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Реч уред ни ка
По што ва не ко ле ге, пред ва ма је 160-

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 пред но во го-
ди шње пра зни ке, па је ред да се су ми-
ра ју ре зул та ти ра да и на пра ве пла но ви 
за сле де ћу го ди ну.

Ипак, глав на те ма овог бро ја је сва-
ка ко пи лот про је кат Ди рек ци је за по-
штан ску мре жу, ко ји пред ви ђа рад до-
ста вља ча у по по днев ним ча со ви ма и 
су бо том.

По ку ша ли смо да ову те му ра све тли-
мо из ви ше угло ва. При ре ди ли смо за 
вас ин тер вју са мр Не бој шом Ден дом, 
ди рек то ром Ди рек ци је за по штан ску 
мре жу, а у на став ку те ме овог бро ја мо-
же те про чи та ти и ре ак ци је до ста вља ча 
ко ји ра де у но вом ре жи му, њи хо ва ис-
ку ства и ста во ве.

Син ди кат ПТТ Ср би је је ак тив но 
укљу чен у пра ће ње овог про јек та од 
са мог по чет ка и за у зео је ја сне ста во ве 
о тој про бле ма ти ци.

У овом бро ју још мо же те про чи та-
ти ин тер вју са чел ним љу ди ма на шег 
Син ди ка та. Ипак, ак це нат је ста вљен 
на тех но ло шке про бле ме, па смо упри-
ли чи ли раз го вор и са члановима Ко-
ми си је за тех но ло шка пи та ња у Син ди-
ка ту ПТТ Ср би је. 

И у овом бро ју мо же те на ћи ре ги о-
нал не стра ни це. На њи ма мо же те про-
чи та ти нај ак ту ел ни је ин фор ма ци је о 
ак тив но сти ма ре ги о нал них скуп шти-
на, али и син ди кал них ор га ни за ци ја.

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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О нај ак ту ел ни јим до га ђа њи ма у 
Син ди ка ту и Пред у зе ћу, о су ми ра-
њу учи ње ног у овој го ди ни и оном 
што нас че ка у на ред ној, о ра ду Кон-
фе де ра ци је сло бод них син ди ка та и 
мно гим дру гим те ма ма раз го ва ра ли 
смо са Алек сан дром Па вло ви ћем, 
пред сед ни ком Син ди ка та ПТТ Ср-
би је.

Ка ко оце њу ју те го ди ну ко ја је на 
из ма ку?

Пр ви ути сак је да за на ма оста је 
те шка го ди на. На жа лост, још те жа 
је ис пред нас. За вр ша ва мо 2011. 
по пр ви пут су о че ни са чи ње ни цом 
да по слу је мо са ми, без ’за шти те’ 
Те ле ко ма, а опет у ве чи тој ди ле ми 
– мо же ли то По шта уоп ште. На из-
не на ђе ње, а бо га ми и раз о ча ра ње 
мно гих, ис по ста ви ло се да je По шта 
не са мо одр жив си стем не го и спо-
со бан да оства ри за ви дан при ход.

Ипак, без об зи ра на сја јан по-
слов ни успех, не сме мо би ти еуфо-
рич ни. Све сни смо да је све учи-
ње но у вре ме ну ка да смо има ли 
до ста при хо да од не ких ван ред них 
по сло ва, по пут ак ци ја, или од ве ли-
ких уго во ра са ЕПС-ом, По ре ском 
упра вом и слич но, а ко ји нам, под-
се ћам, ни су за у век да ти. Си стем је 
ра дио пу ним плу ћи ма пр вен стве но 
за хва љу ју ћи до дат ном за ла га њу и 
ван ред ним на по ри ма за по сле них, 
на ро чи то на ших ко ле га у до ста ви и 
на шал те ру. Еви ден тан не до ста так 
по треб ног бро ја из вр ши ла ца у тех-
но ло шким и про из вод ним це ли на-
ма; по де ла по сла на рав но мер ни ји 
на чин; ве ли ки број од су ство ва ња, 
на днев ном ни воу, по ра зним осно-
ва ма; не мо гућ ност да сви ис ко ри-
сте го ди шње од мо ре; агре си ван 
на ступ ло јал не и не ло јал не кон ку-
рен ци је на тр жи шту; по тре ба кон-
стант них ино ва ци ја и обез бе ђе ња 
но вих услу га – са мо су не ке од ве-
ли ких те ма ко је ће мо мо ра ти да ре-
ша ва мо за јед но. На ме ће се за кљу-
чак да ће го ди на пред на ма би ти 

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

Потребнонамјеорганизационо
јачање

огро ман иза зов за све за по сле не и 
си стем у це ли ни. 

А ка ко је Син ди кат ПТТ Ср би је 
ра дио у 2011. го ди ни, за ко ју ка же
те да је би ла те шка?

Сма трам да је успех то што су по-
ве ре ни ци на свим ни во и ма син-
ди кал ног устро је ња би ли ак тив ни 
и при вр же ни члан ству, по чев од 
бла го вре ме ног и по у зда ног ин фор-
ми са ња о све му бит ном за по сао и 
рад ни ке, до то га да су увек има ли 
вре ме на да са слу ша ју су ге сти је, ко-
мен та ре, про бле ме, што је пред у-
слов ствар не за шти те ин те ре са и 
пра ва за по сле них. Али, са да је ис-
пред нас те жак и од го во ран за да так 
да од по сло вод ства зах те ва мо до-
вољ но ква ли тет ног по сла,  ка ко би 
обез бе ди ли ег зи стен ци ју за 15.000 
за по сле них. Наш основ ни циљ би-
ће од лу чан став да се мо ра ју са чу-
ва ти рад на ме ста за све за по сле не. 
Кад ка жем рад на ме ста – ми слим 
на рад ни од нос, а што се ти че рад-
них ме ста, по је ди на ће ве ро ват но у 
пред сто је ћој ре ор га ни за ци ји пре-
тр пе ти из ве сне из ме не – на рав но, 
све у скла ду са За ко ном о ра ду и Ко-
лек тив ним уго во ром. 

Та ко ђе, ту је и наш трај ни за да так 

да бри не мо о стан дар ду, уз ува жа ва-
ње чи ње ни це да ће уче шће за ра да 
у укуп ним тро шко ви ма Пред у зе ћа и 
на ред не го ди не би ти у ја ко ви со ком 
про цен ту – 62 од сто. Пла та ће ра сти 
оно ли ко ко ли ко је то мо гу ће. У овом 
тре нут ку је мно го ва жни је да обез-
бе ди мо основ ка ко би и у на ред ним 
го ди на ма сви би ли на сво јим рад-
ним ме сти ма.

Има те ли стра те ги ју за бу дућ
ност на шег син ди ка та и Пред у зе
ћа?

Глав ни ак це нат у тој стра те ги ји 
ста ви ће мо на ор га ни за ци о но ја-
ча ње, и то у основ ним ће ли ја ма – 
син ди кал ним ор га ни за ци ја ма. То 
је за да так за све, по чев од ме не и 
чла но ва Из вр шног од бо ра. Сви мо-
ра мо да се мо би ли ше мо, да си ђе мо 
ме ђу чла но ве и у ди рект ном ди ја ло-
гу ре ши мо не до у ми це, да мо од го-
во ре, чу је мо су ге сти је и еду ку је мо 
члан ство. Та ко ђе, тре ба ани ми ра ти 
мла де љу де, ко ји за са да не по ка зу ју 
пре те ра но ин те ре со ва ње, али је чи-
ње ни ца да ће до ћи вре ме ка да ће се 
и они су о чи ти са про бле ми ма и ка-
да ће им зна чи ти за шти та ис ку сних 
ко ле га. Је дан од за да та ка је сте и 
фор ми ра ње жен ске мре же, на прин-

Нема опуштања: Александар Павловић, председник Синдиката ПТТ Србије
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ци пи ма род не рав но прав но сти. Та-
ко ђе, учи ни ће мо при сту пач ни јом и 
ква ли тет ни јом по ну ду ле то ва ња и 
ре кре а тив них ви до ва од мо ра, цен-
тра ли зо ва них кре дит них ли ни ја за 
члан ство и још мно го то га.  

Ка кве ак тив но сти Кон фе де ра
ци је сло бод них син ди ка та пла ни
ра те?

При зна ва ње ре пре зен та тив но сти 
се не при ме ре но оте гло и по ред то-
га што је при зна та ре пре зен та тив-
ност у 11 гра на КСС-а. Али, де фи-
ни тив но је пи та ње да на ка да ће та 
ре пре зен та тив ност би ти при зна та и 
кроз уче шће у ра ду пред сед ни штва 
КСС-а и пред се да ва њем гра ном 
По ште обез бе ди ће мо ква ли тет но 
пре зен то ва ње на шег син ди ка та и 
ре ша ва ње евен ту ал них про бле ма 
на ре пу блич ком ни воу. Пред сто ји 
и ак тив ни је уче шће у раз ме ни ис-
ку ста ва са син ди ка ти ма у ре ги о ну, а 
ор га ни зо ва ће мо и ква ли тет не три-
би не и еду ка ци је за на ше ак ти ви сте 
и члан ство, за рад усва ја ња зна ња 
и нај бо ље прак се из зе мље и ино-
стран ства.

И за крај, шта би сте по ру чи ли 
чи та о ци ма По шта ра и чла но ви
ма Син ди ка та ПТТ Ср би је?

Још јед ном под вла чим да пе ри од 
ко ји на и ла зи де фи ни тив но не ну ди  
мо гућ ност опу шта ња и па сив но сти. 
Мо ра мо на пра ви ти ам би јент оп ште 
рад не мо би ли за ци је. Са мо ди сци-
пли но ва ним од но сом и ква ли тет ним 
оба вља њем по сло ва мо же мо да се 
од у пре мо кон ку рен ци ји и са чу ва мо 
тр жи ште. Већ за хук та ла кри за у ја-
ком та ла су до ла зи и код нас, што ће 
по го ди ти и фи нан сиј ски ис цр пи ти 
на ше нај ве ће ко ри сни ке, а без њих 
не ма ни на ших при хо да. Са че кај мо 
тај пе ри од мак си мал но спрем ни и 
од го вор ни, јер не ће би ти пр ви пут 
да рад ни ци По ште пре ва зи ђу са ми 
се бе, пре мо стив ши на из глед не са-
вла ди ве пре пре ке. Ја ве ру јем у на-
ше члан ство, јер знам да је оно нај-
ја че ка да је нај по треб ни је.

Сви ма че сти там пред сто је ће бо-
жић не и но во го ди шње пра зни ке, 
уз нај бо ље же ље за сва ку лич ну и 
по ро дич ну сре ћу. Пу но здра вља, 
ра до сти, бе ри ће та, а за све оста ло 
из бо ри ће мо се за јед но!

Кад ће и ко обе ло да ни ти по-
де лу ак ци ја Те ле ко ма Ср би је, 

тре нут но је пред мет по ли тич ке 
игре ко ја ће би ти ис ко ри шће на у 
пред из бор ној 
к а м  п а  њ и . 
Ак ци је ко је 
оче ку је мо су 
ме ђу нај вред ни јим и нај ква ли-
тет ни јим, па су за то и по год не у 
свр ху про мо ци је за јед но са мо-
сто ви ма, пу те ви ма итд.

Рок ко ји је пред ви де ла Аген-
ци ја за при ва ти за ци ју ће очи-
глед но би ти про би јен, а од над-
ле жних у тој ин сти ту ци ји смо 
до би ли од го вор да је са да све 
на Те ле ко му и да та ком па ни ја 
тре ба да ускла ди сво ја ак та ка-
ко би се мо гло тр го ва ти ак ци ја-
ма.

У Те ле ко му, са дру ге стра не, 

уве ра ва ју да по сту пак пре ла ска 
у отво ре но ак ци о нар ско дру-
штво иде пред ви ђе ним то ком 
и да за по сле ни, бив ши за по сле-

ни, али и гра-
ђа ни тре ба 
уско ро да 
оче ку ју по-

де лу де о ни ца.
У ме ђу вре ме ну се пре го ва ра 

о от ку пу 20 од сто ак ци ја Те ле-
ко ма од грч ког ОТЕ-а. Чи та ва 
опе ра ци ја пре у зи ма ња ак ци ја 
би ће окон ча на до кра ја го ди не, 
што се укла па и у план др жа ве 
да се већ кра јем ја ну а ра ак ци-
је на ци о нал ног те ле о пе ра те ра 
на ђу на бер зи.

То је тренутак када и ми може-
мо коначно да остваримо своје 
право за које смо се борили то-
ком претходних година. 

ПО ЛИ ТИЧ КЕ ИГРЕ СА АК ЦИ ЈА МА ТЕ ЛЕ КО МА

Деопредизборнекампање

ПРАВ НА ПО МОЋ ЗА СВЕ ЧЛА НО ВЕ СИН ДИ КА ТА 
ПТТ СР БИ ЈЕ

Комуникацијапрекофорума
Уско ро би тре ба ло да за жи ви ини ци ја ти ва ак ти ви ста Син ди ка та 

ПТТ Ср би је да се за све чла но ве на шег син ди ка та обез бе ди прав на 
по моћ. Све ви ше смо су о че ни са про бле ми ма ко ји из и ску ју ис ку-
ство, ана ли зу, али и прав ну по др шку.

За по че так смо пред ви де ли да ће сва ки члан на шег син ди ка та мо-
ћи да по ста ви пи та ње у ве зи са сво јим пра ви ма по осно ву ра да, а 
за ко је је по треб но прав но ту ма че ње. То ће се тех нич ки од ра ђи ва-
ти пре ко фо ру ма на на шем сај ту, на познатој адреси: www.sindikat-
pttsrbije.org.rs. На форум ће пи та ња, у име својих чланова, мо ћи да 
по ста вља ју пред сед ни ци син ди кал них ор га ни за ци ја. Да кле, уко ли-
ко има те про блем и тре ба вам прав но ту ма че ње и по моћ, обра ти-
ћете се свом син ди кал ном пред став ни ку ко ји ће пи та ње по ста ви ти 
на фо рум. Прав ник ко га смо ан га жо ва ли да ће вр ло бр зо сво је ми-
шље ње и од го вор.

Уко ли ко ова ак ци ја бу де има ла по зи ти ван од јек, уве шће мо и дру-
ге об ли ке ра да и ко му ни ка ци је – све у ин те ре су наших чла но ва.

Пи та ња и про бле ме ко ји се на че шће бу ду по ја вљи ва ли на фо ру-
му, об ја ви ће мо и у По шта ру.
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Си ту а ци ја на по штан ском тр жи-
шту ши ром све та, па та ко и код 

нас, оп те ре ће на је ма сом про бле ма, 
ме ђу ко ји ма тре ба на ро чи то ис та-
ћи – про ме ње не по тре бе ко ри сни-
ка, убр за ни тех но ло шки раз вој ко ји 
угро жа ва основ ну де лат ност, ли бе-
ра ли за ци ја тр жи шта, гло ба ли за ци ја 
итд. При ват ни опе ра те ри агре сив но 
на сту па ју у ур ба ним сре ди на ма где 
је ве ли ка фре квен ци ја по штан ских 
по ши ља ка, док се јав ни по штан ски 
опе ра тор (ЈПО), као што је на ша фир-
ма, на не ки на чин ста вља на мар ги-
ну зби ва ња, иако има мо мо но пол на 
уни вер зал ну по штан ску услу гу ко ји 
слу жи да би се по кри ли тро шко ви 
ко ји на ста ју у ру рал ним пре де ли ма, 
али то не функ ци о ни ше нај бо ље. 

У бу дућ но сти ни ка кав ре зер ви са-
ни сер вис не мо же за шти ти ти ЈПО 
од сма ње ња фи зич ког оби ма услу-
га. По штан ске упра ве ши ром све та 
бе ле же гу бит ке у по сло ва њу ко је 
др жа ве не ма ју на ме ру да по кри ва ју, 
па се че сто при бе га ва не по пу лар-
ним ме ра ма као што је сма ње ње 
бро ја за по сле них. 

Је ди на мо гућ ност су ре фор ме и 
при ла го ђа ва ња, од но сно ре зо ви 
ко ји на крат ке ста зе мо гу би ти ве о-
ма бол ни. С дру ге стра не, по тен ци-
јал По ште Ср би је ни је ма ли, ка да се 
узме у об зир до стиг ну ти ни во тех но-
ло шког раз во ја, об у че на и ква ли тет-
на рад на сна га и мо гућ ност ши ре ња 
на шег до ми нант ног ути ца ја у ре ги о-
ну. Је дан од про бле ма у По шти Ср-
би је ко ји тре ба ис та ћи је да је ве ћи 
део за по сле них де мо ти ви сан јер су 
за ра де ве ћи не ис под ре пу блич ког 
про се ка, ако се узме у об зир од го-
во ран по сао ко ји оба вља ју са пу но 
жи вог ра да. 

Шта би тре ба ло 
 ура ди ти?

Сва ка ко би тре ба ло при сту пи-
ти оп ти ми за ци ји свих по тен ци ја ла 
По ште. Тре ба ство ри ти та кав мо дел 

КРАТ КО ВИ ЂЕ ЊЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ У ПО ШТИ СР БИ ЈЕ

Јединамогућностсуреформеи
прилагођавање

услу ге ко ји по чи ва на ни ским тро-
шко ви ма, а у се би са др жи ви со ку 
по у зда ност и бр зи ну, што би зна чи-
ло ви сок ква ли тет. Да ље, тре ба раз-
ви ја ти хи брид ну по шту ко ја је ја ко 
до бро кре ну ла, од го во ри ти на иза-
зо ве елек трон ске по ште и ши ро ке 
упо тре бе ин тер не та ко ји су ве ли ки 
иза зов за фи зич ки про ток ин фор ма-
ци ја. Тре ба узе ти што ве ћи удео на 
овом тр жи шту и сма њи ти евен ту ал-
ни гу би так при хо да. 

На нај бо љем смо пу ту да се оса-
вре ме ни на чин пре ра де по ши ља ка 
(из град ња и адап та ци ја глав них по-
штан ских цен та ра). Та ко ђе се ства-
ра ју усло ви за пру жа ње јед не ком-
плет не ло ги стич ке услу ге (све вр сте 
ро ба се до ста вља ју на же ље ну адре-
су по зах те ви ма ку па ца). 

Та ко ђе, тре ба по ну ди ти ком плет-
ну нов ча ну услу гу, ко ја би би ла пот-
пу но на ша, а ва жи ла би за све бан-
ке, бро ке ре, оси гу ра ња итд. Тре ба 
уве сти ка те го ри је при о ри тет них и 
не при о ри тет них (еко ном ских) по-
ши ља ка. У сва ком слу ча ју, тре ба ин-
си сти ра ти да на ше услу ге бу ду ин те-
гри са не и све о бу хват не. 

Та ко ђе сма трам да тре ба по бољ-
ша ти ор га ни за ци о ну струк ту ру и са 

ви ше хра бро сти при сту пи ти са гле-
да ва њу по је ди них рад них про це са 
(из бе ћи ду пли ра ње по сло ва, по ве-
ћа ти ефи ка сност). Тре ба из вр ши ти 
де цен тра ли за ци ју По ште и по ве ћа-
ти овла шће ња, али и од го вор ност 
по сло вод ства. Као вр ло зна чај ну 
ствар ис ти чем из ра ду ква ли тет них 
кри те ри ју ма за за ра де и сма трам да 
тре ба ре ћи збо гом урав ни лов ки ко-
ја има по губ не по сле ди це по мо ти-
ва ци ју за по сле них.

Ка ква је уло га 
 син ди ка та у 

на до ла зе ћем пе ри о ду?
Иако ве ћи на ко ле га тре нут но не 

де ли мо је ми шље ње, син ди кат као 
је ди на ор га ни зо ва на сна га све та 
ра да ће ите ка ко до би ти на зна ча ју. 

На пр вом ме сту бих ис та као 
зна чај ква ли тет ног ко лек тив ног 
уго во ра ко ји је не сум њи во нај по-
у зда ни ји чу вар со ци јал ног ми ра. 
То је сва ка ко нај по жељ ни ји и нај е-
фи ка сни ји на чин уре ђе ња од но са 
из ме ђу по сло дав ца и за по сле них. 
Још бих ис та као да је до бар ко лек-
тив ни уго вор кључ на прет по став ка 
за до вољ ства за по сле них, што се не 
схва та тре нут но на пра ви на чин. 

Славко Топалов, потпредседник Синдиката ПТТ Србије
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Пред сто ји нам ну жно ор га ни за ци о-
но ја ча ње син ди ка та што је прет по-
став ка за ње го во сна же ње.

Је дан од иза зо ва у 2012. го ди ни, 
а по ме ни нај зна чај ни ји, је тран-
сфор ма ци ја Јав ног пред у зе ћа ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја“ у ак ци о нар ско 
дру штво, у пот пу ном вла сни штву 
др жа ве. С об зи ром на то да је у пи-
та њу про цес ко ји је мно ги ма не по-
знат, а ко ји има до брих, али сва ка-
ко и ло ших стра на, оста је нам да 
се на да мо нај бо љем. Ак ци о нар ско 
дру штво да је ви ше мо ћи и не за ви-
сно сти упра ви да во ди по штан ску 
слу жбу, док по ред ре гу ла тор ног 
те ла (РА ПУС), Вла да одр жа ва ак ци-
о нар ски ути цај са дис тан це над по-
слов ним од лу ка ма дру штва, али у 
окви ру кор по ра тив ног упра вља ња 
ка кво се ја вља код ко мер ци јал них 
пред у зе ћа. Иако нам вре ме ни је 
са ве зник у овом пре ла зу у АД (по-
треб не су ин тен зив не при пре ме), 
сма трам да је ово ипак бо љи пут од 
кла сич не при ва ти за ци је, од но сно 
про да је ак ци ја јав ног по штан ског 
опе ра то ра при ват ном сек то ру. Том 
мо де лу су при бе гле мно ге ја ке по-
штан ске упра ве (Не мач ка, Хо лан ди-
ја, Аустри ја, Бел ги ја и мно ге дру ге).

