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

159-ти број По шта ра у ко ме вам, по 
оби ча ју, пре но си мо све бит ни је син-
ди кал не ак тив но сти у Пред у зе ћу а и 
ши ре.

Ово је број ко ји из ла зи у време 
годишњих одмора када нема мно го 
син ди кал них ак тив но сти. Одржане 
су седнице све четири регионал-
не скупштине, а након тога и сед-
ница Главног одбора. Поднети су 
извештаји, сумирани резултати рада 
и договорене активности за јесен.

Ипак и током лета бавићемо се 
темама као што су акције Телеко-
ма, пратићемо примену Упутства 
којим се омогућава корекција за-
рада за поштоноше, а пратићемо 
и пословање Предузећа. Синдикат 
ПТТ Србије ће озбиљно анализира-
ти чињеницу да је посла све више и 
то ће морати да се одрази на зараде 
запослених.

У овом бро ју још мо же те прочита-
ти нови Правилник и Упутство Фон-
да солидарности. Ту је и Извештај 
са седнице Управног одбора Фон-
да, који сада ради у измењеном са-
ставу. И у овом броју можете наћи 
регионалне странице. На њима 
можете прочитати о активностима 
регионалних скупштина, али и син-
дикалних организација.

И на кра ју, же лим да вас још јед ном 
по зо вем на са рад њу, да нам ша ље-
те тек сто ве о де ша ва њи ма у ва шим 
сре ди на ма и та ко ак тив но уче ству је-
те у кре и ра њу на шег ли ста.
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Главни одбор: Проблем је и са недостатком радника у технологији

СЕД НИ ЦА ГЛАВНOГ ОД БО РА У АЛЕК СИН ЦУ

Све више посла а зараде исте?!
Ре зул та ти по сло ва ња ПТТ-а за пр вих пет ме се ци су вр ло охра бру ју ћи. Према подацима којима распола же мо, 

оства ри ли смо 1,5 ми ли јар ди ди на ра до би ти и ако се овај тренд на ста ви, на је сен ће мо се при пре ми ти за озбиљ-
ну ана ли зу и зах тевати ре ба ланс пла на по сло ва ња. Да кле, по ве ћан обим по сла, додатно ан га жо ва ње и за по сле-
ност на ших рад ни ка мо ра да ре зул ти ра по ве ћа њем за ра да. Став Синдиката ПТТ Србије је да рад ни ци мо ра ју би ти 
на гра ђе ни за до дат ни рад. То је посебно истакнуто  на сед ни ци Глав ног од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је, одр жа ној 
10. ју на у Алек син цу.

„Све је ви ше по сла и то мо ра да се 
од ра зи кроз за ра ду. Пи та ње је са мо 
да ли да се иде на по ве ћа ње за ра да 
или да се та до бит ис пла ти дру га чи-
је, јер су по ре ска оп те ре ће ња раз-
ли чи та па тре ба из ра чу на ти ка ко се 
до би ја ви ше. У сва ком слу ча ју, че ка 
нас озби љан по сао на је сен. Одр жа-
ће се се ри ја са ста на ка по ре ги ја ма 
ка ко би се што ква ли тет ни је при-
пре ми ли за ак тив но сти ко је сле де”, 
ис та као је Алек сан дар Па вло вић, 
пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Колективни уговор
Слав ко То па лов, пот пред сед ник 

Син ди ка та ПТТ Ср би је осврнуо се 
на рад Ко ми си је за праћење при-
ме не Колективног уговора. „Имали 
смо пуно посла од како је, у фе-
бру ару, Комисија почела са ра дом. 
Константно нам са терена сти жу 
при мед бе и захтеви за појашње ња 
у вези са материјом која је ре гу ли-
са на Колективним уговором. По ку-
ша ли смо да решимо проблем ко ји 
је настао због новог начина обрачу-
на дневница за службено путова ње 
али смо се спорили и око суштин-
ских пи та ња као што су пошто ва ње 
и ту ма че ње поједи них чла но ва КУ. 
Први пут се де си ло да је Ко ми си ја 
прегласавањем до не ла одлу ку и то 
по жал би нашег Синдиката. Ис по-
ста ви ло се и да је Предузеће, без 
миш ље ња репрезентативних син-
ди ка та, до но си ло акта о орга ни за-
ци ји и систематизацији пос ло ва у ЈП 
ПТТ саобраћаја „Србија”,  што је опа-
сан пре се дан.

Урађено је Упутство о ко рек ци-
ји за ра да за до ста вља че ко ји има ју 
по ве ћан обим по сла, од но сно заме-
њу ју ко ле ге ко ји су на го ди шњим 
од мо ри ма. Према одредбама Ко-
лективног уговора, они ће мо ћи да 

бу ду сти му ли са ни до 30 од сто од 
за ра де, у вре ме ка да су до дат но ан-
га жо ва ни. Оче ку је мо да ће Упутство 
уско ро да за жи ви, јер је про блем са 
заменама  по себ но ак ту е лан са да, 
ка да се ко ри сте го ди шњи од мо ри”, 
ре као је Топалов.

Зараде
Што се ти че пла та, има мо још јед-

но пла ни ра но по ве ћа ње у сеп тем-
бру, а у истом месецу очекујемо ис-
плату другог дела13-те пла те. Након 
тога ћемо анализирати стање и раз-
мотрити могућности за значајније 
побољшање материјалног положаја 
запослених. Поред ниских зарада, 
чланови Главног одбора су истакли 
и проблеме са мањком радника на 
достави и међу шалтерским радни-
цима. Све је очигледније да људски 
ресурси у нашем Предузећу нису 
правилно расподељени, а стање у 
основној делатности која носи си-
стем је на граници издржљивости. 
Пословодство ће, осим доношења 
све више посла у Пошту, морати да 

обезбеди довољан број људи да се 
тај посао и одради

Фонд солидарности
Главни одбор је, у својству Скуп-

штине разматрао рад Фонда соли-
дарности. На кон про бле ма с почет-
ка године, из ме ње ни су Пра вил ник 
и Упут ство. По о штре ни су кри те ри-
ју ми и кон тро ла до де ле по мо ћи, али 
су у исто вре ме увед ни но ви осно ви 
за по моћ на шим чла но ви ма. По но во 
се ис пла ћу је по моћ за но во ро ђе ну 
де цу из сред ста ва Фон да, а по моћ 
се до би ја и за де цу ко ја су усво је на. 
Фонд са да ра ди у дру гом са ста ву. 
Но ви пред сед ник, То ма Јо ва но вић, 
под нео је из ве штај  за про те кли пе-
ри од ко ји је јед но гла сно усво јен. 
Чла но ви Глав ног од бо ра су да ли по-
др шку чла но ви ма УО Фон да и из ме-
на ма ко је су на пра вље не.

Проблеми са терена
Чланови Главног одбора износи ли 

су проблеме са којима се сусре ћу на 
те ре ну. Расправљало се о до ста ви, 
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о при ку пља њу ин фор ма ци ја о по-
штан ским сан ду чи ћи ма и о но ше њу 
по ре ских ре ше ња. Што се ти че по-
пи са по штан ских сан ду чи ћа, изне то 
је пу но примедби. Ни је рет ко да вла-
сни ци од би ја ју да да ју по дат ке и пи-
та ју по шта ре ко им је дао овла шће-
ње за тај по сао. Пу но је обје ка та у 
ко ји ма ни ко не жи ви, че сто су се ме-
ња ли вла сници, за тим ви кен ди це...

По ре ска ре ше ња су до не ла пу но 
гла во бо ље чи та вом си сте му, а на ро-
чи то по што но ша ма. Ле по је то што 
смо до би ли та ко ве ли ки по сао али 
је то, уз већ по сто је ће оп те ре ће ње 
до ста ве, био ве ли ки за ло гај. Ра ди ло 
се и су бо том, па ин си сти ра мо да тај 
до дат ни по сао бу де пла ћен, као и да 
сти му ла ци је овог ме се ца оду они ма 
ко ји су изе ли тај по сао. 

На из глед не ре шив про блем пред-
ста вља пар ки ра ње пост-екс прес до-
ста вља ча у ве ћим гра до ви ма. Сва ко-
днев но сти жу ка зне и прак тич но је 
не мо гу ће из вр ши ти рад ни за да так 
а да се не кр ши За кон о са о бра ћа ју. 
Ини ци ја ти ве су ишле и пре ма Ми-
ни стар ству уну тра шњих по сло ва и 
пре ма град ским се кре та ри ја ти ма за 
са о бра ћај, али без кон крет них до го-
во ра, та ко да ће мо се овим про бле-
мом тек ба ви ти.

До го во ре но је да се хит но са ста-
не Ко ми си ја за тех но ло ги ју, да се 
пред ло же конкретна решења која 
ће бити предочена Ди рек ци ји за по-
штан ску мре жу.

Стимулативни одлазак
Ме ђу ак ту ел ним ства ри ма о ко ји-

ма је раз го ва ра но на сед ни ци ГО је 
и до бро вољ ни од ла зак из Пред у зе-
ћа. Истакнуто је да ће ово ве ро ват но 
би ти по след њи круг од ла ска на ших 
за по сле них на ова кав на чин и то 
због про ме не ста ва по ре ске упра-
ве са ис пла та ма ко је на ши рад ни ци 
до би ја ју том при ли ком. Има ме ста за 
от при ли ке 90 љу ди, а циљ на гру па 
су ин ва ли ди и осо бе са ума ње ним 
рад ним спо соб но сти ма. За раз ли-
ку од прет ход ног од ла ска, би ће по-
треб на са гла сност ди рек то ра рад не 
је ди ни це, гле да ће се ко има при о ри-
тет, а сви оста ли усло ви су углав ном 
исти као и ра ни је.

Глав ни од бор је по кре нуо ини ци-

ја ти ву да се обез бе де пре вен тив ни 
пре гле ди за на ше за по сле не. Очи-
глед но да се ма ло ра ди на пре вен ти-
ви у на шем Пред у зе ћу, а то је сва ка ко 
би тан сег мент у за шти ти здра вља за-
по сле них. У не ка срећ ни ја вре ме на, 
по сто ја ли су оба ве зни си сте мат ски 
пре гле ди за све за по сле не, али је 
то одав но пре ста ла да бу де прак са. 
Да нас се све сво ди на тро шак и пре-
ра чу на ва у но вац, док се рад ник и 
ње го во здра вље по ла ко пре ба цу ју у 
дру ги план. Оче ку је мо по моћ Пред-
у зе ћа у ре а ли за ци ји ове иде је ко ја 
ће би ти про сле ђе на пре ко Од бо ра 
за без бед ност и здра вље на ра ду.

Телефони
Присутни су да ли при ме дбу на 

тип мо бил ног телефона који се де-
ле за пос ле ни ма. Си гур но би сви ми 
во ле ли да смо до би ли не ки бо љи 
апа рат, али је си гур но и да ће би-
ти рет ки они ко ји не ће при хва ти ти 
овај по клон. На ма је бит ни је да се 
обез бе ди мо гућ ност умре жа ва ња 
за чла но ве на ших по ро ди ца ка ко 
би и са њи ма би ли на „ну ли”. Има мо 
обе ћа ње да ће нам та оп ци ја би ти 
омо гу ће на, па оче ку је мо тех нич ке 
де та ље.

А. Ми ло ше вић

Ка да смо за по чи ња ли ак тив но-
сти око до би ја ња пра ва на ак ци је 
рад ни ка у јав ним пред у зе ћи ма, 
ни смо ни са ња ли ко ли ко ће ду го 
тра ја ти ова „шпан ска се ри ја”. Нај-
но ви ја епи зо да по на зи вом „Про-
да ја Те ле ко ма” је за вр ше на уз по-
ме ша на осе ћа ња. 

Код рад ни ка По ште ко ји су оче-
ки ва ли да до би ју свој део ко ла ча 
од про да је Те ле ко ма и њи ме по пу-
не ру пе у лич ним бу џе ти ма, си гур-
но по сто ји жал што ова ком па ни ја 
ни је до би ла но вог вла сни ка. То би 
зна чи ло си гур ну и бр зу ис пла ту 
га ран то ва них 200 евра по го ди ни 
ста жа за све са да шње и бив ше за-
по сле не. Са дру ге стра не, ми, као 
гра ђа ни Ср би је, за до вољ ни смо 
што нај вред ни је пред у зе ће у др-
жа ви ни је про да то и што смо га са-
чу ва ли за бу ду ће ге не ра ци је.

Ре а го ва ли смо на кон од лу ке да 
се Те ле ком не про да и тра жи ли 
са ста нак са Не бој шом Ћи ри ћем, 
ми ни стром за еко но ми ју и ре ги о-
нал ни раз вој. У не по сред ном раз-
го во ру, обе ћа но нам је да ће ак-
ци је Те ле ко ма би ти по де ље не до 
кра ја ле та.

След до га ђа ја би, украт ко, тре-
ба ло да бу де сле де ћи: пре тва ра ње 
пред у зе ћа „Те ле ком Ср би ја” а.д. из 
за тво ре ног у отво ре но ак ци о нар-

ско дру штво; од ре ђи ва ње но ми-
нал не вред но сти ак ци је; по де ла 
ак ци ја за по сле ни ма и бив шим за-
по сле ни ма на ин ди ви ду ал не ра чу-
не; по че так тр го ви не ак ци ја ма на 
бер зи.

Син ди кат ПТТ Ср би је ће ак тив но 
уче ство ва ти у овим про це си ма и 
то пре све га кроз ан га жман у Удру-
же њу ма лих ак ци о на ра Те ле ко ма 
и кроз са рад њу са бро кер ским 
ку ћа ма ка ко би на шим чла но ви ма 
обез бе ди ли до вољ но ин фор ма ци-
ја на осно ву ко јих ће сва ко од нас 
од лу чи ти шта ће ра ди ти са сво јим 
ак ци ја ма.

Уко ли ко се де си да ве ћи на на ших 
рад ни ка за др жи ак ци је, би ће нео п-
ход но да се удру жи мо ка ко би ути-
ца ли на по слов не од лу ке Те ле ко ма. 
У том слу ча ју би сви ми има ли ве-
ли ки лич ни ин те рес за по сло ва ње 
те ком па ни је, уз прет по став ку да 
ће она и да ље оства ри ва ти ве ли ку 
до бит. Је ди ни на чин да ути че мо на 
по сло ва ње и од лу ке о ра спо де ли 
до би ти је ак тив но уче ство ва ње у 
упра вља њу Те ле ко мом, а то је мо-
гу ће са мо ако сви удру жи мо сво је 
ак ци је пре ко Удру же ња.

Оче ку је нас пу но ак тив но сти по 
овом пи та њу у то ку је се ни и по тру-
ди ће мо се да вам обез бе ди мо пра-
ве и ква ли тет не ин фор ма ци је.

МИНИСТАР ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ 
РАЗВОЈА ОБЕЋАО

Вруће лето па акције!
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ИГРЕ ОКО БАНКЕ ПОШТАНСКЕ 
ШТЕДИОНИЦЕ

Зашто сви ћуте?
При ли ком пре но са вла сни штва 

над ак ци ја ма Те ле ко ма са По ште 
на Ре пу бли ку Ср би ју, из вр ха Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је на ја вље но је као 
суп сти ту ци ја да ће По шта по но во 
по ста ти ве ћин ски вла сник Бан ке 
По штан ске ште ди о ни це.

Чи тав тај по сту пак тре ба ло је 
одав но да бу де за вр шен, али се на 
свим ни во и ма за ћу та ло. Од го вор на 
пи та ње за што је то та ко ни смо ус пе-
ли да до би је мо.

Симп то ма тич но је да је По штан-
ска ште ди о ни ца при ка за ла до бит 
за прет ход ну го ди ну, да рад ни ци на 
шал те ри ма те бан ке има ју при лич но 
више за ра де од на ших рад ни ка, да 
смо још увек вла сни ци де ла ак ци ја, 
а да на ше пред у зе ће ни је до би ло 
ни ка кву ди ви ден ду по том осно ву.

Ја сно нам је да ор га ни упра вља ња 
Ште ди о ни це до но се од лу ке о рас-
по де ли до би ти, али би би ло ин те ре-
сант но са зна ти ка ко су по том пи та-
њу гла са ли на ши пред став ни ци. До 
кра ја го ди не оче ку је мо рас плет и 
од лу ку Вла де хо ће ли Ште ди о ни ца 
ствар но по но во би ти по штан ска.

СТИЖУ УНИФОРМЕ ЗА ШАЛТЕРСКЕ РАДНИКЕ

Облачење током лета
На ста вља се са ре дов ном ис по-

ру ком де ло ва слу жбе не оде ће за 
за по сле не у По шти ко ји на то има ју 
пра во.

У то ку ле та ће би ти ди стри бу и-
ра на слу жбе на оде ћа за шал тер ске 
рад ни ке ко ја се са сто ји од шест ко-
шу ља и два џем пе ра. За ко ле ги ни-
це ће би ти ис по ру че на и по јед на 
све ча на ко шу ља, а чи тав по сао је 
по но во по ве рен ком па ни ји „Јум ко” 
из Вра ња.

До кра ја го ди не нам сле ди и по-
сту пак на бав ке зим ске уни фор ме 
за по шта ре (све осим јак не) па се 
на да мо да ни ту не ће би ти про бле-
ма и да смо ко нач но ушли у ри там 

на бав ки ко јим се по шту ју по тре бе 
за по сле них и пра вил ни ци Пред у-
зе ћа.

И мо пе ди сти ће до би ти но ва за-
штит на оде ла ко ја ће би ти из ра ђе-
на у скла ду са но вим трен до ви ма и 
тех но ло ги ја ма, од но вих ма те ри ја-
ла ко ји не про пу шта ју во ду и ве тар, 
али за то до зво ља ва ју да те ло ди ше.

До кра ја ле та оче ку је мо ис по ру ку 
ци пе ла за по шта ре. Би ће ис по ру чен 
је дан пар лет ње и је дан пар зим ске 
обу ће. Овај по сао је по ве рен зре-
ња нин ској фа бри ци „Стил”. Ци пе ла 
је ква ли тет на, из ра ђе на је од ко же 
са ле пље ним гу ме ним ђо ном.

Ивица Цветановић, пред сед ник 
Конфедерације слободних син-

ди ка та се на Изборној скупштини ко-
ја је одржана крајем јуна у Београду, 
по себ но осврнуо на социјални ди-
ја лог у Србији. „Со ци јал ни ди ја лог 
би тре ба ло да бу де би тан еле мент 
ста бил но сти дру штва и на чин до но-
ше ња бит них од лу ка у ве зи са свим 
со ци јал но-еко ном ским те ма ма и 
про бле ми ма у Ре пу бли ци. Да би од-
лу ке до не те у том ди ја ло гу има ле 
те жи ну и да би се га ран то ва ло њи-
хо во спро во ђе ње, нео п ход но је да 
се обез бе ди да уче сни ци со ци јал ног 
ди ја ло га бу ду ре пре зен та тив ни и да 
иза се бе има ју сна гу и ауто ри тет за 
спро во ђе ње до го во ре них ме ра. То, 
на жа лост, у Ср би ји ни је слу чај, па су, 
као и мно го пу та до са да, по ли ти ка 
и сит ни лич ни ин те ре си по је ди на ца, 
пре ваг ну ли над оп штим ин те ре сом и 
бо љит ком свих нас.

