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

164-ти број „По шта ра“, гла си ла Син-
ди ка та ПТТ Ср би је у ко ме за вас бе-
лежимо сва бит ни ја де ша ва ња на 
синдикалној сцени из ме ђу два бро ја.

У претходном издању опширно смо 
извештавали о активностима про тив 
ме ра Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко је сав 
те рет кри зе пре ва љу ју на ле ђа рад ни-
ка у јав ном сек то ру. Са поносом мо-
жемо известити да смо протестима 
успели да спречимо примену спор-
них законских решења којима би се 
смањиле ионако ниске зараде.

На ста вљају се ак тив но сти око ре-
ор га ни за ци је до ста ве и то кроз рад 
на доношењу новог Правилника о 
статистици и нормама. То је обиман 
посао од кога много очекујемо.

Преносимо вам најбитније дело-
ве дијалога са генералним директо-
ром Поште, господином Миланом 
Кркобабићем, који је присуствовао 
седници Главног одбора Синдиката 
ПТТ Србије. У том разговору су дотак-
нуте све битне теме које интересују 
наше чланство, па вам препоручујем 
да га у целости прочитате.

Ту је и обраћање пр вог чо ве ка на-
шег син ди ка та, Алек сан дра Па вло-
ви ћа, као и интервју са Славком То-
паловим о актуелним дешавањима 
у Предузећу и синдикалној сцени 
Србије.

На ста вља мо да пра ти мо ре ги о нал-
на де ша ва ња, а ту су и сталне рубри-
ке на које сте већ навикли.

Надам се да ћете након читања 
овог броја имати јаснију слику о ак-
тивностима нашег Синдиката.
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КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈА СЛО БОД НИХ СИН ДИ КА ТА ОДР ЖА ЛА ПРО ТЕСТ ИС ПРЕД 
ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 

Добијенајошједнаважнабитка
Кра јем про шле го ди не во ђе не су 

ин тен зив не ак тив но сти на ни воу 
Кон фе де ра ци је сло бод них син ди-
ка та, а све због усво је ног За ко на о 
утвр ђи ва њу за ра да у јав ном сек то-
ру и ње го вих не га тив них по сле ди ца 
по за по сле не. У скло пу тих ак тив но-
сти, око 2.000 ак ти ви ста, чла но ва 
КСС-а, про те ство ва ло је 8. но вем-
бра ис пред згра де Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је у Бе о гра ду ка ко би из ра зи-
ли не за до вољ ство ра дом Вла де у 
пр вих сто да на и на чи ном на ко ји 
је до нет спор ни За кон. Про те сту 
су при су ство ва ли рад ни ци По ште, 
ЕПС-а, Те ле ко ма, Же ле зни це, ГСП, 
као и рад ни ци из обла сти здрав-
ства, фи нан си ја, со ци јал не за шти те, 
про све те, фи зич ко тех нич ког обез-
бе ђе ња, по ли ци је и аеро дро ма. На-
ме ра нам је би ла да пред у пре ди мо 
на ја вље но сма ње ње за ра да и да се 
из бо ри мо за сво је ме сто у др жав-
ним ор га ни ма где се рас пра вља о 
за ко ни ма пре њи хо вог до но ше ња.

Да под се ти мо, тра же ћи из лаз из 
те шке еко ном ске си ту а ци је и опа-
сно сти да др жа ва Ср би ја до жи ви 
бан крот због огром ног де фи ци та 
у бу џе ту, Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
при бе гла је већ про ве ре ним „ме-
ра ма“ и пре ба ци ла те рет кри зе на 
обич не гра ђа не кроз по ди за ње 
ПДВ-а и на за по сле не у јав ном и др-
жав ном сек то ру кроз по ме ну ти за-
кон ко ји је тре ба ло да уве де „плат не 
раз ре де” у јав на пред у зе ћа.

На кон про те ста и ак тив но сти ко је 
су во ђе не у ко ор ди на ци ји са по сло-
вод ством, на сед ни ци Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је 6. де цем бра зва нич но 
је до нет За кљу чак ко јим се при зна-
је да ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” има 
по ло жај уче сни ка на тр жи шту ко ји 
има кон ку рен ци ју у сми слу од ре да-
ба За ко на о утвр ђи ва њу мак си мал-
не за ра де у јав ном сек то ру. Ти ме 
смо и зва нич но до би ли до ку мент 
пот пи сан од стра не Вла де као по-
твр ду да се спор ни за кон не ће при-

ме њи ва ти на рад ни ке По ште.
И по ред чи ње ни це да су син ди-

ка ти оку пље ни око КСС-а од не ли 
по бе ду, ипак оста је опо ме на и по-
зив на опрез јер су сет та ко зва них 
еко ном ских за ко на, ко ји се од но се 
на ре ба ланс, во де ћи др жав ни ор га-
ни до не ли без со ци јал ног ди ја ло га 
и ши ре јав не рас пра ве.

По што зна мо да су у при пре ми 
За кон о ра ду и За кон о штрај ку, а 
по у че ни не дав ним ис ку ством, сви 
син ди ка ти мо ра ју по ка за ти ви-
ше од луч но сти и учи ни ти до дат ни 
при ти сак ка ко би ре пре зен та тив ни 
пред став ни ци за по сле них мо гли да 
да ју сво је ми шље ње пре сту па ња 
на сна гу за кон ских ре ше ња ко ји ма 
се уре ђу ју од но си из ме ђу рад ни ка 
и по сло да ва ца.

До но ше њем за ко на на ова кав 
на чин, без уче шћа ре ле вант них 
со ци јал них парт не ра, вр ши се дис-
кри ми на ци ја од ре ђе них ка те го ри ја 
за по сле них су прот но Уста ву Ре пу-
бли ке Ср би је, су спен ду ју се од ред-
бе ва же ћих ко лек тив них уго во ра 
про тив но ра ти фи ко ва ним ме ђу на-
род ним кон вен ци ја ма МОР и Со ци-
јал ној по ве љи Европ ске уни је.

Чи ње ни ца је да се у при ват ном 
сек то ру спре ча ва рад нич ко ор га ни-
зо ва ње и да не ма ја ких син ди ка та, а 
да су оства ре на рад нич ка пра ва да-
ле ко ни жа од оних ко је има ју за по-
сле ни у јав ном и др жав ном сек то ру 
(ко ји то пра во има ју са мо за хва љу-
ју ћи до бро ор га ни зо ва ним син ди-
ка ти ма, ко ји на пра ви на чин шти те 
ин те ре се члан ства).

Со ци јал но од го вор на власт, ко ја 
се за ла же за со ци јал ну прав ду, тре-
ба да шти ти до стиг ну ти ни во пра ва 
рад ни ка и да ства ра усло ве да се 
рад ни ци из бо ре за при стој не за-
ра де и до сто јан ствен жи вот, а то се 
мо же по сти ћи са мо кроз отво рен 
со ци јал ни ди ја лог рав но прав них 
уче сни ка.

За хва љу је мо се свим ак ти ви сти-
ма ко ји су се ода зва ли на шем по зи-
ву и по мо гли нам да се из бо ри мо са 
овим про бле мом. У свим ак тив но-
сти ма има ли смо и не се бич ну по-
др шку и раз у ме ва ње ру ко вод ства 
По ште. Ми на ста вља мо да ље јер је 
ово би ла са мо јед на од ва жних би-
та ка ко је се во де на син ди кал ној 
сце ни Ср би је.

Активисти Синдиката ПТТ Србије на протесту испред зграде Владе

Фото: Н. Новичић
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С об зи ром на то да је ово пр во из-
да ње По шта ра у 2013. го ди ни, ред је 
да вам као пред сед ник Син ди ка та ПТT 
Ср би је дам кра так осврт на де ша ва ња 
у прет ход ној и пла ни ра не ак тив но сти 
у овој го ди ни.

За вр ши ли смо још јед ну тур бу лент-
ну го ди ну из ко је смо иза шли без ве-
ли ких тр за ви ца и гу би та ка. Што се ти-
че по слов не го ди не, пре ли ми нар ни 
ре зул та ти го во ре да ће до бит би ти 
око 1,3 ми ли јар де ди на ра, што је да ле-
ко из над пла на и оче ки ва ња. То са мо 
по ка зу је ко ли ко су на ши за по сле ни 
по све ће ни по слу, јер ни је би ло ла ко 
оства ри ти ова кав ре зул тат у из бор ној 
го ди ни, ко ја са ма по се би но си ри зи ке 
и иза зо ве у по слов ном сми слу. Упо ре-
ђу ју ћи се са окру же њем ко је углав ном 
стаг ни ра и тр пи по сле ди це Свет ске 
еко ном ске кри зе, мо же мо би ти за до-
вољ ни ста њем у ком па ни ји.

На рав но, оно што већ ду же вре ме 
не мо же да ис пра ти та ко ква ли те тан 
и оби ман рад, је су ни ске за ра де. Али, 
не мо же мо ни ка ко пре ва зи ћи чи ње-
ни цу да и та кве за ра де уче ству ју са 
70 про це на та у по слов ним рас хо ди ма 
Пред у зе ћа. То је из у зет но ви сок ни во 
и сва ко зна чај ни је по ве ћа ње за ра да 
би пред ста вља ло удар на број за по-
сле них или ри зик да за ра де не мо гу 
би ти ис пла ће не.

Оно што у да тим окол но сти ма охра-
бру је и ули ва по ве ре ње је ста бил ност 
си сте ма у сми слу не по сто ја ња ви шка 
за по сле них и у сми слу ре дов но сти ис-
пла те за ра да и до при но са.

По ред очу ва ња рад них ме ста и до-
стиг ну тог ни воа стан дар да и пра ва, у 
2013. го ди ни нас оче ку је за по чи ња ње 
про це са ко лек тив ног пре го ва ра ња, 
јер ва же ћи Ко лек тив ни уго вор ис ти че 
кра јем ове го ди не. Сма тра мо да ће мо 
по сти ћи успех уко ли ко за др жи мо по-
сто је ћи ни во пра ва за ко је већ има мо 
на ја ве да су угро же на усва ја њем но-
вог За ко на о ра ду. Наш пред лог ће би-
ти да се по сто је ћи акт анек си ра а не да 
се пра ви но ви, што би за нас зна чи ло 
да ће ве ћи на ква ли тет них ре ше ња би-
ти очу ва на.

ИЗ УГЛА ПРЕД СЕД НИ КА 

Усусретновимизазовима

Оче ку је нас и усва ја ње но ве ми кро-
ор га ни за ци ја Пред у зе ћа и ин си сти-
ра ће мо на ак тив ном уче шћу у ње ној 
из ра ди. Са став ни део те но ве ор га ни-
за ци је ће би ти и но ва си сте ма ти за ци ја 
рад них ме ста, ко ја ће би ти при ла го ђе-
на но вој ор га ни за ци о ној струк ту ри и 
кроз ко ју ће мо по ку ша ти да ква ли тет-
ним ре ше њи ма сти му ли ше мо и на гра-
ди мо рад, од но сно одво ји мо рад од 
не ра да кроз си стем на гра ђи ва ња. Тру-
ди ће мо се са чу ва мо сва рад на ме ста, 
али ће мо ин си сти ра ти на ре ша ва њу 
не до стат ка бро ја за по сле них у тех но-
ло ги ји.

Из у зет но сам по но сан на чи ње ни цу 
да смо и ове го ди не ква ли тет ним ра-
дом на шег Фон да со ли дар но сти по-
мо гли ве ли ком бро ју на ших чла но ва 
и из чла на ри не им на тај на чин вра-
ти ли пре ко 20 ми ли о на ди на ра кроз 
ис пла те ко ле га ма ко ји ма је по моћ 
би ла нај по треб ни ја. Фонд са да ра ди 
по про це ду ри стро го де фи ни са ној од 
стра не Глав ног од бо ра Син ди ка та ПТТ 
Ср би је, та ко да смо из бе гли све мо гу-
ће при мед бе на ра чун ква ли те та ње-
го вог ра да.

На но вом ме наџ мен ту је да обез бе-
ди ви сок ни во по сло ва, јер сма тра мо 
да, чак и кад би за др жа ли по сто је ћи 
обим услу га, то не би би ло до вољ но за 
функ ци о ни са ње си сте ма. Осим то га, 
на ста вља мо рад на за по че том про јек-
ту ре ор га ни за ци је до ста ве уче шћем у 
из ра ди ака та Пред у зе ћа, а све у ци љу 
ква ли тет не за шти те за по сле них.

И про шла го ди на је по ка за ла да 

има мо ста бил но члан ство и у на ред-
ном пе ри о ду ће мо на сто ја ти да сво јим 
ак тив но сти ма одр жи мо тај број.

Не ка да се ство ри ути сак да се ба ви-
мо и ства ри ма ко је ни су у на шем до ме-
ну ра да, али сма тра мо да је на ша уло га 
и у то ме да ука же мо на све не га тив не 
по ја ве, ка ко у ПТТ си сте му, та ко и у 
дру штву. У то ме ће нам у знат ној ме ри 
по мо ћи и ува жа ва ње ре пре зен та тив-
но сти КСС-а, ко је је пи та ње тре нут ка.

Ка да све му то ме до да мо и ак тив но 
уче шће у ме ђу син ди кал ној и ме ђу на-
род ној са рад њи, за о кру жи ће мо ци-
клус на ших пла ни ра них ак тив но сти за 
ову го ди ну.

На ста ви ће мо и са ор га ни за ци јом 
ра зних ви до ва дру же ња (из ле ти, син-
ди кал на сла ва, ор га ни за ци ја ле то ва-
ња...), ко ја се ор га ни зу ју на свим ни-
во и ма. Сма трам да је то при ли ка да се 
на ши чла но ви упо зна ју и кроз дру же-
ње ство ре ја че ме ђу соб не ве зе и раз-
ме не ис ку ства, што је бит но за осе ћај 
при пад но сти не кој ор га ни за ци ји.

