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РЕЧ УРЕД НИ КА
По што ва не ко ле ге, пред ва ма је 

163-ћи број „По шта ра“, гла си ла Син-
ди ка та ПТТ Ср би је у ко ме су за бе-
ле же не све бит ни је син ди кал не ак-
тив но сти и де ша ва ња из ме ђу два 
бро ја.

У вре ме ка да је овај број „По шта-
ра“ био у за вр шној фа зи по кре ну ти 
су про те сти про тив ме ра Вла де Ре-
пу бли ке Ср би је ко је сав те рет кри зе 
пре ва љу ју на ле ђа рад ни ка у јав ном 
сек то ру ко ме и ми при па да мо. Оче-
ку је мо пу но де ша ва ња и но во сти у 
на ред ном пе ри о ду и мо гу ће је да 
ће до из ла ска ово га бро ја би ти још 
ак ци ја и де ша ва ња, па ће мо вас о 
то ме из ве шта ва ти пу тем бил те на и 
на шег сај та. У овом из да њу да је мо 
кра так осврт на ста ње и раз ло ге ко-
ји су прет хо ди ли от по чи ња њу се ри-
је про те ста.

На ста ви ли смо да пра ти мо ак тив-
но сти око ре ор га ни за ци је до ста ве. 
Син ди кат ПТТ Ср би је је све сво је ре-
сур се усме рио ка из на ла же њу на чи-
на да се та основ на де лат ност уре ди 
на ва љан на чин.

Ка ко је не дав но до шло до сме не 
на че лу пред у зе ћа, при ре ди ли смо 
за вас раз го вор са но вим ге не рал-
ним ди рек то ром, го спо ди ном Ми-
ла ном Кр ко ба би ћем. Ту је и ин тер вју 
са пр вим чо ве ком на шег син ди ка та, 
Алек сан дром Па вло ви ћем, кроз 
ко ји се су ми ра ју ре зул та ти до са да-
шњег ра да, али и да ју смер ни це за 
пе ри од пред на ма.

На ста вља мо да пра ти мо ре ги о-
нал на де ша ва ња и не ке за по че те те-
ме као што су на бав ка уни фор ми и 
из град ња по штан ских цен та ра.
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ПО ЗВА ЋЕ МО ЧЛАН СТВО ДА ИЗ РА ЗИ СВО ЈЕ НЕ ЗА ДО ВОЉ СТВО НА УЛИ ЦА МА

Недопустивједрастичанпад
стандардастановништва

По след њих ме сец да на наш син-
ди кат во ди же сто ку бор бу ка ко би 
за шти ти ли еко ном ски и со ци јал ни 
по ло жај за по сле них. Већ при лич но 
оси ро ма ше ни и по ни же ни, са за ра-
да ма ко је је два да омо гу ћа ва ју пре-
жи вља ва ње, су о чи ли смо се са ме-
ра ма Вла де Ср би је ко је до дат но и 
дра ма тич но по гор ша ва ју ма те ри јал-
но-со ци јал ни по ло жај свих гра ђа на, 
па та ко и рад ни ка По ште.

На род на скуп шти на је усво ји ла ре-
ба ланс бу џе та за 2012. го ди ну, као и 
из ме не и до пу не ви ше за ко на на ме-
ње них фи скал ној кон со ли да ци ји. Ни-
је дан од до не тих за ко на, пр вен стве-
но оних ко ји се ти чу ма те ри јал ног 
и со ци јал ног по ло жа ја за по сле них, 
ни је био на јав ној рас пра ви упр кос 
обе ћа њи ма пред став ни ка Вла де да 
ће, за раз ли ку од прет ход ног пе ри о-
да, би ти ус по ста вљен истин ски со ци-
јал ни ди ја лог. 

Сва на ша па жња и ак тив но сти 
усме ре ни су ка ци љу да нас не „пот-
ка че“ од ред бе За кона о утвр ђи ва њу 

мак си мал не за ра де у јав ном сек то ру, 
али ре а гу је мо и због та ла са по ску-
пље ња основ них жи вот них на мир-
ни ца, енер ге на та, пре во за... Све то 
је про у зро ко ва ло да ље уру ша ва ње 
иона ко ни ског стан дар да на ших рад-
ни ка.

Син ди кат ПТТ Ср би је, у са рад њи са 

дру гим син ди ка ти ма, пред у зи ма ме-
ре ка ко би се ко нач но ста ло на пут 
да љем оси ро ма ше њу за по сле них и 
гра ђа на Ср би је.

У скло пу тих ак тив но сти, Син ди кат 
ПТТ Ср би је, у са рад њи са син ди ка-
ти ма из оста лих јав них пред у зе ћа, а 
пре ко на ше цен тра ле – Кон фе де ра-
ци је сло бод них син ди ка та ко ја оку-
пља 186 хи ља да рад ни ка, усво јио је 
низ ме ра ка ко би се Вла ди Ср би је 
скре ну ла па жња на наш по ло жај и 
ка ко би за шти ти ли ни во на ших пра-
ва и за ра да. Пр ва у ни зу тих ак тив-
но сти био је про тест упо зо ре ња ко ји 
је одр жан 10. ок то бра у пе ри о ду од 
12 до 13 ча со ва у ве ћим гра до ви ма 
Ср би је. На ску по ви ма су про чи та ни 
сле де ћи зах те ви:

„Зах те ва мо од Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је да у пот пу но сти по шту је Устав 
Ре пу бли ке Ср би је, за ко не и ва же ће 
ко лек тив не уго во ре; да се ус по ста ви 
со ци јал ни ди ја лог и да укљу чи Кон-
фе де ра ци ју сло бод них син ди ка та 
као рав но прав ног со ци јал ног парт-
не ра; да се спре чи пљач ка, ко руп ци-
ја и рас про да ја др жав не имо ви не; да 
се за шти ти стан дард гра ђа на Ср би је 
и спре че стал на и нео прав да на по-
ску пље ња ро ба и услу га.“

У овом про те сту су уче ство ва ли на-

Поскупљења и несташице
По ве ћа њем ПДВ-а ни су об у хва ће не основ не жи вот не на мир ни це, та ко 

да је по ве ћа ње њи хо вих це на ових да на нео прав да но. Код ве ћи не про из-
во ђа ча це не су по ве ћа не од 15 до чак 30 од сто у од но су на исти пе ри од 
прет ход не го ди не, а у по је ди ним слу ча је ви ма по ве ћа ње це на из но си и до 
100 од сто!

Пад на ших за ра да је еви ден тан, а ку пов на моћ је са мо за пар да на опа ла 
за тре ћи ну. Овим по ску пље њи ма је власт по ка за ла да ће пу ње ње бу џе та 
ићи нај ви ше пре ко ле ђа гра ђа на.

Ми ни стар тр го ви не Ра сим Ља јић из ја вио је да је др жа ва ис цр пе ла го то во 
сав ар се нал ме ра ко је су јој на рас по ла га њу ка да је реч о не ста ши ца ма и 
по ску пље њи ма основ них жи вот них на мир ни ца.

„Не мо же мо ни ка квом ад ми ни стра тив ном од лу ком да на те ра мо би ло ко-
га да сни зи це ну сво јих про из во да, јер се то ко си са прин ци пи ма сло бод ног 
тр жи шта“, из ја вио је ми ни стар. Ка ко је ис та као, је ди на по сле ди ца то га што 
су не ки од про из во ђа ча ура ди ли мо же да бу де пад тра жње, а да др жа ва 
бес ца рин ским уво зом омо гу ћи ауто мат ско сма ње ње це не тих про из во да.

Ља јић је на ја вио да ће пред став ни ци ми ни стар ства раз го ва ра ти са про-
из во ђа чи ма основ них жи вот них на мир ни ца, али и ве ли ких тр го вин ских ла-
на ца ка ко би се на шло ре ше ње.

Син ди ка ти ре ше ња ви де у вра ћа њу це на на пре ђа шњи ни во или у по ве-
ћа њу за ра да..

Почетак организованих протеста против мера Владе Србије
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За ме ник пред сед ни ка Пар ти је ује-
ди ње них пен зи о не ра Ср би је (ПУПС) 
Ми лан Кр ко ба бић пре у зео је функ-
ци ју ди рек то ра По ште Ср би је.

Прил иком пре у зи ма ња ду жно сти 
од Горана Ћирића, нови директор 
је оста вио ути сак да се при пре мио 
за но ви по сао и да по зна је при лике 
у на шој ком па ни ји, али и од но се По-
ште и др жа ве Ср би је. Он 
је ка зао да По шта не мо-
же да се све де са мо на 
сла ње пи са ма и да се у 
пр ви план ста ви фи нан-
сиј ски аспект, већ је она 
је дан од сту бо ва др жа-
ве ко ји шти ти ње не ин-
те ре се.

„Ва ша уни фор ма је 
мо жда по след ња уни-
фор ма ове др жа ве на 
Ко со ву и Ме то хи ји, и ако 
оде и она оти шла је и др жа ва“, ка зао 
је Кр ко ба бић и на вео при ме ре ма-
њих ме ста где бан ке не ма ју ин те ре-
са да оба вља ју плат ни про мет, а да 
не ма по ште љу ди би мо ра ли да иду у 
уда ље на ме ста да оба ве по сао.

Он је ка зао и да ће до при не ти да 
По шта оста не стуб, бит на ин сти ту ци-
ја са ко јом не мо же да се игра ка ко 
ко ме пад не на па мет (на да мо се да се 
то од но си и на но вог ми ни стра кул-
ту ре). Ка да су у пи та њу рад на ме ста, 
Кр ко ба бић је ис та као да ће се за са да 
и да ље др жа ти де ви зе да има  мањ ка 
по сло ва, а не ви шка љу ди.

„Сва ко га ко до ђе код ме не са ста-
вом да у од ре ђе ном ор га ни за ци о-
ном де лу има ви шка љу ди, пи та ћу 
шта је ра дио на про на ла же њу но вог 
по сла“, на гла сио је Кр ко ба бић. „Оче-
ку јем пу ну по др шку за по сле них и не-
мам на ме ру да ра дим ком би на ци је, 
ни ка дров ске ни дру ге. Пот пу но сам 
не про фи тан, и иако су о ме ни при ча-
ли сва шта, за ме не још ни је ве за на 
ни јед на афе ра“, ка зао је Кр ко ба бић.

Ка да је реч о оце ни прет ход ног ра-
да, он је ка зао да су ре зул та ти ви ше 

не го до бри, али мо гу би ти и бо љи 
што за ви си од за по сле них. Под но-
се ћи из ве штај о по сло ва њу, Горан 
Ћи рић је ка зао да је то ком ње го вог 
ман да та оства ре на мо дер ни за ци-
је по штан ског си сте ма у са рад њи 
са др жав ним ин сти ту ци ја ма и да су 
отво ре на тр жи шта ко ја до са да ни су 
би ла ти пич на за ову де лат ност. Ћи-

рић је по себ но апо стро-
фи рао опре де ље ње 
По ште Ср би је ка тех но-
ло шком уна пре ђи ва њу 
си сте ма и уво ђе ње пу не 
ауто ма ти за ци је пре ра де 
по ши ља ка кроз из град-
њу глав них по штан ских 
цен та ра у Бе о гра ду, Ни-
шу и Но вом Са ду.

Ка ко је ре че но при ли-
ком при мо пре да је ду-
жно сти, Ћи рић ће оста ти 

на функ ци ји спе ци јал ног са вет ни ка у 
По шти Ср би је.

Иначе, постављење гос по ди на Кр-
ко ба би ћа пра ти ла је скуп штин ска 
рас пра ва о де пар ти за ци ји и про фе-
си онализацији управљања јав ним 
предузећима, као да неко још памти 
предизборна обећања.

Оно што је сигурно и што добро 
памтимо је да су нам сви досадашњи 
директори долазили на исти начин, 
да су их постављале странке које су 
чиниле власт као награду и захвал-
ност за рад и оданост партији.

Нови генерални је за почетак пока-
зао да заступа социјалну опцију. По-
могао нам је у настојањима да дока-
жемо како Пошта није монополиста 
и да на нас не би смео да се примени 
Закон о зарадама у јавном сектору. 
Такође је утицао да се оконча завр-
злама око Инфостана и да нам се тај 
посао врати како би обезбедили си-
гурне приходе у наредном периоду. 

Кренуло је добро, пратићемо 
даљи рад менаџмента и резултате 
пословања, а надамо се успешној 
сарадњи у интересу запослених.

Поштадобилановог
генералногдиректора

ши син ди кал ни ак ти ви сти, а уко ли ко 
се по ли ти ка Вла де пре ма јав ном сек-
то ру не про ме ни и уко ли ко се не по-
стиг не до го вор да се це не вра те и за-
шти ти стан дард рад ни ка, на ста ви ће 
се са пла ни ра ним ак тив но сти ма ко је 
тре ба да до ве ду до ма сов ног из ла ска 
рад ни ка на ули це Бе о гра да.

Са да је очи глед но да се те рет кри-
зе пре ва љу је на ши ро ке ма се, а јав-
ни сек тор, ко ме и ми при па да мо, би 
пре ма ме ра ма Вла де тре ба ло да под-
не се нај ве ћи те рет.

О узро ци ма и по сле ди ца ма кри зе 
и на па ду на јав ни сек тор оп шир ни је 
у тек сту на стра ни 12.

Спор ни за кон 
о за ра да ма

Нај ве ћу по мет њу иза звао је За-
кон о утвр ђи ва њу мак си мал них 
за ра да у јав ним пред у зе ћи ма. 
Очи глед но је да је За кон пи сан на 
бр зи ну и без ја сног ста ва на ко га 
тре ба да се од но си и ка кве ефек те 
тре ба да про из ве де. Са зна ли смо 
да је пи сац спор ног за ко на тра-
жио ту ма че ње од Од бо ра за за-
ко но дав ство, јер ни њи ма ко ји су 
пи са ли тај текст ни је ја сно шта су 
на пи са ли, а ка ко је тек на ма.

У јед ном од чла но ва Закона пи-
ше да се за кон ске од ред бе не од-
но се на пред у зе ћа ко ја има ју кон-
ку рен ци ју на тр жи шту услу га ко је 
пру жа ју. На ша ком па ни ја у де лу 
свог по сло ва ња има мо но пол, 
док је у дру гом де лу по сло ва ња 
из ло же на же сто кој кон ку ре нцији, 
па ни ко ме ни је ја сно да ли ће се 
и ка ко За кон при ме ни ти у По шти. 
Ка ко је пре ци зи ра но но вим за ко-
ном, мак си мал на за ра да у јав ном 
сек то ру не мо же би ти ве ћа од 
из но са ко ји се до би ја мно же њем 
нај ве ћег ко е фи ци јен та за по ло-
жај, утвр ђе ног за ко ном ко јим се 
уре ђу ју пла те др жав них слу жбе-
ни ка и на ме ште ни ка и осно ви це 
утвр ђе не за ко ном о бу џе ту за те-
ку ћу го ди ну. Ова од ред ба је нај ве-
ћа опа сност за нас, јер прак тич но 
зна чи да је мо гу ће уво ђе ње плат-
них раз ре да и од ре ђи ва ње свих 
на ших за ра да на осно ву за ра да 
др жав них слу жбе ни ка истог ни-
воа.

Милан Кркобабић
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Све је по че ло са пи лот про јек том 
и по ку ша јем по сло вод ства да 

ква ли тет до ста ве по ве ћа уво ђе њем 
ра да за до ста вља че су бо том и у по-
по днев ним са ти ма. Син ди кат ПТТ 
Ср би је је ак тив но пра тио тај про је-
кат и ја сно ста вио до зна ња по сло-
дав цу да су на ши по шта ри про тив 
уво ђе ња ова квог на чи на ра да и да 
се ква ли тет до ста ве мо же по сти ћи 
са мо ан га жо ва њем аде кват ног бро-
ја по шта ра, про ме ном Пра вил ни ка о 
уру че њу суд ских пи са ма, ре ор га ни-
за ци јом до ста ве, ра ци о на ли за ци јом 
ре сур са, ујед на ча ва њем оп те ре ће-
но сти ре јо на, уно ше њем пра вил них 
ста ти стич ких по да та ка, из ра дом ре-
ал них ака та о нор ма ти ви ма итд.

По за вр ше ном пи лот про јек ту, 
као и у вре ме те сти ра ња, упо ре до 
са ана ли зом ко је су оба ви ле струч-
не слу жбе Пред у зе ћа и службe по 
рад ним је ди ни ца ма, Ко ми си ја ко ја 
се ба ви тех но ло ги јом у окви ру Син-
ди ка та ПТТ Ср би је ра ди ла је ана ли-
зу истог про јек та. На са мом стар ту 
при хва ти ли смо ини ци ја ти ву по сло-
вод ства и у не по сред ним раз го во-
ри ма са до ста вља чи ма об ја шња ва-
ли смо свр ху и циљ са мог про јек та. 
Тај по сао требалo je да ра де ди рек-
то ри рад них је ди ни ца, али смо у си-
ту а ци ји у ко јој смо се на шли пре по-
зна ли мо ме нат да се уре ди до ста ва 
и ак тив но смо кре ну ли са ра дом. 

Јед на од нај ва жни јих при мед би 
од но си се на вре ме пред ви ђе но за 
пи лот про је кат, јер је то пе ри од ка-
да су до ста вља чи ве о ма оп те ре ће ни 
са по слом и ма те ри ја лом за до ста ву. 
Пре ма то ме, сма тра мо да про је кат 
ни је уве ден у пра во вре ме и да због 
то га ни је дао ци ља не ре зул та те.

Еви ден ти ра ли смо и про блем уру-
че ња по ши ља ка прав ним ли ци ма 

ПРО ЈЕ КАТ УНА ПРЕ ЂЕ ЊА КВА ЛИ ТЕ ТА ДО СТА ВЕ

Синдикатћедатипунидопринос
На ред је ко нач но до шла ре ор га ни за ци ја до ста ве, ње но уна пре ђе ње и по сти за ње ква ли те та са ко јим Пред у зе ће 

у но вом рад ном окру же њу и све ве ћим зах те ви ма ко ри сни ка, уз сву ло јал ну и не ло јал ну кон ку рен ци ју, мо ра да оп-
ста не и за др жи сво ју по зи ци ју ли де ра и јав ног опе ра те ра оп ште дру штве ног зна ча ја. За Син ди кат ПТТ Ср би је ово је 
при ли ка да са гле да мо, про ве ри мо и по ку ша мо да ре ши мо све при мед бе и су ге сти је на ших чла но ва са те ре на ко ји 
ра де на до ста ви, а при мед би је мно го.

јер се рад но вре ме мно гих прав-
них ли ца за вр ши пре не го што до-
ста вљач стиг не до њих, по себ но 
при ли ком дру ге до ста ве. По шта ри 
су се на те ре ну сре ли са не по вер-
љи вим ко ри сни ци ма и то нај ви ше 
на до став ним ре јо ни ма где је за сту-
пље на ни ско град ња. Та мо су ка пи је 
у по по днев ним ча со ви ма углав ном 
за кљу ча не. Не тре ба за не ма ри ти ни 
на ви ку ко ри сни ка да им до ста вљач 
до ла зи у пре по днев ним или ра ним 
по по днев ним са ти ма, та ко да ве о ма 
че сто ко ри сни ци ни су хте ли да пу-
сте до ста вља ча у улаз згра де.

Ко ри сни ци су на ви кли да им по-
шту до но си „њи хов по штар“, та ко да 
че сто не ће да отво ре вра та дру гом 
до ста вља чу, а че сте су би ле при мед-
бе и не го до ва ње ко ри сни ка због уз-
не ми ри ва ња у вре ме њи хо вог по-
по днев ног од мо ра.

По шта ри су нам се по жа ли ли на 
по ве ћа ње пре ђе ног пу та то ком 
спро во ђе ња про јек та због по врат ка 

са ре јо на ра ди раз ду же ња са нов-
цем и вред но сни ца ма. Они сма тра ју 
да је пре ђе ни пут пре ве ли ки за та ко 
ма ли број по ши ља ка.

По се бан про блем по шта ри ма 
пред ста вља ло је и сла би је по зна ва-
ње дру гог ре јо на, по себ но у усло ви-
ма сма ње не ви дљи во сти у зим ском 
пе ро ду.

По ве ћа на је угро же ност са мих до-
ста вља ча при во жњи би ци кла у ка-
сни јим са ти ма у са о бра ћа ју, а по себ-
но је угро же на основ на без бед ност 
са мих по шта ра, јер по тен ци јал ни 
на па да чи не зна ју шта по штар но си 
у тор би и да у ис тој не ма нов ца.

Про бле ми се ја вља ју и у са мој при-
пре ми по ши ља ка за до ста ву. До ста-
вља чи углав ном по зна ју до бро свој 
ре јон, а за дру ге им тре ба мно го ви-
ше вре ме на да сло же и при пре ме 
ма те ри јал, што им скра ћу је вре ме 
за до ста ву.

У те сти ра ном пе ри о ду – де цем бар 
2011. го ди не, по шта ри су већ би ли 
пре оп те ре ће ни, та ко да је про сто ра 
за за ду же ње са до дат ним ко ли чи-
ном по ши ља ка би ло ве о ма ма ло. Из 
тог раз ло га би ло је до ста слу ча је ва 
да од ре ђе ни број по ши ља ка ни-
је био за ду жен за до ста ву, јер је по 
про це ни кон тро ло ра и управ ни ка 
би ло не ре ал но да се мо гу уру чи ти у 
то ку рад ног вре ме на.

У то ку пе ри о да те сти ра ња по вре-
ме но су би ли ага жо ва ни сви за по-
сле ни у по шти на по сло ви ма до ста-
ве. Та ко је, на при мер, за два де сет 
ре јо на ра ди ло два де сет че ти ри из-
вр ши о ца. То је има ло за по сле ди цу 
да су по је ди ни ре јо ни има ли и два 
из вр ши о ца па се про дук тив ност 
по ве ћа ла ве ли ким де лом због уру-
че ња књи же них по ши ља ка, чи ји су 
по ши ља о ци бан ке, као и на осно ву 

Раде Станишић, председник Комисије 
за технологију
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по ве ћа ног пре ђе ног пу та због по-
по днев не до ста ве. Про бле ми у по-
је ди ним РЈ су би ли и та кве при ро де 
да је у ви ше на вра та мо ра ла да ин-
тер ве ни ше и по ли ци ја, због не при-
јат но сти ко је су до ста вља чи има ли 
на по по днев ној до ста ви.

Та ко ђе, по ја вљу је се и по тре ба за 
ан га жо ва њем об ра чун ског рад ни ка 
уко ли ко се ор га ни зу је до ста ва у по-
по днев ним ча со ви ма. Кон тро ло ри 
су нам по твр ди ли да на ре јо ни ма 
за и ста по сто је еви дент ни про бле ми 
ко је су до ста вља чи на во ди ли и они 
са ми по твр ђу ју да су при мед бе до-
ста вља ча тач не.

Ма њи обим по сла по не дељ ком 
због до ста ве су бо том је та ко ђе чи-
ње ни ца на ко ју су нам ука за ли сви 
по шта ри ко ји су ра ди ли су бо том, 
што сва ка ко тре ба узе ти у об зир 
при ли ком ана ли зе про јек та ко ји по 
на ма ни је дао оче ки ва не ре зул та те, 
ни ти нас је уве рио да је нео п ход но 
уво ди ти но во рад но вре ме за по-
шта ре на овај на чин.