Пот пу но је ап сурд на си ту а ци ја да 
Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди-
ка та већ ви ше од го ди ну да на че ка 
ре ше ње о ре пре зен та тив но сти на 
ре пу блич ком ни воу. Ми ни стар ство 

ИВИЦА ЦВЕТАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ 
СИНДИКАТА, О СОЦИЈАЛНОМ ДИЈАЛОГУ У СРБИЈИ

Ко представља раднике?!
ра да и со ци јал не по ли ти ке је про ве-
ра ва ло на ше при ступ ни це и до ка за-
ли смо да КСС има 183.500 ак тив них 
чла но ва. На жа лост, то ни је би ло до-
вољ но да ми ни стар Ља јић пот пи ше 
ре ше ње и та ко нам омо гу ћи да за сту-
па мо ин те ре се за по сле них у јав ном 
сек то ру. Ова ко до ла зи мо у си ту а ци ју 
да о на шим суд би на ма од лу чу ју не ки 
љу ди ко ји су одав но из гу би ли кре-
ди би ли тет да доносе одлуке у име 
радника.

На и ме, ма ни пу ла ци ја ма и оп струк-
ци јом ра да Од бо ра за утвр ђи ва ње 
ре пре зен та тив но сти, по је дин ци по-
ку ша ва ју да са чу ва ју сво је при ви ле-
ги је и по ло жа је. Део од го вор но сти 
ле жи и на ре сор ном ми ни стар ству 
где и по ред свих до ка за, ни је би ло 
хра бро сти да се при хва ти ре ал ност 
и по твр ди чи ње ни ца да је од нос сна-
га на син ди кал ној сце ни Ср би је про-
ме њен.

Тре нут но, ма лу пар ти зан ску је ди-
ни цу, ко ја се зо ве Со ци јал но-еко ном-
ски са вет, чи не пре дстав ни ци Вла де, 
Са ве за са мо стал них син ди ка та, УГС 
„Не за ви сност” и Уни је по сло да ва ца 

Ср би је. Ни ко га ни је бри га што Уни ја 
по сло да ва ца оку пља ма ње од 0,5 од-
сто ре ги стро ва них пред у зе ћа и што 
у УГС „Не за ви сност” ни су ни по ку ша-
ли да са ку пе по тре бан број при ступ-
ни ца.

Упр кос свим оп струк ци ја ма, КСС се 
и да ље ши ри, при ла зе нам но ви син-
ди ка ти и све смо број ни ји. Рад ни ци 
пре по зна ју но ву сна гу на син ди кал-
ној сце ни Ср би је и то је про цес ко ји 
ни ко не ће за у ста ви ти.

КСС гра ди но ву ви зи ју син ди кал-
ног по кре та и од но са ме ђу син ди-
ка ти ма. Све сни смо да су у нас упр те 
мно ге очи и да рад ни ци од нас мно-
го оче ку ју. То је сва ка ко до дат ни мо-
тив да на ста ви мо са још ак тив ни јим 
ра дом ”, истакао је Ивица.
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НОВИМ ЗАКОНСКИМ ПРЕДЛОГОМ СЕ 
ОБЕСМИШЉАВА ИНСТИТУЦИЈА ШТРАЈКА

Обрачун са синдикатима!
За кон о штрај ку је у при пре ми и 

ве ро ват но ће се то ком лет њег за-
се да ња Скуп шти не на ћи на днев-
ном ре ду. Симп то ма тич но је да др-
жа ва ни је од го во ри ла на основ но 
пи та ње - због че га се у овом тре-
нут ку до но си за кон. У Ср би ји је 
про те ста и штрај ко ва све ви ше а 
др жа ва, уме сто да по ра ди на стан-
дар ду гра ђа на, про блем по ку ша-
ва да ре ши ре пре сив ним ме ра ма. 
Сум ња мо и да је реч о при пре ми 
за ве ли ку чист ку по јав ним пред у-
зе ћима чи ји су син ди ка ти нај ви ше 
по го ђе ни овим за кон ским пред-
ло гом.

Што се нас ти че глав ни про блем 
предс та вља од ред ба за кон ског 
пред ло га да се у вре ме одр жа-
ва ња штрај ка мо ра ра ди ти са 80 
по сто рас по ло жи вих ка па ци те та, 
што је пред ви ђе но као за кон ски 
ми ни мум. Сма тра мо да је то не-
при хва тљи во јер нам је и до са-
да шње за кон ско ре ше ње би ло 
оп те ре ћу ју ћи фак тор при ли ком 

пла ни ра ња и ор га ни зо ва ња обу-
ста ва ра да. На ше ве ли ке по ште, 
где се ефек ти штра јко ва ња нај бо-
ље ви де, има ју по 10 и ви ше шал-
те ра, а у нај бо љем слу ча ју ра де 
са мо пет. То прак тич но зна чи да 
ни смо у мо гућ но сти да обез бе ди-
мо ми ни мум про це са ра да ни то-
ком ре дов ног рад ног вре ме на, па 
је ја сно да се овим пред ло гом же-
ли пот пу но уки ну ти пра во рад ни-
ка у јав ном сек то ру да штрај ком 
оства ре сво ја пра ва а да при том 
не кр ше за кон.

Спор не су и од ред бе ко ји ма се 
за бра њу је штрај ко ва ње ван рад-
ног про сто ра, скра ће ње ро ко ва 
за при ја вљи ва ње штрај ка, као и 
не ис пла ћи ва ње днев ни ца рад ни-
ци ма ко ји у ње му не уче ству ју.

Спор ни на црт иза звао је до ста 
по ле ми ка у јав но сти и је дин стве-
ну осу ду свих син ди ка та. Оста је да 
ви ди мо је ли то до во љан раз лог 
за по вла че ње за кон ског пред ло га 
из про це ду ре.

На Из бор ној скуп шти ни Кон фе-
де ра ци је сло бод них син ди ка та ко-
ја је одр жа на 24. ју на у Бе о гра ду за 
пред сед ни ка је јед но гла сно иза-
бран Иви ца Цве та но вић ко ји је ту 
функ ци ју оба вљао и у прет ход ном 
ман да ту. Де ле га ти су на тај на чин 
по др жа ли ње гов до са да шњи рад, 
али и рад цен тра ле у це ли ни.

Иде ја о осни ва њу но ве син ди кал-
не цен тра ле ја ви ла се 2003. го ди не 
као од го вор на по ку ша је при ва ти-
за ци је и ре струк ту ри ра ња јав них 
пред у зе ћа у Ср би ји, али и као ја-
сан став пре ма син ди кал ним цен-
тра ла ма ко је су та да де ло ва ле на 
ре пу блич ком ни воу. Син ди кат ПТТ 
Ср би је је је дан од осни ва ча КСС-а и 
ве о ма ак тив но уче ству је у ра ду од 
са мог по чет ка.

Да нас Кон фе де ра ци ја оку пља 
бли зу 200 хи ља да чла но ва и пред-
ста вља, по ве ли чи ни, дру гу син-
ди кал ну цен тра лу у Ср би ји. Има 
по твр ђе ну ре пре зен та тив ност у 11 

гра на на ре пу блич ком ни воу, ме ђу 
ко ји ма је и гра на По шта, те ле ко му-
ни ка ци ја и ме ди ја.

На сед ни ци је ве ри фи ко ван при-

јем но вих син ди ка та чла ни ца, чи-
ме се тренд ја ча ња цен тра ле, ко ја 
је пре по зна та као но ва сна га на 
син ди кал ној сце ни, на ста вља.

Пре ма оно ме што се мо гло чу ти 
са скуп штин ске го вор ни це, но во и-
за бра ног пред сед ни ка и ње гов тим 
че ка ве ли ки по сао у на ред ном пе-
ри о ду. За ко но дав не ак тив но сти ће 
оста ти је дан од при о ри те та, а пу но 
се оче ку је и од со ци јал ног ди ја ло-
га ко ји тек тре ба да се ус по ста ви. 
Ста ње у др жа ви и по ло жај рад ни ка 
ни ка да ни су би ли те жи па су са мим 
тим и иза зо ви све већи. Си гур ни 
смо да ће љу ди ко ји во де КСС мо ћи 
да на њих од го во ре.

У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА КОНФЕДЕРАЦИЈЕ 
СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА

Нова снага на синдикалној сцени

НАПРЕДУЈЕ ИЗГРАДњА ГЛАВНОГ 
ПОШТАНСКОГ ЦЕНТРА 

За сада по плану

Главни поштански центар „Бео-
град”, уку пне по вр ши не око 28000 
m2, по ла ко до би ја свој об лик. Гра-
ђе вин ски ра до ви су у пу ном је ку, а у 
то ку је из бор до бав ља ча оп ре ме.

Завршетак радова и уградња м а-
ши на је пред ви ђе на за март 2012-
те, док се до кра ја сле де ће го ди не 
очеку је пу на имплементација и пре-
ла зак на нов систем рада. 

За сада све иде по плану, а ми са 
не стр пље њем очекујемо усељење.

Ивица Цветановић, председник КСС-а
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На днев ном ре ду са стан ка Ко ми-
си је за тех но ло ги ју Син ди ка та 

ПТТ Ср би је би лe су при мед бе и зах-
те ви ре ги о нал них ко ми си ја. При-
сти гле при мед бе и пред ло зи су се 
од но си ле на по сто је ће тех но ло шке 
про це се и по сло ве, али и на но ве 
услу ге и по сло ве.
Попис кућних сандучића

Као пр ва те ма на мет ну ле су се 
не до у ми це и не ја сно ће око но вог 
обим ног по сла ста вље ног пред до-
ста вља че, а у ве зи по пи са кућ них 
сан ду чи ћа и до ма ћин ста ва.

Закључено је да до став љa чи ма 
ни је у до вољ ној ме ри об ја шње-
на са ма свр ха и зна чај по сла, као 
и крај њи до ме ти на кон за вр шет ка 
ове ак ци је по де ље не у ви ше фа за.

До го во ре но је да чла но ви ко ми-
си је у сво јим ре ги ја ма пре не су ис-
ку ства и са зна ња до би је на од чла-
на ко ми си је из Вој во ди не, где су 
на овом по слу Слу жба за мре жу и 
ко ор ди на то ри ГИС-а са ра ђи ва ли 
са до ста вом. У ве ли кој ме ри, ко ри-
сте ћи сво ја зна ња и ба зе по да та ка 
са ко ји ма рас по ла жу, олак ша ли су 
рад до ста ви да ју ћи им као ве ли ку 
по моћ одштам па не по дат ке по па-
ко ви ма, ко ји су по шта ри ма слу жи-
ли ка ко би лак ше и јед но став ни је 
од ра ди ли овај по сао.

По ред то га, од стра не Ко ми си је 
за тех но ло ги ју ука за на је ва жност 
овог по сла, где ће Пошта Ср би је до-
би ти је дин стве ну ба зу до ма ћин ста-
ва у Ср би ји и би ти је дан од ли де ра 
у тој обла сти. Ова ква је дин стве на 
ба за за адре со ва ње ће слу жити у 
екс пло а та ци о не свр хе пре ма дру-
гим ко ри сни ци ма, али пр вен стве-
но да се у бу дућ но сти олак ша рад 
на до ста ви, као и то да све по шиљ-
ке бу ду уру че не на пра ви лан и без-
бе дан на чин.

По за вр шет ку овог обим ног по-
сла до ста вља чи ће до би ти фор ми-
ра не штам па не књи жи це за свој 
ре јон са по да ци ма сор ти ра ним по 
па ку и ити не ре ру кре та ња. Уз то 
иде и одштам па на кар та са ор то фо-

КОМИСИЈА ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

Имамо конкретне предлоге и решења!
том сним ка са мог ре о на, при ка за-
ним ули ца ма и кућ ним бро је ви ма. 
Све то ће на ша Хи брид на по шта 
ура ди ти на ква ли тет ној штам пи и 
па пи ру.

Проблеми са терена
Поред овог проблема разматра-

ни су и зах те ви ко ји се од но се на 
то да по што но ше пе ша ци не но се 
по шиљ ке на до ста ву те же од 1 кг 
(ма ли па кет, ОМП, АО); да по штан-
ска тор ба не пре ла зи те жи ну од 15 
кг (са да је по пра вил ни ку 18 кг); да 
се у ур ба ним сре ди на ма, у ко ји ма су 
згра де ви со ке спрат но сти (со ли те-
ри), до не се пра вил ник до ког спра-
та су по што но ше ду жне да уру чу ју 
по шиљ ке ка да су лиф то ви у ква ру 
ви ше да на и не де ља (због не мо гућ-
но сти пе ња ња достављача са пу-
ном тор бом на више спра то ве); да 
се но ви обра зац-из ве штај о при спе-
ћу по шиљ ке по јед но ста ви јер има  
пу но пода та ка за по пу ња ва ње па 
оте жа ва ју рад по што но ше, а збу њу-
ју и са ме ко ри сни ке; да се омо гу ћи 
до ста вља чи ма да се суд ска пи сма 
(АРС по шиљ ке) пр ви дан на до ста-
ви мо гу уру чи ти дру гим ли ци ма уз 
упис срод ства, што би по ве ћа ло у 
ве ли кој ме ри про це нат уру че ња ис-
тих по ши ља ка.

Поштари су се пожалили и на не-
до ста так по штан ских тор би и дру ге 
тех но ло шке опре ме као и уни фор-
ми и ци пе ла за до ста вља че. Еви ден-
тан је и не до ста так рад не сна ге што 
до во ди до не мо гућ ност ко ри шће-
ња го ди шњих од мо ра у вре ме ка да 
то рад ни ци ма од го ва ра (бар пр ви 
део).

Проблем представља и не до ста-
так во зи ла за до ста ву (мо пе ди и би-
ци кли), као и не мо гућ ност одр жа ва-
ња и по прав ке истих.

Упућене су оштре кри ти ке и при-
мед бе на по сто је ћи Пра вил ник о 
нор ми ра њу по по сло ви ма. По кре-
ну та је иницијатива да се отпо чне 
са из ра дом но вог пра вил ни ка за 
већ по сто је ће нор ме и по сло ве ко-
ји ни су аде кват но нор ми ра ни, као и 

за по сло ве ко ји ни су уоп ште уне ти у 
по сто је ће нор ме.

Комисија има списак где су на ве-
де не све нор ме ко је тре ба про ве-
ри ти или као но ве уне ти у бу ду ћи 
пра вил ник.

Јед на од при мед би се од но си ла на 
то да на по сло ви ма до ста ве има пу-
но до став љача са та квим ре ше њи-
ма, али да у ствар но сти они не ра де 
на тим по сло ви ма и ти ме оне мо гу-
ћу ју до би ја ње но вих до ста вља ча за 
за ме ну и го ди шње од мо ре, што оте-
жа ва њихову реализацију.

Изнет је предлог да се до ста вља-
чи ма ко ји обављају пе шке до ста ву 
ОТК по ши ља ка (ко је су углав ном ве-
ћих ди мен зи ја), омо гу ћи да исте не 
из но се на до ста ву већ да оста вља-
ју из ве шта је као би исте по шиљ ке 
ко ри сни ци мо гу по ди ћи у по шти. 
Раз лог то ме је што се и она ко те по-
шиљ ке вра ћа ју као неуру че не, јер 
при ма о ци у то вре ме углав ном ни су 
код ку ће.

Потребно је да се ис пи та и про ве-
ри ви со ка про дук тив ност за по ште 
где је управ ник исто вре ме но и до-
ста вљач и пре оп те ре ћен је ве ли ким 
оби мом по сла.

Конкретна решења
По што је из не то мно го про бле ма 

са те ре на, до го во ре но је да се кре-
не са кон крет ним пред ло зи ма за 
њи хо во ре ша ва ње.

На кон са стан ка Ко ми си је, упри-
ли чен је са ста нак са ди рек то ром 
Ди рек ци је за по штан ску мре жу, Не-
бој шом Ден дом и ру ко во ди о ци ма 
Љу бом Осто ји ћем и Сан дром Ко зо-
ма ром. Пре до че ни су им про бле ми 
али и пред лог ка ко да се по шта ри ма 
олак ша по пис ков че жи ћа, што је и 
при хва ће но.

Оче ку је мо на ста вак са рад ње ка ко 
би и за оста ле про бле ме на шли ре-
ше ња на за до вољ ство за по сле них и 
по сло да ва ца.

Комисија је са своје стра не отво-
ре на за све предлоге и су гес ти је са 
те ре на. 
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Ме ша ње и ути цај по ли ти ке у син-
ди кал ни рад је увек би ла та бу те ма, 
али то сва ка ко не зна чи да ути ца-
ја не ма и да су син ди ка ти, као што 
то твр де, по ли тич ки не у трал ни. 
Раз ми шља ња су раз ли чи та, као 
и ис ку ства из зе ма ља у ко ји ма су 
син ди кал ни по крет и по ли тич ке 
пар ти је те сно по ве за не. У Ср би ји 
се сти дљи во чу ју на го ве шта ји са-
рад ње и ула ска не ких син ди ка та у 
по ли тич ки жи вот, што је иза зва ло 
по ле ми ку у дру штву.

Хте ли ми то да при зна мо или не, 
по ли ти ка је сву да око нас, па и у 
син ди ка ти ма и са мо је пи та ње ме-
ре и вр сте ин те ре са, што за ви си 
од ру ко вод ства сва ке син ди кал не 
цен тра ле.

Наравно, нико и не по ми шља да 
се ста ви на страну неке по ли тич ке 
пар ти је и да ди рек тно учеству је у 
изборној кампањи. То је не мо гу ће 
и из разлога што су наши члано ви 
симпатизери или чланови разли чи-
тих политичких опција, али ста ње у 
дру штву, по на ша ње пар ти ја ка да 
до ђу на власт и ин те рес рад ни ка 
ко је за сту па мо, на ме ћу по тре бу за 
ак тив ни јим ути ца јем на ста ње у др-
жа ви, што је не мо гу ће оства ри ти 
без ко ке ти ра ња са по ли ти ком.

По ли тич ка сце на Ср би је
У Ср би ји још увек ни је ја сно де-

фи ни са на по ли тич ка сце на и не ма 
ја сне по де ле на ле ви цу и де сни цу, 
али је са свим ја сно да се спро во ди 
по ли ти ка удва ра ња и да ва ња пра-
зних обе ћа ња рад ни ци ма у оче ки-
ва њу да се на тај на чин до би ју њи-
хо ви гла со ви на из бо ри ма.

Ја сно је да ни је мо гу ће пре ко 
но ћи до сти ћи стан дар де Европ-
ске уни је ка да су за ра де и по ло жај 
за по сле них у пи та њу. То је про цес 

ДИЛЕМА: ДА ЛИ И У КОЈОЈ МЕРИ СИНДИКАТИ ТРЕБА ДА СЕ БАВЕ 
ПОЛИТИКОМ?