Дру жи ли смо се и ис пред Вла де Ре-
пу бли ке Ср би је и за јед нич ки ус пе ли да 
оспо ри мо при ме ну За ко на о за ра да ма 
у јав ном сек то ру у на шој ком па ни ји.

Апе лу јем на на ше чла но ве и за по-
сле не да ква ли тет ним ра дом и за ла-
га њем по ка жу ло јал ност ПТТ си сте му, 
јер рад у та квом си сте му је при ви ле-
ги ја и оба ве за и са мо та ко ће мо ис пу-
ни ти ми си ју да си стем ко ји смо на сле-
ди ли оста ви мо у пу ном ка па ци те ту за 
по ко ле ња ко ја до ла зе. Све сни смо ће 
сва ка сле де ћа го ди на у по гле ду по-
ло жа ја и пра ва рад ни ка би ти све те-
жа и да нам оп шта си ту а ци ја у све ту и 
еко но ми ји не иде на ру ку, али и у тим 
окол но сти ма мо ра мо ра ди ти и учи ни-
ти мак си мум за оне ко је за сту па мо. 

У слу ча ју би ло ка квих на па да на пра-
ва за по сле них и зло у по тре ба из ра да и 
рад ног од но са, обе ћа ва мо ква ли тет ну 
и пот пу ну за шти ту, што је ипак основ-
ни за да так и свр ха по сто ја ња на шег 
Син ди ка та.

Свим чла но ви ма и ко ле га ма же лим 
успе шну и бе ри ћет ну го ди ну!

Алек сан дар Па вло вић
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СА СТА НАК ГЕ НЕ РАЛ НОГ ДИ РЕК ТО РА СА ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА СИН ДИ КА ТА 
ПТТ СР БИ ЈЕ

Искренсоцијалнидијалог
Пред сам крај про шле го ди не одр жан је са ста нак ге не рал ног ди рек то ра По ште Ср бије Ми ла на Кр ко ба би ћа и ње-

го вог ужег ти ма са свим чла но ви ма Скуп шти не Син ди ка та ПТТ Ср би је. Би ла је то при ли ка да се по кре ну бит не те ме 
на ко је нам ука зу ју на ши чла но ви. При ча ло се о по сло ва њу и на чи ну ор га ни зо ва ња на ше фир ме, а син ди кал це је 
нај ви ше ин те ре со ва ла ин фор ма ци ја о за ра ди из до би ти. До бра је вест да смо и у 2012. го ди ни успешно по сло ва ли 
и да је оства ре на до бит, па наш Син ди кат сма тра да је овим раз го во ром по кре ну т по сту пак и ини ци ја ти ва да се 13-
та пла та по де ли пре ма мо де лу из прет ход не го ди не. Од го спо ди на Кр ко ба би ћа смо до би ли на чел ну са гла сност и 
по др шку, па ће се раз го во ри ин тен зи ви ра ти од мах на кон усва ја ња за вр шног ра чу на.

Отворен разговор о стању у Пошти и проблемима који муче раднике

Отво ре но се при ча ло и о про бле-
му са за вр шет ком ра до ва на но вом 
Глав ном по штан ским цен тру у Бе-
о гра ду, а ге не рал ном ди рек то ру и 
ње го вим са рад ни ци ма је скре ну та 
па жња на зло у по тре бе у ве зи са 
сти му ла ци ја ма ко је да ју ди рек то-
ри рад них је ди ни ца, као и на зло-
у по тре бе око ко ри шће ња слу жбе-
них во зи ла ван рад ног вре ме на. 
Го спо дин Кр ко ба бић је обе ћао да 
ће се у на ред ном пе ри о ду мно ги 
про бле ми ре ши ти кроз за по че ти 
про цес ко лек тив ног пре го ва ра ња 
или кроз но ву ор га ни за ци о ну ше-
му Пред у зе ћа и за хва лио се на шим 
пред став ни ци ма на ин фор ма ци ја-
ма. 

Оства ре на не по сред на 
ко му ни ка ци ја

Оп шти ути сак свих при сут них је 
био да је оства ре на не по сред на и 
искре на ко му ни ка ци ја, а у пр вом 
де лу са стан ка чла но ви Скуп шти не 
су па жљи во са слу ша ли из ла га ње 
пр вог чо ве ка ком па ни је. Го спо дин 
Кр ко ба бић је ис та као чи ње ни цу да 
су, раз го ва ра ју ћи са чел ним љу ди-
ма син ди ка та, ка ко у цен тра ли та ко 
и на ре ги ја ма, отво ре на не ка ре-
ал на жи вот на пи та ња. На по ме нуо 
је да је ту већ око три ме се ца и да 
су за то вре ме ура ђе не не ке бит не 
ства ри у сфе ри по сло ва ња и да се 
на сто ји да сви по сло ви ко је је овај 
си стем из гу био у прет ход ном пе ри-
о ду бу ду вра ће ни у си стем. 

„Ми смо фир ма ко ја по слу је на 
отво ре ном тр жи шту. За то је по-
треб но да се по на ша мо исто као 
што се по на ша ју и оста ли игра чи у 
овој тр жи шној утак ми ци, а то зна чи 

да мо ра мо да бу де мо крај ње ефи-
ка сни и не ми ло срд ни у бор би са 
кон ку рен ци јом. До са да нас је кон-
ку рен ци ја по бе ђи ва ла, али ка да се 
ви де ре сур си ко је По шта има, он да 
се чо век за пи та ка ко је мо гу ће да 
не ко при ват но пред у зе ће мо же да 
овај си стем по ти сне у стра ну и да 
му узме и про из вод и услу гу. То је 
не до пу сти во и то га ви ше не ће би ти. 
Пр ви по тез је био да вра ти мо ра чу-
не Ин фо ста на на на пла ту По шти, а 
одр жан је и са ста нак са ми ни стром 
за пра во су ђе и ми ни стром за ре-
ги о нал ни раз вој, па оче ку јем да се 
сви по сло ви ко ји нам при па да ју по-
ла ко вра ћа ју та мо где им је и ме сто. 
Основ на де лат ност, на ши про из во-
ди и услу ге, мо ра ју да се по диг ну 
на је дан ви ши ни во, а кон ку рен ци ја 
мо ра да бу де по бе ђе на.

Дру го пи та ње за ко је знам да вас 
ин те ре су је од но си се на ме на џе ре. 
У Пред у зе ћу их има око сто, а да ли 

су сви они за и ста по треб ни, не зна 
се, то ће мо тек да ви ди мо. Од Но ве 
го ди не усле ди ће про ме не на осно ву 
ре зул та та ра да и то на та кав на чин 
да ће вр ло ма ло љу ди до ћи спо ља. 
Пр вен стве но ће то би ти из ре до ва 
за по сле них у По шти ко ји ра де у ди-
рек ци ја ма и у сек то ри ма и ти љу ди 
ће за пра во би ти они ко ји ће но си ти 
овај си стем. На рав но, и уло га син-
ди ка та у све му то ме тре ба да бу де 
зна чај на, с тим што син ди кат не ма 
ту мо гућ ност ди рект ног ме ша ња у 
во ђе ње ка дров ске по ли ти ке, али у 
свим ор га ни ма где се о то ме од лу-
чу је, има сво ју при сут ност и мо гућ-
ност да да  сво је ми шље ње”, ис та као 
је ге не рал ни ди рек тор.

Мо ра се зна ти ко је 
за шта од го во ран

У на став ку свог из ла га ња, чел ни 
чо век По ште Ср би је је на гла сио 
сле де ће: „Што се ти че си ту а ци је у 
ко лек ти ву, пред на ма је ре ор га-
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ни за ци ја, пра вље ње но вог ор га-
ни за ци о ног мо де ла. Са да има мо 
хи брид ни си стем, ком би на ци ју 
ди ви зи о ног и функ ци о нал ног, где 
по сто је при мед бе да ни је из ве де-
на од го вор ност до кра ја. Ов де пу-
но љу ди од го ва ра за исту ствар. 
Ка да то ни је де фи ни са но и ка да 
има мо си ту а ци ју да дво је од го ва-
ра за исту ствар, он да прак тич но 
не од го ва ра ни ко. Ићи ће се ка 
то ме да се зна ко шта ра ди и ко је 
за шта од го ва ран. На про шлој сед-
ни ци Управ ног од бо ра Пред у зе ћа, 
где су би ли и пред став ни ци син-
ди ка та, чла но ви УО до не ли су ва-
жне од лу ке у ве зи са за вр шет ком 
ГПЦ-а у Бе о гра ду. Ово је је дан од 
кључ них про је ка та за По шту ко ји 
је, нажа лост, оп те ре ће н про бле-
ми ма.

ГПЦ у Ни шу је већ у функ ци ји, 
а ка да стиг ну ма ши не за пре ра ду 
за о кру жи ће се чи тав про цес. У Но-
вом Са ду је тре ба ло да бу де отва-
ра ње, али ни сам хтео да се отво-
ри док све не бу де за вр ше но до 
кра ја. У Бе о гра ду је ГПЦ отва ран 
не ко ли ко пу та, али још не ви ди-
мо крај тог про бле ма. Сма трам да 
тре ба да зна те исти ну о све му што 
је оп те ре ти ло овај про је кат. Глав-
ни из во ђач ра до ва је оти шао „под 
лед” још ју на ме се ца, а по ди зво ђа-
чи ни су у ста њу да за вр ше по сао 
до кра ја. УО је до нео од лу ку да се 
пу сти бан кар ска га ран ци ја на на-
пла ту и да се про на ђе оп ти мал но 
ре ше ње за овај про блем. Оче ку-
јем да ће то тра ја ти три до че ти ри 
ме се ца, а он да ће се до ве сти но ви 
из во ђач, ка ко би се тај обје кат за-
вр шио до кра ја и ка ко би се до би-
ла упо треб на до зво ла. 

На по ми њем да сам из дао на лог 
Са мо стал ном сек то ру за ин тер ну 
ре ви зи ју да ура ди де таљ ну ана-
ли зу и Ре ви зи ја је пру жи ла ин-
фор ма ци ју Управ ном од бо ру шта 
је ура ђе но и ка ко се ра ди ло. Ово 
што са да по ку ша ва мо су са мо ак-
тив но сти ко је тре ба да омо гу ће 
нор ма лан ток по сло ва, а не да се 
ба ви мо по сло ви ма по ли цај ца. То 
ће ра ди ти над ле жни ор га ни и слу-
жбе, јер од го вор ност за све ло ше 

што је пра ти ло овај про је кат, мо ра 
да се ис те ра до кра ја.”

Си стем спе ци јал них 
 ве за

Ми лан Кр ко ба бић го во рио је и 
о од но су По ште и Те ле ко ма: „Сле-
де ћи про је кат ко ји је на ма ја ко 
би тан је си стем спе ци јал них ве за. 
Тај си стем, ка ко је сви ма по зна то, 
оти шао је Те ле ко му као и мно го 
то га дру гог, а са да гле да мо ка ко 
да се вра ти По шти. По сто ји за кљу-
чак Вла де, и на ње му ће се ра ди ти, 
али то је круп но др жав но пи та-
ње и тре нут но не ви дим ни јед ног 
аде кват ног са го вор ни ка с ким би 
у др жа ви мо гло да се при ча на ту 
те му. Те ле ком не мо же да се про да 
а да спе ци јал ни си стем ве за оде 
са њим. Исто вре ме но нам је на-
мет нут уго вор са Же ле зни цом, ко-
ји го во ри о пра вље њу но вих ве за, 
од но сно по ста вља њу оп тич ких ка-
бло ва дуж же ле знич ких ко ри до ра. 
Не ки струч ни љу ди из си сте ма ми 
ка жу да то на ма не тре ба. Ка да нам 
бу ду вра ти ли си стем спе ци јал них 
ве за, ти ме би мо гле да се за до во-
ље на ше по тре бе. 

Ово је круп на те ма о ко јој ће се 
раз го ва ра ти, јер ући у 25 ми ли о на 
евра ин ве сти ци је без ва ља ног раз-
ло га је бе сми сле но. Сма трам да је 
да ле ко бо ље опре ми ти по ште ко је 
има мо, окре чи ти их, до ве сти их у 
ста ње функ ци о нал но сти, еду ко ва-
ти љу де да пра вил но ра де, опре-
ми ти их са аде кват ном тех ни ком, 
би ти кон ку рен тан на тр жи шту од 
пост-екс пре са па на да ље, не го 
да ва ти па ре у не ке бе сми сле не 
про јек те. Али, то су круп не ства ри 
ко је мо ра ју би ти де фи ни са не у ова 
два до три ме се ца, да би овај си-
стем мо гао да ра ди.”

Ге не рал ни ди рек тор се освр нуо 
и на чи ње ни цу да су нам у прет-
ход ном пе ри о ду оте ти објек ти у 
ко је смо сви за јед но ула га ли (хо-
те ли и од ма ра ли шта). На са стан-
ци ма са ру ко вод ством Син ди ка та 
ово пи та ње је већ по кре ну то, а 
има и кон крет них иде ја и про је-
ка та. Ипак, чла но ви Скуп шти не су 
же ле ли да из пр ве ру ке чу ју шта се 
пла ни ра по овом пи та њу.