Као пер ма нен тан за да так син ди-
ка та ви дим да ље ја ча ње ма те ри јал-
ног по ло жа ја за по сле них и за шти ту 
ре ал них за ра да, што с об зи ром на 
тре нут ни еко ном ски ам би јент не-
ће би ти лак за да так. Та ко ђе, тре ба 
успе шно при ве сти кра ју пре го во ре 
о за ра ди из до би ти. Тре ба за вр ши-
ти вр ло бр зо и по де лу бес плат них 
ак ци ја Те ле ко ма за ко ју смо се из-
бо ри ли по сле мно го му ке и са пли-
та ња од оних од ко јих смо то нај ма-
ње оче ки ва ли. 

Ве ли ка оче ки ва ња имам од пред-
сто је ћег при зна ва ња ре пре зен та-
тив но сти на ше син ди кал не цен-
тра ле – Кон фе де ра ци је сло бод них 
син ди ка та, што ће нам отво ри ти 
мо гућ ност да, уче шћем у ра ду Со-
ци јал но-еко ном ског са ве та, ути че-
мо на до но ше ње за нас бит них за-
ко на.

Слав ко То па лов

Син ди кат ПТТ Ср би је се обра-
тио Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, 
ре сор ном ми ни стар ству и Ре-
пу блич кој аген ци ји за по штан-
ске услу ге са зах те вом за за-
шти ту еле мен тар них рад них 
пра ва про ис те клих из За ко на о 
по штан ским услу га ма. 

На и ме, све до ци смо да по је-
ди не при ват не фир ме чи ја де-
лат ност ни је до ста вља ње по-
штан ских по ши ља ка на адре су, 
гру бо кр ше од ред бе За ко на о 
по штан ским услу га ма у обла-
сти ре зер ви са них услу га, што 
пред ста вља екс клу зив но пра во 
јав ног по штан ског опе ра то ра, 
чи ме до во де у пи та ње функ ци-
о ни са ње по штан ског са о бра ћа-
ја на те ри то ри ји Ср би је и на тај 
на чин угро жа ва ју ег зи стен ци ју и 
пра во на рад 15000 рад ни ка По-
ште и њи хо вих по ро ди ца. 

Јав ност је пре ко ме ди ја у прет-
ход ном пе ри о ду ви ше пу та ин-
фор ми са на о слу ча ју до ста вља-
ња по ши ља ка ЈКП „Ин фо стан” 
у Бе о гра ду од стра не „фан том-
ских” фир ми, чи ме је ди рект но 
на не та ште та По шти Ср би је и 
угро жен ква ли тет пру жа ња по-
штан ских услу га.

За кон о по штан ским услу га ма 
ја сно је де фи ни сао да су ре зер-
ви са не по штан ске услу ге оне 
услу ге ко је др жа ва га ран ту је 
по штан ском опе ра то ру као екс-
клу зив но пра во у окви ри ма од-
ре ђе ног ли ми та по це ни и ма си, 
да ре зер ви са не по штан ске услу-
ге об у хва та ју при јем и/или уру-
че ње пи смо но сних по ши ља ка, 
до утвр ђе ног ли ми та по ма си и 
це ни, као и да ре зер ви са не по-
штан ске услу ге оба вља јав ни по-
штан ски опе ра тор – Јав но пред-

у зе ће ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”. 
Пре ве де но на је зик обич ног чо-
ве ка ко ји не по зна је ову ма те ри ју 
то зна чи да нам др жа ва га ран ту-
је да са мо ми мо же мо да но си мо 
по шиљ ке до 100 гра ма те жи не а 
да за уз врат мо ра мо одр жа ва ти 
по штан ски са о бра ћај у свим де-
ло ви ма зе мље, па и та мо где се 
то еко ном ски не ис пла ти.

У чи тав про блем укљу чи ла се 
и др жа ва, па је та ко Ин спек ци ја 
за по штан ске услу ге, ко ја де лу је 
у окви ру Ми ни стар ства за кул-
ту ру, ин фор ми са ње и ин фор-
ма ци о но дру штво, при ли ком 
из вр ше не кон тро ле за пле ни ла 
1126 по ши ља ка „Ин фо ста на”, уз 
обра зло же ње да се ра ди о ре-
зер ви са ним по штан ским услу-
га ма за ко је је ис кљу чи во овла-
шћен јав ни по штан ски опе ра тер 
Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја”.

На кон то га, на ше пред у зе ће 
под но си ту жбу При вред ном су-
ду про тив ЈКП „Ин фо стан” из Бе о-
гра да и „CM lo gi stic Me nag ment”, 
па оста је да ве ру је мо у прав ни 
по ре дак у на шој др жа ви.

Тре ба још ис та ћи да је на ше 
пред у зе ће при хо до ва ло од Ин-
фо ста на око 12 ми ло на ди на ра 
ме сеч но, што је зна чај на су ма и 
да је нам за пра во да син ди кал но 
де лу је мо у ци љу за шти те ви тал-
них ин те ре са и функ ци о ни са ња 
по штан ског си сте ма.

ЈКП „Ин фо стан” је по де лом 
град ских ре со ра на кон прет ход-
них из бо ра „при па ло” Ли бе рал-
но де мо крат ској пар ти ји Че до-
ми ра Јо ва но ви ћа.

Оста је нам да са че ка мо и ви-
ди мо да ли је у на шој др жа ви по-
ли ти ка ја ча од прав де и за ко на.

(НЕ)РЕ ЗЕР ВИ СА НЕ ПО ШТАН СКЕ УСЛУ ГЕ

Далијеполитикајача
одправдеизакона?
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У то ку је ре а ли за ци ја пи лот про-
јек та по по днев не до ста ве и до ста ве 
су бо том ко ји спро во ди Ди рек ци ја за 
по штан ску мре жу, у са рад њи са свим 
рад ним је ди ни ца ма по штан ског са-
о бра ћа ја. У праћење пи лот про јек-
та од са мог по чет ка укљу че ни су и 
пред став ни ци оба ре пре зен та тив на 
син ди ка та у Пред у зе ћу. 

Стар то ва њем пи лот про јек та, ме-
ђу за по сле ни ма ко ји су укљу че ни у 
ње га, ја вио се ве ли ки от пор и страх 
због про ме не на чи на ра да. Да би 
раз ја сни ли све аспек те овог про јек-
та и за по сле ни ма по ну ди ли од го во-
ре на нај че шћа пи та ња, упри ли чи ли 
са мо раз го вор са мр Не бој шом Ден-
дом, ди рек то ром Ди рек ци је за по-
штан ску мре жу.

Шта је циљ уво ђе ња пи лот про
јек та? 

Циљ пи лот про јек та је да се ква ли-
тет до ста ве по диг не на виши ни во, 
да на ше сер ви се учи ни мо флек си-
бил ни јим, бо љим и при ла го ђе ни јим 
по тре ба ма и зах те ви ма ко ри сни ка.  
Са гле да ва ју ћи ста ње еко но ми је у 
зе мљи и окру же њу, све ја чу и из-
ра же ни ју кон ку рен ци ју, као и кон-
стант но сма ње ње ли ми та у  окви ру 
ре зер ви са ног сер ви са, са тен ден ци-
јом пот пу не ли бе ра ли за ци је тр жи-
шта, за јед нич ка оба ве за свих нас у 
Пред у зе ћу је да при пре ми мо По шту 
за тр жи шно по сло ва ње у но вим и те-
жим окол но сти ма и са кон ку рен ци-
јом ко ја већ уве ли ко угро жа ва на ше 
по сло ва ње. Наш циљ је да спрем ни 
до че ка мо тај тре ну так са раз ви је ним 
и при ла го ђе ним  сер ви си ма и тех но-
ло ги јом, па са мим тим и до ста вом, 
као по след њом фа зом у лан цу оп-
слу жи ва ња. Ако хо ће мо да са чу ва мо 
по сто је ће и обез бе ди мо но ве по сло-
ве, а ти ме кон ти ну и ра но обез бе ди-
мо рад ни ци ма за ра де, не сме мо за-
би ти гла ву у пе сак и по на ша ти се као 
да се ни шта око нас не де ша ва, као 
да се ни шта не ме ња. Сег мент до ста-
ве је на ша кон ку рент ска пред ност у 

ИНТЕРВЈУ: МР НЕБОЈША ДЕНДА, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПОШТАНСКУ МРЕЖУ

Циљнамједаподигнемо
квалитетдоставе

од но су на дру ге опе ра то ре на овим 
про сто ри ма и она се мо ра ме ња ти и 
при ла го ђа ва ти зах те ви ма ко ри сни-
ка, усло ви ма и про ме на ма ко је нам 
на ме ће тр жи ште и то је наш циљ и 
стал ни за да так.

За што се у про ме не кре ће баш 
од до ста ве? У на шем Пред у зе ћу 
има пу но сег ме на та ко ји су зре ли 
за „ре се то ва ње”?

Ја бих ре као да се про ме не спро во-
де и пла ни ра ју у свим тех но ло шким 
сег мен ти ма. Шал тер ско по сло ва ње 
се не пре ста но ме ња кроз за ме ну тех-
но ло шке Пост нет апли ка ци је, но вом 
Пост тис апли ка ци јом, ре де фи ни са-
њем про це ду ра, пла ном за уво ђе ње 
мул ти бен кин га и дру гих услу га, при-
ла го ђа ва њем рад них вре ме на по шта 
пре ма по тре ба ма ко ри сни ка и тран-
сфор ма ци јом не про фит них по шта у 
не ке уго вор не об ли ке. 

За сег мент пре ра де пла ни ра ју се 
мо жда нај ве ће и нај зна чај ни је тех-
но ло шке про ме не. На и ме, ре а ли за-
ци јом из град ње три ре ги о нална по-
штан ско-ло ги сти чка цен тра –РПЛЦ 
у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ни шу и 
ауто ма ти за ци јом про це са пре ра де 
свих вр ста пи смо но сних, па кет ских и 
екс прес по ши ља ка, и ин тен зив ни јим 
пру жа њем услу га ло ги стич ког ти па, 

до ћи ће до не ми нов них тех но ло-
шких про ме на у свим тех но ло шким 
фа за ма, па и у до ста ви. Ауто ма ти зо-
ва ним сор ти ра њем пи смо но сних по-
ши ља ка пла ни ра на је де о ба по ши-
ља ка до до став ног ре јо на, чи ме ће 
се из гу би ти део по сло ва при пре ме 
по ши ља ка за до ста ву. На осно ву на-
пред из не тог, ре као бих да се про-
ме не у до ста ви пла ни ра ју на кра ју 
тех но ло шког лан ца пру жа ња услу га! 
У сва ком слу ча ју сло жио бих се са 
Ва ма да у мно гим сег мен ти ма по сло-
ва ња ни шта ни је ме ња но го ди на ма и 
да су про ме не не ми нов не. Због то га 
ни до ста ва не ће мо ћи да бу де из у зе-
та од њих.

Те жи ште по штан ског де ло ва ња се 
и у Евро пи ста вља на до ста ву јер је 
њи хо ва ор га ни за ци ја ску па. Шал тер-
ско по сло ва ње и плат ни про мет се 
раз ви ја и ауто ма ти зу је та ко да ће би-
ти мо гу ће пла ти ти ра чу не и оба ви ти 
тран сак ци ју од ку ће, пре ко ра чу на-
ра или мо бил ног те ле фо на, али и на 
мно гим дру гим ме сти ма. Тех но ло ги ја 
још ни је сми сли ла на чин да за ме ни 
лич но уру че ње и то ће та ко оста ти 
још ду го. За то је вр ло бит но да се на-
ша до ста ва при ла го ди и при пре ми 
за по сло ва ње у бу дућ но сти јер је си-
гур но да ће то би ти је дан од те ме ља 
по штан ске де лат ности.

Мр Небојша Денда: Припремамо Пошту за тржишно пословање 
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Пи лот про је кат тра је већ не ко
ли ко ме се ци. Ка ква су до са да шња 
ис ку ства и ре зул та ти?

Сва ка ко да има от по ра и про бле-
ма, али и то је део про јек та и то смо 
же ле ли да са гле да мо. Же лим да ис-
так нем да се све по кре ну те ак тив-
но сти спро во де у ци љу до би ја ња 
нео п ход них па ра ме та ра ко ји ће нам 
по мо ћи у до но ше њу до бре и ква ли-
тет не од лу ке. Тек на кон за вр шет ка 
пи лот про јек та при ку пи ће мо и ана-
ли зи ра ти до би је не по дат ке и на кон 
то га до не ти да ље од лу ке. Мој зах тев 
пре ма свим уче сни ци ма овог про јек-
та је да нам сво јим ко рект ним ра дом 
и за ла га њем по мог ну да до би је мо 
ре ле вант не по дат ке, да нам ука жу на 
све про бле ме и про пу сте, ка ко би смо 
до не ли ква ли тет не од лу ке. Тре ба на-
гла си ти да ће у про це су до но ше ња 
од лу ка би ти укљу че ни и пред став ни-
ци ре пре зен та тив них син ди ка та. 

Што се ти че до сад до би је них по да-
та ка, сма трам да не тре ба да их ко-
мен та ри ше мо пре за вр шет ка пи лот 
про јек та.

Кроз раз го во ре са до ста вља чи
ма чу ли смо да је глав ни про блем 
на чин уру че ња суд ских пи са ма. То 
је и био је дан од раз ло га да се по
кре не пи лот про је кат. На ја ви ли 
сте раз го во ре са над ле жни ма у 
Ми ни стар ству прав де ка ко би се 
из ме нио Пра вил ник о уру че њу њи
хо вих пи са ма. Ка ко иде тај по сао?

До но ше њем но вог За ко на о обез-
бе ђе њу и из вр ше њу, За ко на о кри-
вич ном и За ко на о пар нич ном по-
ступ ку у зна чај ној ме ри је из ме њен 
за кон ски оквир ко јим је де фи ни са на 
про це ду ра уру че ња суд ских пи са ма. 
До са да смо има ли ви ше са ста на ка са 
по моћ ни ком ми ни стра, го спо ди ном 
Вој ка ном Си ми ћем из Ми ни стар ства 
прав де. Са стан ке смо ини ци ра ли ми, 
у на ме ри да се из ра ди но во Упут ство 
о уру че њу суд ских пи са ма, ускла ђе-
но са но вим за ко ни ма. 

У ци љу ре а ли за ци је овог по сла, за-
по сле ни у Ди рек ци ји за по штан ску 
мре жу, у са рад њи са ко ле га ма из Ди-
рек ци је за пи смо но сне услу ге, са чи-
ни ли су ини ци јал ни пред лог но вог 
упут ства ко је смо упу ти ли ми ни стар-
ки прав де, го спо ђи Сне жа ни Ма ло-
вић. Да љи план је да се фор ми ра за-

јед нич ка рад на гру па ко ја ће има ти 
за да так да наш ини ци јал ни пред лог 
пре то чи у зва нич но Упут ство. 

На шим пред ло гом је пред ви ђе на 
јед но став ни ја и без бед ни ја про це ду-
ра уру че ња суд ских пи са ма, ко јом ће 
се обез бе ди ти ви ши ни во ква ли те та, 
као и знат но ве ћи про це нат уру че-
ња.

На за јед нич ким са стан ци ма са 
до ста вља чи ма чу ли смо да им је 
нај ве ћи про блем рад су бо том. 
Син ди кат ПТТ Ср би је је на осно ву 
зах те ва сво јих чла но ва из дао и са
оп ште ње где је ја сно ре че но да се 
про ти ви уво ђе њу рад не су бо те за 
до ста вља че. Хо ће ли би ти до го во
ра или ће мо мо ра ти на ули цу?

Мо рам ре ћи да по сто је опреч ни 
ста во ви и ми шље ња. Пр во је ре че но 
да до ста вља чи не при ста ју на по по-
днев ни рад, по том је ре че но да се 
про ти ве са мо ра ду су бо том, опет у 
не ким рад ним је ди ни ца ма ни је оспо-
ра ва но  уво ђе ња про ме на у до ста ви. 
Мо жда ће се вре ме ном по ка за ти да 
ће не ки дру ги дан у не де љи за до ста-
ву би ти  ма ње оп те ре ћен ? 

Ре као бих да се од са мог по чет ка 
пи лот про јек та пу но енер ги је тро ши 
не би ли нам се оте жа ло спро во ђе ње 
про јек та. Ре као бих и да је би ло пу но 
не тач них и ин фор ма ци ја ко је су има-
ле свр ху за са мо и сти ца њем и на ме-
та њем не ких по је ди на ца, ко ји су овај 
про је кат зло у по тре би ли за соп стве-
ну про мо ци ју. 

За да так свих нас у Пред у зе ћу је да 
ра ди мо на по ди за њу све сти свих за-
по сле них, ко ји тре ба да зна ју да са мо 
успе шна По шта мо же на ма и на шим 
по ро ди ца ма ду го роч но да обез бе ђу-
је ста бил ну ег зи стен ци ју. 

По ста вља се пи та ње ка кво до бро 
мо же мо оче ки ва ти уко ли ко про бле-
ме бу де мо ре ша ва ли на ули ци? Тре-
ба да се освр не мо и на си ту а ци ју грч-
ких по шта ра, ко ји ни су има ли слу ха 
за бла го вре ме но при ла го ђа ва ње 
њи хо ве по ште еко ном ској си ту а ци ји 
и про бле ми ма ко ји су се на го ми ла-
ва ли. Њи хо ви по ку ша ји да про бле ме 
ре ша ва ју на ули ца ма до ве ли су до 
си ту а ци је у ко јој је угро же на ег зи-
стен ци ја пред у зе ћа, њи хо ва рад на 
ме ста, а са мим тим и ег зи стен ци ја 
њи хо вих по ро ди ца.  

Ја не ми слим да је став о из ла ску на 
ули це ра ди ре ша ва ња про бле ма до-
бар ни ти по тре бан у овом тре нут ку. 
За јед но тре ба да се бо ри мо за ви ше 
по сла, ви ше ра да и за про ме не ко је 
су том ци љу по све ће не. Об зи ром на 
на ја ву још те же по слов не 2012. го-
ди не, мислим да је из ла зак на ули це 
нај го ре ре ше ње, ко је мо же оста ви ти 
ду бо ке и ду го роч не по сле ди це Пред-
у зе ћу. То је ре ше ње ко је при жељ ку је 
на ша кон ку рен ци ја. Слич не си ту а ци-
је су нам у про те клим вре ме ни ма до-
не ле до ста про бле ма, ре вол ти ра них 
ко ри сни ка и рас ки ну тих уго во ра. 
Ако хо ће мо да уна пре ђу је мо овај си-
стем, он да сви за јед но мо ра мо ви ше, 
на пор ни је и ква ли тет ни је да ра ди мо. 
Са гле да ва ју ћи дру га јав на пред у зе-
ћа, при ват не ком па ни је, ма ла и сред-
ња пред у зе ћа, као и усло ве у ко ји ма 
за по сле ни у њи ма ра де, ми слим да је 
при ви ле ги ја ра ди ти у По шти. Сто га је 
на ша за јед нич ка оба ве за да чи ни мо 
све ка ко бисмо до при не ли да По шта 
у бу дућ но сти бу де још бо ља и успе-
шни ја ком па ни ја.

Уво ђе ње но ви на овог оби ма је ве
ли ка про ме на у по сло ва њу, али и 
у жи во ти ма рад ни ка. Упра вља ње 
про ме на ма је да нас чи та ва на уч
на ди сци пли на. Ка ко ко мен та ри
ше те чи ње ни цу да се по је ди ни ди
рек то ри рад них јед ни ци ца ни су ни 
по ја ви ли у по шта ма где се спро во
ди пи лот про је кат?

Сма трам да је то не до пу сти во, јер 
су ди рек то ри рад них је ди ни ца од го-
вор ни за ква ли тет но ор га ни зо ва ње 
по сло ва и спро во ђе ње овог про јек-
та. Овом при ли ком бих вас за мо лио 
да нам да те и кон крет не по дат ке у 
ко јим рад ним је ди ни ца ма је то слу-
чај!

Сви на ши за по сле ни тре ба да зна-
ју да је Ди рек ци ја за по штан ску мре-
жу пот пу но отво ре на за сва ку до бру 
иде ју и ини ци ја ти ву, као и за сва ку 
ар гу мен то ва ну кри ти ку и у том сми-
слу, вра та Ди рек ци је су им ши ром 
отво ре на. 

С обзиром на то да се бли жи крај 
го ди не, овај ин тер вју бих на кра ју ис-
ко ри стио да свим на шим за по сле ни-
ма по же лим срећ ну и успе шну 2012. 
го ди ну.  
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По ру ка са те ре на ко ју су пре не ли 
на ши ак ти ви сти ко ји су оби ла зи ли 
ко ле ге који учествују у пројекту је 
да по шта ри не же ле да ра де су бо-
том. Ста ри ји до ста вља чи је два че-
ка ју да до ђе су бо та јер те шко из-
др жа ва ју тем по ра да то ком рад не 
не де ље и уво ђе ње су бо те би за њих 
би ло ка та стро фал но. Са дру ге стра-
не, мла ђе ко ле ге ко ри сте су бо ту да 
до дат но за ра де не ки ди нар јер зна-
мо ка кве су нам пла те. На овај на-
чин би ди рект но ути ца ли на ње гов 
по ро дич ни бу џет, што би иза зва ло 
ве ли ко не за до вољ ство.

То је њи хов став, а про бле ма има 
на пре тек. Као пр во, чи ње ни ца је 
да у по по днев ним са ти ма и су бо-
том нај ве ћи број фир ми и прав них 
ли ца не ра ди. Ако поч не мо да им 
оста вља мо из ве шта је пла ши мо се 
да ће нас ти ко ри сни ци на пу сти ти. 
По се бан про блем су да ни ка да се 
но се пен зи је, јер у тим да ни ма до-
ста вља чи ра де прак тич но 12 са ти 
днев но. Не по сто ји дру ги на чин да 
се од ра ди по сао. 