Тре ба при зна ти да по сто је и по зи-
тив ни ефе ка ти по нов не до ста ве, као 
и да она тре ба да за жи ви као услу га 
ко ја се по зах те ву ко ри сни ка на пла-
ћу је, а мо же да се од ра ди са рас по-
ло жи вим ре сур си ма пост екс прес 
до ста ве или ан га жо ва њем до дат ног 
бро ја рад ни ка јер су нам по шта ри 
већ у ве ли кој ме ри оп те ре ће ни, па 
би уво ђе ње ра да су бо том и у по-
по днев ним ча со ви ма са мо до дат-
но оте жа ло рад љу ди ма ко ји но се 
си стем. Са дру ге стра не, не ви ди мо 
до вољ но еко ном ских по ка за те ља 
за ин си сти ра ње на овом про јек ту 
јер су до би је ни ре зул та ти, у од но су 
на тро шко ве и про бле ме, ви ше не го 
скром ни.

Ре ор га ни за ци ја до ста ве
Сам пи лот про је кат има и по зи тив-

ну стра ну јер је у то ку ана ли зе уоче-
но мно го про бле ма у до ста ви. То је 
по кре ну ло про цес ре ор га ни за ци је 
до ста ве у ко ме Син ди кат ПТТ Ср би је 
да је свој пу ни до при нос, ка ко у ра-
ду фор ми ра них за јед нич ких ти мо ва 
по рад ним је ди ни ца ма у Пред у зе ћу 
за ду же них од стра не Над зор ног од-
бо ра, та ко и у сва ко днев ном ра ду 
сво је Ко ми си је за тех но ло ги ју, ко ја 

је ак тив но укљу че на у ци љу из на ла-
же ња нај бо љих ре ше ња и по сти за-
ња нај бо љих ре зул та та.

Ди рек ци ја за мре жу је до не ла 
Упут ство за кон тро лу ор га ни за ци је 
до став ног под руч ја. Овим упут ством 
де фи ни ше се крај њи циљ, ана ли-
за до став них ре јо на и оп ти мал но 
ко ри шће ње по сто је ћих ка дро ва, у 
ци љу по ве ћа ња ефи ка сно сти и рен-
та бил но сти до ста ве. Ко ри шће њем 
за да тих кри те ри ју ма из упут ства, 
по треб но је омо гу ћи ти по сти за ње 

так чла но ва из ре до ва син ди ка та у 
ме шо ви тим ти мо ви ма по РЈ у Пред-
у зе ћу је пре и спи ти ва ње по сто је ћих 
нор ми из ста ти сти ке, као и пред ло-
зи за уво ђе ње но вих за оне по сло ве 
ко ји ни су нор ми ра ни.

Пра вил но де фи ни са ње нор ми 
је дан је од при о ри те та и стал них 
за да та ка ме шо ви тим ти мо ви ма на-
ло же ног од стра не Над зор ног од-
бо ра – што мо же мо сма тра ти као 
ре зул тат стал ног зах те ва од стра не 
син ди ка та пре ма ру ко вод ству. На 
осно ву то га про ис те кла је и по тре ба 
за фор ми ра ње рад не гру пе на ни-
воу Пред у зе ћа ра ди кон ти ну и ра ног 
пра ће ња и пре и спи ти ва ња по сло ва 
ко ји се нор ми ра ју и из ме не Пра вил-
ни ка и апли ка ци је ПТТ ста ти сти ка.

Из вр шни од бор Син ди ка та ПТТ 
Ср би је, у са рад њи са Ко ми си јом 
за тех но ло ги ју, до нео је од ре ђе не 
смер ни це за рад сво јих пред став-
ни ка у ме шо ви тим ти мо ви ма по РЈ. 
Кон стант но се вр ши еду ка ци ја у том 
сме ру по ре ги ја ма и не по сред ним 
раз го во ри ма у рад ним је ди ни ца ма 
ко је ис ка жу по тре бу за бли жим и 
де таљ ним упу стви ма. Ко ми си ја за 
тех но ло ги ју је де фи ни са ла од ре ђе-
не ак тив но сти, као и па ра ме тре ко је 
је по треб но укљу чи ти за јед ну ком-
плет ну ана ли зу при де фи ни са њу до-
став них ре јо на по овом упут ству.

Та ко ђе, по треб но је ја сно де фи ни-
са ти број до ма ћин ста ва по ре јо ну. 
Тај по да так се мо же до би ти из апли-
ка ци је – кућ ни сан ду чи ћи. Прет ход-
ним Упут ством за ор га ни за ци ју до-
став ног под руч ја код ви со ко град ње 
де фи ни са но је од 900 до 1100 до ма-
ћин ста ва. Но вим упут ством пред ви-
ђе но је и до 1600 до ма ћин ста ва по 
ре јо ну, има ју ћи у ви ду и прав на ли-
ца. У ту свр ху по треб но је по пи са ти 
прав на ли ца по ре јо ни ма. Ова квом 
ана ли зом до би ја мо је дан би тан па-
ра ме тар за пра вил но де фи ни са ње и 
ди мен зи о ни са ње јед ног ре јо на. 

У де лу Упут ства 3. Ста ти стич ки по-
да ци (ко ји ре гу ли ше нор ме, ста ти-
сти ку и про дук тив ност) у ста ву 3.1. 
– про сеч на про дук тив ност ре јо на 
да та је фор му ла за из ра чу на ва ње 
про сеч не про дук тив но сти ре јо на, 
као и про сеч не про дук тив но сти 
по шта ра: Про сеч на прод ук тив ност 

при бли жно јед на ких рад них учи на-
ка по шта ра и ти ме ство ри ти ујед-
на че ну оп те ре ће ност на до став ним 
ре јо ни ма.

Пред у зе ће је фор ми ра ло ме шо ви-
те ти мо ве ко ји ће ра ди ти на ор га ни-
за ци ји и ре ор га ни за ци ји до став них 
под руч ја по овом но вом упут ству. 
Ана лог но то ме, Син ди кат се ак тив-
но укљу чио у све ово и, упо ре до са 
струч ним ти мо ви ма фор ми ра ним 
од стра не ру ко вод ства, Ко ми си ја за 
тех но ло ги ју на шег Син ди ка та вр ши 
све по треб не ана ли зе и при ку пља 
ва лид не по дат ке, ка ко би до не ла 
ко нач но ми шље ње.

Нор ме
По ла зне осно ве за ор га ни за ци ју 

до став ног под руч ја тре ба ло би да 
бу ду ис прав но де фи ни са не нор ме, 
као и нор ми ра ње оних по сло ва ко ји 
још увек ни су аде кват но или су не-
до вољ но нор ми ра ни. Стал ни за да-

Поштар мора бити огледало Поште



6      октобар 2012 • број 163

ПОШТАР

ре о на = уку пан бр. нор ма мин. на 
посл. дост/број ре јо на (број рад них 
да на *480 нор ма ми ну та).

Сма тра мо да ово ни је до бар на чин 
да се из ра чу на ва про сеч на про дук-
тив ност, из раз ло га што се за ефек-
ти ван рад на до ста ви узи ма свих 
осам ча со ва на ра ду до ста вља ча (8 x 
60 мин. = 480 нор ма ми ну та). 
По треб но је узе ти у об зир да 
по штар има пра во на днев-
ни од мор и па у зу за до ру чак 
као и сви оста ли за по сле ни, 
па из тог раз ло га у ли не ар ној 
јед на чи ни за из ра чу на ва ње 
про сеч не про дук тив но сти у 
де ли о цу тре ба да сто ји 450 
нор ма ми ну та (7.5 ча со ва 
ефек тив ног ра да). По ред то-
га, ин сти сти ра мо да и дру ги 
по сло ви ко је оба вља ју по-
шта ри (при пре ма, де о ба до 
ити не ре ра и раз ду же ње) на 
пра ви на чин бу ду нор ми ра-
ни, ка ко би се до би ли пра ви ре зул-
та ти ко ји ће би ти пред у слов за аде-
кват ну ана ли зу.

У де лу Упут ства – 3.3. уче шће ста-
ти стич ких ци фа ра 1014 и 1015 у 

сло ве по на ве де ним ши фра ма (де-
о ба по ши ља ка на ре јо не) ра де 
углав ном де жур ни по шта ри, ко ји 
не су мњи во ула жу од ре ђе ни рад и 
по треб но вре ме, па из тог раз ло га 
ти по сло ви тре ба да уђу у про дук-
тив ност тих ре јо на. Ели ми ни са ње 
ових ши фри (1014 и 1015) мо гу ће 
је ка да пред де о бу и де о бу ре јо на 
бу де вр шио но ви ГПЦ са ма ши на ма 
за сор ти ра ње по ПАК-у. Исто та ко, 
Син ди кат ће у да љем ра ду ана ли зи-
ра ти ста ти стич ке нор ме ко је ути чу 
на про дук тив ност ре јо на, из ме ђу 
оста лог и то да ли де ље ње по ши ља-
ка од стра не по шта ра по ити не ре ру 
кре та ња по ре јо ну ула зи у по је ди-
нач не нор ме. За тај по сао не сум њи-
во је по треб но ула га ње од ре ђе ног 
вре ме на и ра да.

Сма тра мо да је по треб но да се за 
нео п хо дан број из вр ши ла ца у тех-
но ло ги ји ви ше кон сул ту ју и ува же 
ми шље ња са мих тех но ло шких ди-
рек ци ја и да је то по треб но де фи-
ни са ти као тех но ло шко, а не са мо 
ка дров ско пи та ње. Исто та ко, тре ба 
да ти ве ћа овла шће ња са мим ди рек-
то ри ма РЈ за де фи ни са њем по треб-
ног бро ја из вр ши ла ца.

Пре ма на шем ми шље њу, по ве ћа-
ње ефи ка сно сти до ста ве ре ши ло би 
се са де фи ни са њем по треб ног бро ја 

из вр ши ла ца и пре и спи ти ва њем по-
треб не ре зер ве у до ста ви ко ја тре-
ба да буде минимално 15 од сто. То 
је је ди ни на чин за по ве ћа ње ефи ка-
сно сти до ста ве, на су прот уво ђе њу 
фор ми ра них трој ки или че твор ки 
по шта ра ко ји би де ли ли део не ког 
ре јо на уз свој ре јон и уз ре до ван 

рад. Сма тра мо да су по шта-
ри иона ко пре оп те ре ће ни 
на свом ре јо ну и до дат но 
ан га жо ва ње на де лу дру гог 
ре јо на не би има ло ве ћег 
ефек та (по себ но не на ду-
жи пе ри од, у до ба по ве ћа-
ног ко ри шће ња го ди шњих 
од мо ра и бо ло ва ња).

Не ис прав не 
пут не ли сте

По себ ну па жњу смо по-
све ти ли де фи ни са њу Пут не 
ли сте по шта ра, као је дан 
од бит них па ра ме та ра у 

де фи ни са њу ре јо на. У раз го во ру са 
по шта ри ма ко ји ве о ма до бро по зна-
ју свој ре јон и са по да ци ма из апли-
ка ци је „Те ри то ри ја“ у слу жба ма за 
мре жу, мо же се до ћи до са зна ња да 
ли је ре јон до бро од ра ђен и да ли су 
сви па ра ме три ко ји де фи ни шу пут-
ни лист до бро и пра вил но де фи ни-
са ни и од ре ђе ни.

На при мер, на нај ши рем до став-

Сами проверава-
ли путне листове

На ши ак ти ви сти са „Бе о град-
ског вен ца“ об и шли су за јед но са 
по шта ром је дан ре јон на те ри то-
ри ји оп шти не Обре но вац. Се ли су 
у при ват ни ауто мо бил и кре ну ли 
ре дом, да би на кра ју са би ра ња 
уочи ли не та ко ма ло од сту па ње 
од пут ног ли ста, на рав но на ште-
ту рад ни ка. На кнад ном про ве ром 
у ГИС-у ко ју су ура ди ли струч ни 
са рад ни ци у РЈ, уста но вље но je 
од сту па ње од 4,2 ки ло ме тра на 
ште ту по шта ра. Пут ни лист је ис-
пра вљен и ко ле га са да до би ја 
ви ше нов ца за го ри во (ко ри сти 
мо пед), а и про дук тив ност му је 
ве ћа. О то ме ко ли ка је ште та на-
не та том рад ни ку тек ће мо при-
ча ти, али је очи глед но да по сто ји 
пу но про пу ста и не пра вил но сти у 
ор га ни за ци ји до ста ве. Ово је је-
дан од на чи на да се то про ве ри и 
до ка же.

Статистика и норме
У то ку рас пра ве о ор га ни за ци ји 

до ста ве по себ на па жња је усме-
ре на ка ста ти сти ци и нор ма ма, 
јер су оне пред у слов за ва лид-
ну ана ли зу ста ња тог сег мен та 
по сло ва ња. Уоче но је да до ста 
по сла ни је ни ка ко нор ми ра но и 
по ред чи ње ни це да се из вр ша ва 
у про це су при пре ме и уру че ња 
по штан ских по ши ља ка. Уме сто да 
се при ли ком де фи ни са ња сва ког 
но вог по сла ко ји се уво ди у на ше 
по сло ва ње де фи ни шу и по треб не 
рад ње и нор ме за оба вља ње тог 
по сла, до би ли смо пред лог да се 
ви ше не нор ми ра де о ба по ши ља-
ка по реjонима. Наш за да так је да 
ис пра ви мо ову ано ма ли ју.

про дук тив но сти ре јо на ка же се да 
тре ба еле ми ни са ти све фак то ре ко-
ји до во де до про дук тив но сти ре јо-
на, а ко ји ни су ре зул тат ре ал не оп-
те ре ће но сти ре јо на.

Син ди кат скре ће па жњу да по 
рад ним је ди ни ца ма у до ста ви по-

Циљ нам је да реално сагледамо оптерећеност доставе
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ном под руч ју не мо же да ва жи ко-
рек тив ни фак тор 0,6 на пре ђе ни 
пут, јер по штар у том слу ча ју мо ра 
да иде у сва до ма ћин ства за раз ли ку 
од ужег до став ног под руч ја. Та ко ђе, 
на нај ши рем под руч ју ко рек тив ни 
фак тор за пре ђе ни пут пе шке за по-
шта ре ко ји има ју мо пед је 2 км днев-
но, што је ма ло за нај ши ре до став но 
под руч је. У јед ном до ма ћин ству је 
по треб но по не кад отво ри ти и три 
ка пи је да би се до шло до до ма ћин-
ства у ко ме је ко ри сник.

Препознали смо и покушај да се и 
овакви корективни фактори уки ну 
или умање како бисе умањила про-
дук тивност и томе ћемо се енер гич-
но су проставити.

Са дру ге стра не, у град ским сре ди-
на ма у ви со ко град њи је чест слу чај 
да не ра де лиф то ви, што ауто мат ски 
ко рек тив ни фак тор на пре ђе ни пут 
чи ни бе сми сле ним. Све ово тре ба 
узе ти у об зир, јер су то ре ал не жи-
вот не си ту а ци је са ко ји ма се су сре-
ћу на ши рад ни ци. Све РЈ (пре став-
ни ци Син ди ка та ПТТ у ме шо ви тим 
ти мо ви ма), ко је ис ка жу по тре бу за 
пре и спи ти ва ње пут них ли ста по-
што но ша и из ра чу на ва њу ре ал ног 
пре ђе ног пу та по ре јо ну, де фи ни са-
њу до став ног под руч ја на уже, ши ре 
и нај ши ре до став но под руч је, мо гу 
се обра ти ти Син ди ка ту и Ко ми си ји 
за тех но ло ги ју за неп ход ну по моћ. 
Ми смо већ из вр ши ли про ве ру не-
ких реjона и уста но ви ли ве ли ка од-
сту па ња на ште ту до ста вља ча. Са та-
квим по да ци ма се не мо же пра ви ти 
ни ка ква ана ли за.

По штар – огле да ло 
По ште

У за кључ ку Упу ства ко је је из ра ди-
ла Ди рек ци ја за мре жу ка же се да је 
„по штар из вр ши лац ко ји сва ко днев-
но у не по сред ном кон так ту са ко ри-
сни ци ма по штан ских услу га и ње гов 
рад на ди рек тан на чин пре зен ту је 
По шту и ства ра по зи тив ну сли ку о 
на шем по сло ва њу“. Син ди кат се не-
су мљи во сла же са ова квом кон ста-
та ци јом, али и тра жи да се на шим 
по шта ри ма то и омо гу ћи, ства ра ју-
ћи им нео п ход не и по треб не усло-
ве ра да, од ре ђи ва њем оп ти мал ног 
бро ја из вр ши ла ца и омо гу ћа ва њем 

по треб не ре зер ве на до ста ви.
Из вр шни Од бор Син ди ка та ПТТ 

Србије и ње го ва Ко ми си ја за тех но-
ло ги ју ана ли зи ра ли су и све оста ле 
па ра ме тре за де фи ни са ње до став-
них ре јо на по овом Упут ству. При ку-
пља ће се по треб не ин фор ма ци је из 
рад них је ди ни ца, вр ши ти си сте ма-
ти за ци ја истих и пре ко сво јих чла-
но ва уче ство ва ће се у ме шо ви тим 
ти мо ви ма по РЈ, чи ме ће Син ди кат 
да ти свој пу ни до при нос. Циљ нам 
је да се ко нач но уре ди овај сег мент 
на шег по сло ва ња, да до би је мо пра-
ве по дат ке о оп те ре ће но сти по шта-
ра и да по ку ша мо да им по мог не мо 
та ко што ће мо им ство ри ти аде кват-
не усло ве за њи хов рад.

Укљу чи те се!
На кра ју, по зи ва мо све ко ле ге ко ји 

ра де на до ста ви да нам по мог ну сво-
јим пред ло зи ма и су ге сти ја ма. У свим 
рад ним је ди ни ца по сто је ти мо ви ко-
ји ра де на ре ор га ни за ци ји до ста ве, 
а та мо су и на ши ак ти ви сти, ва ши 
пред став ни ци. Ко ли ко озбиљ но бу-
де мо схва ти ли овај по сао, то ли ко ће 
он би ти успе шно ура ђен. 

За Син ди кат ПТТ Ср би је овај про-
је кат је ап со лут ни при о ри тет у ра ду 
и ми га ви ди мо као исто риј ску шан су 
да уре ди мо до ста ву и ре ши мо бр до 
тех но ло шких про бле ма са ко ји ма се 
сва ко днев но су сре ћу на ши чла но ви. 
Са мо за јед нич ким снага ма мо же мо да  
оства ри мо ци ље ве ко је смо за цр та ли.

Ра де ћи ак тив но на про јек ту 
ре ор га ни за ци је до ста ве, ру ко-
вод ство Син ди ка та ПТТ Ср би је и 
чла но ви Ко ми си је за тех но ло ги ју 
об и шли су све рад не је ди ни це по-
штан ског са о бра ћа ја. Оба вље ни су 
раз го во ри са на шим ак ти ви сти ма 
и ди рек то ри ма рад них је ди ни ца, 
а са стан ци ма су, по пра ви лу, при-
су ство ва ли и ше фо ви по штан ских 
слу жби и чла но ви ме шо ви тих ти-
мо ва из ре до ва на шег син ди ка та. 
Раз ме ње на су ми шље ња и ин фор-
ма ци је ко је су би ле од ве ли ке ко-
ри сти за све при сут не.

У свим сре ди на ма су нам као 
глав ни про блем на во ди ли не до-
ста так ка дро ва, од но сно по шта ра 
и не мо гућ ност ор га ни зо ва ња до-
ста ве на ква ли те тан на чин. То ме 
тре ба до да ти и ста ро сну струк ту ру 
ко ја нам не иде у при лог, што до-
дат но оте жа ва си ту а ци ју.

Из оног што смо са зна ли очи глед-
но је да не што „шкри пи“ у ова квом 
на чи ну во ђе ња ка дров ске по ли ти-
ке. На па пи ру то и не из гле да та ко 
ло ше, али на те ре ну је са свим дру-
га чи ја сли ка. Ди рек ци ја за ка дро-
ве је на пра ви ла озбиљ ну ана ли зу 

и ба ра та са ве ли ком ко ли чи ном 
по да та ка ко је ни ко не оспо ра ва. 
Ипак, ка да се си ђе у про из вод њу 
по ста је очи глед но да се ствар но 
ста ње и ста ње на па пи ру не сла жу 
и да у до став ним са ла ма све из гле-
да пот пу но дру га чи је. 

Где на ста је про блем и ка ко је 
мо гу ће да по сто је то ли ке раз ли ке 
у по гле ду про бле ма са ка дро ви-
ма, ни на ма ни је нај ја сни је, али ће 
то пи та ње мо ра ти да се раз ре ши, 
јер је очи глед но да је оно кључ-
но за до бро функ ци о ни са ње на ше 
основ не де лат но сти. 

Сви смо се сло жи ли да је је ди но 
ре ше ње ства ра ње оба ве зне ре-
зер ве и да је све дру го са мо на сил-
но одр жа ва ње бро ја за по сле них 
на за цр та ном ни воу.

По но во се ис по ста ви ло да смо 
би ли у пра ву ка да смо ин си сти ра-
ли на де цен тра ли за ци ји упра вља-
ња пред у зе ћем. Си гур ни смо да се 
ста ње не ће зна чај ни је по пра ви ти 
док ди рек то ри рад них јед ни ца на 
бу ду до би ли ве ћа пра ва али и од-
го вор ност, из ме ђу оста лог, и за ка-
дров ску по ли ти ку уну тар ор га ни-
за ци о не це ли не ко ју во де.

Недостатаккадрова
главнипроблем
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Вла да Ре пу бли ке Ср би је име но-
ва ла је 20. сеп тем бра Ми ла на Кр-
ко ба би ћа за ге не рал ног ди рек то ра 
Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја“. И по ред мно го број них оба-
ве за ко је има на по чет ку свог ман-
да та, но ви чел ник на шег пред у зе ћа 
из дво јио је вре ме да се са ста не са 
чла но ви ма Из вр шног од бо ра Син-
ди ка та ПТТ Ср би је и да у отво ре ном 
и ис црп ном раз го во ру „пре тре се“ 
сва ак ту ел на пи та ња од ин те ре са 
за на ше члан ство и све за по сле не 
у пред у зе ћу. У на ред ним ре до ви ма 
мо же те про чи та ти оно нај ва жни је о 
че му смо раз го ва ра ли с го спо ди ном 
Кр ко ба би ћем.

До шли сте у ве ли ки си стем. Ка
кав је пр ви ути сак и ка кви су Вам 

пла но ви?

Тре ба да зна те да ни сам до шао са 
на ме ром да по ква рим ста ње у По-
шти већ же лим да до при не сем још 
бо љем по ло жа ју пред у зе ћа и ње го-
вом ста бил ни јем по сло ва њу. За чла-
но ве ва шег син ди ка та, али и за све 
за по сле не, то зна чи си гу ран по сао и 
си гур не за ра де, што у овим вре ме-
ни ма ни је ма ла ствар.

Мој ути сак је да По шта ра ди до-
бро, што по ка зу ју и ре зул та ти по сло-
ва ња ко ји су од лич ни. Ипак, си гу ран 
сам да мо же мо ра ди ти и бо ље и то 
ће би ти мој за да так, али пре све га 
за да так свих за по сле них. Сма трам 
да је ова фир ма је дан од сту бо ва др-
жа ве и дру штва, да ра ди по сао од 
оп штег ин те ре са и да се мо ра са чу-
ва ти и за бу ду ће ге не ра ци је. Че сто 
са по но сом ис ти чем да је по штан ска 
уни фор ма је ди но обе леж је др жа ве 
Ср би је на Ко со ву и Ме то хи ји, што 
до вољ но го во ри о са мом си сте му и 
ње го вом зна ча ју.