Са удварања пређите на дела
По ли тич ке стран ке ле ве ори јен та ци је ће мо ра ти да пре ђу из фа зе удва ра ња рад ни ци ма на де ла ко ји ма ће по ка-

за ти да им је за и ста ста ло да они ма ко ји жи ве од свог ра да мо гу да обез бе де при сто јан жи вот у Ср би ји. Са друге 
стране, син ди ка ти по ли тич ким пар ти ја ма тре ба ја сно да ка жу шта то рад ни ци од њих оче ку ју и да пра те њи хо во по-
на ша ње то ком ман да та. Ти зах те ви и ја сан став се по ста вља ју већ у то ку по ли тич ке ка ма ње, пред из бо ре и ако та ко 
по ста ви мо ства ри, син ди ка ти, а пре ко њих и рад нич ки по крет, не ће оста ти на мар ги на ма по ли тич ког жи во та. 

ко ји ће тра ја ти, али ко ме мо ра мо 
те жи ти, али је бит но (и мо гу ће) од-
мах ства ра ти за кон ска и си стем ска 
ре ше ња ко ја ће би ти за сно ва на на 
европ ским стан дар ди ма. Ту се сва-
ка ко отва ра про стор за де ло ва ње 
син ди ка та, ка ко кроз пред ла га ње 
кон крет них за кон ских ре ше ња, та-

прак са ко ја се код на ших по ли ти-
ча ра сма тра ре тро град ном. У Скан-
ди на ви ји се во ди рас пра ва и тра жи 
мо гућ ност да се рад ни ци ма де ле 
ста но ви, а код нас се во ди рас пра-
ва ко ли ко ће би ти уче шће пре ма 
по слов ним бан ка ма за стам бе не 
кре ди те ко ји се пре мо гу на зва ти 
зе ле на ше њем и пљач ком не го кре-
ди ти ма.

Да би ути ца ли на ова су штин ска 
пи та ња, син ди ка ти се мо ра ју осме-
ли ти и пре у зе ти уло гу ак тив ног 
дру штве ног чи ни о ца.

Ве ћи ути цај на 
по ли тич ку сце ну

Ми се пре све га на ла зи мо у ве-
ли кој дру штве ној кри зи и вре ме је 
да се син ди ка ти, као пред став ни ци 
рад ни ка, ја сно де фи ни шу у том по-
гле ду. То, на рав но, не подразу ме ва 
по ли тич ки ан га жман, али под ра зу-
ме ва ве ћи ути цај на по ли тич ку сце-
ну и жи вот у Ср би ји. 

Тре ба по ста ви ти плат фор му за 
пре го во ре са по ли тич ким стран-
ка ма пред из бо ре, ја сно им ре ћи 
шта оче ку је мо од њих и да је наш 
ин те рес, пре све га, да се за у ста ви 
пад стан дар да за по сле них као и да 
се по стиг не дру штве на ста бил ност 
ко ја ће обез бе ди ти ви ше рад них 
ме ста и бољи стан дард рад ни ка. 
По треб но је да син ди ка ти пре у зму 
и уло гу дру штве ног кон тро ло ра у 
сми слу про ве ре да ли по ли тич ке 
пар ти је ис пу ња ва ју сво је оба ве зе и 
обе ћа ња да та пред из бо ре.

Вре ме на и окол но сти у ко ји ма 
жи ви мо и ра ди мо се ме ња ју, па та-
ко и син ди кал ни по крет тре ба да се 
ме ња и при ла го ђа ва ка ко би од го-
во рио но вим иза зо ви ма. Ве ћи ути-
цај на по ли тич ку сце ну Ср би је је 
сва како је дан од њих. 

ко и кроз пра ће ње и кон тро лу ра да 
стра на ка и њи хо вих пред из бор них 
обе ћа ња.

Ка кву др жа ву гра ди мо
Осим кон крет них ак тив но сти, 

син ди ка ти би тре ба ло ак тив ни је 
да се укљу че и у ре ша ва ње стра те-
шких пи та ња у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Рад ни ци, као по кре тач и но си лац 
свих ак тив но сти, мо ра ли би да се 
пи та ју у ка квој др жа ви и дру штву 
же ле да жи ве. Да ли је то др жа ва у 
ко јој вла да нео ли бе ра ли зам ко ји је 
одав но по чео да од у ми ре и пред-
ста вља про па ли кон цепт за бо га-
ће ње по је ди на ца, или је то, као што 
и наш Устав ка же, зе мља со ци јал не 
прав де.

На ши по ли ти ча ри углав ном пре-
пи су ју ре цеп те од зе ма ља у ко ји ма 
вла да нај ве ћа со ци јал на не јед на-
кост и то та ли тар ни ка пи та ли зам, 
док са дру ге стра не има мо при-
ме ре да се у зе мља ма са нај ве ћим 
стан дар дом ста нов ни штва уво ди 

На маргинама политичког живота
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На осно ву За ко на о по штан ским 
услу га ма, а у са рад њи са Ре пу-

блич ком аген ци јом за по штан ске 
услу ге, По шта Ср би је је за по че ла 
ве ли ку ак ци ју по пи са ста ња и по-
ста вља ња кућ них сан ду чи ћа. На и-
ме, За кон ка же да су на до став ном 
под руч ју је ди ни це по штан ске мре-
же ин ве сти то ри, од но сно вла сни ци 
стам бе них згра да, ста но ва и по-
слов них обје ка та ду жни да на ула зу 
у стам бе ну згра ду, по слов ни обје-
кат, дво ри ште или на дру ги на чин, 
у до го во ру са јав ним по штан ским 
опе ра то ром, по ста ве кућ не сан-
ду чи ће. Са мо одр жа ва ње кућ них 
сан ду чи ћа је оба ве за вла сни ка од-
но сних обје ка та. Кућ ни сан ду чи ћи 
мо ра ју да бу ду про јек то ва ни пре ма 
тех нич ким усло ви ма ко је про пи-
су је РА ПУС и по ста вље ни на на чин 
ко ји омо гу ћа ва си гур но уру че ње 
по штан ских по ши ља ка. Ме ђу тим, 
и по ред за пре ће не ка зне, ста ње 
на те ре ну је та кво да по сто је ра зни 
ти по ви кућ них сан ду чи ћа ко ји су 
нео бе ле же ни, са ма лим отво ри ма 
за уба ци ва ње по ши ља ка на раз ли-
чи тим ви си на ма, што оте жа ва рад 
по шта ра и ума њу је ква ли тет до ста-
ве не ре ги стро ва них по ши ља ка.

На ве де ни по пис, пре ма пла ну 
Ди рек ци је за по штан ску мре жу, 
спро ве шће се у че ти ри фа зе и то: 
еви ден ти ра ње до ма ћин ста ва и 
ста ња кућ них сан ду чи ћа, оба ве-
шта ва ње до ма ћин ста ва о оба ве зи 
по ста вља ња сан ду чи ћа, про ве ра 
но вог ста ту са сан ду чи ћа и оба-
ве шта ва ње над ле жног ор га на од 
стра не Пред у зе ћа.

Ка ко смо оба ве ште ни, ак ци ја 
еви ден ти ра ња до ма ћин ста ва на 
до став ном ре о ну, уз озна ча ва ње 
ста ту са кућ ног сан ду чи ћа, по че ла 
је по пу ња ва њем обра сца, а за тим 
се та кви по да ци уно се у Апли ка ци-
ју. На по ми ње мо да је ово још је дан 
у ни зу до дат них по сло ва за на ше 
до ста вља че ко ји, ба рем за са да, 
ни су до дат но пла ће ни.

У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПОШТАНСКИМ УСЛУГАМА 

Лик и дело кућних сандучића!

По у здан парт нер 
 др жа ве

По шта Ср би је, као по у здан парт-
нер др жа ве, за по че ла је ам би ци-
о зан про је кат из ра де цен трал ног 
си сте ма за во ђе ње дру гог при мер-
ка ма тич них књи га у елек трон ском 
об ли ку.

На осно ву ис тра жи ва ња Ми ни-
стар ства за др жав ну упра ву и ло-
кал ну са мо уп ра ву до шло се до 
сле де ћих по да та ка: пре ко 80 од сто 
оп шти на во де ма тич не књи ге у не-
ком елек трон ском об ли ку; при сут на 
су апли ка тив на ре ше ња раз ли чи тих 
про из во ђа ча, од во де ћих софт вер-
ских ком па ни ја, пре ко обра зов них 
ин сти ту ци ја, до ре ше ња на ста лих 
као про из вод по је ди нач них на по ра; 
у окви ру тих ре ше ња ко ри шће ни су 
ра зни опе ра тив ни си сте ми (MS Win-
dows, Li nux, DOS) и раз не ба зе по да-
та ка (MS SQL, MySQL, Orac le, MS Ac-
cess, Pro gres, Clip per, Fox Pro). 

Све на пред на ве де но ука зу је да 
не по сто ји стан дар ди зо ва но ре ше-
ње, ква ли тет ре ше ња је раз ли чит, а 
не где и не а де ква тан, ре ше ња ни су 
ме ђу соб но по ве за на ни ком па ти-
бил на и ин те гра ци ја та квих не стан-

Спро во ђе њем на ве де-
не ак ци је По шта Ср би је 
оче ку је зна чај не ефек те 
као што су: бо љи усло ви 
ра да по шта ра, по ве ћа-
ње ква ли те та до ста ве, 
пре ци зни ја ана ли за бро-
ја до ма ћин ста ва по ре-
јо ну, фор ми ра ње Ре јон-
ске књи жи це, по ве ћа ње 
услу га ди рект ног мар ке тин га, бо-
ља кон тро ла упа ри ва ња адре сних 
по да та ка са ПАК-ом.

По крет ни шал тер
Још је дан од про је ка та ко ји ће 

по ве ћа ти до ступ ност услу га По ште 
Ср би је по чео је да се ре а ли зу је од 
стра не тех но ло шког ти ма оку пље-
ног око Ди рек ци је за по штан ску 
мре жу. Циљ овог про јек та је по ве-
ћа ње сте пе на ауто ма ти за ци је про-
це са ра да, оби ма и до ступ но сти 
услу га, сма ње ње бро ја не рен та-
бил них по шта уз ве ћу до ступ ност 
услу га, уна пре ђе ње про фи та бил-
но сти услу га и по слов не ефи ка сно-
сти, уна пре ђе ње ква ли те та и раз вој 
услу га но ви је ге не ра ци је. 

Про јек том је де фи ни са но опре-
ма ње по што но ше са вре ме ним уре-
ђа ји ма ко ји ће му омо гу ћи ти пот-
пу ну ауто ма ти за ци ју про це са ра да, 
унос по да та ка о услу зи на ли цу ме-
ста (без по за дин ског уно са), ове ру 
до ку ме на та и уру че ње.

Пре ма пла ну тех но ло шког ти ма, у 
пр вој фа зи би се об у хва ти ло град-
ско под руч је, а у дру гој фа зи ру рал-
но под руч је.
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Има ју ћи у ви ду прак су у Пред у-
зе ћу да ко ле ге ко ји ра де на до ста-
ви по штан ских по ши ља ка, а ко ји 
су на го ди шњем од мо ру или из 
не ког дру гог раз ло га од су ству ју 
са по сла, заме њу ју ко ле ге са су-
сед них ре јо на, при ли ком из ра де 
Ко лек тив ног уго во ра ин си сти-
ра ли смо да 
се тај до дат ни 
по сао пла ти. 
Ди рек ци ја за 
мре жу из да-
ла је упут ство 
ко јим се по ја-
шња ва у ко јим 
с лу  ча је  ви ма 
ће се вр ши ти 
ко рек ци ја за ра да по што но ша ма 
и до ста ви ла га свим рад ним је ди-
ни ца ма.

На ве де но се од но си на слу чај 
да за по сле ни, по ред по сло ва до-
ста ве ко је ба вља на свом ре јо ну, 
оба вља и по сло ве од сут ног за по-
сле ног на истим по сло ви ма (члан 
37, став 5, Ко лек тив ног уго во ра 
за ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“, „Сл. 
гла сник РС“ бр.121/2007, 82/2009 
Анекс 1 и 98/2010-Анекс 2).

Кри те ри ју ми за оце ну ви си не 
ко рек ци је за ра де утвр ђу ју се на 
осно ву: про дук тив но сти ре јо на 
на ко ме је вр ше на за ме на; бро ја 
рад них да на у ко ји ма је по штар 
оба вљао по сло ве за ме не од сут-
ног из вр ши о ца; ква ли те та из вр-
ше ног ра да ко ји је у скла ду са 
ва же ћим про пи си ма; од го вор но-
сти на ра ду и по што ва ња ро ко ва 
уру че ња.

У по сто је ћој ор га ни за ци ји у слу-
ча ју од су ства по шта ра до ста ва се 
ор га ни зу је по де лом по сма тра ног 
ре јо на на сле де ће на чи не: три 
по шта ра вр ше до ста ву на свом и 
тре ћи ни су сед ног ре јо на, два по-

шта ра вр ше до ста ву на свом и по-
ло ви ни су сед ног ре јо на, је дан по-
штар до ста вља по шиљ ке на два 
ре јо на (свом и су сед ном).

Узи ма ју ћи у об зир да про се чан 
број рад них да на у ме се цу из но си 
22, до би ја мо сле де ћу ви си ну ко-
рек ци је по да ну вр ше ња за ме не: 

у слу ча ју да 
се пред мет-
ни ре јон де-
ли на три де-
ла, про це нат 
ко рек ци је по 
да ну би био 1 
од сто, док би 
ду жи на тра-
ја ња за ме не 

мо гла да бу де свих рад них да на 
у то ку јед ног ме се ца; у слу ча ју да 
се пред мет ни ре јон де ли на два 
де ла, про це нат ко рек ци је по да-
ну би био 1,5 од сто, док би мак-
си мал на ду жи на тра ја ња за ме не 
мо гла да бу де 18 рад них да на; у 
слу ча ју да је дан по штар до ста вља 
по шиљ ке на два ре јо на про це нат 
ко рек ци је по да ну би био 3 од сто, 
док би мак си мал на ду жи на тра ја-
ња за ме не мо гла да бу де 9 рад них 
да на.

Не мо же мо ре ћи да смо срећ ни 
што се овај про блем ре ша ва на 
ова кав на чин. Иде ал но би би ло 
да по сто ји до во љан број рад ни ка 
у ре зер ви и да се на тај на чин вр-
ше за ме не, али смо сви све до ци 
да то у прак си не функ ци о ни ше. 
Мо жда ће ово би ти по вод да по-
сло вод ство озбиљ ни је по ра ди на 
овом про бле му и обез бе ди до во-
љан број по шта ра за не сме та но 
оба вља ње по сла. Син ди кал ци ће 
на те ре ну има ти за да так да пра те 
и кон тро ли шу при ме ну овог упут-
ства, као и да ре а гу ју у слу ча ју да 
се кр ши Ко лек тив ни уго вор.

РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА ДОСТАВЉЕНО УПУТСТВО 
О ПРИМЕНИ ЧЛАНА 37 КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Корекција зараде 
за поштоноше

дар ди зо ва них ре ше ња је вр ло те-
жак и ду го тра јан по сао. На ве де ни 
про је кат ће омо гу ћи ти по ве зи ва ње 
ра зно род них си сте ма у цен тра ли зо-
ван си стем на ни воу Ре пу бли ке, из-
да ва ње из во да на сва ком ма тич ном 
под руч ју би ће омо гу ће но за чи та ву 
те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је и по-
ве ћа ће се си гур ност по да та ка чу ва-
њем дру гог при мер ка за кљу ча них 
ма тич них књи га у цен трал ном си-
сте му, што ће су штин ски сма њи ти, 
од но сно ели ми ни са ти по тре бу за 
њи хо вом евен ту ал ном ре кон струк-
ци јом у слу ча ју гу би та ка или уни-
ште ња (слу чај де ла књи га са Ко со ва 
и Метохије). 

Основ ни ци ље ви про јек та су да 
омо гу ћи да др жав ни ор ган, ко ји по 
слу жбе ној ду жно сти зах те ва ма тич-
не по дат ке гра ђа на, има елек трон-
ски увид у ма тич не књи ге, а са мим 
тим сма њи ће се и по тре ба за штам-
па њем из во да и пре ба ци ва ње свих 
ма тич них књи га у елек трон ски об-
лик у ро ку од пет го ди на, на кон че га 
се ства ра ју усло ви за уки да ње па-
пир ног на чи на ра да.

Глав ни ко ри сни ци су ма тич не слу-
жбе у ор га ни ма ло кал не са мо у пра-
ве за оба вља ње сво је основ не де-
лат но сти – код из да ва ња из во да из 
ма тич них књи га, за по сле ни у град-
ским упра ва ма за ду же ни за пре нос 
по да та ка из ло кал них у цен трал ни 
си стем, за по сле ни у Ми ни стар ству 
за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо-
у пра ву за над гле да ње и ад ми ни-
стри ра ње си сте ма, Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва (при ја ва пре-
би ва ли шта, лич не кар те, пут не ис-
пра ве и сл.), Ми ни стар ство здра вља, 
Ми ни стар ство за рад и со ци јал ну 
по ли ти ку (де чи ји до да ци, ма те ри-
јал но обез бе ђе ње по ро ди це, ма те-
рин ски до да так), Ми ни стар ство за 
про све ту и спорт (упис у пред школ-
ске уста но це, шко ле и фа кул те те), 
Ре пу блич ки за вод за со ци јал но оси-
гу ра ње, Ре пу блич ки ПИО...

И на кра ју, ва жно је ис та ћи да ће 
Пред у зе ће ова ко ком плек сне про-
јек те ре а ли зо ва ти уз по моћ соп-
стве них ре сур са, ко ри сте ћи зна ње 
и ис ку ство сво јих за по сле них. 

З. Кур ћу бић
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Регионалне активности - Регија I

Све учесталији напади на 
Колективни уговор

Је дан од бит них сег ме на та син-
ди кал ног ра да је сва ка ко пра ће ње 
при ме не Ко лек тив ног уго во ра и ста-
ра ње да се тај акт по шту је. Ово је, 
пре све га, прин ци пи јел но пи та ње 
јер ни је дан озби љан син ди кат не 
сме до зво ли ти да се кр ши до ку мент 
ко ји уре ђу је од но се из ме ђу рад ни ка 
и по сло дав ца. 

По вод за на шу ре ак ци ју су би ли 
анек си уго во ра о ра ду ко ји су у РЈ 
„Поштанско-транспортна ло ги сти ка” 
по ну ђе ни на пот пис во за чи ма. Не 
ула зе ћи у ор га ни за ци ју по сло ва ња 
рад не је ди ни це и на сто ја ња по сло-
вод ства да обез бе ди но ве по сло ве 
и пра вил ни је рас по де ли по сто је ће, 
ре а го ва ли смо са мо на чи ње ни цу да 
су анек си по ну ђе ни на, по на ма, не-
за ко нит на чин.

На и ме, пре ма ва же ћем Ко лек тив-

анек са уго во ра о ра ду, у слу ча је ви ма 
утвр ђе ним за ко ном и у слу ча је ви ма:

1. из ме на  Пра вил ни ка о ор га ни за-
ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва;

2. ка да за по сле ни то зах те ва, а ти-
ме се не ре ме ти про цес ра да.