Пошта 
„че ру пана” 20 го ди на
„Наш си стем је „че ру пан” 20 го-

ди на, објек ти су се из два ја ли на 
чу дан на чин, али на сто ја ће мо да се 
то све вра ти По шти. Го ди не 2005. и 
2006. је из дво је но па при ва ти зо ва-
но ПТТ Уго сти тељ ство. Та при ва ти-
за ци ја је про па ла и објек ти су са да 
у вла сни штву др жа ве. Ка ко су нам 
узе ли те објек те, та ко мо гу и да их 
вра те и ми ће мо, за јед но са син ди-
ка ти ма, ра ди ти на то ме. Об и шао 
сам не ка од од ма ра ли шта и за и ста 
је ште та да про па да ју и да ни су у 
функ ци ји. То исто ва жи и за ре сто-
ра не дру штве не ис хра не. Знам да 
по ку ша ва те да их ожи ви те и има-
те мо ју по др шку, а у на ред ном пе-
ри о ду гле да ће мо да то ста ви мо 
у функ ци ју и у за кон ске окви ре, а 
да не ре ме ти мо оно што већ ра ди”, 
ре као је пр ви чо век на шег пред у-
зе ћа.

Пред став ни ке за по сле них из це-
ле Ср би је нај ви ше је ин те ре со ва ло 
ка кав је став но вог по сло вод ства и 
ге не рал ног ди рек то ра о си гур но-
сти рад ног од но са, за ра да ма и мо-
гућ но сти да и ове го ди не ис пла ти-
мо за ра ду из до би ти.

Го спо дин Кр ко ба бић је из нео 
свој, а и став усво јен на Управ ном 
од бо ру, да не ма ви шка љу ди, већ 
да има мањ ка по сла: „На ме наџ-
мен ту је да на ђе по сао, а на за по-
сле ни ма да ра де. ПТТ си стем се 
не ће раз ви ја ти и ре ша ва ти сво је 
про бле ме, па ни про блем за ра да, 
по прин ци пу сма ње ња бро ја за-
по сле них. Уко ли ко би по сло ва ли 
по тр жи шним усло ви ма, он да би 
ви си ну за ра да и пар ти ци пи ра ње 
у до би ти од ре ђи ва ли на на чин 
сра змер но по је ди нач ном учин ку. 
Ме ђу тим, сви смо све сни да смо у 
том сег мен ту ли ми ти ра ни од лу ка-
ма Вла де и еко ном ском по ли ти ком 
ко ја се спро во ди и у тим окви ри ма 
учи ни ће мо мак си мум што је мо-
гу ће да по бољ ша мо ма те ри јал ни 
по ло жај за по сле них. Што се ти че 
за ра де из до би ти, не ма раз ло га да 
се то не де си и ове го ди не. По треб-
но је са че ка ти да се стек ну усло ви 
(усва ја ње за вр шног ра чу на и из-
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ве штај ре ви зо ра), па ка да бу де мо 
зна ли тач но ко ли ка је до бит, се-
шће мо и пре го ва ра ти.

Кре ће мо у ко лек тив но 
пре го ва ра ње

У пе ри о ду пред на ма че ка ју нас 
број ни дру ги иза зо ви. Кре ће мо у 
ко лек тив но пре го ва ра ње, у на ја ви 
је усва ја ње но вог За ко на о ра ду, а 
по кре ну ли смо ак тив но сти око ми-
кро-ор га ни за ци је пред у зе ћа. Сма-
трам да син ди кат и ту мо ра да узме 
сво је ак тив но уче шће.

Оче ку јем да ће мо уско ро до би ти 
но ве по сло ве као што су по сло ви 
оси гу ра ња и ме њач ки по сло ви. 
Пост-екс прес мо ра би ти изба чен у 
пр ви план и тај сег мент на шег по-
сло ва ња ко ји се убр за но раз ви ја и 
ши ри ће ве ро ват но пре ра сти у ди-
рек ци ју. Елек трон ска тр го ви на је 
не што што је до ми нант но у све ту 
и ми ту мо ра мо на ћи сво је ме сто. 
Фор ми ра ће се но ва ру ко во де ћа 
еки па, не за то што ова ни је би ла 
до бра, већ што та ко мо ра да бу де у 
си сте му но ве ор га ни за ци је. Сва ко 
од ру ко во ди ла ца има шан су да се 
у на ред на два, три ме се ца до ка же, 
али на гла ша вам да ни ко не ће би ти 
за шти ћен ако ло ше ра ди. 

Још јед на ја ко бит на ствар је да 
има мо љу де у си сте му ко ји ви ше не 
мо гу да ра де и да ће се по че ти са 
отва ра њем за штит них ра ди о ни ца. 
Пра ви ће се че ти ри за штит не ра ди-
о ни це за че ти ри ре ги је. Те за штит-
не ра ди о ни це тре ба у се бе да „уву-
ку” све те љу де ко ји не мо гу ви ше 
да но се тор бу или се де на шал те ру, 
али мо гу од ра ђи ва ти оне по сло ве, 
про из во ди ти оне услу ге и про из-
во де ко је су овом си сте му по треб-
не. На тај на чин ће се да ти при мер 
дру ги ма и на ху ман на чин ре ши ти 
про блем љу ди ко ји има ју здрав-
стве не по те шко ће у оба вља њу сва-
ко днев них ак тив но сти. Имам по да-
так да око 2000 љу ди сва ко днев но 
не до ла зи на по сао и пи там се шта 
је то што те ра то ли ки број љу ди да 
од су ству је са сво јих рад них ме ста. 
У сва ком слу ча ју, очи глед но је да 
има мо про блем и да мо ра мо да га 
ре ши мо, а за штит не ра ди о ни це су 
до бар на чин за то.

Ка да при ча мо о за по сле ни ма и 
њи хо вим пра ви ма ко ја ви шти ти-
те, мо рам да вас оба ве стим и о чи-
ње ни ца ма да сам пот пи сао от ка зе 
за не ке љу де ко ји су то чи ли го ри-
во на пум па ма у сво је кан те, ко ји 
су узи ма ли но вац из бла гај ни, али 
и због ра зних не пра вил но сти у по-
сло ва њу. По том пи та њу имам ја-
сан став – да сва ко тре ба да сно си 
од го вор ност за свој рад и по ступ-
ке. Ре као сам већ да сле ди но ва 
ор га ни за ци о на ше ма, но ви рас по-
ред љу ди, но ва вр ста на гра ђи ва-
ња, а све то тре ба да до при не се да 
се ова кве не га тив не по ја ве све ду 
на ми ни мум. У све му то ме, син ди-
кат тре ба да уче ству је и сма трам 
да оно што се до го во ри мо и пот-
пи ше мо, мо ра да бу де оба ве зу ју-
ће за све”, за кљу чио је ге не рал ни 
ди рек тор.

Пи та ња са те ре на
У дру гом де лу са стан ка глав ну 

реч су до би ли на ши ак ти ви сти, ко-
ји су има ли мо гућ ност да ге не рал-
ном ди рек то ру по ста ве пи та ња 
али и пре не су рас по ло же ње за по-
сле них са те ре на. Је дан од основ-
них про бле ма ко ји нас већ ду го 
му чи, а не ре ша ва се је не до ста так 
рад ни ка у тех но ло ги ји (по шта ри и 
шал тер ски рад ни ци). На ши ак ти-
ви сти су ин си сти ра ли на чи ње ни-
ци да је по себ но те шка си ту а ци-
ја у до ста ви. О овом про бле му се 
мно го при ча ло, али се ни шта ни је 
ура ди ло. По шта ри и да ље не мо гу 
на го ди шње од мо ре, пре у зи ма ју 
ре јо не од ко ле га ко ји оду на бо ло-
ва ња јер не ма за ме на у до став ним 
са ла ма, док са дру ге стра не, на па-
пи ру, ства ри из гле да ју дру га чи је. 
Не ула зе ћи у то ко је крив за ово 
ста ње и да ли тре ба да ве ру је мо 
сво јим очи ма или ана ли за ма Ди-
рек ци је за ка дро ве, из нет је зах тев 
да се овај про блем ре ши. Та ко ђе 
је ис так ну то да је не до пу сти во да 
По шта, као со ци јал но од го вор на 
ком па ни ја, ан га жу је рад ни ке по 
ра зним осно ва ма а да они при том 
ни су аде кват но пла ће ни и да не ма-
ју оста ла пра ва из рад ног од но са.

Ге не рал ном ди рек то ру и ње-
го вим са рад ни ци ма је скре ну та 

па жња на зло у по тре бе у ве зи са 
сти му ла ци ја ма ко је да ју ди рек то-
ри рад них је ди ни ца, као и на зло-
у по тре бе око ко ри шће ња слу жбе-
них во зи ла ван рад ног вре ме на. 
Што се сти му ла ци ја ти че, основ на 
за мер ка је да се оне ко ри сте за ко-
рек ци ју за ра да и да има слу ча је ва 
где јед ни исти за по сле ни до би ја ју 
сти му ла ци је сва ког ме се ца, што 
код оста лих рад ни ка ства ра ре-
волт. 

Од ге не рал ног ди рек то ра је зах-
те ва но и да се уре ди област ко ри-
шће ња слу жбе них ауто мо би ла јер 
сви смо све до ци да је ствар из ма-
кла кон тро ли. Ма са во зи ла се ко-
ри сти ван рад ног вре ме на и ви-
кен дом, а не ма ни ка кве кон тро ле 
ни кри те ри ју ма ко и ка ко мо же да 
ко ри сти во зи ло та ко да се ма сов-
но ко ри сте за при ват не по тре бе и 
ван рад ног вре ме на. Има слу ча је-
ва да ти љу ди ко ји се сва ко днев но 
од во зе и до во зе на по сао на ра чун 
По ште и та ко уве ћа ва ју тро шко ве 
по сло ва ња, до би ја ју и на док на ду 
за пре воз, што је крај ње не мо рал-
но и то ме се мо ра ста ти на пут.

Из нет је и зах тев да се ви ше по ве-
де ра чу на о ста њу на ших обје ка та 
и да се из дво је зна чај ни ја сред ства 
за њи хо во одр жа ва ње. Не до пу сти-
во је да има мо по ште ко је не ма ју 
мо кри чвор или ни су окре че не ви-
ше од два де сет го ди на.

Го во ре но је и о про бле ми ма у 
ве зи са аспек том без бед но сти и 
усло ви ма ра да. Пред ло же но је да 
ге не рал ни ди рек тор бу де по кре-
тач јед не ини ци ја ти ве, у са рад њи 
са струч ним слу жба ма, о из ра ди 
Пра вил ни ка о ра ду по што но ша у 
екс трем ним усло ви ма (ви со ке и 
ни ске тем пе ра ту ре). Упут ство нам 
је нео п ход но да би зна ли ка ко да 
се по на ша ју управ ни ци, ди рек то-
ри и рад ни ци у тим усло ви ма, јер 
смо све до ци ве ли ких кли мат ских 
про ме на и по ја ве екс трем но ни-
ских и ви со ких тем пе ра ту ра ва зду-
ха. До са да шња прак са да се ди рек-
то ри ма рад них је ди ни ца оста ви на 
во љу и са вест ка ко да ор га ни зу ју 
по сао у тим слу ча је ви ма, ни је се 
по ка зао као до бар.

Син ди кал це је ин те ре со ва ла и 
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Срђан Балошевић, наш ак-
тивиста из СО „Приштина“, ис-
користио је присуство генерал-
ног директора и интересовао 
се за будућност Радне јединице 
и запослених у јужној српској 
покрајини.

Подсетивши да је то, пре свега, 
државно питање и одлука, госпо-
дин Кркобабић је обећао макси-
малну подршку што се тиче на-
шег система.

„Пошта је једина институција 
државе Србије која још увек како 
тако функционише на територији 

Косова и Метохије. Планирамо 
да тамо отоворимо и нову пошту, 
а ја лично имам жељу да дођем и 
видим како радите у овим усло-
вима. Што се нас тиче, нема раз-
лога да не функционишемо и на 
том делу наше територије и тако 
ће бити све док држава евенту-
ално не одлучи другачије. Дакле, 
пренесите нашим колегама да 
имају апсолутну подршку и да 
ћемо учинити све да одржимо 
пословање и сачувамо свако рад-
но место“, рекао је Кркобабић.

Максималнаподршка
колегамасаКосова

по ли ти ка По ште пре ма Бан ци По-
штан ској ште ди о ни ци, по себ но 
са аспек та до би ти ко ју ова бан ка 
оства ру је.

Ди рект ни од го во ри
Од го ва ра ју ћи на пи та ња ге не-

рал ни ди рек тор је обе ћао да ће 
пред у зе ти ме ре ка ко би се по мо-
гло за по сле ни ма и ка ко би се ре-
ши ли из не ти про бле ми и ано ма-
ли је си сте ма.

„Што се ти че Бан ке По штан ске 
ште ди о ни це а. д. ми смо вла сни ци 
49 од сто, а има ли смо са мо јед ног 
чла на у Управ ном од бо ру. Са да је 
спе ци јал ни са вет ник Љу би ша Лу-
чић пред се да ва ју ћи Скуп шти не 
ак ци о на ра, а пла ни ра мо да име ну-
је мо још три пред став ни ка По ште 
јер ће се ту, у на ред ном пе ри о ду, 
кре и ра ти све бит не од лу ке. За ме-
не би би ло упут но да део до би ти 
ПШ бу де упла ћен на шем си сте му, 
по усва ја њу њи хо вог за вр шног ра-
чу на. Исто та ко, има мо Моб тел где 
смо вла сни ци 100 од сто са зна чај-
ним по тра жи ва њи ма и ду го ва њи-
ма. Има мо и вла сни штво у „По ли-
ти ци” са не што ма ње од 2 од сто, 
али смо ту су ви ше ма ли да би мо-
гли ути ца ти на по слов ну по ли ти-
ку. Са Те ле ко мом има мо уго вор до 
2017. го ди не, по ко ме они пла ћа ју 
за куп за ко ри шће ње по слов ног 
про сто ра у на шем вла сни штву. 
Имам ин фор ма ци је да на пу шта ју 
на ше објек те и за ку пљу ју про стор 
по знат но ви шим це на ма и не ко 
ће се у овој др жа ви си гур но по за-
ба ви ти ти ме.

