на 
за бра на до 15. 3. 2013.).
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Oрганизација Раднo-спорт ских 
ига ра је под зна ком пи та ња, јер 
по сло вод ство ви ше не мо же да 
се ба ви њи хо вом ор га ни за ци јом 
(при мед ба ре ви зо ра), али ну ди 
син ди ка ти ма по моћ у ви ду до на-
ци је и по моћ у ор га ни за ци ји. Сту-
пи ли смо у раз го во ре са дру гим 
син ди ка том, по ну ди ли им да они 
ор га ни зу ју РСИ ове го ди не, па ће-
мо ви де ти.

Дру ге ак тив но сти 
од зна ча ја за 

 син ди кат и члан ство
Ни смо спо ме ну ли бес плат не ак-

ци је, чи ја је ре а ли за ци ја у при пре-
ми, из про стог раз ло га што смо по 
пи та њу истих учи ни ли све: про-
ме ни ли за кон у скуп шти ни, обез-
бе ди ли пра во за по сле ни ма и пен-
зи о не ри ма По ште, из бо ри ли се 
за ви си ну из но са. Оста је нам још 
је ди но да пра во вре ме но учи ни мо 
до ступ ним за по сле ни ма нај по вољ-
ни је по ну де бро кер ских ку ћа ко је 
бу де мо до би ли, а из бор пре пу шта-
мо сва ком по је дин цу по на о соб. Та-
ко ђе ће мо обез бе ди ти и еду ка ци ју 
по РЈ пу тем пре зен та ци ја за ин те-
ре со ва них бро ке ра. Ре а ли за ци ја 
про јек та жен ске мре же, ко ја би се 
ба ви ла про бле ми ма ве за ним за 
жен ску по пу ла ци ју, да је јед ну но ву 
ди мен зи ју на шем син ди ка ту.

Пу но то га ура ђе ног је за на ма, 
још ви ше је пред на ма. Са мо је дин-
стве ним на сту пом ће мо мо ћи да се 
су про ста ви мо про бле ми ма и иза-
зо ви ма ко ји су у на ја ви. Циљ нам 
је да са чу ва мо ком па ни ју, иза нас 
оста ви мо кон ку рен ци ју и ло јал ну 
и не ло јал ну, а са мим тим ис пу ни мо 
наш нај ва жни ји за да так – са чу ва мо 
рад на ме ста за све на ше чла но ве 
и ко ле ге и обез бе ди мо до сто јан-
ствен жи вот и ег зи стен ци ју њи хо-
вих и на ших по ро ди ца.

На дам се да ће мо има ти ап со лут-
ну по др шку и вас и љу ди на те ре-
ну, јер са мо та ко мо же мо ис пу ни-
ти пла ни ра но. Сва ка ка ри ка у том 
лан цу је под јед на ко ва жна и са мо 
та ко нам оста вља мо гућ ност да 
шан су и ре а ли зу је мо.

Алек сан дар Па вло вић  

Осма скуп шти на Син ди ка та ПТТ 
Ср би је одр жа на у Аран ђе лов цу 30. 
3. 2012, узи ма ју ћи у об зир из ла га ња 
и ди ску си ју ко ја је усле ди ла, усво ји-
ла је Де кла ра ци ју:

•Наш син ди кат ће, у ци љу бо ље и 
ефи ка сни је за шти те рад не и со ци-
јал не бу дућ но сти на шег члан ства, а 
у ду ху сво јих стра те шких опре де ље-
ња, на ста ви ти за по че те ак тив но сти. 
То под ра зу ме ва да хра бро ис ко ра-
чи мо на пред и да има мо сме ло сти 
да то ура ди мо што пре. Тре ба да 
раз ви ја мо сво је спо-
соб но сти са мо ти вом 
да чи ни мо не што до-
бро за се бе, за на-
шу по ро ди цу и на шу 
ком па ни ју. Ула га ће мо 
мак си мал не на по ре у 
ци љу ра ста за ра да и 
по бољ ша ња рад них и 
жи вот них усло ва. 

•Све сни про бле ма 
као што су про ме ње-
не по тре бе ко ри сни-
ка, убр зан тех но ло шки раз вој ко ји 
угро жа ва основ ну де лат ност, ли бе-
ра ли за ци ја тр жи шта, гло ба ли за ци-
ја итд., су прот ста ви ће мо се сва ком 
по ку ша ју рас пар ча ва ња имо ви не 
на шег пред у зе ћа. За ла же мо се за 
мо дер ну ор га ни за ци ју ко ја ће би ти 
от пор на на сва ку вр сту при ти са ка и 
при том пру жи ти ег зи стен ци ју за по-
сле ни ма и њи хо вим по ро ди ца ма. 

•Су прот ста ви ће мо се да ва њу по-
вољ ни јег по ло жа ја ка ко стра ним 
та ко и до ма ћим опе ра те ри ма. У по-
штан ској де лат но сти кон ку рен ци ја 
и ве ли ке ком па ни је ула зе на на ше 
тр жи ште на ма ла вра та. Пу тем ових 
ком па ни ја сни ма се тр жи ште и ства-
ра се по вољ ни ја по зи ци ја за ку по-
ви ну др жав них опе ра те ра. Сма тра-
мо да се на тај на чин на ру ша ва ју 
прин ци пи здра ве кон ку рен ци је, 
угро жа ва ју на ша рад на ме ста, ин-
те ре си По ште и гра ђа на Ре пу бли ке 
Ср би је.

•По ја ча ном ак тив но шћу и по ве зи-
ва њем са син ди ка ти ма из зе мље и 
ре ги о на ју го и сточ не Евро пе лак ше 
ће мо се су о чи ти са иза зо ви ма вре-
ме на ко је је пред на ма.

•Ко ри шће њем ме ха ни зма со ци-
јал ног ди ја ло га ће мо се бо ри ти ка ко 
у зе мљи, та ко и у ре ги о ну да очу ва-
мо дру штве ну уло гу По ште, при сту-
пач не це не и ви сок ква ли тет услу га.

•До би ја њем оче ки ва не ре пре-
зен та тив но сти Кон фе де ра ци је 
сло бод них син ди ка та и ула ском у 

Со ци јал но-еко ном-
ски са вет бит но ће мо 
ути ца ти на до но ше ње 
за ко на од зна ча ја за 
свет ра да. За ла га ће мо 
се за из ме не за ко на и 
по слов ни ка, ка ко би 
се у Скуп шти ни Ср-
би је уста но ви ла „син-
ди кал на сто ли ца”. То 
нам да је мо гућ ност 

да овла шће ни пред-
став ни ци син ди ка та 

уче ству ју ка ко у пле нар ној рас пра-
ви та ко и у скуп штин ским од бо ри-
ма, без пра ва гла са. Син ди кат не ма 
стал не по ли тич ке са ве зни ке и са ве-
зник му је онај ко чи ни до бро рад-
ни ци ма.

•При о ри тет нам је по бољ ша ње со-
ци јал ног ди ја ло га на свим ни во и ма 
у ци љу ефи ка сног ре ша ва ња свих 
пи та ња ко ја су од ин те ре са за со ци-
јал но-еко ном ски по ло жај члан ства. 
У том сми слу ће мо ак тив но уче ство-
ва ти у свим про це си ма са на шим 
пред ло зи ма, ста во ви ма, ана ли за ма 
и од лу ка ма ра ди по сти за ња до го во-
ре них ци ље ва.

•Осма Скуп шти на Син ди ка та ПТТ 
Ср би је да је пу ну по др шку на шим 
ко ле га ма из РЈ „При шти на” ко ји ра де 
и жи ве под оте жа ним од кол но си ма 
и зах те ва мо од свих над ле жних ин-
сти ту ци ја да пре ду зму све нео п ход-
не ме ре у ци љу за шти те њи хо вих 
пра ва.

ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА ОСМЕ СКУП ШТИ НЕ СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Хра бро ис ко ра чи ти 
на пред

Славко Топалов, 
 председник Скупштине
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У оце ни ра да на шег Син ди ка та 
у про те клом пе ри о ду вре ди ис та-
ћи пот пи си ва ње но вог ко лек тив ног 
уго во ра за ко ји мно ги не при стра сно 
ка жу да спа да у бо ље уго во ре, са ви-
со ким сте пе ном пра ва и за шти те за 
на ше за по сле не, чи ме сам ја по себ но 
за до во љан. Има мо ста бил но члан-
ство, ни је би ло зна чај них по тре са, 
ре ла тив но до бру ат мос фе ру у на шем 
јав ном пред у зе ћу, де ли се још увек за-
ра да из до би ти, ре ша ва ју се стам бе на 
пи та ња. Да бу дем са свим искрен, то 
све би би ло ја ко те шко да не ма мо ста-
бил ну си ту а ци ју у по сло ва њу По ште. 
На ро чи то ме ра ду је по да так да по зи-
тив но по слу је мо у ба зич ној де лат но-
сти од 2008. го ди не, што ра ни је ни је 
био слу чај, већ су се про из во ди ли 
по слов ни гу би ци. Ја сам по сло вич но 
шкрт у по хва ла ма, па не бих при чао 
о успе шно сти, већ о ста бил но сти, као 
нај ве ћем ква ли те ту ка ко фир ме та ко 
и Син ди ка та. Та ста бил ност да је на ду 
да ће мо се ухва ти ти у ко штац и успе-
шно пре бро ди ти и сле де ће го ди не 
ко је но се пу но иза зо ва, за шта је по-
треб но пу но ра да, зна ња и на да све 
хра бро сти. 

Ко ли ко наш Син ди кат има ути ца ја 
на кре и ра ње по слов не и раз вој не 

по ли ти ке у по штан ском си сте му, 
по ла зе ћи од са ме По ште па све до 
над ле жних др жав них аген ци ја и ре

сор ног ми ни стар ства?

По пи та њу ути ца ја на до но ше ње 
бит них од лу ка мо гу ре ћи да сам са-
мо де ли мич но за до во љан. Иако су 
нам отво ре на сва вра та, ка ко по сло-
вод ства та ко и РА ПУС-а и ре сор ног 
ми ни стар ства, сма трам да би наш 
ути цај на кре и ра ње по је ди них од лу-
ка мо гао би ти ве ћи. На дам се да ће ту 
ства ри кре ну ти на бо ље – ка ко због 
по ве ћа ног ути ца ја на ше син ди кал не 
цен тра ле Кон фе де ра ци је сло бод них 

ИН ТЕР ВЈУ: СЛАВ КО ТО ПА ЛОВ

Има мо ста бил но члан ство
Ме ђу не спор ним син ди кал ним ли де ри ма у Бе о гра ду на ла зи се име на шег Слав ка То па ло ва. Пред сед ник је Скуп-

шти не и пот пред сед ник на шег Син ди ка та, а ви ше го ди на успе шно за сту па на ше ин те ре се оба вља ју ћи зна чај ну 
ду жност чла на Управ ног од бо ра ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”. Аран ђе ло вач ка Скуп шти на не шег Син ди ка та би ла је 
успе шна, што на во ди на ја сан за кљу чак да је ру ко ве ћи ман дат дат спо соб ним љу ди ма и да се од њих у на ред не две 
го ди не мно го оче ку је. Тим по во дом Слав ко То па лов је у ин тер вју за По штар ре као:

син ди ка та у бу дућ но сти на зби ва ња у 
др жа ви, та ко и због до га ђа ја ко ји нам 
пред сто је у 2012. го ди ни. Ту пре све га 
ми слим на но ву ор га ни за ци ју По ште 
и тран сфор ма ци ју из јав ног пред у-
зе ћа у ак ци о нар ско дру штво. Што се 
ти че но ве ор га ни за ци је де таљ но смо 
упо зна ти са до са да ура ђе ним. На ши 
зах те ви су да но ва ор га ни за ци ја не 
по ка же ви шак за по сле них, од но сно 
да по стиг не мо бо ље ко ри шће ње по-
сто је ћих ре сур са. Та ко ђе је бит но да 
се у овим про це си ма не де фи ни шу 
по слов не це ли не ко је би се мо гле 
ла ко из дво ји ти из си сте ма. Же ли мо 
та кву ор га ни за ци ју ко ја би би ла мо-
дер на и иму на на по тре се раз не вр-
сте. Оче ку је мо да но ва ор га ни за ци ја 
бу де ба зи ра на на по слов ним про це-
си ма, пру жа њу ква ли тет не по штан ске 
услу ге, про фит но ори јен ти са на уз ја-
ку ин фор ма тич ку по др шку. Та ко ђе не 
сме мо да за бо ра ви мо да би сва ка ор-
га ни за ци о на ше ма би ла при мен љи ва 
у прак си, тре ба ус по ста ви ти ме ха ни-
зме ко ји ће ин те гри са ти све де ло ве 
и усме ри ти их на оства ре ње ци ље ва 
пред у зе ћа. На пред из ре че но ва жи и 
за тран сфор ма ци ју По ште у ак ци о-
нар ско дру штво. 

Ка ко са ра ђу је те са оста лим син ди
ка ти ма у По шти, ка кав је ста тус 
Кон фе де ра ци је сло бод них син ди

ка та и има ли из гле да да се оја ча ју 
уза јам не ве зе и по ве же на ступ, јер 

су ин те ре си за јед нич ки?

Са ра ђу је мо са дру гим ре пре зен-
та тив ним син ди ка том на за до во ља-
ва ју ћи на чин. Та са рад ња се огле да 
на пла ну нај круп ни јих пи та ња као 
што су из ра да ко лек тив ног уго во ра 
и још не ка. Око по ве зи ва ња на сту па 
или ши рег про грам ског де ло ва ња, 
ми слим да за са да не ма ни шта из раз-
ло га ду бо ких по де ла на син ди кал ној 
сце ни на ше др жа ве. Та по де ла је, као 
што и прет по ста вља те, раз ли чи те 
при ро де (ути цај по ли ти ке, про грам-
ска опре де ље ња, ра зно ли кост ре ал-
не про бле ма ти ке, пер со нал на пи та-
ња итд.). На Кон фе де ра ци ју, чи ји смо 
је дан од осни ва ча, гле да мо са по но-
сом. Већ де се так го ди на је ства ра мо, 
оспо ра ва ња има на сва ком ко ра ку, а 
по мо ћи го то во ни ма ло. Ка да го во ри-
мо о зна ча ју Кон фе де ра ци је, тре ба се 
под се ти ти да је бес плат на по де ла ак-
ци ја Те ле ко ма за за по сле не и бив ше 
за по сле не ПТТ-а плод ве ли ке на род-
не ини ци ја ти ве ко ју смо ар ти ку ли са-
ли кроз на шу цен тра лу. Фи на ле ових 



9мај 2012 • број 162    

ПОШТАР

ак тив но сти оче ку јем ових да на. То 
је ве ли ка син ди кал на по бе да, плод 
ве ли ког тру да, на шта сам ја са сво-
јим са рад ни ци ма ве о ма по но сан. Од 
Кон фе де ра ци је тек оче ку јем пу но у 
бли ској бу дућ но сти, ка да ће мо до-
би ја њем ду го оче ки ва не ре пре зен-
та тив но сти и уче шћем у Со ци јал но-
еко ном ском са ве ту бит но ути ца ти на 
до но ше ње за ко на и про пи са ко ји се 
ти чу све та ра да. Та ко ђе се успе шно 
при во де кра ју пре го во ри о сло бод ној 
(син ди кал ној) сто ли ци у скуп штин-
ским од бо ри ма или са мој На род ној 
скуп шти ни, ка да се рас пра вља о бит-
ним ства ри ма за нас, без ак тив ног 
укљу чи ва ња у по ли ти ку сва ка ко. 