Не мам на ме ру да спро во дим ве-
ли ке про ме не, а ако бу де нео п ход-
но зах те ва ћу да се о свим бит ним 
ства ри ма по стиг не кон сен зус уну-

тар пред у зе ћа, а то са свим си гур но 
под ра зу ме ва и до го вор са син ди ка-
ти ма. Вла да Ср би је име но ва ла ме је 
за ге не рал ног ди рек то ра, а ду жи на 
мог ман да та за ви си од мно го фак то-
ра. Од го вор но ћу ра ди ти свој по сао 
и циљ ми је да дам зна ча јан до при-
нос и по ме рим ства ри уна пред. Али, 
ово је пре све га ва ша ку ћа, јер је ва-
ша суд би на ве за на за По шту, што 
ујед но зна чи и да је на ва ма ве ли ка 
од го вор ност.

Украт ко, По шта је ве ли ки си стем 
ко ји мо ра да бу де са чу ван, ста би лан 
и ефи ка сан.

Ваш до ла зак на ме сто ге не рал ног 
ди рек то ра По ште иза звао је у 

Скуп шти ни Ср би је бур ну рас пра
ву о не ис пу ње ним пред из бор ним 
обе ћа њи ма ве за ним за де пар ти
за ци ју упра вља ња јав ним пред у

зе ћи ма.

Ни ја лич но, а ни стран ка ко јој 
при па дам, ни смо за го ва ра ли тај 
мо дел и ни смо са ку пља ли гла со-
ве при чом о де пар ти за ци ји. Ка да је 
реч о ве ли ким си сте ми ма као што 

је По шта, сма трам да је по гре шно 
раз ми шља ти на та кав на чин, јер би 
се у том слу ча ју мо гло де си ти да на 
че ло не ког зна чај ног јав ног пред у-
зе ћа прак тич но до ђе „не ко са ули-
це“, без по треб них ква ли фи ка ци ја, 
да од ра ди пар „по сло ва“ и не ста не. 
Хо ћу да ка жем да и прет ход ни ге не-
рал ни ди рек тор Ћи рић (ко ји је са да 
спе ци јал ни са вет ник) и ја има мо од-
го вор ност пред они ма ко ји су нас 
по ста ви ли на ову функ ци ју, али и од-
го вор ност пред на шим стран ка ма и 
свим гра ђа ни ма Ср би је ко ји по сма-
тра ју на ше де ло ва ње и по на ша ње, 
што у ве ли кој ме ри мо же да опре де-
ли на шу по ли тич ку бу дућ ност. Ми-
слим да је то јак ко рек тив ни фак тор 
ко ји не тре ба за не ма ри ти.

Дру га бит на ствар у ве зи са овим 
пи та њем је чи ње ни ца да се за ла га-
њем за де пар ти за ци ју од ре ђен број 
љу ди ста вља у не рав но пра ван по-
ло жај, што ни је до бро. Ре зул та ти мо-
ра ју би ти је ди но ме ри ло до ла ска и 
од ла ска са ме ста ди рек то ра јав них 
пред у зе ћа.

ЕКСКЛУЗИВНО: МИ ЛАН КР КО БА БИЋ, ГЕ НЕ РАЛ НИ ДИ РЕК ТОР  
ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА ПТТ СА О БРА ЋА ЈА „СР БИ ЈА“

Поштајевеликисистемкојиморада
будесачуван,стабиланиефикасан

Милан Кркобабић: Желим да заједно радимо за добробит Поште и запослених
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Оп шти је ути сак да сте до бро 
за по че ли ман дат. Ве ли ки по сао с 
Ин фо ста ном је вра ћен у По шту 
за хва љу ју ћи Ва шем за ла га њу и 

до го во ру са вла сти ма у Бе о гра ду.

Би ло је ја ко бит но да вра ти мо тај 
по сао у на ше окри ље, јер нам он 
по за ко ну и при па да. Дра го ми је да 
сам у то ме ус пео, јер то зна чи си гу-
ран при ход од 180 ми ли о на ди на ра 
на го ди шњем ни воу за на ше пред-
у зе ће. Али, ни је са мо при ход ов де 
у пи та њу, већ је то и сво је вр сна по-
ру ка сви ма ко ји би да кр ше за кон 
„пре ко ле ђа“ По ште. На и ме, има ли 
смо са зна ња да и дру ги ве ли ки си-
сте ми тра же на чин да за о би ђу ле-
гал не по штан ске то ко ве та ко што 
би сво је по шиљ ке ди стри бу и ра ли 
пре ко при ват них опе ра те ра ко ји 
ни су ре ги стро ва ни као јав ни, па 
са мим тим не мо гу вр ши ти ди стри-
бу ци ју по ши ља ка ис под 100 гра ма 
те жи не.

Ни јед на услу га ко ју пру жа мо не 
мо же би ти тек та ко пре пу ште на на 
тр жи шту не ком дру гом. Ту ми слим 
и на пост екс прес и на пру жа ње фи-
нан сиј ских услу га. Ана ли зи рао сам 
тре нут но ста ње и ми слим да има 
још про сто ра за рад и ши ре ње по-
сло ва ња, а све у ци љу ста бил но сти 
по сло ва ња пред у зе ћа.

У на шој ком па ни ји је за по чет 
про цес ор га ни за ци о не тран

сфор ма ци је. Вла да је про пи са ла 
и ро ко ве за за вр ше так кор по

ра ти ви за ци је. Ка ко ће те ћи ти 
про це си и ка кве ће би ти по сле ди

це по за по сле не?

Упо знат сам са свим пла но ви ма и 
пред ло же ним мо де ли ма тран сфор-
ма ци је. Сла жем се да По шта тре ба 
да до би је са вре ме ни ји об лик ор-
га ни зо ва ња, али ово је ве ли ки си-
стем и сва ки не смо трен и бр зо плет 
по тез би мо гао да на ру ши од но се и 
до не се про бле ме. Тре нут но се овом 
ком па ни јом упра вља по функ ци о-
нал ном мо де лу, а пред ло жен је хи-
брид ни мо дел ко ји је при мен љив и 
тре ба да бу де им пле мен ти ран. Уве-
рен сам да има мо до вољ но струч-
них љу ди у си сте му ко ји би мо гли 
да из не су тај по сао, али пре све га 
то га би ће при ли ке да се и син ди ка-

ти ин тен зив но укљу че у тај про цес 
и да ју свој дра го це ни до при нос. 
Тре ба ло би да са гле да мо и ис ку ства 
дру гих ко ји су тај про цес за вр ши-
ли, али на жа лост не ма мо аде ква тан 
при мер да би мо гли да са гле да мо 
све пред но сти и зам ке ко је мо гу да 
се по ја ве. За то ми слим да не тре ба 
мно го жу ри ти јер по сле ди це мо гу 
би ти те шке. 

Знам да је за син ди кат нај ва жни је 
пи та ње евен ту ал ни ви шак за по сле-
них и уве ра вам вас да до то га не ће 
до ћи. Опре зно ће мо ра ди ти на за-
по че тој тран сфор ма ци ји и во ди ће-
мо ра чу на о за по сле ни ма. При хва-
там ваш зах тев да бу де те укљу че ни 
у чи тав по сту пак од са мог по чет ка 
и то не са мо фор ме ра ди већ за и ста 
ми слим да вас „уву чем“ у ову при чу 
и по сле де таљ них ана ли за до би јем 
са гла сност за ко ра ке ко ји бу ду до-
го во ре ни. Оно што је бит но то је да 
за по сле ни не тре ба да стра ху ју за 
сво ја рад на ме ста и то ће би ти је дан 
од усло ва ко јим ће мо се за јед но ру-
ко во ди ти то ком про ме не на чи на 
по сло ва ња.

По штан ски цен три у Бе о гра ду, 
Ни шу и Но вом Са ду још ни су ста

вље ни у функ ци ју, а на ши за по
сле ни ра де у про сто ри ма ко ји 

су не у слов ни. У че му је про блем, 
за што се од ла же се лид ба?

Овај про блем је по ве зан са усло-
ви ма ра да и ја сно ми је да сте из у-
зет но за ин те ре со ва ни за ње го во 
ре ша ва ње. Чи ње ни ца је да тре нут-
но ста ње ни је до бро, али ту не ма 
на ше кри ви це ни ти кри ви це до са-
да шњег ру ко вод ства. Ипак, про-
блем по сто ји и мо ра мо га ре ши ти 
на пра ви на чин. Циљ нам је да све 
те објек те ста ви мо што пре у функ-
ци ју, али не на си лу и не на бр зи ну, 
већ кад сва спор на пи та ња бу ду ре-
ше на. Да кле, до не ли смо од лу ку да 
не ће мо ући у про сто ре ко ји ни су 
за вр ше ни на аде ква тан на чин.

Знам да по сто је при ти сци да за-
по сле ни пре ђу у но ве објек те и ја 
то мо гу да раз у мем, али не же лим 
да се то ра ди на на чин ко ји оста вља 
про бле ме. Ка да све ре ши мо - усе-
ља ва мо се, а ин тен зив но ра ди мо на 
то ме да то бу де што пре.

Ваш до ла зак на ме сто ге не рал ног 
ди рек то ра се по кло пио са про
бле ми ма ко ји су на ста ли на кон 
усва ја ња За ко на о огра ни че њу 

мак си мал них за ра да у јав ном сек
то ру. По сто ји ре ал на опа сност 

да ње го ве од ред бе не га тив но 
ути чу на пра ва на ших рад ни ка. 

Ка кав је Ваш став о то ме?

Већ смо пред у зе ли ме ре да овај 
си стем не бу де на уда ру спор ног 
за ко на и бо ри ће мо се мак си мал но 
да за шти ти мо за ра де и Ко лек тив-
ни уго вор. На ва шој сам стра ни, јер 
је кон цепт со ци јал не др жа ве и мој 
кон цепт и не мој те има ти ди ле му о 
то ме да ли ћу вам по мо ћи. Има те 
мо ју по др шку и же лим да за јед но 
ра ди мо на по бољ ша њу ма те ри јал-
ног и со ци јал ног по ло жа ја за по сле-
них. Знам ка кве су за ра де у По шти и 
ра ди ће мо за јед но на то ме да на пра-
ви мо по мак у скла ду са по сло ва њем 
и ста њем у ком па ни ји и др жа ви.

Ми слим да не ма ни ка кве пре пре-
ке да рад ни ци и у бу дућ но сти пар ти-
ци пи ра ју у де о би до би ти и спре ман 
сам да са ва ма искре но са ра ђу јем 
по том пи та њу.

Ка кво је Ва ше ви ђе ње са рад ње са 
син ди ка ти ма у пред у зе ћу?

„До че ка ли“ сте ме про те стом ис-
пред на ше ку ће и ми слим да то, пре 
све га, ни је до бро за на ше ко ри сни-
ке. Ви има те пра во да из не се те став 
и да се бо ри те за сво ја пра ва и ин те-
ре се, али би би ло до бро да има те на 
уму да је та ко ђе по треб но за шти ти и 
ин те ре се ком па ни је у ко јој ра ди те.

Мо ја вра та су вам отво ре на и не-
ма раз ло га за би ло ка кав су коб. Ка-
да год то бу де по треб но су че ли ће мо 
ста во ве, ана ли зи ра ти их и на кон то га 
за јед но спро во ди ти. Ако та ко по ста-
ви мо ства ри, не ма раз ло га да бу де-
мо на су прот ним стра на ма. Знам да 
сте се по зи ци о ни ра ли као озби љан 
син ди кат, да вам је ин те рес рад ни ка 
и Пред у зе ћа у пр вом пла ну, а да рад 
ба зи ра те на ар гу мен ти ма.

Же лим да пре ма ва ма бу дем пот-
пу но искрен и ве ру јем да ће мо за-
јед но ра ди ти на до бро бит По ште и 
за по сле них.

М. Будимир
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Је сен је у на шем пред у зе ћу по-
че ла ди на мич но: име но ван је но ви 
ге не рал ни ди рек тор, „на ма ла вра-
та“ про ву чен је За кон о утвр ђи ва њу 
мак си мал не за ра де у јав ном сек то ру 
ко ји је угро зио ви си ну на ших за ра-
да и пра ва из Ко лек тив ног уго во ра, 
Кон фе де ра ци ји сло бод них син ди-
ка та оне мо гу ће но је да уче ству је у 
ра ду Со ци јал но-еко ном ског са ве та... 
О све му то ме и о ни зу дру гих ак ту-
ел них пи та ња раз го ва ра ли смо са 
пред сед ни ком Син ди ка та ПТТ Ср би-
је Алек сан дром Па вло ви ћем:

Стан дард за по сле них у По шти 
је бит на те ма за наш син ди кат. 

Ка ко оце њу је те тре нут но ста ње 
и на че му ће те по себ но ин си сти

ра ти у на ред ном пе ри о ду?

Сви смо све сни шта се де ша ва у 
окру же њу и да је пи та ње стан дар да 
по ве за но са мно гим фак то ри ма. Тре-
нут но нам је пр ви за да так да до ка-
же мо да има мо кон ку рен ци ју, ка ко 
би се од бра ни ли од те жње не ких да 
нам сма ње за ра де и не по шту ју наш 
Ко лек тив ни уго вор. Др жа ви, ко ја је 
наш осни вач, да је мо део до би ти, а 
тро шко ви ве ли ких ин ве сти ци ја ко је 
су за по че те па да ју ис кљу чи во на на-
ше пред у зе ће. Си ту а ци ја је та ква да 
Пред у зе ће за за ра де из два ја 70 про-
це на та при хо да, што је ре зул тат стал-
них при ти са ка да за ра де бу ду што је 
мо гу ће ве ће. Са ма та чи ње ни ца ка-
зу је да, док се при хо ди зна чај ни је не 
уве ћа ју, не ма ре ал них мо гућ но сти за 
зна чај ни је по ве ћа ње за ра да а да не 
угро зи мо по сло ва ње и рад на ме ста 
за по сле ни ма. Јер, кад год отво ри мо 
те му за ра да до би је мо од го вор да 
нас је мно го и да је по ве ћа ње за ра-
да мо гу ће са мо у слу ча ју зна чај ни јег 
сма ње ња број ног ста ња. Са дру ге 
стра не, наш син ди кат има чврст став 
да ни по ком осно ву не сме до ћи до 
ви шка за по сле них и да ће мо мо гућ-
ност пра вед ни је рас по де ле за ра ђе-
ног нов ца по ку ша ти да ре ши мо кроз 
но ву си сте ма ти за ци ју. На сто ја ће мо 

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

Наставићемодарадимопуном
снагом

да се одво ји рад од не ра да та мо где 
је то мо гу ће из ме ри ти и на тај на чин 
уки ну ти ура ни лов ку ко ја је на сна зи 
у Пред у зе ћу. Да кле, пра вед ни ја рас-
по де ла оно га што за ра ди мо је за да-

и упо ре ди ти га са За ко ном о ра ду, па 
је ја сно да има мо ја сно де фи ни са ну 
со ци јал ну по ли ти ку и да у овој си ту-
а ци ји, ка да су нам за ра де ли ми ти ра-
не, гле да мо да на све дру ге мо гу ће 
на чи не по диг не мо ква ли тет ра да и 
жи во та за по сле них.

У ак ци ја ма Кон фе де ра ци је сло бод
них син ди ка та наш син ди кат је 

би тан фак тор. Ко је су шан се да се 
син ди ка ти из бо ре да бу ду пи та
ни за све што од ре ђу је рад нич ку 
бу дућ ност, да се афир ми ше и по

шту је со ци јал ни ди ја лог?

Што се ти че Кон фе де ра ци је сло-
бод них син ди ка та, чи ји смо осни-
вач, по сле де сет го ди на му ко трп ног 
ра да и не рав но прав не бор бе до шли 
смо у си ту а ци ју да и по ред свих пре-
пре ка и оп струк ци ја на ко је смо на и-
ла зи ли од син ди кал них „ко ле га“, али 
и од вла сти, бу де мо на пра гу да ле-
га ли зу је мо наш ста тус и по ста не мо 
рав но пра ван са го вор ник у Со ци јал-
но-еко ном ском са ве ту. Ово је ја ко 
бит но, јер ће Син ди кат ПТТ Ср би је 
та ко до би ти при ли ку да из не се сво је 
ста во ве и да се бо ри за ин те рес сво-
јих чла но ва на нај ви шем ни воу. Ка да 
се то ме до да и ин те рес це лог јав ног 
сек то ра и же ља да се за шти ти имо-
ви на гра ђа на Ср би је ко ја је стал но 
на уда ру и у опа сно сти да бу де про-
да та, зна чај Кон фе де ра ци је и ње но 
уче шће у СЕС-у до би ја још ве ћи зна-
чај.

И по ред то га што има мо пот пи са-
ну и до ка за ну ре пре зен та тив ност 
на ре пу блич ком ни воу за 11 гра на, 
оспо ра ва нам се Ре ше ње о ре пре-
зен та тив но сти Кон фе де ра ци је ко ја 
је усво је но на сед ни ци Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је и об ја вље но у Слу жбе-
ном гла сни ку. Раз лог за оп струк ци ју 
и не по што ва ње од лу ка Вла де и ре-
ал не сна ге КСС-а је очи гле дан, а то је 
др жа ње мо но по ла над со ци јал ним 
ди ја ло гом у Ср би ји. Прин ци пи јел но 
смо за у зе ли став да не оспо ра ва мо 
ни чи је уче шће у СЕС-у, са мо же ли мо 

так на ко ме ће мо ин си сти ра ти у на-
ред ном пе ри о ду.

Ко је би сте про грам ске ци ље ве из
дво ји ли у сам при о ри тет син ди

кал не бор бе?

Нај ве ћи део вре ме на и ак тив но-
сти су нам усме ре ни на на ше основ-
не при о ри те те, а то су за шти та рад-
ног од но са за све на ше чла но ве и 
за шти та ма те ри јал ног и со ци јал ног 
по ло жа ја у овим те шким вре ме ни-
ма. Стал но ра ди мо на то ме да усло-
ви ра да бу ду што ква ли тет ни ји. Ту 
пр вен стве но ми слим на на бав ку 
пре во зних сред ста ва за рад (мо пе-
ди и би ци кли), на бав ку ква ли тет не 
за штит не и слу жбе не оде ће и обу ће, 
на сто ја ње да се у про сто ри ма где је 
то мо гу ће обез бе ди ис хра на за по-
сле них по не про фит ним це на ма, као 
и да са чу ва мо и при ве де мо на ме ни 
објек те за од мор рад ни ка. Та ко ђе 
ис тра ја ва мо у обез бе ђе њу усло ва за 
ре ха би ли та ци ју за по сле них у спе ци-
ја ли зо ва ним цен три ма, а на те рет бу-
џе та Пред у зе ћа. Уоста лом, до вољ но 
је по гле да ти наш Ко лек тив ни уго вор 

Александар Павловић
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да до би је мо ме сто ко је нам при па да 
ка ко би мо гли да на пра ви на чин и 
на пра вом ме сту за сту па мо ин те рес 
на ших чла но ва. У ди рект ним раз го-
во ри ма, до би ли смо уве ра ва ња од 
пре ми је ра Иви це Да чи ћа и пот пред-
сед ни ка Вла де и ми ни стра ра да, 
за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти-
ке др Јо ва на Кр ко ба би ћа да ће ова 
не пра вед на си ту а ци ја у нај ско ри је 
вре ме би ти пре ва зи ђе на.

Пред сто ји тран сфор ма ци ја и но
ва ор га ни за ци ја Пред у зе ћа. Ко ли

ко ће наш син ди кат би ти укљу чен 
у тај суд бин ски про цес?

Ве о ма озбиљ но смо уче ство ва ли 
у по ступ ку при пре ме Пред у зе ћа за 
пред сто је ћу тран сфор ма ци ју и но-
ву ор га ни за ци ју. Кон сул тант ска ку ћа 
ко ја је ра ди ла про је кат је ува жи ла 
низ на ших пред ло га и су ге сти ја ко је 
су им пле мен ти ра не у пред лог но ве 
ор га ни за ци је. То ком пре зен та ци ја 
ко је су одр жа не на ра зним ни во и-
ма, афир ма тив но су го во ри ли о на-
шем уче шћу и на чи ну раз ми шља ња 
о бу дућ но сти По ште. На ма је то од 
жи вот ног зна ча ја, јер смо суд бин-
ски ве за ни за ову ком па ни ју и ја ко 
смо за ин те ре со ва ни да она до бро 
по слу је и оп ста не. Тру ди ли смо се да 
сво јим пред ло зи ма за шти ти мо све 
ор га ни за ци о не де ло ве од на па да 
кон ку рен ци је и евен ту ал ног из два-
ја ња и ми слим да смо у то ме у пот пу-
но сти ус пе ли.

У по штан ску де лат ност кон ку
рен ци ја, и ма ла и ве ли ка, ула зи ла 
је „на ма ла вра та“. Ка кви су из гле
ди да се ра не бо ле сти тран зи ци је 
ко ја је у то ку су зби ју и да се афир

ми ше здра ва кон ку рен ци ја?

Све сни смо да не мо же мо да ути-
че мо на све то ко ве у дру штву и ни ко 
ваљ да не ми сли да мо же мо да за тва-
ра мо кон ку рент ске фир ме ко је не 
ра де по за ко ну. Тај по сао тре ба да ра-
де др жав ни ор га ни, а ми ре а гу је мо и 
зах те ва мо од њих да ра де свој по сао 
и да нас за шти те. У стал ној смо ко му-
ни ка ци ји са Ре пу блич ком аген ци јом 
за по штан ске услу ге, ре сор ним ми-
ни стар ством и ин спек циј ским ор га-
ни ма, а у са рад њи са по сло вод ством 
смо упу ти ли до пис Ми ни стар ству 
фи нан си ја и при вре де, у ко ме смо 

пре ци зно на ве ли сву кон ку рен ци ју у 
окру же њу (што ло јал ну што не ло јал-
ну) и до ка за ли да је пре ко 50 про це-
на та на шег при хо да стал но на уда ру 
све ја че кон ку рен ци је. То што нам 
не ко при пи су је да има мо мо но пол и 
на ре зер ви са ној услу зи, ја бих то пре 
на звао оба ве зом ко ја ни је еко ном-
ски оправ да на, а ко ја се ра ди у ин те-
ре су гра ђа на и за ра чун др жа ве.

Искре но се на дам да ће По шта већ 
јед ном ус пе ти да се из бо ри за суб-
вен ци о ни са ње тро шко ва ко ји на ста-
ју због оба ве зе да бу де при сут на на 
свим де ло ви ма те ри то ри је Ср би је. 
Би ћу сло бо дан да ка жем да је је ди ни 
сим бол др жав но сти на Ко со ву и Ме-
то хи ји на ша по штан ска уни фор ма, а 
да је при то ме сав тро шак на на ма. 
Ни та мо, а ни у би ло ком ру рал ном 
под руч ју Ср би је, не ће те ви де ти ни 
јед ног опе ра то ра по штан ских услу га 
сем нас. То је чи ње ни ца ко ја све го-
во ри.

Тре нут но се ра ди на ре ор га ни за
ци ји до ста ве. До кле се сти гло и 

ка ква је уло га и моћ син ди ка та да 
ту не што про ме ни?

Што се ти че про јек та за ре ор га ни-
за ци ју до ста ве, Син ди кат ПТТ Ср би је 
се у ње га ак тив но укљу чио од пр вог 
да на, јер смо уви де ли да се по ку ша-
ло са уво ђе њем ра да су бо том и у 
по по днев ним са ти ма а да се ни су са-
гле да ли сви про бле ми ко ји по сто је у 
на шој основ ној де лат но сти. Тра жи ло 
се по ди за ње ква ли те та, а ми смо за-
сту па ли став да пре то га ни су узе ти 
у об зир сви па ра ме три ко ји ути чу и 
де фи ни шу тај ква ли тет. Упра во због 
то га смо ини ци ра ли ре де фи ни са ње 
тих па ра ме та ра (ре јо ни, ста ти сти ка, 
нор ме, број из вр ши ла ца..). Про је кат 
је у то ку и по пр ви пут је у из ра ду јед-
ног пра вил ни ка ко ји се ра ди из но ва 
укљу чен ова ко ве ли ки број уче сни-
ка, тех но ло га и син ди ка ла ца, ка ко на 
ло ка лу та ко и на ни воу Пред у зе ћа.