Што се ти че бро ја из вр ши о ца у 
до ста ви, на шал тер ским по сло ви-
ма и у пост-екс пре су, знам да по-
сто ји про блем са бро јем рад ни ка 
и са вр стом ан га жо ва ња, по себ но 
у пост-екс пре су. У на ред ном пе ри-
о ду, кроз про цес ре ор га ни за ци је 
по сло ва ња, де фи ни са ће се по тре-
бан број из вр ши ла ца за сва ки сег-
мент по сло ва ња, па оче ку јем да 
ре ши мо и овај про блем. 

По сто ји мо гућ ност да се сма ње 
по је ди ни тро шко ви, а ви сте на ве-
ли је дан од при ме ра са зло у по тре-
бом слу жбе них во зи ла. Број ауто-
мо била ко ји се ко ри сти је ве ли ки, 

го ри во је све ве ћи тро шак, па ће 
се ова област де фи ни са ти од лу-
ком. Од ја ну а ра ме се ца ће се ра ди-
ти на то ме да се ви ди ко има пра во 
на ко ри шће ње слу жбе ног во зи ла, 
а сви оста ли ко ји има ју оправ да ну 
по тре бу за пу то ва њи ма ко ри сти-
ће во зи ла из во зног пар ка, ка ко 
би се тро шко ви свели на нај ма њу 
ме ру.

Што се ти че сти му ла ци ја, оне ће 
би ти де фи ни са не но вим ко лек-
тив ним уго во ром, а про ве ри ће мо 

и ка ко се по шту је овај по сто је ћи. 
Мој став је да сва да ва ња ко ја иду 
из си сте ма, тре ба да бу ду на чвр-
стим прав ним те ме љи ма”, ре као је 
ге не рал ни ди рек тор.

Са ста нак је обо стра но оце њен 
као ве о ма ко ри стан и у ин те ре-
су за по сле них и Пред у зе ћа, та ко 
да је до го во ре но да се на ста ви са 
искре ним со ци јал ним ди ја ло гом и 
уче шћем син ди ка та у свим бит ним 
де ша ва њи ма.

Б.М.

Милан Кркобабић: Предузећемо мере како би исправили аномалије у систему
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ИН ТЕР ВЈУ: СЛАВ КО ТО ПА ЛОВ, ПОТ ПРЕД СЕД НИК СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Верујемусиндикалнуидеју
Тако говори један од син-

дикалних лидера у Пошти, у 
Конфедерацији слободних син-
диката и синдикалном покрету 
Србије Славко ТОПАЛОВ, пред-
седник Скупштине и потпред-
седник Синдиката ПТТ Србије и 
угледни члан Управног одбора 
нашег Предузећа. 

Он такође истиче да нико није 
спреман ништа да поклони и да се 
за очување и унапређење положаја 
запослених мора стално, упорно 
и истрајно  борити. Синдикат није 
свемогућ, али би без синдиката и  
чланства било много горе. 

Верујем у синдикалну идеју и про-
тив сам даљег уситњавања синди-
калног покрета. Социјални дијалог 
треба усагласити са евидентним 
друштвеним променама – нагласио 
је Топалов у разговору за овај број 
ПОШТАРА.

Ка кве про ме не се оче ку ју у Јав
ном преду зе ћу ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја” у на редном пе ри о ду?

Број ни иза зо ви сто је пред на-
шим пред у зе ћем. Мно ге ства ри 
су об ра ђе не у Стра те шком пла ну 
2013–2015. го ди на, ма да оче ку јем 
да ће се нај ве ћи део про ме на до-
го ди ти већ у овој го ди ни. Ту, по ре-
до сле ду де ша ва ња, пре све га ми-
слим на но ву ор га ни за ци ју По ште. 
Овај по сто је ћи мо дел упра вља ња 
функ ци ја ма тре ба ком би но ва ти са 
та ко зва ним ди ви зи о ним мо де лом 
и до ћи до хи брид ног мо де ла ко ји 
нај ви ше од го ва ра на шем си сте-
му. Он по мом ми шље њу пред ви-
ђа упра вља ње услу га ма на бит но 
дру га чи ји на чин од до са да шњег. 
По штан ским функ ци ја ма тре ба да-
ти при о ри тет и оне тре ба да бу ду 
у те сној ве зи са ИТ функ ци јом. Тре-
ба на пра ви ти мо дел ко ји је имун на 
про ме не по сло вод ства, по ли тич ку 
гар ни ту ру на вла сти, на прав ну 
тран сфор ма ци ју фир ме. Под ра зу-
ме ва се да не ма по ве ћа ња ад ми-

ни стра ци је, а као нај ва жни је – ни 
ви шка за по сле них. Хи брид ни по-
штан ски мо дел би мо рао да ком-
би ну је ни ске тро шко ве са ви со ком 
по у зда но шћу и бр зи ном уру че ња. 

Сле де ћи ве ли ки иза зов је прав-
на тран сфор ма ци ја По ште (пре-
ла зак у за тво ре но ак ци о нар ско 
дру штво). Тај про цес се у Евро пи 
оба вља већ пет на е стак го ди на, са 
раз ли чи тим ис ку стви ма и мо де-

ре ђе но вре ме; про ме на ду жи не 
пре ко вре ме ног ра да на днев ном 
и не дељ ном ни воу (уз евен ту ал ни 
при ста нак за по сле ног);

 - из нос от прем ни не ће се ве за ти 
за вре ме про ве де но код по след-
њег по сло дав ца (а не за цео пе-
ри од рад ног од но са), као и мно ге 
дру ге од ред бе.

Дух овог за ко на је да се по ве-
ћан обим за по шља ва ња по сти же 
ла ким от пу шта њем. Ов де ће би ти 
пу но по сла за Син ди кат, од но сно 
за на шу цен тра лу - Кон фе де ра ци ју 
сло бод них син ди ка та. 

За вр шио бих од го вор на пи та ње 
јед ним ци та том : „Да би смо се су о-
ча ва ли са овим да нас, мо ра мо има-
ти ја сну ви зи ју шта ће би ти су тра, 
али да би се спрем но до че ка ло то 
су тра, мо ра се на зре ти и оно пре-
ко су тра”.

А шта мо же мо оче ки ва ти у 
тех но ло шком сми слу?

Ту су ства ри ма ње-ви ше ја сне. 
Но во на ста ле тех но ло ги је по пут 
елек трон ске по ште, хи брид не по-
ште и ши ро ка упо тре ба ин тер не та 
као сред ства ко му ни ка ци је, пред-
ста вља ју глав ну пре пре ку за тра-
ди ци о нал ни фи зич ки про ток ин-
фор ма ци ја. Што се тим но ви на ма 
бр же при ла го ди мо, то бо ље за нас. 
Тре ба сте ћи зна чај ни удео у овим 
сер ви си ма и из бе ћи гу би так при-
хо да. Евро па има око 500 ми ли о на 
ста нов ни ка, по штан ско тр жи ште 
је вред но око 88 ми ли јар ди евра 
и 5 ми ли о на рад них ме ста у на шој 
де лат но сти. На ша ком па ни ја по се-
ду је по тен ци јал до ми нант ног до-
ма ћег опе ра те ра са мо гућ но шћу 
ши ре ња у ре ги о ну, јер нам та уло га 
при па да због ви дљи вог ис ко ра ка 
у тех но ло шком сми слу у од но су на 
по штан ске упра ве у окру же њу. Са 
пра вом оче ку је мо по ве ћа ње на-
шег уде ла у фи нан сиј ском сми слу 
европ ског и свет ског тр жи шта по-
штан ских услу га. 

ли ма. То прак тич но пред ста вља 
ор га ни зо ва ње фир ме са свим еле-
мен ти ма кор по ра тив ног упра вља-
ња. Др жа ва би има ла кон трол ну 
уло гу, без ди рект ног ме ша ња у во-
ђе ње дру штва. 

Ове го ди не нам пред сто ји и пот-
пи си ва ње но вог Ко лек тив ног уго-
во ра и рад на том до ку мен ту уско-
ро по чи ње. До нет је За кон о јав ним 
пред у зе ћи ма, а оче ку је мо да се до-
не се и но ви За ко н о ра ду. Он у на ја-
ви до но си но ви не око флек си бил-
ни јих об ли ка за по шља ва ња, што 
је по тен ци јал но ве ли ка опа сност. 
На вео бих са мо не ке пред ло же не 
од ред бе:

- мо гућ ност за сни ва ња рад ног 
од но са на од ре ђе но вре ме ду же 
од 12 ме се ци; 

- бри са ње по себ них усло ва за 
за сни ва ње рад ног од но са на од-

Славко Топалов
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Шта се де ша ва на син ди кал ној 
сце ни Ср би је. Ка кав је тре нут но 
по ло жај на ше цен тра ле, Кон фе
де ра ци је сло бодних син ди ка та?

Ни шта ло гич ни је од чи ње ни це 
да рад ни ци свој по ло жај у дру-
штву по пра вља ју син ди кал ним 
де ло ва њем. У зе мља ма где је ин-
стру мент со ци јал ног ди ја ло га на 
мно го ви шем ни воу, син ди ка ти се 
ни су од ре кли штрај ко ва, про те ста, 
од но сно ра ди кал них ме то да син-
ди кал не бор бе. Ме ђу тим, код нас 
та кво де ло ва ње да је све ма ње ефе-
ка та. Гу бит ни ци тран зи ци је (при ва-
ти за ци је) при хва та ју сво ју зле ху ду 
суд би ну (си ро ма штво) и као по сле-
ди ца то га опа да по ве ре ње у син ди-
ка те. С дру ге стра не, рад ни ци нам 
има ју ал хе ми чар ске же ље – по ме-
ша ти нај бо ље из со ци ја ли зма са 
оним што је нај бо ље у ка пи та ли зму. 
Та же ља је ра зу мљи ва иако у крај-
њем пред ста вља на ив ну фик ци ју. 
Рад ни ци ни су у при ли ци да оства-
ре сво ју же љу за раз ли ку од по ли-
тич ке кла се ко ја је та ко ђе оп сед ну-
та сво јом фик ци јом, али она мо же 
да ра ди на то ме за сво ју ко рист, али 
на на шу ште ту. Та ко ђе бих ис та као 
да смо на род ко ји не раз ли ку је же-
ље од мо гућ но сти, че ка мо да се же-
ље оства ре, а не чи ни мо ни шта да 
би смо оства ри ли оно што мо же мо. 
Тре ба утих ну ти же ље и ба ви ти се 
су ро вом ре ал но шћу. 

Ве ру јем у син ди кал ну иде ју и 
пред ло жио бих не ко ли ко ства ри. 
Тре ба ра ди ти на ства ра њу отво ре-
них син ди ка та ба зи ра них на зна њу 
и ком пе тент но сти, са ста бил ним из-
во ри ма фи нан си ра ња, не за ви сно 
од ути ца ја по сло дав ца и по ли тич ке 
вла сти. Про тив сам да ље сег мен та-
ци је син ди кал ног по кре та. Не тре-
ба сва ка син ди кал на ор га ни за ци ја 
по себ но да се ре ги стру је код Ми ни-
стар ства за рад. Да ље, по сто је ве-
ли ке ма ни пу ла ци је и зло у по тре бе 
са ре пре зен та тив но шћу син ди ка та 
и по сло да вач ких ор га ни за ци ја. Ов-
де бих се освр нуо на по ло жај на ше 
цен тра ле, Кон фе де ра ци је сло бод-
них син ди ка та, ко ја је ти пич на жр-
тва сло же них по ли тич ких од но са 
код нас. По за ко ни то до не том Ре-

ше њу о ре пре зен та тив но сти се не 
по сту па и КСС се не укљу чу је у рад 
Со ци јал но еко ном ског са ве та из 
раз ло га што ра зним цен три ма мо-
ћи то не од го ва ра. Сре ђи ва ње на 
том пла ну до при не ло би истин ском 
со ци јал ном ди ја ло гу са ре ле вант-
ним со ци јал ним парт не ри ма. Тре ба 
из ме ни ти За кон о Со ци јал но еко-
ном ском са ве ту, ко ји је са да ве ли-
ка пре пре ка за истин ски свет ра да. 
Мно го шта се про ме ни ло у овој др-
жа ви, па и по сто је ћи мо дел ко лек-
тив ног пре го ва ра ња, и со ци јал ни 
ди ја лог тре ба то ме при ла го ди ти. 

Нај ва жни је од све га је да се за по-
пра вља ње сво је си ту а ци је рад ни ци 
мо ра ју са ми из бо ри ти. Ни ко ни шта 
ни је спре ман да по кло ни, и за очу-
ва ње и уна пре ђе ње по ло жа ја за по-
сле них тре ба се пер ма нент но бо-
ри ти. Син ди кат ни је све мо гућ, али 
би без син ди ка та и ње го вог члан-
ства би ло мно го го ре. 

Но ва рун да ко лек тив ног 
пре го ва ра ња је отво ре на. 

Че му се на да те?

Ре ше њем ге не рал ног ди рек то ра 
По ште Ср би је, фор ми ра на је гру па 
за из ра ду рад не вер зи је Ко лек тив-
ног уго во ра, ко ји тре ба за вр ши ти 
до кра ја апри ла. Усле ди ла би јав на 
рас пра ва, па фор ми ра ње пре го ва-
рач ких ти мо ва, чи ме би ушли у пре-
го ва рач ки про цес. Лич но оче ку јем 
да не ће би ти бит них од сту па ња од 
основ них пре ми са по сто је ћег Ко-
лек тив ног уго во ра, ко ји у се би има 
до ста до брих ре ше ња. На ме ће се 
за са да не ко ли ко те ма ко је тре ба 
раз ра ди ти. То је, пре све га, стал ни 
про блем око сти му ла ци је, ко је се 
оства ру ју ка ко по оби му и ква ли те-
ту, та ко и по зна ча ју рад ног ме ста. 
Зна чај не те ме су и из ра да кри те ри-
ју ма за за ра де, не мо гућ ност ко ри-
шће ња го ди шњих од мо ра и то ме 
слич но. Има ту још не ко ли ко ва-
жних те ма ко је ће би ти отво ре не и 
на дам се да ће мо на ћи ре ше ња ко-
ја за до во ља ва ју све стра не у про-
це су пре го ва ра ња.