Овај ру ко во де ћи са став Син ди ка
та је до био пу но по ве ре ње Скуп
шти не. Увре же на је оце на да се 

ра ди ло до бро и да је по стиг ну то 
мно го на свим по љи ма оства ри
ва ња утвр ђе не по ли ти ке. Син

ди кат ула зи у но ву фа зу, и тре ба 
оства ри ти но ви циљ, а то је да 

бу де мо де ран и спо со бан парт нер 
по сло дав цу у свим по штан ским 

по сло ви ма.

Од са мог по чет ка се по ку ша ва са 
но вим, мо дер ним при сту пом ре ша-
ва ња про бле ма и парт нер ског од но-
са са по сло дав цем. То је ду го тра јан 
про цес са успо ни ма и па до ви ма. Ове 
ак тив но сти усме ра ва мо и пре ма ви-
шим ин стан ца ма. На ста вља мо да се 
ак тив но ба ви мо пред ло зи ма и су ге-
сти ја ма у до но ше њу за ко на ко ји ути чу 
на со ци јал но-еко ном ски и про фе си о-
нал ни по ло жај за по сле них. Та ко ђе се 
ба ви мо и за кон ском ре гу ла ти вом ко-
ја уре ђу је про ме ну вла снич ке струк-
ту ре и по ло жај за по сле них у ве ли ким 
др жав ним си сте ми ма. Тре ба ис та ћи 
да се тру ди мо да на ше син ди кал но 
де ло ва ње ускла ђу је мо са ме ђу на род-
ним стан дар ди ма и про пи си ма, а по-
себ но са Европ ском со ци јал ном по-
ве љом и кон вен ци ја ма МОР-а (нпр. 
ин сти сти ра мо да се ре со ри ра да и за-
по шља ва ња об је ди не). Све на ве де но 
се мо же по сти ћи са мо уз кон стант но 
по бољ ша ње со ци јал ног ди ја ло га на 
свим ни во и ма, у ци љу ефи ка сног ре-
ша ва ња пи та ња ко ја су од ин те ре са 
за со ци јал но-еко ном ски по ло жај за-
по сле них.

Ре пу блич ка вла да усво ји ла је За-
кљу чак о бес плат ној по де ли ак ци ја 
Те ле ко ма Србијe и од ре ди ла тр жи-
шну вред ност ка пи та ла у из но су од 
2,27 ми ли јар ди евра. За по сле ни и 
бив ши за по сле ни до би ће 6,94 од-
сто бес плат них ак ци ја овог пред у-
зе ћа, а сва ки гра ђа нин ће до би ти 
по 31 ак ци ју, чи ја је по чет на це на 
2,27 евра по јед ној ак ци ји.

Гра ђа ни ће та ко до би ти ак ци је 
у укуп ној књи го вод стве ној вред-
но сти од 70,37 
евра. Ак ци је ће 
се ра чу на ти у 
ди нар ској про-
тив вред но сти, 
по сред њем кур-
су НБС. По сред-
њем кур су на 
дан 20. апри ла 
2012. вред ност 
„па ке та” од 31 ак ци је би ла је око 
7.845 ди на ра.

За по сле ни и бив ши за по сле ни 
По ште и Те ле ко ма до би ће ак ци је у 
вред но сти од 200 евра по го ди ни 
ста жа, за нај ви ше 35 го ди на ра да 
(мак си мал но око 3080 ко ма да ак-
ци ја у но ми нал ној вред но сти од 
7000 евра). Бер зан ска це на ак ци ја 
ће се ра чу на ти у ди нар ској про-
тив вред но сти, по сред њем кур су 
НБС.

Вла да Ср би је за ду жи ла је Те ле-
ком Ср би ја да спро ве де све по-
треб не ак тив но сти ка ко би би ла 
омо гу ће на рас по де ла ак ци ја и тр-
го ви на њи ма на бер зи, на ве де но је 
у са оп ште њу вла ди не Кан це ла ри је 
за са рад њу с ме ди ји ма. Сле ди ре-
ги стра ци ја ка пи та ла код над ле-
жних ин сти ту ци ја, а по том и по де-
ла бес плат них ак ци ја и из ла зак на 
бер зу, за шта је по треб но још нај-
ма ње две не де ље.

У ра ни јим из ја ва ма, ми ни стар 
еко но ми је Не бој ша Ћи рић на вео 
је да пра во на бес плат не ак ци је 
има при бли жно 4,8 ми ли о на пу-

но лет них гра ђа на Ср би је, ко ји ће 
по њи хо вом до би ја њу од лу чи ти да 
ли ће ак ци је про да ти или са чу ва ти 
ка ко би са че ка ли да њи хо ва вред-
ност на бер зи по ра сте. Гра ђа ни ће 
би ти упи са ни у Цен трал ни ре ги-
стар хар ти ја од вред но сти, где ће 
би ти на ве де но ко ли ко ак ци ја има-
ју и ко ли ка је њи хо ва но ми нал на 
вред ност, а о овим по да ци ма до би-
ће по твр ду из по ме ну тог ре ги стра, 
об ја снио је Ћи рић. 

Што се ти че за-
по сле них и бив-
ших за по сле них 
По ште и Те ле-
ко ма, пра во на 
бес плат не ак ци је 
има 35752 осо ба 
за ко је је на ме-
ње но 6,94 про-
це на та тр жи шне 

вред но сти ка пи та ла Те ле ко ма, што 
је ви ше од 150 ми ли о на евра.

Вла да у Бе о гра ду је за ста ла са 
по де лом бес плат них ак ци ја кра-
јем 2011. због пре го во ра са грч ком 
ком па ни јом ОТЕ, а ка да је тран сак-
ци ја за вр ше на Ре пу бли ка Ср би ја је 
по но во по ста ла вла сник пре о ста-
лих 20 од сто ак ци ја Те ле ко ма, па је 
са да је ди ни вла сник ове про фи та-
бил не ком па ни је. 

Ге не рал ни ди рек тор Те ле ко ма 
Србијe Бран ко Ра дуј ко је ра ни је из-
ра зио уве ре ње да ће ак ци је те ком-
па ни је вре ме ном ра сти, јер на то 
ука зу је пе то го ди шњи би знис план. 
Ра дуј ко је по са ве то вао гра ђа не да, 
уко ли ко им но вац ни је пре ко по-
тре бан, са че ка ју са про да јом.

Да је ка пи тал Те ле ко ма про це-
њен по осно ву це не пла ће не за от-
куп 20 од сто ак ци ја од грч ког ОТЕ, 
из но сио би 1,9 ми ли јар ди евра, а 
гра ђа ни би „по гла ви” до би ли око 
59 евра. По овој ра чу ни ци очи-
глед но је да је ка пи тал срп ског те-
ле о пе ра те ра утвр ђен на не што ви-
шем ни воу.

ВЛА ДА УСВО ЈИ ЛА ЗА КЉУ ЧАК О ПО ДЕ ЛИ 
БЕС ПЛАТ НИХ АК ЦИ ЈА ТЕ ЛЕ КО МА СР БИ ЈЕ

Бер за на по те зу
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Сни мак ору жа не пљач ке по ште 
21119 Но ви Сад об и шао је це лу Ср-
би ју. И по ред то га што су за по сле ни 
по што ва ли пра ви ла по на ша ња у та-
квим слу ча је ви ма, на па дач је, из са-
мо ње му зна них раз ло ва, ис па лио 
три хи ца из ва тре ног оруж ја. Је дан 
од њих је по го дио на шу ко ле ги ни цу 
Гор да ну Ша ран чић у сто мак и на нео 
јој те шке те ле сне по вре де опа сне 
по жи вот. Ме так је по вре дио је тру, 
сле зи ну, цре ва и кар лич ну кост, па 
је ста ње на ше Го це би ло кри тич но. 
Опе ра ци ја је тра ја ла ви ше од два 
са та, она је на сву сре ћу по бе ди ла и 
са да се успе шно опо ра вља у Ур гент-
ном цен тру у Но вом Са ду. Сви они 
ко ји по зна ју Го цу, зна ју да је увек пу-
на жи во та и енер ги је ко ји су јој би ли 
нео п ход ни у овим тре ну ци ма.

Сви смо слу ша ли ко мен та ре обич-
них гра ђа на ко ји су гле да ли сни мак 
пљач ке и не по де ље но је ми шље ње 
да су на ши рад ни ци жи ве ме те обе-
сним раз бој ни ци ма ко јих је све ви-
ше. Глав ни про блем чи ни се да и ни је 
у са мој По шти, јер пи та ње је ко ли ко 
се при ме ном свих познaтих сред ста-
ва за шти те мо же ре ши ти очиглeдно 
ду бљи дру штве ни про блем. Чи ње-
ни ца да ра ди мо са стран ка ма и да 
нам је у ра ду пре вас хо дан не по сре-
дан кон такт са њи ма чи ни овај по сао 
ви ско ри зич ним. Ипак, си гур но је да 
се мо же још до ста учи ни ти ка ко би 
рад ни ци би ли без бед ни ји а на па-
да чи од вра ће ни од са мог по ку ша ја 
раз бој ни штва. 

Пред у зе ће ће и у овој го ди ни уло-
жи ти зна чај на сред ства у си сте ме 
за шти те, али је про блем очи глед но 
мно го ши ри. По ли ци ја мо ра ре а го-
ва ти мно го оштри је, а по себ но ри го-
ро зно мо ра би ти суд ство ко је ова ква 
де ла мо ра ква ли фи ко ва ти на пра ви 
на чин. Са мо же сто ка ре пре сив на по-
ли ти ка мо же до не кле да ре ши овај 

КО ЛИ КО СМО БЕЗ БЕД НИ НА РАД НОМ МЕ СТУ?

У Но вом Са ду ра ње на на ша ко ле ги ни ца

зна ко ја ће би ти та ква да ће де бе ло 
раз ми сли ти да ли ће се од лу чи ти на 
ору жа ну пљач ку. У САД-у се за ово 
не из о став но до би ја ју две уза стоп не 
до жи вот не ро би је!!! Код нас (у суд-
ској прак си) 7–8 го ди на, од ко јих кри-
ми на лац од ле жи три и иза ђе по но во 
на ули цу уз ди пло му Апе ла ци о ног 
су да. Да зна да ће ле жа ти до жи вот но 
у за тво ру ако бу де ухва ћен, исти би 
раз ми слио да ли би ри зи ко вао та ко 
не што за пар хи ља да евра!

Још је дан про блем ко ји се на до-
ве зу је на ову те му је рад фи зич ко-
тех нич ког обез бе ђе ња. Има ли смо 
слу ча је ве да рад ни ци ФТО-а ре а гу ју, 
спре че пљач ку и ра не на па да ча, а 
по том бу ду мал те ре ти ра ни од стра-
не по ли ци је као да су они по ку ша ли 
раз бој ни штво. По што њи хов рад ни-
је уре ђен аде кват ним за кон ским ре-
ше њи ма, ис па да да су ти љу ди са мо 
де ко ра ци ја ако их уоп ште има у на-
шим објек ти ма.

А ако их и има, рад ни ци обез бе-
ђе ња има ју пла ту од 200 евра и пи-
што ље ко је не сме ју да упо тре бе јер 
ти ме ри зи ку ју ро би ју. И сад сле ди 
пра во пи та ње – ко је луд да ри зи ку је 
под ова квим окол но сти ма, јер на пад 
на рад ни ке обез бе ђе ња се не ра чу на 
као на пад на слу жбе но ли це, па кад 

То ком пљач ке по ште 21119 Но ви Сад, 20. апри ла, у сто мак је ра ње на на ша ко ле ги ни ца Го ца Ша ран чић, управ ни ца 
те по ште. На сре ћу, она се опо ра вља од по вре да за до би је них ва тре ним оруж јем, али по но во се ак ту а ли зу је го ру ће 
пи та ње без бед но сти за по сле них у По шти, а по го то во шал тер ских рад ни ка ко ји су нај че шће на ме ти пљач ка ша. Пи-
та мо се и је смо ли учи ни ли све што смо мо гли да се ова кви не ми ли до га ђа ји ви ше не по но ве. Ипак, са да је нај бит-
ни је да нам се Го ца опо ра ви и да зна да је свих 15000 за по сле них у По шти уз њу.

не по сто ји за кон ни он у очи ма прав-
де не по сто ји. И до кле год бу де та ква 
си ту а ци ја ова кве ства ри ће се че сто 
до га ђа ти.

На функ ци о ни са ње не ког зло чи-
нач ког ума је те шко ути ца ти, па је си-
гур но да се ова кви не ми ли до га ђа ји 
ни на ко ји на чин не мо гу ис ко ре ни-
ти, али се мо гу све сти на мно го ни жи 
ни во и то та ко што би сви они ко ји су 
над ле жни, тре ба ли са мо да ра де свој 
по сао ка ко тре ба. То је нај ма ње што 
оче ку је мо.

Зах тев син ди ка та 
ди рек то ру РЈ „Но ви Сад”

По во дом овог не ми лог до га ђа ја, 
ре пре зен та тив ни син ди ка ти ко-
ји де лу ју у Рад ној је ди ни ци „Но ви 
Сад” обра ти ли су се ди рек то ру РЈ 
са зах те вом да се ова по шта из ме-
сти на не ку дру гу ло ка ци ју, с об зи-
ром да је у ви ше на вра та би ла на 
ме ти раз бој ни ка. „У скла ду са овла-
шће њи ма ко ја вам је пре нео ге не-
рал ни ди рек тор Пред у зе ћа, зах те-
ва мо да пре ду зме те од го ва ра ја ће 
ме ра за от кла ња ње или сма ње ње 
ри зи ка ко ји угро жа ва без бед ност 
и здра вље за по сле них. Пре све-
га ми сли мо на уво ђе ње аде кват-
них си сте ма фи зич ке и тех нич ке 
за шти те, на спро во ђе ње од го ва-
ра ју ћих пре вен тив них ме ра, као 
и на по ди за ње ни воа па жње ко-
ја се мо ра по све ти ти овој ва жној 
про бле ма ти ци. На ше ко ле ги ни це 
и ко ле ге, под јед на ко на шал те ри-
ма и на реjонима, све че шће су на 
ме ти на о ру жа них пљач ка ша. За то 
апе лу је мо да уло жи те и до дат не 
напорe за по ди за ње сте пе на без-
бед но сти на ших за по сле них, ко-
ри сни ка на ших услу га и имо ви не 
Пред у зе ћа”, на во ди се у зах те ву 
ре пре зен та тив них син ди ка та

про блем. Не мо же се оче ки ва ти да 
се ова кви слу ча је ви ис ко ре не, али 
мо же се оном ко раз ми шља да ура-
ди ова ко не што ста ви ти у ри зик ка-

Увиђај полиције након пљачке



11мај 2012 • број 162    

ПОШТАР

Пре ми јер Ср би је Мир ко Цвет ко-
вић по ру чио је 25. апри ла на отва-
ра њу пле нар не сед ни це скуп шти не 
„По стЕ вро пе” да је Ср би ја из у зет но 
по вољ на ин ве сти ци о на де сти на ци-
ја јер се ра ди о сре ђе ној др жа ви са 
вред ним, обра зов ним рад ни ци ма, 
фер и по вољ ним усло ви ма при вре-
ђи ва ња ко ја пред ста вља ор ган ску 
ве зу ис то ка и за па да.