Тек ка да бу де мо има ли све по дат-
ке и ка да они бу ду ва лид ни и про-
ве ре ни при сту пи ће мо те сти ра њу 
мо де ла са ре ле вант ним по да ци ма. 
У за ви сно сти од ре зул та та до не ће-
мо ко нач ну од лу ку, али смо убе ђе ни 
да ће, уко ли ко се овај по сао до кра ја 
од ра ди ква ли тет но, и ре зул та ти би ти 
зна чај но бо љи.

Ру ко вод ство са Ва ма на че лу је 
до би ло пу но по ве ре ње Скуп шти
не да во ди те Син ди кат у на ред не 
две го ди не. То при зна ње Вам, сва
ка ко, да је пу но пра во да на сту па

те ја сно и без ика кве за др шке и 
кал ку ла ци ја. Ка ко се ствар но то 

од ра зи ло на Вас и на це ло ру ко
вод ство Син ди ка та ПТТ Ср би је?

Ово ру ко вод ство је и до са да ра-
ди ло као тим и то по ве ре ње је са мо 
до каз да су на ши чла но ви то пре по-
зна ли. Увек смо на сту па ли ја сно и 
без кал ку ли са ња, а ком про ми си су 
пра вље ни са мо ка да су нам по сло ва-
ње и бу дућ ност би ли угро же ни.

Ово су те шка вре ме на за ба вље-
ње син ди кал ним ра дом, јер је еко-
ном ска си ту а ци ја ло ша па је и не за-
до вољ ство ве ли ко. Не за до вољ ство 
жи во том и оп шти пад стан дар да 
до во ди до тен зи ја, па се та ко од нас 
оче ку ју ре ше ња за ко ја не ма мо над-
ле жно сти. Че сто се та не за до вољ-
ства пре ли ва ју на нас и оп те ре ћу ју 
нас у сва ко днев ним на сто ја њи ма да 
са чу ва мо си стем и рад на ме ста, што 
је наш при о ри тет. Све сни тих чи ње-
ни ца, све је ма ња за ин те ре со ва ност 
на ших чла но ва за син ди кал ним ра-
дом, та ко да на ша на сто ја ња да под-
мла ди мо син ди кат не на и ла зе на 
раз у ме ва ње код ци љне гру пе.

Син ди ка том смо по че ли да се ба-
ви мо 2000. го ди не и сма трам да има-
мо ис ку ство ко је би же ле ли да пре-
не се мо на мла ђе ко ле ге. На жа лост, 
апа ти ја ко ја је де ли мич но ре зул тат 
пре те ра них оче ки ва ња, до во ди до 
не за ин те ре со ва но сти и од би ја ња 
пре у зи ма ња од го вор но сти за бу дућ-
ност. Син ди кат је јак оно ли ко ко ли ко 
је ја ко и за ин те ре со ва но члан ство 
и све иде је и ак ци је тре ба да по тек-
ну са те ре на. Ми смо ту да са чу ва мо 
на шу ку ћу у овим те шким вре ме ни-
ма, да обез бе ди мо си гур не за ра де 
за све оне ко ји ма је то је ди ни из вор 
ег зи стен ци је, а на дам се да ће се у 
до глед но вре ме про бу ди ти не ке но-
ве сна ге ка ко би оја ча ле син ди кат за 
бор бу ко ја пред сто ји у не из ве сним 
вре ме ни ма ко ја су пред на ма. 

Ја лич но и тим са ко јим ра дим на-
ста ви ће мо да ра ди мо пу ном сна гом, 
пре све га у ин те ре су члан ства и ком-
па ни је ко ја нам обез бе ђу је ег зи стен-
ци ју.
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Сви смо до бро оба ве ште ни о раз-
ме ра ма свет ске еко ном ске кри зе и 
ње ним по сле ди ца ма по при вре ду 
Ср би је. Ка ко ка жу ови „но ви“, код 
нас је тај про блем до дат но уве ћан 
нео д го вор ним во ђе њем еко но ми је 
оних „ста рих“. 

Да не ула зи мо у по ли ти ку јер се 
на срп ској по ли тич кој сце ни не мо-
же са си гур нош ћу твр ди ти ко је ко, 
али очи глед но је да ни јед ни ни дру-
ги ни су по ка за ли да им је ста ло до 
обич них љу ди и рад ни ка, осим у 
да ни ма пред из бо ре. Ка ко мо же мо 
да ви ди мо по пр вим по те зи ма но ве 
вла сти, они су кре ну ли сто па ма Грч-
ке и Шпа ни је, па се сав те рет кри зе 
и ло шег во ђе ња др жа ве сва љу ју на 
ле ђа рад ни ка у јав ном сек то ру, као 
да смо ми кри ви за ста ње у еко но-
ми ји и за ло ше га здо ва ње у про те-
клом пе ри о ду. 

Мо жда су мо гли да се угле да ју на 
Фран цу ску, где се са уште да ма кре-
ну ло од са мих ми ни ста ра и бо га тих 
Фран цу за, али та мо др жа ву во де со-
ци ја ли сти па је ви дљи ва и бри га за 
обич не рад ни ке и гра ђа не. 

До дат ни про блем пред ста вља 
чи ње ни ца да со ци јал ни ди ја лог у 
Ре пу бли ци Ср би ји во де син ди ка ти 
и по сло дав ци ко ји иза се бе не ма ју 
члан ство, већ сво је по зи ци је др же 
гр че ви то за хва љу ју ћи ма хи на ци ја-
ма и за ко ни ма ко је су са ми пи са ли а 
по ко ји ма не мо ра ју да има ју ни јед-
ног чла на, а да при то ме од лу чу ју о 
суд би ни рад ни ка. Та ко се и де си ло 
да се о но вим за ко ни ма ко ји се од-
но се на јав ни сек тор рас пра вља ло 
без уче шћа на шег син ди ка та (што 
вла сти са вр ше но од го ва ра), па су и 
ре зул та ти у скла ду са пре го ва ра чи-
ма – очај ни.

Уки да ње ко лек тив них 
уго во ра?

Пред лог ре ба лан са Бу џе та Ре пу-
бли ке Ср би је за 2012. го ди ну пра ти ли 
су и за ко ни ко ји ма се уре ђу ју за ра де 
у јав ном сек то ру, али и оста ла пра-
ва ко ја су ре гу ли са на ко лек тив ним 

КА КО СЕ ВЛА ДА БО РИ ПРО ТИВ КРИ ЗЕ

Полеђимарадника

уго во ри ма. Сва за кон ска ре ше ња 
ко ја су већ усво је на у Скуп шти ни без 
јав не рас пра ве, има ју по тен ци јал но 
зна чај не и не га тив не по сле ди це на 
еко ном ски и со ци јал ни по ло жај за-
по сле них. Ка да зна мо да ни пре но-
вих ре ше ња ста ње у на шој ком па ни-
ји по пи та њу за ра да ни је би ло сјај но, 
чи ни се да је про блем још ве ћи.

Кон крет но, усва ја њем За ко на о 
утвр ђи ва њу мак си мал не за ра де у 
јав ном сек то ру прак тич но се ста-
вља ју ван сна ге сви пот пи са ни ко-
лек тив ни уго во ри из тог сек то ра. 
Ни ко, на рав но, не ма ни шта про тив 
то га да се огра ни че нај ве ће пла-

те, али овај за кон пру жа мо гућ ност 
Вла ди да про пи ше и сма њи све, па 
и нај ни же за ра де. Та ко ђе се отвара 
могућност да се средства од ју би-
лар них на гра да, со ли дар них по мо-
ћи и осталих примања, преусмере у 
буџет ако Влада тако одлучи.

Синдикат ПТТ Србије је имао ве-
лике активности како би оспорио 
примену спорног закона на наше 
Предузеће. Помоћ смо добили и од 
републичке Агенције за поштанске 
услуге али и од генералног директо-
ра, господина Милана Кркобабића. 
На добром смо путу да јаким аргу-
ментима убедимо надлежне у Ми-

Фран цу ски ре цепт
Со ци ја ли стич ка вла да пред сед ни ка Фран соа Олан да уве ла је знат но по-

ве ћа ње по ре за нај бо га ти ји ма у окви ру бу џе та за 2013. го ди ну, чи ји је циљ 
да Фран цу ска по ка же фи нан сиј ску ди сци пли ну ка ко би за др жа ла кључ ну 
по зи ци ју уну тар зо не евра.

Нај ин те ре сант ни ја за нас је чи ње ни ца да де вет од де сет Фран цу за ни су 
по го ђе ни пла ни ра ним по ве ћа њем по ре за, већ су се Фран цу зи од лу чи ли 
на при вре ме ни су пер по рез од 75 од сто на при ма ња ве ћа од ми ли он евра 
го ди шње и по рез од 45 од сто на за ра де ве ће од 150.000 ве ра. Да кле, они 
су се од лу чи ли да до дат но опо ре зу ју бо га те гра ђа не и та ко кре ну ка из-
ла зу из тре нут но те шке еко ном ске си ту а ци је. Ин те ре сант но је да су ми-
ни стри оста ли без слу жбе них ауто мо би ла, уз обра зло же ње да тро шак за 
до ла зак на по сао и са по сла мо ра ју са ми да фи нан си ра ју. Си гур но је да 
ова ме ра не ће до не ти зна чај ни је уште де, али је сва ка ко при мер ка ко се 
во ди др жа ва у кри зним вре ме ни ма.

Тако то раде други: Протест шпанских радника против мера штедње
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нистарству финансија да је Пошта 
изложена жестокој конкуренцији и 
да би примена овог закона била по-
губна за нас. 

Без обзира на коначни исход и 
ту ма че ња, чи ње ни ца да по сто ји за-
кон ска мо гућ ност да Вла да у скла ду 
са ста њем у др жав ној ка си мо же да 
по сег не и при ме ни одредбе Закона 
на раднике јавних служби, пред ста-
вља опа сност ко ју тре ба спре чи-
ти. До дат ни ар гу мент за опрез је и 
прак са да се на ше пред у зе ће, и по-
ред чи ње ни це да ни смо на бу џе ту, 
увек свр ста ва ло у ту гру пу и да су се 
на нас увек при ме њи ва ла за кон ска 
ре ше ња ко ја се опри ме њу ју за ко-
ри сни ке бу џе та.

Пред сто ји нам 
те шка бит ка

Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди-
ка та, чи ји смо члан и осни вач, и ко ја 
оку пља син ди ка те из јав ног сек то-
ра, за по че ла је ак тив но сти ка ко би 
се спре чи ле не га тив не по сле ди це 
за кон ских ре ше ња по за по сле не 
ко је пред ста вља. Додатни мотив за 
отпочињање штрајкачких активно-
сти је и чињеница да је Влада својим 
мерама економске политике до-
датно погоршала лош материјални 
положај радника. Трошкови живо-
та су драстично повећани па по-
трошачка корпа за већину грађана 
представља мисаону именицу.

Ор га ни зо ван је јед но ча сов ни 
штрајк упо зо ре ња као на ја ва да љих 
ко ра ка. За тра же но је од пред сед ни-
ка Ре пу бли ке и пре ми је ра да пре и-
спи та ју спор на ре ше ња, про ме не 
са да шњу по ли ти ку и ути чу на то да 
те рет кри зе по де ли мо сви рав но-
прав но. Ни је нор мал но ни до бро да 
за не ког кри за зна чи бор бу за пре-
жи вља ва ње, а да се је дан део на шег 
дру штва по на ша као да се ни шта не 
де ша ва.

Пот пу но нам је ја сно да смо са да на 
уда ру као део јав не слу жбе и да ће се 
во ди ти те шка бит ка за очу ва ње са да-
шњег ни воа пра ва за на ше рад ни ке. 
То нам на ме ће по тре бу да по диг не-
мо ни во ак тив но сти и да буд но пра-
ти мо сва де ша ва ња, ка ко би мо гли да 
ре а гу је мо у са рад њи са ко ле га ма из 
дру гих јав них пред у зе ћа. 

Еко но ми ста и но бе ло вац Пол Круг-
ман био је гост Бе о гра да на пред ста-
вља њу књи ге „Окон чај те ову де пре-
си ју од мах“ у ко јој да је сво је ви ђе ње 
те шке свет ске еко ном ске кри зе, од-
но сно ре ше ња за ње но пре ва зи ла-
ђе ње.

Осно ва ње го ве те зе је да штед ња 
ко ју фор си ра Европ ска уни ја не са-
мо да не ће по мо ћи у пре ва зи ла же-
њу ду жнич ке кри зе, већ ће је до дат-
но про ду би ти и про ду жи ти.

Ве ћа по тро шња је не чи ји при ход, 
а зе мље ко је су при ме ни ле же сток 
про грам ре зо ва по тро шње до ве ле 
су до па да ку пов не мо ћи, а кад ни-
ко не ку пу је, онај ко про из во ди не-
ма ко ме рoбу или услу гу да про да, 
а то онdа зна чи пад про из вод ње и 
от пу шта ње рад ни ка. Си стем штед-
ње во ди у за ча ра ни круг гр че ња 
еко но ми је. По ка за ло се то по губ ним 

по Грч ку, а са да и Шпа ни ју ре као је 
Круг ман.

Кар те су у ру ка ма Не мач ке и 
Европ ске цен трал не бан ке, сматра 
Круг ман и док Бер лин не за кљу чи 
да је твр до гла ва штед ња до не ла ви-
ше ште те не го ко ри сти, зе мље ЕУ, а 
и оне на ње ној пе ри фе ри ји, по пут 
Ср би је, не ма ју че му до бром да се 
на да ју.

Кад је реч о на шој зе мљи, Пол 
Круг ман је ис та као да Ср би ја мо же 
кри зу се би да олак ша ве о ма ма ло, 
да је ре ше ње у из во зу и да љем сла-
бље њу ди на ра ко ји је ја чи не го што 
то еко но ми ја оправ да ва.

Круг ман је имао и ду га чак раз го-
вор с пре ми је ром Иви цом Да чи ћем 
ко ји му је пред ста вио те шку еко ном-
ску си ту а ци ју у на шој зе мљи и, на да-
мо се, са па жњом са слу шао го ста.

Ништасенерешава
штедњом

От при ли ке го ди ну да на на кон из-
би ја ња свет ске еко ном ске кри зе 
чел ни по ли ти ча ри у Ср би ји су се 
по де ли ли – јед ни су твр ди ли да ће-
мо кри зу из бе ћи, а дру ги да је кри за 
раз вој на шан са за Ср би ју. Ни јед но 
ни дру го се ни је до го ди ло – кри за 
је де мо ли ра ла срп ску при вре ду. Од 
2008. до мар та 2011. го ди не у Ср би ји 
је без по сла оста ло 238.000 рад ни ка, 
а сто па не за по сле но сти је по ра сла 
на 22,2 од сто. Да би одр жа ла стан-
дард, вла да пре ми је ра Мир ка Цвет-
ко ви ћа се за три го ди не ман да та 
за ду жи ла за шест ми ли јар ди евра. 
Ти ме је јав ни дуг зе мље по рас тао за 
69 по сто – са 8,7 ми ли јар ди (2008) на 
14,7 ми ли јар ди евра (2011). Са мо у 
2011. Ср би ја се за ду жи ва ла тем пом 
од 9,44 ми ли о на евра на дан!

Но ва власт је на ста ви ла тим пу-
тем па нас је већ за ду жи ла за до-

дат ну ми ли јар ду евра, ваљ да да не 
на ру ше про сек. У при че о ве ли ким 
уште да ма у са мој вла сти, о уки да њу 
енорм ног бро ја вла ди них аген ци ја 
и при ви ле ги ја, ви ше ни ко и не ве-
ру је, па пре о ста је да оби чан на род 
и рад нич ка кла са по но во под не се 
нај ве ћи део те ре та ду би о зе у ко јој 
се на ла зи мо. 

Гра ђа ни Ср би је, и по ред са да шње 
кри зе, још ни су у пот пу но сти осе ти-
ли све по сле ди це по гре шне еко ном-
ске по ли ти ке во ђе не на кон 2000. 
Али, ра чун за те гре шке не ми нов но 
ће да при стиг не. Ко ли ко су ве ли ке 
гре шке на пра вље не по ка зу ју чи ње-
ни це да су за ра де у Ср би ји, и по ред 
то га што је кри за по го ди ла све зе-
мље у на шем окру же њу, ме ђу нај ни-
жи ма. Кри за је по го ди ла све, са мо је 
раз ли ка у то ме ка ко се ко сна шао и 
ка ко је ко од го во рио на њу. 

Чињеницеоразмерама
кризе
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Ра до ва ли смо се отва ра њу но вих 
обје ка та по штан ских цен та ра у Бе о-
гра ду, Но вом Са ду и Ни шу и то пре 
све га због ка та стро фал но ло ших 
усло ва ра да на ших ко ле га у са да-
шњим об је кти ма. И по ред чи ње ни це 
да је но ви ГПЦ у Бе о гра ду све ча но 
отво рен, ба рем у гра ђе вин ском сми-
слу, још у ма ју ове го ди не, на ши рад-
ни ци не пре ла зе у нов, са вре ме ни 
обје кат у Зе му ну, већ и да ље ра де у 
усло ви ма као у Сред њем ве ку.

Иста при ча је и у Ни шу, где су рад-
ни ци при вре ме но пре се ље ни у обје-
кат Ауто га ра же ко ји је пот пу но не у-
сло ван за ду жи бо ра вак. Ка ко ка жу 
на ши пред став ни ци из тог гра да, 
пра во је чу до да нам се љу ди ма сов-
но не раз бо ље ва ју због не а де кват-
ног про сто ра и усло ва за рад. Ве ли-
ки је при ти сак од стра не за по сле них 
да се усе ле у но ве објек те. У ста ре се, 
ло гич но, ни је ула га ло па је пи та ње 
ка ко ће се пре гу ра ти ова зи ма.

При ча се да по сто је про бле ми са 
из во ђа чи ма, да од ре ђе на опре ма ни-
је ис по ру че на та ко да бу де функ ци о-
нал на, а из гле да да се спре ма ју и ту-
жбе. Све у све му, чи тав про је кат пра те 
број ни про бле ми и ко ла ју мно ге при-
че, пре све га због не до стат ка пра во-
вре ме них и тач них ин фор ма ци ја.

По ја ви ле су се и при че да обје кат 
у Бе о гра ду то не, да су по дру ми пу ни 
во де, али су то на сре ћу са мо зло на-
мер не дез ин фор ма ци је.

Пре ма по след њим зва нич ним ин-
фор ма ци ја ма ко је смо до би ли од 
над ле жних у пред у зе ћу, објек ти ни су 
до би ли упо треб не до зво ле због ма-
њих не до ста та ка ко ји су пре све га по-
ве за ни са про пи си ма о без бед но сти 
за по сле них, па не ће би ти ста вље ни у 
функ ци ју док се сви ти не до ста ци не 
от кло не и док над ле жне ин спек ци је 
на да ју до зво лу за њи хов рад.

Ка сни се и са на бав ком опре ме, 
али не кри ви цом По ште већ због 
жал бе јед ног од уче сни ка тен де ра. 
На ша ком па ни је се опре де ли ла за 
ма ши не ре но ми ра ног ја пан ског про-
из во ђа ча TOS HI BA, а пред став ни ци 
SI MENS-а су ис ко ри сти ли за кон ску 

НО ВИ ГЛАВ НИ ПО ШТАН СКИ ЦЕН ТРИ НЕ ЋЕ БИ ТИ У ФУНК ЦИ ЈИ ОВЕ ЗИ МЕ

Техничкипроблеми!?

мо гућ ност и уло жи ли жал бу на спро-
ве де ни по сту пак, те та ко про лон ги-
ра ли ис по ру ку.

Глав ни по штан ски цен три су пр-
ва ве ли ка ин ве сти ци ја на шег пред-
у зе ћа у основ ну де лат ност. По шта 
је, на и ме, увек ула га ла у цен тра ле и 
мре жу док смо би ли за јед но са Те ле-
ко мом, па нам је ја ко ста ло да се ова 

пр ва пра ва по штан ска ин ве сти ци ја 
до ве де до кра ја.

Од по сло вод ства тра жи мо да се 
пре и спи та све што је спор но, да се 
иза ђе у јав ност са исти ном о Глав ним 
по штан ским цен три ма и да се уло жи 
до дат ни на пор ка ко би се они при-
вели на ме ни, а на ши рад ни ци ко нач-
но до би ли објек те ка кве за слу жу ју.

Син ди кат ПТТ Ср би је ус про ти вио 
се пр во бит ном пред ло гу Ко ми си је за 
на бав ку слу жбе не оде ће за из ме ну 
Пра вил ни ка о слу жбе ној оде ћи. На и-
ме, пред ло же но је да се рок за ко ри-
шће ње џем пе ра за рад ни ке до ста ве 
и рад ни ке на шал те ри ма про ду жи са 
две на че ти ри го ди не, што по на ма 
ни је би ло ко рект но. 

Раз у ме мо по тре бу за уште да ма у 
Пред у зе ћу, али та ко ђе сма тра мо да 
не тре ба ште де ти на рад ни ци ма у 
про из вод њи, јер има мно го дру гих 
по зи ци ја на ко ји ма мо гу да се на пра-
ве зна чај ни је уште де.

Са дру ге стра не, пред ло жи ли смо 
по ве ћа ње бро ја лет њих ма ји ца за 
рад ни ке до ста ве, а све на осно ву раз-
го во ра са рад ни ци ма и не га тив них 
ис ку ста ва ко је има мо из лет њег пе-

ри о да. Јер, ако нам и сле де ће ле то бу-
де то пло као прет ход но, би ће ма ло и 
две ма ји це днев но за на ше рад ни ке.

На кон рас пра ве и де таљ них кон-
сул та ци ја, усво је но је ком про ми сно 
ре ше ње – да се џем пе ри на ба вља-
ју сва ке тре ће го ди не, а да се по ве-
ћа број лет њих ма ји ца или ко шу ља 
са крат ким ру ка ви ма за до ста вља че 
(три по ло ма ји це и две ко шу ље са 
крат ким ру ка ви ма).

Тре нут но се ра ди на из ра ди лет-
њих уни фор ми за сле де ћу се зо ну, ка-
ко би се одр жао кон ти ну и тет и ка ко 
би ис по ру ка би ла на вре ме. Бит но је 
ре ћи да је ма те ри јал од ко га се пра ве 
лет ње пан та ло не из ме њен на осно ву 
при мед би са те ре на, па оче ку је мо да 
ће ре ак ци је би ти по зи тив не.

ИЗ МЕ ЊЕН ПРА ВИЛ НИК О СЛУ ЖБЕ НОЈ ОДЕ ЋИ

Kомпромиснорешење

Здање за понос: Нови Главни поштански центар у Београду
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У скло пу ак тив но сти око до ка зи-
ва ња да По шта Ср би је има кон-

ку рен ци ју на тр жи шту и да спор ни 
За кон о утвр ђи ва њу мак си мал не за-
ра де у јав ном сек то ру не тре ба да 
бу де при ме њен у на шој ком па ни ји, 
де ле га ци ја Син ди ка та ПТТ Ср би је, у 
најјачем саставу, по се ти ла је Ре пу-
блич ку аген ци ју за по штан ске услу ге. 