Хтео бих та ко ђе да ис так нем зна-
чај до но ше ња гран ског ко лек тив-
ног уго во ра за по шту и ку рир ску 

де лат ност. Сма трам да би до но ше-
ње та квог ак та по ве ћа ло кон ку-
рент ност на ше фир ме на тр жи шту 
по штан ских услу га. Мно га дру штва 
ко ја се ба ве слич ном де лат но шћу 
нас дам пин гу ју це на ма због не у ре-
ђе не обла сти пра ва и оба ве за пре-
ма сво јим рад ни ци ма, ко ји су вр ло 
че сто у ло шем по ло жа ју. Та ко ђе 
бих још јед ном ис та као да сам ве-
ли ки по бор ник ко лек тив ног пре го-
ва ра ња. То је нај по у зда ни ји чу вар 
со ци јал ног ми ра, 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. До бар ко лек тив ни уго вор 
је кључ на прет по став ка за до вољ-
ства за по сле них. 

Ка да ће би ти ак ту ел не ак ци је 
„Те ле ко ма Ср би ја” а. д.?

За то што смо по ста ли ово што је-
смо – но си о ци пра ва на бес плат не 
ак ци је Те ле ко ма Ср би ја (а то су и 
за по сле ни и бив ши за по сле ни По-
ште и Те ле ко ма) је ди не за слу ге има 
наш син ди кат и оба ре пре зен та тив-
на син ди ка та Те ле ко ма. Не бих се 
овом при ли ком мно го ба вио про-
шло шћу. Тре нут на си ту а ци ја је да 
је у ма ју про шле го ди не Цен трал ни 
ре ги стар хар ти ја од вред но сти из-
вр шио пре нос ак ци ја Те ле ко ма на 
пре ла зни ра чун ХоВ за упи са не у 
еви ден ци ју но си о ца пра ва. Сле ди 
из бор бро ке ра, уго вор о по сре до-
ва њу са бро ке ром, отва ра ње вла-
снич ког ра чу на хар ти ја од вред но-
сти у Цен трал ном ре ги стру. 

Нај ва жни је у овом по ступ ку; 
прек њи жа ва ње ак ци је на на ше ра-
чу не у Цен трал ном ре ги стру ХоВ 
и лис  ти ра ње на Бе о град ској бер-
зи, је не што за шта не зна мо ка да 
ће се де си ти. То ће би ти од лу ка 
Скуп шти не ак ци о на ра Те ле ко ма, 
од но сно по ли тич ких чи ни ла ца. 
Не спор но је да ће се ово до го ди-
ти, јер За кон о бес плат ној по де ли 
ак ци ја на то оба ве зу је. Ди ле ма ће 
би ти ка ко по сту па ти са тим ак ци-
ја ма, јер се си ту а ци ја око по сло-
ва ња Те ле ко ма знат но про ме ни ла 
због ве ли ких пре у зе тих оба ве за и 
еви дент них те шко ћа у по сло ва њу 
овог пред у зе ћа.
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У скло пу ак тив но сти око ре ор га-
ни за ци је до ста ве у на шем Пред у зе-
ћу, уоче не су број не не пра вил но сти 
и не ло гич но сти. Оспо ре на је ва ља-
ност по сто је ћих нор ми на осно ву 
ко јих се до би ја ју оста ли па ра ме три 
бит ни за са гле да ва ње оби ма по сла 
и тро шко ва у основ ној де лат но сти. 
Због то га се, на на ше ве ли ко ин си-
сти ра ње, при сту пи ло из ра ди Пра-
вил ни ка о ста ти сти ци и нор ма ма. 
Због про ме на у По шти ди на ми ка 
овог по сла ни је у скла ду са пла ном, 
али је бит но да је по сао за по чет и да 
не ће мо од у ста ти док се овај сег мент 
не уре ди на ва љан на чин.

На са мом по чет ку ра да по ста ви ла 
се ди ле ма да ли ино ви ра ти по сто-
је ћи Пра вил ник из 2006. го ди не (уз 
ко ри шће ње ис ку ста ва не при ме ње-
ног ак та из 2010. го ди не) или при ћи 
овом за дат ку на кон цеп циј ски нов 
на чин, ка ко пред ла жу ко ле ге из Ин-
фо ма ци о них тех но ло ги ја. Због обим-
но сти по сла, рад на гру па је по де ље-
на у пет под гру па. То су: под гру па за 
пи смо но сне, те ле ко му ни ка ци о не, 
ин фор ма тич ке и до пун ске услу ге 
као и про да ја по штан ских ар ти ка-
ла; под гру па за екс прес и па кет ске 
услу ге; под гру па за уру че ње (до ста-
ва, ис по ру ка, при пре ма за до ста ву, 
от пре ма и при спе ће); под гру па за 
при јем и по сло ве Глав ног по штан-
ског цен тра, по штан ских цен та ра, 
из ме нич ну по шту, по шту ца ри ње ња 
и би знис сер вис и под гру па за нов-
ча но по сло ва ње, упут нич ко по сло-
ва ње и глав ну бла гај ну;

За да ци и про бле ми са ко ји ма се 
су сре ће рад на гру па су број ни. Тре-
ба де фи ни са ти из вор по да та ка за 
ста ти сти ку у Пост-не ту и Пост-ти су и 
до ћи до од го во ра да ли су услу ге и 
де ло ви про це са ра да по кри ве ни са 
тех но ло шким упут стви ма и ускла ђе-
ни са За ко ном о по штан ским услу га-
ма. Тре нут но ни је мо гу ће да се све 
услу ге на ђу у Пост-тис апли ка ци ји, 
јер ве ћи на по шта још ра ди у Пост-
не ту. Пре ма Би знис пла ну Пред у зе-

СА ГЛЕ ДА ВА њЕ ОБИ МА ПО СЛА И ТРО ШКО ВА У ОСНОВ НОЈ ДЕ ЛАТ НО СТИ 

Правилникостатистициинормама
ћа до сле де ће го ди не би све по ште 
тре ба ле да до би ју ква ли тет ну опре-
му, што је пред у слов за уво ђе ње но-
вог си сте ма у све на ше је ди ни це по-
штан ске мре же.

Апли ка ци ја „ста ти сти ка” тре ба да 
пре по зна ре зер ви са не и не ре зер-
ви са не услу ге, што за са да ни је мо-
гу ће.

До го во ре на је ди на ми ка у окви ру 
ко је се од ви ја ју ак тив но сти рад не 
гру пе и она се са сто ји од не ко ли ко 
фа за. Као пр во, вр ши се пре и спи-
ти ва ње по сто је ћег Пра вил ни ка, а 
за тим сле ди де фи ни са ње на чи на за 
при ку пља ње и об ра ду ста ти стич ких 
по да та ка, нор ми и на чин нор ми ра-
ња. Тре ба де фи ни са ти и нор ми ра ти 
услу ге и про це се ко ји ни су об у хва-
ће ни по сто је ћим Пра вил ни ком. За-
тим сле ди ускла ђи ва ње са За ко ном 
о по штан ским услу га ма и оп штим 
ак ти ма Пред у зе ћа, као и ускла ђи-
ва ње са тех но ло шким про ме на ма 
у Пред у зе ћу. Сле де ћи ко рак би био 
сни ма ње услу га и де ло ва про це са 

ра да, а вр ши ла би се и ана ли за и 
усва ја ње по је ди них ис ку ста ва стра-
них по штан ских упра ва. На кра ју 
тре ба из ра ди ти ко нач ни пред лог 
Пра вил ни ка о ста ти сти ци и нор ма-
ма и спро ве сти из ме не у апли ка ци ји 
„ПТТ ста ти сти ка”.

На овом про јек ту је ан га жо ва-
но мно го љу ди, ра ди се пре да но и 
озбиљ но ка ко би се ис пу ни ли за да ти 
ро ко ви. Сма тра мо да рад ну гру пу не 
тре ба рас пу шта ти ни на кон усва ја ња 
и им пле мен та ци је но вог Пра вил ни-
ка, јер овом по слу тре ба при сту пи ти 
на ино ва ти ван и про ак ти ван на чин.

Син ди кат ће да ти свој пун до при-
нос та квом на чи ну ра да и тру ди ће мо 
се да се нор ме ко нач но де фи ни шу на 
пра ви на чин, јер из њих про из и ла зи 
мно го по да та ка ко ји ди рект но ути-
чу на пра ва за по сле них. До вољ но је 
ре ћи да од аде кват них нор ми за ви се 
про дук тив ност и ве ли чи на ре јо на, 
па да се схва ти сва озбиљ ност овог 
по сла и на ше упор но ин си сти ра ње 
да у ње му уче ству је мо.

Да ли ствар но ни је би ло при ти са ка?
При ли ком оби ла ска те ре на на ши ак ти ви сти ко ји ра де у ме шо ви тим ти-

мо ви ма за до ста ву, пре до чи ли су нам да се ме ња ју „пра ви ла игре” и то на 
ште ту рад ни ка, та ко што се сма њу ју или уки да ју па ра ме три ко ји од ре ђу ју 
про дук тив ност. Ре јо ни се де фи ни шу пре ма па ра ме три ма ко ји ни су са др жа-
ни у ва же ћем Пра вил ни ку о де фи ни са њу до став них ре јо на, већ у Упут ству 
за кон тро лу ор га ни за ци је до став ног под руч ја. Је дан од при ме ра је уки да-
ње пе шач ког де ла на мо то ри зо ва ном ре јо ну, a бит на за мер ка је и то што се 
за де фи ни са ње пут них ли сти ко ри сте нор ма ти ви од 1600 до ма ћин ста ва по 
ре јо ну, док је по ва же ћем Пра вил ни ку то од 900 до 1100 до ма ћин ста ва.

Из гле да да се же ли при ка за ти што је мо гу ће ма ња про дук тив ност и та-
ко оправ да ти број из вр ши ла ца за ко ји ми сма тра мо да је не до во љан. Ин-
си сти ра ли смо на по што ва њу ва же ћег Пра вил ни ка, оба ве зној ре зер ви по 
по шта ма и од то га не ће мо од у ста ти.

Ру ко вод ство Ди рек ци је за мре жу је из не ло став да ни су вр ши ли ни ка кав 
при ти сак на рад не је ди ни це ка ко би се ре јо ни ме ња ли на осно ву но вих по-
ка за те ља, већ да су су ге ри са ли из ме не на осно ву по да та ка са ко ји ма рас-
по ла жу, што спа да у њи хо ве ре дов не ак тив но сти.

Да би пре ва зи шли овај про блем, на ши ак ти ви сти по рад ним је ди ни ца-
ма су до би ли за да так да про ве ре ста ње на те ре ну и да, уко ли ко уоче не ке 
не пра вил но сти, као и та мо где се на ши чла но ви по жа ле да су оште ће ни, 
зах те ва ју од сво јих ди рек то ра да се по ни шти но ва ре јо ни за ци ја и вра ти на 
прет ход но ста ње.
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На зах тев на ших чла но ва са те-
ре на ко ји су до шли у си ту а ци ју да 
им се рас ки ну уго во ри о ко ри шће-
њу мо пе да и би ци ка ла за слу жбе не 
по тре бе, а због про ме на у про це су 
ра да, по кре ну ли смо ово пи та ње и 
одр жа ли са ста нак са ру ко вод ством 
Ди рек ци је за мре жу. Сма тра мо да 
смо бли зу ре ше ња и да ће мо на тај 
на чин ис пра ви ти не прав ду ко ја 
се чи ни пре ма за по сле ни ма.

На и ме, уочи ли смо да је у по-
след ње вре ме до шло до рас ки-
да по ме ну тих уго во ра и да су 
ти ме рад ни ци уго во ра чи до ве-
де ни у не пра ве дан по ло жај, с 
об зи ром на то да су већ ви ше 
од две го ди не сво јим сред стви-
ма одр жа ва ли до де ље не мо пе-
де или би ци кле, а да су им они 
са да од у зе ти, па су ти ме из гу-
би ли и пра во на от куп.

Ова де ша ва ња ни су у скла ду 
са до го во ром ко ји је по стиг нут 
пре уво ђе ња мо де ла ко ри шће ња 
мо пе да и би ци ка ла, а ко ји је био 
по стиг нут из ме ђу син ди ка та и Ди-
рек ци је за по штан ску мре жу. Та да 
је би ло до го во ре но да пот пи си ва-
ње уго во ра ни је оба ве зно, као и да 
се без са гла сно сти за по сле ног ко ји 
је уго ва рач, пред мет но пре во зно 
сред ство не мо же да ва ти на упо-
тре бу дру гом за по сле ном. Нај бит-
ни је је да пот пи сник уго во ра ко ји 
је при хва тио оба ве зу да одр жа ва 
пре во зно сред ство, има мо гућ ност 
да га от ку пи по сле уго во ре ног ро-
ка, што му је са да оне мо гу ће но због 
по ме ну тих из ме на. Ово ре ше ње је 
по на шем ми шље њу не пра вед но, 
јер оста вља мо гућ ност за ко руп-
тив не рад ње. Прак тич но мо же да 
се де си да се за по сле ном оду зме 
пра во из уго во ра на кон че ти ри го-
ди не одр жа ва ња и ко ри шће ња и 
да се то пре во зно сред ство до де ли 
дру гом за по сле ном као ре зул тат 
не чи је са мо во ље.