Пре ми јер је на гла сио да је Ср би ја 
да нас сна жан под стрек ста бил но-
сти и по кре тач ре ги о нал не са рад-
ње и да су у по ли тич ком жи во ту 
ре ги о на су штин ско по ми ре ње и 
ди ја лог је ди ни пут до трај ног ми ра 
и пра вед них ре ше ња. Цвет ко вић 
је ис та као да су мно ги свет ски по-
зна ти про из во ђа чи пре по зна ли те 
пред но сти и у усло ви ма еко ном ске 
кри зе по ста ли парт не ри Ср би је.

Пре ми јер је из ра зио оче ки ва ње 
да ће их и у овој и у на ре ним го ди-
на ма би ти све ви ше.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ге о стра-
те шки по ло жај Ср би је отва ра пер-
спек ти ве да она бу де ва жна европ-
ска рас кр сни ца пу те ва и пру га, али 
и моћ но чво ри ште те ле ко му ни ка-
ци о них ве за и свих ви до ва са о бра-
ћа ја. „На ша ам би ци ја је да се тај по-
тен ци јал нај бо ље ис ко ри сти и за то 
и у вре ме ну кри зе зна чај на сред ства 
ула же мо у раз вој ин фра струк ту ре”, 
ре као је Цвет ко вић. Обра ћа ју ћи се 
пред став ни ци ма по штан ских упра-
ва из Евро пе и све та он је ука зао на 
њи хо ву зна чај ну уло гу за не до вољ-
но раз ви је не зе мље ко ји ма по ма жу 
да ус по ста ве европ ске стан дар де и 
убр за ју раз вој.

Вр ши лац ду жно сти ге не рал ног 
ди рек то ра По ште Ср би је Го ран Ћи-
рић ис та као је да по штан ске упра-
ве ко је су се оку пи ле на да на шњој 
скуп шти ни има ју око два ми ли о на 
рад ни ка и 800 ми ли о на ко ри сни-
ка. Ћи рић је на вео да убр за ни раст 
ин фор ма ци о них и те ле ко му ни ка-

У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ПОСТ ЕВРОПЕ“

Србија – покретач регионалне 
сарадње

ци о них тех но ло ги ја пред по штан-
ске упра ве у све ту по ста вља стал не 
иза зо ве и да По шта Ср би је по ма же 
у тра га њу за но вим ре ше њи ма и 
ула же на по ре да ство ри но ва и за-
др жи по сто је ћа тр жи шта.

Он је на ја вио да ће 3. ма ја би ти 
за вр ше на пр ва фа за гра ђе вин ских 
ра до ва на Глав ном по штан ском цен-
тру „Бе о град” ко ји ће има ти 28.000 
ме та ра ква дра тих. Пре ма ње го вим 
ре чи ма, По шта Ср би је ин ве сти ра 
и у из град њу и ре кон струк ци ју по-
штан ских цен та ра у Но вом Са ду и 
Ни шу и то ће до при не ти по ди за њу 
ква ли те та по штан ских услу га.

Ћи рић је ис та као и да По шта Ср-
би је стал но ра ди на осва ја њу но вих 
тр жи шта уз кон стант ну мо дер ни-
за ци ју и ула га ње у те ле ко му ни ка-
ци о не ка па ци те те, уз на по ме ну да 
је По шта до при не ла раз во ју елек-
трон ске вла де и от кла ња њу ба ри-
је ра у по сло ва њу ма лих и сред њих 
пред у зе ћа.

Пред се да ва ју ћи ор га ни за ци је 
„По стЕ вро па” Жан Пол Фор се вил 
ука зао је да је по штан ски сек тор 
ши ром све та су о чен са сма њи ва-
њем оби ма по ште и да ра ди на 
про на ла же њу но вих на чи на по-
сло ва ња у бу дућ но сти, у че му им је 

нео п ход на по моћ и па жња вла де и 
ре гу ла тор них те ла.

Одр жа ва ње овог ме ђу на род ног 
ску па 25. и 26. апри ла у Бе о гра ду 
је од из у зет ног зна ча ја за По шту 
Ср би је и ускла ђи ва ње по штан ског 
за ко но дав ства др жа ва чла ни ца у 
по ступ ку при дру жи ва ња Европ-
ској уни ји. На пле нар ној скуп шти ни 
усво је на је  плат фор ма о стра те ги ји 
„По стЕ вро пе” за пред сто је ћи кон-
грес Свет ског по штан ског са ве за у 
До хи, као и низ кон крет них од лу-
ка од ва жно сти за уна пре ђе ње по-
штан ских сер ви са у ме ђу на род ном 
по штан ском са о бра ћа ју.

Дру гог да на пле нар ног за се да ња 
одр жан је Би знис фо рум са те мом 
„Ка ко се но си ти са ди ги тал ним све-
том”, на ко ме је увод но из ла га ње 
„Елек трон ски сер ви си у По шти Ср-
би је – Ди ги тал на ре ал ност” имао 
Го ран Ћи рић.

„По стЕ вро па” је нај ве ћа ме ђу на-
род на по штан ска ор га ни за ци ја ко ја 
оку пља 50 европ ских по штан ских 
јав них опе ра те ра са ви ше од два 
ми ли о на за по сле них, ко ји оп слу-
жу ју пре ко 800 ми ли о на ко ри сни ка 
и по кри ва ју 40 од сто ме ђу на род-
ног по штан ског са о бра ћа ја.

Отварање пленарне седнице Скупштине„По стЕ вро пе”
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Ре ор га ни за ци ја до ста ве пре ко 
са гле да ва ња ре зул та та пи лот 

про јек та је већ не де ља ма глав на 
те ма ме ђу на шим по шта ри ма, па та-
ко и у Син ди ка ту ПТТ Ср би је. Ни смо 
пре по зна ли ни ка кву ло шу на ме ру 
Ди рек ци је за по штан ску мре жу, на-
про тив. Сма тра мо да је по бољ ша-
ње ква ли те та уру че ња пи са ма ста-
ре шки ве о ма до бро за све нас и да 
се на тај на чин ства ју пред у сло ви за 
бу дућ ност ком па ни је у ко јој ра ди-
мо и да нам обез бе ђу је ко ли ко то-
ли ко ста бил ну и си гур ну бу дућ ност 
у овим тур бу лент ним вре ме ни ма. 

От пор до ста вља ча 
ра зу мљив

Ме ђу тим, от пор ко ји се ја вља 
ме ђу за по сле ни ма на до ста ви је 
са свим ра зу мљив и то пре све га 
из раз ло га што је из о ста ла пра ва 
ко му ни ка ци ја и рад на те ре ну са 
до ста вља чи ма. Са дру ге стра не, 
по шта ри ко ји су већ до вољ но оп-
те ре ће ни и ко ји но се овај си стем, 
до дат но се оп те ре ћу ју, док са дру-
ге стра не има до ста сег ме на та у си-
сте му ко ји ма рад ни је нор ми ран и 
ко ји ни су оп те ре ће ни са по слом. Ту 
се пре све га ми сли на пре гло ма зан 
ад ми ни стра тив ни апрат, за по шља-
ва ња на по ли тич кој осно ви и оне 
ко ји не ра де ни шта па оп те ре ћу ју 
већ иона ко те шку по штан ску тор-
бу.

Што се ти че Син ди ка та ПТТ Ср-
би је, наш став по овом пи та њу је 
не про ме њен. Сма тра мо да се про-
бле ми у основ ном сег мен ту на шег 
по сло ва ња ре ша ва ју аде кват ним 
бро јем по шта ра и ре ша ва њем на-
чи на уру че ња суд ских пи са ма. То 
би по на шем ми шље њу зна чај но 
по ди гло ни во ква ли те та до ста ве.

Оно што је сва ка ко до бро и што 
ће си гур но до при не ти бо љем 
функ ци о ни са њу це лог си сте ма је 
пред лог ак тив но сти у пе ри о ду од 
на ред них шест ме се ци, ко ји је рад-
ним је ди ни ца ма до ста ви ла Ди рек-
ци ја за мре жу.

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЗА ПО БОЉ ША ЊЕ СТА ЊА У ОСНОВ НОЈ ДЕ ЛАТ НО СТИ

Уре ди ти до ста ву
Пред лог ак тив но сти

У том пред ло гу сто ји да је уру че-
ње по ши ља ка основ на де лат ност, 
а до ста ва по ши ља ка ве ли ки по тен-
ци јал По ште, на ро чи то ка да се узме 
у об зир да је до ста вом по кри ве на 
це ла те ри то ри ја Ре пу бли ке Ср би је и 
да је око 4.000 по шта ра у сва ко днев-
ном кон так ту са ко ри сни ци ма. 

се рад ним је ди ни ца ма про пи са ле 
смер ни це за кон тро лу по сто је ће 
ор га ни за ци је, од но сно ре о ни за-
ци је до став ног под руч ја. На осно-
ву по сто је ћег Упут ства за ор га ни-
за ци ју до став ног под руч ја и го ре 
на ве де ног Упут ства за кон тро лу 
до став ног под руч ја, рад не је ди ни-
це би у на ред них шест ме се ци из-
вр ше кон тро лу, ра ци о на ли за ци ју 
и по треб не из ме не у ор га ни за ци ји 
до став них под руч ја ра ди ујед на ча-
ва ња оп те ре ће но сти ре јо на.

Пре и спи ти ва ње по сто
је ћих ста ти стич ких нор

ми у фа зи уру че ња
По што по сто је при мед бе на ста-

ти стич ке нор ме у фа зи уру че ња, 
по треб но је да рад не је ди ни це сво-
је при мед бе, пред ло ге и су ге сти је 
до ста ве над ле жној ди рек ци ји (Ди-
рек ци ја за еко ном ске по сло ве). Та-
ко ђе је по треб но да Ди рек ци ја за 
еко ном ске по сло ве, у са рад њи са 
Ди рек ци јом за пи смо но сне услу ге 
и Ди рек ци јом за по штан ску мре жу, 
раз мо три пред ло ге рад них је ди-
ни ца и из вр ши по треб не из ме не у 
ста ти стич ким нор ма ма.

По треб но је из ме ни ти на чин еви-
ден ти ра ња по штан ских по ши ља ка 
на до ста ви и на ис по ру ци та ко да 
се из апли ка ци је „ПТТ ста ти сти ка” 
мо гу до би ти по да ци о про цен ту 
до ста ве и про цен ту ис по ру ке ре ги-
стро ва них по ши ља ка, као и по да-
ци о про цен ту до ста ве и ис по ру ке 
суд ских пи са ма. На ве де не из ме не 
у во ђе њу ста ти стич ких по да та ка у 
фа зи уру че ња, по треб но је из вр-
ши ти у пе ри о ду од три ме се ца. 

По бољ ша ње 
 ква ли те та до ста ве

Наложено је радним је ди ни цама 
да у на ред них шест ме се ци ис цр пе 
све по сто је ће ме ха ни зме за по ди-
за ње ква ли те та до ста ве (ин тен-
зи ви ра њем спољ не кон тро ле до-
ста ве, кон тро ле у по шта ма, обу ка 
по шта ра, кон тро ло ра, управ ни ка 

За да так ор га ни за ци о них де ло-
ва Пред у зе ћа (по ме ну тих у да љем 
тек сту) је да у на ред них шест ме-
се ци (од но сно до 1. сеп тем бра) 
пре ду зму ак тив но сти из сво јих 
над ле жно сти у ци љу по бољ ша ња 
ква ли те та до ста ве, уз оп ти мал но 
ан га жо ва ње ка дров ских и дру гих 
ре сур са. На ла же се ди рек то ри ма 
над ле жних ди рек ци ја и сек то ра, 
као и ди рек то ри ма рад них је ди-
ни ца по штан ског са о бра ћа ја, да 
у са рад њи са струч ним слу жба ма 
у РЈ, управ ни ци ма по шта и кон-
тро ло ри ма из вр ше по тре бна пре-
испитивања по сто је ће орга ни за-
ци је као ида одреде по тре бан број 
извршилаца на до ста ви а све у ци-
љу побољшања ква ли те та до ста ве.

Пре и спи ти ва ње и ујед на
ча ва ње по сто је ће ор га ни
за ци је до став ног под руч ја

С об зи ром на то да по сто је при-
мед бе на не рав но мер ну оп те ре-
ће ност ре о на, а са мим тим и по-
шта ра, по тре бно је да Ди рек ци ја 
за по штан ску мре жу хит но до не се 
упут ство за кон тро лу ор га ни за-
ци је до став ног под руч ја, ко јим би 
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и слич но), у сми слу по што ва ња ро-
ко ва уру че ња, по ве ћа ња про цен та 
до ста ве и ис по ру ке уз по што ва ње 
по зи тив них про пи са.

Оп ти ми за ци ја 
 ка дров ских ре сур са 

 у фа зи до ста ве
Да би достава заиста ра ди ла ка-

ко тре ба, мо ра се обез бе ди ти аде-
ква тан број извршилаца. По треб но 
је да рад не је ди ни це, у са рад њи 
са Ди рек ци јом за ка дро ве, из вр-
ше ана ли зу ка дров ских ре сур са на 
по сло ви ма до ста ве пи смо но сних 
по ши ља ка у сми слу ан га жо ва ње 
оп ти мал ног бро ја из вр ши ла ца, 
има ју ћи у ви ду број ре јо на, ста ро-
сну струк ту ру и рад ну спо соб ност 
из вр ши ла ца, од но сно по шта ра.

Уво ђе ње но ве  
услу ге – „По нов ни по ку шај 

 до ста ве пи сма”
По треб но је да Са мо стал ни сек-

тор за кор по ра тив ни мар ке тинг и 
ве ли ке ко ри сни ке, у са рад њи са 
Ди рек ци јом за пи смо но сне услу ге, 
уве де но ву услу гу у асор ти ман по-
штан ских услу га – „По нов ни по ку-
шај до ста ве пи сма”.

Фор ми ра ње ме шо ви тог 
ти ма у рад ним 

је ди ни ца ма
Како би се искористио овај моме-

нат и на најбољи могући начин ура-
дио овај сегмент нашег пословања, 
неопходно је да се у свим рад ним 
је ди ни ца ма по штан ског са о бра ћа-
ја фор ми рају ме шо ви ти тимови у 
ко је ће, уз пред став ни ке струч них 
слу жби, би ти укљу че ни пред став-
ни ци по шта ра и пред став ни ци оба 
ре пре зен та тив на син ди ка та. 