На са стан ку ко ме су при су ство ва-
ли сви чла но ви Са ве та, тра жи ли смо 
по дат ке о бро ју ре ги стро ва них опе-
ра тора са одо бре њем за оба вља ње 
не ре зер ви са них по штанских услу-
га у Ре пу бли ци Ср би ји. Об ја сни ли 
смо чла но ви ма РА ПУС-а да су нам 
по ме ну ти по да ци по треб ни ра ди 
до ка зи ва ња на ше тврд ње да Јав но 
пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” 
има кон ку рен ци ју на тр жи шту услу-
га у де лат но сти ко ју оба вља.

На ша де ле га ци ја је на и шла на пу-
но раз у ме ва ње про бле ма од стра не 
љу ди ко ји во де РА ПУС и за јед нич ки 
је кон ста то ва но да је По шта из ло же-
на ве ли кој кон ку рен ци ји у обла сти 
не ре зер ви са них услу га. Инсисти-
рали смо и на чињеници да због 
оба вља ња уни вер зал не по штан ске 
услу ге, или прецизније речено уни-
верзалне поштанске обавезе, Пошта 
Србије има пословни губитак који 
покрива из сопствених прихода.

Пред сед ник Са ве та РА ПУС-а Дра-
ган Ђор ђе вић до ста вио нам је до-
ку мент у ко ме пи ше да је у овом 
тре нут ку у Ср би ји ре ги стро ва но 
49 по штан ских опе ра то ра. По што 
зна мо да у Бе о гра ду ра ди ба рем 10 
фир ми без до зво ле Аген ци је, тек та-
да се ства ра пра ва сли ка у ка квим 
окол но сти ма и под ка квим при ти-
сци ма ра ди мо и за ра ђу је мо пла-
те. Ако то ни је кон ку рен ци ја, он да 
ствар но не зна мо шта би тре ба ло 
да об ја шња ва тај по јам.

На састанку се разговарало и о 
бу ду ћем ра ду Агенције и на ја ва ма  
спа ја ња са РАТЕЛ-ом, Републич ком  
агенцијом за телекомуникације. Ми 
смо изнели наш став да нам је би тно 
да има мо ре гу ла тор но те ло ко је ће 

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА СИН ДИ КА ТА У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ АГЕН ЦИ ЈИ ЗА ПО ШТАН СКЕ УСЛУ ГЕ

Поштаимаконкуренцију

Син ди ка ти у Ср би ји још увек ни-
су за ка за ли да тум одр жа ва ња на-
ја вље них про те ста због ве ли ких 
по ску пље ња по чет ком ок то бра, ни-
ских пла та и ло шег стан дар да. По-
сто је, до ду ше, по је ди нач не на ја ве 
из нај ве ћих син ди кал них цен тра ла, 
али је из о стао за јед нич ки по зив на 
про тест због за јед нич ке му ке. 

На кон што се у За гре бу оку пи ло 
ви ше хи ља да рад ни ка на нео че ки-
ва но ма сов ним де мон стра ци ја ма 
про тив вла ди не по ли ти ке и ме ра 
штед ње, по ста вља се пи та ње да ли 
ће се не што слич но уско ро де си ти и 
у Ср би ји. Да не по ми ње мо при ме ре 
не ких дру гих зе ма ља по пут Грч ке, 
Шпа ни је, Пор ту га ла, јер су оне су ви-
ше да ле ко од нас у сва ком сми слу.

Иако су про бле ми рад ни ка ве ли-
ки, из гле да да све ве ће не за до вољ-
ство гра ђа на ипак не ће мо ћи да се 
пре то чи у ма сов не про те сте. 

Раз ло зи су пре све га раз је ди ње-
ност син ди ка та, апа ти ја и не по ве ре-
ње гра ђа на, а све је уоч љи ви је и од-

су ство со ли дар но сти ко ја је пре ко 
по треб на за ко ор ди ни са ње ве ћих 
про те ста. Ло ги ка про сеч ног срп-
ског син ди кал ца и рад ни ка је да ћу-
ти док год иде ка ко та ко, а ка да му ка 
до ђе пред вра та и ка да се мо ра на 
ули цу, ра чу нај да ни ко не ће до ћи да 
те по др жи јер ни ти ни си по др жао 
оне пре те бе. 

Очи глед но је и да кри за ужа сно 
ди сци пли ну ју ће де лу је на за по сле-
не и ства ра страх од губитка по сла. 
Не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу да у 
на шем слу ча ју ни је ја сно ко је ствар-
ни кри вац за не во ље у ко ји ма се на-
ла зи мо. А кри ви су нам ше фо ви, ди-
рек то ри, по ли тич ке пар ти је, вла да, 
ми ни стри, ме ђу на род на за јед ни ца, 
ММФ и, на рав но, син ди ка ти.

Искре но се на да мо да ће рад нич-
ки по крет у Ср би ји смо ћи сна ге да 
пре ва зи ђе све ове про бле ме, ка ко 
би се при дру жио рад ни ци ма ко ји се 
ши ром Евро пе бо ре за пра во на до-
сто јан ствен жи вот.

ХОЋЕЛИСРБИЈАШТРАЈКОВАТИ?

во ди ти ра чу на о уређености тржиш-
та по штан ских услу га и спречити 
див ља ње при ватних фирми које 
ра де без доз во ла и ко је угрожавају 

на ше пословање.
Случај са Инфостаном само 

доказује да су нам угрожени чак и 
послови у резервисаном сервису. 

Разговори делегације Синдиката са председником и члановима савета РАПУС-а
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Регионалне активности
Кон цепт уни вер зал не по штан ске 

услу ге (УПУ) уве ден је пре ви ше од 
сто ти ну го ди на, из људ ске по тре бе за 
ко му ни ци ра њем. У осно ви, овај кон-
цепт про из и ла зи из те жње др жа ве 
да свим сво јим гра ђа ни ма ста ви на 
рас по ла га ње јеф тин си стем за ма сов-
но ко му ни ци ра ње, ко јим би се по ве-
за ле све тач ке на ње ној те ри то ри ји и 
на тај на чин омо гу ћио ин тен зив ни ји 
раз вој дру штва. Кон цепт под ра зу ме-
ва обез бе ђи ва ње мо гућ но сти сла ња 
по шиљ ка на би ло ко ју адре су, под ис-
тим усло ви ма на це лој те ри то ри ји и 
да се за то пла ти је дин стве на це на. За 
ре а ли за ци ју овог кон цеп та, од стра не 
др жа ве ор га ни зо ва на је по шта. Ње не 
по слов не ак тив но сти усме ре не су ка 
пру жа њу УПУ и од њих се не оче ку-
ју ко мер ци јал ни ефек ти, већ убр зан 
дру штве ни раз вој. 

У на шим усло ви ма, За ко ном о по-
штан ским услу га ма, уни вер зал на 
по штан ска слу га по ве ре на је Јав ном 
пред у зе ћу ПТТ са о бра ћа ја „Ср би-
ја“, као је ди ном јав ном по штан ском 
опе ра то ру ко ји по се ду је по штан ску 
мре жу ко ја по кри ва це лу те ри то ри ју 
зе мље. Део уни вер зал не услу ге (ре-
зер ви са на услу га) пред ства ља мо-
но пол, а све пре ко то га мо же да се 
на ђе на тр жи шту уко ли ко над ле жни 
ре гу ла тор ни ор ган (Аген ци ја) из да 
ли цен цу за оба вља ње не ре зер ви-
са ног де ла уни вер зал не по штан ске 
услу ге. На по ми ње мо да у Ср би ји 
чак 48 оператoра по се ду је одо бре-
ње за оба вља ње не ре зер ви са них 
по штан ских услу га. Ме ђу њи ма су и 
нај ве ћи свет ски опе ра то ри као што 
су DHL, Fe dEx, UPS и др. Про це на је 
да на тр жи шту по слу је ви ше опе ра-
то ра ко ји не ма ју до зво лу, на ро чи то 
ме ђу ло кал ним ку рир ским слу жба-
ма. Та ко ђе, За ко ном о по штан ским 
услу га ма ни је пред ви ђе но фи нан си-
ра ње уни вер зал не по штан ске услу ге 
из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, већ се 
фи нан си ра ње по ве ра ва опе ра то ру. 
Да ли ће ово би ти до вољ но да би се 
одр жа ла це на и ква ли тет уни вер зал-
не услу ге, оста је да се ви ди у на ред-
ном пе ри о ду. 

УНИ ВЕР ЗАЛ НА ПО ШТАН СКА УСЛУ ГА 

Измеђуобавезеитрошка
Тре ба ис та ћи да се на те ри то ри ји 

на ше зе мље оквир но по ла до став-
них ре јо на на зи ва ју ру рал ним и да 
ту при спе тек 10 од сто по ши ља ка од 
укуп ног бро ја на го ди шњем ни воу, 
а да је оба ве за По ште да те ри то ри-
ју „по кри је“ пре ко ши рег и нај ши-
рег до став ног под руч ја, што, мо ра 
се при зна ти, ни је ни јед но став но ни 

них по штан ских опе ра то ра.
По ла зни фак то ри у про це су од ре-

ђи ва ња ме ха ни за ма фи нан си ра ња 
и при сту па уни вер зал ној услу зи су 
ге о граф ски по ло жај, ста нов ни штво, 
кон цен тра ци ја до хот ка, ста бил ност 
по ли тич ког окру же ња, прав ни мо-
дел, обра зов на струк ту ра, дру штве-
не по тре бе и зна чај уни вер зал них 
сер ви са. При то ме, од ре ђу је се ста-
тус на ци о нал не по штан ске услу ге 
(прав ни окви ри, по штан ско тр жи ште, 
услу ге до ста ве и дру го), на ци о нал ни 
ге о по ли тич ки и со ци јал но-еко ном-
ски усло ви, ло кал не по тре бе и ста тус 
по штан ске ре фор ме. Дру ги зна ча јан 
ко рак је од ре ђи ва ње сте пе на раз во-
ја др жав ног или јав ног по штан ског 
опе ра то ра у по гле ду при ме ње них 
тех но ло ги ја, стра те ги ја раз во ја, тр-
жи шног по зи ци ра ња, ор га ни за ци је, 
ка дро ва, кул ту ре. 

Тре ћи ко рак пред ста вља утвр ђи ва-
ње тро шко ва уни вер зал ног по штан-
ског сер ви са, као и зна ча ја фи нан-
си ра ња, кри те ри ју ма опо ре зи ва ња, 
об ра чу на и про јек ци је бу ду ћих иза-
зо ва. Че твр ти ко рак од но си се на 
из бор мо де ла фи нан си ра ња, де фи-
ни са ње фак то ра ко ји ути чу на од лу-
ку о фи нан си ра њу, ода бир ме ха ни-
зма фи нан си ра ња јав ног опе ра то ра 
(вла да фи нан си ра из бу џе та, област 
ре зер ви са них услу га и дру го) и од лу-
ка о фи нан си ра њу уни вер зал не по-
штан ске услу ге.

Пи та ње фи нан сиј ске по др шке по-
штан ским ре фор ма ма и оба вља њу 
уни вер зал не по штан ске услу ге пред-
ста вља да нас у по штан ском сек то ру 
кључ но пи та ње. Од го вор на ње га 
би тан је, ка ко јав ном опе ра то ру, ко ји 
је су о чен са оба ве зом вр ше ња уни-
вер зал не по штан ске услу ге, та ко и 
при ват ном опе ра то ру ко ји по слу је 
или на ме ра ва да по слу је на од ре ђе-
ном тр жи шту. Од то га ка ко ће се ре-
гу ли са ти и ли бе ра ли зо ва ти тр жи ште 
за ви си ће убу ду ће ква ли тет и мо гућ-
ност опе ра то ра да за до во ље на ра-
ста ју ће по тре бе ко ри сни ка.

З. Кур ћу бић

Технологија

јеф ти но. Та ко ђе, мо ра се по ћи од чи-
ње ни це да је УПУ пре ма За ко ну о по-
штан ским услу га ма про гла ше на услу-
гом од оп штег ин те ре са за др жа ву, 
да је По шта у по је ди ним кра је ви ма 
зе мље је ди ни еле мент др жав но сти 
Ре пу бли ке Ср би је и да др жа ва пре-
ко По ште ко му ни ци ра са сво јим гра-
ђа ни ма. Са дру ге стра не, ко ри сни ци 
на ших услу га на та квим под руч ји ма 
су нај че шће ста ри и не моћ ни, па им 
на ше ко ле ге не рет ко, оба вља ју ћи 
по штан ске услу ге, до пре ма ју хра ну и 
ле ко ве, а та квих при ме ра у по след ње 
вре ме је све ви ше. 

На осно ву на пред на ве де ног по-
ста вља се пи та ње фи нан си ра ња УПУ. 
На рав но, не по сто ји је дин ствен мо-
дел фи нан си ра ња, при сту пи се раз-
ли ку ју од зе мље до зе мље. У не ким 
зе мља ма је би ло до вољ но де фи ни са-
ти уни вер зал ну услу гу и пра ва јав ног 
опе ра то ра, а у дру гим зе мља ма би ла 
је по треб на ин тер вен ци ја и ме ђу на-
род них бан кар ских ин сти ту ци ја ка-
ко би се по ло жај јав ног по штан ског 
опе ра то ра и ње го ве еко ном ске пер-
фор ман се по бољ ша ле. Ове ин тер-
вен ци је нај че шће су се од но си ле на 
раз вој и из град њу по штан ске мре же 
и тех нич ко-тех но ло шки раз вој јав-

У неким деловима Србије Пошта је 
једина веза са светом
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На 24 Кон гре су Свет ског по штан-
ског са ве за, одр жа ног у Же не ви 2008. 
го ди не, одо бре на је по моћ јав ним 
по штан ским опе ра то рима пу тем по-
мо ћи ре ги о нал ним са ве зи ма, ба зи ра-
ној на гло бал ној ви зи ји Свет ског по-
штан ског са ве за. На ве де ни при ступ 
под ра зу ме ва пред у зи ма ње ни за ак-
тив но сти у ци љу свр сис ход ног и одр-
жи вог уна пре ђе ња ква ли те та.

Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја“ је узе ло ак тив но уче шће у 
овом про јек ту у ци љу до сти за ња де-
фи ни са них стан дар да ква ли те та и ци-
ље ва на ве де ног про јек та. У про јек ту 
су уче ство во ва ли овла шће ни по штан-
ски опе ра то ри и то: Хр ват ска по шта, 
По шта Ма ке до ни је, По шта Тур ске, По-
шта Бу гар ске, БХ по шта, ХП Мо стар, 
По ште Срп ске, По шта Ал ба ни је, а као 
по сма тра чи уче ство ва ли су по шта Бу-
гар ске и по шта Ру му ни је.

Основ ни ци ље ви ко је су овла шће-
ни по штан ски опе ра то ри ис пу ни ли 
пу тем на ве де ног про јек та су: им пле-
мен та ци ја раз ли чи тих ме то до ло ги ја 
упра вља ња ква ли те том уз по др шку 
у имле мен та ци ји нај но ви јих тех но ло-
шких ре ше ња, но вих или на до град ња 
по сто је ћих си сте ма ме ре ња ква ли те-
та и дру гих ала та за упра вља ње ква-
ли те том у ме ђу на род ном са о бра ћа ју; 
ве ћи фо кус на ва жност уна пре ђе ња 
ква ли те та за ме ђу на род не по штан ске 
по шиљ ке из ме ном про це ду ра у уну-
тра шњем са о бра ћа ју; де фи ни са ње 
од го вор но сти и одр жи вост по штан-
ске мре же;

Про је кат је ре а ли зо ван одр жа ва-
њем пет ра ди о ни ца – у Тур ској, Бу-
гар ској, Ал ба ни ји, Ср би ји и Хр ват ској, 
то ком ко јих су ру ко во ди о ци про јек та 
за сво је пред у зе ће пре зен то ва ли по-
сто је ће ста ње као и ак тив но сти ко-
је су пред у зе ли ка ко би се ис пу ни ли 
за цр та ни ци ље ви про јек та и об у чи ли 
да из вр ше сер ти фи ка ци ју – ре ви зи ју 
по штан ске ад ми ни стра ци је из про-
јек та. 

КОН ГРЕС СВЕТ СКОГ ПО ШТАН СКОГ СА ВЕ ЗА

Сертификатквалитета„А–level“
урученПоштиСрбије

Им пле мен ти ран про је кат 
кон ти ну ал ног те сти ра ња

Као ко на чан ре зул тат про јек та уче-
сни ци – јав ни по штан ски опе ра то ри 
су им пле мен ти ра ли про је кат кон ти-
ну ал ног те сти ра ња УПУ, ко ји ће ме ри-
ти ли ни је из ме ђу зе ма ља уче сни ца у 
овом про јек ту и си стем ме ре ња ква-
ли те та у ме ђу на род ном по штан ском 
са о бра ћа ју или не ки дру ги си стем 
ме ре ња ква ли те та; де фи ни са ли и ре-
а ли зо ва ли про је кат ме ре ња ква ли те-
та у уну тра шњем са о бра ћа ју, им пле-
мен ти ра ли ме то до ло ги ју упра вља ња 
опе ра тив ним про це си ма (PDCA и 
„Pro cess ma ping“ ме то до ло ги ја); обез-
бе ди ли ко ри шће ње стан дард ног УПУ 
бар ко да и ске ни ра ње свих по ши ља-
ка ко је по се ду ју бар код; де фи ни са ли 
и им пле мен ти ра ли IPS и T&T ко ји ће 
ге не ри са ти EDI по ру ке за све вр сте 
по штан ских по ши ља ка; обез бе ди ли 
раз ме ну EDI по ру ка што под ра зу ме ва 
и тран сфер по да та ка; им пле мен ти ра-
ли си стем ко ри снич ког сер ви са ко ји 
ће по кри ти све по шиљ ке са бар ко-
дом (IBIS, Rugby..); ак тив но ко ри сти ли 
из ве шта је ква ли те та УПУ (из ве шта ји 
из кон ти ну ал ног те сти ра ња, пи сма, 
па ке ти и ЕМС те сти ра ње ква ли те та 
у ци љу от кла ња ња мо гу ћих гре ша-
ка у лан цу пре ра де); им пле мен ти-
ра ли ме то до ло ги ју сер ти фи ка ци је 
УПУ; омо гу ћи ли раз вој на ци о нал них 
и ме ђу на род них про је ка та за по моћ 
зе мља ма ко је не ма ју ква ли те тан по-
штан ски код и си стем адре со ва ња. 

У апри лу 2012. го ди не наш ко ле-
га Зо ран Сте ва но вић, ру ко во ди лац 
про јек та за Јав но пред у зе ће ПТТ са-
о бра ћа ја „Ср би ја“ сер ти фи ко ван од 
стра не Свет ског по штан ског са ве-
за, из вр шио је, у свој ству ре ви зо ра 
Свет ског по штан ског са ве за, ре ви-
зи ју ква ли те та по ште Хр ват ске за по-
тре бе сер ти фи ка ци је ове по штан ске 
упра ве, док је у истом пе ри о ду из вр-
ше на ре ви зи ја По ште Ср би је од стра-
не ре ви зо ра Ми ла на Ду но ви ћа из БХ 
по ште. Ре ви зо ри су са чи ни ли из ве-

штај за по тре бе ко нач не сер ти фи ка-
ци је по штан ских упра ва од стра не 
Свет ског по штан ског са ве за, ко ји је и 
до ста вљен са нео п ход ном до ку мен-
та ци јом као при лог из ра ђе ног из ве-
шта ја.

По стиг ну ти из у зет ни 
ре зул та ти

У ју ну ове го ди не ге не рал ни се-
кре тар Свет ског по штан ског са ве за 
оба ве стио је ге не рал ног ди рек то ра 
на шег пред у зе ћа да је По шта Ср би је 
успе шно ре а ли зо ва ла про је кат и по-
ка за ла из у зет не ре зул та те то ком ње-
го ве ре а ли за ци је, као и да је ре а ли-
зо ва ла пред ло же ни ак ци о ни план и 
на пра ви ла ве ли ки на пре дак на по љу 
уна пре ђе ња ква ли те та пре но са ме-
ђу на род них по штан ских по ши ља ка. 
Као ко на чан ре зул тат, По шта Ср би је 
је од мо гу ћих 2000 по е на у овом про-
јек ту оства ри ла 1965 по е на и сер ти-
фи ко ва на је нај ви шим сте пе ном – 
„Злат ним сер ти фи ка том“.

То ком одр жа ва ња XXV Кон гре са 
Свет ског по штан ског са ве за, на Са-
стан ку Ко ми те та 7 (Ко ми тет за по штан-
ски мар ке тинг и про из во де) 1. ок то-
бра, пред став ни ку Јав ног пред у зе ћа 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“, го спо ди ну 
Го ра ну Ћи ри ћу, спе ци јал ном са вет ни-
ку ге не рал ног ди рек то ра Ми ла на Кр-
ко ба би ћа, све ча но је уру чен „А-Le vel 
– Злат ни сер ти фи кат“ од стра не ге не-
рал ног ди рек то ра Свет ског по штан-
ског са ве за, го спо ди на Еду ар да Да ја-
на, као на гра да за из у зет не ре зул та те 
у обла сти уна пре ђе ња ква ли те та ме-
ђу на род ног по штан ског са о бра ћа ја.

Овим је Јав но пред у зе ће ПТТ са о-
бра ћа ја „Ср би ја“ по ка за ло да је и да ље 
је дан од во де ћих ли де ра у ре ги о ну на 
по љу пру жа ња по штан ских услу га и 
ли дер на на ци о нал ном по штан ском 
тр жи шту. 

Че сти та мо за по сле ни ма јер је ово 
при зна ње свим рад ни ци ма По ште Ср-
би је.

З. Кур ћу бић

Технологија
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РЕГИЈА ЈЕДАН

Поштариупрвомплану
Све ак тив но сти ко је су во ђе не 

на ре ги о нал ном ни воу у по след ње 
вре ме су би ле под ре ђе не ста њу на 
до ста ви и на шим на сто ја њи ма да се 
уре ди ова област. По вод је био Пи-
лот про је кат и по ку шај да се уве ду 
рад не су бо те и рад у по по днев ним 
ча со ви ма за по шта ре, а ре зул тат би 
тре ба ло да бу де уре ђе на и рав но-
мер но оп те ре ће на до ста ва. Об и шли 
смо ско ро све рад не је ди ни це и раз-
го ва ра ли са ру ко вод ством и тех но-
ло зи ма, али и са на шим ак ти ви сти-
ма ко ји ра де на овом по слу.

Став на ше ре ги је је од по чет ка 
био крај ње ја сан – сма тра мо да би 
уво ђе ње но вог рад ног вре ме на не-
га тив но ути цао на на ше ко ле ге. Ува-
жи ли смо и њи хо во ми шље ње и за-
сту па ли га на свим ме сти ма, али смо 
и ис ко ри сти ли тре ну так да „про че-
шља мо“ нор ме, пут не ли сте и на чин 
ор га ни зо ва ња основ не де лат но сти.

Ак ти ви сти са на ше ре ги је озбиљ-
но су схва ти ли свој по сао и да ли 
свој до при нос да се ис пра ви све што 
је мо гу ће а ка ко би ре јо ни би ли ујед-
на че ни, а са мим тим и оп те ре ће ност 
за по сле них на до ста ви. По се бан 
про блем ко ји су апо стро фи ра ли сви 
на ши пред став ни ци у ме шо ви тим 
ти мо ви ма по рад ним је ди ни ца ма је 
не до ста так по шта ра. Овај про блем 
је по себ но ак ту е лан у се зо ни го ди-
шњих од мо ра, ако је уоп ште мо гу ће 
да по шта ри ко ри сте то сво је за кон-
ско пра во. Бо ри мо се да до ка же мо 
да до ста ва не мо же да функ ци о ни ше 
без ре зер ве и да про блем са мањ-
ком рад не сна ге не мо же да се ре ша-
ва удва ја њем ре јо на јер су по шта ри 
већ до вољ но оп те ре ће ни.