Ка да се од ра ди су бо та, по не де-
љак је прак тич но из гу бљен дан, а 
по ста вља се и пи та ње тро шко ва 
ко ји на ста ју ова квом ор га ни за ци-
јом ра да. Не сме се за не ма ри ти ни 
пи та ње без бед но сти. До ла зи мо у 
си ту а ци ју да се ше та мо са тор ба-
ма по мра ку као гли не ни го лу бо ви, 
а ко ри сни ци су не по вер љи ви јер 
ни су на ви кли да до ла зи мо у по по-
днев ним ча со ви ма и че сто не го ду ју 
за то што их пре ки да мо у по по днев-
ном од мо ру.

По шта ри да ју свој кон тра пре длог 
а то је да се ан га жу ју но ви рад ни ци. 
Си гур ни смо да у Пред у зе ћу има 
нај ма ње 400 рад ни ка ко ји мо гу да 
се ан га жу ју као до ста вља чи и на-
ста ли про блем ће ла ко би ти ре шен. 
Же ли мо да се пре ста не са ли це-
мер јем и да се по шта ри про зи ва ју 
због ло шег ква ли те та услу га, а да се 

ад ми ни стра ци ја стал но умно жа ва 
и са ма се би сми шља по сло ве ка ко 
би се сте као ути сак да има ју шта 
да раде. На тај на чин би се ре шио 
и про блем го ди шњих од мо ра. По-
шта ри по ру чу ју да ова си ту а ци ја 
по ста је не из др жи ва и да се њи хов 
став и ми шље ње мо ра узе ти у об-
зир при ли ком до но ше ња ко нач ног 
ре ше ња о судбини Пројекта, али и 
свеукупном стању доставе.

Из о ста ла пра ва 
ко му ни ка ци ја

Пра ве ћи ана ли зу пи лот про јек-
та до шли смо до за кључ ка да је је-
дан од ве ћих про бле ма чи ње ни ца 
да је из о ста ла пра ва ко му ни ка ци ја 
и ин фор ми са ње ко ле га ко ји ра де у 
но вом ре жи му. Син ди кат ПТТ Ср-
би је је ин си сти рао да тај сег мент 
мо ра да до жи ви ве ли ку про ме ну, 
јер је уво ђе ње ова квих измена у ра-
ду ве о ма бол но за све за по сле не. 
Уво ђе њу про ме на у по сло ва ње се 
сву да при да је по се бан зна чај па је 
не до пу сти во да ди рек тор рад не је-
ди ни це у ко јој се уво ди нов на чин 
до ста ве не по ја ви у тој по шти и не 

раз го вара са сво јим рад ни ци ма. До-
шли смо у си ту а ци ју да син ди кал ци 
об ја шња ва ју шта, ка ко и за што се 
ра ди на осно ву оно га што чу ју на 
са стан ци ма ко ји ма при су ству ју, док 
ру ко вод ство рад них је ди ни ца се ди 
у кан це ла ри ја ма. 

На ши ак ти ви сти су оби ла зи ли 
сво је чла но ве у до став ним са ла ма 
где се ра ди на нов на чин и пр во пи-
та ње нам је увек би ло да ли им се 
обра тио ди рек тор рад не је ди ни це, 
да ли их не ко оби ла зи и раз ја шња-
ва не до у ми це и спор на пи та ња. На 
жа лост, рет ко смо до би ја ли по зи-
ти ван од го вор. Са мо кад до ђе до 
бун та рад ни ка не ко се се ти да по-
ша ље ше фа слу жбе или евен ту ал-
но по моћ ни ка да уми ри си ту а ци ју, 
углав ном пре те ћи за ме нама. Наш 
за кљу чак је да су ко му ни ка ци ја и 
рад са за по сле ни ма један од ве ћих 
про блема овог Про јек та.

Став Син ди ка та 
ПТТ Ср би је

Син ди кат ПТТ Ср би је је ја сно 
из нео свој став кроз са оп ште ње 
ко је је про сле ђе но свим за по-

ДО СТА ВЉА ЧИ ПРО ТИВ УВО ЂЕ ЊА РА ДА СУ БО ТОМ

Контрапредлог–администрација
дапомогнепоштарима!

Поштари поручују: Стање на достави постаје неиздрживо
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„Пи лот про је кат је у стар ту до-
жи вео крах оче ки ва ња по сло дав-
ца. Ре зул та ти ни су баш ре пре зен-
та тив ни, што се да при ме ти ти по 
ма лом уве ћа њу од пет по сто уру-
че ња по ши ља ка. На мер но ка жем 
по ши ља ка, јер ту ни су ура чу на та 
са мо суд ска пи сма. По кре ну ли смо 
цео овај про је кат због жал би су да 
на наш рад, а по под не се но се све 
АРС по шиљ ке. До ста вљач ко ји ра-
ди по под не но си по шиљ ке за че-
ти ри ре јо на и не уру чи ни по ло ви-
ну по ши ља ка. 

За ми сли те ка кво би уру че ње би-
ло да ни смо уба ци ли на хи ља де 
фла је ра ка ко би оба ве сти ли ко-
ри сни ке о то ме да ће мо и по под-
не до но си ти по шиљ ке! За ми сли те 
са мо да по мр клом мра ку тре ба да 
оби ђе те че ти ри ре јо на, и уру чи те 
са мо по не ку по шиљ ку!

Ре као би наш на род ко ље мо во-
ла за ки ло ме са. 

А са да до ла зи мо на оно што се 
иза бр да кри је – уве сти рад не су-
бо те. До ђеш су бо том па ти ви ше 
вре ме на тре ба да одво јиш оне по-
шиљ ке ко је су за фир ме, шко ле, 
адво ка те, вр ти ће итд. ко ји не ра де 
и оно што ти оста не да од не сеш 
оти шло на ви кенд. Под ра зу ме ва 
се да при чам о пре по ру ка ма, а за 
обич ну по шту ко ју од не сеш у су-
бо ту џа ба до ла зиш у по не де љак, 
јер не ма ни шта. Сме шно је да се 
по ре ди мо са ма лим ку рир ским 
слу жба ма и да због то га што они 
ра де су бо том то тре ба и ми да ра-
ди мо.

Ни смо ми до ста вља чи „опе ри са-
ни” од по сла, ми хо ће мо да ра ди-
мо – са мо нам ви из ме наџ мен та 
на ба ви те по сао и ми ће мо то од-
ра ди ти ква ли тет но, а он да ће мо 
за јед но има ти и су бо ту и не де љу 
за од мор.”

БО ШКО ЖЕ РА ЂА НИН, ПРЕД СТАВ НИК СИН ДИ КА ТА 
КОЈИ ПРАТИ ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ:

Досадашњирезултати
нисурепрезентативни

сле ни ма. Син ди кат је по др жао 
став сво јих чла но ва ко ји ра де 
по сло ве до ста ве да се не при-
ста не на рад су бо том и то пре 
све га због пи та ња без бед но сти 
за по сле них, али и чи ње ни це да 
је рад но вре ме при ла го ђе но са-
да шњој ор га ни за ци ји ре јо на. У 
ко ли ко би би ла до не та од лу ка 
да се ра ди су бо том и у по под-
нев ним са ти ма, мо ра ло би да се 
ре де фи ни ше комплетна до ста ва, 
ре јо ни, нор ме и број изврши ла-
ца. 

До дат ни ар гу мент за овај 
став је и лош ма те ри јал ни по-
ло жај рад ни ка По ште. До да тно 
оптерећење за пос ле них у си-
ту аци ји ка да се са платом је два 
пре жив ља ва мо же иза зва ти со-
ци јал ни бунт, па се и о томе мора 
водити рачуна.

Сма тра мо да се про бле ми на 
до ста ви не ће ре ши ти уво ђе њем 
рад них су бо та већ ан га жо ва њем 
оп ти мал ног бро ја до ста вља ча и 
из ме на ма уго во ре них усло ва за 
уру че ње суд ских пи са ма. То је 
је ди ни ис пра ван пут, а све дру го 
је са мо бе жа ње од ствар но сти и 
пре ба ци ва ње од го вор но сти на 
до ста вља че. Син ди кат ПТТ Ср-
би је ће на ста ви ти да ак тив но 
уче ству је и пра ти ре зул та те овог 
про јек та. Ре а го ва ће мо и за шти-
ти ти ин те рес на ших чла но ва уко-
ли ко за то бу де би ло по тре бе.

Сма тра мо и да је про је кат по-
кре нут у по гре шно вре ме, јер 
нам је крај го ди не сам по се би 
те жак, ка ко због по ве ћа ног оби-
ма по сла та ко и због вре мен ских 
усло ва. Ако ће се ме ри ти ис ко-
ри шће ност рад ног вре ме на, он-
да Син ди кат ПТТ Ср би је не ће 
до зво ли ти да се то ра ди са мо на 
слу ча ју до ста вља ча – тра жи ће мо 
да се пре и спи та рад но вре ме и 
оп те ре ће ност свих за по сле них.

По ди за ње ква ли те та, на че му 
се ин си сти ра у пи лот про јек ту, 
ни је спор но али је спо ран на чин 
на ко ји се по ку ша ва са по ди за-
њем ква ли те та до ста ве. Зву чи 
го то во не ве ро ват но да у не ким 
рад ним је ди ни ца ма зва нич но 
има ви ше ре јо на не го до ста вља-

по сло ви ма, али је при јем из гле-
да мо гућ са мо у ад ми ни стра ци ји 
и ди рек ци ја ма. Та ко до ла зи мо у 
си ту а ци ју да се и без пи лот про-
јек та ор га ни зу је рад на тај на чин 
да се по кри ва ју ре јо ни где не до-
ста је до ста вљач што не ми нов но 
до во ди до па да ква ли те та усу ге.

Имамо ситуацију да је немогуће 
искористити годишњи одмор јер 
нема ко да замени поштара на 
његовом рејону. Систем рада у 
двојкама или тројкама већ одав-
но функционише у Пошти, па 
не видимо ни мало простора за 
додатни рад а да се при том не 
угрози радно време како је то 
већ прописано у Закону о раду. 
Мо ра се обез бе ди ти аде ква тан 
број из вр ши ла ца и тек та да се 
мо же рас пра вља ти о моделима 
и тра жи ти ква ли тет.

ча. Го то во све рад не је ди ни це у 
си сте му већ ме се ци ма тра же ан-
га жо ва ње рад ни ка на по ме ну тим 

Торба је све тежа
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Си гур но је да су тех но ло шка пи-
та ња да нас нај за сту пље ни ја у син-
ди кал ном ра ду, јер нам ве ли ки 
про бле ми и стал не при ту жбе са те-
ре на сва ко днев но на ме ћу ову те му. 
То је био раз лог да вам за овај број 
пре не се мо раз го вор са члановима 
Ко ми си је за тех но ло ги ју Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

Као пр ва те ма нам се на ме
ће спро во ђе ње пи лот про јек та 
„По по днев не до ста ве и до ста ве 
су бо том”.  Ка кав је став Ко ми си
је?

Ана ли зом до са да шњег ра да у по-
по днев ној до ста ви и ра да на до ста-
ви су бо том, кон ста то ва ли смо да 
но ва ор га ни за ци ја ни је да ла за до-
во ља ва ју ћи про це нат и оправ да-
ност за уво ђе ње овог на чи на ра да, 
пр вен стве но за то што се у ана ли зу 
ни су укљу чи ва ли тро шко ви ко ји 
не ми нов но на ста ју. Тех но ло шки 
про блем пред ста вља чи ње ни ца да 
су ре јо ни пра вље ни за осмо ча сов-
но рад но вре ме до ста вља ча, али 
не тре ба за не ма ри ти ни пи та ње 
без бед но сти, по тре бу ан га жо ва ња 
об ра чун ских рад ни ка итд.

Ко нач ну реч о ово ме тре ба из-
ре ћи по окон ча њу пи лот про јек та. 
Ме ђу тим, сма тра мо нео п ход ним 
да се пред сед ни ци син ди кал них 
ор га ни за ци ја или чла но ви од бо ра 
СО за ду же ни за тех но ло ги ју укљу-
че у при ку пља ње па ра ме та ра ко-
ји ће на кра ју ис ка за ти про цен те 
ре а ли за ци је овог пи лот про јек та. 
Ти ме би по мо гли Из вр шном од бо-
ру у до но ше њу ко нач не од лу ке по 
овој ини ци ја ти ви Ди рек ци је за по-
штан ску мре жу. За да так Ко ми си је 
је да од мах по окон ча њу про јек та и 
до би ја ња ва лид них ре зул та та при-
пре ми ми шље ње и ар гу мен та ци ју 
Из вр шном од бо ру ко ји ће на осно-
ву то га да ти ко нач но ми шље ње на-
шег Син ди ка та.

Има мо пу но при мед би на ста
ти сти ку и нор ме. Шта тре ба 
пред у зе ти по том пи та њу?

Упу ти ти зах тев по сло вод ству 

КОМИСИЈА ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

Највишепроблеманадостави
Пред у зе ћа да се од мах пре ду зму 
ме ре у ци љу са чи ња ва ња но вог 
пра вил ни ка о ста ти сти ци и нор ма-
ма, као и утвр ђи ва ње но вих нор ми 
за све услу ге. Сто ји мо иза кон ста-
та ци је да је са да шњи Пра вил ник о 
ста ти сти ци и нор ма ма пре ва зи ђен, 
а нор ме су из гу би ле ре ал ност про-

ни на де лу дру гог ре о на, ис пла ти 
ко рек ци ја за ра де. Ка ко се при ме
њу је ова од ред ба?

Раз ма тра ли смо и овај про блем 
и по ку ша ће мо да од над ле жне ди-
рек ци је до би је мо ин фор ма ци ју о 
на чи ну ис пла те ко рек ци је по што-
но ша ма ко ји су до дат но ан га жо-
ва ни. Мо жда је ре ше ње да се за ту 
на ме ну пред ви ди до дат ни фонд за 
сти му ла ци ју, јер се са да ко ри сти 
већ по сто је ће пра во ди рек то ра РЈ 
до де ље но Ко лек тив ним уго во ром 
у ви си ни од 2 од сто ма се за за ра де. 
По ку ша ће мо да пре ко на ших ак ти-
ви ста до би је мо по дат ке и из рад-
них је ди ни ца, јер са да ниг де не по-
сто ји ва лид на ин фор ма ци ја да ли 
се сву да по шту је од лу ка о да ва њу 
ко рек ци је за та кву вр сту ан га жо-
ва ња или то за ви си од во ље на ле-
жних ди рек то ра и управ ни ка.

Све ви ше при ту жби и про бле
ма нам до ла зи услед не до вољ ног 
бро ја рад ни ка на до ста ви и на 
шал те ри ма. Ка ква су Ва ша са
зна ња, шта је про блем?

Чи ње ни ца је да нам не до ста ју 
рад ни ци у тех но ло ги ји а по себ-
но до ста вља чи. Пре ма на шим ин-
фор ма ци ја ма на па пи ру нас има 
са свим до вољ но, али сви зна мо да 
у прак си то ни је та ко. Ста ти сти ка 
ба ра та са не ре ал ним бро јем из вр-
ши ла ца и то, пре све га, што је тај 
по сао те жак па нам рад ни ци по-
ста ју здрав стве но не спо соб ни да 
пе ша че и но се тор бу. Ре ше ње је да 
се по што но ша ма ко ји су због огра-
ни че ња услед бо ле сти и ста ро сти 
рас по ре ђи ва ни на дру га рад на 
ме ста ура де ре ше ња о рас по ре ђи-
ва њу на та рад на ме ста ка ко не би 
оп те ре ћи ва ли број из вр ши ла ца на 
до ста ви.

По сто ји и пред лог да се фор ми ра 
за штит на ра ди о ни ца где би се рас-
по ре ди ли сви за по сле ни ко ји ни су 
ви ше спо соб ни да оба ља ју сво је 
рад не за дат ке. Син ди кат ПТТ Ср би-
је је по др жао тај пред лог из ху ма-
них раз ло га, али са да ви ше ни ко и 

ме ном (ко рек ци јом) на чи на пру-
жа ња по је ди них услу га и на ро чи то 
уво ђе њем но вих услу га за ко је ни су 
од ре ђе не нор ме. Наш зах тев је да 
се из на ђе на чин за пре ци зним еви-
ден ти ра њем свих по сло ва и услу га 
ко ји се из вр ша ва ју у По шти, а на ро-
чи то у тех но ло шком де лу про це са, 
по го то во што у по след ње вре ме 
углав ном тр пи мо кри ти ке о не ис-
ко ри шће но сти по је ди них рад ни ка 
у тех но ло шким це ли на ма. Убу ду ће, 
док се не уста но ве и не при хва те 
но ва упут ства о ста ти сти ци и нор-
ма ма и не нор ми ра ју сви по сло ви у 
овом лан цу, илу зор но је по зи ва ти 
се на ана ли зе ко је се на сла ња ју на 
по дат ке из ста ти сти ке.

Да кле, ре ше ње за део про бле-
ма је нов Пра вил ник о ста ти сти ци 
и нор ма ма, али и по тре ба да се у 
ње го ву из ра ду од са мог по чет ка 
укљу че и ре пре зен та тив ни син ди-
ка ти. То је је ди ни на чин да ре ши мо 
овај про блем.

Но ви Ко лек тив ни уго вор пред
ви ђа мо гућ ност да се до ста вља
чи ма, ко ји су до дат но ан га жо ва

Раде Станишић, члан Комисије



11децембар 2011 • број 160   

ПОШТАР

не по ми ње ту оп ци ју ко ја је јед но 
од мо гу ћих ре ше ња за овај про-
блем. На ста ви ће мо да ин си сти ра-
мо на ан га жо ва њу по треб ног бро ја 
рад ни ка на тим по сло ви ма, јер се 
ти ме по ди же ква ли тет до ста ве, на 
че му се ин си сти ра, али се и шти те 
за по сле ни и њи хо ва пра ва.

Сти че се ути сак да је нај ви ше 
про бле ма на до ста ви. Са да је зи
ма, пе ри од ка да је до ста ва нај у
гро же ни ја. Ми сли ли Пред у зе ће о 
сво јим рад ни ци ма ко ји ра де под 
из у зет но те шким усло ви ма?

Ве ли ко не за до вољ ство рад ни-
ка на до ста ви про у зро ко ва но је у 
нај ма њу ру ку не ко ле ги јал ним по-
на ша њем руководилаца, а због 
не бла го вре ме ног обез бе ђи ва ња 
до вољ ног бро ја во зи ла за ре јо не 
на ко ји ма је пут ним ли стом пред-
ви ђе на упо тре ба мо тор ног во зи ла. 
Про блем на ста је у зим ском пе ри-
о ду ка да рад ни ци ни су у мо гућ-
но сти да ко ри сте мо пе де. Јед но 
од ре ше ња је пла ћа ње па у ша ла 
за ко ри шће ње соп стве ног во зи ла, 
али ни је пре ци зно од ре ђе на гра-
ни ца пре ђе ног пу та ко ји по што-
но ша мо же у то ку осмо ча сов ног 
ра да пре ћи пе ши це. Ме ђу тим, и ту 
се до го ди ло да су сред ства по тро-
ше на за пар ме се ци у то ку те ку ће 
го ди не, а из го вор да у бу џе ту Пред-
у зе ћа ни је пред ви ђе на по треб на 
ко ли чи на сред ста ва ни је уми ри ла 
по што но ше ко ји су при ну ђе ни да 
у зим ском пе ри о ду, првнстве но у 
ци љу соп стве ног здра вља, ко ри сте 
соп стве но во зи ло у слу жбе не свр-
хе. Та њи хо ва бри га за ква ли тет но 
оба вља ње по сла, али и за соп стве-
но здра вље, ко шта их у про се ку 10 
до 15 хи ља да ди на ра! Син ди кат 
ана ли зи ра мо гућ ност да се зах те-
ва ре тро ак тив но ис пла ћи ва ње на-
кна де за ко ри шће ње соп стве ног 
во зи ла на до ста ви. Тре ба ис та ћи и 
да ће се ова ква не бри га за рад ни ка 
на кра ју „оби ти о гла ву” Пред у зе ћу 
– кроз бо ло ва ња и ин ва ли ди те те 
за по сле них.

У по след ње вре ме су про ме-
ње на три за ко на ко ји су у ве зи 
са на чи ном уру че ња суд ских пи-
са ма, па су пред став ни ци Пред у-
зе ћа ини ци ра ли раз го во ре у Ми-
ни стар ству прав де и по кре ну та 
је ини ци ја ти ва за из ме ну под-
за кон ских ака та, што би ре зул-
ти ра ло из ме на ма 
Пра вил ни ка о уру-
че њу суд ских пи-
са ма. Циљ је да тај 
пра вил ник омо гу ћи 
да ле ко ве ћи про це-
нат уру че ња, као и јед-
но став ни ји на чин уру че ња 
суд ских пи са ма. То би у ве-
ли кој ме ри олак ша ло рад 
на ших до ста вља ча јер ре-
ал но ту има нај ви ше про-
бле ма.

Са до ста вља чи ма су на 
те рен ишли кон тро ло ри и 
уве ри ли се да гра ђа ни не-
ће да при ме суд ско пи смо. 
Ви ди се да не ко га има код 
ку ће, да стран ка гле да кроз 
шпи јун ку, али не ће да отво-
ри вра та, што ви ше го во ри о гра-
ђан ској све сти и од но су пре ма 
др жа ви и др жав ним ор га ни ма 
не го пре ма по шта ри ма.