Од њих се очекује да ак тив но 
уче ству ју, ра де и до при но се ре а-
ли за ци ји свих прет ход но на ве де-
них ак тив но сти у де фи ни са ним ро-
ко ви ма. 

Оче ку је мо да се сви на ши ак ти-
ви сти на те ре ну укљу че у овај про-
цес, од ко га оче ку је мо да ко нач но 
уре ди сег мент до ста ве ка ко би он 
функ ци о ни сао на за до вољ ство ко-
ри сни ка, али и са мих рад ни ка.

Већ на кон пр вих по ка за те ља по-
сло ва ња Пред у зе ћа у 2011. го ди ни, 
пла ни ра ли смо да у скла ду са Ко лек-
тив ним уго во ром, тра жи мо ис пла ту 
за ра де из до би ти за све за по сле не. 
По сле ко нач ног сво ђе ња би лан са, 
утвр ђе но је да смо у про те клој го ди-
ни оства ри ли не то про фит у из но су 
од 2,43 ми ли јар де ди на ра.

Исти не ра ди, са по сло дав цем у 
По шти ни кад ни смо има ли про блем 
по овом пи та њу и вр ло бр зо смо се 
до го во ри ли да, због ло шег ма те ри-
јал ног по ло жа ја на ших рад ни ка, сав 
за ра ђе ни но вац по де ли мо кроз за-
ра ду.

Од са мог по чет ка по је дин ци ко ји 
по ку ша ва ју да се ба ве син ди кал ним 
ра дом, пла си ра ли су зло на мер не и 
по гре шне ин фор ма ци је и пред ви ђа-
ли да ће ове го ди не би ти ис пла ћен 
зна чај но ма њи из нос по осно ву до-
би ти. Мо жда би се то и де си ло да су 
они ре пре зен та тив ни и да нас они 
пред ста вља ју, али сре ћом ни је та ко.

Син ди кат ПТТ Ср би је је на вре ме 
ре а го вао и ус пе ли смо да до го во ри-
мо са по сло вод ством да це ло ку пан 
из нос до би ти ко ји при па да пред у-
зе ћу, бу де ис пла ћен за по сле ни ма. 
Од лу ка Управ ног од бо ра По ште Ср-
би је по твр ђу је за слу ге за по сле них и 
ис ти че да је за ра да ре зул тат по ве ћа-
ног оби ма по сла и ан га жо ва ња рад-
ни ка, али и чи ње ни це да је По шта 
ис по што ва ла све од лу ке ре пу блич-
ке Вла де ве за не за кре та ње за ра да у 
про те клој го ди ни.

И та ман кад смо по ми сли ли да је 
све за вр ше но и да мо же мо да се ба-
ви мо не ким дру гим те ма ма (као што 
је тех но ло ги ја), по чи ње ли ци ти ра ње 
и оте за ње око да ту ма ис пла те пр вог 
де ла.

Са јед не стра не су не за до вољ ни 
рад ни ци, чи је је не стр пље ње ра зу-
мљи во с об зи ром на ви си ну пла та и 
на ста ње у др жа ви, са дру ге стра не 
је по сло да вац ко ји је до нео све по-
треб не од лу ке, али је ту (не где из-

ме ђу) и вла сник – Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је и не за о би ла зна по ли ти ка.

Тре ба ре ћи да, пре ма ва же ћем 
Ко лек тив ном уго во ру, за ра да из до-
би ти мо же би ти ис пла ће на до кра ја 
ка лен дар ске го ди не. Ми смо сма-
тра ли да вла да не ће же ле ти про-
бле ме пред из бо ре и да ће ис пла та 
би ти одо бре на пре Ђур ђев да на. На 
жа лост,  у Не ма њи ној 11 су по ка за-
ли да не ма ју мно го слу ха за нас и да 
ни смо та ко ин те ре сант ни као Те ле-
ком, па смо пр во мај ске пра зни ке и 
Ђур ђев дан до че ка ли пра зних нов-
ча ни ка.

По чет ни бес и раз о ча ре ње мо ра-
ли су да усту пе ме сто ра зу му ка ко 
не би до ве ли у пи та ње ис пла ту за-
ра де ко ју смо за ра ди ли и за слу жи-
ли. Усле ди ли су раз го во ри са над-
ле жни ма и по след ња ин фор ма ци ја 
пред за кљу че ње овог бро ја, ко ју је 
в. д. ге не рал ног ди рек то ра ЈП ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја” Го ран Ћи рић 
дао пред сед ни ци ма ре пре зен та-
тив них син ди ка та, је да не по сто је 
ни ка кви про бле ми и ће ис пла те си-
гур но би ти, у скла ду са ди на ми ком 
из прет ход них го ди на. Пре ма ње го-
вим уве ра ва њи ма, пр ви део ће би ти 
ис пла ћен нај ка сни је до сре ди не ма-
ја. Уко ли ко из би ло ког раз ло га до-
ђе до про бле ма у ре а ли за ци ји да тог 
обе ћа ња, син ди ка ти ће по хит ном 
по ступ ку за ка за ти за јед нич ки штрај-
кач ки од бор. 

И по ред уве ра ва ња пр вог чо ве ка 
на шег пред у зе ћа, оп шти ути сак је да 
се по ли ти ка овог пу та по и гра ла са 
на ма и да се не ки не сре ђе ни ра чу ни 
пла ћа ју пре ко ле ђа рад ни ка По ште. 
Из гле да да ни они ни по сло да вац 
не осе ћа ју у до вољ ној ме ри не мир 
и не за до вољ ство ко је ти ња и че ка 
вар ни цу.

Искре но се надамo да ће у вре-
ме ка да овај број По шта ра иза ђе из 
штам па ри је за ра да из до би ти већ 
би ти на на шим ра чу ни ма, јер у су-
прот ном, плашимo се ве ли ке ва тре 
ко ја ни ком до бра до не ти не ће.

ТЕН ЗИ ЈЕ ОКО ИС ПЛА ТЕ ЗА РА ДЕ ИЗ ДО БИ ТИ

По ву ци – по тег ни
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ПЕР СПЕК ТИ ВЕ ТР ГО ВА ЊА АК ЦИ ЈА МА ТЕ ЛЕ КО МА

Припрема за берзу
Мо де лом по де ле бес плат них ак-

ци ја ко ји је спро ве ден, бес плат не ак-
ци је ће би ти по де ље не рад ни ци ма, 
бив шим рад ни ци ма и пен зи о не ри-
ма по про це ње ној вред но сти ком па-
ни је. По што је тр жи ште по ка за ло да 
ни ко ни је спре ман да ин ве сти ра по 
тој це ни у Те ле ком,  нај ве ро ват ни је 
ће по чек том тр го ва ња це на ак ци ја 
на гло па сти.

Раз ло зи за то ће би ти не ре ал но 
ви со ка про це на вред но сти, не сра-
змер но ве ли ка по ну да у од но су на 
тра жњу ак ци ја и шпе ку ла тив не ак-
ци је ин ве сти то ра на бер зи ко је ће 
има ти за циљ што ве ћи пад це на ак-
ци ја.

Др жа ва ће кри ви цу за пад це на 
ак ци ја прав да ти тр жи шним раз ло-
зи ма, што ни је тач но, јер је на мер-
но пре ве ли ком про це ном учи њен 
про пуст. Про це ном ко ја је ура ђе на, 
исто та ко је сма ње но про цен ту ал но 
уче шће за по сле них и пен зи о не ра у 
укуп ном ка пи та лу ком па ни је Те ле-
ком Ср би ја а. д.

Уло га син ди ка та у овом тре нут ку 
би тре ба ло да бу де кон ти ну и ра ни 
сет ак тив но сти пре ма др жа ви, ме ди-
ји ма и са мим ак ци о на ри ма, да би се 
љу ди на пра ви на чин при пре ми ли 
за бер зу. Ис ку ства из свих прет ход-
них при ва ти за ци ја су по ка за ла да 
ме наџ мент, др жа ва, бро кер ске ку ће 
и бан ке ан га жо ва не од стра не истих 
не ма ју ин те рес да ак ци о на ри ма да ју 
нео п ход ну еду ка ци ју и пра вил не ин-
фор ма ци је да би се спе чи ла сти хи ја 
и рас про да ја ак ци ја по не ре ал но ни-
ским це на ма. 

Ка ко се об ја вљу је 
по де ла ак ци ја?

По де лу ак ци ја об ја вљу је Аген ци ја 
за при ва ти за ци ју Ре пу бли ке Ср би је 
та ко што об ја вљу је по зив за упис у 
нај ма ње јед ним днев ним но ви на ма 
ко је се ди стри бу и ра ју на чи та вој те-
ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Аген ци ја за при ва ти за ци ју Ре пу-
бли ке Ср би је та ко ђе об ја вљу је и 

по де лу ак ци ја, ко ли ко је гра ђа на 
сте кло пра во на исте у скла ду са За-
ко ном и под за кон ским ак ти ма.

Цен трал ни ре ги стар 
хар ти ја од вред но сти

Цен трал ни ре ги стар хар ти ја од 
вред но сти Ре пу бли ке Ср би је је ин-
сти ту ци ја ко ја во ди је дин стве ну еви-
ден ци ју има ла ца хар ти ја од вред но-
сти. То зна чи да овај ре ги стар во ди 
еви ден ци ју ко ли ко од ре ђе но ли це 
има и ко јих ак ци ја.

На кон што Аген ци ја за при ва ти за-
ци ју Ре пу бли ке Ср би је из да ре ше ње 
о по де ље ним ак ци ја ма, на осно ву 
истог се вр ши упис у Цен трал ни ре-
ги стар хар ти ја од вред но сти Ре пу-
бли ке Ср би је. Тек на кон из вр ше ног 
упи са, ак ци о на ри у скла ду са За ко-
ном мо гу рас по ла га ти ак ци ја ма као 
са сво јом имо ви ном.

Ак ци о на ри
Ак ци о на ре оба ве ште ва ју: Син ди-

кат, удру же ње ак ци о на ра, ме ди ји, 
бро кер и др.

Ак ци о на ри се мо гу пот пу но ин-
фор ми са ти (и на то има ју ап со лут но 
пра во) о сво јим пра ви ма про и за-
шлим из пра ва по се до ва ња хар ти ја 
од вред но сти, о на чи ну по де ле ак-
ци ја, њи хо вим це на ма на тр жи шту 
и др.

Уго во ри ко је ак ци о нар 
пот пи су је са бан ком

Да би мо гао би ти тре ти ран као ак-
ти ван ак ци о нар и да би мо гао уче-
ство ва ти у упра вља њу ком па ни јом, 
при ма ти ди ви ден ду и про да ва ти 
сво је хар ти је од вред но сти, ак ци о-
нар пот пи су је сле де ће уго во ре са 
бан ком или бро кер ском ку ћом:

Уго вор о отва ра њу вла снич ког ра-
чу на: отва ра њем овог ра чу на и пре-
вла че њем ак ци ја са при вре ме ног 
ра чу на на вла снич ки се вла сни штво 
над ак ци ја ма сма тра ак тив ним.

Уго вор о оба вља њу бро кер ских 
по сло ва: нео п хо дан уго вор ко јим се 

омо гу ћа ва тр го ва ње хар ти ја ма на 
бер зи

2 Из ја ве: ша блон ски, за ко ном про-
пи са ни до ку мен ти ко ји ма ак ци о нар 
из ја вљу је да је упо знат са пра ви ли-
ма тр го ва ња и ри зи ци ма тр го ва ња 
на бер зи

Уго вор о отва ра њу нов ча ног ра чу-
на са бан ком: због спе ци фич ног по-
ре ског трет ма на при хо да од про да је 
ак ци ја, ак ци о на ри мо ра ју да отво ре 
по себ не ра чу не ра ди тр го ва ња хар-
ти ја ма од вред но сти

Ак ци о на ри – бан ка
Код про да је ак ци ја ве ли ких ком-

па ни ја (НИС а.д. Но ви Сад, Аеро дром 
„Ни ко ла Те сла” а. д. Бе о град) ак ци о-
на ри су упу ћи ва ни у бан ке да про да-
ју сво је ак ци је. Том при ли ком ни су 
ин фор ми са ни у пот пу но сти о сво јим 
пра ви ма, о кре та њу це не хар ти је, о 
на чи ни ма про да је, пред но сти ма или 
ма на ма че ка ња са про да јом. 

Ве ли ки број ак ци о на ра је та ко 
про да вао ак ци је ко је је до био од-
мах, чи ме су оства ри ли про да ју зна-
чај но ис под вред но сти по ко јој су 
мо гли да про да ју ак ци је да су при че-
ка ли (при мер це на ак ци ја НИС а. д. 
Но ви Сад: це на је 18. 3. 2011. го ди не 
из но си ла 460,00 ди на ра, а 3. 8. 2011. 
865,00 ди на ра).

Ин фор ма ци је – син ди кат
Ис ку ства са при ва ти за ци јом НИС-а 

го во ре да је син ди кат до мо мен та 
тран сфор ма ци је био ак тив но укљу-
чен кроз свог кон сул тан та и ве ли ки 
број три би на, а на кон тран сфор ма-
ци је и из ла ска на бер зу си стем ин-
фор ми са ња ак ци о на ра је узео ме-
наџ мент ко ји је ак тив но упра вљао и 
упра вља ин фор ма ци ја ма у ин те ре су 
ве ћин ског вла сни ка.

Вре ме је по ка за ло да су љу ди ко-
ји су ве ро ва ли ме наџ мен ту и ин-
тен ци ја ма бан ке са ко јом су ра ди ли 
оства ри ли ве ли ки гу би так, не где 
око 50-60 од сто у пе ри о ду кра ћем 
од го ди ну да на!

Акције
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По шта Ср би је је ових да на по ка за ла 
да хва та ко рак са са вре ме ним трен до-
ви ма у обла сти елек трон ског по сло-
ва ња. На и ме, на ше сер ти фи ка ци о но 
те ло је из ра ди ло си стем за из да ва ње 
вре мен ских жи го ва при ме ном ре ше-
ња ком па ни је  „Tha les e-Se cu rity”, чи м 
е је по ста ло из да ва лац вре мен ских 
жи го ва у Ре пу бли ци Ср би ји, у скла-
ду са За ко ном о елек трон ском до-
ку мен ту и Пра вил ни ком о из да ва њу 
вре мен ског жи га. Вре мен ски жи го ви 
сер ти фи ка ци о ног те ла По ште на ме-
ње ни су свим уче сни ци ма елек трон-
ског по сло ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји 
и фи зич ким и прав ним ли ци ма.