До дат ни про блем
До дат ни про блем се по ја вио ка да 

смо уочи ли да над ле жна ди рек ци ја 
у то ку ра да на ре ор га ни за ци ји до-
ста ве ме ња „пра ви ла игре“ и то на 
ште ту рад ни ка та ко што се сма њу ју 
или уки да ју па ра ме три ко ји од ре ђу-

ју про дук тив ност. Ка да су уви де ли 
да чи ње ни це иду у на шу ко рист и да 
је еви дент но да је ве ћи на про пу ста 
пра вље на на ште ту рад ни ка, са да 
по ку ша ва ју са уки да њем пе шач ког 
де ла на мо то ри зо ва ном ре јо ну, као 
да је мо гу ће мо пе дом до ћи до вра та 
сва ког ко ри сни ка!

пра ве па ра ме тре и по дат ке.

Го ди шњи од мо ри
Про блем (не)ко ри шће ња го ди-

шњих од мо ра ди рект но је по ве зан 
са не до вољ ним бро јем рад ни ка. 
Прак са је да се за по сле ни ма из да ју 
ре ше ња за го ди шњи од мор и да се 
та ко Пред у зе ће за кон ски „по кри је“, 
али он да на ста ју про бле ми. Због ло-
ше ор га ни за ци је уну тар на ше ком-
па ни је, не по сто ји до во љан број 
по што но ша ко ји би ме ња ли ко ле ге 
ко је су од сут не, па се де ша ва да се 
рад ни ци ма, и по ред из да тог ре ше-
ња, ус кра ти пра во на ко ри шће ње 
го ди шњег од мо ра.

Та ко ђе се де ша ва да се за по сле-
ни ма пре ки да го ди шњи од мор ко ји 
је за по чет и то усме ном на ред бом 
прет по ста вље ног, а не ис ко ри шће-
ни да ни се „пре ба цу ју“ у сло бод не 
да не ко ји за кон ски не по сто је и ко је 
не мо гу да ис ко ри сте из истог раз-
ло га због ко га ни су ни ко ри сти ли го-
ди шњи од мор по ре ше њу – не ма ко 
да их за ме ни на њи хо вом ре јо ну.

Да под се ти мо, члан 68 За ко на о 
ра ду је ви ше не го ја сан и он ка же да 
се за по сле ни не мо же од ре ћи пра-
ва на го ди шњи од мор, ни ти му се то 
пра во мо же ус кра ти ти.

Пре ма на шем Ко лек тив ном уго-
во ру по сло да вац је ду жан да из да 
ре ше ња о ко ри шће њу го ди шњих 
од мо ра за по сле них, у скла ду са пла-
ном ко ји се из ра ђу је пре ма по тре-
ба ма про це са ра да, уз прет ход ну 
кон сул та ци ју за по сле них. План се 
до но си кра јем ка лен дар ске го ди не 
за на ред ну го ди ну

План, ко ји до но си ге не рал ни ди-
рек тор или за по сле ни ко га он овла-
сти, са др жи све кри те ри ју ме са ста-
њем на дан до но ше ња ре ше ња за 
ко ри шће ње го ди шњих од мо ра, по 
ко ји ма је за по сле ни ма утвр ђе на 
ду жи на и вре ме тра ја ња го ди шњих 
од мо ра.

Да ље, у чла ну 23 сто ји да, уко ли ко 

Ово је са мо је дан при мер не ко-
рект но сти, што чи тав за јед нич ки 
рад овом по слу обе сми шља ва. Су-
про ста ви ће мо се ова квом на чи ну 
ра да и зах те ва ће мо да се тре нут но 
ста ње на до ста ви са гле да ре ал но и 
да се до би ју аде кват ни па ра ме три 
на осно ву ко јих ће се до но си ти од-
лу ке и из ме не.

Овај по сао је сва ка ко тест и за 
дру ге обла сти. Си гур но је да и у 
шал тер ском по сло ва њу по сто ји пу-
но про бле ма и про сто ра да се олак-
ша и ху ма ни зу је рад на шим ко ле га-
ма. Све ове ак тив но сти ће до би ти 
свој пун зна чај ка да се за ра да бу-
де при ма ла на осно ву учин ка, а тај 
дан мо ра до ћи. И по ред то га што се 
хва ли мо да смо стуб др жа ве и ја ко 
пред у зе ће ко је се мо дер ни зу је, ми 
смо јед на од рет ких ком па ни ја где 
вла да ура ни лов ка и где се за ра да 
при ма без об зи ра на уло же ни рад. 
То ће се си гур но про ме ни ти у на-
ред ном пе ри о ду а да би се тај по сао 
ура дио ка ко тре ба, мо ра мо има ти 

Милорад Будимир
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се за по сле ном због по тре ба про це-
са ра да из ме ни ре ше ње о ко ри шће-
њу го ди шњег од мо ра, нај ка сни је 
5 (пет) рад них да на пре да на од ре-
ђе ног за ко ри шће ње го ди шњег од-
мо ра, По сло да вац је у оба ве зи да 
за по сле ном на док на ди све ствар-
не тро шко ве ко је за по сле ни тр пи 
услед из ме не.

Прак са је да се овај про блем код 
нас ре ша ва та ко што се фор ми ра ју 
та ко зва не трој ке или че твор ке, од-
но сно да ко ле ге са су сед них ре јо на 
по кри ва ју од сут ног по шта ра. То мо-
же би ти при вре ме но ре ше ње, али 
ни ка ко трај но и ни ка ко пра ви ло, 
без об зи ра што се по Ко лек тив ном 
уго во ру тај до дат ни по сао пла ћа. Та-
ко ђе се мо ра по што ва ти прин цип 
до бро вољ но сти а не при ну де, што 
је за нас ве о ма бит но.

Чу ва мо По штан ски 
дом на Ко сма ју

По што зна мо ка кве су нам за ра де 
и ка ко те шко и му ко трп но иде њи-
хо во ма кар и ми ни мал но по ве ћа ва-
ње, тру ди мо се да на дру ге на чи не 
по бољ ша мо стан дард на шим чла но-
ви ма. При пре ма мо зах те ве да нам 
се омо гу ћи отва ра ње још не ко ли ко 
ре сто ра на дру штве не ис хра не где 
би се спре ма ла хра на за за по сле не 
по це на ма ко је не би до но си ле про-
фит, већ би са мо обез бе ди ле про сту 
ре про дук ци ју и пла ћа ње основ них 
тро шко ва. Та ко ђе, ра ди мо на то ме 
да по вра ти мо не ке објек те за од мор 
рад ни ка ко ји су нам оте ти и где би 
омо гу ћи ли со ци јал но нај у гро же ни-
ји ма да се од мо ре и про ве ду ква-
ли тет но вре ме у при ро ди са сво јим 
по ро ди ца ма. 

Вр ло смо бли зу то га да По штан ски 
дом на Ко сма ју по но во ста ви мо у 
функ ци ју, а иде ја нам је да тај обје-
кат не по слу је по еко ном ским већ по 
прин ци пи ма за јед нич ког га здо ва ња 
и ко ри шће ња. Син ди кат је спре ман 
да уло жи сред ства и рад, а оче ку је-
мо од по сло дав ца ма ло до бре во ље 
и по моћ у са мом стар ту. Пла ћа ли би 
се са мо основ ни тро шко ви одр жа-
ва ња и би ла би то при ли ка да и они 
ко ји се би не мо гу да при у ште од ла-
зак на мо ре про ве ду не ко вре ме на 
од мо ру у при ро ди са сво јим по ро-

У скло пу сво јих ак тив но сти Ре ги-
ја је скло пи ла уго во ре са ре но ми-
ра ним здрав стве ним уста но ва ма 
ра ди пру жа ња услу га на шим чла-
но ви ма уко ли ко до ђу у си ту а ци ју 
да им је по треб на не ка од ме ди-
цин ских услу га ко је не мо гу оства-
ри ти у ре дов ној про це ду ри.

По сто ји уго вор са ди јаг но стич-
ким цен тром „EURO ME DIC“ где сва-
ки наш члан и чла но ви њи хо вих 
по ро ди ца мо гу да оба ве пре гле де 
уз по пу сте, а ако по сто ји упут иза-
бра ног ле ка ра и пре глед је нео-
п хо дан, вр ши се на док на да свих 
тро шко ва пре ко Фон да со ли дар-
но сти. Сли чан уго вор је пот пи сан 
и са „HE XA LAB“ ла бо ра то ри јом, где 
се уз на шу члан ску кар ту до би ја 
по пуст до 20 про це на та на све њи-
хо ве услу ге.

Да би за о кру жи ли по ну ду, ус по-
ста ви ли смо са рад њу са сто ма то-

ло шком ор ди на ци јом „Др Цве тић“ 
ко ја се на ла зи у цен тру Бе о гра да, 
у Крун ској бр 2. Сви чла но ви Син-
ди ка та ПТТ Ср би је и чла но ви њи-
хо вих по ро ди ца услу ге пла ћа ју по 
по себ ном це нов ни ку, а про те тич ке 
услу ге је мо гу ће пла ти ти и пре ко 
плат ног спи ска на ви ше ме сеч них 
ра та. Тре нут но је у тој ор ди на ци ји 
ак ци ја ко ја тра је до Но ве го ди не. 
Ак ци ја се од но си на про тет ске ра-
до ве и то: ме та ло ке ра мич ка кру на 
9.500 ди на ра (на ак ци ји:7.000 ди-
на ра); ти та ни јум кру на 18.000 (на 
ак ци ји:13.500 ди на ра); без ме тал на 
(цир кон) кру на 29.500 ди на ра (на 
ак ци ји:17.000 ди на ра). Ком пле тан 
це нов ник, по ну ду и кон такт мо-
же те на ћи на на шој ре ги о нал ној 
стра ни син ди кал не ин тер нет пре-
зен та ци је: www.sin di kat-pttsr bi je. 
org. rs/re gi ja1.

Помоћкадзатреба

ди ца ма и ко ле га ма.
Уло жи ли смо пу но тру да и сло бод-

ног вре ме на да са чу ва мо тај обје кат 
од про па да ња и ло по ва ко ји су га 
не ко ли ко пу та пу сто ши ли и не ће-
мо та ко ла ко од у ста ти од иде је јер 
сма тра мо да је ху ма на, ис прав на и 
да до но си ко рист свим рад ни ци ма 
По ште.

Ре ши ти про блем 
рад ни ка на ПРА

У скло пу ре дов них ак тив но сти, 
одр жан је са ста нак са ди рек тор ком 
Ди рек ци је за ка дро ве Ја смин ком 
Мар ко вић. По но во смо по кре ну ли 
пи та ње ан га жо ва ња рад ни ка ко ји 
при вре ме но и по вре ме но оба вља ју 
по сло ве пре ко омла дин ске за дру ге 
и пу тем уго во ра о по сре до ва њу.

Сма тра мо да је у со ци јал но од го-
вор ној ком па ни ји као што је По шта 
Ср би је не до пу сти во да се на тај на-
чин вр ши екс пло а та ци ја рад не сна-
ге и да рад по тим осно ва ма тра је 
то ли ко ду го, јер је са да не пи са но 
пра ви ло да се тек на кон две и ви ше 
го ди на тим рад ни ци ма ме ња ста тус. 

Сви ти љу ди ра де као не по сред ни 
из вр ши о ци у тех но ло ги ји, за ду же ни 
су са сред стви ма ве ли ке вред но сти, 
оба вља ју од го вор не за дат ке и пред-
ста вља ју огле да ло фир ме, а за исти 
уло же ни рад до би ја ју ду пло ма ње 
пла те од стал но за по сле них. Они 
не ма ју пра во на го ди шњи од мор, 
на док на ду за пре воз и оста ле по-
год но сти из Ко лек тив ног уго во ра.

Ако је рад по осно ву при вре меног 
и по вре ме ног ан га жо ва ња не ка вр-
ста про бе и на чин да се рад ни ци 
до ка жу, он да тај рок мо ра да бу де 
знат но кра ћи. Ако су нам по треб ни 
рад ни ци на тим рад ним ме сти ма, а 
је су, он да то тре ба обра зло жи ти и 
до ка за ти, обез бе ди ти до дат ну ма су 
за за ра де и „уву ћи“ их у си стем ка ко 
би оства ри ли пра ва ко ја им при па-
да ју на осно ву уло же ног ра да.

На чел но је до го во ре но да се ти 
ро ко ви и ду жи на ан га жма на рад ни-
ка на ПРА сма њи, а оста ло је да се са 
ти ме са гла си и ге не рал ни ди рек тор. 
На да мо се да ће овај про блем уско-
ро би ти пре ва зи ђен.
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Регионалне активности

По бро ју за по сле них РЈ „Про-
ку пље“ је са 147 рад ни ка у гру пи 
рад них је ди ни ца са ма лим бро јем 
за по сле них, ме ђу тим син ди кал-
на ор га ни за ци ја по ште Про ку пље 
Син ди ка та ПТТ Ср би је је јед на од 
ак тив ни јих и ста бил ни јих са број-
ком од 125 чла но ва, што је пре ко 
90 по сто за по сле них. Син ди кал ни 
рад је ор га ни зо ван пре ко сед мо-
чла ног од бо ра чи ји је пред сед-
ник Бран ко Во и но вић, а се кре тар 
Ве сна Мла де но вић, док је де ле гат 
у Скуп шти ни Ре ги је Жи во рад Ђе-
лић. Син ди кал ни рад на те ре ну, 
ван Про ку пља, ор га ни зо ван је са 
три по дру жни це, а то су под руч ја 
по шта у оп шти на ма Кур шу мли ја, 
Бла це и Жи то ра ђа. 

 „И по ред то га што су нам сред-
ства огра ни че на тру ди мо се да ре-
дов но иза ђе мо у су срет и по моћ 
сва ком рад ни ку. Осим по мо ћи 

ПРЕД СТА ВЉА МО СИН ДИ КАЛ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ РЕ ГИ ЈЕ 4: „СО ПРО КУ ПЉЕ“ 

Стабилниипоуздани

кроз Фонд со ли дар но сти, ре дов но 
ис пра ти мо по ла зак де це у шко лу 
са 3.500 ди на ра за при бор и књи-
ге, а ту су и кла сич не на бав ке на 
ви ше ме сеч не ра те. Ре дов ни смо и 
ор га ни за то ри ху ма ни тар не ак ци је 
да ва ња кр ви. Што се ти че про сла-
ва, увек се успе шно ор га ни зу је мо 

У Про ку пљу је 17. сеп тем бра 
2012. го ди не одр жа на ре дов на 
сед ни ца Скуп шти не Ре ги је 4. О 
ак ту ел ној си ту а ци ји у Син ди ка ту 
и Пред у зе ћу ис црп но је ин фор-
ми сао чла но ве скуп шти не Алек-
сан дар Па вло вић, пред сед ник 
Син ди ка та ПТТ Ср би је. Па вло вић 
је ис та као да је до бит из за ра де 
ис пла ће на по дого во ру, да ће ква-
ли тет пи лот про јек та умно го ме 
за ви си ти и од на ше ан га жо ва но-
сти, док ће се пи та ње ре пре зен-
та тив но сти Кон фе де ра ци је ССС, 
чи ји смо и ми чла но ви, ре ши ти 
из ме ном за ко на о ре пре зен та-
тив но сти. Пот пред сед ник Син ди-
ка та, Слав ко То па лов, упознао је 
присутне са пословањем Поште, 
које је и даље стабилно. Што се 
ти че но ве ор га ни за ци је Пред у зе-

СКУП ШТИ НА РЕ ГИ ЈЕ 4

Укључитисеутоковетрансформације
ћа, то ће се ра ди ти на осно ву тен-
де ра кон сул тант ске ку ће. Сле ди и 
тран сфор ма ци ја фир ме у ак ци о-
нар ско дру штво и то са ро ком до 
мар та 2013. го ди не. Пре ма мно-
гим ми шље њи ма ис ти че се да је 
на ма нај бли жи мо дел фран цу ске 
по ште, док су не мач ки и аустриј-
ски мо де ли окре ну ти ис кљу чи во 
тр жи шту, а Син ди кат ће зах те-
ва ти да се укљу чи у све то ко ве 
тран сфор ма ци је. Ка да је у пи та њу 
тест ни мо дел за по по днев ну до-
ста ву до ста вље не су број не при-
мед бе. Са да је све на Над зор ном 
од бо ру, а уоче но је да је по ло ви-
на про бле ма у за ста ре лом пра-
вил ни ку за ста ти сти ку и нор ме. 
Се кре тар Син ди ка та, Бран ко Ка-
ла ја но вић, дао је ин фор ма ци ју о 
оси гу ра њу рад ни ка, ко је по кри ва 

„ДДОР Но ви Сад“, а од но си се са-
мо на по вре де на ра ду. Про блем 
ре ха би ли та ци је је на стао због 
рас пи си ва ња тен де ра над ле жне 
ди рек ци је, а усло ве је ис пу нио 
са мо „Мер кур“-Вр њач ка Ба ња и 
уго вор ва жи до кра ја 2013. го ди-
не. Ко ми си ја за тех но ло ги ју ра ди 
и за сва ку по хва лу је РЈ „Ниш“ чи је 
су при мед бе за раз ми шља ње, ис-
та као је Ра де Ста ни шић, пред сед-
ник Ко ми си је. 

Про блем не до стат ка рад не сна-
ге је ре дов но при су тан на ре ги ји, 
ме ђу тим ди ску си ја је ово га пу-
та (РЈ „Пи рот“) би ла усме ре на на 
за ме ну рад ни ка ко ји су на по ро-
диљ ском бо ло ва њу. Из РЈ„Ле ско-
вац“ је из нет и про блем не до стат-
ка ви љу шка ра за ис то вар па ле та. 

Б. Не шић

и дру жи мо за Но ву го ди ну, Осми 
март и Дан ПТТ рад ни ка. На рав но, 
ак тив ни смо и у то ку при пре ма за 
тра ди ци о нал не спорт ске игре, већ 
од ок то бра за ку пљу је мо тер ми не 
у спорт ској ха ли за ма ли фуд бал, 
ко шар ку и од бој ку“, ка же агил ни 
пред сед ник СО Бран ко Во и но вић, 
ко ји се са сво јим Про куп ча ни ма 
по ка зао и као до бар до ма ћин и 
ор га ни за тор спорт ских ига ра на 
ни воу Ре ги је 4 у два на вра та за по-
след ње три го ди не.

Са рад ња са по сло вод ством рад-
не је ди ни це је увек би ла на за-
вид ном ни воу и кроз обо стра но 
ува жа ва ње. Реч син ди кал них ак ти-
ви ста је увек при сут на на рад ним 
са стан ци ма и ко ле ги ју ми ма, а до-
каз до бре са рад ње су и мно ге ак-
ци је на ни воу РЈ и ши ре ко је су за-
јед нич ки успе шно ор га ни зо ва не. 

Бранко Воиновић
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Фи лип Фи ли по вић тек две ипо го-
ди не ра ди у по шти, а већ је по брао 
ве ли ки број при зна ња и на гра да да 
мо гу да му по за ви де и мно го ис ку-
сни ји по шта ри. Али, поч ни мо при чу 
од по чет ка. Ро ђен је 1983. го ди не у 
Про ку пљу, а основ ну шко лу и гим-
на зи ју је за вр шио у Кур шу мли ји, где 
и да нас жи ви у по ро ди ци са ро ди те-
љи ма и бра том. По чео је са сту ди ји-
ма пра ва и за вр шио је две го ди не. 
Ци вил но слу же ње вој ног ро ка га је 
од ве ло до По ште и не са ња ју ћи да 
ће му по штан ски за нат по ста ти стал-
на рад на пре о ку па ци ја. Ра дио је као 
до ста вљач у по шти у Кур шу мли ји, а 
он да су га рас по ре ди ли за ком би но-
ва ни рад у по шти 18435 Кур шу млиј-
ска Ба ња. За те као је ру и ни ран и за-
пу штен обје кат, ко ји је ода вао још 
су мор ни ју сли ку по зна тог бањ ског 
ле чи ли шта, ко је већ ду же не ра-
ди. Мла ди прав ник је и по ред свих 
оба ве за ком би но ва ног ра да са до-
ста вом у 10 на се ља на нај ши рем до-
став ном под руч ју, ко је је оиви че но 
са свих стра на об рон ци ма Ко па о ни-
ка, ре шио да се баци на по сао и упо-
тре би сав свој ен ту зи ја зам, ве шти ну 
и та ле нат и удах не жи вот ма лој али 
зна ча јној по шти за ово под руч је. 

  По сле пар ме се ци и великог 
уло же ног тру да, вре ме на и нов ца 
има ло се шта и ви де ти. Бањ ска по-
шта је за си ја ла, као да је ча роб ни 
шта пић уме шао пр сте. Опи си ва ти 
мо лер ско-фар бар ске ра до ве, бе-
тон ске, фа са дер ске, ин ста ла циј ске, 
ен те ри јер ске и оста ле ра до ве би ло 
би не до вољ но, тре ба ви де ти ма кар 
сли ке које је мо гао да сми сли и ура-
ди само је дан вре дан и до ма ћин ски 
на стро јен по штар у ли ку Фи ли па 
Фи ли по ви ћа.

 На рав но, при зна ња ни су из о ста-
ла, у ак ци ји „Ма ло до бре во ље, да 
нам бу де бо ље“ убе дљи во је по бе-
дио и осво јио пре сти жног по штан-
ског оска ра. Али то ни је све, Фи лип 
је до био и ор ден за под виг го ди не, 

ФИ ЛИП ФИ ЛИ ПО ВИЋ, УПРАВ НИК И ДО СТА ВЉАЧ ПО ШТЕ  
18435 КУР ШУ МЛИЈ СКА БА ЊА 

Бањскочудо

спа сио је ста ри цу си гур не смр ти, 
по нев ши јој пен зи ју, спа зио је опа-
нак и убр зо на ли ти ци угле дао из не-
мо глу и про мр злу ба ку. Алар ми рао 
је по моћ и све се до бро за вр ши ло. 
У то ку зи ме ка да је по штар је ди на 
осо ба ко ја до ла зи и до нај за ба че ни-
јег за се о ка и ку ће, Фи лип вр ло че сто 
но си ста ри ма ле ко ве и на мир ни це и 
оста ле по треп шти не. 

  Осим што је не у мо ран на по слу 
Фи лип се укљу чио и у ху ма ни тар ни 

рад. Ор га ни зо вао је ху ма ни тар ну 
ак ци ју и на ба вио шпо рет на чвр сто 
го ри во за јед ног стар ца, за основ-
ну шко лу је обез бе дио сто ли це, 
сто и при бор за ђа ке. Ор га ни зо вао 
је ху ма ни тар ну при ред бу и са ку-
пио сред ства за ђач ку екс кур зи ју, а 
слич ном ак ци јом је обез бе дио и пи-
ја ћу во ду шко ли. У то ку су и ак ци је 
да шко ли обез бе ди не ки ра чу нар, а 
за де цу део гар де ро бе и обу ћу. Јед-
ном реч ју, Фи лип је не у мо ран и не 
ста је, не жа ли ни тру да, ни вре ме на 
ни нов ца, али гла сно ис ти че да има 
ве ли ку по др шку:

  „Си гур но да не бих мо гао све ово 
да ура дим да ни је би ло по др шке у 
РЈ„Про ку пље“, да ме ни су по др жа-
ли  по ро ди ца, фа ми ли ја, при ја те љи, 
дру го ви и мо ја де вој ка. Ми слим да 
се труд ис пла тио да сви ма бу де бо-
ље, а на дам се и да ћу по слу жи ти 
као до бар при мер дру ги ма“ ис ти че 
скром но Фи лип, о ко ме ипак нај бо-
ље го во ри његово де ло.