Дру го бит но пи та ње ко је мо ра мо 

ПРИМЕДБe НА УГО ВОР О КО РИ ШћЕ њУ МО ПЕ ДА И БИ ЦИ КАЛА ЗА СЛУ ЖБЕ НЕ 
ПО ТРЕ БЕ У ЈП ПТТ СА О БРА ћА ЈА „СР БИ ЈА” 

Раскидајусеуговори
да ре ши мо, а ко је је ве ли ки про-
блем у на шем си сте му, је пар ки ра-
ње и од ла га ње мо пе да јер се са да 
они пар ки ра ју на не а де кват ним 
ме сти ма (ход ни ци по шта, ко тлар-
ни це, отво рен про стор...). Ве ли ки 
про блем пред ста вља и пар ки ра ње 
тех но ло шких во зи ла у град ским 
сре ди на ма при ли ком до ста ве, чи-

ме су на ши рад ни ци при ну ђе ни да 
кр ше За кон о без бед но сти са о бра-
ћа ја и ти ме се до во де у си ту а ци ју 
да пла ћа ју ве ли ке ман дат не ка зне 
због не про пи сног пар ки ра ња.

На кон на шег ука зи ва ња на ове 
про бле ме, одр жан је са ста нак 
пред став ни ка Ди рек ци је за по-
штан ску мре жу, Ди рек ци је за прав-
не по сло ве, Ди рек ци је за еко ном-
ске по сло ве, Син ди ка та ПТТ Ср би је 
и Синдикатa ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср-
би ја” „Не за ви сност”.

Пред став ни ци син ди ка та из не ли 
су про бле ме ко ји су, по њи хо вом 
са зна њу, на ста ли у пр вом пе ри о-
ду ре а ли за ци је. Кроз ме ђу соб ну 
ди ску си ју уче сни ка са стан ка из-
не то је да по ја ва рас ки да ња уго-
во ра услед тех но ло шких про ме на 
ни је до са да то ли ко уче ста ла, што 
не зна чи да не мо же по при ми ти 
обим ни је раз ме ре то ком вре ме на, 
па су пред ло же на три мо де ла пре-
ва зи ла же ња од но сно су зби ја ња 
на ста лог про бле ма:

-об ра чу на ва ње из но са уло же них 
сред ста ва у одр жа ва ње мо пе да у 
за ви сно сти од пе ри о да одр жа ва-
ња и пре ђе ног пу та и ис пла ћи ва ње 
за по сле ном са ко јим је уго вор рас-
ки нут пре ис те ка екс пло а та ци о ног 
пе ри о да уко ли ко је рас кид усле-
дио због тех но ло шких про ме на;

-мо гућ ност да за по сле ни ко ји 
због ор га ни за ци о них про ме на 
ви ше не ко ри сти мо пед на ста-
ви да га одр жа ва до кра ја екс-
пло а та ци о ног пе ри о да, а да га 
при том дру ги за по сле ни ко ри-
сти за до ста ву по штан ских по-
ши ља ка;

-мо гућ ност да за по сле ни са 
ко јим је уго вор рас ки нут, а уко-
ли ко је рас кид усле дио због 
тех но ло шких про ме на, от ку пи 
мо пед пре кра ја екс пло а та ци-
о ног пе ри да под усло вом да 
је про те као ве ћи део пе ри о да 
екс пло а та ци је.

Та ко ђе је до го во ре но да се рас-
пи сом свим РЈ скре не па жња да је 
за кљу чи ва ње Уго во ра о ко ри шће-
њу мо пе да и би ци ка ла ис кљу чи во 
на до бро вољ ној ба зи, као и да је 
мо пед основ но сред ство за рад, а 
одр жа ва ње истог оба ве за Пред у-
зе ћа, од но сно за по сле ног уко ли ко 
за кљу чи Уго вор о ко ри шће њу.

По стиг нут је до го вор да се по во-
дом из не те про бле ма ти ке ве за не 
за мо пе де одр жи још је дан са ста-
нак на ком ће се из не ти кон крет-
ни пред ло зи за пре ва зи ла же ње 
про бле ма, као и мо гућ ност да кон-
крет не ме ре пре ду зму кроз из ме-
ну Ко лек тив ног уго во ра, ко ја ће се 
раз ма тра ти у мар ту ове го ди не.

До та да ће и наш Син ди кат де-
фи ни са ти свој став о по ну ђе ним 
пред ло зи ма, из не ће мо и не ке но ве 
иде је, а за по че ће мо и раз го во ре о 
оста лим спор ним те ма ма (пар ки-
ра ње мо пе да и за у ста вља ње во зи-
ла на до ста ви у град ским сре ди на-
ма).
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„Наш си стем је „че ру пан” 20 го ди на, 
објек ти су се из два ја ли на чу дан на чин, 
али на сто ја ће мо да се то све вра ти По-
шти”, ре као је не дав но ге не рал ни ди-
рек тор По ште Ср би је Ми лан Кр ко ба-
бић на са стан ку са чла но ви ма Глав ног 
од бо ра и Скуп шти не Син ди ка та ПТТ 
Ср би је.

Овај став чел ног чо ве ка на шег пред-
у зе ћа об ра до вао је све у Син ди ка ту, а у 
исто вре ме и дао за пра во свим на шим 
на сто ја њи ма да се пре и спи та све што 
је ра ђе но ка да је вред на имо ви на пре-
ко но ћи из дво је на из ПТТ-а.

Да под се ти мо, ре а ли за ци јом Про-
гра ма ре струк ту ри ра ња, ко јим је би-
ло пред ви ђе но да се ПТТ убу ду ће не 
ба ви тзв. нон-кор де лат но сти ма, у ју лу 
2005. го ди не из Јав ног пред у зе ћа ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја” из дво је не су рад не 
је ди ни це „Уго сти тељ ство” и „Пост-турс”, 
као са мо стал на при вред на дру штва. У 
ок то бру 2005. го ди не, по За кључ ку 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је из вр шен je 
пре нос осни вач ких пра ва у При вред-
ном дру штву „ПТТ уго сти тељ ство” д. о. 
о., Бе о град и у Ту ри стич кој аген ци ји 
„Пост-турс” д. о. о., Бе о град, из ме ђу Јав-
ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” 
и Ре пу бли ке Ср би је.

На тај на чин, у вла сни штво Ре пу бли-
ке Ср би је пре шли су хо тел „Зе лен ка да” 
на Зла ти бо ру, хо тел „Сре бр нац” на Ко-
па о ни ку, од ма ра ли ште „Пет ко Ми ље-
вић” у Бе чи ћи ма, као и По штан ски дом 
у Вр њач кој Ба њи, а за тим је усле ди ла 
њи хо ва при ва ти за ци ја. Та ко ђе тре ба 
под се ти ти да је са мо наш пред став ник 
у Управ ном од бо ру, Слав ко То па лов 
гла сао про тив из два ја ња имо ви не и 
обје ка та, али то ни је би ло до вољ но да 
се за по че ти про цес за у ста ви. 

„Та при ва ти за ци ја је про па ла и објек-
ти су са да у вла сни штву др жа ве. Ка ко 
су нам узе ли те објек те, та ко мо гу и да 
их вра те и ми ће мо, за јед но са син ди-
ка ти ма, ра ди ти на то ме”, ре као је ге не-
рал ни ди рек тор на са стан ку са чла но-
ви ма на шег син ди ка та, што је на и шло 
на оп ште одо бра ва ње, јер сви зна мо 
да су по ме ну ти објек ти са гра ђе ни из 

ИМА ЛИ ШАНСЕ ДА СЕ ОБЈЕКТИ БИВШЕГ ПТТ УГОСТИТЕЉСТВА ВРАТЕ ПОШТИ
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при хо да ПТТ рад ни ка, а По штан ски 
дом у Вр њач кој Ба њи је ле гат ко ји је 
тим истим ПТТ рад ни ци ма по кло њен 
још пре Дру гог свет ског ра та.

Ипак, ни је суд би на по ме ну тих хо те-
ла је ди ни про блем про и за шао из од-
лу ке о из два ја њу ПТТ Уго сти тељ ства 
из на шег си сте ма пре ко но ћи. Под се-
ти мо, у вла сни штву По ште Ср би је оста-
ла су од ма ра ли шта на Див чи ба ра ма, 
Ко сма ју, Фру шкој го ри, као и ви ла на 
Ри бар ском остр ву у Но вом Са ду. Од-
ма ра ли шта на Див чи ба ра ма и Ко сма ју 
су у ло шем ста њу и за њи хо во ста вља-
ње у функ ци ју нео п ход на су зна чај на 
ма те ри јал на ула га ња. Син ди кат ПТТ 
Ср би је са мо и ни ци ја тив но је по ку ша-
вао да од ма ра ли ште на Ко сма ју бар 
са чу ва и за шти ти од да љег про па да ња. 
Уло же на су зна чај на сред ства и мно го 
во лон тер ског ра да па је обје кат са да 
обез бе ђен, за кљу чан и че ка, на да мо 
се, бо ље да не. 

Што се ти че од ма ра ли шта на Бран-
ков цу, оно не ма ре ше но пи та ње во до-
снаб де ва ња и од во да фе кал них во да, 
те је већ из ве сно вре ме та ко ђе ван 
функ ци је. Ка ко смо са зна ли, По шта Ср-
би је се у мар ту 2011. го ди не обра ти ла 
Јав ном пред у зе ћу „На ци о нал ни парк 
Фру шка Го ра”, по ну див ши са рад њу 
ко ја би омо гу ћи ла да се овај обје кат 
у што кра ћем ро ку до ве де у функ ци ју. 

На жа лост, од го вор на ову по ну ду ни ка-
да ни је сти гао.

Наш син ди кат не ће од у ста ти од иде-
је да бар не ке од по ме ну тих од ма ра-
ли шта вра ти у функ ци ју, а о по ку ша-
ји ма да по но во „ожи ви мо” ре сто ра не 
дру штве не ис хра не та мо где су нај не-
оп ход ни ји већ смо у ви ше на вра та пи-
са ли у „По шта ру”. И ту смо, нажа лост, 
на и шли на пре пре ке и оп струк ци ју, 
пре све га, од стра не са ме др жа ве и ње-
не ад ми ни стра ци је. Тре нут но су у функ-
ци ји ре сто ра ни у ГПЦ-у у Бе о гра ду, у 
Хи брид ној по шти и у Но вом Са ду и то 
за хва љу ју ћи на по ри ма на ших ак ти ви-
ста и раз у ме ва њу ди рек то ра рад них је-
ди ни ца ко ји су пре по зна ли по тре бу и 
ин те рес сво јих рад ни ка. Али, и по ред 
пу но уло же ног тру да, од лу ке Управ ног 
од бо ра По ште и на чел не по др шке ге-
не рал ног ди рек то ра, ре сто ран у ПТЛ-у 
ни је ус пео да за жи ви због стрикт ног 
при др жа ва ња за кон ских про це ду ра 
од стра не по сло вод ства те Рад не је ди-
ни це. Си гур ни смо да је и при ли ком из-
два ја ња на ше имо ви не из си сте ма све 
би ло од ра ђе но по ва же ћим за ко ни ма 
и пра ву, али је си гур но да ни је би ло 
пра вед но. Та не прав да ко ја је учи ње на 
сви ма на ма је до дат ни мо тив да ис тра-
је мо у на шим на сто ја њи ма.

Пропадање у току: поштанско одмаралиште на Бранковцу
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Глав ни од бор Син ди ка та ПТТ Ср-
би је је 27. де цем бра 2012. го ди не, на 
пред лог Управ ног од бо ра Фон да со-
ли дар но сти, усво јио, у свој ству Скуп-
шти не, из ме не Пра вил ни ка Фон да.

Из ме не се од но се на сле де ће:
1. У чла ну 5. тач ка 8. по сле ре че-

ни це „Убла жа ва ње по сле ди ца еле-
мен тар них не по го да или ван ред них 
до га ђа ја“ до да је се: „на објек ту за 
ста но ва ње чла на Фон да“.

2. У чла ну 5. до да та је но ва тач ка 
9. ко ја гла си: „По моћ чла ну Фон да 
ко ји је на рад ном ме сту пре тр пео 
ору жа ну пљач ку“.   

По треб на до ку мен та ци ја:
-Зах тев чла на Фон да,
-Фо то ко пи ја ме ди цин ске до ку мен-

та ци је,
-Обра зло же ње пред сед ни ка син-

ди кал не ор га ни за ци је.
На кон те сед ни це Управ ни од бор 

Фон да је, 24. ја ну а ра 2013. го ди не, 
ускла дио Упут ство са но во на ста лим 
из ме на ма Пра вил ни ка у сле де ћем:

1. У тач ки 5. бри ше се тач ка „ц“,
2. У тач ки 8. по сле ре чи „до га ђа ја“ 

до да је се: „на објек ту за ста но ва ње 
чла на Фон да“.

3. До да је се но ва тач ка 9. ко ја гла-
си: „По моћ чла ну Фон да ко ји је на 
рад ном ме сту пре тр пео ору жа ну 
пљач ку”. По моћ по на ве де ном осно-

ву одо бра ва се у из но су од 7.000,00 
ди на ра.

Управ ном од бо ру Фон да со ли-
дар но сти, у про шлој го ди ни,чла но-
ви Син ди ка та ПТТ Ср би је обра ти ли 
су се 2.395 пу та зах те вом за до де лу 
со ли дар не по мо ћи. По зи тив но је 
ре ше но 2.264 зах те ва и одо бре но 
19.784.150,00 ди на ра.

Број зах те ва и им по зант на ис пла-
ће на су ма од при бли жно 20 ми ли о-
на ди на ра ука зу ју да је на овај на чин 
ис пу ње на основ на ми си ја по сто ја ња 
и функ ци о ни са ња Фон да со ли дар но-
сти у на шем Син ди ка ту. Ис по што ва на 
су на че ла ху ма но сти и со ли дар но сти 
чла но ва Син ди ка та и чла но ва њи хо-
вих ужих по ро ди ца, а у не ким слу ча-
је ви ма и ши ре од то га. 