За тра жи ли смо об ја шње ње од 
ру ко вод ства РЈ „ПТЛ” и Ко ми си је за 
пра ће ње и при ме ну Ко лек тив ног 
уго во ра и осно ву њи хо вих од го во-

ра закључили смо да је до шло до 
јед но стра ног кр ше ња Ко лек тив ног 
уго во ра. На и ме, из од го во ра на наш 
до пис са зна је мо да је до шло до из-
ме на Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и 
си сте ма ти за ци ји по сло ва у ЈП ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја”, што је и на ве де-
но као основ за пот пи си ва ње спор-
них анек са уго во ра о ра ду. Са дру ге 
стра не, у чла ну 127. Ко лек тив ног 
уго во ра сто ји да акт ко јим се уре ђу је 
си сте ма ти за ци ја по сло ва код по сло-
дав ца до но си ге не рал ни ди рек тор, 
уз прет ход но при ба вље но ми шље-
ње ре пре зен та тив них син ди ка та. 
Од го вор но твр ди мо да ни смо би ли 
упо зна ти, ни ти смо да ли ми шље ње 
на овај Пра вил ник, па је очи глед но 
да је у овом кон крет ном слу ча ју до-
шло до јед но стра ног кр ше ња Ко лек-
тив ног уго во ра.

Ве ро ват но не ће мо мо ћи да у пот-
пу но сти иза ђе мо у су срет зах те ви ма 
на ших чла но ва ме ђу во за чи ма, али 
је по што ва ње Ко лек тив ног уго во ра 
за нас пи та ње прин ци па и си гур но 
је да од овог слу ча ја не ће мо тек та ко 
од у ста ти.

ном уго во ру, (члан 6. Ко лек тив ног 
уго во ра за Јавно предузеће ПТТ са о-
бра ћа ја „Ср би ја”), по сло да вац мо же 
да по ну ди за по сле ном из ме ну уго-
во ре них усло ва ра да за кљу чи ва њем 

Уце не
Већ не ко ли ко на ших ко ле га до-

жи ве ли су не при јат ност од стра не 
не по сред них ру ко во ди ла ца у ви ду 
уце њи ва ња. На и ме, од на ших рад-
ни ка ко ји се упу ћу ју на пре вен тив-
ну ре ха би ли та ци ју у Ива њи цу или 
Со коба њу зах те ва се да, уко ли ко 
хо ће да ост ва ре ову мо гућ ност, 
мо ра ју да пи шу зах тев за ко ри шће-
ње го ди шњег од мо ра. Уколико то 
не ураде, ускраћу је им се од ла зак 
и на ре ха би ли та ци ју се ша ље не ко 
дру ги. Ово се по себ но од но си на 
Радну је ди ни цу „Земун”, ко ја пред-
ња чи у не по што  ва њу пра ви ла која 
ва же у Пре ду зе ћу, а дефинисана су 
Колективним уговором.

Уцене се правдају не до ста тком 
ра дни ка, а изазвале су ве ли ки 
гнев ме ђу за по сле ни ма и у Син-
ди ка ту ПТТ Ср би је. Реагова ла је 
Син ди кална организација, али и 
Ко ми си ја за праћење и при ме ну 
КУ, а уко ли ко се на ста ви са ова-
квом прак сом, ре а го ва ће мо свим 
рас по ло жи вим сред стви ма!

Р.Ј.„ПТЛ”: Пуно посла за синдикалце

Радна јединица „Београдски ве-
нац” је поводом 7. јуна, дана По ште, 
ор га низовала коктел у рес то ра ну 
„Партизан” на 
ста ди ону ис то-
име ног фуд бал-
ског клу ба.

Го сти су би-
ли сви ју би-
лар ци те рад не 
је ди ни це али 
и ге не рал ни 
ди рек тор Пош-
те, Го ран Ћи рић. Он је поздравио 
све слављенике, честитао им на 
вер но сти Предузећу и поделио 

пла ке те, док су синдикати сво је 
чла но ве обрадовали при год ним 
пок ло ни ма.

Дружење и 
амбијент су би-
ли ви ше не го 
при јат ни а на-
ши син ди кал-
ни ак ти ви сти 
ис ти чу да им је 
нај би тни је да 
су ра дни ци би-
ли за до вољ ни.

Са наше стра не све по хва ле ру-
ко вод ству Ра дне јединице и син-
ди кал цима на труду и идеји.

Лепо је бити јубиларац
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Отво ре ни ре сто ра ни у 
„Штам па ри ји” и „Га ра жи”

Свечано отварање ресторана у РЈ Хибридна пошта

Регионалне активности - Регија I

У окви ру ак ци је ко ја се во ди под 
окри љем Син ди ка та ПТТ Ср би је 
отво ре на су још два ре сто рана дру-
штве не ис хра не. На кон бе о град ског 
ГПЦ-а на ред су до шле Рад не је ди-
ни це ''Хи брид на по шта'' и ''По штан-
ско-тран спорт на ло ги сти ка'', где су 
син ди кал не ор га ни за ци је и П.Д. Син-
ди кал но уго сти тељ ство обез бе ди ли 
све усло ве за рад и ис хра ну. Овом 
при ли ком же ли мо да по себ но по-
хва ли мо ве ли ки труд и ан га жо ва ње 
на ших ак ти ви ста на че лу са Мар ком 
Мла де но ви ћем и Зо ра ном Ду њи ћем. 
Они су, уз по моћ Но ви це Во до ва ра 
из ПТТ Уго сти тељ ства, а под буд ним 
оком Дра га на Стан ко ви ћа и Не бој-
ше Пауновића, ус пе ли да за пуш те ну 
опре му и про сто р по но во вра те у 
функ ци ју. Ве ли ку за хвал ност ду гу-
је мо и рад ни ци ма из РЈ Одр жа ва ње 
ко ји су се по себ но ан га жо ва ли на по-
прав ци опре ме и ства ра њу усло ва за 
рад.

Рад на је ди ни ца Хи брид на по шта 
је има ла спе ци фи чан про блем због 
сво је ло ка ци је, па су та ко рад ни ци 
до нај бли же про дав ни це или пе ка-
ре, мо ра ли да пе ша че ско ро два ки-
ло ме тра. То је до но си ло про бле ме и 
у про из вод њи, па су ову на шу ак ци ју 
по здра ви ли и рад ни ци и ру ко вод-
ство. Сли чан про блем су има ли и у 
Га ра жи, па је за то и од лу че но да ова 
два објек та до би ју при о ри тет.

Син ди кат ПТТ оста је при вр жен пр-
во бит ној иде ји да се на шим рад ни-
ци ма обез бе ди ква ли тет на и јеф ти на 
ис хра на као и да се у свим објек ти ма 
ан га жу ју рад ни ци ПТТ Уго сти тељ-
ства. Ре сто ра ни ће ра ди ти без про-
фи та, а це не би тре ба ло да по кри ју 
за ра де ку ва ри ма и тро шко ве на бав-
ке и одр жа ва ња ре сто ра на.

Сле де ћи наш ко рак су објек ти у 
Ко сов ској 47 и Одр жа ва њу, а раз-
ми шља се и о по нов ном отва ра њу 
од ма ра ли шта на Ко сма ју. Све ви ше 
на ших рад ни ка не мо же се би да при-
у шти од ла зак на мо ре или пла ни ну, 

па би овај обје кат био иде а лан за 
њи хов од мор. Тражићемо да нам 
дају тај објекат који пропада, да га 
чувамо и одржавамо. Покушаћемо 

да га оспособимо како би поново 
угостио поштаре. Надамо се да ће 
пословодство увидети нашу добру 
намеру.

Обра ти ли смо се Ка би не ту ге не-
рал ног ди рек то ра са зах те вом да 
се за дво је на ших рад ни ка одо бри 
по моћ у ви ду до на ци је Пред у зе-
ћа, сма тра ју ћи да је спе ци фич на 
си ту а ци ја у ко јој су се на шли и 
про блем са ко јим се но се до во-
љан раз лог за ху ма ност.

За по сле ни ко ји су тра жи ли по-
моћ су ро ди те љи те шко бо ле сног 
де те та, а је ди ни на чин да по ку ша-
ју са ле че њем је био да обез бе де 
ма тич не ће ли је. Чи тав по сту пак 
је скуп и не пла ћа се пре ко Фон-
да здрав стве ног оси гу ра ња, што 
је и био раз лог да се обра те на ма. 
По што тро шак узи ма ња и чу ва-
ња ма тич них ће ли ја пре ва зи ла зи 
на ше мо гућ но сти сма тра ли смо 
да би Пред у зе ће тре ба ло да по-
мог не. Про сле ди ли смо им чи та ву 
ме ди цин ску до ку мен та ци ју, обез-

ЗА РАД НИ КЕ ПО ШТЕ НЕ МА ДО НА ЦИ ЈА

Сра мо та за Пред у зе ће
бе ди ли смо и усме ну са гла сност 
ге не рал ног ди рек то ра, али ни смо 
мо гли да по бе ди мо ад ми ни стра-
тив ни апа рат ко ји вла да у По шти.

Зна мо да је на ше Пред у зе ће ве-
о ма че сто спон зор ра зним спорт-
ским так ми че њи ма и спорт ским 
по ро ди ца ма и ве ро ва ли смо да ће 
по мо ћи и по ро ди ци на ших рад ни-
ка јер сма тра мо да је раз лог ви ше 
не го оправ дан и ху ман. На жа лост, 
ни по сле шест ме се ци че ка ња и 
ур ген ци ја, ни смо ус пе ли да до би-
је мо ба рем пи са ни од го вор.

Не пре о ста је нам ни шта дру го 
не го да по вра ти мо до ку мен та ци-
ју и обра ти мо се не ким дру гим 
пред у зе ћи ма и ин сти ту ци ја ма у 
Ре пу бли ци Ср би ји и у име на ших 
рад ни ка за тре а жи мо по моћ и апе-
лу је мо на со ли дар ност.
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РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: РАТ КО РИ СТИЋ

При о ри тет је по ве ћа ње плата

Регионалне активности - Регија II

Син ди кал на ор га ни за ци ја РЈ ПС 
„Сом бор” ор га ни зо ва ла је ле то-
ва ње у Грч кој за 38 сво јих чла но-
ва. Це на аран жма на сом бор ског 
„Еуро лај на” из но си ла је 10.900 
ди на ра, од то га је СО сно си ла тро-
шко ве 5.000 ди на ра, а оста так ће 
чла но ви из ми ри ти у 10 ра та.

„Сви ко ји су се при ја ви ли ишли 
су на ле то ва ње од 1. до 10. ју на. 
Би ло нам је ве о ма ле по, апарт-
ма ни у Па ра ли ји су на вр хун ском 
ни воу. Вре ме је би ло од лич но, а 
о не за бо рав ном дру же њу да и не 
го во рим. Има ли смо и из лет до 
Ме те о ра”, ка же пред сед ник СО 
Пе ри ца Ми нар ски, и на ста вља: 
„На ше ис ку ство је од лич но. Мно-
ге мо је ко ле ге, кад су чу ле за наш 

ОД ЛИ ЧАН ПО ТЕЗ СИН ДИ КАЛ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ У СОМ БО РУ

Не за бо рав но ле то ва ње у Грч кој

до бар по тез, тра жи ли су да при-
ме не исти ре цепт. Не тре ба се ли-
би ти здра вих про ме на. Син ди кат 
не слу жи са мо за то да на ба вља 
кром пир и лу кац, зар не?”

Наш син ди-
кат у Вој во-

ђан ској ре ги ји 
био је ве о ма 
ак ти ван у про-
те клом пе ри о-
ду. Из вр ше на 
је ка дров ска 
об но ва, от кло-
ње не су мно ге 

сла бо сти, од лич но су про шле РСИ у 
Ки кин ди, а и цен трал ни су сре ти одр-
жа ни у Вр ба су, су и по ред про бле ма 
са ма лим за сто ји ма на глав ним пут-
ним прав ци ма због мно го број них 
трак то ра и са о бра ћај них та бли ца, 
би ли на за вид ном ни воу.

„По бољ ша ни су усло ви ра да. Из-
вр ше на је ис пла та пр вог де ла из 
до би ти. Ак тив но се пра ти при ме на 
но вог анек са Ко лек тив ног уго во ра, 
без бед ност и здра вље рад ни ка су 
све ва жни ја ма те ри ја. Ту су и по де-
ла уни фор ми и мо пе да, утвр ђи ва ње 
ре пре зен та тив но сти Син ди ка та, по-
де ла бес плат них ки не ских те ле фо-

на” ка же Рат ко Ри стић, пред сед ник 
Син ди ка та Ре ги је.

Ка ко фун ци о ни шу син ди кал не 
ор га ни за ци је? 

По сле из бо ра до би ли смо  но ве 
пред сед ни ке у Зре ња ни ну, Ки кин-
ди, Су бо ти ци и Срем ској Ми тро ви-
ци. По ка за ли су се као до бра ре-
ше ња и да ли су но ви за мах на шој 
ак тив но сти и у син ди кал ним ор га-
ни за ци ја ма и у Ре ги ји. По ве ћао нам 
се број чла но ва, љу ди во ле ре зул та-
те, а не пра зна обе ћа ња.

Ко ли ко су ак тив ни ор га ни, а ко
ли ко члан ство?

Ор га ни Син ди ка та су ак тив ни у 
сва ком по гле ду, а члан ство је на мо-
је ве ли ко за до вољ ство ве о ма агил-
но, чак и агре сив но кад год су до ве-
де на у пи та ње пра ва за по сле них.

Ка ква је са рад ња са ру ко вод
стви ма рад них је ди ни ца?

Са рад ња је ре ла тив но до бра. 
Ди рек то ри су све сни да без со ци-

јал ног ди ја ло га не ма ста бил но сти. 
Про бле ма је би ло у не ким рад ним 
је ди ни ца ма где су по ста вље ни но-
ви ди рек то ри, али се вре ме ном те 
раз ли ке пре ва зи ла зе.

Шта ће до не ти осми сти му
ла тив ни од ла зак рад ни ка из По
ште?

Ни шта ви ше не го прет ход ни од-
ла сци. Идеја је добра, али резул-
тати досадашњих одлазака нису 
охрабрујући.

Шта оче ку је те од Син ди ка та и 
од фир ме до кра ја го ди не?

До ла зи још је дан део за ра де из 
до би ти. Ту је и по де ла ак ци ја Те-
ле ко ма. Оче ку јем оба ве зно по-
ве ћа ње стан дар да за о по сле них 
сра змер но по ве ћа њу по сла у овој 
го ди ни. При о ри тет је, зна чи, по-
ве ћа ње за ра да, ду го већ сто ји мо. 
А по сла је све ви ше, што је до бар 
тренд, и си гу ран сам да га до бро 
оба вља мо.

Група планинара из Војводине 
освојила је 19. маја врх Северне 
Африке Јебел Тоубкал (4167 м) 
у Мароку. Међу њима је била и 
Јелена Раушки,  истакнута плани-
нарка из Новог Сада, иначе члан 
нашег синдиката. Специјално за 
„Поштара“ позирала је на врху Ви-
соког Атласа.

Грч ко-рим ски осмех Сом бо ра ца у 
Па ра ли ји: Перица, Дејан, Винко и Љуба

Јелена Раушки 
на врху Атласа
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Регионалне активности - Регија IV 

Пе та сед ни ца Ре ги о нал не скуп-
шти не Ре ги је 4 одр жа на је 9.ју на у 
Алек син цу. Пред став ни ке син ди-
кал них ор га ни за ци ја нај ви ше је 
ин те ре со ва ла ак ту ел на си ту а ци ја 
у Пред у зе ћу и Син ди ка ту. Све ак-
ту ел но сти су мо гли чу ти из пр ве 
ру ке и то од Алек сан дра Па вло ви-
ћа, пред сед ни ка Син ди ка та ПТТ 
Ср би ја, Слав ка То па ло ва, пот пред-
сед ни ка и чла на управ ног од бо ра 
Пред у зе ћа и Бран ка Ка ла ја но ви ћа, 
се кре та ра Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Дра ган Јо ва но вић, пред сед ник 
Ре ги о нал не скуп шти не Ре ги је 4 
ис та као је да је оба вљен над зор 
фи нан сиј ског по сло ва ња у ве ћи-
ни син ди кал них од бо ра, осим у СО 
„Пи рот“ и СО „Вра ње“. У пре гле да-
ном фи нан сиј ском ста њу син ди-
кал них од бо ра ни су на ђе не ни ка-
кве не пра вил но сти. 

Конкретни проблеми
Што се ти че дру гих ак ту ел но сти 

на те ре ну Ср бо љуб Деј ко вић (СО 
„Ле ско вац“) је ука зао још јед ном 
на ло шу опре мље ност основ ним 
сред стви ма за рад по по шта ма, пре 
све га то се од но си на сто ли це и ор-
ма не, као и да по сто ји при мед ба да 
до ста вља чи мо ра ју уз мо то ре да за-
ду жу ју и аде кват ну одев ну опре му, 
за штит не јак не. Деј ко вић је ис та-
као и да због кон стант ног сма ње ња 
броја из вр ши о ца, а то су сти му ла-
тив ни од ла сци и пен зи је, до ла зи до 
не мо гућ но сти да се аде кват но од-
го во ри оби му по сла, та ко да тре ба 
упо сли ти но ве рад ни ке, ка ко се не 
би сма њио ква ли тет услу га.

Бран ко Во ји но вић (СО „Про ку-
пље“) је апе ло вао на вођ ство Син-
ди ка та да по мог не кон крет но на 
ства ра њу бо љих рад них усло ва у 
По шти. У по шти у Про ку пљу не ма 
ни ка кве вен ти ла ци је, ра ди се у не-
ху ма ним усло ви ма, на гра ни ци не-
мо гу ћег. Пред став ник СО „За је чар“, 
Ра до мир Јоц кић, ин си сти рао је да 

ПО СЛО ВА њЕ СИН ДИ КАЛ НИХ ОД БО РА

Надзор кључ транспарентности
се ука же По сло вод ству да по слов-
на по ли ти ка По штан ске ште ди о-
ни це у по след ње вре ме до во ди до 
сма ње ња бро ја ко ри сни ка нов ча-

ши ко ри сни ци радије иду у дру ге 
бан ке у ком ши лу ку, не го ли да пу-
ту ју 150 ки ло ме та ра до нај бли же 
екс по зи ту ре ПШ.

За вр шни ца РСИ 
2011. ис под ни воа

Од ве ћи не пред став ни ка СО са 
Ре ги је 4 чу ла се при мед ба да ово-
го ди шња По штан ска и спорт ска 
так ми че ња у Вр ба су ни су ор га ни-
зо ва на на од го ва ра ју ћем ни воу. 
Би ло је и до ста по вре да у то ку ква-
ли фи ка ци ја та ко да и то бри не син-
ди кал не ак ти ви сте, јер спорт ски 
ре зул та ти не би тре ба ло да бу ду у 
пр вом пла ну, већ дру же ње и упо-
зна ва ње.