Шта је вре мен ски жиг?
Вре мен ски жиг је зва нич но вре-

ме при дру же но елек трон ском до-
ку мен ту ко јим се по твр ђу је ње го во 
по сто ја ње и са др жај у мо мен ту жи-
го са ња. Тач ност вре ме на из ра же ног 
у вре мен ском жи гу је га ран то ва на 
син хро ни зо ва њем Ti me-stamp сер-
ве ра Сер ти фи ка ци о ног те ла По ште 

НО ВЕ УСЛУ ГЕ ПО ШТЕ СР БИ ЈЕ

Из да ва ње вре мен ских жи го ва
са ре фе рент ним из во ром тач ног вре-
ме на. Вре мен ски жиг да је вре мен ску 
ди мен зи ју елек трон ском пот пи су, 
што пред ста вља до дат ни ква ли тет са 
аспек та функ ци о нал но сти и прав не 
ва жно сти.

Вре мен ски жиг се при ме њу је за по-
твр ђи ва ње тач ног вре ме на пот пи си-
ва ња ел ктрон ског до ку мен та, ва жно је 
ис та ћи да је оне мо гу ће но ла жи ра ње 
тре нут ка ел ктрон ског пот пи си ва ња. 
Вре мен ски жиг омо гу ћа ва до ка зи ва-
ње по сто ја ња елек трон ског до ку мен-
та пре тре нут ка вре мен ског жи го са-
ња и јед на од ва жни јих мо гућ но сти 
је и што омо гу ћа ва ар хи ви ра ње елек-
трон ских до ку ме на та, чи ме је омо гу-
ће на јед но став ни ја пре тра га обим не 
до ку мен та ци је, сма њу ју се тро шко ви 
скла ди ште ња, омо гу ћа ва ви ши ни во 
си гурн сти и по у зда но сти и др.

Са ма тех но ло ги ја пру жа ња услу-
ге је ве о ма јед но став на. Ко ри сни ци 
при сту па ју си сте му за вре мен ско 
жи го са ње пре ко Ин тер не та ко ри-
шће њем од го ва ра ју ће кли јент ске 
апли ка ци је. Услу гу ис кљу чи во мо гу 
ко ри сти ти ре ги стро ва ни ко ри сни ци 
ко ји по се ду ју свој ко ри снич ки на лог 
и ко ји си сте му при сту па ју уз оба ве-
зну аутен ти фи ка ци ју.

Ко ри сни ци ма су омо гу ће на три 
мо де ла на пла те из да тих вре мен ских 
жи го ва и то: мо дел прет ход не на пла-
те, мо дел фак ту ри са ња и мо дел па у-
шал не на пла те. Фи зич ким ли ци ма је 
до сту пан прет ход ни мо дел на пла те 
вре мен ских жи го ва и они мо гу под-
не ти зах тев у свим  по шта ма на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Да кле, вре мен ски жиг у ком би на ци-
ји са елек трон ским пот пи сом и од го-
ва ра ју ћим ко ри снич ким апли ка ци ја-
ма пред ста вља по тре бан и до во љан 
услов за пре ла зак из све та па пир ног 
у свет елек трон ског по сло ва ња. Овај 
си стем је ком по нен та мно го ком плек-
сни јег и функ ци о нал ни јег си сте ма ко-
ји се раз ви ја у окви ру про јек та на зва-
ног По штан ски ре ги стро ва ни e-mail. 
По шта Ср би је би тре ба ло да на ста ви 

са ула га њем у елек трон ске сер ви се 
што ће да ље омо гу ћи ти мо дер ни за-
ци ју по штан ских услу га (елек трон ски 
при јем, пре нос и уру че ње по ши ља-
ка), за тим  ре а ли за ци ју но вих услу га 
као што су: е-пи смо, е-фак ту ра, е-ра-
чун, е-ар хи ва  и др.

Реституција
У са рад њи са над ле жним др жав-

ним ор га ни ма По шта Ср би је је уве ла 
но ву услу гу ко ја ће се пру жа ти гра ђа-
ни ма од 1. мар та 2012. го ди не до 1. 
мар та 2014. го ди не. 

По сле ве ли ких по сло ва ко је је По-
шта ура ди ла и ра ди у име и за ра чун 
др жав них ор га на (упис и про да ја 
ак ци ја и др.) и сти ца ња нео п ход ног 
по ве ре ња и ис ку ства, др жав ни ор га-
ни су јој по ве ри ли још је дан ве ли ки 
ван ред ни по сао ва жан за Ре пу бли ку 
Ср би ју и ње не гра ђа не ко ји ће мо ћи 
да пре да ју зах те ве за вра ћа ње од у-
зе те имо ви не, од но сно обе ште ће ње. 
При јем зах те ва ће се оба вља ти у 150 
по шта у Ср би ји, на шал те ри ма ко ји су 
по себ но од ре ђе ни и обе ле же ни. Ко-
ри сни ци ма је омо гу ће но да ода бе ру 
по шту ко ја им нај ви ше од го ва ра, а за 
са му услу гу при је ма и об ра де зах те-
ва под но си о ци не пла ћа ју на кна ду 
већ цео по сао фи нан си ра Ре пу бли ка 
Ср би ја. С об зи ром на обим до ку мен-
та ци је ко ја је про пи са на, про це ду ра 
на шал те ру тра је не што ду же, а мо ра-
мо ис та ћи да су на ше ко ле ге про шле 
по себ ну обу ку за овај по сао. Ка ко би 
ко ри сни ци ма пру жи ли до дат ну вред-
ност код пру жа ња на ве де не услу ге, 
омо гу ће но је за ка зи ва ње тер ми на 
за под но ше ње зах те ва по сред ством 
Кон такт цен тра По ште. 

И на кра ју да за кљу чи мо да се По-
шта Ср би је на мет ну ла др жав ним ор-
га ни ма као по у здан парт нер и да ће 
се, су де ћи бар за са да, све ви ше др-
жав них по сло ва оба вља ти на шал-
те ри ма по шта што ће на шем пред у-
зе ћу и за по сле ни ма до не ти си гу ран 
при ход.

З. Курћубић

Технологија

ЗА ВР ШЕ НИ ГРА ЂЕ ВИН СКИ 
РА ДО ВИ НА ГПЦ „БЕ О ГРАД”

За ху ма ни је 
усло ве ра да
За вр ше ни су гра ђе вин ски ра до ви 

на згра ди но вог ГПЦ-а у Бе о гра ду. То 
је обје кат ко ји смо ду го че ка ли и ко-
ји пред ста вља око сни цу по штан ске 
ин фра струк ту ре за 21. век. Сле де ћи 
ко рак је ин ста ла ци ја ма ши на, чи ме 
ће би ти ство ре ни сви усло ви за ауто-
ма ти за ци ју про це са пре ра де, лак ши 
рад, бо љи ква ли тет услу га и уво ђе ње 
но вих сер ви са.

Но ви ГПЦ ће сва ка ко до при не ти да 
усло ви ра да бу ду ху ма ни ји не го до са-
да, што је сва ка ко је дан од основ них 
ци ље ва. Ште та је са мо што отва ра ње 
овог објек та ни смо до че ка ли у бо љој 
ат мос фе ри, од но сно са за ра дом из до-
би ти у на шим џе по ви ма, што је сва ка-
ко ба ци ло сен ку на чи тав до га ђај.
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Као при пре ма за цен трал ну Скуп-
шти ну Син ди ка та ПТТ Ср би је, у 

Aранђеловцу је одр жа на и Ре ги о-
нал на скуп шти на Ре ги је I на ко јој су 
су ми ра ни ре зул та ти ра да, под не ти 
из ве шта ји и до го во ре не глав не те-
ме и де ло круг ра да у овој го ди ни.

Ми ло рад Бу ди мир, пред сед ник 
Ре ги о нал не скуп шти не, ко ји је до-
био пу ну по др шку и за на ред не две 
го ди не ра да, по себ но се освр нуо на 
рад на те ре ну и у син ди кал ним ор-
га ни за ци ја ма: „Ра ду је ме што ви дим 
да нам број ност члан ства стал но 
ра сте и то је нај бо ље ме ри ло на шег 
ра да. Же лим сви ма да се за хва лим 
на до дат ном на по ру ко ји чи ни те у 
том по гле ду и нaдам се да ће се овај 
тренд на ста ви ти. Има ће те мо ју пу ну 
по др шку кроз сва ко днев не кон так-
те и по моћ у ак тив но сти ма ко је се 
спро во де. Ве ли ки по мак је на пра-
вљен у сег мен ту со ци јал ног ди ја-
ло га на ре ги о нал ном ни воу. Уве де-
на је прак са да пред сед ник Ре ги је 
при су ству је ко ле ги ју ми ма ко је во-
ди из вр шни ди рек тор, где се да ју 
из ве шта ји о ра ду рад них јед ни ца са 
на ше те ри то ри је. То је ре зул ти ра ло 
бо љим ди ја ло гом и са ди рек то ри ма 
рад них је ди ни ца, са ко ји ма углав-

ОДР ЖА НА РЕ ГИ О НАЛ НА СКУП ШТИ НА ПР ВЕ РЕ ГИ ЈЕ

Ја сни ста во ви о свим про бле ми ма

ном ре ша ва мо све те ку ће про бле-
ме. Стал но ин си сти рам на то ме да 
се ова кав на чин ра да и ди ја лог пре-
не се и на ни во рад них је ди ни ца, где 
би се ре ша ва ла сва спор на пи та ња. 
То је про цес ко ји још тра је, али од 
ко га не ће мо од у ста ти јер је су шти-
на на шег син ди кал ног дле о ва ња – 
ства ра ње пред у сло ва да ре ша ва мо 
про бле ме из обла сти ра да ко је има-
ју на ши чла но ви, а то је је ди но мо-
гу ће ако по сто ји ква ли те тан ди ја лог 
на свим ни во и ма.”

Су ми ра ју ћи ре зул та те до са да-
шњег ра да и усва ја ју ћи смер ни це 
за на ред ни пе ри од, чла но ви Ре ги о-
нал не скуп шти не су од лу чи ли да ће 
се при о ри тет да ти сле де ћим ак тив-
но сти ма:

Рад ни од нос: Има ју ћи у ви ду не-
ста бил но окру же ње, по ли тич ке 
и еко ном ске при ли ке у Ре пу бли-
ци Ср би ји али и ши ре, при о ри тет 
у син ди кал ном ра ду мо ра би ти на 
очу ва њу рад них ме ста за све на ше 
чла но ве. Ово је по себ но бит но јер 
нас у на ред ном пе ри о ду оче ку је 
ре ор га ни за ци ја Пред у зе ћа (но ва 
ор га ни за ци ја, пре ла зак у АД, али и 
по че так ра да но вих пре рад них цен-

та ра у Бе о гра ду, Ни шу и Но вом Са-
ду).

За ра де: По ред очу ва ња рад ног 
од но са, за ра де су нај бит ни ја син ди-
кал на те ма. Чи ње ни ца је да су за ра-
де у По шти, у по ре ђе њу са јав ним 
сек то ром, ни ске. При ли ком пре го-
во ра о за ра да ма мо ра ју се узе ти у 
об зир чи ње ни це као што су де ви-
зни курс, раст це на, по тро шач ка 
кор па. Син ди кат ПТТ Ср би је се мо-
ра из бо ри ти да нам за ра де ре ал но 
не па да ју, од но сно да се обез бе де 
усло ви да за ра де пра те ре а лан раст 
тро шко ва жи во та. То би мо рао да 
бу де наш ми ни мал ни зах тев. 

Рад по шта ра су бо том: По твр-
ђу је мо став ове ре ги је да, у овим 
усло ви ма и уз овај ни во за ра да, не 
при ста је мо на уво ђе ње су бо те као 
рад ног да на за по шта ре. Уко ли ко 
по сло да вац ипак до не се јед но стра-
ну од лу ку, ор га ни зо ва ће мо про те-
сте и кре ну ти у све оста ле ви до ве 
син ди кал не бор бе. Сма тра мо да се 
ста ње на до ста ви мо же ре ши ти са мо 
ан га жо ва њем аде кват ног бро ја из-
вр ши ла ца и ре де фи ни са њем усло-
ва о уру че њу суд ских пи са ма. То су 
пред у сло ви за по ве ћа ње ква ли те та 

Гласало се јавно
Регионалана Скупштина се 

изјаснила да о поверењу председ-
нику Милораду Будимиру гласа 
јавно. Чули су се аргументи и за 
и против, али је већином гласова 
одлучено да се уместо гласачког 
листића подигне рука.

Поверење је дато без и једног 
гласа против, а председнику Ре-
гионалне скупштине је дат задатак 
да на централној Скупштини Син-
диката ПТТ Србије, у име Регије, 
предложи да гласање о поверењу 
председнику, потпредседнику и 
секретару Синдиката ПТТ Србије, 
такође буде јавно.

Чланови Регионалне скупштине Регије I
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до ста ве. Наш став пот кре пљу је мо 
чи ње ни ца ма да су са да шњи ре јо ни 
ра ђе ни за осмо ча сов но рад но вре-
ме, да је до ста ва већ до вољ но оп те-
ре ће на за раз ли ку од дру гих де ло-
ва си сте ма, али и да би рад су бо том 
не га тив но ути цао на ма те ри јал ни 
по ло жај за по сле них.

За ра да из до би ти: По др жа ва мо 
став и зах тев Из вр шног од бо ра у ве-
зи са за ра дом из до би ти. Сма тра мо 
да смо за ра ди ли три на е сту пла ту и 
да је она, де лом, ре зул тат чи ње ни-
це да су пла те у По шти ни же у од-
но су на ве ћи ну пред у зе ћа у јав ном 
сек то ру. 

Аде ква тан број за по сле них: 
Tражимо да се пре ста не са пра зним 
при ча ма и да се ко нач но ура ди не-
што по пи та њу бро ја за по сле них, 
од но сно по пи та њу рав но мер не 
рас по ре ђе но сти и оп те ре ће но сти 
рад ни ка По ште. За си гур но зна мо да 
у „ди рект ној про из вод њи” (по шта ри 
и по стек спрес до ста вља чи) не до-
ста је рад не сна ге ка ко би се сва ко-
днев ни за да ци ис пу ња ва ли ква ли-
тет но, али и ка ко би рад ни ци мо гли 
да ко ри сте сво ја за ко ном за га ран-
то ва на пра ва (го ди шњи од мор). 
Са дру ге стра не, ами ни стра тив ни 
апа рат је по стао пре ве лик и је дан 
је од раз ло га штао су нам за ра де та-
кве ка кве је су. Мо ра се пре ста ти са 
по ли тич ким за по шља ва њи ма и са 
прак сом да по ли тич ки не по доб ни 
рад ни ци (углав ном бив ши ди рек то-
ри) не ра де ни шта а при ма ју пла те.

Тех но ло шки про бле ми: У сва ко-
днев ном ра ду и кон так ти ма са ак-
ти ви сти ма на те ре ну, уоче но је да 
су тех но ло шка пи та ња и про бле ми 
до ми нант ни у син ди кал ном ра ду. 
По др жа ва мо на сто ја ња Ко ми си је 
за тех но ло ги ју да ре ши ба рем део 
про бле ма и зах те ва мо агил ни ји 
рад свих син ди кал них струк ту ра по 
овом пи та њу. Уоче ни про бле ми се 
мо ра ју бр же ре ша ва ти у са рад њи 
са по сло дав цем.