На рав но, увек има ме ста за бо ље и 
све стра ни је ан га жо ва ње син ди кал-
них ак ти ви ста у ци љу што бо љег упо-
зна ва ња си ту а ци је на те ре ну ка ко би 
се сва ки по је ди нач ни слу чај усме рио 
ка пра ву на оства ри ва ње со ли дар-
не по мо ћи. Је дан од при о ри тет них 
за да та ка у наредном периоду, би ће 
мак си мал но ан га жо ва ње на про-
па ги ра њу по сто ја ња и ра да Фон да 
со ли дар но сти у свим син ди кал ним 
ор га ни за ци ја ма, а по себ но та мо где 
сма тра мо да је оно би ло не до вољ но 
у прет ход ној го ди ни.

Усвојенеизмене
ПравилникаФонда

Но ви за кон о штрај ку је при пре-
мљен и тре ба ло би уско ро да се на-
ђе пред Скуп шти ном Ср би је. Уко ли ко 
по сла ни ци да ју свој глас за тај На црт, 
до ћи ће до то га да штрај ко ви у Ср би ји 
убу ду ће не ће ни ком сме та ти, а ва па је 
рад ни ка не ће ни ко чу ти.

Пр ва не го до ва ња на за кон ски пред-
лог сти гла су из ре до ва син ди ка ла ца, 
али се и сам пре ми јер Иви ца Да чић 
ни је сло жио са не ким од ред ба ма На-
цр та. „Ако хо ће мо у Евро пу, та мо мо-
ра мо са европ ским за ко ни ма и пра-
ви ма рад ни ка. Не раз у мем од ред бе 
у пред ло гу но вог За ко на о штрај ку 
ко јим се од ре ђу је да штрајк мо же да 
се одр жи са мо у кру гу фа бри ке. То је 
бе сми сле но. По сло дав ци ко ји до ла зе 
у Ср би ју мо ра ју да бу ду све сни да ће 
њи хо ви рад ни ци има ти иста пра ва као 
и у зе мља ма из ко јих до ла зе”, ка зао је 
пре ми јер Да чић.

На црт спор ног за ко на де фи ни ше 
рад но ме сто за по сле ног и ње го ве по-
слов не про сто ри је као ме сто штрај ка. 
То зна чи да ви ше не ће би ти про те ста 
на ули ца ма, бло ки ра ња са о бра ћај ни-
ца, па ро ла ис пред згра де Вла де Ср би-
је. У Ми ни стар ству за рад и со ци јал ну 
по ли ти ку об ја шња ва ју да про тест мо-
же би ти ор га ни зо ван и ван рад ног ме-
ста, али ка да то одо бри МУП, што мо же 
да зна чи и – ни кад.

Очи глед но је да пред лог но вог за-
ко на пред ста вља по ку шај вла сти да се 
ка на ли шу штрај кач ке ак тив но сти ка ко 
би се што ма ње оме тао рад у са мим 
ком па ни ја ма, али и у окру же њу.

Са дру ге стра не, гле да ју ћи др жав но 
окру же ње, рет ке су зе мље ко је има ју 
За кон о штрај ку, та ко да тај из го вор ни-
ка ко не пи је во ду, ве ће је он, пре све га, 
од раз же ља да се штрај ко ви за бра не. 
Јер, ка ко дру га чи је ту ма чи ти чи ње ни-
цу да се про ши ру је спи сак оних ко ји 
не ма ју пра во да штрај ку ју, а мно ги ма 
се на ме ће оба ве за по што ва ња ми ни-
му ма про це са ра да, што обе сми шља-
ва иде ју штрај ка.

На црт за ко на на ла же и уво ђе ње тзв 
„лок-аута”, ко ји пред ста вља су про ста-
вља ње рад ни ка про тив рад ни ка, та ко 

НО ВИ ЗА КОН О ШТРАЈ КУ УСКО РО ПРЕД РЕ ПУ БЛИЧ КИМ ПАР ЛА МЕН ТОМ 

Каналисањерадничкогбунта
да је, ако по сло да вац од лу чи да за тво-
ри фа бри ку, мо гу ће да се дру га гру па 
рад ни ка су прот ста ви штрај ку. То је 
не ци ви ли за циј ски про цес ко ји спре-
ча ва из ра жа ва ње не за до вољ ства, а 
ин те ре сант но је да је ова мо гућ ност 
по др жа на од стра не Уни је по сло да ва-
ца Ср би је, па је сва ки да љи ко мен тар 
су ви шан.

Као за кљу чак се на ме ће ми шље ње 

да за ко но да вац не жи ви у ис тој др жа ви 
као рад ни ци на ко је овај за кон тре ба 
да се од но си. Као да у Ср би ји те ку мед 
и мле ко, па је са мо још по треб но да их 
не уз не ми ра ва мо и не бло ки ра мо са-
о бра ћај док се до во зе на по сао. Пре-
ви де ли су чи ње ни цу да рад ни ци са мо 
због ве ли ке му ке из ла зе на ули це – да 
би за шти ти ли сво је по ро ди це и пра во 
на ег зи стен ци ју, а то незадовољство 
не може да каналише ни један закон.
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Пи ше: Го ран Пре до је вић
Да има прав де, Не бој ша Ата нац-

ко вић би одав но тре бао да ле жи у 
„апарт ма ни ма” срп ских за тво ра. То 
би, ме ђу тим, мо гло убр зо да се де си 
су де ћи по дра ма тич ним про ме на ма 
у пре ком по но ва њу син ди кал не сце-
не у Ср би ји и ште те ко ју је овај тај-
кун на пра вио хи ља да ма рад ни ка и 
со ци јал ном ди ја ло гу из ме ђу вла сти, 
по сло да ва ца и син ди ка ла ца.

Ако не ко ми сли да би Ата нац ко вић 
мо рао да оде у за твор због швер ца 
наф те и бен зи на на Ко со ва, за шта је 
ви ше пу та про зи ван, грд но се ва ра. 
Раз ло зи су са свим дру ге при ро де. 

Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди-
ка та под не ла је у де цем бру ме се цу 
кри вич ну при ја ву про тив Ата нац-
ко ви ћа, јер је као пред се да ва ју ћи 
Со ци јал но-еко ном ског са ве та око 
220.000 чла но ва овог ре пре зен та-
тив ног син ди ка та оста вио без пра-
ва на со ци јал ни ди ја лог, та ко да му 
из бе га ва ње пла ћа ња по ре за и ца-
рин ских мар жи у спор ној тр го ви ни 
наф ти ним де ри ва ти ма до ђе при де, 
оте жа ва ју ћа окол ност.

Да су ства ри кре ну ле до брим пу-
тем го во ри и по да так да се и пре-
ми јер Иви ца Да чић од не дав но дис-
тан ци рао од овог тај ку на, јер се 
Ата нац ко вић по ку ло а ри ма хва лио 
да је фи нан си рао мно ге стран ке, ме-
ђу ко ји ма је и Со ци ја ли стич ка пар ти-
ја Ср би је, те да због то га има ве ли ке 
бо ну се код вла сти, да му сад вра ћа ју 
ду го ве и чу ва ју ле ђа. 

Пре ми јер Да чић је, ме ђу тим, про-
це нио да му је у овом мо мен ту јед-
но став ни је да Ата нац ко ви ћа „пу сти 
низ во ду”, а да из бег не не по тре бан 
су коб са син ди ка ти ма и да ре фор ме 
и по лит ку вла де са де сни це скре не 
ма ло ка ле ви ци, што је, јел те, су-
шти на про грам ских на че ла ње го ве 

КА КВА ЈЕ УЛО ГА ТАЈ КУ НА НЕ БОЈ ШЕ АТА НАЦ КО ВИ ћА У ПРЕ КОМ ПО НО ВА њУ 
СИН ДИ КАЛ НЕ СЦЕ НЕ СР БИ ЈЕ:

Једандауђе,двојеморада
изађе

пар ти је.
Да ли баш слу чај но или не, али над-

ле жно, Пр во основ но јав но ту жи ла-
штво у Бе о гра ду, од мах по до би ја њу 
кри вич не при ја ве про тив Ата нац ко-
ви ћа, за тра жи ло је од МУП-а, оде ље-
ња за при вред ни кри ми нал, до дат не 
ин фор ма ци је и да ис пи та цео слу чај 
и хит но пре ду зме „по треб не ме ре”. 

За што је из био рат 
из ме ђу Ата нац ко ви ћа 

 и син ди ка та?
Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди-

ка та до би ла је ре пре зен та тив ност 
у ма ју 2012. го ди не и за раз ли ку од 
оста лих син ди кал них цен тра ла у 
Ср би ји, је ди на је у у овом тре нут ку 
у мо гућ но сти да оку пи кри тич ну ма-
су, та ко да је про шле је се ни, 7. но-
вем бра, ор га ни зо ва ла про тест 2.000 
рад ни ка ис пред згра де Вла де Ср-
би је у Не ма њи ној ули ци због ло ше 
со ци јал не по ли ти ке вла де и дру гих 
ре стрик тив них еко ном ских ме ра на 
ште ту рад ни ка, ме ђу ко ји ма су и два 
за ко но дав на ак та, За кон о ра ду и За-
кон о штрај ку. 

Сва за ко но дав на ак та ве за на за 
пра ва рад ни ка, пре усва ја ња, ина че 

мо ра да про ђу кроз Со ци јал но-еко-
ном ски са вет, а њи хо во ми шље ње је 
пре суд но у свим до го во ри ма син ди-
ка та, по сло да ва ца и др жа ве, по чев 
од ми ни мал не це не ра да до про ме-
не за ко на.

Со ци јал но-еко ном ски са вет има 
18 чла но ва. По ред шест пред став-
ни ка Вла де, од но сно Кр ко ба би ће-
вог ми ни стар ства за рад и со ци јал-
ну по ли ти ку, у ра ду Са ве та уче ству је 
и шест пред став ни ка Уни је по сло-
да ва ца Ср би је, че ти ри пред став ни-
ка Са ве за са мо стал них син ди ка та 
Ср би је Љу би са ва Ор бо ви ћа и два 
пред став ни ка Ује ди ње них гран ских 
син ди ка та „Не за ви сност” Бра ни сла-
ва Чан ка.

Не бој ша Ата нац ко вић је до шао 
у Со ци јал но-еко ном ски са вет као 
пред став ник Уни је по сло да ва ца, 
чи ји је ле ги ти ми тет и ре пре зен та-
тив ност под ве ли ком сум њом, јер 
се Уни ја по це па ла на два де ла. Јед-
но кри ло пред во ди Ата нац ко вић, 
а дру го ја го дин ски тај кун Ми о драг 
Ни ко лић Фе ман. Ко ће по сло дав це 
да за сту па у на ред ном са зи ву СЕС-а 
тек ће да се ви ди?

Да се иза ку ли са, и ми мо очи ју јав-

Из штампе
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но сти, де ша ва ју дра ма тич не ства ри 
на пре ком по но ва њу рад нич ких по-
кре та, ова квих ка кви је су, го во ри по-
да так да ре пре зен та тив ност СССС-а 
ис ти че за два ме се ца и Љу би са ву 
Ор бо ви ћу не ће би ти ни ма ло ла ко да 
ску пи до вољ на број ак ти ви ста, јер су 
не ке син ди кал не ор га ни за ци је већ 
пре шле у КСС, ко је пред во ди Иви ца 
Цве та но вић, док се Бра ни слав Ча-
нак за ча у рио на ло во ри ка ма про во-
бор ца пе то ок то бар ског пре вра та са 
огра ни че ним ро ком тра ја ња због че-
га му се члан ство мал те не рас па ло.

Кон фе де ра ци ја сло бод них син-
ди ка та оку пља око 40 син ди кал них 
ор га ни за ци ја из јав ног сек то ра ме-
ђу ко ји ма су син ди ка ти „Те ле ко ма”, 
ЕПС-а, Ко лу ба ре, здрав ства, со ци-
јал не за шти те, По ште… те су не за-
хва лан са го вор ник у свим со ци јал-
ним ди ја ло зи ма. 

Ста во ви ли де ра Кон фе де ра ци је 
сло бод них син ди ка та Иви це Цве-
та но ви ћа су ди ја ме трал но су прот-
ни у од но су на по сло дав це, а то је 
за пра во су шти на свих про бле ма. 
Цве та но вић, ре ци мо, сма тра да Ср-
би ји уоп ште ни је по тре бан За кон о 
штрај ку, јер та кав прав ни акт има 
са мо се дам др жа ва у Евро пи, и уоп-
ште ни је нео п хо дан да се усво ји пре 
ула ска Ср би је у Европ ску уни ју, ка ко 
се јав но сти пред ста вља. 

По сло дав ци, чи ја је уло га у еко-
ном ској про па сти Ср би је ви дљи ва 
на сва ком ко ра ку, има ју дру га чи је 
мо ти ве из над ко јих су са мо лич ни 
ин те ре си и зи да ње вла сти тог бо гат-
ства. Је дан од та квих је и ак тел ни 
пред се да ва ју ћи СЕС-а. 

Не бој ша Ата нац ко вић је у мар ту 
про шле го ди не иза бран за пред се-
да ва ју ћег Со ци јал но-еко ном ског 
са ве та на го ди ну да на, до мар та ове 
го ди не. Упу ће ни твр де да га је на то 
ме сто по гу рао та да од ла зе ћи пред-
сед ник Бо рис Та дић, а пре ми јер 
Иви ца Да чић, ко ме по пра ви лу при-
па да тај по ло жај, ни је хтео да за се да 
са ве том сма тра ју ћи да има пре чих 
по сло ва по пут ре ша ва ња ко нач ног 
ста ту са Ко со ва и Ме то хи је. Оту да и 
за бу на ко за пра во ру ко во ди нај ви-
шим те лом у др жа ви где се од лу чу је 
о бит ним пи та њи ма из обла сти со-
ци јал не по ли ти ке?!