Је дан од пред ло га је да се, на-
кон не у спе лог по ку ша ја пр ве 
до ста ве суд ског пи сма, са др жај 
па ку је у но ву ко вер ту и ни ко не 
би знао шта је њен са др жај. Уко-
ли ко се ни та ква по шиљ ка не 
уру чи, она се оста вља у по штан-
ско сан ду че, а суд се оба ве шта ва 
о то ме. 

Дру ги пред лог о ко ме се пре-
го ва ра је да се на кон не у спе лог 
пр вог уру че ња, у сан ду че оста-
вља из ве штај а за тим се о то ме 
оба ве шта ва суд, ко ји са др жај та-
кве по шиљ ке по ста вља на огла-
сну та блу. То би тре ба ло да зна чи 
да је по шиљ ка уру че на, од но сно 

за суд ће то би ти ме ро дав но и 
сма тра ће се да је по зив пра во-
сна жно уру чен. Ако овај пред лог 
бу де при хва ћен, то ће зна чи ти 
да мо же мо има ти сто про цент но 
уру че ње суд ских пи са ма, али ће 
и до ста вља чи би ти за шти ће ни 
од опа сних и не при јат них си ту-
а ци ја ко јих је до са да би ло. За 

са да се не зна ко ји ће мо дел 
би ти усво јен, јер са пред ло-
гом на ше рад не гру пе тре ба 
да се са гла си и Ми ни стар-

ство прав де. Раз го во ри 
на нај ви шем ни воу су у 

то ку, а ми оче ку је мо 
да ће до го вор би ти 
по стиг нут и да ће 
но ви пра вил ник би-
ти да ле ко бо љи од 

прет ход ног, што би 
ели ми ни са ло мно штво 
про бле ма на те ре ну.

Осим до ста вља ча, 
про бле ме са суд ским 
пи сми ма има ју и управ-
ни ци по шта. На и ме, све 

је ви ше њи хо вих по ши-
ља ка ко је се упу ћу ју на адре су 
управ ни ка од ко јих се и зах те ва 
уру че ње. Има мо и слу чај да је 
су ди ја основ ног су да у Ло зни ци 
ка знио управ ни ка јед не по ште у 
Бе о гра ду са обра зло же њем да је 
све сно оме тао суд ски про цес.

Очи глед но је да пра во су ђе по-
ку ша ва да пре ба ци од го вор ност 
за свој лош рад на По шту. Ако се 
на ста ви са ова квом прак сом не-
ће мо мо ћи да се на пла ћа мо ка-
зни јер је ко ле ги ни ца ка жње на 
и по ред чи ње ни це да је по ку шај 
уру че ња оба вљен по свим про-
пи си ма.

За то је вр ло бит но да се што 
пре окон ча ју раз го во ри са над-
ле жни ма у Ми ни стар ству прав де 
и да се на ко рек тан на чин уре де 
ме ђу соб ни од но си.

У ТО КУ СУ РАЗ ГО ВО РИ У МИ НИ СТАР СТВУ ПРАВ ДЕ

Променитиначинуручења
судскихписама
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По сле де таљ но из вр ше них ана-
ли за, Ди рек ци ја за по штан ску мре-
жу је у 2011. го ди ни од ра ди ла по сао 
ре ор га ни за ци је ра да уго вор них 
шал те ра. Раз ло га за њи хо ву ре ор-
га ни за ци ју би ло је ви ше, али су нај-
зна чај ни ји: ве ли ки број уго вор них 
шал те ра, по ја ва зло у по тре ба и не-
ква ли те тан рад, ин тер вен ци ја На-
род не бан ке Ср би је, оба ве за ауто-
ма ти зо ва ног ра да, уки да ње жу тих 
на ло га за упла ту, мо гућ ност отва-
ра ња но вих уго вор них шал те ра на 
атрак тив ним ло ка ци ја ма и др. Та ко-
ђе, усво је ни су но ви тип ски уго во-
ри, та ко да је при ли ком отва ра ња 
но вих уго вор них шал те ра оба ве зно 
пот пи си ва ње уго во ра на од ре ђе но 
вре ме (до шест ме се ци), пред ви ђен 
је ми ни ма лан број од 800 до ку ме-
на та на ме сеч ном ни воу, уве де на је 
мак си мал на за ступ нич ка про ви зи ја 
од 20 од сто, оба ве зна је ауто ма ти-
за ци ја шал те ра и уве ден је от ка зни 
рок од 30 да на од да ту ма уру че ња 
от ка за. Још јед ном тре ба ис та ћи да 
је јед на од бит ни јих оба ве за пот пу-
на ауто ма ти за ци ја свих уго вор них 
шал те ра, са раз ли ком да ако то ра-
ди на ше Пред у зе ће он да се не уго-
ва ра за ступ нич ка про ви зи ја, а ако 
то од ра ди за ступ ник одо бра ва му 
се про ви зи ја од 10 од сто. 

Ни оче ки ва ни ефек ти од ре ор га-
ни за ци је уго вор них шал те ра ни су 
из о ста ли – сма њи ле су се ре кла-
ма ци је, ели ми ни са не су 
зло у по тре бе, ели ми ни сан 
је по за дин ски унос по да та-
ка и са мим тим по бољ шан 
ква ли тет оба вља ња услу га, 
а за бе ле жен је и раст при-
хо да од 50 од сто у од но су 
на исти пе ри од 2010. го ди-
не.

Та ко ђе, сви уго вор ни 
шал те ри су уне ти у ГИС ко ји 
нам омо гу ћа ва про стор ну 
ана ли зу по да та ка на осно-

ву ко јих се до но си од лу ка о отва-
ра њу но вих уго вор них шал те ра, 
ре дов но ажу ри ра ње на ста лих про-
ме на и тач но по зи ци о ни ра ње уго-
вор них шал те ра. Ана ли за ло ка ци ја 
у ГИС-у нам омо гу ћа ва од ре ђи ва-
ње уда ље но сти уго вор ног шал те ра 
од нај бли же по ште, обез бе ђу је нам 
по да так о бро ју ста нов ни ка на од-
ре ђе ном под руч ју, за тим број уго-

те тан рад и ква ли тет ну кон тро лу.
Што се ти че уни фи ци ра ња и обе-

ле жа ва ња из дво је них шал те ра, 
пла ни ра но је да 2012. го ди не РЈ 
„Одр жа ва ње” од ра ди три мо де ла 
та бли за обе ле жа ва ње шал те ра и 
то: ви се ће та бле, са мо сто је ће та бле 
и мон та жне та бле.

А ПЛ ИК АЦИЈЕ 
 „Г АРАЖА” И „КЉУЧ” 

Још  једна  н овина  д олази нам из  
Ди ре кције за  пош танску  мрежу 
–  ради се о  по кр етању а пл ик-
ација  „Г аража” и „Кључ” и  и зд авање  
н алога за  м опеде. Да  најпре  н ап ом-
енемо да се  путни  н алози  и здају за 
а ут ом обиле и  м опеде јер је то  за-
конска  об авеза  којом  по сл одавац 
 одо брава  к ори шћење  слу жбеног  
в озила.  Налог о бе зб еђује  по датке 
о  усутом  г ориву,  пр еђеном  путу, 
 броју  дана на  раду и  в оз ачима  
који су у пра вљали  в озилом. До 
2005.  г одине  путни  н алози су се  
и зд авали  ручно у три  ра зно бојна 
 при мерка, а од 2005.  г одине  н алози 
се  и здају а пл ика тивно на  с адашњем 
 фо рм улару.  П одаци о  в озилу и  
в озачу су а уто матски  п ре уз имани 
из  базе  п од атака (а пл ик ација „А уто-
превоз”). Од  по четка 2011.  г одине  
и зд авање  путног  н алога се  врши 
на  с адашњем  фо рм улару а пл ика-
тивно,  преко а пл ик ације  „Г аража”.  
П ом енута а пл ик ација се  ра звила 

вор них и на ших из дво је них шал те-
ра (уко ли ко по сто је на од ре ђе ном 
под руч ју) као и њи хов оства ре ни 
при ход. На осно ву на пред на ве де-
ног мо же се за кљу чи ти да се од ре-
ђи ва њем оп ти мал них ло ка ци ја за 
отва ра ње уго вор них и из дво је них 
шал те ра и њи хо вим ин фор ма тич-
ким по ве зи ва њем ства ра ју усло ви 
за по ве ћа ње оби ма услу га, ква ли-

РЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МРЕ ЖЕ ИЗ ДВО ЈЕ НИХ УГО ВОР НИХ ШАЛ ТЕ РА

Резултат–растприхода
од50одсто
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у два  дела и то:  и зд авање  путног  
н алога за  м опеде и а пл ик ација 
„Кључ”. 

 Грешке  св едене 
на  м инимум

Н овина код а пл ик ације „Кључ” 
је у  томе што  ом ог ућава  приступ 
 преко  ин тернет  пре тр аж ивача 
и  еви де нцију о  томе  који  возач 
 тре нутно у правља  датим  в озилом. 
О вла шћење за рад  преко  н ав-
едене а пл ик ације  имају  з апо слени 
 сваке  о рг ан из а ционе  ц елине  која 
има  в озила, а  који  имају увид у то  
који од  в озача са  путног  н алога 
 тре нутно  вози  слу жбено  в озило.

Пут ни налози за мопеде се из да-
ју у јед иница ма п оштанск е мре же 
у којима се ти мопе ди ко ри сте, а 
њи ма се та ко ђ е п ри сту па пре ко ин-
тер нет пре тр ажи ва ча. Апл ика ци ј а 
 ом огућав а  потпу но  по јед ностављ ен  
начин и здавања  и за кљ учивањ а 
путн их налога . Овакв е пут не  нало-
ге  издаје управн ик поште ил и 
к онтроло р.

Пуштањем у р ад  а пликац-
иј е „Гаража ”  остварене  су мно ге  
преднос ти  у односу  на  претход ну  
а пликацију , а  на јз начајније  су : 
 пој едностављен  ра д  оп ератер има , 
могућ нос т  настај ањ а грешака  ј е 
сведен а  на минимум, брз и  лак при-
ст уп изла зн им  подацим а  и  креи-
ра ње  извеш та ја изб ор ом вели ког 
б ро ја р елеван тн их  п арамета ра , 
прециз но  и де нт ифико ва ње во зача 
ко ји упр ав ља возило м у сва ком  
трену тк у,  и спуња вањ е законс ки х 
оба ве за  издав ања пу тн их налог а  за 
мопеде  на  н ајје дн остав нији нач ин  и  
повезаност  са дру гим  п рограмима.

З. Курћубић

Услу га Пост екс порт, ко ја ма лим 
пред у зет ни ци ма тре ба да омо гу-
ћи из воз про из во да у вред но сти 
до 1.000 евра и по по јед но са вље-
ној про це ду ри, стар то ва ла је 15. 
но вем бра.

„Ду го смо на ја вљи ва ли ту услу гу, 
али би ло је по треб но до не ти пу но 
до ку ме на та да би от кло ни ли све 
ад ми ни стра тив не ба ри је ре и са-
да је пот пу но изве сно да мо же мо 
по че ти са пру жа њем пост екс порт 
услу ге свим на шим ко ри сни ци ма”, 
ка зао је в. д. ге не рал ног ди рек то-
ра По ште Ср би је Го ран Ћи рић на 
про мо ци ји ове услу ге у Глав ној 
по шти.

Услу га пост екс пор-
та, пре ма Ћи ри ћу, 
нај ви ше ће зна чи-
ти ми кро, ма лим и 
сред њим пред у зе-
ћи ма, за њих 300.000 
ре ги стро ва них у Ср-
би ји ко ји има ју свој 
про из вод и ко ји ће са да 
мо ћи да га пла си ра ју на тр-
жи шта у ре ги о ну, али и у све-
ту.

„Ра ди ли смо на по јед но ста вље-
њу чи та ве про це ду ре, па ће са да 
уме сто по треб них се дам до ку ме-
на та да би био оба вљен тај по сао, 
би ти до во љан са мо је дан, и то 
елек трон ски ко ји мо же да се по-
пу ни и пре ко Ин тер не та”, ис та као 
је Ћи рић.

Ди рек тор По ште сма тра да ће 
пост екс порт под ста ћи оне при-
вред ни ке ко ји не ма ју до вољ но 
сво јих ка па ци те та, ни ад ми ни-
стра тив них ни фи нан сиј ских, да 
упо шља ва ју по себ не слу жбе ко је 
би мо гле да оба ве по сло ве из во-
за.

„Ову услу гу смо по че ли да раз-
ви ја мо по угле ду на по шту Бра зи-

НО ВА УСЛУ ГА „ПОСТ ЕКС ПОРТ” СТАР ТО ВА ЛА 
15. НО ВЕМ БРА 

Олакшанизвозза
малепредузетнике

ла и дру ге по штан ске упра ве у Ју-
жној Аме ри ци, а њи хо ва ис ку ства 
по ка зу ју да је из воз ви ше стру ко 
ра стао у сег мен ту ми кро, ма лих 
и сред њих пред у зе ћа. Бра зил ска 
по шта је кре ну ла са огра ни че њи-
ма вред но сних па ке та до 5.000 до-
ла ра, а по сле пет или шест го ди на 
ли мит је по ве ћан и до 50.000 до-
ла ра”, об ја снио је Ћи рић.

Већ је пот пи са но око 80 уго во ра 
са ма лим и сред њим пред у зет ни-
ци ма ко ји же ле да ко ри сте услу ге 
пост екс пор та. По шти ну ком па ра-
тив ну пред ност чи ни раз гра на та 
мре жа по слов них јед ни ца ко ја 

омо гу ћа ва да 300.000 ма лих 
и сред њих пред у-
зет ни ка на сва ком 
шал те ру мо гу ко-
ри сти ти ову услу гу.

Пре ми јер Ср би-
је Мир ко Цвет ко вић 

по звао је ма ле пред-
у зет ни ке да ис ко ри сте 

услу гу пост екс порт, ко ја ће 
им омо гу ћи ти из воз по убр за ној 

про це ду ри. Цвет ко вић је ис та као 
да та услу га По ште Ср би је по-
др жа ва раз вој ма лих и сред њих 
пред у зе ћа, као и из во зну ори јен-
та ци ју срп ске при вре де и да се 
ње но уво ђе ње по кла па са ци ље-
ви ма вла де да се уђе у ин тен зив ну 
еко ном ску ре фор му.

Пре ма ре чи ма пре ми је ра, уво-
ђе ње услу ге пост екс пор та пред-
ста вља ми ни ре фор му у тој обла-
сти и по бољ ша ва при вред ни 
ам би јент Ср би је за из во зни ке. 
„Мно ги ни су ни раз ми шља ли да 
мо гу би ти из во зни ци, а са да је то 
омо гу ће но уз ми ни мал ну про це-
ду ру”, ре као је Цвет ко вић и до дао 
да ће Вла да Ср би је у на ред ном 
пе ри о ду учи ни ти све да обез бе ди 
ма кро е ко ном ску ста бил ност.
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ОДРЖАН СЕ МИ НАР НА ТЕМУ „РОД НА РАВ НО ПРАВ НОСТ” 

Женејошувекнеравноправне
У ор га ни за ци ји Кон фе де ра ци је 

сло бод них син ди ка та, у га ле ри ји 
На род ног уни вер зи те та „Бо жи дар 
Аџи ја” у Бе о гра ду, 11. но вем бра 
је одр жан се ми нар „Род на рав но-
прав ност”, ко ји су во ди ле проф. др 
Зо ри ца Мр ше вић из Ин сти ту та дру-
штве них на у ка и Ру жи ца Је ли са вац, 
са вет ни ца за со ци јал ну за шти ту у 
Ре пу блич ком за во ду за со ци јал ну 
за шти ту. Циљ се ми на ра био је да 
се план ски и ор га ни зо ва но при сту-
пи за сту па њу, јав ној про мо ци ји и 
за шти ти по ли тич ких, еко ном ских и 
со ци јал них пра ва же на.

У пр вом де лу се ми на ра, ко ји је 
во ди ла проф. др Зо ри ца Мр ше вић, 
бу ду ће aк тивистк иње Жен ске син-
ди кал не мре же КСС упо зна те су са 
сво јим основ ним род ним пра ви ма, 
ко ја су им за ко ном га ран то ва на и 
по мо ћу ко јих тре ба да се су прот ста-
ве свим об ли ци ма дис кри ми на ци је 
же на на рад ном ме сту, у по ро ди ци 
и дру штву.

На че ло род не рав но прав но сти 
и не ди скри ми на ци је је јед но од 
те мељ них на че ла људ ских пра ва. 
Ипак, род на не рав но прав ност је 
још увек вр ло при сут на у огром ној 
ве ћи ни ви до ва дру штве ног жи во та. 

Ин сти ту ци о нал но 
не по што ва ње јед на ко сти

Же не у Ср би ји су још увек не рав-
но прав не и про блем по сти за ња 
род не рав но прав но сти тек тре ба 
да се ре ша ва у сво јим ра зним по јав-
ним об ли ци ма. Још по сто ји ши ро ко 
дру штве но то ле ри са но по ро дич но 
на си ље на ко је још увек не ма аде-
кват не ре ак ци је (ква ли та тив но и 
кван ти та тив но) др жав них ор га на. 
Сва ко днев но је ви дљи ва не про-
пор ци о нал на пред ста вље ност на 
ме сти ма на ко ји ма се до но се по ли-
тич ке од лу ке, сте ре о тип но и увре-
дљи во пред ста вља ње и дис кри-
ми на тив но ома ло ва жа ва ње же на у 
ме ди ји ма, али и у јав ном, и по ли тич-
ком обра ћа њу, па чак и у школ ским 
про гра ми ма. 

По сто ји још увек сна жно при су-
ство ин сти ту ци о нал ног не по што-
ва ња јед на ко сти мо гућ но сти у еко-
ном ским и дру штве ним од но си ма, 
као и знат но ве ћа сто па не за по сле-
но сти же на. Ср би ја још не ма род но 
сен зи тив ну слу жбе ну ста ти сти ку, а 
упо тре ба жен ског гра ма тич ког ро да 
ни је слу жбе но ве ри фи ко ва на.

По чет ком 2009. го ди не усво је на 
је На ци о нал на стра те ги ја за уна-
пре ђе ње по ло жа ја же на и род ну 
рав но прав ност ко ја пред ста вља 
ва жан вла дин до ку мент на осно ву 
ко јег ће се раз ви ја ти да ље ак тив-

ста ва јав ног ин фор ми са ња и јав ног 
мње ња, по што је кроз ши ро ку и де-
мо крат ску ди ску си ју про це ње но да 
су ове обла сти кључ не за по бољ ша-
ње по ло жа ја же на и уна пре ђи ва ње 
род не рав но прав но сти.

За кон о рав но прав но сти 
по ло ва

У де цем бру 2009. го ди не до нет 
је За кон о рав но прав но сти по ло-
ва ко ји од ре ђу је да су сви ду жни 
да по шту ју рав но прав но уче шће 
же на и му шка ра ца у свим обла-
сти ма јав ног и при ват ног сек то ра, 

Детаљ са предавања: Наше колегинице у првим редовима

но сти у прав цу по бољ ша ња род не 
рав но прав но сти. Тим си стем ским 
до ку мен том се утвр ђу је це ло ви та 
и ускла ђе на по ли ти ка др жа ве у ци-
љу ели ми ни са ња дис кри ми на ци је 
же на, по бољ ша ња њи хо вог по ло-
жа ја и ин те гри са ња прин ци па род-
не рав но прав но сти у све обла сти 
де ло ва ња ин сти ту ци ја си сте ма, као 
је дан од еле ме на та мо дер ни за ци је 
и де мо кра ти за ци је дру штва, у ци љу 
бр жег, рав но мер ни јег и ефи ка сни-
јег дру штве ног раз во ја. Стра те ги јом 
су об у хва ће не обла сти ко је се ти чу 
уче шћа же на у кре и ра њу по ли ти ка 
и у до но ше њу од лу ка у обла сти еко-
но ми је, обра зо ва ња, здра вља, на си-
ља над же на ма, као и пи та ња сред-

у скла ду са оп ште при хва ће ним 
пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, 
по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во-
ри ма, Уста вом Ре пу бли ке Ср би је и 
за ко ни ма. За кон оба ве зу је ор га не 
јав не вла сти да раз ви ја ју ак тив ну 
по ли ти ку јед на ких мо гућ но сти у 
свим обла сти ма дру штве ног жи-
во та и да пра те оства ри ва ње рав-
но прав но сти за сно ва не на по лу у 
свим обла сти ма дру штве ног жи во-
та, при ме ну ме ђу на род них стан-
дар да и Уста вом за јем че них пра ва 
у овој обла сти. Обла сти у ко ји ма 
За кон ин тер ве ни ше су област за-
по шља ва ња и здрав стве не за шти-
те, по ро дич них од но са, обра зо ва-
ња кул ту ре и спор та, по ли тич ког, 
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јав ног жи во та и суд ске за шти те.
За ко ном се де фи ни ше по јам дис-

кри ми на ци је, као и ње не под вр-
сте, не по сред на и по сред на дис-
кри ми на ци ја. На гла ше но је да се 
не сма тра дис кри ми на ци јом ни 
по вре дом на че ла јед на ких пра ва 
и оба ве за до но ше ње по себ них ме-
ра ра ди от кла ња ња и спре ча ва ња 
не јед на ког по ло жа ја же на и му-
шка ра ца и оства ри ва ња јед на ких 

за сно ва на на би о ло шкој при пад-
но сти од ре ђе ном по лу. За кон де-
фи ни ше та ко ђе и пој мо ве јед на ких 
мо гућ но сти, на си ље за сно ва но на 
по лу, уз не ми ра ва ње, сек су ал но уз-
не ми ра ва ње и уце њи ва ње.

Ни је до зво ље но пра вље ње раз-
ли ке по по лу при ли ком јав ног 
огла ша ва ња по сло ва и усло ва за 
њи хо во оба вља ње и од лу чи ва ња 
о из бо ру ли ца ко ја тра же за по сле-

те због дис кри ми на ци је по осно ву 
по ла на ро чи то хи тан.