Б.Не шић

Рад на је ди ни ца по штан ског са-
о бра ћа ја „Ниш“ би ла је 22.ма ја у 
Алек син цу до ма ћин По штан ско 
спорт ских так ми че ња рад ни ка са 
под руч ја Ре ги је 4 и РЈ „При шти на“. 
Так ми ча ри ма је вре ме би ло на-
кло ње но, а и до ма ћин се по тру-
дио да све про ђе у нај бо љем ре-
ду. По стиг ну ти ре зул та ти су би ли 
пре ма оче ки ва њу, са из у зет ком 
при јат ног из не на ђе ња од бој ка-
ши ца РЈ „Ниш“, ко је су би ле пр ве, 
а из не на ђе ње је при ре ди ла и фуд-
бал ска еки па РЈ“Ле ско вац“ - пре-
ки ну ли су ви ше го ди шњу до ми на-
ци ју ни шких фуд ба ле ра. Ипак, сви 
се сла жу да је нај леп ше би ло на 
све ча ном про гла ше њу и дру же њу 
у алек си нач ком ре сто ра ну „Ле ско-
вац“.

РЈ по штан ског са о бра ћа ја „Ниш“ 
и по шта 18220 Алек си нац као 
до бри до ма ћи ни РСИ Ре ги је 4, 

РАДНО СПОРТСКА ТАКМИЧЕњА НА РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ 

Нишлијке пријатно 
изненадиле

пре по ру чи ли су се и за до ма ћи-
на по лу фи на ла из ме ђу Ре ги је 4 и 
Ре ги је 1 ко је је одр жа но 29. ма ја. 
На рав но, ка ко се и оче ки ва ло ор-
га ни за ци ја по лу фи нал них утак-
ми ца у алек си нач кој ха ли је би ла 
на ви со ком ни воу, по го то ву ка да 
се по хва ле гла сно чу ју и од стра-
не го сти ју. Што се ти че спорт ских 
ре зул та та ни је би ло из не на ђе ња, 
до ма ћин је био бо љи у фуд ба лу, 
ко шар ци и му шкој од бој ци.

Б.Н.

них услу га на шал те ри ма по шта. 
Уки да ње мо гућ но сти под но ше ња 
зах те ва за из да ва ње овла шће ња 
по те ку ћим ра чу ни ма чи ни да на-

Чланови регионалне скупштине у Алексинцу

Борани неприкосновени под кошем
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Осми до бро вољ ни сти му ла тив ни од-
ла зак из Пред у зе ћа би ће за кљу чен 21. 
ју ла. То је од ли чан по тез, са мо се по-
ста вља со ло мон ско пи та ње да ли ће мо 
и на кон овог сти му ла тив ног сма ње ња 
до би ти но во екс пре сно по ве ћа ње бро ја 
за по сле них.

Око 13. пла те – пр ви део је одав но по-
тро шен (дру ги се сме шка за сеп тем бар, 
пр ви ко ји до ђе), би ло је до ста за ни мљи-
во, и уз бу дљи во. Је дан наш ко ле га се бу-
квал но ско ро ди би дус оне све стио ка да 
је са знао да не ће мо за Вас крс, а од мах је 
ту био и Пр ви мај, до би ти те па ре. Хлад на 
во да му је по мо гла, и ни шта дру го. Та ман 
се, ко ли ко је тре ба ло да до би је, то ли ко 
био уна пред за ду жио. Ни је био не у ме-
рен. То је ипак до бар стил, за раз ли ку од 
стил ских ве жби ду жнич ке др жав не, а не 
др жав нич ке, по ли ти ке.

Наш Син ди кат до био је не дав но ста тус 
ре пу блич ког син ди ка та. На да мо се да ће 
у нај ско ри је вре ме ре пре зен та тив ност 
до би ти и на ша цен тра ла – Кон фе де ра ци-
ја сло бод них син ди ка та. Та да би се, ка ко 
ис ти че наш ве о ма ан га жо ва ни пред сед-
ник Алек сан дар Па вло вић, ак тив ни је 
укљу чи ли у де ша ва ња у Со ци јал но-еко-
ном ском са ве ту и у ва жне пре го во ре са 
над ле жним ми ни стар стви ма.

Ево ка ко сто ји ствар са бро јем чла но-
ва у че ти ри по штан ска син ди ка та: наш 
Син ди кат има 8.584 чла на, Син ди кат ПТТ 
„Не за ви сност” 2.698 чла но ва, Са мо стал-
ни син ди кат по штан ских рад ни ка 530, а 
Син ди кат до ста вља ча „По штар” 195 чла-
но ва. 

Глав но је да се зна, по оној на род ној, 
„ко ко си, а ко во ду но си”. 

Управ ни од бор Фон да со ли дар но сти 
на шег Син ди ка та по но во ра ди „као син-
ге ри ца”. Озбиљ не смет ње ко је је имао 
због два не са ве сна чла на са бо ле сним 
апе ти том и „ду гач ким” пр сти ма от кло-
ње не су од луч ним ре зом Из вр шног и 
Глав ног од бо ра, ко ји је због то га ван ред-
но за се дао.

Глав ни од бор је на не дав ној се си ји у 
Алек син цу по зи тив но оце нио од ра ђе не 
ак ци је и усме рио рад ру ко вод ства за на-
ред ни пе ри од.

Ово што са да до ла зи су ве сти за пр ву 

ОД БРО ЈА ДО БРО ЈА

Пише: Благоје Свркота

Сун ча ни дан и дру ге при че
стра ну:

По ве ћа ни су при хо ди По ште, сма ње ни 
су рас хо ди, од лич но се по ка за ло софт-
вер ско ре ше ње ком па ни је САП.

ПТТ уво ди но ву фи нан сиј ску услу гу ко-
ја ће ко ри сни ци ма омо гу ћи ти ис пла ту 
нов ца са ра чу на дру гих ба на ка у по шта-
ма. 

По шта по ма же из воз ро бе за ма ла и 
сред ња пред у зе ћа. Па ке ти вред но сти 
до 1000 евра ће, уз мак си мал но по јед но-
ста вље ну про це ду ру и  знат но ни же тро-
шко ве од оних ко је на пла ћу ју шпе ди те-
ри, би ти до ста вља ни куп ци ма у све ту.

До кра ја го ди не сле ди по ста вља ње оп-
тич ких ка бло ва дуж тра са же ле зни це и 
из да ва ње лич них до ку ме на та у екс по зи-
ту ра ма по шта и у ме сти ма уда ље ним од 
се ди шта оп шти на.

Сва ка част на шем ге не рал ном, јер се 
он од ви ше њих, прет ход них, раз ли ку је 
по де ли ма. Као да је до шао кон кур сом, а 
не по стра нач кој ли ни ји.

По шта и на ше гра ђан ство и Вла да по-
ка за ли су ве ли ку со ли дар ност са на ро-
дом Ја па на, на кон што су се та мо де си ли 
би блиј ски цу на ми, ра за ра ју ћи зе мљо-
тре си, па го ле а да Фу ку ши ме.

По шта ове го ди не про сла вља 171. го-
ди ну по сто ја ња. И баш је био ред да се 
по сле по ла ве ка ћу та ња, об но ви кр сна 
сла ва по штан ске про фе си је – Бла го ве-
сти. Уз чи но деј ство ње го ве Све то сти 
Па три јар ха срп ског Го спо ди на Ири не ја, 
об ред ни ко лач је при хва тио до ма ћин 
сла ве Го ран Ћи рић, ге не рал ни ди рек тор 
По ште Ср би је. Та ко ђе, ле по је ис та ћи да 
наш Син ди кат – већ шест го ди на у ни зу – 
обе ле жа ва Бла го ве сти као сво ју сла ву.

Пр ви пут је од 1938. го ди не, од ка ко је 
са гра ђе на, де таљ но је очи шће на фа са да 
Глав не по ште у Бе о гра ду. По ста вље на 
за шти та на овом из у зет ном спо ме ни ку 
кул ту ре тра ја ће нај ма ње пет и – још ду-
го, ду го го ди на. 

Др жа ва се од по чет ка 2011. про да јом 
тре зор ских за пи са за ду жи ла за 1,38 ми-
ли јар ди евра. Нај че шће је про да ва ла 
хар ти је у ди на ри ма на ко је је ка ма та из-
но си ла и из над 13 од сто. Пре ма ре чи ма 
Ива на Ни ко ли ћа, са рад ни ка Еко ном ског 
ин сти ту та, ис па да да смо за са мо пет ме-

се ци ус пе ли да се за ду жи мо и по тро ши-
мо ви ше од из но са ко ји је Вла да тра жи ла 
за 51 од сто ак ци ја Те ле ко ма Ср би ја.

Ди нар је оја чао, а це не ни су па да ле. 
Као, оче ку је се да пад ну у на ред ном пе-
ри о ду (сиц?!). Ин те ре сант но је и сле де-
ће: на тен де ри ма и јав ним на бав ка ма 
по сло ве углав ном не до би ја ју до ма ћа 
пред у зе ћа. То је очи ти не до ста так му-
дро сти и – знак за ота ње ни осе ћај па-
три о ти зма. (Не ма то ве зе са чи ње ни цом 
да се озон ска ру па ја ко ота њи ла из над 
нас и це лог Сре до зе мља).

Али су, по што ва ни чи та о ци, због све-
га ле пог, ру жног или не ве се лог, на ши 
дра ги гра ђа ни Ср би је про шле го ди не 
по тро ши ли чак 10,6 ми ли о на ку ти ја се-
да ти ва.

Ге не рал Мла дић је ко нач но ухва ћен и 
ис по ру чен Ха гу да му се та мо пра вед но 
су ди. Ср би ја је ис пу ни ла сво је, ред је на 
Европ ској уни ји да ис пу ни сво је.

Де си ла се трак тор „ре во лу ци ја”. Хра на 
у Ср би ји ни кад ни је би ла ску пља, а по-
љо при вред ни ци ни кад ра ди кал ни ји. 
Ра та ри су бло ки ра ни да не би сти гли до 
Вла де у Бе о гра ду. До бри по зна о ци при-
ли ка ка жу: Та ко то би ва кад има мо ми ни-
стре оп ште прак се.

Ума ло да за бо ра вим: оно што су па о ри 
тра жи ли и – до би ли су. Дру га чи је ни је 
ни мо гло би ти, са мо су ус пут на пра вље-
ни огром ни, а не по треб ни тро шко ви. Та 
ште та опет иде по џе по ви ма, да се ста-
рин ски из ра зим, и се ља ка, и рад ни ка, и 
гра ђа на, и ђа ка, и сту де на та, и по ште не 
ин те ли ген ци је. Увек смо у мањ ку, као 
што је ве ли ки де фи цит и у кон крет ној 
од го вор но сти. Остав ке су дав но за бо ра-
ви ле мо рал ни чин као здрав под сти цај 
про спе ри те ту. И да се не спо соб ни ма ну 
ћо ра ва по сла.

Би ли су и штрај ко ви ору жа ра, па де ла 
по ли ца ја ца... А де сио се и је дан штрајк 
гла ђу и же ђу... Ко зна шта нас све још 
че ка. Вре ме на су и да ље ја ко, ја ко за ни-
мљи ва. Ни ка ко да се ра то си ља мо не ка-
кве гад не кле тве: Да бог да жи ве ли у за-
ни мљи ва вре ме на.

Ве ро ва ли или не: свињ ски грип је, на 
овај или онај на чин, не пре ста но у игри. 
Још од 1-2. апри ла 2009. го ди не. Спе-
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ци јал но ту жи ла штво про ве ра ва на во де 
СБПОК-а да је бу џет Ср би је оште ћен за 
ви ше од ми ли он и по евра у по слу на-
бав ке вак ци на. Ку пље на је ску пља вак-
ци на: 857.500 до за, а уни ште но је, јер им 
је про шао рок због на о чи тог на род ног 
бој ко та, око 600.000 до за. Че сто се пи-
там (а по себ но је би ло то иза зов но кад је 
та да шњи ми ни стар здра вља не го спод-
стве но пре тио да ће пра ви ти спи ско ве 
оних ко ји не ће да се вак ци ни шу), за што 
ли се овај грип баш зо ве – свињ ски!?

Ина че, про сеч на пла та у Ср би ји ла не 
је из но си ла 357 евра, док је у БиХ би ла 
418 евра. Код нас је го то во сва ки тре ћи 
пред у зет ник за тво рио рад њу.

На те ку ћој тра ци:
Де сио нам се дра го це ни Но вак Ђо ко-

вић са по бе да ма „ко ни ска би се ра”.
Де си ли су нам се ва тер по ли сти Пар ти-

за на, са европ ском ти ту лом у Ри му.
Де си ла нам се од лич на ак ци ја „Ве ли ко 

спре ма ње Ср би је”. У њој су уче ство ва-
ла 289.534 во лон те ра: са 5.311 ло ка ци ја 
по чи шће но је ви ше од 150.000 куб них 
ме та ра от па да. (Са мо кад не би тра ја ла 
– са мо је дан дан!)

Са вет за бор бу про тив ко руп ци је оце-
нио је да би Вла да Ср би је мо ра ла да об-
ја ви ко ли ко је ко штао не у спе ли по ку шај 
про да је Те ле ко ма и ко је од го во ран за 
„не струч но во ђе ње тен де ра, ко ји је на-
нео ште ту ком па ни ји и Ср би ји”. Да под-
се ти мо: У струч ној и ши рој јав но сти по-
сто јао је ве ли ки и ар гу мен то ва ни от пор 
про да ји, пре све га због огром не еко ном-
ске ште те ко ја пре ти Ср би ји, а та ко ђе и 
због не за ко ни то сти ове про да је. И ово је 
ва жно: Скуп шти на на шег Син ди ка та би-
ла је јед но гла сно про тив про да је и то је 
об на ро до ва ла у ви ду ре зо лу ци је. 

Аустри јан ци, ја вља ју ме ди ји, не од у ста-
ју од пу сте же ље да по се ду ју и срп ски Те-
ле ком. Па ни је се чу ди ти, ни кад они ни су 
од у ста ја ли од оног што су – на ме ра чи ли! 
По ко јој ли са мо це ни, не бих да ли ци ти-
рам!

А шта је са По штан ском ште ди о ни цом, 
ко ја је, пре ма гро мо гла сним  на ја ва ма, 
тре ба ло да бу де екс пре сна ком пен за ци-
ја ПО ШТИ за ТЕ ЛЕ КОМ, тј. да јој се пре не-
су ак ци је др жа ве. На то ме се ра ди, а ка да 
ће то би ти – са зна ће мо јед ног ле пог сун-
ча ног да на. А мо жда бу де и не ки је се њи. 

Све јед но, са мо да бу де.

Син ди кал на ор га ни за ци ја По ште 
Ниш је нај ве ћа ор га ни за ци ја на Ре ги-
ји 4, бро ји 555 чла но ва од укуп но 700 
за по сле них у РЈ по штан ског са о бра-
ћа ја „Ниш“. Син ди кал не ак тив но сти 
су ор га ни зо ва не кроз рад у 15 по дру-
жни ца од ко јих је јед на при дру же ни 
Ре ги о нал ни ин фор ма тич ки сек тор 
у Ни шу. Син ди кал ни од бор бро ји 18 
чла но ва, на че лу са пред сед ни цом 
Бо ја ном Ми ло је вић. Из ре до ва ни-
шких син ди ка ла ца је и пред сед ник 
ре ги о нал не скуп шти не, Дра ган Јо ва-
но вић, ко ји је и члан Из вр шног од бо-
ра Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Син ди кал ни рад у Ни шу и на овом 
под руч ју има ду гу и успе шну тра ди-
ци ју с об зи ром на број ност чла но ва 
Син ди ка та ПТТ Ср би је – 80 по сто за-
по сле них су ње го ви чла но ви, док су 
12 по сто чла но ви оста лих син ди ка-
та, а осам по сто је нео пре де ље них. 
„И по ред то га што је до шло до ве ћег 
бро ја од ла за ка рад ни ка из на ших 
ре до ва у пен зи ју или сти му ла тив но 
из Пред у зе ћа, код нас се по пра вља 
број ност члан ства, стал но до би ја мо 
но ве при ступ ни це”, са по но сом ка же 
пред сед ни ца СО По ште Ниш, Бо ја на 
Ми ло је вић.

Ина че, Син ди кал ни од бор ула же 
ве ли ке на по ре у што ве ћи број ак тив-
но сти, са ста ју се сва ког дру гог ме се-
ца, а на сед ни ца ма се ба ве ак ту ел ним 
пи та њи ма од ва жно сти за жи вот и 
рад сва ког чла на. На пр вом ме сту су 
стан дард и усло ви ра да, а за тим дру-
ге ак ци је и ју би ле ји, где син ди кал ци 
увек да ју по др шку и узи ма ју уче шће. 

„Глав ни по штан ски цен тар Ниш и 
ПТТ га ра жа има ју свој „дан” већ ду ги 

низ го ди на, та ко да се наш син ди кат ре-
дов но при кљу чу је тим про сла ва ма. За 
Дан ПТТ рад ни ка ко ри сти мо при ли ку 
да бу ду ћим пен зи о не ри ма при ре ди мо 
све ча ни опро штај од По ште и на шег 
син ди ка та, уз од го ва ра ју ћи по клон – 
руч ни сат. Пр ви пут је у Ни шу по че ла да 
се сла ви син ди кал на сла ва Бла го ве сти 
уз осве ште ње вла ди ке ни шког Ири-
не ја, са да шњег па три јар ха. Тра ди ци о-
нал но се ор га ни зу ју дру же ња по во дом 
Но ве го ди не, а у по след ње вре ме и из-
ле ти су по ста ли тра ди ци ја и то у се зо-
ни је сен–про ле ће, под ге слом „упо знај 
око ли ну”. На рав но, не гу је мо дру же ње 
и упо зна ва ње и са син ди кал ци ма из 
дру гих рад них је ди ни ца, за јед но смо 
ор га ни зо ва ли из ле те са Зе мун ци ма до 
Сре бр ног је зе ра, Про лом Ба ње, Ђа во-
ље ва ро ши, Па ли ћа, Ко на ка кне ги ње 
Ми ли це, Са бор не цр кве”, ка же пред-
сед ни ца Бо ја на и на ја вљу је бо гат про-
грам у при пре ми за је се њу се зо ну, с 
об зи ром да је за не ко ли ко по след њих 
из ле та би ло ве ли ко ин те ре со ва ње, чак 
мно го из над оче ки ва ња и тра жи ло се 
ме сто ви ше у ауто бу су.

По кла ња се ве ли ка па жња спор-
ту и ре кре а ци ји и кул тур ним до га-
ђа ји ма. Ре дов но је у за ку пу не ка од 
фи скул тур них школ ских са ла за љу-
би те ље фуд ба ла, од бој ке и ко шар ке. 
Ор га ни зу ју се ко лек тив не по се те по-
зо ри шним и дру гим кул тур ним ма ни-
фе ста ци ја ма и пред ста ва ма у Ни шу. 
Осим по бро ја них ак тив но сти, ве ли ка 
па жња се ре дов но по кла ња по мо ћи 
рад ни ка пре ко Фон да со ли дар но сти, 
али и по мо ћи у за шти ти здра вља пре-
ко кли ни ка уз по пуст и на ра те.