Ре ги о нал на скуп шти на је јед но-
гла сно по др жа ла Слав ка То па ло ва 
да на ста ви са ра дом на ме сту пот-
пред сед ни ка Син ди ка та, као и сво је 
пред став ни ке у Над зор ном и Ста ту-
тар ном од бо ру Син ди ка та ПТТ Ср-
би је.

Тач но у 10 са ти 22. апри ла по-
чео је ју би лар ни 25. Бе о град ски 
ма ра тон, а на стар ту ис пред Цр кве 
Све тог Мар ка у обе кон ку рен ци је 
(ма ра то ну и по лу ма ра то ну) би ло је 
2.328 так ми ча ра из 35 др жа ва, чи-
ме је обо рен ре корд из 
2005. го ди не ка да их је 
би ло 1.833. Пет ми ну та 
ка сни је стар то ва ла је и 
Тр ка за до вољ ства, у ко-
јој је уче ство ва ло ви ше 
од 20.000 љу ди. 

И наш ак ти ви ста 
Мар ко Мла де но вић, 
пред сед ник Син ди кал-
не ор га ни за ци је у РЈ 
„Хи брид на по шта”, уче ство вао је 
у тр ци. Мар ко је ста зу ду гач ку 21 
ки ло ме тар ис тр чао за два са та три 
ми ну та и три се кун де. За тр ку се 
спре мао шест ме се ци, а пре ма соп-
стве ним ре чи ма са мо уче шће и чи-
њи ца да је из др жао до кра ја, чи не 
му ве ли ко за до вољ ство.

Тр ку је по све тио свом дво го ди-
шњем си ну Вик то ру, али ни је за бо-
ра вио ни ком па ни ју у ко јој ра ди па 
је то ком тр ке но сио ма ји цу са обе-
леж ји ма По ште Ср би је.

„Би ло ми је за до вољ ство да тр-
чим. Осе ћам се од лич но и ра ду је 
ме што ни сам од у стао јер би та ко 

НАШ АКТИВИСТА ИЗ ХИБРИДНЕ ПОШТЕ 
УЧЕСТВОВАО НА БЕОГРАДСКОМ МАРАТОНУ

Марко трку посветио сину
из не ве рио се бе и љу де око ме не 
ко ји су ме бо дри ли и по др жа ва ли 
то ком при пре ма. Дра го ми је што је, 
по ред ре корд ног бро ја так ми ча ра, 
ову зна чај ну ма ни фе ста ци ју по др-
жа ло и пу но Бе о гра ђа на ко ји су уз 

ста зу бо дри ли уче сни-
ке. Мла ди, ста ри ји, ро-
ди те љи са де цом – сви 
су иза шли на ули це да 
по здра ве так ми ча ре и 
бу ду део Бе о град ског 
ма ра то на. Ипак, нај ве-
ћу по др шку сам до био 
од свог си на Вик то ра, 
ко ји ме је че као на ци-
љу и ко ме сам по све-

тио ову тр ку”, ре као нам је Мар ко.
Наш ко ле га је тр чао по лу ма ра-

тон, ко ји је ујед но био и зва нич ни 
шам пи о нат Ср би је. Исту стазу је 
тога дана истрчала и наша коле-
гиница из Транспортне логистике, 
Снежана Живковић, дугогодишњи 
члан нашег синдиката. Она је са 
стартним бројем 740 полумаратон 
истрчала за два сата и четрдесет 
минута и заузела 221 место. Тр ка 
је има ла ху ма ни тар ни ка рак тер у 
скло пу ак ци је „Тр чи мо за бе бе”, а 
мо то ово го ди шњег ма ра то на био је 
„Мо же мо сви”. 

Сви честитамо Марку и Снежани.

Сти му ла ци ја по шта ри ма
Пр ва ре ги ја је упутила зах те в да се рад ни ци ма на до ста ви, ко ји су има ли 

по ве ћан обим по сла у про те к лом пе ри о ду, опре де ли сти му ла ци ја од стра-
не ди рек то ра рад них је ди ни ца.

Сви смо би ли све до ци да су не ке до став не по ште на нашој те ри то ри ји  
у пе ри oду пред из бо ре, би ле оп те рећ не са не ко ли ко ван ред них по сло ва. 
До ста вља чи су до ла зи ли сво јим во зи ли ма и ан га жо ва ли чла но ве сво јих по-
ро ди ца ка ко би уоп ште би ли у мо гућ но сти да из не су по сао ко ји им је до де-
љен.

И по ред свих про бле ма и по гре шних про це на, до ста ва је одлично од ра-
ди ла по сао па сма тра мо да им, по ред на кна де за пет пре ко вре ме них са ти 
ко ју ће до би ти, као на гра ду за до дат ни рад тре ба опре де ли ти сва сред ства 
ко ја има ју на рас по ла га њу ди рек то ри рад них је ди ни ца за сти му ла ци је овог 
ме се ца.

То је је ди ни на чин да се оду жи мо по шта ри ма за по сао ко ји су из не ли.



18      мај 2012 • број 162

ПОШТАР

Регионалне активности

Иза нас су две ве о ма те шке го-
ди не, али мо ра мо би ти за до вољ ни 
за то што је са чу ван по штан ски си-
стем и сва ко рад но ме сто у ње му. 
Ве ли ки до при нос сво јим на чи ном 
ра да дао је и Син ди кат ПТТ Ср би је, 
ре као је Рат ко Ри стић за „По штар” у 
оце ни дво го ди шњег ра да Син ди ка-
та, и на ста вио:

„До бро ко лек тив но пре го ва ра ње 
да је нам за пра во да ка же мо да су 
го ди не за на ма успе шне. Ве чи те и 
зна чај не, ја ко зна чај не те ме, у Син-
ди ка ту су за ра де и усло ви ра да. Со-
лид но је да смо оства ри ли до бит из 
по сло ва ња у 2011. го ди ни, та ко да 
оче ку је мо ис пла ту за ра де из до би-
те за све за по сле не. По де ла ак ци ја 
Те ле ко ма оче ку је се сва ко га да на. 
С об зи ром да је по че ла из град ња 
ГПЦ у Бе о гра ду и адап та ци ја ГПЦ у 
Но вом Са ду и Ни шу, оче ку је мо да 
ће до ћи до зна чај ног по бољ ша ња 
по штан ских услу га у Ср би ји, да ће 
би ти мно го бо љи и ху ма ни ји усло-
ви ра да за све на ше за по сле не и 
ве ли ки бо љи так за све на ше ко ри-
сни ке.

Да ли су ре ги је уна пре ди ле 
син ди кал но де ло ва ње? 

Из ме ном Ста ту та и фор ми ра њем 
ре ги о нал них скуп шти на дат је до-
при нос де цен тра ли за ци ји и бр жем 
де ло ва њу Син ди ка та по свим пи та-
њи ма. Ста во ви ре ги о нал них скуп-
шти на има ју ве ћу те жи ну и ува жа-
ва ње при ли ком до но ше ња од лу ка 
у Скуп шти ни Син ди ка та. Ре ги о нал-
ни ко ле ги ју ми ди рек то ра рад них 
је ди ни ца, из вр шног ди рек то ра за 
по штан ски са о бра ћај и пред став-
ни ка ре пре зен та тив них син ди ка та 
пра во су ме сто за из но ше ње про-
бле ма син ди кал них ор га ни за ци ја 
са ре ги је, и при ли ка да се мно ги 
про бле ми ре ше у не по сред ном 
кон так ту, на ли цу ме ста.

РАТ КО РИ СТИЋ, ПРЕД СЕД НИК ВОЈ ВО ЂАН СКЕ РЕ ГИ О НАЛ НЕ СКУП ШТИ НЕ:

Из вр шни од бор је до сти гао пу ну 
син ди кал ну зре лост

Да ли је и ко ли ко је Из вр шни од
бор по ве ћао функ ци о нал ност и 

ефи ка сност у Син ди ка ту?

Из вр шни од бор је до сти гао пу ну 
син ди кал ну зре лост и та ко де лу је у 
ПТТ си сте му, на сту па од го вор но и уз 
пу но ува жа ва ње и при хва та ње кон-
струк тив них пред ло га свих син ди-
кал них ор га ни за ци ја и ре ги о нал них 
скуп шти на. До бар рад Из вр шног оп-
дбо ра нај бо ље се огле да у пре го во-
ри ма са по сло вод ством пред у зе ћа, 
ко је са да нај че шће при хва та су ге-
сти је до би је не од Син ди ка та.

Има ли шан се да се об но ве Син ди
кал но од ма ра ли ште на Бран ков

цу и обје кат на Ду нав цу?

На ве ли ку жа лост, мој је ути сак је 
да не ма во ље да се обје кат на Бран-
ков цу об но ви, ста ви у функ ци ју и 
бу де до сту пан рад ни ци ма ПТТ, као 
што је би ло пре. Ми не ће мо од у-
ста ти од зах те ва да се овај обје кат 
вра ти они ма ко ји су га гра ди ли из 
сво јих сред ста ва и од ри ца ли се ду-

го го ди на ре гре са и дру гих при на-
дле жно сти да би био из гра ђен, али 
нам је за то по треб на по др шка и са-
гла сност свих син ди кал них ор га ни-
за ци ја са ре ги је и дру гих уче сни ка у 
том по слу. Што се ти че ре пре зен та-
тив ног објек та на Ду на ву код Но вог 
Са да, кон стант но вр ши мо при ти сак 
на ру ко вод ство пред у зе ћа да се тај 
пр во кла сни обје кат ко нач но ста ви 
на рас по ла га ње свим за по сле ни ма.

Ка ко са ра ђу је те са оста лим син
ди ка ти ма у По шти?

Син ди кат ПТТ Ср би је је отво рен 
за са рад њу са свим оста лим син-
ди ка ти ма у По шти. За са да нај ак-
тив ни је са ра ђу је мо са Син ди ка том 
„Не за ви сност” и ту са рад њу мо же мо 
оце ни ти као за до во ља ва ју ћу. Али, 
сва ка ко, има про сто ра да ова са рад-
ња у бу дућ но сти бу де бо ља, да се 
раз ви је и са оста лим син ди кал ним 
ор га ни за ци ја ма, ко је ни су ре пре-
зен та тив не, а све у ин те ре су свих 
за по сле них у По шти.

Већ два де сет го ди на у кон ти ну и те-
ту Удру же ње пен зи о не ра ПТТ са о бра-
ћа ја „Но ви Сад”, у окви ру сво јих ак тив-
но сти, по се ћу је сво је ста ре и бо ле сне 
чла но ве. Сва ком пензиoнеру, као што 
је ред кад се иде у по се ту, но се се и 
скром не по ну де.

Ово га пу та, са оби ла ском се по че-
ло од мах на кон до би ја ња по мо ћи од 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Нај ве ћа на гра да за ху ма ни гест Син-
ди ка та и труд чла но ва Удру же ња би-
ла је искре на ра дост и сре ћа ста рих 
и бо ле сних што ни су за бо ра вље ни. А 
би ло је и су за ра до сни ца. По кло ни ма 

Син ди кат ни је за бо ра вио 
пен зи о не ре

су се сва ка ко об ра до ва ли, али им је 
мно го ви ше зна чи ла бри жност ко ле га, 
„ча ши ца” раз го во ра, осе ћај да не ком 
при па да ју и да ни су за бо ра вље ни.

У ак ци ја ма ко је ор га ни зу је Удру-
же ње сви пен зи о не ри има ју исти 
трет ман, без об зи ра да ли су рад ни 
век про ве ли у По шти, По штан ској 
ште ди о ни ци или Те ле ко му. Та ко је и 
при ли ком ових по се та. То асо ци ра 
на по тре бу да се на шем син ди ка ту у 
овој див ној ак ци ји сво јим уче шћем и 
при ло зи ма при дру же и оста ли син ди-
ка ти.

З. Ка спер
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У Но вом Са ду је 2. мар та одр жан 
Се ми нар о род ној рав но прав но-
сти, ко ји во де Ру жи ца Је ли са вац и 
Гор да на Ко вић, са вет ни це за со ци-
јал ну за шти ту у Ре пу блич ком за во-
ду за со ци јал ну за шти ту. 

Цен трал на те ма се ми на ра би ла 
је род на рав но прав ност, а по себ-
не одељ ке чи ни ли су: за ко но дав-
ни окви ри; ин сти ту ци о нал ни ме-
ха ни зми за рав но прав ност; род на 
рав но прав ност же на у Ср би ји; 
стра те ги ја за пре ва зи ла же ње не-
рав но прав но сти по ло ва, као и 

СЕ МИ НАР КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ СЛО БОД НИХ СИН ДИ КА ТА

Род на рав но прав ност
спе ци фич на, про фе си о нал на, рад-
на, со ци јал на и син ди кал на пра ва.

Ка ко нам је ре кла Сом бор ка Ди-
ја на Ку са ло, се ми нар је био ве о ма 
ква ли те тан и за ни мљив, уче сни ци 
су са гле да ли све аспек те род не 
рав но прав но сти и та ко при пре-
мље ни на ста ви ће ак тив но сти у 
сво јим син ди ла ним ор га ни за ци ја-
ма и по ре ги ја ма. На кон успе шно 
за вр ше ног се ми на ра, уче сни це су 
до би ле сер ти фи ка те.

Активности КССа

На кон ви ше го ди шње бор бе са др-
жав ном и син ди кал ном би ро кра-
ти јом, Кон фе де ра ци ја сло бод них 
син ди ка та је сти гла на ко рак до до би-
ја ње ре ше ња о ре пре зен та тив но сти 
на ре пу блич ком ни воу. То прак тич но 
зна чи да ће мо убу ду ће има ти ве ћи 
ути цај на кре и ра ње со ци јал не по-
ли ти ке у Ср би ји и добити могућност 
за пу но прав ни рад у Со ци јал но-еко-
ном ском са ве ту.

Скуп шти ни Кон фе де ра ци је, ко ја 
је одр жа на по чет ком ма ја у Бе о гра-
ду, при су ство ва ли су гра до на чел ник 
Бе о гра да Дра ган Ђи лас, ми ни стар 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја 
Не бој ша Ћи рић, ди рек тор Те ле ко ма 
Бран ко Ра дуј ко, као и др жав ни се-
кре та ри из ми ни стар ста ва за рад и 
фи нан си је.

Сви они су ис та кли да је на шој др-
жа ви пре ко по тре бан пра ви со ци јал-
ни ди ја лог ко ји до са да прак тич но 
ни је ни по сто јао. Сви смо би ли та о-
ци не ко ли ци не „син ди ка ла ца“ ко ји 
су из гу би ли члан ство због не ра да и 
ко ке ти ра ња са по ли ти ком, али ни су 

из гу би ли же љу за при ви ле ги ја ма и 
на кна да ма за рад у СЕС-у. 