Б. Не шић

Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди ка та ор га ни зо ва ла је у не ко ли ко ве-
ћих гра до ва Ср би је штрајк упо зо ре ња Вла ди Ср би је. Ниш је 10. окто бра 
2012. го ди не та ко ђе био је дан од гра до ва где је ор га ни зо ван про тест. 
На пла тоу ис пред Са о бра ћај не сек ци је же ле зни ца у Ни шу оку пи ло се 
сто ти нак син ди кал них ак ти ви ста из Ни ша и ре ги је Југ. Син ди кал ци ма се 
обра ти ла Сло бо дан ка Ка ме но вић („Те ле ком“ Ср би је), по ве ре ник Кон фе-
де ра ци је за ре ги ју Југ и про чи та ла за јед нич ко са оп ште ње, од но сно зах-
те ве Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, где се тра жи по што ва ње Уста ва и за ко на 
Ср би је, да се ус по ста ви со ци јал ни ди ја лог са Кон фе де ра ци јом, ко ја бро-
ји око 200.000 за по сле них, да се спре чи пљач ка и ко руп ци ја и за шти ти 
озбиљ но угро жен стан дард гра ђа на. 

 На про те сту у Ни шу при сут ни ма су се обра ти ли и Ми о драг Пе тро вић 
из Же ле зни ца Ср би је и Би ља на Жив ко вић, пред сед ник син ди ка та ОТП 
Бан ке и још јед ном су ис та кли по др шку члан ства за ова кав вид про те-
ста. Штрајк упо зо ре ња је за вр шен пре ма пла ну и пред ви ђе ном про гра-
му, мир но и без ин ци де на та. 

Б. Не шић

ПР О ТЕСТ КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ СЛО БОД НИХ СИН ДИ КА ТА

ШТРАЈКУПОЗОРЕЊАИУНИШУ

Радник за понос: Филип Филиповић
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Наш оби ла зак син ди кал них ор га-
ни за ци ја и по се ту По жа рев цу, ис ко-
ри сти ли смо да на пра ви мо ин тер вју 
са пред сед ни ком Син ди кал не ор га-
ни за ци је „ПТТ По жа ре вац“ Сло бо да-
ном Па пи ћем.

У че му је тај на кон стант ног 
по ве ћа ња бро ја чла но ва у ва шој 

син ди кал ној ор га ни за ци ји у по
след њих не ко ли ко ме се ци?

Да бу дем искрен, ту и не ма не ке 
ве ли ке тај не. При ли ком кон сти ту и-
са ња са да шњег од бо ра син ди кал не 
ор га ни за ци је до го во ре но је да ће 
наш рад би ти у пот пу но сти тран-
спа рен тан, што зна чи да ће сви чла-
но ви на ше СО, а у исто вре ме и сви 
рад ни ци на ше РЈ, би ти у пот пу но сти 
ин фор ми са ни о свим на шим ак тив-
но сти ма, као и да ће мо кон стант но 
има ти кон так те са сви ма они ма ко ји 
же ле да бу ду у то ку де ша ва ња у РЈ и у 
Пред у зе ћу. Ова квим на шим при сту-
пом члан ству ус пе ли смо не са мо да 
за др жи мо по сто је ће, не го и да при-
до би је мо но ве чла но ве – ка ко ко ле-
ге ко је ни су би ле ни у јед ном син ди-
ка ту, та ко и оне ко ји су ис ту пи ли из 
дру гог ре пре зен та тив ног син ди ка та 
и при сту пи ли на шем.

Све то ства ра још ве ћу оба ве зу, ка-
ко пре ма по сто је ћим чла но ви ма, та-
ко и пре ма они ма ко ји још увек ва га-
ју да ли тре ба би ти у син ди ка ту и ако 
тре ба – у ком. Ми ни ко га не ву че мо 
за ру кав, не го смо пре пу сти ли сва-
ком по је дин цу да на осно ву на ших 
ак тив но сти про це ни да ли пре по зна-
је се бе у јед ној та квој ор га ни за ци ји 
или не. 

У че му се са сто ји та тран спа
рент ност?

Је дан од ве ћих про бле ма на ше 
син ди кал не ор га ни за ци је, а ве ру јем 
да тај про блем има ју и мно ги дру ги, 
је сте ка ко пре до чи ти нај ши рем кру-
гу љу ди свој рад. Ми смо ре ше ње 
про на шли у мак си мал ном ко ри шће-
њу по сто је ћих слу жбе них ре сур са, 

СЛО БО ДАН ПА ПИЋ, ПРЕД СЕД НИК СO „ПО ЖА РЕ ВАЦ“

Нашрадјеупотпуности
транспарентан

Ка ко у овим те шким вре ме ни ма 
из ла зи те на крај са фи нан си ра

њем ва ших ак тив но сти?

Иако нам се број чла но ва из ме-
се ца у ме сец све ви ше уве ћа ва, а 
са мим тим и фи нан сиј ска осно ва, 
ми се у на шим ак ци ја ма не за до во-
ља ва мо са мо тим на чи ном фи нан-
си ра ња. По себ но смо по но сни на 
на ше син ди кал не ма ле огла се ко ји 
су до жи ве ли сво је сто то из да ње и 
ко је се ди стри бу и ра ју сва ког пет ка 
на све слу жбе не е-mail адре се. У њи-
ма се огла ша ва ју фир ме и при ват ни-
ци ко ји на тај на чин ну де сво ју ро бу 
и услу ге по нај по вољ ни јим усло ви-
ма свим рад ни ци ма и на тај на чин 
смо скло пи ли уго во ре о до на ци ји са 
пре ко 40 фир ми ко ји са да пред ста-
вља ју наш до на тор ски тим и уз чи ју 
фи нан сиј ску по моћ мо же мо без ве-
ћих про бле ма да по мог не мо на шим 
чла но ви ма у би ло ко јој си ту а ци ји.

Ко је су то си ту а ци је?

Чи ње ни ца је да фи нан сиј ска си ту-
а ци ја мно гих рад ни ка ни је на за вид-
ном ни воу, та ко да су чла но ви син-
ди ка та све ви ше у си ту а ци ји да по 
ра зним осно ва ма ула зе у до зво ље-
не ми ну се. „Пе гла ње“ тих ми ну са је, 
на жа лост, је дан од основ них на чи на 
по мо ћи ко је ну ди мо на шим чла но-
ви ма. Осим то га, по ра зним осно ва-
ма да ли смо ве ћи број бес по врат них 
по мо ћи на шим ко ле га ма ко ји су сла-
би јег имов ног ста ња или су има ли 
по ве ћа не тро шко ве ле че ња, а ко је 
ни су ре а ли зо ва ли пре ко Фон да со-
ли дар но сти.

Овим до пун ским сред стви ма фи-
нан си ра мо раз не по пу сте и по год-
но сти на шим чла но ви ма, као што 
су по пу сти од 10 по сто при ли ком 
ко ри шће ња сед мо днев не ре кре а-
ци је на мо ру, пла ни на ма или ба ња-
ма, по пу сти од 20 по сто за ко ри шће-
ње се зон ских ка ра та за ко ри шће ње 
град ских ба зе на, по пу сти од 10 до 20 
по сто код ко ри шће ња услу га ко зме-

од но сно ко ри шће њу е-mail сер ви са, 
као и сла њу SMS по ру ка. За прет ход-
не две го ди не по сла ли смо на све 
службенe e-ma i lo ve пре ко сто ти ну 
син ди кал них оба ве ште ња ко ја се ти-
чу ра зних обла сти из ра да на ше ор-
га ни за ци је, по чев од оба ве шта ва ња 
о ак тив но сти ма син ди ка та (стан дард 
за по сле них, про бле ми на до ста ви 
и по ку шај да се уве де рад су бо том, 
пре ко вре ме ни рад, слу жбе на обу ћа 
и оде ћа, сти му ла тив ни од ла сци, ак-
ци је Те ле ко ма, за ра да из до би ти...), 
та ко и дру гих оба ве ште ња ко ја до-
би ја мо пре ко на шег бил те на. Ту су и 
ин фор ма ци је о скла па њу ра зних уго-
во ра са фир ма ма на те ри то ри ји РЈ, 
оба ве ште ња о по год но сти ма ку по-
ви не пре ко плат ног спи ска код по је-
ди них уго ва ра ча, ра зним по пу сти ма, 
оба ве ште ња о из ле ти ма и екс кур зи-
ја ма, ви кенд ак ци ја ма... 

Иако је ова кав на чин ин фор ми-
са ња нај бо љи, јер је нај ши ри и нај-
све о бу хват ни ји, он на жа лост ни је 
до сту пан и нај ши рем кру гу на ших 
ко ле га јер су е-mail по ру ке до ступ не 
са мо управ ни ци ма, кон тро ло ри ма и 
струч ним слу жба ма. За то смо од лу-
чи ли да та ква оба ве ште ња, до ду ше у 
са же ти јем об ли ку, пу тем SMS по ру ка 
бу ду до ступ на нај ши рем кру гу свих 
рад ни ка.

Слободан Папић, председник 
 СО Пожаревац
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ти ча ра, фри зе ра, ауто ме ха ни ча ра, 
ауто ла ки ре ра, за пра ње те пи ха, за 
ко ри шће ње фит нес цен тра, бес плат-
ни спе ци ја ли стич ки сто ма то ло шки 
и оф та мо ло шки пре гле ди, и мно ге 
дру ге по год но сти.

На овај на чин ус пе ли смо да упри-
ли чи мо на шим ко ле ги ни ца ма по-
во дом 8. мар та бес пла тан од ла зак у 
Беч, као и на шим ко ле га ма уз по пуст 
од 25 од сто. Ор га ни-
зо ва ли смо бес пла-
тан од ла зак и ку па ње 
у ба њи Ждре ло, од-
ла зак у Острог, пла-
ни ра мо на је сен од-
ла зак у Бу дим пе шту, 
бес плат но кр ста ре-
ње Са вом и Ду на вом, 
за де цу ко ле ги ни ца 
по се ту зо о ло шком 
вр ту и мно ге дру ге 
ак тив но сти.

Сви на ши чла но ви 
су, по ред оба ве зног 
оси гу ра ња пре ко 
пред у зе ћа ко је по-
кри ва оси гу ра ње на рад ном ме сту, 
оси гу ра ни и пре ко ре но ми ра не оси-
гу ра ва ју ће ку ће Wi e ner Stad tische 
ко је по кри ва 24 сат но оси гу ра ње од 
по вре да у вред но сти од 200.000 ди-
на ра, као и пла ћа ње бол нич ких да на 
про ве де них на ле че њу.

Све су то не ке од ак ци ја у ко ји ма 
ко ле ге пре по зна ју бри гу о сва ком 
на шем чла ну и у то ме је мо жда тај на 
по ве ћа ња на шег број ног ста ња из 
ме се ца у ме сец.

Ка ко ви ди те свој лич ни до при нос 
у ра ду син ди кал не ор га ни за ци је?

Пре све га, мо рам ре ћи да ова квих 
ре зул та та не би би ло да око се бе 
не мам до бру еки пу са рад ни ка, се-
кре та ра и оста лих чла но ва Од бо ра, 
ко ји ми мак си мал но по ма жу у окви-
ру сво јих мо гућ но сти да ани ми ра мо 
на ше ко ле ге и да што тран спа рент-
ни је пред ста ви мо наш рад. По што 
сам прет ход них го ди на ра дио на 
рад ном ме сту ко је је би ло уда ље но 
30-ак ки ло ме та ра од се ди шта РЈ, до-
ста ми је био су жен про стор за рад 
и ак тив но сти ван рад ног вре ме на. 
По след њих шест ме се ци ра дим као 
управ ник јед не од по шти у По жа-
рев цу, што умно го ме до при но си 

мом лич ном ве ћем ан га жо ва њу као 
пред сед ни ка СО. Иако сам, као и сви 
оста ли, до био мо гућ ност да ми се 
по ла рад ног вре ме на зва нич но кроз 
анекс уго во ра пре и на чи за рад син-
ди ка та, то ни сам ис ко ри стио јер за 
са да успе вам да ускла дим син ди кал-
не ак тив но сти и рад не оба ве зе.

Кроз ко ми си ју за тех но ло шка пи-
та ња Пр ве ре ги је и као члан ко ми си-

је на ни воу Син ди ка та ПТТ Ср би је, у 
мо гућ но сти сам да уче ству јем у раз-
го во ри ма око ана ли за ко је су основ 
за ре ор га ни за ци ју до ста ве. До ста 
вре ме на смо по све ти ли и ини ци ја-
ти ви да се пре ду зму ме ре у ци љу са-
чи ња ва ња но вог пра вил ни ка о ста-
ти сти ци и нор ма ма, пра вил ни ка о 
на чи ну уру че ња суд ских пи са ма, за-
тим мо гућ но сти да се до ста вља чи ма 
ко ји су до дат но ан га жо ва ни ис пла ти 
ко рек ци ја за ра да, као и хро нич ни 
про блем не до стат ка бро ја до ста-
вља ча и шал тер ских рад ни ка, на ро-
чи то у лет њој се зо ни.

Ка ко ви ди те ва шу син ди кал ну 
ор га ни за ци ју у бу дућ но сти?

По при ро ди сам оп ти ми ста, та ко 
да ми слим да ће се љу ди, ка да овој 
еко ном ској кри зи ко ја је пре кри ла 
све сег мен те жи во та и ра да на ших 
ко ле га ко нач но до ђе крај, све ви ше 
осло ба ђа ти сво јих окло па у ко је смо 
се сви по ма ло у овом вре ме ну за 
на ма уву кли и ка да нам се и фи нан-
сиј ска си ту а ци ја бу де по пра вља ла, 
би ће ви ше про сто ра за при бли жа-
ва ње јед но дру гом, за ви ше дру же-
ња, ви ше по што ва ња пре ма сва ком 
ко ле ги, по бољ ша њу ме ђу људ ских 

од но са ко ји су ве ли кој ме ри по љу-
ља ни овом гло бал ном кри зом. Ту 
ви дим ве ли ку уло гу на ше син ди-
кал не ор га ни за ци је, као спо не ме ђу 
љу ди ма и чла но ви ма син ди ка та ко ји 
су код нас још увек на жа лост до ста 
раз је ди ње ни и у све ве ћој ме ђу-
соб ној са рад њи у свим сег мен ти ма 
жи во та и ра да у окви ру рад не је ди-
ни це ко јој при па да мо. То је за да так 

за све, а на ро чи то за ме не и 
чла но ве од бо ра син ди кал-
не ор га ни за ци је, као и да у 
ди рект ним раз го во ри ма ре-
ши мо не до у ми це, по ку ша мо 
да да мо аде кват не од го во ре 
на сва по ста вље на пи та ња, 
чу је мо су ге сти је и еду ку је-
мо члан ство. Та ко ђе је дан 
од за да та ка је сте ани ми ра-
ти но ве мла де ко ле ге, ко ји 
за са да не по ка зу ју ин те ре-
со ва ње за син ди кал ни рад, 
али је нео спор на чи ње ни ца 
да ће се и они као и сви ми 
су о чи ти и ухва ти ти у ко штац 
са про бле ми ма и да ће им у 

сва ком слу ча ју до бро до ћи по др шка 
и за шти та ис ку сни јих син ди кал них 
ко ле га.

Има те ли по ру ку за сво је чла но ве?

По ру ка се од но си на на ше члан-
ство, али и на све оста ле ко ле ге. 
Вре ме у ко ме се тре нут но на ла зи мо 
не ну ди мно го мо гућ но сти за опушт-
ањe. Наш пр ви и за јед нич ки за да так 
је очу ва ње сва ког рад ног ме ста. Са-
мо ква ли тет ним ра дом и ди сци пли-
но ва ним од но сом пре ма по слу ко ји 
оба вља мо мо же мо да се од у пре мо 
све ве ћој кон ку рен ци ји ко ја је при-
сут на на тр жи шту. Кри за ко ја је, на-
жа лост, још увек при сут на у свим 
сег мен ти ма жи во та, има тен ден ци ју 
да фи нан сиј ски ис цр пи на ше нај ве-
ће ко ми тен те, а са мим тим ства ра 
се и по тен ци јал на опа сност да оста-
не мо без на ших нај ве ћих при хо да. 
Мо ра мо би ти спрем ни да аде кват но 
од го во ри мо ова квом ста њу, јер смо 
и у ра ни јим пе ри о ди ма зна ли ка ко 
да иза ђе мо на крај са на ста лим про-
бле ми ма. Због то га чвр сто ве ру јем у 
на ше чла но ве јер су они од у век би-
ли нај ја чи ка да је би ло нај по треб ни-
је. Си гу ран сам да ће то до ка за ти и у 
пе ри о ду ко ји је пред на ма.

Има ввремена и за лепе ствари: Пожаревљани на излету у Бечу
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ОД БРО ЈА ДО БРО ЈА

Освајањепроменаидруге
приче

Де сио се ве ли ки број ве ли ких и 
ма лих про ме на сву да око нас – од 
мај ског до овог „По шта ра“. Pan ta 
rei – Све те че, све се ме ња – ре кли 
би ста ри Ла ти ни, ко ји ни ка ко ни-
су би ли ста ре ва ра ли це. На на шим 
оп штим из бо ри ма (ни су би ли та ко 
дав но, а као да је су) „пу као“ је ДС, 
упра во та ко.

Пред сед ник др жа ве је но ви, Вла-
да је (ско ро) но ва, ам би ци је су 
огром не, жи вот је по ста ром, али са 
ве ли ком пре за ду же но шћу и искон-
ском су шом, те го ба ма си ро ма штва 
и не бе ским це на ма, не ми ло срд-
ном бор бом са ве ли ким ло по ви ма, 
Евро пом ко ја хо ће да нам КО СМЕТ 
бу де су сед са пу ним те ри то ри јал-
ним ка па ци те том...

И у По шти је до шло до про ме не 
на вр ху. Но ви ге не рал ни је дипл. 
еко но ми ста Ми лан Кр ко ба бић, пот-
пред сед ник ПУПС-а, фи нан сиј ски 
струч њак, у про шлом ман да ту за-
ме ник гра до на чел ни ка Бе о гра да. 
Та ман је та да не ка ко ПО ШТА до би-
ла ви со ко свет ско при зна ње. Он је, 
не ча се ћи, по слао свог спе ци јал ног 
са вет ни ка, до ско ра шњег ге не рал-
ног Го ра на Ћи ри ћа, у До ху на кон-
грес Свет ског по штан ског са ве за 
да при ми „Злат ни сер ти фи кат“ за 
упра вља ње ква ли те том, ко ји се до-
де љу је на шој По шти за нај бр же рас-
ту ћи ква ли тет услу га у ју го и сточ ној 
Евро пи.

То је до бар знак, пра ви по тез. 
Но ви ге не рал ни је на по чет ку 

ман да та, при ли ком бо рав ка у Ки-
кин ди, на гла сио да не ће ме ња ти 
ства ри по што-по то. Не што по сле 
то га, при ли ком до де ле на гра да на 
Свет ски дан по ште, ис та као је ква-
ли тет на ших љу ди ко ји су се по ка за-
ли и у ак ци ји „Ма ло до бре во ље, да 
нам бу де бо ље“ и зна чај огром ног 
бро ја По шти них екс по зи ту ра ко је 
су је ди на ме ста где љу ди мо гу да 
до би ју ва ља ну ин фор ма ци ју. 

„То др жа ва мо ра по себ но да не-
гу је, а не да раз ми шља да ли је то 
рен та бил но и да ли има еко ном ску 
ра чу ни цу да у не ком ме сту за др жи 
по шту, јер би у су прот ном гра ђа ни 
ишли и до 50 ки ло ме та ра ван свог 
ме ста да оба ве нај јед но став ни ју 
упла ту“, ис та као је но ви пр ви чо век 
По ште, до дав ши да ће за др жа ти це-
ло куп ну мре жу рад них је ди ни ца, 
јер је то од по себ ног др жав ног ин-
те ре са.

По твр да то га сти же из Кур шу млиј-
ске Ба ње.

„Је ди на све тла тач ка у овој на шој 
за пу ште ној Ба њи је наш по штар и 
По шта“. То ка жу за Фи ли па Фи ли-
по ви ћа, на зи ва ју ћи га – ху ма ни по-
штар. Кад ни је на те ре ну, где сва-
ко днев но по ма же они ма ко ји ма је 
по моћ по треб на, Фи лип се тру ди да 
улеп ша рад ни про стор у оро ну лој 
сто го ди шњој згра ди у ко ју су сме-
ште ни По шта и шко ла. (Из де вет се-
ла се дам ђа ка, је дан учи тељ и је дан 
по штар)!

Иде мо да ље.
Про сеч на за ра да у По шти је 2008. 

го ди не би ла 438 евра; 2009. је 392; 
2010. је 369; 2011. је 399; у фе бру а-
ру 2012. је 379, а у ју ну 2012. је 370 
евра. На ово је ис ту рен ве о ма јак 
ко мен тар на ших ко ле га из Са мо-
стал ног син ди ка та по штан ских рад-
ни ка ко ји пред ла жу „по сло дав цу да 
нам ви ше не „по ве ћа ва“ за ра ду не го 
да је вра ти на ни во из 2008. и до бро 
„за мр зне“ ка ко не би до шло до на-
глог „ота па ња“ као у прет ход не че-
ти ри го ди не!“

Ипак, ис па да да баш сву да ни је та-
ко.

Код нас ето успе ва, те шко ра зу-
мљи ва за про све ће ног и по ште ног 
и кул тур ног чо ве ка, та мо не ка ква 
али вр ло пер фид на и опа сна „па-
три от ска пљач ка“. Ин сај дер на Б 92 
је не у мо љив. Бу џет Ср би је је ја ко 
оште ћен, опљач ка ни су и др жа ва 

и ње ни гра ђа ни, оја ђе на је на ша 
иона ко оја ђе на си ро ти ња на КО-
СМЕ ТУ... Шверц, фал си фи ко ва ње, 
зло у по тре бе, то ле ри са ње пљач ке... 
Оти шло је та ко пре ко три ми ли јар-
де евра. Шта дру го ре ћи за та кве 
„мај сто ре и њи хо ве мај сто ри је“ не-
го се по слу жи ти на род ном па ме ћу: 
Ло ше чи ни ти, а до бру се на да ти... 

Шта још ту има да се ка же?
Јед на од рет ких ли ста на ко јој Ср-

би ја ни је на по след њем ме сту је сте 
она ко ја се ба ви бро јем бо га та ша. У 
на шој зе мљи жи ви 90 мул ти ми ли о-
не ра са имо ви ном од 11 ми ли јар ди 
до ла ра, што нас ста вља на 29. ме сто 
на ли сти европ ских зе ма ља!

На сле де ће чо век мо же са мо да 
за ћу ти!

Ср би ја је у сту ди ји Свет ске бан ке 
за 2012. на 175 ме сту од укуп но 183 
зе мље ка да је реч о по ступ ку из да-
ва ња гра ђе вин ских до зво ла. Код 
нас из да ва ње те фа мо зне до зво ле 
тра је 279 да на и под ра зу ме ва 19 
про це ду ра. (Па, то је срп ски ре че но, 
да не го во рим је зи ком тр го ва ца и 
ре клам них аге на та, пра ва сра мо та!)

А тек шта на ово ре ћи!
Хит не јав не на ба ке нај по год ни је 

су за ко руп ци ју. Вред ност нео прав-
да них хит них јав них на бав ки у ко ји-
ма су за бе ле же не не ре гу лар но сти 
по ра сла је 10 пу та за са мо три го ди-
не. За са мо шест ме се ци ове го ди-
не вред ност „за хит ност“ би ла је 8,4 
ми ли јар де ди на ра.