Из све га на ве де ног ви ди се да 
је ство рен прав ни основ и те мељ 
ка ко би же не у Ср би ји за у зе ле ме-
сто ко је им при па да али је, по ред 
то га, ва жно ра ди ти на еду ка ци ји и 
про ме ни све сти свих нас ка ко би 
се на че ла род не рав но прав но сти 
по што ва ла и при ме њи ва ла. 

У скла ду са тим, Син ди кат ПТТ 
Ср би је је от по чео ак тив но сти на 
фор ми ра њу жен ске син ди кал не 
мре же. Циљ нам је да се што ви ше 
на ших ко ле ги ни ца ак тив но укљу-
чи у рад, да са гле да мо про бле ме 
и пред ло жи мо ре ше ња ко ја ће 
ути ца ти да по ло жај же на у По шти 
бу де што је мо гу ће бо љи. За по-
че так се кре ну ло са еду ка ци јом и 
упо зна ва њем са пра ви ма и за кон-
ском ре гу ла ти вом из обла сти род-
не рав но прав но сти, а у овом пр-
вом ко ра ку ра ди се на еду ка ци ји 
ак ти ви ста на шег син ди ка та ко је ће 
да ље ши ри ти мре жу и пре но си ти 
сте че них зна ња. 

Ра ди о ни ца, ди ску си ја 
и сту ди ја слу ча ја

Прак ти чан део се ми на ра, ко-
ји је др жа ла Ру жи ца Је ли са вац, 
из ве ден је кроз ра ди о ни цу, ди-
ску си ју и сту ди ју слу ча ја, ка ко 
би уче сни це има ле при ли ку да 
кроз рад на кон крет ним при ме-
ри ма из прак се, са ко ле ги ни ца ма 
раз мо тре мо гу ће на чи не пу тем 
ко јих мо гу да оства ре сво ја за ко-
ном га ран то ва на пра ва.

Ова кав вид са рад ње и еду ка-
ци је се по ка зао као по тре бан и 
ко ри стан за да љи рад по ве ре ни-
ца, а са мим тим и за уна пре ђе-
ње ра да син ди ка та. Се ми нар је 
оце њен као ве о ма успе шан и од 
стра не пре да ва ча и од стра не са-
мих уче сни ка.

За хва љу је мо се свим уче сни-
ца ма се ми на ра на су ге сти ја ма 
ко је су нам упу ти ле пу тем ан ке-
те. По зи ва мо све на ше чла но ве 
на да љу и на ја вљу је мо на ста вак 
еду ка ци је на те му род не рав но-
прав но сти на ви шем ни воу.

Практичан део семинара је изведен кроз радионицу

ње ра ди за сни ва ња рад ног од но-
са или дру гог ви да рад ног ан га-
жо ва ња. По сло да вац је ду жан да 
за по сле ни ма, без об зи ра на пол, 
обез бе ди јед на ке мо гућ но сти и 
трет ман, а у ве зи са оства ри ва њем 
пра ва из рад ног од но са.

По овом За ко ну су пру жни ци 
и ван брач ни парт не ри су рав-
но прав ни. Постоји и од ред ба да 
је вас пи та ње о рав но прав но сти 
по ло ва са став ни део пред школ-
ског, основ ног, сред њег и ви со ког 
обра зо ва ња, као и трај ног уче ња. 
За бра ње на је дис кри ми на ци ја по 
осно ву по ла при ли ком оства ри-
ва ња и ужи ва ња пра ва из обла сти 
со ци јал не за шти те, без об зи ра на 
су бјек те ко ји ор га ни зу ју и спро-
во де ову за шти ту. Та ко ђе је за бра-
ње на је дис кри ми на ци ја по осно ву 
по ла при ли ком оства ри ва ња пра-
ва на здрав стве ну за шти ту. Ин те-
ре сант но је да За кон од ре ђу је да 
је по сту пак у пар ни ца ма за оства-
ри ва ње гра ђан ско-прав не за шти-

мо гућ но сти по ло ва. Дис кри ми на-
ци јом се та ко ђе не сма тра ју по себ-
не ме ре и про гра ми на ме ње ни жр-
тва ма на си ља у по ро ди ци ко ји ма 
се обез бе ђу је со ци јал на, прав на и 
дру га по моћ и на кна да, у ци љу за-
шти те од на си ља у по ро ди ци и от-
кла ња ња и убла жа ва ња по сле ди ца 
на си ља, као и збри ња ва њу жр та ва 
на си ља, у ци љу спре ча ва ња на си-
ља и оства ри ва ња њи хо вог пра ва 
на жи вот без на си ља (си гур не ку-
ће и др.).

Дис кри ми на ци ја 
за сно ва на на би о ло шкој 

при пад но сти
За кон де фи ни ше пол као тер мин 

ко ји се од но си на би о ло шке ка рак-
те ри сти ке ли ца, а за род на во ди да 
озна ча ва дру штве но ус по ста вље-
не уло ге, по ло жа је и ста ту се же на 
и му шка ра ца у јав ном и при ват ном 
жи во ту, а из ко јих услед дру штве-
них, кул тур них и исто риј ских раз-
ли ка про ис ти че дис кри ми на ци ја 
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Регионалне активности
ШЕСТА РЕДОВНА РЕГИОНАЛНА СКУПШТИНА РЕГИЈЕ i

Збијањередова
У Бе о гра ду је 8. де цем бра одр жа-

на ше ста ре дов на ре ги о нал на Скуп-
шти на Ре ги је i. Чла но ви Скуп шти не 
су упо зна ти са ак ту ел ном си ту а ци-
јом у Пред у зе ћу, а по себ но са де-
ша ва њи ма око пи лот про јек та ко ји 
пред ви ђа рад до ста вља ча у по по-
днев ним ча со ви ма и су бо том. 

Ис так ну то је да се на свим ме сти-
ма бра ни став ове Ре ги је да се не 
при ста не на уво ђе ње су бо те као 
рад ног да на. Та ко ђе је до го во ре но 
да се код по сло вод ства ин си сти ра 
на ан га жо ва њу до дат не рад не сна ге 
на шал те ри ма у до ста ви, јер је по сла 
све ви ше а рад ни ка све ма ње.

У на ред ном пе ри о ду ће се ин си-
сти ра ти и на уво ђе њу на гра ђи ва-
ња пре ма учин ку. Већ ду го се во ди 
пра ва бит ка да се у По шти уки не 
уравни лов ка и да рад ни ци ко ји су 
нај ви ше оп те ре ће ни и ко ји нај ви-
ше до при но се до брим ре зул та ти-
ма Пред у зе ћа мо ра ју би ти до дат но 
пла ће ни. То ни ка ко не зна чи да ће 
рад ни ци ко ји ра де у не про фи та бил-
ним по шта ма до би ти ма ње за ра де, 
већ да се на ред на по ве ћа ња и дру-
га чи ји на чин уну тра шње пре ра спо-
де ле мо ра по зи тив но од ра зи ти на 
оне ко ји нај ви ше ра де и за ра ђу ју за 
ком па ни ју.

Као и увек рас пра вља ло се и о 
за ра да ма. Ис так ну то је да је ми ни-
мум ко ји рад ни ци По ште оче ку ју 
очу ва ње ре ал них за ра да и ис пла та 
за ра де из до би ти. Пре ма са да шњим 
по да ци ма ко ји ма рас по ла же мо, оче-
ку је мо да ће сле де ћа го ди на би ти на 
ни воу са да шње, али су пред ви ђа ња 
за 2013. ве о ма ло ша. Ако се до та да 
на гло бал ном еко ном ском пла ну не 
де се зна чај не по зи тив не про ме не, 
има ће мо бр до про бле ма. По ред за-
ра да, ово га пу та ак це нат је ста вљен 
и на очу ва ње рад них ме ста у усло-
ви ма еко ном ске кри зе и на ја ве от-
пу шта ња ве ли ког бро ја рад ни ка 
сву да у све ту и то по себ но из јав них 
слу жби. За тај сце на рио ко ји је већ 
за де сио на ше ко ле ге у окру же њу, 

мо ра мо има ти спре ман од го вор.
Због по ме ну тих ре ал них опа сно-

сти за јед нич ки за кљу чак је да се у 
на ред ном пе ри о ду мо ра ра ди ти на 

ор га ни за ци о ном ја-
ча њу син ди кал них 
ор га ни за ци ја, као 
основ них ће ли ја син-
ди кал ног ор га ни зо-
ва ња. До го во ре не су 
и кон крет не ме ре, а 
за по че так ће се ин си-
сти ра ти на стрикт ном 
по што ва њу Ста ту та и 
бо љој са рад њи и ко-
му ни ка ци ји са цен-
тра лом.

У пла ну су и че шћа 
ви ђе ња на свим ни во-

и ма син ди кал ног ор га ни зо ва ња ка-
ко би ин фор ма ци ја сти гла до сва ког 
на шег чла на, али и ка ко би чу ли шта 
су зах те ви и оче ки ва ња са те ре на.

Пред новим изазовом: Регионална Скупштина Регије I

Да со ли дар ност ни је са мо ми са о-
на име ни ца и да она још увек по сто-
ји у све сти ма не ких љу ди по ка за ла 
је на де лу и на ша ко ле ги ни ца Са ња 
Сто ји ће вић, рад ни ца по ште 12103 
По жа ре вац 3 из РЈ По жа-
ре вац, ко ја је, вра ћа ју ћи се 
26. но вем бра из Пе тров ца 
на Мла ви, на ма ги страл-
ном пу ту Ку че во–По жа-
ре вац у ме сту Са ла ко вац, 
би ла оче ви дац стра вич не 
са о бра ћај не не сре ће у 
ко јој је у лан ча ном су да ру 
уче ство ва ло ви ше во зи ла 
са ве ли ким бро јем те шко 
по вре ђе них и по ги ну лих уче сни ка.

На и шав ши сво јим во зи лом од мах 
по сле уде са, не се бич но је утр ча ла у 
го ми лу гво жђа и ста кла и уз по моћ 
јед ног од уче сни ка уде са, раз ва-
лив ши вра та смр ска ног во зи ла, пре 
до ла ска по ли ци је и ам бу лант них 
ко ла (што се ка сни је утвр ди ло као 
пре суд но) узе ла у на руч је јед но го-
ди шње де те и од ве зла га у По жа ре-

вач ку бол ни цу на ре а ни ма ци ју. Сва 
кр ва ва и са ма под ве ли ким стре сом, 
са че ка ла је пр ве ин фор ма ци је о ста-
њу бе бе до је дан сат по сле по но ћи и 
тек та да је оти шла сво јој ку ћи.

Су тра дан је из бол ни це 
до би ла де таљ ни је ин фор-
ма ци је – да је де те спа ше-
но и да ће пре жи ве ти за-
хва љу ју ћи бр зој ре ак ци ји 
и при бра но сти ко ју је ис-
ка за ла на ша ко ле ги ни ца у 
нај кри тич ни јим тре ну ци-
ма, ка да су ми ну ти од лу чи-
ва ли о да љој суд би ни јед-
ног ма лог би ћа пред ко јом 

је бу дућ ност.
Дра го нам је да још увек по сто је 

ова ко пле ме ни ти љу ди, а на ро чи-
то нам је дра го што се они на ла зе 
у на шим ре до ви ма, јер су рад ни ци 
По ште ве о ма че сто, што ко лек тив но 
што по је ди нач но, зна ли да не се бич-
но пру же по моћ сви ма они ма ко ји-
ма је она нео п ход на.

С. Па пић

ХРА БАР ГЕСТ НА ШЕ КО ЛЕ ГИ НИ ЦЕ ИЗ РЈ ПО ЖА РЕ ВАЦ

Спасладетеизсмрсканогаута
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РЕГИОНАЛНА СКУПШТИНА СИНДИКАТА У НОВОМ САДУ

Вишерејонанегодостављача!?
Регионалне активности

Овом при ли ком за хва љу је мо се 
ру ко вод ству Пред у зе ћа, ко је је иза-
шло у су срет на шем  зах те ву да се за 
дво је ПТТ рад ни ка одо бри по моћ у 
ви ду до на ци је. Да под се ти мо, 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.

Ре ше ње је про на ђе но и сви ди рек-
то ри су се до бро вољ но од ре кли по 
2000 ди на ра од сво је за ра де, што је 
би ло до вољ но да се обез бе ди но-
вац по тре бан за узи ма ње и чу ва ње 
ма тич них ће ли ја. У име ро ди те ља и 

Обезбеђенновацзалечење
Син ди ка та ПТТ Ср би је, за хва љу је мо 
се сви ма ко ји су се ода зва ли ак ци ји 
ко ју је спро ве ла Ди рек ци ја за еко-
ном ске по сло ве.

У дру гој ху ма ни тар ној ак ци ји, ор га-
ни зо ва ној кра јем ле та, ПТТ рад ни ци 
су са ку пи ли 3.589.450 ди на ра за ле-
че ње Лав-Да ви да, си на на шег ко ле-
ге Дра га на Ми ро са вље ва. У же љи да 
одр же свог си на у жи во ту, ро ди те љи 
ма лог Ла ва су би ли при ну ђе ни да по-
тра же по моћ ка ко би на ста ви ли са 
ле че њем.

„Хва ла ко ле га ма што ни су окре ну-
ли гла ву на дру гу стра ну и иг но ри са-
ли  ва пај мо је по ро ди це. Знам да је 
сва ко до при нео ка ко је нај бо ље мо-
гао”, ре као нам је по штар Дра ган. 

Скуп шти на Ре ги је ii је 12. де цем бра 
де таљ но рас пра вља ла о ста њу у Јав-
ном пред у зе ћу ПТТ са о бра ћа ја „Ср-
би ја” и глав ним прав ци ма ак тив но сти 
Син ди ка та. За тра же но је да све син-
ди кал не ор га ни за ци је бла го вре ме но 
за вр ше пла но ве ра да и фи нан сиј ски 
план за 2012. го ди ну, а да се из ве шта-
ји и за вр шни ра чу ни та ко ђе де таљ но 
раз мо тре и при пре ме у за кон ским 
ро ко ви ма.

Ка ко је оце нио Алек сан дар Па вло-
вић, пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср-
би је, го ди на ко ја ис ти че до не ла је 
на пре дак, по слов ни ре зул тат ће би ти 
со ли дан, осво је ни су но ви по сло ви, 
са чу ван је број за по сле них. Ула зи мо 
у пе ри од ко ји ће зах те ва ти још бо-
љи рад свих у пред у зе ћу, иде тран-
сфор ма ци ја фир ме у АД, нео п ход но 
је по сти ћи про цес бо ље рас по де ле и 
сти му ла ци је, урав ни лов ка би тре ба-
ло да се пре ки не и да се осво ји но ви 
ква ли тет.

Слав ко То па лов је ука зао на ви тал-
ност фир ме и на до бру осно ву за но ве 

по сло ве, као и на по тре бу да се ускла-
де при о ри те ти до ста ве. Не до пу сти во 
је да у по је ди ним сре ди на ма има мо 
ви ше ре јо на не го до ста вља ча. Бран-
ко Ка ла ја но вић се по за ба вио сти му-
ла ци ја ма и по тре бом да се по стиг не 
увид у те про це се, а Гор да на Кор по-
на ић је ис та кла да су ве ли ка пре оп те-
ре ће ња на шал те ри ма и у до ста ви и 
да они ко ји пре у зи ма ју но ве по сло ве 
не сме ју ис хи тре но ра ди ти, мо ра ју 

це ни ти фак тич ко ста ње и ин-
те рес По ште. 

Ма ри ја Мар ко вић је го во-
ри ла о 13. пла ти и о не за вр-
ше ним по сло ви ма у ве зи са 
Бан ком По штан ском ште ди-
о ни цом. Из не то је ми шље ње 
да би се свим бан ка ма тре ба-
ло омо гу ћи ти да са По штом 
ра де као што то ра ди ПШ. 
Ду шан Со ло мон се за др жао 
на пи лот про гра му до ста ве 
и на вео да би се у ко нач ној 
ана ли зи тре ба ло по себ но 
по за ба ви ти и прин ци пом да 
се тре ћа уза стоп на до ста ва 

оба вља бес плат но, јер то објек тив но 
ни је до бар по тез. 

Ра де Ста ни шић је го во рио о но-
вим услу га ма и по тре би да се, на кон 
проб ног пе ри о да, у пр ви план ста ве 
ре ле вант не чи ње ни це и он да до не-
су за кључ ци и но ве ме ре. Ми ло рад 
Бу ди мир је на гла сио да су у свим ре-
ги о ни ма при бли жно исти про бле ми, 
и да се на ба зи тих ис ку ста ва мо ра ју 
уво ди ти аде кват не ме ре. То ми слав 
Јан ко вић је го во рио о ак тив но сти ма 
Фон да со ли дар но сти и оце нио да се у 
том по гле ду ви ди ве ли ки на пре дак. 

Пред сед ни ца Глав ног од бо ра Ве сна 
Ба шић је го во ри ла о све о бу хват ним 
при пре ма ма за сед ни цу ко ја је за ка-
за на за 22. де цем бар у Бе о гра ду, из-
ра зив ши на ду да ће на том ску пу би ти 
до бро оце ње на укуп на син ди кал на ак-
тив ност и да ће се ја сно пре ци зи ра ти 
област де ло ва ња у на ред ној го ди ни.

Ина че, Скуп шти на вој во ђан ске ре-
ги је за по че ла је ле пим по здра вом 
ди рек то ра та мо шње Рад не је ди ни це 
„Но ви Сад” Ми ла на Ога ра, ко ји је го-
во рио о успе шном ра ду у овој и пла-
но ви ма за Но ву го ди ну. У то ку је ве-
ли ка ин ве сти ци ја у Глав ни по штан ски 
цен тар, а 23. де цем бра у пу ном сја ју 
по ка за ће се ре кон стру и са на и уми ве-
на згра да Глав не по ште. Ка ко је на вео, 
са син ди ка ти ма је са рад ња на до бром 
ни воу

Б.С.

Регија II:  Мора се ценити фактичко стање и 
 уважавати интерес Поште
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Нај број ни ја син ди кал на ор га ни за-
ци ја на под руч ју Ре ги је 3 је СО „По шта 
Ужи це”, ко ја функ ци о ни ше на те ри то-
ри ји РЈ „Ужи це“. Од 469 за по сле них 
у рад ној је ди ни ци – 435 је чла но ва 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, 34 рад ни ка је 
нео пре де ље но или им ми ру је ста тус, 
а не ма чла но ва дру гих син ди ка та. 
Све син ди кал не ак тив но сти се ор га-
ни зу ју кроз рад по дру жни ца – Ужи це, 
При је по ље, Но ва Ва рош, Ча је ти на, 
Ба ји на Ба шта, При бој, Ко сје рић, Ари-
ље и По же га. На че лу Син ди кал ног 
од бо ра је Вје ра Пе тро вић, ко ја се, уз 
се кре та ра Ми ле ну Ри сто вић, тру ди 
да са ве ти ма и од го во ри ма на мно га 
пи та ња по мог не ко ли ко год је то мо-
гу ће.

„У од бо ру нас је три на е сто ро. Са-
рад ња и рад су до бри и успе шни. 
Тру ди мо се мак си мал но пре ма на-
шим мо гућ но сти ма да ско ро сва ком 
на шем чла ну по мог не мо на би ло ко-
ји на чин. Те шка су вре ме на, ску че ни 
смо и љу ди гу бе по ве ре ње, за сва ку 
сит ни цу све че шће пи та ју син ди кат”, 
ка же пред сед ни ца Вје ра, ко ја је 30 
го ди на на шал те ру по ште Ужи це 1, а 
син ди кал ним ак тив но сти ма се ба ви 
већ дру ги ман дат.

ЗА СВАКОГ ПО НЕШТО
Ре дов но се ор га ни зу је ре кре а ци ја 

за све чла но ве, а ту су и увек за ни-
мљи ви из ле ти и тра ди ци о нал на дру-
же ња. „Пу то ва ња увек ор га ни зу је мо 
по по вољ ним усло ви ма и на ра те, 
да би се што ви ше љу ди укљу чи ло. 
Ишли смо и до Ита ли је, а на про шло-
го ди шњем дру же њу је би ло 235 рад-
ни ка. Усло ви су увек по вољ ни и ин-
те ре со ва ње је због то га ве ли ко”, ка же 
агил на пред сед ни ца.

Ка да су у пи та њу кул тур но-за бав-
не и спорт ско ре кре а тив не ак тив но-
сти по дру жни це се са ме ор га ни зу ју. 
Пре ма бро ју чла но ва сва ка по дру-
жни ца има увид са ко ли ко сред ста ва 
рас по ла же и сход но то ме пла ни ра ју 
и сво је ак тив но сти. Нај ак тив ни је по-
дру жни це су она у При је по љу, где је 

ПРЕД СТА ВЉА МО СИН ДИ КАЛ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ РЕ ГИ ЈЕ 3 - СО „ПО ШТА УЖИ ЦЕ”

Активниинајбројнији

ак це нат на дру же њу и за ба ва ма, и у 
По же ги где су ви ше за ин те ре со ва ни 
за из ле те. 

Што се ти че ко му ни ка ци је са по-
сло вод ством рад не је ди ни це, она је 
увек би ла на ви со ком ни воу и са обо-
стра ним раз у ме ва њем, а та ко ђе су на 
ви со ком ни воу и по врат не ин фор-
ма ци је од стра не Из вр шног од бо ра 
син ди ка та и Ре ги о нал не скуп шти не. 
Тре ба ис та ћи и да је СО „Ужи це” јед на 
од рет ких син ди кал них ор га ни за ци ја 
ко ја не ма ни ка квих ду го ва ња и ка ко 
са по но сом ис ти чу „не дру же се на 
ве ре си ју“.