Б.Не шић

ПРЕД СТА ВЉА МО СИН ДИ КАЛ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ РЕ ГИ ЈЕ 4: „ПО ШТА НИШ” 

Пр во стан дард и усло ви ра да, 
па све оста ло
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ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

По ла зе ћи од на че ла ху ма но сти и  
со ли дар но сти, а у ци љу очу ва ња и 
за шти те  здра вља,  чла но ва  Фон да 
со ли дар но сти ( у да љем тек сту Фон-
да) и чла но ва њи хо ве уже по ро ди-
це, ко ју чи не брач ни друг и де ца,  у 
Син ди ка ту ПТТ  Ср би је (у да љем тек-
сту Син ди кат) обра зу је се по се бан 
Фонд со ли дар но сти за  све за по сле-
не чла но ве Син ди ка та. 

По ред основ не на ме не од ре ђе не 
у ста ву 1. овог чла на, сред ства Фон-
да ко ри сте се и одо бра ва ју у слу ча-
је ви ма:

•смр ти чла на Фон да,
•смр ти чла на ње го ве уже по ро ди-

це
•смр ти ро ди те ља чла на Фон да.
•ро ђе ња де те та
Сред ства Фон да се мо гу ко ри сти-

ти и за убла жа ва ње по сле ди ца еле-
мен тар них не по го да или ван ред них 
до га ђа ја.

Члан 2.

Члан Син ди ка та ПТТ  Ср би је је 
исто вре ме но и члан Фон да.

Учла ње њем у Син ди кат, члан при-
хва та пра ва и оба ве зе чла на Фон да.

Пре стан ком члан ства у Син ди ка-
ту, за по сле ном пре ста је и члан ство 
у Фон ду. 

Члан 3.

По ла зе ћи од на че ла и ци ље ва од-
ре ђе ним чла ном 1. овим Пра вил ни-
ком се уре ђу ју:

•на чин фор ми ра ња сред ста ва 
Фон да,

– пра ва, усло ви и кри те ри ју ми у 
ко ри шће њу сред ста ва Фон да,

– пра ва и оба ве зе ор га на Фoнда и
– дру га пи та ња од зна ча ја за оства-

ри ва ње пра ва из Фон да.

НА ЧИН ФОР МИ РА њА 
СРЕД СТА ВА ФОН ДА

Члан 4.

Сред ства Фон да обра зу ју се на ни-
воу Син ди ка та ПТТ Ср би је.

ПРА ВИЛ НИК ФОН ДА СО ЛИ ДАР НО СТИ
Сред ства Фон да обра зу ју се из  

ме сеч не за ра де чла но ва син ди ка та 
у скла ду са Ста ту том.

Сред ства из прет ход ног ста ва 
упла ћу ју се, при  ко нач ном  об ра чу-
ну и ис пла ти за ра да за по сле них на  
те ку ћи ра чун Син ди ка та. 

ПРА ВА, УСлО ВИ И КРИ ТЕ РИ ЈУ
МИ КО РИ ШћЕ њА СРЕД СТА ВА 

ФОН ДА

Члан 5.

Сред ства Фон да  ко ри сте се на-
мен ски, у скла ду са ци ље ви ма од ре-
ђе ним у чла ну 1. овог Пра вил ни ка.

Сред ства Фон да ко ри сте се за:
1. Пла ћа ње тро шко ва;
а) бол нич ког ле че ња и здрав стве-

них услу га  у  здрав стве ним уста-
но ва ма, с тим што ово пра во мо же 
ко ри сти ти члан Фон да и чла но ви 
ње го ве уже по ро ди це ко ји ни су у 
рад ном од но су и не ма ју ре дов на ме-
сеч на при ма ња,

б) про ду же ног ста ци о нар ног ле-
че ња у од го ва ра ју ћим ре ха би ли-
та ци о ним цен три ма  одо бра ва ју се 
са мо чла но ви ма Фон да  у слу ча је ви-
ма ка да је ле че ње пред ло же но у  от-
пу сној ли сти, а зах тев под нет у ро ку 
од 90 да на од за вр шет ка  бол нич ког 
ле че ња.

По треб на до ку мен та ци ја: 
– Зах тев  из ко јег се ја сно ви ди шта 

члан Фон да тра жи  и чи ме то што 
тра жи до ка зу је,

– Фо то ко пи ја ме ди цин ске до ку-
мен та ци је /от пу сна ли ста из бол ни-
це, из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте, 
от пу сна ли ста  из бол ни це у ко јој се 
ин ди ку је бањ ско ле че ње и сл./ из 
ко је  се ја сно ви ди да је по сто ја ла 
по тре ба за бол нич ким ле че њем и 
здрав стве ним услу га ма,

– Ори ги нал ра чун за бол нич ко ле-
че ње или здрав стве не услу ге са фи-
скал ним ра чу ном,

– По твр да На ци о нал не слу жбе  за-
по шља ва ња да ли це ни је у рад ном 
од но су,

– По твр да над ле жне школ ске уста-
но ве да је ли це ре до ван уче ник/сту-
дент.

2. На бав ку ле ко ва и ор то пед ских 
по ма га ла, с тим што ово пра во мо-
же ко ри сти ти члан Фон да и чла но ви 
ње го ве уже по ро ди це.

По ма га ла су: ве штач ки де ло ви 
те ла, ин ха ла тор, апа рат за ме ре ње 
ше ће ра код те жих бо ле сни ка – ти па 
I и ти па II, као и ста кла за на о ча ре и 
со чи ва (гра нич не вред но сти +/- 5 и 
ви ше)

По треб на до ку мен та ци ја:
– Зах тев чла на Фон да са обра зло-

же њем о вр сти и ко ли чи ни ле ко ва/
по ма га ла ко је ко ри сти ,

– Ме ди цин ска до ку мен та ци ја из 
ко је се  ја сно ви де вр ста и ко ли чи на 
ле ко ва, као и по тре ба за    на бав ком 
по ма га ла,

– Ори ги нал ра чун ко ји пра ти фи-
скал ни ра чун.

– По твр да На ци о нал не слу жбе  за-
по шља ва ња да ли це ни је у рад ном 
од но су,

– По твр да над ле жне школ ске уста-
но ве да је ли це ре до ван уче ник/сту-
дент.

3. Смрт чла на Фон да, чла но ва ње-
го ве уже по ро ди це и смрт ро ди те ља 
чла на Фон да

По треб на до ку мен та ци ја:
– Зах тев чла на Фон да или Син ди-

кал не ор га ни за ци је уко ли ко је умро 
члан Фон да,

– Фо то ко пи ја из во да из ма тич не 
књи ге умр лих или по твр да  о смр ти 
из да та од  над ле жне уста но ве,

– Уко ли ко је умр ли члан Фон да  
имао ма ло лет ну де цу то се у зах те ву 
пи ше и до ста вља ју фо то ко пи је Из-
во да из ма тич не књи ге ро ђе них ,

– Уко ли ко се ра ди о дру гом пре зи-
ме ну (кад су у пи та њу очух, па стор-
ка итд) нео п ход но је до дат но обра-
зло же ње СО.

4. По моћ чла но ви ма Фон да ко ји 
су на не пре кид ном бо ло ва њу

а) три ме се ца, код пр вог обра ћа-
ња, 

б) за сва ких да љих не пре кид них 3  
ме се ца.

Ако  је бо ло ва ње за кљу че но, то-
ле ри ше се 10 да на и 5 да на  ако је 
бо ло ва ње  у то ку.
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По треб на до ку мен та ци ја:
– Зах тев чла на Фон да или Син ди-

кал не ор га ни за ци је,
– Фо то ко пи ја до зна ке или  по след-

њи из ве штај ле кар ске ко ми си је
5. Дру ге слу ча је ве,  где се на осно-

ву пи сме ног зах те ва чла на Фон да, 
обра зло же ња син ди кал не ор га-
ни за ци је и по треб не ме ди цин ске 
до ку мен та ци је, мо же  утвр ди ти по-
тре ба и оправ да ност по мо ћи чла ну 
Фон да.

По треб на до ку мен та ци ја:
– Зах тев чла на Фон да
– Ме ди цин ска до ку мен та ци ја
– Обра зло же ње син ди кал не ор га-

ни за ци је о оправ да но сти зах те ва.
6. Управ ни од бор Фон да со ли дар-

но сти мо же одо бри ти по моћ чла ну 
Фон да и чла ну уже по ро ди це  на 
осно ву зах те ва чла на Фон да,  ме ди-
цин ске до ку мен та ци је и  оста ле не-
ком плет не  до ку мен та ци је.

По моћ по на пред на ве де ном осно-
ву одо бра ва  се на осно ву ме ди цин-
ске до ку мен та ци је и не а де кват не 
оста ле пра те ће до ку мен та ци је, 

По треб на до ку мен та ци ја;
– Зах тев чла на Фон да
– фо то ко пи ја ме ди цин ске до ку-

мен та ци је,
– По твр да На ци о нал не слу жбе  за-

по шља ва ња да ли це ни је у рад ном 
од но су,

– По твр да над ле жне школ ске уста-
но ве да је ли це ре до ван уче ник/сту-
дент.

7. Ро ђе ње и усва ја ње  де те та 
По треб на до ку мен та ци ја:
– Зах тев чла на Фон да
– Фо то ко пи ја из во да из ма тич не 

књи ге ро ђе них,
– Ре ше ње Цен тра за со ци јал ни 

рад о усва ја њу де те та са при па да ју-
ћим из во дом из ма тич не књи ге ро-
ђе них,

8. Убла жа ва ње по сле ди ца еле-
мен тар них не по го да или ван ред них 
до га ђа ја

У ци љу при ба вља ња по треб них 
ин фор ма ци ја фор ми ра се тро чла-
на ко ми си ја при па да ју ће ре ги је ко-
ју чи је пред сед ник СО, пред сед ник 
Ре ги о нал не скуп шти не и члан УО 
Фон да .

По треб на до ку мен та ци ја:
– Зах тев чла на Фон да, 

– До каз о пре би ва ли шту (лич на 
кар та, па сош, по твр да о пре би ва ли-
шту или ове ре на из ја ва два све до-
ка),

– За пи сник тро чла не ко ми си је,

Члан 6.

Зах те ви за по моћ под но се се уз  
до ку мен та ци ју ( не ста ри ја од 6 ме-
се ци ) син ди кал ној ор га ни за ци ји у 
ро ку не ду жем од  90 да на од да на 
на стан ка слу ча ја.

Син ди кал на ор га ни за ци ја са чи ња-
ва спи сак чла но ва, ко ји су под не ли 
зах те ве на од го ва ра ју ћем обра сцу и 
до ста вља га Управ ном од бо ру Фон-
да на од лу чи ва ње нај ка сни је до 15.- 
ог у ме се цу. Из у зе так чи не зах те ви 
из чла на  5. тач ке 3., ко ји су на ста ли 
у вре ме ну до по чет ка ра да сед ни це.

Зах те ви по сла ти по сле 15. би ће 
раз ма тра ни на сле де ћој сед ни ци.

Под но си лац зах те ва и пред сед-
ник  СО су од го вор ни за исти ни тост 
до ста вље них по да та ка, а пред сед-
ник СО од го ва ра за ис прав ност и 
ускла ђе ност истих са Пра вил ни ком 
и Упут ством Фон да. 

Члан 7.

Сва одо бре на сред ства упла ћу ју 
се на те ку ћи ра чун ко ји под но си лац 
на ве де у свом зах те ву.

Из у зет но, услед смрт ног слу ча-
ја син ди кал на ор га ни за ци ја мо же  
упла ти ти сред ства под но си о цу зах-
те ва пре одр жа ва ња сед ни це Фон-
да, на кон че га до ста вља  фо то ко пи ју 
по твр де о из вр ше ној упла ти и у том 
слу ча ју упла та ће се из вр ши ти на 
ра чун син ди кал не ор га ни за ци је.

Члан 8.

Пра во на ко ри шће ње сред ста ва 
Фон да сти че се на кон 90 да на од да-
на учла ње ња у ор га ни за ци ју Син ди-
ка та.

Пред сед ник СО од го ва ран је за 
ис пу ње ње усло ва из прет ход ног 
ста ва.

ОР гА НИ ФОН ДА

Члан 9.

Ор га ни Фон да су:
Скуп шти на,
Управ ни од бор,
Над зор ни од бор.

СКУП ШТИ НА

Члан 10.

Скуп шти на Фон да је нај ви ши ор-
ган Фон да.

Скуп шти ну фон да чи ни  Глав ни 
од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Члан 11.

Пра ва и оба ве зе Скуп шти не фон-
да су:

– име ну је  пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра Фон да, на пред лог Управ ног 
од бо ра Фон да со ли дар но сти,

– усва ја Пра вил ник Фон да, као и 
ње го ве из ме не и до пу не, 

– усва ја го ди шњи из ве штај о ра ду 
Фон да и фи нан сиј ски из ве штај,

– од лу чу је о свим пи та њи ма за ко-
је јој се обра ти Управ ни од бор Фон-
да.

УПРАВ НИ ОД БОР ФОН ДА 
СО лИ ДАР НО СТИ

Члан 12.

Управ ни од бор Фон да бро ји 5 
чла но ва, као и 5 при па да ју ћих за ме-
на,  иза бра них на сед ни ца ма ре ги о-
нал них скуп шти на, и то: Ре ги ја I  два 
чла на, а оста ле три Ре ги је по јед ног 
чла на. Ад ми ни стра тив не по сло ве 
оба вља ли це ко је ан га жу је и пла ћа 
Глав ни од бор на пред лог Управ ног 
од бо ра Фон да.

Сед ни це Фон да са зи ва и њи ма 
пред се да ва пред сед ник Управ ног 
од бо ра или дру го ли це овла шће но 
од стра не пред сед ни ка.

Сед ни це Фон да одр жа ва ју се нај-
ма ње је дан пут ме сеч но, од но сно по 
по тре би.

Члан 13.

Управ ни од бор ра ди на осно ву 
Пра вил ни ка и Упут ства, ко јим се 
бли же ре гу ли шу ви си на одо бре-
них сред ста ва, при о ри те ти ис пла та  
и дру ги кри те ри ју ми ко ји су у ве зи 
са ко ри шће њем сред ста ва Фон да (у 
да љем тек сту Упут ства).

Управ ни од бор Фон да до но си 
Упут ство. 

Управ ни од бор  је са мо ста лан у 
свом ра ду.

Управ ни од бор за свој рад од го ва-
ра Скуп шти ни Фон да. 
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Члан 14.

Пра ва и оба ве зе Управ ног од бо ра 
су:

– до но си од лу ке о до де ли сред-
ста ва Фон да, по зах те ву СО,

– из вр ша ва од лу ке Скуп шти не,
– пред ла же из ме не и до пу не Пра-

вил ни ка,
– са ра ђу је са Скуп шти ном Фон-

да, Из вр шним од бо ром, син ди кал-
ним ор га ни за ци ја ма, здрав стве ним 
уста но ва ма, со ци јал ним рад ни ци ма 
и дру гим  ли ци ма и уста но ва ма  нео-
п ход ним за рад Фон да,

– до ста вља  за пи сни ке и од лу ке  
са сед ни ца Управ ног од бо ра пред-
сед ни ци ма син ди кал них ор га ни за-
ци ја.

Члан 15.

Од бор пу но прав но од лу чу је ако је 
при сут но нај ма ње две тре ћи не  чла-
но ва, а од лу ка је ва же ћа ако се за 
њу из ја сни ве ћи на од укуп ног бро ја 
при сут них чла но ва.

Члан 16.

Пре до но ше ња од лу ке о до де ли 
сред ста ва Фон да,   Управ ни од бор  
је ду жан  да про у чи   до ку мен та ци ју, 
пред ви ђе ну чла ном 5. Пра вил ни ка.

Управ ни од бор Фон да је ду жан да 
во ди ра чу на о  ра ци о нал ном  и пра-
вил ном ко ри шће њу сред ста ва Фон-
да.

Члан 17.

Рок за чу ва ње до ку мен та ци је о 
ма те ри јал но-фи нан сиј ском по сло-
ва њу Фон да је те ку ћа го ди на и две 
го ди не уна зад.

НАД ЗОР НИ ОД БОР ФОН ДА 
СО лИ ДАР НО СТИ

Члан 18.

Над зор ни од бор Син ди ка та ПТТ  
Ср би је је у исто вре ме и Над зор ни 
од бор Фон да.

Члан 19.

Над зор ни од бор Фон да вр ши 
кон тро лу фи нан сиј ског по сло ва ња 
фон да и пра вил ну при ме ну Пра вил-
ни ка и упут ства Фон да по по тре би, 
а нај ма ње је дан пут  го ди шње и о 
то ме под но си из ве штај Скуп шти ни 
Фон да.

ОП ШТИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ

Зах те ви за до де лу по мо ћи из сред-
ста ва Фон да со ли дар но сти упу ћу ју 
се син ди кал ној ор га ни за ци ји, пре-
ко ко је је члан син ди ка та ор га ни за-
ци о но по ве зан са Син ди ка том ПТТ 
Ср би је.

Син ди кал на ор га ни за ци ја пре гле-
да зах те ве и оне ко ји по од ред ба ма 
Пра вил ни ка има ју осно ва, до ста вља 
Управ ном од бо ру Фон да со ли дар-
но сти. Пред лог са чи ња ва на од го-
ва ра ју ћем обра сцу, ко ји мо ра би ти 
пот пи сан и ове рен пе ча том  син ди-
кал не ор га ни за ци је.

Зах те ви се до ста вља ју је дан пут 
ме сеч но, нај ка сни је до 15-ог у ме-
се цу.

Уко ли ко у Фон ду не ма до вољ но 
сред ста ва, пред ност има ју чла но ви 
ко ји се пр ви пут обра ћа ју за по моћ.

Из ме ди цин ске до ку мен та ци је 
тре ба да је ја сно утвр ђе на те ра пи ја 
ка ко би чла но ви Управ ног од бо ра  
на ис тој пра вил но за сно ва ли од лу-
ку.

Уз ра чун за ку пље не ле ко ве у ино-
стран ству, мо ра се при ло жи ти и по-
твр да ле ка ра спе ци ја ли сте, да лек 
не ма аде кват ну за ме ну у зе мљи.

Пра во на по моћ из сред ста ва чла-
на ри не Фон да со ли дар но сти, из у-
зев пра ва по осно ву чла на 5 тач ка 4, 
оства ру је се је дан пут го ди шње, по 
јед ном осно ву.

Не чит ка, фак сом ко пи ра на до ку-
мен та ци ја и до ку мен та ци ја ди рект-
но при мље на од чла но ва Фон да, 
не ће се раз ма тра ти и би ће вра ће на 
син ди кал ној ор га ни за ци ји.