Шта ту још не ма да се додa?
Курс евра ових да на ми ру је, јер је 

НБС спре чи ла ве штач ко кре и ра ње 
ви шка нов ца и при ли ку да по је дин-
ци „де бе ло“ за ра ђу ју на пре про да ји 
де ви за. Курс је од ја ну а ра до ав гу-
ста ра стао јер је на де ви зном тр жи-
шту „по жар га шен бен зи ном“. Са мо 
на ин фор ма ци ји о вред но сти евра 
за на ред ни дан мно ги у Ср би ји за-
ра ђи ва ли су ми ли о не. Сви ко ји зна-
ју да ли ће курс су тра дан па сти или 

Пише: Благоје Свркота
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по ра сти мо гли су се би да уште де 
астро ном ске су ме. С об зи ром на то 
да је код нас на овом тр жи шту ак-
тив но од шест до де вет ба на ка, ја-
сно је да на од ре ђи ва ње ни воа кур-
са ути че ма ли круг оних ко ји ку пу ју 
или про да ју де ви зе.

И та ко то би ва, не ком оску да ци ја, 
а не ком се пре ли ва – шти ти га не-
здра ви дух про клет ства и ло пов ска 
тран зи ци ја...

Код нас цве та „ва си он ски“ број ма-
фи ја: фи на нсиј ска, вак ци на, фуд бал-
ска, про свет на, друм ска, са те лит-
ска, оп тич ка, шум ска, тран зи ци о на, 
опи јум ска, трак тор ска, сте чај на, 
уво зна, из во зна.

На жа лост, Ср би ја је већ у зо ни 
не фор мал ног бан крот ства. Про-
блем „обо ле лог“ јав ног сек то ра је 
ве ли ки. Ино стра ни дуг је кра јем ју-
ла пре ма шио 24,4 ми ли јар де евра, 
што је 1,4 од сто ви ше не го у ју ну...

То ком сеп тем бра и ок то бра ве о ма 
су по ску пе ле основ не жи вот не на-
мир ни це и услу ге, а и оста ло си гур-
но ни је по јеф ти ни ло. Про из во ђа чи 
и тр гов ци мо ра ју би ти при ну ђе ни 
да се не по на ша ју ба ха то. Кар те ли 
су опа сни по здра вље ста нов ни-
штва и по дру штво у це ли ни. 

Ин фла ци ја из ми че кон тро ли. 
Ово го ди шњи раст по тро шач ких це-
на већ је до сти гао 10 од сто, а кра јем 
но вем бра пре ма ши ће 12 про це на-
та.

Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди-
ка та (наш Син ди кат је ту ве о ма бит-
на ка ри ка) ор га ни зо ва ла је 10. ок то-
бра штрајк упо зо ре ња у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду, Кра гу јев цу, По жа рев цу 
и Ни шу. Од Вла де Ср би је се зах те ва 
да у пот пу но сти по шту је Устав, за-
ко не и ва же ће ко лек тив не уго во ре, 
да ус по ста ви со ци јал ни ди ја лог и 
да у то укљу чи Кон фе де ра ци ју као 
рав но прав ног со ци јал ног парт не-
ра, да спре чи пљач ку, ко руп ци ју и 
рас про да ју др жав не имо ви не, да 
за шти ти стан дард гра ђа на и спре чи 
стал но и нео прав да но по ску пљи ва-
ње ро бе и услу га.

По шта се бо ри да ра ди што бо ље 
и што ви ше. Кон ку рен ци ја ни је ма-
ла: 49 ре ги стро ва них и бог зна ко-
ли ко не ре ги стро ва них по штан ских 
опе ра те ра. Окол но сти и при ти сци 

ни су ни бе за зле ни ни ма ли. „Злат ни 
сер ти фи кат“ нас нај бо ље пре по ру-
чу је...

И на кра ју:
Скок са иви це све ми ра 14. ок то-

бра Фе лик са Ба ум гарт не ра до га ђај 
је за ду го пам ће ње. 

Фан та стич но.
2. Истог да на у Шан га ју је по стао 

„ки не ски цар“ наш те ни ски ас Но-

вак Ђо ко вић. Бо рио се ла вов ски, 
улеп шао нам је дан. 

Фан та стич но.
3. По ми слио сам: Са мо кад би се 

слич но по сти лу, по упор но сти и са 
та квим шар мом и жа ром по на ша ли 
и ми и на ша др жа ва, где би нам био 
крај. Јер, на дах ну то је ре као Ду шко 
Ра до вић: „По мо зи мо Ср би ји, она не-
ма ни ког осим нас“. 

Би ло би то за и ста фан та стич но!

Током лета СО Срем ска Ми тро-
ви ца ор га ни зо ва ла је и сво јим чла-
но ви ма „по кло ни ла“ јед но днев ни 
из лет у при ро ду у окви ру ком плек-
са Вој не уста но ве Мо ро вић. Зна ли 
смо да ће, уз до бру во љу ко ја нам 
ни је не до ста ја ла, ле по вре ме би ти 
је ди ни пред у слов да ово дру же ње 
бу де при јат но и успе шно.

По тен ци ра ли смо, као што се 
из на сло ва ви ди, да ово бу де по-
ро дич но оку пља ње на ших ко ле га 
што је све до при не ло још бо љем 
од зи ву. Раз дра га на де ца ко ја тр че 
на про стра ним трав ња ци ма овог 
вој ног ком плек са су упот пу ни ла 
ле пу сли ку тог сун ча ног јул ског 
да на. 
Војна установаМоровић при

пада територији општине Шид
и налази се на граници са Хр
ватском.КомплексМоровић га
здује са 2.850 хектарашумског
комплекса.ТујеирибњакБрек,
природни резерват површи
не142хектарабогатшараном,

СО СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

ПОРОДИЧНИДАН

штуком,амуром,толстолобиком
идругимслатководнимрибама.
У срцу посавских шума налази
се атрактивноловиште  са изу
зетнимпримерцимадивљачи
Дабиупотпуниласликуидеал

ногместазаодморирекреацију
ВУМоровићпоседујеиодржава
зелене површине, спортски те
реникружнестазекојесупогод
не за разне видове рекреације.
Живописнаоколина, непреглед
нешумеирибњакпружајузадо
вољствоушетњи,лову,риболо
вуивожњифијакером.

СО Срем ска Ми тро ви ца је ор-
га ни зо ва ла и тро днев ну ви кенд 
екс кур зи ју у Со ко ба њу. У овом ту-
ри стич ком ме сту сва ко је на шао 
од го ва ра ју ће са др жа је за се бе и 
уре дио тај ви кенд пре ма соп стве-
ном до жи вља ју. На ше ко ле ге су се 
„на ку пи ле“ здра вог ва зду ха, „раз-
би ли“ мо но то ни ју сва ки да шњи це 
и окре пље ни вра ти ли сво јим рад-
ним оба ве за ма.
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ПОШТАРОВ ЛЕТ (ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТНОМ СНАГОМ ИСПОВЕСТИ)

МрМиодрагИвковић:Фићаје
биобољи

 Кад сте се и где за по сли ли?

За по слио сам се пре не пу не 22 го-
ди не у По шти Кња же вац.

 Шта не би сте ра ди ли?

Не бих ра дио оно што би дру ги ма 
на но си ло не прав ду.

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

По не кад спа вам и ви ше не го што је 
по треб но.

Шта сте не дав но са ња ли?

Са њао сам сво ју плат ну ли сту са от-
пла ће ним кре ди том.

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

И ка ко хо ће те да ва ма чи не љу ди, 
чи ни те та ко и ви њи ма.

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

Нај леп ша су про лећ на ју тра ка да 
при ро да по чи ње да се бу ди. За до вољ-
ство је ве ће за вре ме ви кен да.

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

У за ви сно сти од пе ри о да го ди не ле-
по је оти ћи на сва ко од ових ме ста, а 
идем сву да ка да ми то плат на ли ста 
до зво ли.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

Дав не 2002. го ди не у, не ка да на шој, 
Зе лен ка ди на Зла ти бо ру, ако не ра чу-
нам кра ће бо рав ке сва ке зи ме на пре-
ле пом Ба би ном зу бу на Ста рој пла ни-
ни.

Кад сте би ли на ле то ва њу?

Ле ту јем сва ке го ди не у Рго шкој ба-
њи бли зу Кња жев ца, а на мо ру сам 
био 2008. го ди не.

Че га се пла ши те?

Без об зи ра што опа сно сти вре ба ју 
сва ког тре на и на сва ком ко ра ку, не 
тре ба раз ми шља ти о њи ма и пла ши ти 
их се јер би се та ко бес по треб но гу би-
ла енер ги ја ко ја је чо ве ку по треб на за 

„Рођен сам 1. фебруара 1968. го-
дине у Зајечару. Основну и средњу 
школу завршио сам у Књажевцу. 
Након одслуженог војног рока, 
на Машинском факултету у Нишу 
стекао сам  звање машинског 
инжењера. Почетком 1990. године 
закорачио сам у поштанске токове 
својим првим запослењем. Радио 
сам на пословима поштара, глав-
ног благајника, вишег контроло-
ра, док сада радим као референт 
у Служби за поштанске услуге и 
мрежу. Уз рад сам наставио са 
школовањем и стекао диплому ди-
пломираног економисте. Године 
2010. одбранио сам магистарски 
рад на тему „Радна мотивација као 
услов побољшања пословних пер-
форманси Поште Зајечар“. Ожењен 
сам, отац једне средњошколке: 
Александре.“

То је о себи написао, дајући 
овај интервју, наш нави председ-
ник Управног одбора Фонда со-
лидарности магистар Миодраг 
ИВКОВИЋ.

по и ма ње леп ше стра не жи во та.

Кад се осе ћа те као у клоп ци?

Сва ки иза зов, ис ку ше ње, про блем 
мо же да се пре тво ри у клоп ку. Ни ка да 
ни сам до зво лио да се на ђем у њој, без 

об зи ра што је не ко ли ко пу та хте ла да 
ме уго сти.

Че му се нај ви ше ра ду је те?

Ра ду јем се ка да до при не сем ра до-
сти дру гих осо ба.

Шта је то син ди кал на бор ба?

Син ди кал на бор ба је ка да сво је ин-
те ре се под ре ђу је те ин те ре си ма члан-
ства. Ин те ре си члан ства мо ра ју би ти 
увек на пр вом ме сту. Чла но ви Син ди-
ка та ни су пре ви ше зах тев ни. Њи хо ви 
про бле ми мо гу да бу ду и не до ста-
так ка ци ге, и не до вољ но осве тље ње 
рад ног про сто ра, али и рад на свом 
и по ло ви ни дру гог реjона у пе ри о ду 
ис пла те пен зи ја, по де ле ра чу на и при 
тем пе ра ту ри од пре ко 40 степени ка-
да се због здра вља не пре по ру чу је 
бо ра вак на отво ре ном.

Шта је то по тро шач ка кор па?

По тро шач ка кор па је, на жа лост, не-
што че га не ма, не што што тре нут но не 
по сто ји, али че га ће, на дам се, би ти и 
за нас по шта ре.

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?

Од го вор на осо ба ко ја схва та због 
че га је ту где је сте.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?

На жа лост, нов ча ник не но сим са со-
бом јер ми то плат на ли ста не до зво-
ља ва. Али то не зна чи да и сли ке дра-
гих осо ба не но сим са со бом. За њих 
ми ни је по тре бан нов ча ник.

Ко је но ви не чи та те?

Рет ко их чи там, а ка да то чи ним чи-
там их без из у зе та ка.

Шта гле да те на ТВ?

На те ле ви зи ји гле дам оне еми си је 
ко је ми у да том тре нут ку при ву ку па-
жњу.

Ко ли ко има те при ја те ља?

Сма трам да их имам са свим до вољ-
но да се осе ћам си гур ним и срећ ним.
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Шта нај ви ше це ни те код при ја те
ља?

Искре ност и по у зда ност су нај ва-
жни је од ли ке пра вог при ја те ља. 

Ка кве сте на ра ви?

Сми рен и ве о ма то ле ран тан, а у по-
слу зах те ван.

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

Не по сто ји те ма о ко јој не бих же лео 
да го во рим. 

Шта ни кад не би сте опро сти ли?

Пра шта ње је по треб но на сва ком 
ко ра ку јер је вре ме у ко ме жи ви мо 
из у зет но те шко и пу но иза зо ва. Као 
та кво че сто зна да по ве де чо ве ка у 
не же ље ном прав цу. За то и знам да 
пра штам.

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

Свим сво јим чла но ви ма ко ји ма ни-
сам по мо гао у за шти ти њи хо вих син-
ди кал них пра ва и ин те ре са.

Шта је за вас сре ћа?

Сре ћа је ка да има те шан су да и дру-
ге чи ни те срећ ним. Тај по врат ни про-
цес тре ба кон стант но про ши ра ва ти 
на што ве ћи број љу ди.

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

Са вр ше на сре ћа је по ме ни не што 
иде ал но и че га у ре ал ном жи во ту не-
ма. Ве ћа при сут ност ре ал но сти у гла-
ва ма ру ко во ди ла ца у По шти мо жда би 
ме и учи ни ла са вр ше но срећ ним.

Ко ме ће те веч но би ти за хвал ни?

Ко ри сни ци ма на ших услу га тре ба би-
ти не из мер но за хва лан, али и свим ко ле-
га ма и ко ле ги ни ца ма јер за јед нич ки уче-
ству је мо у ства ра њу усло ва за очу ва ње 
на ших по је ди нач них по тре ба.

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

АЛЕК САН ДРА.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?

За на пред ком и мо дер ни за ци јом те-
жи сва ки по је ди нац, па и чо ве чан ство 
у це ли ни. Мо дер но до ба нам је оче ки-
ва но до шло и до не ло мно ге бла го де-
ти, али и пре ви ше су ро во сти. Сва ким 
да ном сам све си гур ни ји да је „фи ћа“ 
био бо љи од да на шњих ауто мо би ла.   

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

До вр шио бих ми сао из прет ход ног 
од го во ра и ре као да чо ве чан ство, на-
жа лост, на пре ду је пре бр зо.

Шта ми сли те о тран зи ци ји?

Ши ро ка те ма, а у сва ком слу ча ју 
реч од ко је ме хва та је за. Тран зи ци ја 
је тре ба ло дру га чи је да се од ви ја јер 
смо има ли ре сур се ко ји су нам омо гу-
ћа ва ли леп шу про шлост, са да шњост и 
бу дућ ност. Ова ко ће би ти до ста, до ста 
те шко.

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

Там ни је бо је.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

Сва ки пе ри од мог жи во та ства рао је 
љу бав пре ма де ли ма мно гих књи жев-
ни ка. Са да нај ра ди је чи там ла га ни је 
ро ма не ра зних ауто ра.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

Уља на плат ну на шег сли ка ра Ми ла-
на Ко њо ви ћа оста вља ју нај ја чи ути сак 
на мо је скром но сли кар ско зна ње. 

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?

Има их, али у ве ли ком бро ју слу ча-
је ва ми мо же мо да ути че мо на њих. 
По треб но је има ти по зи ти ван при ступ 
сми слу жи во та и та да се зам ке мо гу 
лак ше из бе ћи.

Зна те ли шта су сек те?

По треб но је зна ти да су зло и ни ка-
да им се и не при бли жи ти. Мла ди ма 
ука зи ва ти на опа сност њи хо вог по-
сто ја ња.

Ко ја дро га је нај го ра?

Не знам ко ја је нај го ра, али знам да 
су све ло ше и пре о па сне за сва ког по-
је дин ца, по го то ву за мла де. 

Ко јим се спор том ба ви те?

Би ло би опа сно по мо је здра вље да 
се у овим го ди на ма ба вим спор том. 
Не ка да сам играо фуд бал, а са да то 
ра дим ре кре а тив но.

Ко ји хо би има те?

Хо би јем мо гу да на зо вем сво је ин-
те ре со ва ње за струч ним уса вр ша ва-
њем из обла сти еко но ми је и по сла 
ко јим се ба вим.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

Пи шем исти ни та пи сма, а би ло би 
леп ше да ни сам у при ли ци да то чи-
ним. Као тех ни ке сла ња пи са ма ко ри-
стим и тра ди ци о на лан и са вре ме ни 
на чин сла ња.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

По шта ри је су оми ље ни љу ди, и сам 
сам имао при ли ке да то осе тим. Не ка-
да је то га би ло мно го, мно го ви ше, али 
мно ге не по вољ не окол но сти учи ни ле 
су да да нас то и не бу де та ко. Сре ћом, 
има и из у зе та ка.

Да ли сте гле да ли филм «По штар» 
са Ке ви ном Кост не ром?

Да, по ме ни то је филм са ле пим по-
ру ка ма.

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

Ни сам та лен то ван за пе ва ње, али 
ра до слу шам при јат не гла со ве и зву-
ке.

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

Ве за но за рад у по шти ре као бих да 
без љу ба ви пре ма ра ду и по шти не ма 
ни лич ног ни ти за јед нич ког ин те ре са 
и про спе ри те та. То зна чи да их је нео-
п ход но стал но др жа ти у спре зи. Да је 
та ко и у раз ми шља њи ма по је ди на ца 
мно го то га би би ло дру га чи је и њи ма 
са ми ма и по шти у це ли ни. 

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

Го ро стас ко ји оп ста је кроз ве ко ве и 
си гур но ко ра ча на пред у но ве иза зо-
ве. Др жа ва мо ра да поч не да тре ти ра 
По шту као сво је пред у зе ће и та да ће 
би ти бо ље за све, и нас за по сле не и 
на род и др жа ву. 

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

Као син ди ка лац ре ћи ћу да ми је ду-
го го ди шња же ља да за по сле ни у По-
шти схва те да је ин те рес свих нас да 
има мо са мо је дан Син ди кат. Син ди кат 
ко ји ће би ти до вољ но јак да мо же да 
за шти ти ин те ре се свих сво јих чла но-
ва. На дам се да ће до то га у ско ри јој 
бу дућ но сти и до ћи.

(Б. С.)
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ПОШТАР

ИЗ ЛЕТ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ СО „БЕ О ГРАД ЦЕН ТАР“

Дружењезадесетку
СО „Бе о град цен тар“ ор га ни зо ва ла 

је је још је дан у ни зу из ле та. Ово га пу-
та од ре ди шна тач ка био је Пе ру ћац. 
Ово на се ље у оп шти ни Ба ји на Ба шта 
спрем но је до че ка ло сто ко ле га и ко-
ле ги ни ца и обез бе ди ло им леп и не-
за бо ра ван про вод.

Про ве ре на еки па је у тач но до го-
во ре но вре ме кре ну ла из Бе о гра да, 
вид но рас по ло же на за дру же ње. Ни је 
мно го вре ме на про шло од по ла ска, а 
пе сма је већ кре ну ла и на кон пар са-
ти ка ра ван је сти гао у Пе ру ћац. Иако 
не по сред но пред сам за вр ше так пу-
та, па у за је би ла на ушћу ре ке Вре ло у 
Дри ну, јер је ре ка са ма по се би је дин-
стве на: нај кра ћа у Евро пи, мо жда и у 
све ту. Ду га је све га 365 ме та ра, а опет, 
има све што и дру ге ре ке: два мо ста, 
пре лаз ис под пу та, сла по ве, и во до-
пад ко јим се ули ва у Дри ну. 

На са мом ушћу пре ко сли ва на ла-
зи се ре сто ран хо те ла „Вре ло“ са ча-
роб ним ам би јен том ко ји је сва ког од 
из лет ни ка из ма мио у при ро ду и оста-
вио их без ре чи. Ме шта ни ову ре ку 
ина че зо ву и ре ка „го ди на“, због сво је 
ду жи не. На кон то га, еки па је ср дач но 
до че ка на у хо те лу „Је зе ро“, ко ји се се 
на ла зи на са мој оба ли ве штач ког је-
зе ра из над хи дро е лек тра не „Ба ји на 
Ба шта“. Оду ше вље ни по гле дом са те-
ра се хо те ла на чи та ву око ли ну, са тог 
пар че та ра ја на зе мљи, син ди кал ци 
„Бе о град цен тра“ мо гли су да за бо ра-
ве на умор од пу та. 

На кон крат ког пре да ха и руч ка 
усле ди ла је пло вид ба ка њо ном Дри-
не ко ји је је дан од нај ду бљих на све ту 
(на по је ди ним ме сти ма и до 1000 ме-
та ра). На бро ду су из лет ни ци до че ка-
ни ни ма ње ни ви ше не го са му зи ком. 
Пе ва ло се и игра ло уз ста ро град ске 
и оне не што но ви је пе сме. Би ло је за 
сва ко га по не што. Услед ве ли ке вру-
ћи не усле ди ли су ра зно ра зни на чи ни 
рас хла ђи ва ња, а као је дан од нај бо-
љих по ка зао се скок у Дри ну. 

Убр зо је до шло вре ме све ча не ве-
че ре у ре сто ра ну хо те ла. Ни је мно го 
тре ба ло да се ве се ље ко је је то га да-
на би ло на бро ду по но ви. Бо ље ре че-

но, оно ни је ни пре ста ја ло, са мо се у 
ре сто ра ну на ста ви ло. Уз зву ке сви ма 
зна ног и сви ма дра гог Ужич ког ко ла, 
ат мос фе ра се по ди гла на за вид ни ни-
во. Та ко је би ло све до ра них ју тар-
њих са ти...

На кон до руч ка је већ би ло вре ме 
да кре не. Ре ка Дри на има нај ве ћи хи-

на ла зи у бли зи ни Ба ји не Ба ште, по-
ред ре ке Дри не и у под нож ју пла ни-
не Та ре. Пре ма пре да њу, ма на стир 
је са гра дио срп ски краљ Дра гу тин 
(1276–1316). Ма на стир је ви ше пу та 
уни шта ван и по но во гра ђен из пе пе-
ла. Са да шња цр ква је са гра ђе на 1826. 
го ди не.

Па три јарх срп ски го спо дин Па вле 
је био јед но вре ме мо нах у ма на сти-
ру Ра ча. За хва љу ју ћи ње му, део све-
тих мо шти ју кра ља Дра гу ти на, осни-
ва ча и кти то ра ма на сти ра, од ско ра 
се мо гу ви де ти ов де. По кло нив ши се 
мо шти ма кра ља Дра гу ти на и по мо-
лив ши се за здра вље сво јих нај ми-
ли јих, пре пу ни ути са ка, из лет ни ци су 
кре ну ли да ље.

На ру чак се ишло у ет но се ло Врх-
по ље ко је је све оду ше ви ло због до-
че ка отво ре ног ср ца, са до ма ћом 
ку хи њом, оби ча ји ма и тра ди ци јом 
ста рог срп ског се ла са по чет ка 19. 
ве ка: ва ја ти, ма га зе, ћи ли ми, ша ре ни-
це... Сле де ћа ста ни ца је би ла по чет-
на - Бе о град. Уз по здрав за ра ста нак 
усле ди ло је и обе ћа ње да ће сле де ћи 
пут би ти још бо ље. Ују тру су све ко ле-
ге опет би ле за јед но на сво јим рад-
ним ме сти ма, пу ни ела на и спрем ни 
за но ве рад не по бе де.

Алек сан дра Ми ло ва но вић 

Манастир Рача оставио је снажан утисак на излетнике

дро е нер гет ски по тен ци јал на Бал ка-
ну, а При вред но дру штво „Дрин ско-
Лим ске хи дро е лек тра не’“ доо Ба ји на 
Ба шта на Дри ни има че ти ри хи дро-
е лек тра не, од ко јих су јед ну, Хи дро-
е лек тра ну Ба ји на Ба шта, по се ти ли и 
син ди кал ци „Бе о град цен тра“. 

Ода тле се про ду жи ло ка мо жда 
нај леп шем ме сту од свих ко је су из-
лет ни ци на овом пу то ва њу по се ти-
ли, ма на сти ру Ра ча. Овај ма на стир се 

Пловидба кањоном Дрине