Осим ра зних ак тив но сти и по мо-
ћи сво јим чла но ви ма, ово го ди шњи 

по че так но ве школ ске го ди не об ра-
до вао је и за по сле не ро ди те ље ђа ка 
пр ва ка – до би ли су од сво је син ди-
кал не ор га ни за ци је скром ну нов ча ну 
по моћ по 1500 ди на ра.

ЛИЧ НА КАР ТА 
РЈ „УЖИ ЦЕ“

Рад на је ди ни ца по штан ског са о-
бра ћа ја „Ужи це” по кри ва под руч је 
Зла ти бор ског окру га и гра ни чи се са 
Цр ном Го ром и Бо сном и Хер це го-
ви ном, као и са рад ним је ди ни ца ма 
Пр ве и Тре ће ре ги је – Шап цем, Ва ље-
вом, Чач ком и Кра ље вом.

Пр ва по шта у Ужи цу је по че ла са 
ра дом 1841. го ди не, а до кра ја 1913. 
го ди не отво ре не су и по ште у не ко-
ли ко ве ћих ме ста Зла ти бор ског окру-
га, да на шњим оп штин ским ме сти ма. 

РЈ ПС „Ужи це” оба вља сво ју де лат-
ност на под руч ју де вет оп шти на и то 
Ужи це– град, Ари ље, Ба ји на Ба шта, 
Ко сје рић, Но ва Ва рош, По же га, При-
бој, При је по ље и Ча је ти на. По штан-
ске услу ге се пру жа ју у 58 по шта, где 
на 5.083 ква драт них ки ло ме та ра, у 
87.835 до ма ћин ста ва жи ви пре ко 
259.000 ста нов ни ка. Ко ри сни ци ма се 
пру жа ју услу ге на 162 шал те ра и 141 
до став ном ре јо ну. Уку пан број за по-
сле них у рад ној је ди ни ци је 468.

Б. Не шић

Вјера Петровић, председница СО

На сед ни ци ко ја је одр жа на 9. 
де цем бра у Кра ље ву, чла но ви Ре-
ги о нал не Скуп шти не су упо зна ти 
са ак ту ел ним де ша ва њи ма у Пред-
у зе ћу и Син ди ка ту ПТТ Ср би је.

Де ле га ти су иза бра ли Ко са ру 
Стан ко вић из СО Кра гу је вац у ру-
ко вод ство Жен ске син ди кал не 
мре же ко ја се осни ва под окри-
љем на шег Син ди ка та.

Пред сед ник Скуп шти не, Бо-

ЦентралнаСрбијауКраљеву
ри слав Фи ли по вић под се тио је   
пред сед ни ке син ди кал них ор га-
ни за ци ја на ста ту тар не оба везе и 
бла го вре ме но до но ше ње Пла на 
ра да и фи нан сиј ског пла на ра да 
син ди кал них ор га ни за ци ја. При-
сут ни су упо зна ти и са од ред бом 
Ста ту та да се сва план ска ак та, 
али и за пи сни ци до ста вља ју Из вр-
шном од бо ру.
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СКУП ШТИ НА РЕ ГИ ЈЕ 4

Достављачиирадсуботому
првомплану

Ле сков ча ни пред ла жу – 
РСИ на нов на чин

Пред лог од стра не СО РЈ Ле-
ско вац да се РСИ ор га ни зу ју на 
но ви–ста ри на чин је јед но гла сно 
по др жан. Као пр во, пред ло же но 
је да так ми че ња на ре ги ји тра ју 
два да на, а као дру го тра жи се да 
се уки ну ме ђу ре ги о нал на так ми-
че ња у ко лек тив ним спор то ви-
ма, већ да еки пе по бед ни ци ре-
ги ја иду на за вр шно так ми че ње. 
Пред лог и су ге сти ја за ор га ни-
за то ре РСИ је и да се за све ча но 
про гла ше ње за вр шни це не зо ву 
ску пи за ба вља чи и пе ва чи, већ да 
се сред ства пре у сме ре и тро ше 
на ме ђу рад нич ко дру же ње.

Ше ста сед ни ца Скуп шти не Ре ги је 
4 одр жа на је 29. сеп тем бра на Вла-
си ни. Чла но ве скуп шти не нај ви ше је 
ин те ре со ва ла ак ту ел на си ту а ци ја у 
Син ди ка ту и Пред у зе ћу. Пред сед ник 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, Алек сан дар 
Па вло вић, ис црп но је ин фор ми сао 
при сут не о про бле му за по шља ва-
ња по шта ра, но вој си сте ма ти за ци ји 
и о до го во ре ној ди на ми ци по ве ћа-
ња пла та, пи лот про јек ту до ста ве за 
рад су бо том, о уни фор ма ма, сред-
стви ма за рад по шта ра, о ак ци ја ма 
Те ле ко ма итд. Пот пред сед ник Син-
ди ка та и члан УО Пред у зе ћа, Слав ко 
То па лов, упо знао је Скуп шти ну о по-
сло ва њу Пред у зе ћа за пр вих осам 
ме се ци, као и о ак ту ел ној тран сфор-
ма ци ји Пред у зе ћа у ак ци о нар ско 
дру штво. Од Бран ка Ка ла ја но ви ћа, 
се кре та ра Син ди ка та ПТТ Ср би је, 
мо гле су се чу ти ин фор ма ци је о ра-
ду Под од бо ра за без бед ност и здра-
вље и о оби ла ску обје ка та на те ре ну 
где су усло ви ра да нај ло ши ји.

Чла но ви Скуп шти не и пред сед-
ни ци СО рад них је ди ни ца по ста ви-

ли су у сво јим ди ску си ја ма пре гршт 
пи та ња. Ср бо љуб Деј ко вић из Ле-
сков ца ука зао је на про блем до ста-
ве, ма њак по шта ра и ка шње ње са 
уни фор ма ма, Зо ран Ми ћо вић (Бор) 
је ис та као да су пра вил ни ци и дру га 

У Алек син цу је 19. ок то бра одр-
жа на ван ред на сед ни ца 4. Ре ги-
о нал не скуп шти не син ди ка та. 
Сед ни ца је одр жа на на зах тев де-
ле га та из не ко ли ко син ди кал них 
ор га ни за ци ја и до не ти су за кључ-
ци у ко ји ма се тра жи по ве ћа ње 
пла та у 2012, да се не при хва та рад 
су бо том, да тре ба про ме ни ти упут-
ства о уру че њу суд ских пи са ма и 
уки ну ти све ви до ве ан га жо ва ња 
на по сло ви ма и да тре ба при ми ти 
рад ни ке на од ре ђе но или нео д ре-
ђе но вре ме. 

У ве зи са го ди шњим од мо ри ма 
до не то је не ко ли ко за кљу ча ка: го-

ОДР ЖА НА ВАН РЕД НА РЕ ГИ О НАЛ НА СКУП ШТИ НА

Неприхватасерадсуботом

и шал тер ске рад ни ке, а што се ти че 
фи нан сиј ског пла на за на ред ни пе-
ри од ре као да не тре ба од у ста ти од 
по де ле до би ти и за на ред ну го ди ну. 
Ми о драг Ив ко вић из За је ча ра, осим 
на про бле ме до ста ве ука зао је и на 
не ус кла ђе ност са тро шко ви ма пре-
во за, Че до мир Сте фа нов (Пи рот) је 
пред ло жио да се про ме ни си сте ма-
ти за ци ја рад них ме ста и да се ре ше-
ња ускла де са рад ним ме сти ма, као 
и да се по шту ју ре ше ња за го ди шње 
од мо ре, а Ми ло рад Ста но је вић је 
ука зао да ће се по ве ћа њем „па пи-
ро ло ги је” до ста ло ше ути ца ти на 
ква ли тет до ста ве. На рав но, ни ова 
сед ни ца ре ги о нал не скуп шти не ни-
је про шла без пи та ња око ак ту ел них 
ак ци ја Те ле ко ма и ор га ни зо ва ња 
еду ка ци је од стра не не ких ба на ка 
по рад ним је ди ни ца ма, кон крет но 
Вој во ђан ске бан ке.

Б. Не шић

ди шње од мо ре ко ри сти ти по за-
ко ну, уки ну ти пре тва ра ње не ис ко-
ри шће них да на у сло бод не да не, 
рад ни ци ма ис пла ти ти не ис ко ри-
шће не да не, не из да ва ти фик тив-
на ре ше ња, да сви рад ни ци бу ду 
на рад ним ме сти ма по ре ше њу и 
да тре ба из на ћи ре ше ње за при-
јем од ре ђе ног бро ја до ста вља ча 
у вре ме го ди шњих од мо ра ра ди 
за ме не. До нет је и за кљу чак да се 
за ин ва ли де ра да на пра ви за штит-
на ра ди о ни ца и да тре ба из на ћи 
ре ше ње за про блем до ста вља ча у 
по шти 19320 Кла до во.

Б. Н.

ре гу ла ти ва уру че ња пи са ма до ве ли 
до ка шње ња до ста ве, а да рад до-
ста вља ча ни је про блем. Ми ћо вић 
је пред ло жио да се ор га ни зу ју си-
сте мат ски пре гле ди за до ста вља че 

Oтворено о свему: Скупштина Регије IV
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ОД БРО ЈА ДО БРО ЈА

Пише: Благоје Свркота

Сунчанајесенживотаи
другеприче

Би ло је ду го вре ло ле то, ду га и 
пре ле па је сен учи ни ла нам је, та ко-
ђе, ве ли ку ра дост. Ко ни је сти гао на 
ми ру и у твр дом ра ду да убе ре пло-
до ве са њи ва, из воћ ња ка, из ба шта 
и са окућ ни ца, из шу ма и са ли ва-
да… не ка по жу ри. Кан да ни је чи тао 
оно о цврч ку и мра ву! Још увек је 
се ло пуп ча ном врп цом по ве за но 
са гра дом, град је искон ским ве за-
ма по ве зан са се лом. У кри зи, ко ја 
тра је, то се ви ди и из пти чи је пер-
спек ти ве.

Елем, ле по вре ме до во де у ве зу 
са сун че вим пе га ма, као ци клус је у 
за ма ху, вре ло ће би ти све до 2015. 
го ди не. А шта ће би ти по сле, да ли 
ће ефек ти ста кле не ба ште да нас 
оку ју?! Сви смо до би ли но ве кли ма 
уре ђа је. Јав не на бав ке су, ето, спо-
ре, али су до сти жне, па то ти је! Иду 
да ни, иду и го ди не, не тре ба ср ља-
ти, сти ћи ће и но ви, ја чи ком пју те-
ри. Као и но ве, али до бре уни фор-
ме, лет ње и зим ске, по том ци пе ле, 
ка пе, за штит не ма ске, ве ће пла те, 
„из бор не па ла те”, и све та ко то. 

Ко би знао шта ли ће све би ти, 
дру ги та лас кри зе по чео је да се за-
хук та ва. (Вол стрит, бан ка ри, евро-
зо на.) Ср би ја се не мо же ни ка ко 
скло ни ти ни од тог та ла са. Пр ви је 
та лас про шао не ка ко и сва ка ко, са 
по чет ним ус хи ће њем на бе ђе них 
екс пе ра та да ту има мо шан су (срам 
да их бу де), а ми смо иза шли си ра-
ма шни ји, ого ље ни ји, бо ле шљи ви-
ји... Чак су за бра ни ли да чо век на 
ми ру мо же да ку пи „бен се дин” и да 
се на ми ру сам са со бом ре лак си-
ра, не го га на те ра ше да и због тог 
си ће од јад ног ми ра мо ра до док-
то ра – оп ште прак се и не у роп си хи-
ја тра! Се ћам се да су нас не ка ко из 
тог сек то ра на гна ва ли да се по што-
по што вак ци ни ше мо про тив гри па 
H1N1, а кад оно „цврц”, они су на-
гна ва ли не што што је од лич но про-
ва лио не у мо љи ви Б 92. На род је то 

од мах од лич но про ку жио и од био 
да се вак ци ни ше по ми ни стар ској 
во љи и ба ха тој ута ба ној са мо во љи!

То ли ко за увод.
Гру бо се кр ши За кон о по штан-

ским услу га ма у обла сти ре зер-
ви са них услу га. Бе о град ски „Ин-
фо стан” дао је по сао фан том ској 
фир ми. Не ло јал на кон ку рен ци ја не 
је ња ва, узи ма ма ха. Ко то та мо у ми-
ни стар стви ма ћу ти?!

По шта и Ца ри на по ма жу би знис 
ма лих и сред њих пред у зе ћа. Њих 
300 хи ља да ре ги стро ва них у Ср би-
ји, ко ји има ју свој про из вод, мо ћи 
ће од сад да га јед но став ни је и бр же 
пла си ра ју у свет. Вред ност по шиљ-
ке је до 1000 евра, а те жи на до 30 
ки ло гра ма.

На сце ни је пи лот про грам рад-
ног по сле по дне ва и рад не су бо те 
за до ста вља че. Но во сти су до бро-
до шле, ана ли зе ће по ка за ти шта и 
ка ко да ље.

У При мор ској 8 у Но вом Са ду за-
по че ла је град ња Глав ног по штан-
ског цен тра за Вој во ди ну, а ин ве-
сти ра ће се 370 ми ли о на ди на ра.

Још јед на ле па вест: На ред не, 
2012. го ди не, чим то про лећ но 
вре ме до зво ли, по че ће ра до ви на 
за вр шет ку згра де По штан ске ште-
ди о ни це у ср цу Но вог Са да. Већ 
два де сет пу них го ди на тај чу ве ни 
ду нав ски „Ска дар на Бо ја ни” че ка 
не ко сво је вар љи во про ле ће.

На ша ком па ни ја је у стар ту од лич-
но ре го ва ла на ак ци ју „Бит ка за бе-
бе”, да ју ћи јој ве ли ку по др шку. Уче-
ство ва ле су ве ли ке и ма ле фир ме, 
по је дин ци, ор га ни за ци је и за јед-
ни це, спорт ски клу бо ви, дру штва и 
удру же ња. На кон 64 да на ку пље но 
је 100 ин ку ба то ра, а сад је тај број 
пре шао 130. Ве ли ка, сјај на и ху ма на 
бит ка за бе бе не пре ста је...

За се да ње Скуп шти не По стЕ вро-
пе за ка за но је за 25. и 26. април 
2012. го ди не у Бе о гра ду. Ка ко наш 

ге не рал ни ди рек тор Го ран Ћи рић 
ка же, то је при зна ње По шти Ср би је 
за нај бр жи раст ква ли те та по штан-
ских услу га. Са да смо нај бо љи у од-
но су на зе мље у окру же њу.

За це лу 2010. го ди ну По шта Ср би-
је је оства ри ла не то до бит од 900 
ми ли о на ди на ра, без ди ви ден ди Те-
ле ко ма. За осам ме се ци ове го ди не 
до бит је би ла 1,8 ми ли јар ди ди на ра. 
Дај бо же да нам се до бре ци фре до 
кра ја го ди не још бо ље сло же. И да 
бри гу о 13. пла ти, иако не ма „злат не 
ко ке”, обез бе ди мо са ми, за ми сли те 
успех ме наџ мен та: са ми. На ви ја мо, 
као и сав нор мал ни свет, за тим ко-
ји до би ја.

На да мо се да ће нам се у ско рој 
бу дућ но сти у пу ној фор ми при дру-
жи ти на ша По штан ска ште ди о ни ца, 
од но сно Бан ка По штан ска ште ди о-
ни ца, по што је та ко здра во и до бро 
обе ћа ње да то са ви со ког ме ста на-
кон од лу ке да Те ле ком ни је ви ше 
наш, тј. По шти но че до. Са мо, ја ко 
сам се из не на дио кад сам у НИН-у 
про чи тао да је над ле жно ми ни-
стар ство за бо ра ви ло да вред ну је 
нај бо љу срп ску ком па ни ју тј. Те ле-
ком (про фит од 16,980.000.000,00 
д.) у пра вље њу ли сте 100 нај у спе-
шни јих пред у зе ћа у Ср би ји у 2010. 
го ди ни. Јед но став но су за бо ра ви ли 
на Те ле ком, као да су га про да ли, 
а, ето, за и ста, на сре ћу, још га ни су 
про да ли. А кад ће и да ли ће и по-
што ће, не зна се!?

Наш Син ди кат функ ци о ни ше по 
ме ри свог про гра ма и по ме ри вре-
ме на, ни ви ше ни ма ње. Не дав но се 
наш ком пле тан син ди кал ни врх са-
стао са ге не рал ним ди рек то ром и 
ње го вим ти мом и на ми ру пре тре-
сао сва го ру ћа пи та ња: по сло ва ње 
По ште и про бле ма ти ку за ра да; по-
слов не ак тив но сти у пред у зе ћу, но-
ву ор га ни за ци ју, си сте ма ти за ци ју и 
ре струк ту и ра ње пред у зе ћа; пре у-
зи ма ње ак ци ја По штан ске ште ди о-
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ни це; Би знис план за 2012. го ди ну, 
про бле ме функ ци о ни а са ња до ста-
ве и не до ста так из вр ши ла ца; ста тус 
обје ка та уго сти тељ ства ко ји мо гу 
да се ис ко ри сте за по тре бе за по-
сле них и – про бле ме без бед но сти 
за по сле них на КО СМЕ ТУ.

По уста ље ној про це ду ри одр жа-
не су ре ги о нал не скуп шти не, са-
гле да но је ста ње и до го во ре ни на-
ред ни по те зи. Оце ње но је да су све 
став ке до го во ра са по сло вод ством 
у по гле ду за ра да ис по што ва не, да 
је учи њен на пре дак у обез бе ђи ва-
њу опре ме и да се на ред ним би-
знис пла ном уста но ве ме ха ни зми 
по бољ ша ња укуп ног ма те ри јал ног 
по ло жа ја за по сле них.

Ми има мо 8.511 чла но ва, што 
нас у сва ком слу ча ју чи ни во де ћим 
Син ди ка том. И у Кон фе де ра ци-
ји смо у вр ху. На сто ји мо да се наш 
ста тус по бољ ша, али и да по мог не-
мо да ком па ни ја ра ди још бо ље, да 
осва ја но ве по сло ве и да осво је ни 
по сао оба ви на нај про фе си о нал-
ни ји на чин. Фи нан сиј ски би ланс 
охра бру је. Од лич но са ра ђу је мо са 
ме наџ мен том. Али, др жа ва мо ра 
од луч но да ре а гу је на опа сни ви рус 
не ло јал не кон ку рен ци је – ис ти че 
ли дер на шег Син ди ка та Алек сан-
дар Па вло вић.

Ина че, код нас стал но не што не-
пре ста но кљу ча.

Хра на је по но во по ску пе ла, а и 
дру ге це не ни су бе за зле не. Све је 
из ве сни је да се на то ме не ће ла ко 
ста ти. Стан дард је ’пу као’. Дру штво 
у зе мљи се по ла ри зо ва ло. Нај ви ше 
је си ро ма шних, бо га тих има од пет 
до 10 од сто, а сред ње кла се го то во 
да и не ма.

Сва ко мо же да вас шпи ју ни ра, по-
ста вља ка ме ре, узи ма оти ске, пра ти 
вас и игра се бал кан ског шпи ју на, 
јер по да ци ни су за шти ће ни, а не ма 
за ко на ко ји од ре ђу је ко сме да има 
при ват ну аген ци ју за без бед ност.

Мањ ка во сти у ве зи са фа мо зним 
јав ним на бав ка ма не иду ка кра ју. 
Оне су се до бро рас те гле и узи ма ју 
свој да нак. Кон трол ни ме ха ни зми 
су као ди но са у ру си. Из ме не си сте-
ма јав них на бав ки при пре ма ју се 
без ве ли ког ути ца ја јав но сти?!

Чак тре ћи на од укуп но 700 за-

ко на и 200 дру гих ака та, ко ли ко 
их је усво је но за вре ме овог скуп-
штин ског са зи ва, не при ме њу је се 
у пот пу но сти. а је дан од основ них 
раз ло га је сте то што вла да ка сни са 
усва ја њем под за кон ских ака та или 
их уоп ште не до но си. За и ста чуд но 
и – оне спо ко ја ва ју ће.

А до бро за ми шље на се ча ло ших 
про пи са је за по че ла и ста ла, бо ље 
ре че но уко па ла се.

По пис је ре као да нас у Ср би ји 
са да има 7.120.666, као и да је ов де 
377.335 ста нов ни ка ма ње не го пре 
де вет го ди на. Ре ци мо, код нас ви ше 
не ста ну ју је дан Ци рих, јед на Мал та 
или по ла на ше дра ге Цр не Го ре.

КО СМЕТ СКИ чвор сто ји, тра је и не 
пре ста је.

Ја сно је да др жа ва Ср би ја ни ка да 
не ће при зна ти не за ви сно Ко со во. 
Али, жи вот тра жи мо гу ћа и одр жи-
ва ре ше ња.

Ја сно је и сле де ће: 
Рат за ко смет ско руд но бла го 

одав но тра је. Про це њу је се да је 
вред ност на ла зи шта оло ва, цин ка, 
сре бра, ни кла, мо либ де на и бо ра 
(се дам стра те шких ру да) на Ко со ву 
и Ме то хи ји и до нај ма ње 1.000 ми-
ли јар ди до ла ра. Уз то су, си гур но, 
још у озбиљ ној зо ни и не баш ма-
лих га ба ри та – зла то, наф та и из во-
ри до бре во де...

Вре ме је зна чај них про ме на у 
ЕУ. Еко ном ска зби ља је по кре ну-
ла моћ не ме ха ни зме ре фор ми и 
за шти те, би ло је ја ко пре у ра ње но 
опе ло за евро-зо ну. 

Ина че, Ср би ја је по след њих ме-
се ци зна чај но на пре до ва ла у ис пу-
ња ва њу свих усло ва из Ак ци о ног 
пла на евро-ин те гра ци ја.