Го ди на ма тра је ап сур дан си ту а-
ци ја да КСС са пре ко две ста хи ља да 
ва лид них при ступ ни ца не мо же да 
озбиљ ни је ути че на со ци јал ну по ли-
ти ку др жа ве. Са да су ко нач но ство ре-
ни пред у сло ви за то, јер да би ди ја лог 
у Со ци јал но-еко ном ском са ве ту имао 
сми сла и да би од лу ке ко је се та мо 

до не су има ле те жи ну, по треб но је да 
со ци јал ни парт не ри иза се бе има ју 
члан ство и до вољ но ауто ри те та ка-
ко би се до го во ре но и ис по што ва ло. 
Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди ка та 
пред ста вља рад ни ке из нај здра ви јег 
де ла срп ске при вре де ко ји тре ба да 
из ву че зе мљу из еко ном ске кри зе, па 
је ло гич но да ти рад ни ци има ју сво је 
пред став ни ке на нај ви шим ме сти ма 
где се од лу чу је о њи хо вој суд би ни.

Пр ви ко ра ци КСС-а на кон овог 
исто риј ског тре нут ка за све нас ко-
ји смо уче ство ва ли у ства ра њу јед-
не но ве и не у ка ља не син ди кал не 
цен тра ле у Ср би је је пред ста вља ње 
на ших иде ја јав но сти, ор га ни за ци-
о но ја ча ње и обез бе ђи ва ње рад но 
прав не за шти те за све на ше чла но ве. 
До го во ре но је да се на ре ги о нал ним 
ни во и ма ан га жу ју прав ни ци ко ји би 
ра ди ли на за шти ти пра ва на ших чла-
но ва у спо ро ви ма са по сло дав цем, 
али и кроз са ве те. По кре ну ће се и 
раз го во ри о из ме на ма За ко на о ра ду 
и За ко на о ПИО.

Де ле га ти Скуп шти не су кроз план 
ра да се би да ли за да так за на ред ни 
пе ри од и то на ја вљу ју ћи мно го ве ће 
и озбиљ ни је ак тив но сти, јер ре пре-
зен та тив ност оба ве зу је.

СТВА РА ЈУ СЕ ПРЕД У СЛО ВИ ЗА ПРА ВИ СО ЦИ ЈАЛ НИ ДИ ЈА ЛОГ

Кон фе де ра ци ја на ко рак до 
ре пре зен та тив но сти!

Гости и делегати Скупштине Конфедерације слободних синдиката
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ОД БРО ЈА ДО БРО ЈА

ОДА ПРОЛЕЋУ И ДРУГЕ ПРИЧЕ
Европ ска уни ја је ста рој европ ској 

др жа ви, чи тај на шој Ср би ји, отво-
ри ла вра та да се по но во вра ти у окри-
ље ста ро га ја та. Тог ово го ди шњег 1. 
мар та, ка сно уве че, не где око 22.40 
са ти, об ја вље на је та ду го че ка на пр ва 
вест, вест за пр ве стра не, што је 2. мар-
та вр ца ло на све стра не. На ша Ср би ја 
је до би ла ста тус кан ди да та, па хај де-
мо да ље, би ће да тум за пре го во ре, па 
пре го во ри, ис цр пљу ју ћи, спе ци јал но 
пре ци зни, не као за Бу гар ску и Ру му-
ни ју, а он да сле ди ду го пу то ва ње и – 
по вра так.... ку ћи, (чи тај) у Евро пу!

Уве ра ва ју нас да ће нам би ти бо ље, 
да нас че ка ју бо љи да ни, са мо да из др-
жи мо, да се овај ди мо те ку ћим из бор-
ним  гра ја ма, да стр пљи вим жи во том 
и твр дим ра дом (дај Бо же да га до би је, 
тај рад, што ви ше на ших гра ђа на) до-
ђе мо до ци ља... Та ко ђе, да је мо гу ће да 
се за у зда курс евра, гу вер нер је имао 
шар ма и зра чио је оп ти ми змом кад га 
је про пи ти ва ла про све тље на учи те-
љи ца–во ди тељ ка сва ко не дељ ног ве-
чер њег би се ра, тј. УТИ СКА, па су гле да-
о ци по сле то га дра го це но га са зна ња 
да нам оди ста мо гу би ти ста бил ни ји и 
наш ди нар и европ ска ва лу та уто ну ли 
у та да још зим зе ле ни ра но мар тов ски 
евро–сан...

А са да је већ ду бо ко април…
Мај се спре ма.
Је ди но сви из бор ни пред сед нич ки 

тр ка чи на глас са ња ју… да ће они си-
гур но по бе ди ти, а око кур са, нај бо ље 
и је ди но озбиљ но зву че пин ко ве „Кур-
са џи је”.

Власт нас, од ла зе ћа, ето, и да ље др-
жи на оку пу и на оку. Чи та ју ћи ста ти-
сти ку ко ју је да ло Ми ни стар ство фи-
нан си ја, ис па да да смо у овим кри зним 
го ди на ма све бо га ти ји?! Ка ко на пи са 
пре сти жни БЛИЦ, срп ски бру то дру-
штве ни про из вод по гла ви ста нов ни-
ка „по рас тао” је за го ди ну да на са 3.981 
на 4.543 евра! Иако цео свет му чи кри-
за, на ша вла да ра чу на да ће 2012. наш 
стан дард на ста ви ти да ра сте, па ће 
сва ко ме нов ча ник би ти де бљи за још 
174 евра?! 

За ми слио сам се. 
(Шта ли је тим ми ни стар ским љу ди-

ма?! Тај њи хов свет за и ста не ма ни ка-
кве ве зе са на шим ре ал ним жи во том. 
Мо жда су им „ком пју те ри” до би ли ма ло 
бу ни ке, па се за не ли, за и гра ли).  

Чи ни ми се, елем, да на ше бо гат ство 
истин ски има са мо ве зе са рас ко шним 
из бо ром та ко зва них нај бо љих те ле ви-
зиј ских се ри ја. Вир ту ел на сре ћа! Са-
пу ни це су нам раз не: са да ко ло во де 
тур ске (Су леј ман је по дру ги пут ме-
ђу Ср би ма), а не пре ста ју ни шпан ске, 
грч ке, мек сич ке, сло вач ке, аме рич ке, 
хр ват ске и – до ма ће („Бо љи жи вот” је 
ре при зи ран сра мот ни број пу та, а мо-
жда ће га пре те ћи игро каз „Се ло го ри, 
а ба ба се че шља”).

Ина че, на већ ма ло за бо ра вље ном 
а не та ко баш дав но одр жа ном Сај му 
ауто мо би ла у Же не ви от кри вен је но ви 
мо дел „фи ћа 500Л” ко ји ће се про из во-
ди ти у Кра гу јев цу. Уз се риј ски рад ко ји 
кре ће у то ку ле та при ход ће би ти око 
ми ли јар ду и по евра!

Од Дин ки ће вог осме ха са Же нев ског 
је зе ра ши ри ла се ра зро ка „АК ЦИ ЈА” 
вред на, на про шлим из бо ри ма озбиљ-
но обе ћа них, 1.000 евра! Па ти бу ди не-
вер ни То ма.

На срп ском Да во су еко но ми ста чу ли 
смо од ак ту ел ног ми ни стра фи нан си ја, 
ујед но и од ла зе ћег пре ми је ра, да Вла-
да „мо ра да поч не да ште ди уко ли ко до 
па да при хо да у бу џе ту до ђе у мар ту”... 
Па, баш су се до бро, и на та да сне гом 
пре кри ве ном Ко па о ни ку, се ти ли... Из-
бо ри су ту… Јед но став но, да јед но став-
ни је не мо же да бу де, сем да за пла чеш, 
да на то ме не ште диш, гор ке су зе да ли-
јеш. Ко ли ко ли смо се са мо но вих ми-
ли јар ди евра у бе лом све ту за ду жи ли?! 
А они сад по че ли да ште де на хар ти ји 
и на днев ни ца ма?! То ли ко ком пју те ри-
зо ва ни ма, те ле фон ски – за са стан ке и 
круп не да круп ни је од лу ке не мо гу да 
бу ду – опре мље ни ма, па пи ри су чи сти 
лук суз. А ва ла су се и на пу то ва ли…

Би ла је и зи ма, се ти те се, па је, за ми-
сли те ви са мо тог чу да, снег ја че пао у 
фе бру а ру, па је по крио и за мео кро-

во ве и пу те ве, али и по ка зао тра го ве, 
ка ко оно ка же на род на и још Ву ко ва 
по сло ви ца „Не па да снег да за ве је брег, 
не го да звер ке по ка жу свој траг”.  

И шта би? Ни ка ко ни је би ло нор мал-
но да се нор мал но ре ши пи та ње сне-
га, где би то ми мо гли без по зо ри шта 
и дру гих би о ско па, не го је по тег ну то 
на те ле фон ске жи це ко је зу је, очи то на 
ис ку ство и с пра вом (кан да се од мах 
на по чет ку сту ди ја прав них на у ка учи 
да је „пра во во ља вла да ју ће ели те уз-
диг ну та на ни во за ко на”), да се то има 
све ван ред но ре ши ти и да се елан та ко 
мо ра удар нич ки по спе ши ти. И та ко би, 
људ ска со ли дар ност ни је мо гла би ти 
оби чан људ ски и кул ту ран чин... Упрег-
ну те су и ло па те и моћ не ма ши не, бор-
ба је би ла ди љем фе бру а ра, а он да је 
сам сам ци јат до шао и март, па април… 
Опет, мај са мо што ни је!

Ина че, на ше по ште су успе шно ра-
ди ле у свим усло ви ма. Не ма ба то ша ле, 
па ми смо ти пр ва ли га, Пре ми јер ли га, 
При ме ра, рад нич ко-спорт ска су пер ли-
га.

Наш по штар Фи лип Фи ли по вић, 
окрет ни и успе шни управ ник по ште 
Кур шу млиј ска ба ња, под ви жник је 
углед них „НО ВО СТИ”, на гра ђен је Пла-
ке том за нај пле ме ни ти ји под виг го ди-
не. Сва ко днев но по твр ђу је сво ју пле-
ме ни тост, уз пи сма и пен зи је по се ли ма 
но си хра ну и ле ко ве. Од по чет ка је сво-
јим сред стви ма ку по вао на мир ни це за 
не ко ли ко по ро ди ца, али ка ко су по тре-
бе пре ва зи шле ње го ве скром не мо гућ-
но сти и ка ко је сне жна бло ка да ого ли ла 
бе ду и не моћ нај си ро ма шни јих у овим 
се ли ма по кре нуо је ак ци ју при ку пља-
ња нео п ход не по мо ћи. 

Не ма да на да га не за бо ли ср це. Не 
мо же, ка же, да раз у ме де цу ко ја су оти-
шла из се ла, па за бо ра ви ла на сво је 
ста ре ро ди те ље... 

Као да и они јед но га да на не ће би ти 
ста ри.

Наш Син ди кат имао је, кра јем мар та, 
Скуп шти ну у Аран ђе лов цу. Ве о ма зна-
ча јан до га ђај, по оном што је би ло и по 
оном што ће би ти. Дво го ди шњи рад 

Пише: Благоје Свркота
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ру ко вод ства и укуп ни би ланс успе ха и 
успе шно сти за у зео је цен трал но ме сто, 
све са пле би сци тар ним из ја шња ва њем 
о пот пу ном по ве ре њу син ди кал ном вр-
ху на че лу са ис ку сним, ха ри зма тич ним 
и од луч ним пред сед ни ком Син ди ка та 
ПТТ Ср би је Алек сан дром Па вло ви ћем. 

Ина че, под се ћам, Јав но пред у зе ће 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” је про шле го-
ди не има ло при ход од 22,85 ми ли јар ди 
ди на ра и не то до бит од 2,04 ми ли јар де 
ди на ра. По шта успе шно иде ка одр жи-
вом по сло ва њу упр кос пре но су сво га 
вла снич ко га уде ла у Те ле ко му др жа ви, 
упр кос не из вр ше ном „чвр стом” обе ћа-
њу да ће нам вра ти ти на шу Бан ку По-
штан ску ште ди о ни цу, упр кос зам ка ма 
еко ном ске кри зе и те шким ис ку ше њи-
ма ли бе ра ли зо ва ног тр жи шта, упр кос 
на ка рад ном по врат ку у ка пи та ли зам.

Наш ге не рал ни не по су ста је. 
Дипл. инж. Го ран Ћи рић је ре као да 

су нај ва жни ји по сло ви на ста вак ре-
струк тру и ра ња и кор по ра ти ви за ци ја 
пред у зе ћа, као и по ве ћа ње ефи ка сно-
сти и раз вој услу га. Пред сто ји и да ља 
тех но ло шка мо дер ни за ци ја си сте ма, 
пре све га ауто ма ти за ци ја пре ра де по-
ши ља ка, што ће обез бе ди ти још ква ли-
тет ни је по штан ске услу ге и мно го број-
не сер ви се за ко ри сни ке… 

На на шој Скуп шти ни у Аран ђе лов цу 
ле по је го во рио, а ми смо га исто та ко 
слу ша ли. 

Ус крс је.
Па, он да, Пр ви мај. 
За ра да из до би ти је кон кре тан ре зул-

тат на ше ПО ШТЕ. И то у 2011. го ди ни кад 
по пр ви пут не ма смо ТЕ ЛЕ КОМ. Али, 
кад је реч да се нор мал на про це ду ра 
нор мал но спро ве де, да за по сле ни до-
би ју оно што су за ра ди ли, ис па да као да 
про си мо, а на ше, за ра ђе но. Вла да узме 
по ло ви ну, од по ло ви не по ло ви на иде 
у наш раз вој, а са мо та че твр ти на че ка 
да лег не на лич ни кон то по ште ног по-
штан ског чо ве ка. Као да се бо ји мо што 
смо до бро ра ди ли, и што до бро ра ди-
мо. (Управ ни од бор је 11. апри ла до нео 
од лу ку о ис пла ти, че ка се од лу ка Вла де 
Ср би је…) Ми ну си у „на шој По штан ској 
ште ди о ни ци” ни су из обес ти, не го због 
пу ке по тре бе да се са мо – пре жи ви. 

Ку да ли пло ви овај брод?
До ла зе Ђур ђев дан и – ђур ђев дан ски 

ИЗ БО РИ. 
Ви дов дан је још да ле ко.

У на шем Пред у зе ћу по сто ји јед-
на ма ла рад на је ди ни ца, ма ла по 
бро ју за по сле них али ве ли ка по 
при хо ду ко ји оства ру је. Реч је 
Рад ној је ди ни ци „Ка блов ско ди-
стри бу тив ни си стем – КДС”.У овој 
РЈ је за по сле но око 100 рад ни ка, 
али у укуп ном при хо-
ду ЈП ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја” уче ству је са 
че ти ри про цен та.

Ме ђу тим, ула га ња 
у ову рад ну је ди ни цу 
су из го ди не у го ди ну 
све ма ња. Па жња ко ја се по све ћу-
је КДС-у та ко ђе све ви ше опа да – 
као да не ко на мер но же ли да ову 
РЈ ко ју је По шта ства ра ла прет-
ход них 20-ак го ди на из оп шти из 
ње ног са ста ва. РЈ КДС већ ду же 
од ме сец да на (не сво јом кри ви-
цом) не ма скло пљен уго вор са 
из во ђа чи ма за одр жа ва ње ве ћег 
де ла сво јих мре жа.