У ци љу пра вил ни јег до но ше ња 
од лу ка о ви си ни одо бре них сред-
ста ва со ли дар не по мо ћи де фи ни-
шу се те же бо ле сти и по ре ме ћа ји 
здрав стве ног ста ња ко ји ма тре ба 
да ти при о ри тет при ли ком ре ша ва-
ња зах те ва упу ће них Фон ду, и то:

– ма лиг не бо ле сти и ин тра-кра ни-
јал ни ту мо ри,

– те же бо ле сти кр ви и кр во твор-

УПУТ СТВО
КО ЈИМ СЕ БлИ жЕ РЕ гУ лИ ШУ ВИ СИ НА ОДО БРЕ НИх СРЕД СТА ВА, 

 ПРИ О РИ ТЕ ТИ ИС ПлА ТА И ДРУ гИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ КО ЈИ СУ У ВЕ ЗИ СА 
КО РИ ШћЕ њЕМ СРЕД СТА ВА ФОН ДА.

них ор га на,
– ин су лин за ви сни ди ја бе тис,
– хро нич на бу бре жна ин су фи ци-

јен ци ја на ди ја ли зи и по сле тран-
сплан та ци је,

– те же уро ђе не и сте че не ма не,
– те жи об лик аст ме и хро нич не 

не спе ци фич не бо ле сти плу ћа
– ак тив на ТБЦ,
– си стем ске ауто и му не бо ле сти,
– те жи об ли ци по ре ме ћа ја ме та-

бо ли зма,
– уро ђе на и де ге не ра тив на обо-

ље ња нер вно- ми шић ног си сте ма,
– епи леп си ја,
– скле ро за,
– те жа не у роп си хи ја триј ска обо-

ље ња са хо спи та ли за ци јом,
– те жи об ли ци сте ри ли те та ко ји 

зах те ва ју сло же не трет ма не,
– те шки об ли ци кар ди о ва ску лар-

них и дру ги обо ље ња ко ји зах те ва ју 
хи рур шке за хва те,

– и дру га те шка обо ље ња.
У ци љу ра ци о нал ног ко ри шће ња 

сред ста ва, Управ ни од бор се пре 
по чет ка сед ни це упо зна је са ви си-
ном рас по ло жи вих сред ста ва. 

ВИ СИ НА ОДО БРЕ НИх СРЕД СТА ВА

На осно ву чла на 5.  Пра вил ни ка,  
сред ства Фон да одо бра ва ју се и ко-
ри сте за;

1. Пла ћа ње тро шко ва;
а/ бол нич ког ле че ња и здрав стве-

них услу га, за чла на Фон да пре ма 
ра чу ни ма  а нај ви ше 15.000,00 ди на-
ра, а за чла на уже по ро ди це 50% од 
из но са ра чу на а нај ви ше 7.500,00ди-
на ра,

б/ про ду же ног ста ци о нар ног ле-
че ња у од го ва ра ју ћим ре ха би ли та-
ци о ним цен три ма за чла на Фон да;

Тро шко ви про ду же ног ста ци о-
нар ног ле че ња у од го ва ра ју ћим 
ре ха би ли та ци о ним цен три ма одо-
бра ва ју се  са мо чла но ви ма Фон да  
у из но су ра чу на а нај ви ше 15.000,00 
ди на ра.

2. На бав ку ле ко ва и ор то пед-
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ских по ма га ла
a/ Ле ко ви
Чла ну Фон да одо бра ва се по моћ 

за ку пље не ле ко ве у ви си ни  ра чу на 
а нај ви ше 15.000,00 ди на ра,

Чла ну уже по ро ди це одо бра ва се 
по моћ 50% од из но са ра чу на а нај-
ви ше 7.500,00ди на ра.

 b/ По ма га ла
Чла ну Фон да и чла ну уже по ро ди-

це одо бра ва се по моћ за ку пље но 
по ма га ло у ви си ни од 50% из но са 
ра чу на а нај ви ше 7.500,00 ди на ра.

3. Смрт  чла на Фон да, чла на уже 
по ро ди це и смрт ро ди те ља  чла на 
Фон да

По моћ по на ве де ном осно ву одо-
бра ва се:

a/ у из но су   од 20.000,00 ди на ра за 
смрт чла на Фон да,

б/ у из но су од 10.000,00 за сва ко 
ма ло лет но де те умр лог чла на Фон-
да,

ц/ у из но су   од  20.000,00 ди на ра 
за смрт чла на уже по ро ди це, 

д/ у из но су од 10.000,00 ди на ра за 
смрт ро ди те ља чла на Фон да,

4. По моћ чла ну Фон да, ко ји је 
на не пре кид ном бо ло ва њу

По моћ по на ве де ном осно ву одо-
бра ва се у из но су од 10.000,00 ди на-
ра.

5. Дру ге слу ча је ве, где се на 
осно ву пи сме ног зах те ва чла на 
Фон да, обра зло же ња син ди кал-
не ор га ни за ци је и по треб не ме-
ди цин ске до ку мен та ци је , мо же  
утвр ди ти по тре ба и оправ да ност 
по мо ћи чла ну Фон да:

По моћ по на ве де ном осно ву одо-
бра ва се:

а/ Без про ло же них ра чу на за лак-
ше бо ле сти 5.000,00 ди на ра, а за те-
же бо ле сти 10.000,00 ди на ра

б/ У ви си ни при ло же них ра чу на а 
нај ви ше 15.000,00 ди на ра,

ц/  За слу ча је ве ору жа не пљач ке 
5.000,00 ди на ра,

6. Управ ни од бор фон да со ли-
дар но сти мо же  одо бри ти по моћ  
чла но ви ма Фон да и чла ну уже 
по ро ди це  на осно ву зах те ва чла-
на, ме ди цин ске до ку мен та ци је са 
ди јаг но зом и не ком плет не  оста-
ле до ку мен та ци је

По моћ по на ве де ном осно ву одо-
бра ва се:

а/ Без про ло же них ра чу на за лак-
ше бо ле сти 5.000,00 ди на ра, а за те-
же бо ле сти 10.000,00 ди на ра

б / У ви си ни при ло же них ра чу на а 
нај ви ше 15.000,00 ди на ра,

7. Ро ђе ње и усва ја ње де те та
По моћ по на ве де ном осно ву одо-

бра ва се:
а/ у из но су   од 10,000,00 ди на ра.

8. Убла жа ва ње по сле ди ца еле-
мен тар них не по го да или ван ред-
них до га ђа ја

По моћ по на ве де ном осно ву одо-
бра ва се:

а/ у из но су до 20.000,00 ди на ра.

Управ ни од бор Фон да со ли дар-
но сти у то ку 2011. го ди не одр жао 
је се дам сед ни ца, од ко ји су на пет 
сед ни ца раз ма тра ни зах те ви чла-
но ва Фон да а на две сед ни це из ме-
не и до пу не Пра вил ни ка и Упут ства. 
Тру ди ли смо се да пред ло жи мо 
Пра вил ник и Упут ство ко ји ће од-
го во ри ти ре ал ним по тре ба ма и 
ујед но зна чај но олак ша ти њи хо во 
ту ма че ње од стра не на ших чла но-
ва. У то ме су нам по мо гли чла но ви 
Из вр шног од бо ра, као и пред ло зи 
по сла ти од четири син ди кал не ор-
га ни за ци је (Ди рек ци ја, Тран спорт 
и пре ра да, Ја го ди на и Срем ска Ми-
тро ви ца). 

Пра вил ни ком и Упут ством су де-
фи ни са не зна чај не по год но сти за 
под но си о це зах те ва, и то: 

из јед на ча ва се др жав на и при ват-
на ле кар ска прак са и услу га;

уво ди се основ по мо ћи Ро ђе ње и 
усва ја ње де те та;

ка те го ри са не су лак ше и те же бо-
ле сти, као и из но си за ис пла ту;

на зна че на су по ма га ла за ко је се 
одо бра ва со ли дар на по моћ, и др.

За кључ но са 31.05.2011. го ди не 
об ра ђен је 841 зах тев ( 779 по зи-
тив но и 62 не га тив но ) и ис пла ће но 
је 6245890,00 РСД. Уку пан из нос ис-
пла та  ма њи је од из но са упла та и 
на тај на чин је очу ва на ли квид ност 
Фон да, без об зи ра на уво ђе ње но-
вог осно ва за по моћ Ро ђе ње и усва-
ја ње де те та и по ве ћа ње из но са за 
те же бо ле сти код чла но ва 5/5 и 5/6.

Сви чла но ви Управ ног од бо ра 
Фон да има ју за оба ве зу ре дов но 
кон так ти ра ње син ди кал них ор га-
ни за ци ја са при па да ју ће ре ги је у 
ци љу ква ли тет ни је при пре ме зах те-
ва чла но ва за сед ни цу. Та ак тив ност 
је већ да ла по зи тив не ре зул та те на 
по след њој сед ни ци ( мај 2011. го ди-
не ),  на ко јој је од 193 зах те ва са мо 
5 не га тив но ре ше но.

У име чла но ва Фон да и у сво је 
лич но име по зи вам вас да на ста ви-
мо са рад њу. Спрем ни са мо да од го-
во ри мо на ва ша пи та ње и зах те ве, 
а све у ци љу по мо ћи на шим чла но-
ви ма као и очу ва њу Син ди ка та у це-
ли ни.

Т. Јовановић

Из ве штај о ра ду Фон да 
со ли дар но сти
ЗА ПЕ РИ ОД 01.01.  31.05. 2011. гО ДИ НЕ
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ПОШТАРОВ лЕТ (ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТНОМ СНАГОМ ИСПОВЕСТИ)

Снежана Ђуриш: До бро се до брим вра ћа

На шу син ди кал ну ор га ни за ци-
ју у Рад ној је ди ни ци по штан ског 
са о бра ћа ја „Ки кин да” успе шно 
во ди Сне жа на ЂУ РИШ, члан Глав-
ног од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би-
је и члан нај у жег ру ко вод ства 
вој во ђан ске Ре ги је II.  За се бе је 
на пи са ла сле де ће:  „Ро ђе на сам у 
Ки кин ди 20. 11. 1966. го ди не. Од-
ра сла сам у ма лом се лу Иђош, у 
скром ној по ро ди ци, пу ној љу ба-
ви и раз у ме ва ња – отац Ду шан, 
мај ка Смиљ ка и брат Сте ван. Уда-
та сам, мај ка две пре див не кћер-

ке Та тја не и Ане, ко је су сту ден-
ти. У Ре фе ра ту за оп ште и прав не 
по сло ве на рад ном ме сту тех ни-
чар ра дим пу не 24 го ди не. Исто 
то ли ко го ди на сам и члан Син ди-
ка та.”

Кад сте се и где за по сли ли?

За по сли ла сам се 3. ав гу ста 1987. 
го ди не у По шти Ки кин да.

Шта не би сте ра ди ли?

Не бих ра ди ла оно че му не бих 
мо гла у пот пу но сти да се по све тим 
и по ка жем се у нај бо љем све тлу.

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

Пет-шест са ти днев но.

Шта сте не дав но са ња ли?

Кћер ку Та тја ну, ко ја сту ди ра у Но-
вом Са ду, по што ми мно го не до ста-
је.

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

До бро се до брим вра ћа.

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

Ју тро, су бо та, мај, про ле ће.

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

На мо ре.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

Дав но.

Кад сте би ли на ле то ва њу?

Дав но про шло вре ме.

Че га се пла ши те?

Бо ле сти.

Кад се осе ћа те као у клоп ци?

Ка да сам не моћ на.

Че му се нај ви ше ра ду је те?

Ка да ви дим ра дост на ли ци ма 
дра гих љу ди.

Шта је то син ди кал на бор ба?

Бор ба за уна пре ђе ње ста ту са и 
за шти те пра ва за по сле них.

Шта је то по тро шач ка кор па?

Она за ко ју гра ђа ни Ср би је ни ка-
да не ма ју до ста нов ца.

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?

По у здан, хра бар и од лу чан у 
оства ри ва њу од ре ђе них ци ље ва, 
али са сти лом и ле пим ма ни ри ма.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?

Сво је де це и де це сво га бра та.

Ко је но ви не чи та те?

Блиц, Но во сти, Ку рир...

Шта гле да те на ТВ?

„Ква дра ту ра кру га”, „Ин сај дер”, 
„Да, мо жда, не”, „Око”, спорт ске су-
сре те на ших ре пре зен та ци ја, те нис, 
фил мо ве. На ђе се и по ко ја еми си ја 
кул тур но-за бав ног ка рак те ра.

Ко ли ко има те при ја те ља?

На мо је ве ли ко за до вољ ство и 
сре ћу имам их мно го, али са мо јед-
на Сне жа на за у зи ма по себ но ме сту 
у мом ср цу.

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

Искре ност. Без ње то ни је при ја-
тељ.

Ка кве сте на ра ви?

Бла ге, по не кад не при ли ке зна ју 
да иза зо ву бур не ре ак ци је, по го то-
во не прав да.

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

О оно ме че га не же лим ни да се 
се ћам.

Шта ни кад не би сте опро сти ли?

Сма трам да тре ба пра шта ти за-
рад бла го ста ња на ше ду ше и ума.

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

Ни ко ме. Ко ме је тре ба ло да се из-
ви ним већ сам то учи ни ла.

Шта је за вас сре ћа?

Мо ме нат ка да по же лим да вре ме 
ста не.

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

Услов за мо ју са вр ше ну сре ћу је 
осмех на ли цу мо је де це.

Ко ме ће те веч но би ти за хвал ни?

Ро ди те љи ма, јер су од ме не нај-
пре на пра ви ли до бру и по ште ну 
осо бу. 
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Шта је ва ша нај дра го це ни ја 
имо ви на?

Мо је ћер ке, Та тја на и Ана.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?

До не ло мно ге бла го де ти, али 
и бр зи ну жи вље ња по ти ску ју ћи 
пра ве вред но сти и мо рал на на че-
ла.

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

Чо век пре спо ро, а све око ње га 
пре бр зо.

Шта ми сли те о тран зи ци ји?

Је дан ко рак на пред, два уна зад.

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

Цр ну и бе лу.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

Иву Ан дри ћа.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

Са ву Стој ко ва из Сом бо ра.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?

Рет ко ко ја би ва за о би ђе на, али 
оно што те не уби је то те оја ча.

Зна те ли шта су сек те?

Ма ни пу ла ци ја, об ма њи ва ње, зло.

Ко ја дро га је нај го ра?

По рок.

Ко јим се спор том ба ви те?

Док сам би ла мла ђа тре ни ра ла 
сам ру ко мет. Са да са мо на ви јам.

Ко ји хо би има те?

Не мам хо би. Свe сво је сло бод не 
вре ме во лим да утро шим на ме ни 
дра ге осо бе.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

Као по сле ди ца на пре до ва ња тех-
но ло ги је то су елек трон ска пи сма 
раз ли чи тих са др жа ја – не до ста так 
у од но су на пра ва пи сма је то што 
не ма ју ду шу.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

Да не бу де мо ла жно скром ни – 
је су.

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

Да.

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

Све пе сме Звон ка Бог да на.

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

Услед по ре ме ће них жи вот них 
вред но сти са да је ин те рес по стао 
пре суд ни ји, али љу ди за бо ра вља ју 
да он ни је га рант за сре ћу.

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

Ин сти ту ци ја у ко ју бих нај ра ди је 
за по сли ла сво је де те. Ко ме По шта 
ни је у ср цу, не тре ба да бу де део 
ње.

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

Ево јед ног са ве та на шег ван вре-
мен ског пи сца Иве Ан дри ћа: „Бу-
ди те ра до сни кад год вам се за то 
пру жа мо гућ ност и кад год за то 
на ла зи те сна ге у се би, јер тре ну ци 
чи сте ра до сти вре де и зна че ви ше 
не го чи та ви да ни и ме се ци на шег 
жи во та!“

(Б. С.)

Не кад жи вот за и ста фер 
ни је,
али убр зо ћеш от кри ти све 
ње го ве тај не
и све оно што се у њи ма 
кри је.

Ово су те тај не:
Ако те не кад на пу сти сре ћа,
бу ди што ви ше у дру штву
цве ћа и др ве ћа.
Бу ди сле пи пра ти лац про
ле ћа.

Ако те не кад об у зме ту га,
по зо ви при ја те ље
или свог нај бо љег дру га
и не до пу сти да ти се би ло 
ко ру га. 

Ако се не ко дру ги осе ћа ту
жно,
при ђи му и ре ци да за бо ра
ви све, баш све,
што му је би ло ру жно.

Ако те не кад су стиг не сре ћа,
при хва ти је,

и по де ли је са сви ма,
па ће она би ти још ве ћа.

Ако ти не што ни је по во љи,
ти за ми сли не ки но ви жи
вот,
мо жда ће ти тај би ти бо љи.

Ако се љу тиш на цео свет,
ти узми и по ми ри ши
је дан ди ван,
ве ли ки ми ри сни цвет.

Ако те при гр ли уз бу ђе ње,
пре не си га на дру ге,
при пре ми не ко ме
ве ли ко, ле по из не на ђе ње.

Ако ти не кад про ра ди ма
шта,
знај да си тад спре ман
да учи ниш све и сва шта.

Ања Ко ва че вић,
ОШ „Јо сиф Пан чић” 5/6,

Бе о град

РУ КО ПИ СИ ДЕ ЦЕ НА ШИХ РАД НИ КА

Тај не жи во та
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Ове го ди не, од 3. до 5. ју на, до-
ма ћин за вр шни це, 16. по ре ду Рад-
но-спорт ских так ми че ња ПТТ рад-
ни ка ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би је“, 
по пу лар них РСИ, би ла је РЈ „Но ви 
Сад“ и град Вр бас. Вр бас, град у ср-
цу Бач ке на по ла пу та из ме ђу Но вог 
Са да и Су бо ти це, са сво јим Спорт-
ским цен тром, по ка зао се као до-
бар и успе шан до ма ћин за сто ти-
нак так ми ча ра, ко ји су као нај бо љи 
и нај у спе шни ји до шли до фи на ла 
и за вр шни це. Ово го ди шњим  так-
ми ча ри ма и уче сни ци ма  до бро-
до шли цу и успе шно так ми че ње уз 
дру гар ство и ко ле ги јал ност зва нич-
но је по же лео и отво рио спорт ска 
так ми че ња Ми лош Ми шче вић, за-
ме ник ге не рал ног ди рек то ра По ште 

ЗА ВР ШНИ ЦА  16. РАД НО-СПОРТ СКИХ ТАК МИ ЧЕ њА  ПО ШТА РА СР БИ ЈЕ

Ле сков ча ни нај бо љи и у ма лом 
фуд ба лу

ра ли  и да бр зо и тач но ру ку ју по-
штан ским по шиљ ка ма. Нај у спе шни-
ји, без ијед ног ка зне ног по е на био је 
Дра ган Шће па но вић из РЈ „Бе о град-
ски ве нац“, про шло го ди шњи ви це 

3, Оли ве ра Ба бић из РЈ „Ки кин де“ и 
Да ни је ла Ва со вић из РЈ „Кру ше вац“ 
дис ква ли фи ко ва не због ви ше гре-
ша ка у ра ду.