Шта ли ће се де си ти – ви де ће мо! 
„Ср би ја има до бре шан се за ста-

тус кан ди да та у де цем бру, ако до-
след но ис пу ни пре по ру ку о ди ја-
ло гу са При шти ном и при ме ни до 
са да по стиг ну те до го во ре”, оце њу ју 
зва нич ни ци и ана ли ти ча ри у Бри-
се лу.

Пред из бор на ат мос фе ра се за-
хук та ва.

До ла зи зи ма. 
Из ме ђу два бро ја По шта ра би ло 

је и ово:

На ши ОД БОЈ КА ШИ и ОД БОЈ КА-
ШИ ЦЕ европ ски су пр ва ци. Ђо ко-
вић је нај бо љи на пла не ти. Мост 
код Бе шке је пре ди ван, пра ви брат 
бли за нац до са да шњем џи ну. Умро 
је глу мач ки краљ – Пе тар Краљ. 
Гра ди ће се фон та на ис пред на ше 
Ка ме не згра де у Бе о гра ду. Фуд-
ба ле ре су пре га зи ли и Мак си ко и 
Хон ду рас...

Наш ге не рал ни је до бро из гу рао 
пр ви ман дат, са да је вр ши лац ду-
жно сти. Ра дио је пу не че ти ри го-
ди не као да је за и ста име но ван по 
кон кур су. За то га са да че ка – КОН-
КУРС. Не ка му је са сре ћом.

Скуп шти на Син ди ка та вој во ђан-
ске ре ги је има ла је за се да ње у Ку ћи 
фуд ба ла у Ста рој Па зо ви. Би ло је на 
ви со кој фуд бал ској но зи. (Ни је био 
при су тан То ле Ка ра џић). Пред се да-
вао је Рат ко Ри стић.

П.С.
У међувремену се десило и 

следеће:
Савет ЕУ је 9. децембра у Брисе-

лу одлучио да ће о статусу Србије 
поново расправљати у фебруару и 
марту 2012. године. 

Ватерполисти “Партизана” су 
8.децембра у италијанској Савони 
победили домаћина са 11:6 и други 
пут у својој историји освојили СУ-
ПЕРКУП Европе.

Генерални директор “Телекома 
Србија” Бранко Радујко изјавио је 7. 
децембра да ће та компанија изне-
ти све податке о преговорима о от-
купу 20 одсто акција грчког ОТЕ-а, 
када се тај процес заврши.

Друго спектакуларно помрачење 
Месеца 2011. године било је 10. 
децембра, а прво се одиграло 15. 
јуна.

У изванредној акцији “Битка за 
бебе” 10. децембра премашен је 
број од 200 нових инкубатора.

Нова рунда састајања регионал-
них скупштина нашег Синдиката 
управо је завршена, а круна тога 
биће седница Главног одбора 22. 
децембра у Београду.

Дани као да лете, вртоглаво нам 
се приближава Нова година. 

Желим вам сваку срећу.
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Овај дру штве ни по крет пре тво-
рио се у ма сов ну свет ску по бу ну 
про тив фи нан сиј ских кор по ра циј-
ских ели та. Ра ђа се пр ко сни от пор 
јед не но ве ге не ра ци је ко ја зна да 
ће за вр ши ти шко ло ва ње без на де 
да ће се за по сли ти, без пер спек-
ти ве, а с дру ге стра не оп те ре ће на 
огром ним ду гом. Та де ца су ра ди-
ла упра во оно што су им го во ри ли: 
учи ла, упи са ла фа кул тет, а са да не 
са мо што их за то ка жња ва ју, већ 
их и по ни жа ва ју – тре ти ра ју их као 
про па ли це и по ква ре ња ке. Про те-
сту ју про тив фи нан сиј ских маг на та 
ко ји су им укра ли бу дућ ност. Они 
не ува жа ва ју си стем ко ји на гра ђу је 
са мо 1 про це нат дру штва, и за то ка-
жу: „Ми смо оних 99 од сто”.

За ди вљу ју ће је да су ови „но ви 
клин ци”, без ика квих прет ход них 
стра те ги ја, про гра ма, ли де ра, сим-
бо ла, кре ну ли у пра вом сме ру, на 
цен тра лу свет ске мо ћи –  Вол стрит. 
Они ни су кре ну ли на Бе лу ку ћу и 
Кон грес, или Лен гли и Пен та гон, 
већ на ствар ни цен тар свет ске мо-
ћи. Па ро лу „Оку пи рај Вол стрит” 
ни су до би ли од ин струк то ра на 
не ком тран зи ци о ном кур су. Про-
те сти гнев не омла ди не зах те ва ју 
тран зи ци ју, али у обр ну том сме ру, 
од грам зи вог, по ди вља лог нео ли-
бе рал ног ка пи та ли зма, ко ји је на-
пра вио ха ос у све ту, ка још не де фи-
ни са ном, со ци јал но пра вед ни јем 
си сте му. Вол стрит је ср це кор по ра-
циј ског си сте ма, тач ка где се укр-
шта ју то ко ви ано ним ног ка пи та ла, 
ње го вих зло чи нач ких ак тив но сти, 
бан кар ских и бер зан ских шпе ку ла-
ци ја. Али, кор по ра циј ски си стем је 
ство ри ла др жа ва. Ства ра ју ћи кор-
по ра ци ју, др жа ва је с њом по де ли-
ла моћ и оста ви ла не моћ ним сво је 
гра ђа не. Оста ви ла их је на ми лост и 

ВОЛ СТРИТ И ПО БУ НА

Мисмооних99процената

не ми лост кор по ра ци ји.
Ис тра жи ва ње ко је је не дав но 

спро вео Фе де рал ни ин сти тут за 
тех но ло ги ју у Ци ри ху о ме ђу соб-
ним од но си ма из ме ђу 43000 мул-
ти на ци о нал них кор по ра ци ја у све-
ту по ка зу је да ма ли број ком па ни ја, 
углав ном ба на ка, има глав ну уло гу 
у кре и ра њу фи нан сиј ске по ли ти-
ке. Ма ње од је дан по сто ком па ни ја 
су у мо гућ но сти да кон тро ли шу 40 
по сто бо гат ства це ле мре же. Ако 
јед на ком па ни ја про пад не, по ву ћи 
ће за со бом оста ле јер је струк ту ра 
њи хо вог вла сни штва ис пре пле та-
на та ко да сви има ју удео у сва ко ме. 
Ис по ста ви ло се да је све оно што 
су нам го ди на ма го во ри ли би ла 
лаж. Тр жи шта ни су функ ци о ни са ла 
са ма од се бе; твор ци фи нан сиј ских 
ин стру ме на та ни су би ли не по гре-
ши ви, по слов на ети ка им је би ла 
пот пу но не по зна ти по јам, а ду го ви 
се ни су мо гли, а ни ствар но мо ра-
ли от пла ћи ва ти. За пра во, от кри ва 
се да је и сам но вац био по ли тич-
ки ин стру мент, а три ли о ни до ла ра 
и евра су се мо гли из ми сли ти или 
не ста ти пре ко но ћи, ако то по же ли 

вла да или цен трал на бан ка.
Сто га овај но ви по крет от по ра 

пред ста вља и от пор чи та вој по ли-
тич кој кла си и по сто је ћим ме ха ни-
зми ма упра вља ња др жа ва ма по пут 
Грч ке, Шпа ни је, са да Аме ри ке, и 
пре ти да но шен пли ми ним та ла сом 
пре ра сте у свет ски по крет. Но ви 
об ли ци дру штве них мре жа, по пут 
Феј сбу ка и Тви те ра, да ју му сна жну 
ло ги стич ку по др шку.

По сто је ће ста тич ке по ли тич ке 
струк ту ре и пар тиј ске хи је рар хи је, 
без пра ве де мо кра ти је и без коп че 
са обич ним све том, би ле су раз лог 
и за пот пу но дру га чи ју ор га ни за ци-
ју „оку па то ра”. Док три ном о хо ри-
зон тал ном ши ре њу, пр ко се пи ра-
ми дал ним пар тиј ским струк ту ра ма. 
Кам по ва њем на ули ца ма вра ћа ју се 
ан тич ким по че ци ма де мо кра ти је, 
уве ре ни да је ди но та ко мо гу да ру-
ше зид из гра ђен здру же ним сна га-
ма бан ка ра и по ли ти ча ра. Чи ни се 
да ова квом ор га ни за ци јом уз од су-
ство во ђе по крет сла би сво ју сна гу. 
За са да про свед ни ци ово др же за 
пред ност. 

У скла ду са при ро дом ор га ни-

За што љу ди оку пи ра ју Вол стрит? Украт ко, они тра же од го вор ност фи нан сиј ских ме ше та ра за ка та сто фал но ста ње 
аме рич ке еко но ми је, ја чу со ци јал ну др жа ву и обр та ње сме ра у ко јем се кре ће ра сло ја ва ње дру штва – све ве ћи јаз 
из ме ђу екс трем но бо га тих и екс трем но си ро ма шних. У тре нут ку пи са ња овог тек ста по крет „Оку пи рај Вол стрит”, 
ко ји оку пља углав ном мла де гнев не љу де због дра стич них со ци јал них не јед на ко сти и ко рум пи ра но сти по ли тич ког 
си сте ма, у сед мој је не де љи тра ја ња.

Овако је почело: Окупљање незадовољних испред светског центра моћи
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за ци је, ра ста и ши ре ња про те ста 
„Оку па то ри Вос три та” су се, ка да су 
се ство ри ли усло ви, огла си ли де-
кла ра ци јом у ко јој сто ји:

„Де кла ра ци ја на ро ди ма све та!
Док се оку пља мо у со ли дар но-

сти да из ра зи мо про тест 
због ма сов не не прав де, 
не сме мо из гу би ти из ви да 
оно што нас је оку пи ло. Пи-
ше мо ка ко би сви они ко ји 
се осе ћа ју пре ва ре ни од 
стра не свет ских кор по ра-
тив них си ла зна ли да у на-
ма има ју сво је са ве зни ке.

Као љу ди, ује ди ње ни, ми 
при зна је мо и пре по зна-
је мо ствар ност: да бу дућ-
ност људ ског ро да зах те ва 
са рад њу свих ње них чла-
но ва; да наш си стем мо-
ра шти ти ти на ша пра ва, 
и да због ко руп ци је тог 
си сте ма, по је дин ци мо ра ју шти ти-
ти вла сти та пра ва и пра ва сво јих 
бли жњих; де мо крат ска вла да ви на 
тре ба ло би да по чи ва са мо на мо ћи 
за ко ју ју је овла стио на род; да нас 
кор по ра ци је не тра же при ста нак 
ка ко би из вла чи ле бо гат ство из љу-
ди и зе мље; и чи ње ни це да не по-
сто ји истин ска де мо кра ти ја те да су 
ње ни про це си од ре ђе ни еко ном-
ском мо ћи.

Обра ћа мо вам се у вре ме ка да 
кор по ра ци је, ко је про фит ста вља-
ју из над љу ди, соп стве не ин те ре се 
из над прав де и угње та ва ње из над 
рав но прав но сти, упра вља ју на шим 
вла да ма.

Мир но смо се ов де оку пи ли, што 
је на ше пра во, с ци љем да ове чи-
ње ни це по де ли мо са сви ма.”

У Де кла ра ци ји сле ди на да ље по-
ду жи спи сак оп ту жби у сти лу чу ве-
ног Зо ли ног „Оп ту жу јем”, од ко јих 
су не ке:

„Од у зе ли су нам до мо ве не ле гал-
ним про це сом гу бит ка хи по те ке 
иако ни су по се до ва ли пр во бит не 
хи по те ке

Не ка жње но су от пла ти ли сво је 
ду го ве нов цем по ре ских об ве зни-
ка, а и да ље сво јим ди рек то ри ма 
ис пла ћу ју огром не бо ну се 

Стал но на сто је ли ши ти за по сле не 
пра ва да пре го ва ра ју о бо љим пла-

та ма и си гур ни јим усло ви ма ра да
Сту ден те др же као та о це са де-

се ти на ма хи ља да до ла ра ду га за 
обра зо ва ње, ко је је са мо по се би 
људ ско пра во

По тро ши ли су ми ли о не до ла ра 

При кљу чи те нам се да се чу је и 
ваш глас!”

По крет „Оку пи рај Вол стрит” за 
са да не ма од го вор на пи та ње шта 
да ље и ка ко про тест тре ба да се за-
вр ши, ма да ве ро ват но не мо же мо о 

то ме раз ми шља ти по уста ље-
ним ми са о ним ка те го ри ја ма. 
На и ме, по кре ту је има нент-
но ор ган ско ши ре ње ко је би 
тре ба ло да до ве де и до бу ду-
ћих ре ше ња. Је дан од ре зул-
та та се мо же сма тра ти  и то да 
је, као по сле ди ца про те ста, у 
САД за по че ла на ци о нал на 
де ба та о еко ном ским јед на-
ко сти ма и мањ ка во сти ма си-
сте ма ко ји је про из во ди. Нај-
но ви ји из ве штај Кон гре сне 
кан це ла ри је за бу џет кон ста-
ту је да је од 1979. до 2007. го-
ди не про се чан не то при ход 
јед ног про цен та нај бо га ти јих 

Аме ри ка на ца, а ко ји су глав на ме та 
„оку па то ра”, по рас тао за 275 од сто. 
Од го ва ра ју ћи број за сред њу кла су 
је ис под 40 по сто.

Не из бе жно се на кра ју по ста вља 
пи та ње – а где смо ту ми? Из гле да 
па ра док сал но да свим си ла ма те жи-
мо да се што пре укљу чи мо у та кав 
свет ски кор по ра тив ни ка пи та ли-
зам. И ПТТ тре ба уско ро да из вр ши 
кор по ра ти ви за ци ју, до ду ше за са да 
у за тво ре но ак ци о нар ско дру штво. 
На пр ви по глед чи ни се да ср ља мо 
све сно, или мо жда не све сно у про-
паст. Ме ђу тим, пи та ње тре ба по ста-
ви ти на дру ги на чин. Да ли уоп ште 
не ко мо же у да на шњем хи пер и 
мул ти у мре же ном све ту да се изо-
лу је и да из бег не све ути ца је ? Од-
го вор је не дво сми сле но не га ти ван 
по оно ме Хе мин гве је вом да чо век 
ни је остр во. Шта нам је он да чи ни-
ти? Ла кон ци би ре кли: тре ба би ти 
па ме тан, ма шта то у овом тре нут-
ку зна чи ло. Укљу чи ти се у свет ски 
по ре дак, па ма ка ко су по је ди нач-
не мо ћи ма ле, за јед но га ме ња ти. 
Ка ко то, из ме ђу оста лог, го во ре и 
„Оку па то ри Вол стри та”. При ку пи-
ти и са бра ти тре нут но по гу бље не 
људ ске и дру штве не оп ште вред но-
сти: ху ма ност, со ли дар ност, прав ду, 
ети ку...

Вла ди мир Мал ба шић

на прав не ти мо ве ко ји тра же на чи-
не да их осло бо де уго во ра о здрав-
стве ном оси гу ра њу

На шу при ват ност про да ју као ро-
бу

И да ље од ре ђу ју еко ном ску по-
ли ти ку упр кос ка та стро фал ним не-
у спе си ма ко је су њи хо ве по ли ти ке 
про из ве ле и ко је и да ље про из во-
де

До ни ра ли су огром не су ме нов ца 
по ли ти ча ри ма ко ји су за ду же ни за 
ре гу ла ти ву ко ја се на њих од но си

На ста вља ју бло ки ра ти ал тер-
на тив не об ли ке енер ги је ка ко би 
про ду жи ли на шу ови сност о наф ти” 
итд.

Де кла ра ци ја за вр ша ва по зи вом:
„Свим љу ди ма све та,
Ми, Ге не рал на скуп шти на Гра да 

Њу јор ка ко ја оку пи ра Вол стрит на 
Ли бер ти скве ру, по зи ва мо вас да 
по ка же те сво ју моћ.

Ис ко ри сти те сво је пра во на мир-
но оку пља ње; оку пи рај те јав не 
про сто ре; осми сли те пут за ре ша-
ва ње про бле ма с ко јим се су о ча ва-
мо и про из ве ди те ре ше ња до ступ-
на сви ма.

Свим за јед ни ца ма ко је се ак ти ви-
ра ју и осну ју гру пе у ду ху ди рект не 
де мо кра ти је ну ди мо сво ју по др-
шку, до ку мен та ци ју и све ре сур се 
ко ји су нам на рас по ла га њу.

Покушај полиције да ослободи  Вол стрит
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Иако су нас зи ма и још по не ки не-
пла ни ра ни про блем оме ли да ис пу-
ни мо план за ову го ди ну, По штан ски 
дом на Ко сма ју већ са да из гле да са-
свим дру га чи је.

За хва љу ју ћи упор но сти до брих 
љу ди са на ше Ре ги је, ус пе ли смо да 
оку пи мо еки пу ен ту зи ја ста ко ји су 
ре ше ни да не до зво ле да про пад не 
обје кат у ко ме су мно ги од нас про-
во ди ли нај леп ше да не свог де тињ-
ства.

Ка да смо у про ле ће ове го ди не пр-
ви пут по ку ша ли да уђе мо у наш обје-
кат, ли чи ло је то на не ку од епи зо да 
на ка на лу „Дис ка ве ри”. Усле дио је за-
тим до го вор ме ђу љу ди ма ко ји ни су 
ви де ли лич ни ин те рес већ при ли ку 
да кроз до бро вољ ни рад и дру же ње 
са чу ва ју По штан ски дом и опре ме га 
за ко ри шће ње за све на ше рад ни ке.

Нај пре је тре ба ло окр чи ти око-
ли ну, пре не ти ви шак ин вен та ра на 
Бран ко вац и очи сти ти обје кат у ко ји 
ни ко ни је ушао у по след њих де сет 
го ди на. Ви ше од два де сет ка ми о на 
сме ћа, шу та и гра ња је од не ше но 
на ло кал ну де по ни ју! Про ли ве но је 
мно го зно ја, про гу та но мно го пра-
ши не, али су за до вољ ство и осме си 
на ли ци ма уче сни ка овог про јек та 
го во ри ли да смо на пра вом пу ту.

За хва љу је мо се овом при ли ком 
рад ним је ди ни ца ма „По штан ско 
тран спорт на ло ги сти ка” и „Одр жа-
ва ње” на не се бич ној по мо ћи, а на-
шу до бру на ме ру су пре по зна ли и у 
Пред у зе ћу. Ди рек ци ја за ло ги сти ку 
нам је иза шла у су срет и на да мо се 
да ће мо на про ле ће, уз њи хо ву по-
моћ, на ста ви ти ра до ве.

Циљ нам је да, за по че так, тај обје-
кат по ну ди мо на ко ри шће ње свим 
за по сле ни ма у По шти. По штан ски 
дом не ће ра ди ти на прин ци пи ма 
про фи та бил но сти, већ ис кљу чи во 
са мо о др жи во сти. Би ће то ме сто за 
од мор, дру же ња, са стан ке, се ми на-
ре... 

НА СТА ВЉЕН ВО ЛОН ТЕР СКИ РАД НА СПА ША ВА ЊУ ПО ШТАН СКОГ ДО МА НА КО СМА ЈУ

Рад,дружењеипозитивна
атмосфера

Би ће то ме сто где ће сва ки до бро-
на мер ни рад ник По ште би ти до бро-
до шао и где ће се осе ћа ти као код 
сво је ку ће. Са на шим ко ле га ма са РЈ 
„Бе о град ски ве нац”, на чи јој те ри-
то ри ји се обје кат на ла зи, тра жи мо 
ре ше ње ка ко ће обје кат функ ци о ни-
са ти ка да бу де до ве ден у функ ци о-

нал но ста ње.
Јед но је си гур но – учи ли смо на 

гре шка ма дру гих, а ен ту зи ја зам и 
очи глед на до бра на ме ра свих уче-
сни ка у до са да шњим ак ци ја ма чи-
шће ња и по прав ке До ма на Ко сма ју 
уве ра ва ју нас да ће то и оста ти здра-
ва при ча у ко рист свих нас.

Поштански дом на Космају: Наставак радова на пролеће

Синдикат ПТТ Србије преко своје 
централе, Конфедерације слободних 
синдиката, планира да обави раз-
говоре и са осталим релевантним 
политичким странкама у Републици 
Србији. 

Циљ је да се у периоду пред избо-
ре сагледају ставови свих учесника у 
изборној трци, а везано за будућност 
и положај јавног сектора у Србији.

Жеља нам је да договоримо пра-
вила понашања и рада у наредне 
четири године како би заштитили 
наше компаније, па самим тим и за-
послене.

Синдикати ће преузети део одго-
ворности али и контролну функцију 
како предизборна обећања не би 

Сарадњасамоу
обостраноминтересу

остала мртво слово на папиру.
Сигурно је да се нећемо опреде-

лити за политички ангажман нити се 
јавно ставити под кишобран ни једне 
странке, јер међу нашим чланством 
има симпатизера разних опција, 
але ћемо преузети одговорност и 
подржати опцију која нам понуди 
најбољу платформу за очување рад-
них места и јавног сектора који за-
ступамо.

Након разговора са Демократа-
ском странком, и већ успостављене 
сарадње са СПС-ом, очекујемо по-
зиве и од осталих странака које 
претендују да воде Србију у наред-
ном периоду.
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Др жа ва же ли да ва жан сер вис ис пу-
ња ва све сво је оба ве зе, али да за то 
ни шта не пла ти. Та ко би, у нај кра ћем , 
мо гло да се опи ше ста ње у јав ном по-
штан ском сер ви су САД-а.