По ред то га, ни во одо бре них 
сред ста ва за на бав ку но ве опре-
ме ра ди одр жа ва ња по сто је ћег 
ни воа ра да си сте ма, а та ко ђе и 
ра ди уна пре ђи ва ња и са вре ме-
ни за ци је си сте ма ка ко би и ПТТ 
КДС по ну дио но ве услу ге сво јим 
ко ри сни ци ма, је у стал ном па ду. 
Тај из нос је не до пу сти во ма ли ка-
да се упо ре ди мо са кон ку рен ци-
јом (СББ, ИКОМ, Век тор...), а још 
је чуд ни је да је и од та ко ма лог 
оби ма из дво је них сред ста ва ре а-
ли зо ва но тек 14 од сто.Ми се пи-
та мо – ЗА ШТО?

Бо љем пред ста вља њу и при-
бли жа ва њу ПТТ КДС-а по тен ци-
јал ним ко ри сни ци ма не по кла ња 
се ни ма ло па жње. Пре из ве сног 
вре ме на би ли смо све до ци ка-
кву је кам па њу спро вео „Век тор” 
ка да је од ми нор ног уче сни ка у 
ка блов ско ди стри бу тив ном пре-
но су сиг на ла по стао је дан од 
нај ве ћих опе ра те ра, а да не го-

во ри мо о мар ке тин гу ко ји има ју 
СББ и Те ле ком. У све му то ме се 
ја вља и но ви про блем све ве ћег 
от ка зи ва ња уго во ра од стра не 
ко ри сни ка, не због не за до вољ-
ства ПТТ-КДС-ом, већ за то што 
им дру ги опе ра те ри ну де ра зно-

ра зне по вољ но сти и 
но ве ко ри снич ке 
услу ге у ко је ми ни-
смо ин ве сти ра ли. 
До дат ни про блем је 
што на тр жи шту ми 
на сту па мо одво је но 

од ПТТ-Не та, та ко да ко ри сни ци 
не мо гу у па ке ту да до би ју и ТВ и 
ин тер нет, што код дру гих опе ра-
те ра иде за јед но.

За по сле ни у КДС-у за бри ну ти 
су за свој ста тус и због не дав них 
при ча о стра те шком парт нер ству 
и пи та ју се ко ме то сме та успе шан 
КДС у окви ру ПТТ-а? За што се По-
шта од ри че бу дућ но сти, јер КДС 
уз ма ло ви ше ула га ња и по др шке 
мо же по ста ти ли дер у КДС си сте-
ми ма, по што је ди ни пре но си мо 
сиг нал кроз оп тич ке ка бло ве по-
ста вље не под зе мљом и је ди ни 
има мо мре жу по свим европ ским 
стан дар ди ма. Ипак, број ко ри-
сни ка стаг ни ра. За што је По шта 
до зво ли ла да се у 4850 но вих ста-
но ва на про сто ру бив ше ка сар не 
у Ку мо дра жу уво ди мре жа дру гих 
опе ра те ра (што је ура ђе но без 
тен де ра), као и на под руч ју но вог 
на се ља у око ли ни ул. Др Ива на 
Ри ба ра, иако ми у тим де ло ви ма 
гра да већ има мо сво је чво ро ве и 
мо гућ ност да са ма ло ула га ња до-
би је мо пре ко 6000 ко ри сни ка на 
те ри то ри ји Бе о гра да.

Овим пу тем по зи ва мо све за-
по сле не у ПТТ-у да не до зво ле 
уни шта ва ње и оту ђи ва ње јед ног 
свог де ла у ко ји су и они ула га ли 
сво јим ра дом, а при том тај део 
до но си и за вид ну до бит.

ШТА СЕ ДЕ ША ВА СА КДС-OM

За што се По шта 
од ри че бу дућ но сти?
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ПОШТАРОВ ЛЕТ (ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТНОМ СНАГОМ ИСПОВЕСТИ)

Бора Филиповић: Праштање је 
врлина

Кад сте се и где за по сли ли?

Пр вог сеп тем бра 1979. у по шти 
Па ра ћин, као по штар.

Шта не би сте ра ди ли?

Не сти дим се би ло ка квог по сла, 
осим оно га што се ко си са за ко ни ма 
и мо ра лом.

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

Из ме ђу шест и осам са ти.

Шта сте не дав но са ња ли?

Рет ко са њам, не се ћам се.

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

Ју тро је па мет ни је од ве че ри.

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

Ју тро, су бо ту, про ле ће (крај апри-
ла–по че так ма ја).

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

На ре ку и на мо ре.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

Ни ка да, не во лим зи мо ва ња.

Че га се пла ши те?

Ни сам си гу ран да ви ше по сто ји 
не што че га бих се упла шио.

Ка да се осе ћа те као да сте у 
клоп ци?

Не до зво ља вам да се та ко осе-
ћам.

Че му се нај ви ше ра ду је те?

Успе ху чла но ва по ро ди це.

Шта је то син ди кал на бор ба?

Бор ба за очу ва ње рад них ме ста, 
за јед на ку при ме ну за ко на пре ма 
свим за по сле ни ма, за ускла ђи ва ње 
за ра да са тро шко ви ма жи во та, бор-
ба да сви ми од по ште ног ра да жи-
ви мо до стој но, да ЖИ ВИ МО а не да 
пре жи вља ва мо.

Пред сед ник Скуп шти не Ре ги је III 
Бо ра Фи ли по вић углед ни је члан 
Из вр шног од бо ра Син ди ка та ПТТ 
Ср би је. Ис ти чу га од луч ност, енер-
ги ја, упор ност  и од лич но по зна ва-
ње пра ви ла син ди кал не бор бе. О 
се би је на пи сао: „Ро ђен сам 10. ју ла 
1957. го ди не у Па ра ћи ну. За вр шио 
сам при род но-ма те ма тич ки смер 
гим на зи је и упи сао Еко ном ски фа-
кул тет у Кра гу јев цу. Пре ки нуо сам 
сту ди је и за по слио се у По шти. Ра-
дио сам као по штар, тт до ста вљач, 
во зач, управ ник по ште 35255 До ња 
Мут ни ца пу них 14 го ди на, на кон 
то га сам 10 го ди на био кон тро лор 
до ста ве у по шти Па ра ћин, а по том 
кон тро лор до ста ве у по шти Ја го ди-
на. Укуп но имам 33 го ди не ста жа у 
По шти. Син ди кал ним ра дом се ба-
вим ду го, од за о по сле ња, а по чео 
сам као пред сед ник Син ди кал не 
по дру жни це у Па ра ћи ну. Оже њен 
сам, имам тро је де це, жи вим у по-
ро дич ној ку ћи у Па ра ћи ну”.

Шта је то по тро шач ка кор па?

Ру па без дна

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?

Пред став ник ве ли ке ор га ни за ци-
је, ис ку сан, не ко рум пи ран, од лу чан, 
хра бар, ре чит, чо век при знат и по-
што ван ка ко од оних ко је за сту па, 

та ко и од по сло дав ца и др жав не 
вла сти.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?

Сли ке дра гих осо ба но сим у ср цу, 
а не у нов ча ни ку.

Ко је но ви не чи та те?

Тру дим се да их не чи там. Све оне 
пи шу по не чи јем на ло гу, из ин те ре-
са.

Шта гле да те на ТВ?

Ре пор та же о пу то ва њи ма, еми си-
је о при ро ди и жи во ти ња ма.

Ко ли ко има те при ја те ља?

Пра вих ве о ма ма ло.

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

ИСКРЕ НОСТ!

Каквe сте на ра ви?

Бла го пр га ве.

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

О ру жним епи зо да ма жи во та.

Шта ни ка да не би сте опро сти ли?

Пра шта ње је вр ли на, тре ба пра-
шта ти.

Ко ме би сте же ле ли да се 
из ви ни те?

Не мам та кву по тре бу.

Шта је за вас сре ћа?

Би ти здрав и во љен, во ле ти и жи-
ве ти у здра вој и сло жној по ро ди ци.

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

Не по сто ји, па је и не за ми шљам.

Ко ме ће те веч но би ти за хвал ни?

Оно ме ко то за слу жу је.

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

Мо ја по ро ди ца.
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Шта ми сли те о мо дер ном до бу?

Мо жда сам ста ро мо дан, али ми-
слим да до но си ви ше ло шег не го 
до брог. Оту ђи ва ње љу ди је нај го ри 
про дукт мо дер ног до ба.

Ко ја на да др жи чо ве чан ство?

На да да ће ју тро би ти бо ље од 
ве че ри??? Мо жда... не ка да... бар на-
шим по ко ље њи ма.

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

Ве о ма бр зо, али не у јед на че но. 
По не где сјај, гла мур, из о би ље, бо-
гат ство... али мно го ви ше гла ди, бе-
де, ја да, си ро ти ње...

Шта ми сли те о тран зи ци ји?

Стра на реч ко ја се све ви ше упо-
тре бља ва код нас. По де фи ни ци ји 
„пре лаз из не тр жи шног об ли ка у 
тр жи шни об лик при вре ђи ва ња”. По 
ме ни, дуг и му ко трп ни про цес ко ји 
тре ба да до не се бо љи так. Али, све 
ма ње ве ру јем у тај бо љи так.

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

Све осим ша ре них и не при клад-
них мо јим го ди на ма.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

Бо ру Стан ко ви ћа.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

Са ву Шу ма но ви ћа.

Шта ми сли те о зам ка ма 
жи во та?

Без њих би  жи вот био мо но тон.

Зна те ли шта су сек те?

Гру пе ла ко вер них, не у рав но те-
же них, пси хич ки ла бил них љу ди 
ко ји ма по је дин ци ис пи ра ју свест, 
упра вља ју њи ма ра ди сти ца ња ма-
те ри јал не до би ти.

Ко ја дро га је нај го ра?

Не по сто је ло ше, го ре и нај го ре. 
Све су уби тач не.

Ко јим спор том се ба ви те?

Ри бо ло вом.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

На жа лост, не пи шем их ви ше. Јед-
на од по сле ди ца мо дер ног до ба.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

При ча ло се ... нај це ње ни ји љу ди 
у се лу:  поп, учи тељ и по штар. Али, 
ви ше ни је та ко.

Да ли сте гле да ли филм „ПО
ШТАР” са Ке ви ном Кост не ром?

Је сам, ни је лош.

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

Она ко ја „уђе” у уво.

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

Не кад, у про шло сти, љу бав. Са да 
углав ном ин те рес.

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

По сле 33 го ди на ра да у њој... Ве-

ли ка фа бри ка са сво јим по го ни-

ма у свим кра је ви ма на ше зе мље. 

Фа бри ка са не пре кид ним тра ка ма 

(шал те ри ма) ко је се не за у ста вља ју 

ни ка да, па ни он да ка да су па да ле 

бом бе. Фа бри ка чи ји рад ни ци, по-

шта ри, кро че та мо где осим ву ко ва 

и њих не за ла зи ни ко. 

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

Ма ње су је те, зло бе, љу бо мо ре, 

мр жње. Ви ше љу ба ви, дру же ња, 

пра шта ња, да ва ња, сме ха... Па – је-

дан је жи вот.

(Б. С.)

Већ не ко ли ко ме се ци функ ци-
о ни ше фо рум у окви ру ин тер нет 
пре зен та ци је Син ди ка та ПТТ Ср-
би је. Циљ нам је био да уна пре ди-
мо ко му ни ка ци ју и пру жи мо сви-
ма мо гућ ност да ис ка жу свој став 
о свим бит ним пи та њи ма, али и да 
стек не мо увид у рас по ло же ње и 
ми шље ње члан ства на те ре ну.

Фо рум је стар то вао ја ко до бро, 
има пу но те ма и пи та ња а нај ви ше 
за ру ко вод ство Син ди ка та и прав-
ни ка.

Чел ним љу ди ма је нај че шће по-
ста вља но пи та ње у ве зи са за ра-
дом из до би ти, пла та ма, ак ци ја ма 
али о но вој ор га ни за ци ји По ште 
ко ја тек тре ба да за жи ви. Рад ни ке 
По ште је ин те ре со ва ло и да ли ће 
би ти још ак ци ја сти му ли са ног до-
бро вољ ног од ла ска из Пред у зе ћа, 
а при ме ће но је и да има ја ко до-
бро ин фор ми са них ко ле га. 

Са дру ге стра не ан га жо ва ње 
прав ни ка је очи глед но био пун 
по го дак јер је са мо у том де лу фо-
ру ма по ста вље на 21 те ма а укуп но 
је би ло ви ше од 15 хи ља да пре гле-
да. Наш прав ник је од го во рио на 
пре ко сто кон крет них зах те ва за 

Нај ви ше пи та ња за 
ру ко вод ство и прав ни ка

прав но ми шље ње, а нај ви ше те ма 
је из обла сти пра ва из Ко лек тив-
ног уго во ра и За ко на о ра ду. Би ло 
је и пи та ња ко ја не ма ју ве зе са рад-
ним пра вом али су по се ти о ци на-
шег фо ру ма до би ли са вет и у тим 
слу ча је ви ма.

По ред пи та ња за ру ко вод ство и 
прав ни ка, на фо ру му мо же те по-
ста ви ти те му или про чи та ти ста во-
ве дру гих у ве зи са ра дом Фон да 
со ли дар но сти, Од бо ра за без бед-
ност и здра вље на ра ду, али и пи та-
ња из обла сти по штан ске тех но ло-
ги је ко ја су по себ но ин те ре сант на 
на шим чла но ви ма.

Би ло је и по ку ша ја од стра не „ко-
ле га“ из дру гих син ди ка та да пре ко 
на шег фо ру ма про ту ра ју „ин фор-
ма ци је“ али су то би ли по је ди нач-
ни слу ча је ви ко ји су пре по зна ти и 
спре че ни.

На да мо се да ће фо рум на ста ви-
ти да жи ви, да ће би ти ви ше кон-
крет них пи та ња и ко мен та ра ко ји 
мо гу да нам по мог ну у фор ми ра њу 
ста во ва и ми шље ња по ра зним те-
ма ма. Да ли ће та ко и би ти, за ви си 
од свих нас.
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ПОШТАР

Ше там се шу мом
Али у ми сли ма сам
По ред те бе
И то не мо гу да про ме-

ним

Ум ме во ди на пред
Али ипак ср це
Ми сли да је бо ље
Да се вра тим на зад

Стал но си ми у гла ви
Мо ја љут ња и че жња
Не мо гу то да про ме-

не
Као да на и ђу на пре-

пре ку 

Љу ба ви

Ше там и ми слим:

О, бо же, да ли ћеш ме се

Се ти ти кад за у век 
одем

Из тво га жи во та

Идем шу мом

Али у ми сли ма сам

По ред те бе и то не же-
лим

Да про ме ним

Ања Ко ва че вић,
ОШ „Јо сиф Пан чић“,

Бе о град

РУ КО ПИ СИ ДЕ ЦЕ НА ШИХ РАД НИ КА

ТУ ГА
СУДОКУ

ЗАБАВНА СТРАНА

УКРШТЕНИЦА