По атрак тив но сти си гур но је би ла 
на пр вом ме сту ди сци пли на „Тр ча ње 
у по штан ским вре ћа ма“. По сле са мо 
јед не го ди не па у зе Дра ган Лу кић из 
РЈ „Ша бац“ по но во се вра ћа на трон 
по бе дом. Дру го и тре ће ме сто је ре-
при за про шло го ди шње тр ке, дру го 
вре ме је имао Дар ко Пе слаћ из РЈ 
„Но ви Сад“, а тре ћи на циљ је сти гао 
и то већ тре ћу го ди ну за ре дом,  Ми-
лан Стан ко вић из РЈ „Про ку пље“. 

Фи на ле у ма лом фуд ба лу обе ле-
жи ла је еки па РЈ „Ле ско вац“, ко ја је 
ва жи ла за фа во ри та  тур ни ра. Уло-
гу фа во ри та су и оправ да ли, осво-
ји ли су по бед нич ки пе хар по бе дом 
про тив фуд ба ле ра РЈ „Но ви Сад“ 
ре зул та том 4:2. Пр ви део утак ми це 
Ле сков ча ни су од и гра ли пре ви ше 
опре зно и до зво ли ли Но во са ђа ни-
ма да тај део утак ми це ре ше у сво ју 

Ср би је. Так ми ча ри ма је би ло на кло-
ње но и ле по вре ме, та ко да су све 
ди сци пли не ор га ни зо ва не на те ре-
ни ма Спорт ског цен тра Вр бас, са 
из у зет ком так ми че ња у ди сци пли ни 
бр зи на и тач ност при је ма до ку ме-
на та, ко је је одр жа но у по шти 21460 
Вр бас.  На рав но, све ча но за вр шно 
ве че одр жа но је у ре сто ра ну Спорт-
ског цен тра. Го ран Ћи рић, ге не рал-
ни ди рек тор По ште Ср би је уру чио 
је пе ха ре, пла ке те и на гра де нај у-
спе шни јим так ми ча ри ма, а спон зо-
ри ма пла ке те. За пот пу ни шти мунг 
и рас по ло же ње  так ми ча ра и го сти-
ју по бри нуо се ор ке стар са мла дим 
пе ва чи ма из „Зве зда гран да“.

У ди сци пли ни спрет ност у во жњи 
мо пе да и би ци кла, по шта ри су мо-

пр вак, дру ги је био Не над Де нић из 
РЈ „Кру ше вац“ са 30 не га тив них по е-
на, док је тре ће ме сто осво јио про-
шло го ди шњи пр вак, Не бој ша Иг ња-
то вић из РЈ „Сом бор“ са 40 ка зне них 
по е на.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра и 
чла но ва ко ми си је за ду же них за ову 
ди сци пли ну, за на ред ну го ди ну се 
на ја вљу је раз два ја ње на две ди сци-
пли не, по себ но за мо пед, по себ но 
за би цикл, уз   ко рек ци ју пра ви ла са 
ци љем да се скра ти и по јед но ста ви 
ова рад на ди сци пли на.

Так ми че ње у  бр зи ни и тач но-
сти при је ма до ку ме на та одр жа но 
је у по шти 21460 Вр бас. По бе дио 
је  Зо ран Но ва ко вић из РЈ „Ва ље во“, 
про шле го ди не  дру го пла си ра ни у 

Кла до ву. Зо ран ни је имао нај бр же 
вре ме, ме ђу тим имао је  тач ност у 
при је му до ку ме на та. Дру го ме сто је 
осво ји ла Та ња Лу кић из РЈ „За је чар“, 
док су так ми чар ке Ре ги је 2 и Ре ги је 

ко рист. У на став ку је еки па РЈ „Ле-
ско вац“ по ка за ла спрем ност, уигра-
ност и ефи ка сност, та ко да су са два 
го ла Мар ја на Стан ко ви ћа, Јо ва но ви-
ћа и Љу бе но ви ћа ре ши ли утак ми цу 
и са свим за слу же но три јум фо ва ли 
по пр ви пут на за вр шни ци РСИ.

  По но во су се у фи на лу на шле од-
бој ка ши це РЈ „Но вог Са да“ и РЈ „Зе-
му на“, ме ђу тим, Зе мун ке су се ово га 
пу та ре ван ши ра ле за про шло го ди-
шњи по раз. За хва љу ју ћи бо љој  и 
си гур ни јој игри у ве ћем де лу утак-
ми це, као и Ма ри ји Ми ли кић, ко ја 
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је би ла не ре ши ва ениг ма у на па ду 
и од бра ни, од бој ка ши це РЈ „Зе мун“ 
са свим за слу же но су сла ви ле  са 2:0. 
У му шкој кон ку рен ци ји пре ма оче-
ки ва њу од бој ка ши РЈ „Ле ско вац“ су 
се про ше та ли до фи на ла и про тив 
еки пе РЈ „Су бо ти ца“ по ка за ли су си-
гур ну игру и по бе ди ли су са 2:0. У 
пр вом се ту се већ ви де ло да ће и по 
дру ги пут за ре дом по бед нич ки пе-

по што је по бе дио све сво је про тив-
ни ке. Дру го ме сто, са по е ном ма ње  
је при па ло со лид ном Вла ди ми ру Пе-
тро ви ћу из При шти не, док је  тре ћи 
био Жељ ко Ми ле тић из РЈ „По жа ре-
вац“.У жен ској кон ку рен ци ји   ни је се 
по но ви ла ви ше го ди шња  при ча да  
о ти ту ли пр ва ка од лу чу ју две  Сне-
жа не, так ми чар ка Ди рек ци је Ива но-
вић и Но во са ђан ка Ра ду ло вић. Све 
је пре сли ша ла  Еми ли ја Цав нић из 
РЈ „Ле ско вац“ и три јум фал но се вра-
ти ла на ве ли ку сце ну по сле ви ше го-
ди шње па у зе. Сне жа на Ива но вић је 
осво ји ла дру го ме сто, док се Сне жа-
на Ра ду ло вић мо ра ла за до во љи ти 
тек тре ћим ме стом. 

У ди сци пли ни пи ка до за же не уче-
ство ва ло је осам так ми чар ки, а нај-
бо љи ре зул тат у све три се ри је је 
по ка за ла Ма ри ја на Ран ко вић из РЈ 
„Ча чак“, ко ја је убе дљи во осво ји ла 
пр во ме сто, Ђур ђи на Чан ко вић из 

ма ње.
Про шле го ди не у Кла до ву тра ди-

ци о нал на ре ви јал на утак ми ца игра-
на је у од бој ци на пе ску. Ове го ди-
не се на ста ви ло са од бој ком, али 

хар кре ну ти пут Ле сков ца, ме ђу тим 
у дру гом се ту Су бо ти ча ни су пру-
жи ли же шћи от пор и шам пи он ска 
еки па РЈ „Ле ско вац“ је пред во ђе на 
ис ку сним По ли ћем и Ста но је ви ћем 
ру тин ски меч при ве ла кра ју, од и-
гра ли су та ман то ли ко ко ли ко тре ба 
за по бе ду. 

Ква ли тет на и ис ку сна еки па из 
РЈ „Бор“, по но во је по бе ди ла у ко-
шар ка шком фи на лу, у Вр ба су су 
по бе ди ли еки пу РЈ „Кра гу јев ца“ са 
ре зул та том 49:36. Бо ра ни су по ка-
за ли до ми на ци ју у свим сег мен ти ма 
игре, на ро чи то се то ви ди ре зул тат-
ски у пр вом по лу вре ме ну. У на став-
ку су се по на да ли  Кра гу јев ча ни да 

ће пре о кре ну ти ре зул тат, ме ђу тим 
Бо ра ни су има ли до бру за ли ху по-
е на и сми ре ном и си гур ном игром 
по твр ди ли су још јед ну по бе ду у за-
вр шни ци РСИ По ште Ср би ја..

У сто ном те ни су Алек сан дар Мар-
ко вић  из РЈ Бе о град ски ве нац“ је 
осво јио ти ту лу пр ва ка за ову го ди ну, 

РЈ „Сом бор“ је по пра ви ла про шло-
го ди шњи пла сман за јед но ме сто 
и би ла је дру га, док је Ива на Ви да-
но вић-Ми кић из РЈ „Ниш“  осво ји ла 
тре ће ме сто. 

Так ми че ње у ша ху код же на ове 
го ди не је обе ле жи ла Ми ра Ђе рић 
из РЈ „Ужи це“, по бе ди ла је све ри вал-
ке и вра ти ла се по но во на по бед-
нич ко по сто ље. Про шло го ди шњи 
пр вак  Је ле на Зла тић из РЈ „Сом бор“ 
са два осво је на по е на мо ра ла се за-
до во љи ти дру гим ме стом. Тре ћа у 
жен ском тур ни ру је би ла Ан ђел ка 
Алек сић из РЈ „Ша бац“ са осво је ним 
јед ним по е ном. У му шкој кон ку рен-
ци ји по бе дио је Па јо Вој во дић из РЈ 
„Зе мун“ са два и по осво је на по е на, 
дру го ме сто при па ло је  Дра га ну Ра-
ден ко ви ћу из РЈ „За је чар“ са два  по-
е на, док је тре ћи био Ра до ван Ма ти-
је вић из РЈ „Но ви Сад“ са по ла по е на 

на пар ке ту и по сле не ко ли ко го ди-
на еки па По сло вод ства се на кра ју 
за слу же но ра до ва ла, по бе ди ли су 
еки пу Син ди ка та са 2:1. Пр ви сет 
су до би ли Син ди кал ци са 25:23, ме-
ђу тим еки па По сло вод ства во ђе на 
Ми ло шем Ми шче ви ћем са клу пе и  
жен ским три ом на пар ке ту Ка та ри на 
То ма ше вић, Ксе ни ја Бо жо вић и  Бо-
ја на Ни ко лић, ус пе ла је да по бе ди у 
дру гом се ту са 25:21 и из јед на чи ре-
зул тат. У тре ћем, од лу чу ју ћем се ту 
еки па По сло вод ства је бр зо по ве ла 
и си гур ном игром  до кра ја ни су до-
зво ли ли не из ве сност, до шли су до 
успе шног за вр шет ка овог де ла утак-
ми це  (15:12) и ко нач ног три јум фа.

До ма ћин се по тру дио и да се бо-
ра вак по шта ра у Вр ба су ду го пам ти, 
са ло кал ним ло вач ким удру же њем 
и кул тур но умет нич ким дру штвом 

из Вр ба са ор га ни зо вао је на отво ре-
ном у пар ку по ред Спорт ског цен-
тра,   при пре ма ње у ко тли ћу ри бље 
чор бе и ло вач ког гу ла ша. Мно ги 
так ми ча ри и уче сни ци би ли су оду-
ше вље ни мај сто ри ја ма ло кал них 
ку ли на ра та ко да су за бо ра ви ли на 
ру чак у ре сто ра ну. 

Текст и сли ке: Бра ти слав Не шић
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Синдикална организација „Ди рек-
ци ја“ је и овог ма ја сво јим чла но ви-
ма ор га ни зо ва ла ви кенд-из лет, и то 
у Ђер дап, ко лев ку европ ске ци ви-
ли за ци је.

У сун ча но су бот ње ју тро, пред во-
ђе ни на шим уигра ним кор ми лар-
ским двој цем у са ста ву Ве сна и Дра-
га на, кре ну ли смо низ Ду нав. Пре ма 
пла ну пу то ва ња, на ше пр во ста ја ли-
ште тре ба ло је да бу де рим ски град 
Ви ми на ци јум, ко ји је по след њих го-
ди на по стао пра во от кро ве ње ме ђу 
љу би те љи ма ан ти ке и је дан од нај-
по се ће ни јих исто риј ских ло ка ли те-
та у Ср би ји. Ме ђу тим, у зад њи час 
до би смо оба ве ште ње да је ко сто-
лач ки пут за тво рен за са о бра ћај због 
ра до ва, и да се древ ном Ви ми на ци-
ју му мо же при ћи са мо кру же ћи по 
окол ним се ли ма. Наш ста ри зна нац, 
мај стор Ми ки, ко ји нас је и овај пут 
ис ку сно пре ве зао где год смо се до-
го во ри ли, из ра чу нао је да би тај пут 
по уским и ло шим се о ским пу те ви-
ма тра јао са ти ма. Зато од у ста до смо 
од те аван ту ре и сло жно при хва ти-
смо не чи ји пред лог да оби ђе мо Ле-
пен ски вир. Ме ђу тим, ни ту нам се 
ни је по сре ћи ло: ис по ста ви ло се да 
је овај пра и сто риј ски ло ка ли тет за-
тво рен за по се ти о це, због не ких ис-
ко па ва ња ко ја се вр ше...

Сад смо већ па ли у бри гу да ли ће-
мо и Кла до во, на ше крај ње од ре ди-
ште, за те ћи на свом ме сту. Не ка ко 
нам ни је баш кре ну ло овог су бот-
њег ју тра... Али, По ду на вље је об-
ласт у ко јој увек има шта да се оби-
ђе или ма кар ви ди из ауто бу са, ови 
кра је ви на се ље ни су још у па ле о ли-
ту и од та да до да нас не пре кид но се 
ту сме њу ју на ро ди и кул ту ре, сва ко 
оста вља ју ћи не ки свој траг у укуп-
ној по ду нав ској ци ви ли за ци ји.

За то смо од мах скре ну ли са глав-
ног пу та и об и шли обли жњи Ма на-
стир Ним ник, за сно ван у 14. ве ку, а у 
мо дер но до ба по стао је је дан од нај-
ве ћих ра сад ни ка жен ског мо на штва 
код нас. По ред ма на сти ра на ла зи се 
и из вор ле ко ви те во де, за ко ју нам 

ТРАДИЦИОНАЛНО ДОБРО: ИЗЛЕТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СО „ДИРЕКЦИЈА“

У КО ЛЕВ ЦИ ЕВРО ПЕ
ре ко ше да има ис це ли тељ ске мо-
ћи, на ро чи то бла го твор но де лу је на 
очи, па смо се сви уми ли.

Осим крат ких па у за, ви ше се ни-
смо за др жа ва ли, већ смо на ста ви ли 
пра во за Кла до во. Али, и из ауто бу-
са смо ужи ва ли гле да ју ћи пре ле пи 
пеј заж ду нав ске кли су ре, и исто риј-
ске спо ме ни ке уз пут – Го лу бач ку 
твр ђа ву, Де ци бе ло ву гла ву у сте ни, 
Тра ја но ву та блу, итд, па ко нач но и 
мо ну мен тал ну бра ну хи дро е лек тра-
не Ђер дап. Аутор овог тек ста се и 
овај пут по тру дио да сво јим ко ле га-
ма обо га ти пу то ва ње из но се ћи за-
ни мљи ве исто риј ске по дат ке о кра-
је ви ма кроз ко је про ла зи мо...

Ко нач но, до шли смо у Кла до во, 
ле пу ва рош на Ду на ву и сме сти ли 
се у из не на ђу ју ће ле пом и мо дер-
но опре мље ном хо те лу „Ђер дап“, 
са по гле дом на Ду нав и ру мун ски 
град Тур ну Се ве рин пре ко ре ке. Је-
два до че кав ши да ма ло про тег не мо 
но ге, об и шли смо цен тар ва ро ши, и 
остат ке не ка да нео сво ји ве твр ђа ве 
Фе ти слам ко ју су ту по ди гли Тур ци 
на те ме љи ма ра ни јих рим ских, срп-
ских и аустриј ских утвр ђе ња, ка ко 
би кон тро ли са ли пло вид бу Ду на-
вом. На жа лост, због ви со ког во до-
ста ја ни смо мо гли да ви ди мо остат-
ке сту бо ва но са ча Тра ја но вог мо ста, 
ко ји је у вре ме сво је из град ње пре 
19 ве ко ва био пра во ар хи тек тон ско 
чу до. 

Док смо ужи ва ли на ве тро ви том 
ду нав ском ке ју, сва ко бар по ма ло 
ми сли ма у про шлим ве ко ви ма, по-
че да па да ве че. А то зна чи за ба ву 
и све ча ну ве че ру. Ве че су улеп ша ле 
не са мо на ше до те ра не ко ле ги ни це, 
већ и на ши до ма ћи ни – осо бље хо-
те ла „Ђер дап“ услу гом без гре шке и 
до брим је ли ма. На рав но, и свир ка 
ужи во ко ја ни је пре ки да на до фај-
рон та. И та ко до ка сно у ноћ, или 
мо жда уочи са мог сви та ња... Углав-
ном, од за вр шет ка ве се ле но ћи па 
до пр ве ју тар ње ка фе ни је про шло 
баш мно го вре ме на. 

У не дељ но ју тро од зна ме ни то сти 

об и шли смо хи дро е лек тра ну Ђер-
дап, кла дов ску цр кву по све ће ну 
Све том Ђор ђу и ар хе о ло шки му зеј 
у Кла до ву. За тим смо се укр ца ли на 
брод-ре сто ран под на зи вом (а ка ко 
дру га чи је!) „Ђер дап“, где нам је ор-
га ни зо ва на још јед на сјај на за ба ва: 
кр ста ре ње Ђер да пом. Са ре ке смо 
опло ви ли Тур ну Се ве рин, град ко ји 
фа сци ни ра бро јем цр кве них ку по ла 
ко је се ди жу пре ма не бу, за тим остр-
во Ши ми јан са ре пли ком ста ре ада-
кал ске твр ђа ве.

У ме ђу вре ме ну, сти гао је и ру чак и 
опет све вре ме уз жи ву му зи ку, овај 
пут ла га не ме ди те ран ске ме ло ди је 
ко је је ма е стро од лич но укло пио у 
ам би јент.

И та ко, док смо ужи ва ли у ле по-
та ма Ду на ва и ђа ко ни ја ма на сто лу 
ис пред нас, при ме ти смо пр ве ка пи 
про лећ не ки ше. Она се очас по сла 
пре тво ри ла у пра ву про ва лу обла ка. 
Ма ло смо се и оква си ли, али то ни је 
мо гло да по ква ри оп шти ути сак, на-
про тив би ло нам је још за бав ни је.

Већ смо до бро за га зи ли у по по-
днев ни део да на, и мо ра ло се кре ну-
ти на зад за Бе о град. Ус пут, на крат ко 
смо об и шли мо ну мен тал ни Го лу бац, 
још јед ну у ни зу нео сво ји вих ду нав-
ских твр ђа ва. По диг нут је још по-
чет ком 14. ве ка и ево још увек не по-
ко ле бљи во до ми ни ра овим кра јем. 
Оста так пу та про те као је као и увек 
у пе сми и ша ли. Мај стор Ми ки нас 
је у свом ле жер ном сти лу нео сет но 
при вео на исто ме сто ода кле ју че 
кре ну смо – рам пу код ма лог ула за у 
Та ков ску 2. Рас ту ри смо се сва ко на 
сво ју стра ну, бр зо као ја то вра ба ца 
кад се раз ле ти, ваљ да за то што нас 
ују тро че ка но ви рад ни дан, па ва ља 
по жу ри ти ку ћи.

Цео тај ви кенд прошао је не ве ро-
ват ном бр зи ном. Ка же се да вре ме 
про ле ти кад је чо ве ку ле по, ваљ да 
то све об ја шња ва.

Па, до је се ње ту ре...   
Не бој ша М. Ба бић