„Бри нем, на рав но да бри нем”, с 
по ма ло ки се лим про фе си о нал ним 
осме хом ка же го спо дин Ли, Аме ри ка-
нац ки не ског по ре кла, ко га, док за вр-
ша вам пре да ју па ке та с књи гом ко ју 
ша љем у Ср би ју, у ма лој по шти 
у на се љу Френд шип хајтс, пи-
там да ли бри не због 
на ја ве ве ли ких от-
пу шта ња у ње го вој 
фир ми.По шта у 
ко јој је Ли је ди ни 
на ду жно сти не ма 
кла си чан шал тер, већ са-
мо ве ли ки пулт с по штан ском ва гом, 
ра чу нар ским тер ми на лом и сит ни ца-
ма за за тва ра ње по шиљ ки, адре си ра-
ње и слич но. 

Ова је са мо јед на од 31.871 по ште 
ра зних ве ли чи на ко ли ко их има у да-
на шњој Аме ри ци, а го спо дин Ли је је-
дан ме ђу 571.500 за по сле них. Су де ћи 
пре ма на ја ва ма, до 2015. у функ ци ји 
ће оста ти сва ка де се та – и без по сла 
оста ти та ко ђе сва ки де се ти по штан-
ски слу жбе ник.То је за то што је кри за 
сти гла и у по штан ско сан ду че. 

Аме рич ка по шта, чи је је зва нич но 
име По штан ски сер вис Сје ди ње них 
Др жа ва (Uni ted Sta tes Po stal Ser vi ce – 
USPS), про шлу го ди ну је за вр ши ла с гу-
би ци ма од 8 ми ли јар ди до ла ра, а ове 
ће пре ма свим пред ви ђа њи ма у ми ну-
су би ти за де сет ми ли јар ди. Ако бр зо 
не поч не да сма њу је сво је тро шко ве, 
бан кро ти ра ће већ иду ћег ле та. 

Aмерички по штан ски си стем има ду-
гу тра ди ци ју. Oснован је 1775. де кре-
том Дру гог кон ти нен тал ног кон гре са, 
ску пом пред став ни ка та да шњих 13 
ко ло ни ја Но вог све та, на ко јем је по-
пло ча ва на ста за за аме рич ку не за ви-
сност. Као та ква, по шта је би ла ва жан 
сим бол но во у спо ста вље не др жа ве, 
сред ство по ве зи ва ња ње них гра ђа на 
и зна ча јан фак тор еко но ми је. Ис по ру-
ка пи са ма и па ке та је и да нас „основ-

КА КО ТО ДРУ ГИ РА ДЕ: ОТ КРИ ВА ЊЕ АМЕ РИ КЕ

Кризаупоштанскомсандучету
на и фун да мен тал на” функ ци ја овог 
сер ви са ко ји је по за ко ну оба ве зан 
да „оп слу жу је све за јед ни це”, од ве-
ли ких гра до ва, до за ба че них на се ља 
од не ко ли ко сто ти на ста нов ни ка. Це-
на мар ке за обич но пи смо је 44 цен ти 
(око 30 ди на ра), без об зи ра на то да 
ли се ша ље на дру ги крај истог гра да 
или на Ха ва је и Аља ску.

УСПС је с др жав ног бу џе та ски нут 
још 1971, али је 
остао под ка-
пом Кон гре са, 
без чи је са гла-
сно сти не мо-
же да за тво-
ри ни јед ну 

по шту, а по го-
то во не за то што је „не про фи та бил-
на”. Кон грес је за то и глав ни парт нер у 
са ни ра њу да на шње кри зе – и фак тор 
ко ји јој до при но си. Као и мно ге дру ге 
ства ри ко је су се на шле на уда ру ко је 
до но се про ме не у на чи ну ко му ни ка-
ци је, и аме рич ки по штан ски си стем 
је жр тва ин тер нет ере. Ин стант ко му-
ни ка ци ја елек трон ске по ште у му зеј 
по ла ко от пре ма не ка да шње ри ту а ле 
пи са ња пи са ма, њи хо во па ко ва ње у 
ко вер ту, ку по ва ње мар ки, уба ци ва ња 
у по штан ско сан ду че или од ла зак до 
нај бли же по ште. Све то је до при не ло 
да се број ис по ру че них по шиљ ки пре-
ко УСПС-а с 213 ми ли јар ди, ко ли ко их 
је би ло 2006, про шле го ди не сма њи 
на 171 ми ли јар ду. Број до ста вље них 
пи са ма је од 2000. пре по ло вљен. 

На рав но, то ме је до при не ла и при-
ват на кон ку рен ци ја којa je преотелa 
део по сла и са да испоручујe 85 од сто 
екс пре сних по шиљ ки и па ке та, при 
че му це не мо гу да од ре ђу ју са ми. И, 
на рав но, због то га су про фи та бил ни 
јер да ни су, не би ни по сто ја ли. Ов-
да шњи по шта ри ина че, за раз ли ку од 
на ших, ма ло пе ша че. Нај че шће ко ри-
сте ма ле ком би је на пра вље не са мо 
за њих, ко ји у во зач кој ка би ни има ју 
са мо јед но се ди ште, во лан на де сној 
стра ни на ко јој не ма вра та – ра ди бр-
жег ула же ња и из ла же ња.

УСПС има фло ту од 215.000 ова квих 

и дру гих во зи ла – нај ве ћу ци вил ну 
фло ту на све ту. Она пре ва љу је 2 ми-
ли јар де ки ло ме та ра го ди шње да би 
по шту ис по ру чи ва ла на 151 ми ли он 
адре са! Др жа ву то не ко шта ни цен та 
– али ка ко да ље? До 2015. тро шко ви 
мо ра ју да се сма ње за 20 ми ли јар ди 
до ла ра. Јед на од ме ра ко ја би то ме 
по мо гла – да се уки ну ис по ру ке су бо-
том – већ на и ла зи на ве ли ки от пор. 
Дру га, да се по ве ћа це на ис по ру ке 
„не на ру че не по ште”, по слов них ка та-
ло га и ре кла ма ко ји за тр па ва ју сан ду-
чи ће, та ко ђе се осу ђу је као ме ра ко ја 
ће на не ти ште ту укуп ној еко но ми ји. 
У сре ди шту је у ства ри ди ле ма: мо же 
ли се од др жав ног сер ви са, од ко га се 
тра жи да слу жи сви ма, оче ки ва ти да 
бу де про фи та би лан.

Ми лан Ми шић („По ли ти ка”)

Затворена 
последња пошта

Последња пошта у Холандији за-
тво ри ла сво ја вра та 27. окто бра ове 
го ди не. Под изговором сма ње ња 
тро шко ва. Поштанска упра ва Хо-
лан ди је је 2008. го ди не за по че ла 
про цес за тва ра ња око 250 по шта 
ши ром зем ље. 

По след ња је ра ди ла у гра ду 
Утрех ту и ње ним за тва ра њем је 
окон чан тај про цес ко ји је, по ре чи-
ма функционера Поштанске упра ве, 
до пр инео повећању ефи кас нос ти 
услуга и уштеде средста ва. И по ред 
чи ње нице да немају ни јед ну пош-
ту, поштанска управа врло добро 
функци они ше?! Поштанске услу ге у 
Хо ландији се сада пру жа ју на 2.600 
сервисних места у тр го ви на ма и су-
пермаркетима.. 

О томе шта је са запосленима ко-
ји су ра ди ли у тим поштама, ни смо 
мо гли да до би је мо пре ци зан од го-
вор. Незванично, већина је са да на 
би ро има и прима социјалну по моћ 
од државе. 

Па до бро, њи хо ва зем ља, њи-
хо ва по шта, њи хо ва во ља, не го се 
плашим ових наших што воле да 
преписују...
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ПОШТАРОВ ЛЕТ (ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТНОМ СНАГОМ ИСПОВЕСТИ)

БошкоЖерађанин:Богатствосе
мерибројемпријатеља

Пред сед ник на ше син ди кал-
не ор га ни за ци је у Зе му ну Бо шко 
Же ра ђа нин ро ђен је 31. де цем-
бра 1966. го ди не. Основ ну шко-
лу за вр шио је у род ном Зе му ну, 
сред њу шко лу у Бе о гра ду, а на 
Спорт ској ака де ми ји је при са-
мом за вр шет ку сту ди ја. Оже-
њен је, су пру га Ја сми на је у чу-

ве ном „Ле ви су”, а три гра ци је су 
им кћер ке Ми на, Ири на и Ма ша. 
Бо шко је члан Глав ног од бо ра и 
члан нај у жег ру ко вод ства Бе о-
град ске ре ги је Син ди ка та ПТТ Ср-
би је. Ина че, по зна ти је ко шар каш 
и ко шар ка шки тре нер.

Кад сте се и где за по сли ли?

За по слио сам се апри ла ме се-
ца 1994. го ди не у Зе му ну у По шти 
11080 као до ста вљач. Са да ра дим у 
По шти 99.

Шта не би сте ра ди ли?

Не бих на ви јао за… Пар ти зан.

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

До вољ но да не за спим на по слу.

Шта сте не дав но са ња ли?

По след ње че га се се ћам (да сам 
са њао) био је од ла зак на пе ца ње са 
мо јим псом Кле јом.

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

Не мој, па се не бој!

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 ту, мај, ле то.

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

Нај ра ди је на мо ре, а ле по је и на 
пла ни ни.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

Дав не 2008. на Зла ти бо ру.

Кад сте би ли на ле то ва њу?

Про шлог ле та, у Ми ла нов цу код 
же ни не фа ми ли је.

Че га се пла ши те?

Са мо ће. Не во лим кад не ма дру-
штва.

Кад се осе ћа те као у клоп ци?

Ка да тре ба да ис пу ним зах те ве 
две стра не ко је су про тив реч не.

Че му се нај ви ше ра ду је те?

Ка да је це ла по ро ди ца на оку пу, 
ка да се ша ли мо и ужи ва мо у сва ком 
за јед нич ком тре нут ку.

Шта је то син ди кал на бор ба?

Бес по штед на бор ба за рад ни ке и 
њи хо ва пра ва.

Шта је то по тро шач ка кор па?

Оно што би би ло до ступ но сва чи-
јем џе пу. Да одем у про дав ни цу без 
ди ги тро на.

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?

Осо ба ко ја је спрем на да ис пу ни 
све рад нич ке же ље. Да се бо ри за 
оне ства ри због ко јих је би ра на.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?

Сли ку сво је по ро ди це.

Ко је но ви не чи та те?

„Блиц” и „Жур нал”.

Шта гле да те на ТВ?

Ис кљу чи во спорт. Не мам сто мак 
за по ли тич ке еми си је и тур ске се-
ри је.

Ко ли ко има те при ја те ља?

До вољ но да знам да је у сва ком 
тре нут ку ту не ко за ме не. Бо гат ство 
се ме ри бро јем при ја те ља.

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

Искре ност и по др шку ко ју ми пру-
жа ју.

Ка кве сте на ра ви?

До бре на ра ви, сми рен и ста ло-
жен.

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

Не ма те ства ри о ко јој не бих мо-
гао да при чам.

Шта ни кад не би сте опро сти ли?

Не ис кре ност.

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

Из ви нио бих се ко ле га ма што су 
им де бе ле лет ње пан та ло не.

Шта је за вас сре ћа?

За ме не су сре ћа мо је три кћер ке.

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

Ми слим да не по сто ји са вр ше на 
сре ћа, или си сре ћан или ни си!

Ко ме ће те веч но би ти за хвал ни?

Же ни ко ја ми је по да ри ла мо је 
пре див не кћер ке.

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

Не мо гу да из дво јим ни шта по је-
ди нач но.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?

Да има сво је пред но сти, али и ма не.
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Да ли чо ве чан ство бр зо или спо
ро на пре ду је?

По мом ми шље њу, љу ди су пре о-
ку пи ра ни тех но ло ги јом, због че га 
спо ро на пре ду ју.

Шта ми сли те о тран зи ци ји?

Ни ка ко да се за вр ши.

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

Пре те жно све тли је то но ве.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

Хар лан Ко бен.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

Ољу Ива њиц ки.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?

Нео п ход не су да би смо очвр сну ли.

Зна те ли шта су сек те?

Знам, и чу вам их се.

Ко ја дро га је нај го ра?

Не ма до бре дро ге, све су ло ше.

Ко јим се спор том ба ви те?

Ко шар ком, са да са мо ре кре а тив но.

Ко ји хо би има те?

Хо би ми је ри бо лов.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

Елек трон ска.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

Ка ко ко ме!

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

Је сам, али је бо љи „По штар зво ни 
два пу та”.

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

„Игра ро кен рол це ла Ју го сла ви ја”.

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

Љу бав, увек!

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

Ве ли ки си стем са огром ном ад ми-
ни стра ци јом.

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

По бе ди ће мо не ло јал ну кон ку рен-
ци ју!

(Б. С.)

Син ди кал на ор га ни за ци ја „Зе мун“ 
и ове го ди не je  сво јим чла но ви ма 
ор га ни зо ва ла ви кенд-из лет и  то у 
Си ја рин ску ба њу би се ру Ср би је.

Си ја рин ска Ба ња се на ла зи на ју-
гу Ср би је, на оба ла ма ре ке Ја бла-
ни це и у под нож ју пла ни не Го љак, 
на над мор ској ви си ни од 520 м. 
Окру же на бр ди ма са гу стом хра-
сто вом и бо ро вом шу мом, ко ја по-
кри ва 5о км2, па је за шти ће на од 
ве тро ва и по ја ве ма гле. Из во ри 
ми не рал не во де, ко јих има 18, рас-
по ре ђе ни су на ду жи ни од 800 м и 
сви су раз ли-
чи тог фи зич-
ко-хе миј ског 
са ста ва и тем-
пе ра ту ре (од 
32-72 сте пе на). 
По себ ну атрак-
ци ју, је дин-
ствеу у Евро пи, 
пред ста вља ју 
геј зир то пле 
во де, чи ји во-
де ни стуб до сти же ви си ну од 8 м 
и по вре ме ни геј зир ко ји еруп ти ра 
на сва ких 10 ми ну та. По ред ми не-
рал не во де, ле ко ви ти фак тор у ба-
њи је и ра ди о актвно-сум по ро ви то 
бла то.

Пре ма пла ну пу то ва ња тре ба ло 
је да оби ђе мо Ца ри чин град, ме ђу-
тим наш по у зда ни во зач Ми ки нас 
је оба ве стио да ће мо ићи пу тем 
пре ко Бре стов ца и Бој ни ка та ко 
да смо уз пут има ли за до вољ ство 
да на пра ви мо па у зу у при ро ди код 
бра та  на ше ко ле ги ни це Цве те у 
Су во по љу где смо од љу ба зних до-
ма ћи на до че ка ни са до бром до ма-
ћом ра ки јом и во ћем. На ста ви ли 
смо да ље пут пре ма ба њи и он да 
се уз пут до го во ри ли да Ца ри чин 
град по се ти мо у не де љу ка ко би-
смо сти гли на ру чак и што ви ше 
ис ко ри сти бла го де ти ко је нам пру-
жа ба ња. Ме ђу тим на са мом ула ску 
код Ца ри чи ног гра да че ка ло нас је 

из не на ђе ње у ви ду на ших ко ле га 
из РЈ „Ле ско вац“ ко ји су нас уго сти-
ли у обли жњем ре сто ра ну ко ји је 
опре мљен у ет но сти лу.

У хо те лу „Геј зер“смо до че ка ни по 
див ним ста рим оби ча ји ма и руч-
ком а он да смо сви је два че ка ли 
да ужи ва мо у ле по та ма ко је нам 
пру жа Си ја рин ска ба ња је ди на са 
та квим ак трак ци ја у Ср би ји.

Све ча на ве че ра и му зи ка је за 
сва ку по хва лу. Та да су нам се при-
дру жи ли и пред сед ник СО „Ле ско-
вац“ са ко ле га ма ко ји су се тру ди ли 

да нам бо ра вак 
бу де што удоб-
ни ји и ко ји ма 
се пу но за хва-
љу је мо.

Су тра дан је 
усле дио по вра-
так где смо у 
Ле ба ну об и шли 
по шту и има-
ли ди ван ру чак 
ко ји су нам ор-

га ни зо ва ле на ше ко ле ге као и оби-
ла зак Ју сти ни а на При ма, од но сно 
Ца ри чи ног Гра да,ко ји је  је дан од 
нај зна чај ни јих ви зан тиј ских гра-
до ва у уну тра шњо сти Бал кан ског 
по лу о стр ва. На ла зи се на 29 км за-
пад но од Ле сков ца, 7 км од Ле ба на, 
у бли зи ни се ла Пре коп че ли ца, на 
ушћу ре ке Ца ри чи не у Сви ња ри-
цу. Цар Ју сти ни јан i, ко ји је по те као 
из ју жне Ср би је, од лу чио је да у 
род ном кра ју по диг не град ко ји ће 
ве ли ча ти ње го во име. Град Ју сти-
ни а на При ма ле жи на бла гим па ди-
на ма ко је се спу шта ју од пла ни не 
Ра дан ка Ле ско вач кој ко тли ни, на 
ме сту ван глав них пут них то ко ва.

На кон див но про ве де ног  ви кен-
да сти гли смо у Зе му н у ве чер њим 
ча со ви ма где је усле ди ло као и 
увек исто пи та ње на ших пре за до-
вољ них чла но ва “Где и ка да ће мо 
на сле де ћи из лет“:

М.Та шић

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ''ЗЕМУН''

ЗЕМУНЦИНАЈУГУ
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ПОШТАР

Син ди кат ПТТ Ср би је – СО „Бе о-
град цен тар” ор га ни зо вао је 3. и 4. 
сеп тем бра из-
лет у Про лом 
Ба њу, ко ји је 
укљу чи вао и 
оби ла зак ло ка-
ли те та Ђавољa 
ва рош. Ин те-
ре со ва ње је 
би ло ве ли ко, 
али због ка па ци те та хо те ла и са мог 
пре во за ни је би ло мо гућ но сти по-
ве ћа ти број ме ста, та ко да је на из-
лет кре ну ло 50 ко ле га. 

Из лет је про те као у при јат ној ат-

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

УпозналилепотеЂавољевароши
мос фе ри и  дру же њу. Сме штај је ор-
га ни зо ван у хо те лу у Про лом Ба њи, 

а омо гу ће но је и ко ри шће-
ње спољ ног и 
у н у  тр а  ш њ е г 
ба зе на, где су 
се сви при-
сут ни ле по 
про ве ли ко ри-
сте ћи бла го-
де ти ле ко ви те 

про лом ске во де. У ве-
чер њим ча со ви ма ор га ни зо ва но је 
дру же ње где су се при сут ни опу сти-
ли и уз при јат ну му зи ку за бо ра ви ли 
на сва ко днев не бри ге и оба ве зе.

Дру гог да на из ле та, уз струч ног 
во ди ча, ор га ни зо ван је оби ла зак 
Ђа во ље ва ро ши, јед ног од кан ди-

да та за но вих се дам 
свет ских чу да, као и 
цр кве Светa Пет кa 
ко ја се на ла зи у са-
мом ло ка ли те ту.

Из лет је оце њен 
ве о ма ви со ком оце-
ном на оп ште за до-
вољ ство, ка ко ор-

га ни за то ра та ко и свих при сут них 
ко ле га.

По здрав од Ма је и Мо це

Као и сва ког 21. ок то бра у 10 
ча со ва, не пре ки да ју ћи ду го го ди-
шњу тра ди ци ју, рад ни ци По ште 
Кра гу је вац пред во ђе ни пред сед-
ни цом Син ди ка лне организа ци је, 
Косаром Станковић и ди рек то ром 
Браниславом Си ми ћем, по ло жи-
ли су ве нац на спо мен гро бље 
стре ља ним гра ђа ни ма Гор њег 
Ми ла нов ца.

Без об зи ра на оба ве зе и вре ме, 
ни ка да ни смо из о ста ли да на тај 
ту жни дан ода мо по шту и се ти мо 
се, за јед но са њи хо вим по том-
ци ма, оних ко ји су ту за ста ли. На 
об рон ци ма на ших Шу ма ри ца ме-
ђу трав ка ма и обла ци ма ни кли су 
спо ме ни ци, ту жни и веч ни. 

Ми има мо по тре бу да и пре-
ко го ди не бри не мо о тим на шим 
хум ка ма. Сто га по пра вља мо оп-
сег и са ди мо зим зе ле но ра сти ње, 
ка ко би на ши го сти из Гор њег Ми-
ла нов ца на че лу са Са ве зом бо ра-
ца, ко ји, иако у под ма клим го ди-
на ма, та ко ђе не из о ста ју, осе ти ли 
да ни су са ми у сво јој ту зи. 

Дру же ћи се са тим див ним љу-

ди ма, ус пе ли смо да се 
бо ље упо зна мо и ис-
тра је мо у ко лек тив ном 
се ћа њу, раз ви ја ју ћи 
кул ту ру пам ће ња за све 
на ше жр тве ко јих на жа-
лост, са мо у на шем Кра-
гу јев цу, има мно го.

Ко са ра Стан ко вић

РАД НИ ЦИ ПО ШТЕ КРА ГУ ЈЕ ВАЦ НА ХУМ ЦИ ПА ЛИМ ГОР ЊО МИ ЛА НОВ ЧА НИ МА

Сећањенебледи

Син ди кал на ор га ни за ци ја РЈ 
ПТТ „Ша бац” ор га ни зо ва ла је 15. и 
16. ок то бра из лет 
у Вр њач ку Ба њу.

Од зив је био ве-
ли ки, та ко да је на 
пут кре ну ло чак 
85 ко ле га. Уз упо-
зна ва ње при род-
них ле по та јед ног 
од нај по зна ти јих 
срп ских од ма ра ли шта, сви смо се 

ле по дру жи ли уз му зи ку и пе сму 
до ра них ју тар њих са ти.

На кра ју, ка-
да су се сле гли 
ути сци, сви су 
би ли ви ше не-
го за до вољ ни 
ор га ни зо ва ним 
из ле том, уз же-
љу да ово дру-
же ње по но ви мо 

што пре.

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЈ ПТТ „ША БАЦ”

ИзлетуВрњачкуБању