Ата нац ко вић је као пред се да ва ју-
ћи, по За ко ну о Со ци јал но-еко ном-
ском са ве ту, био у оба ве зи да Кон-
фе де ра ци ју сло бод них син ди ка та, 
по ауто ма ти зму, од мах на кон до би-
ја ња ре ше ња о ре пре зен та тив но сти 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, 
укљу чи у ра ду СЕС-а и со ци јал ни ди-
ја лог, али... 

Он не са мо што је пре кр шио низ 
за ко на и ус кра тио пра во да 220.000 
рад ни ка има ле ги тим не пред став-
ни ке у нај ви шем др жав ном те лу, где 
се од лу чу је о њи хо вим суд би на ма, 
ни је чак ни на шао за сход но да од-
го во ри на пи са не зах те ве КСС да их 
укљу чи у рад СЕС-а, због че га је тај 
син ди кат био при ну ђен да прав ду 
за тра жи на су ду.

Са мо во ља јед ног чо ве ка, пред се-
да ва ју ћег СЕС-а, има и ова кве мо-
ти ве: Са мо да ми до не се мо за ко не 
ко ји на ма од го ва ра ју, а ви по сле ви-
ди те шта ће те.

Два кључ на до ку мен та ко ји ма се 
ре ша ва ју спор на пи та ња по сло да-
ва ца, са јед не, и ово ма ло за по сле-
них што је пре о ста ло од та ко зва не 
рад нич ке кла се, од но сно оних што 
не где не што ра де и при ма ју пла те, 
про вла чи се кроз си стем не за па-
же но, го то во тај но, без ика кве јав не 
рас пра ве. 

Да су За кон о ра ду и За кон о штрај-
ку на пи са ни, и пред усва ја њем, ни ко 
мо жда не би ни чуо да се не кру ни-
са ном срп ском кра љу ше ће ра, Ми о-
дра гу Ко сти ћу, ни је оте ла ре че ни ца 
„лак ше сам се раз вео од же не, не го 
што рад ни ку мо гу да дам от каз”.

Та анег до та сли ко ви то об ја шња-
ва су штин ску раз ли ку со ци јал ног 
ди ја ло га из ме ђу по сло да ва ца, тај-
ку на, и обес пра вље них рад ни ка 
ко ји су опљач ка ни до го ле ко же, а 
до дат на сим бо ли ка је и у то ме што 
је она из го во ре на на Кон фе рен ци-
ји „Пр во про ла зно вре ме – 100 да-
на вла де”, ко јој је при су ство вао и 
пре ми јер Иви ца Да чић. С об зи ром 
да је на че лу Вла де Ср би је со ци ја-
ли ста, би ло би ло гич но да је вла да 
ле ви чар ска. Да чи ћев ка би нет је, 
ме ђу тим, кроз низ ме ра штед ње и 
ре фор ме те рет кри зе сва лио на ле-
ђа на ро да што је свр ста ва у вла ду 
де сни це, а не ле ви це, та ко да Ми о-

дра га Ко стић, ко ји је уз гред и ак ту-
ел ни пред сед ник моћ не тај кун ске 
ор га ни за ци је „При вред ник”, ко ји 
ина че не ма сто ли цу у СЕС-у, не бри-
не пре ви ше. Рад ни ка си и до сад 
мо гао да шут неш у ду пе и из ба циш 
на ули цу, а да за то ни је дан по сло-
да вац не од го ва ра ни ком ни шта. Та-
ко ће да оста не и убу ду ће, све јед но 
шта пи ше у за ко ни ма.

Ата нац ко ви ћу ни је стра но да пре-
кр ши за кон. Је ди но га му чи ди ле ма: 
Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди ка-
та мо ра да уђе у СЕС и да се укљу чи 
у со ци јал ни ди ја лог, али је про блем 
ко из СЕС-а мо ра да иза ђе!

Ор бо вић из гу био 
суд ски спор

Уме сто да из ве ду рад ни ке на ули-
цу, по бу не се про тив си ро ма штва 
и со ци јал не не прав де, не ким син-
ди ка ти ма је бит ни ја бор ба про тив 
дру гих син ди кал них цен тра ла. Та ко 
је пред сед ник Са ве за са мо стал них 
син ди ка та Ср би је Љу би сав Ор бо-
вић ту жио Ми ни стар ство ра да и 
со ци јал не по ли ти ке за то што је ми-
ни стар ство да ло ре ше ње о ре пре-
зен та тив но сти Кон фе де ра ци ји сло-
бод них син ди ка та и из гу био спор 
пред над ле жним Управ ним су дом.

Обра зло же ње су да је крат ко и у 
ње му се на во ди да Ор бо вић ни је 
имао за кон ско пра во да под но си ту-
жбу јер се ње го вом СССС не ус кра-
ћу ју сте че на пра ва.

Ко ми си ја Ми ни стар ства ра да и 
со ци јал не по ли ти ке, ко ју је ина че 
фор ми рао Ра сим Ља јић, бро ја њем 
је утвр ди ла да Кон фе де ра ци ја сло-
бод них син ди ка та са не што из над 
183.000 чла но ва сти че ре пре зен-
та тив ност, што је из над по треб не 
кво те де сет од сто од укуп ног бро-
ја за по сле них, док око 40.000 при-
ступ ни ца ни је при хва ће но јер су у 
том тре нут ку фор мал но при па да ли 
дру гим син ди ка ти ма, „Не за ви сно-
сти” или ССС.

Јед на од за ни мљи во сти је сте и 
по да так да је ре ше ње о ре пре зен-
та тив но сти Ор бо ви ће вог гран ског 
Син ди ка та хе ми је и не ме та ла иден-
тич но ре ше њу о ре пре зен та тив но-
сти ко је је мин стар ство до не ло за 
КСС.
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Безбедност и здравље на раду

Од бо ром за без бед ност и здра-
вље на ра ду у на шем Пред у зе ћу 
тре нут но пред се да ва наш члан и 
ак ти ви ста Дар ко Ра до ва но вић, па 
смо ис ко ри сти ли при ли ку да чи-
та о це „По шта ра” упо зна мо са пла-
ни ра ним ак тив но сти ма Од бо ра у 
на ред ном пе ри о ду.

Из раз го во ра смо мо гли да за-
кљи чи мо да ће ак це нат у на ред-
ном пе ри о ду би ти ста вљен на 
усло ве ра да у основ ној де лат но-
сти и спе ци ја ли зо ва ним рад ним 
је ди ни ца ма, али и на де фи ни са њу 
на чи на ра да под од бо ра у свим де-
ло ви ма си сте ма.

„Пла ни ра мо да упу ти мо ини ци-
ја ти ву ге не рал ном ди рек то ру да 
се фор ми ра рад на гру па ко ја би 
из ра ди ла Пред лог пра вил ни ка о 
ра ду у усло ви ма екс трем но ни ских 
или екс трем но ви со ких тем пе ра-
ту ра, а од но сио би се на вр ше ње 
по сло ва до ста ве. Све до ци смо да 
по след њих го ди на че сто има мо 
пе ри о де са екс трем но ви со ким 
тем пе ра ту ра ма ле ти и екс трем но 
ни ским тем пе ра ту ра ма зи ми. У та-
квим усло ви ма не мо гу ће је вр ши-
ти до ста ву на по сто је ћи на чин, јер 
су на шим рад ни ци ма угро же ни и 
здра вље и без бед ност. 

Ови про бле ми су се до са да ре-
ша ва ли та ко што је ди рек то ри ма 
рад них је ди ни ца оста вља но на 
во љу и са вест ка ко ће се по на ша-
ти у вре ме екс трем но ви со ких или 
екс трем но ни ских тем пе ра ту ра. 
Сма тра мо да то ни је до бро, јер до-
ла зи мо у си ту а ци ју раз ли чи тог по-
сту па ња у окви ру истог си сте ма. 
Про шле зи ме, ка да је снег па ра ли-
сао чи та ву зе мљу, По шта је би ла 
јед на од рет ких ин сти ту ци ја ко ја је 
ка ко-та ко функ ци о ни са ла. Би ло је 
слу ча је ва да су по је ди ни ди рек то-
ри при ла го ђа ва ли рад на вре ме на 

ПЛАН РА ДА ОД БО РА ЗА БЕЗ БЕД НОСТ И ЗДРА ВЉЕ НА РА ДУ ЗА ОВУ ГО ДИ НУ

Уредитиначинрадау
екстремнимусловима

усло ви ма ра да и да су ан га жо ва ли 
сва пре во зна сред ства ка ко би по-
мо гли по шта ри ма, али, на жа лост, 
ни је сву да би ло та ко. Же ли мо да 
си стем ски уре ди мо ову област и да 
се тач но зна ју про це ду ре ра да ка-
да на сту пе си ту а ци је ко је угро жа-
ва ју здра вље за по сле них. По штар, 
ко ји је нај у гро же ни ја ка те го ри ја 
за по сле них, не мо же да про ве де 
пу но рад но вре ме у ду бо ком сне гу 
или на плус 40 сте пе ни.

Наш пред лог је да у рад ну гру-
пу тре ба укљу чи ти пред став ни ке 
Ди рек ци је за мре жу, Са мо стал ног 
сек то ра за упра вља ње ри зи ком, 
Ди рек ци је за прав не по сло ве и 
пред став ни ке ре пре зен та тив них 
син ди ка та”, ка же Дар ко Ра до ва но-
вић.

По ред ове ини ци ја ти ве, Од бор 
је сво јим Пла ном ра да пред ви део 
и оби ла зак рад них је ди ни ца и по-
штан ских цен та ра, ка ко би са гле-
дао ста ње и про ве рио по што ва ње 
ко лек тив них ме ра за шти те на ли цу 
ме ста.

„Очи глед но је да има мо и про-

бле ма у функ ци о ни са њу са мог си-
сте ма за шти те, па ће мо по себ ну 
па жњу усме ри ти на кон тро лу им-
пле мен та ци је Упу ства о ра ду под-
од бо ра у рад ним је ди ни ца ма. Оти-
ћи ће мо сву да где је то по треб но 
ка ко би по мо гли љу ди ма те ре ну 
да на пра ви на чин ис ко ри сте све 
ме ха ни зме за шти те, а у ин те ре су и 
за по сле них и Пред у зе ћа. Пла ни ра-
мо и да по се ти мо спе ци ја ли зо ва не 
рад не је ди ни це (Одр жа ва ње, ПТЛ 
и Хи брид ну по шту) где ва же по-
себ не ме ре за шти те. Про ве ри ће-
мо ка ко се та мо спро во ди при ме-
на ва же ћих пра вил ни ка, јер су то 
по себ но угро же на рад на ме ста са 
уве ћа ним ри зи ком. Зна мо да та мо 
на ши љу ди ра де на спе ци јал ним 
ма ши на ма и у по себ ним усло ви ма 
где ла ко мо же до ћи до по вре ђи-
ва ња, па је бит но да се стрикт но 
спро во де све ме ре за шти те на ра-
ду. Су ге ри са но нам је да та мо по-
сто је од ре ђе ни про бле ми као што 
је не а де кват на за штит на оде ћа, па 
ће мо и то ме по све ти ти па жњу. Ако 
бу де би ло по тре бе ини ци ра ће мо 
из ме ну пра вил ни ка ко ји ре гу ли-
ше ту област ка ко би за по сле ни на 
тим рад ним ме сти ма би ли аде кват-
но за шти ће ни и ка ко би ди на ми ка 
ис по ру ке за штит не оде ће и обу ће 
би ла у скла ду са ствар ним по тре-
ба ма”, ис ти че наш са го вор ник.

Пре ма ње го вим ре чи ма, у пла ну 
за ову го ди ну је и да се стрикт но 
пра ти ста ње без бед но сти у на шим 
објек ти ма ко ји су че сто на ме ти 
пљач ка ша: „То је по се бан про блем 
јер си ту а ци ја у ко јој до ђе до пљач-
ке пред ста вља ри зик по жи вот и 
здра вље за по сле них. Осим ин си-
сти ра ња на ме ра ма од вра ћа ња 
пљач ка ша кроз при ме ну са вре-
ме них тех нич ких ме ра за шти те, 
пра ти ће мо и ка ко се спро во ди 

Дарко Радовановић, председник Одбо
ра за безбедност и здравље на раду
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По шта Ср би је скло пи ла је уго-
вор о ку по ви ни опре ме за ауто ма-
ти зо ва но сор ти ра ње по штан ских 
по ши ља ка са гру пом по ну ђа ча ко-
ју чи не ком па ни је „То ши ба Ја пан“ 
и „То ши ба Евро па“, као и ита ли јан-
ска фир ма „Ки нек тик сор тинг“ („Ci-
nec tic Sor ting“), вре дан око 10,5 
ми ли о на евра.

Уго во ром је де фи ни са но да нај-
ви ше за две го ди не бу де ре а ли зо-
ва но све - од кон цеп ци је, пре ко 
про из вод ње ма ши на, до ин ста ли-
ра ња, те сти ра ња и пот пу ног пре-
ла ска на но ву тех но ло ги ју ра да.

Пред ви ђе но је да се на ба ве че-
ти ри ма ши не за пре ра ду пи са ма 
(две ће би ти у Бе о гра ду и по јед на 
у Но вом Са ду и Ни шу), и јед на за 
пре ра ду па ке та и круп них по ши-
ља ка.

Ге не рал ни ди рек тор По ште Ср-
би је, Ми лан Кр ко ба бић, на кон-
фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној 
8. фе бру а ра тим по во дом, ис та као 
je да је ово нај ве ћа ин ве сти ци ја 
пред у зе ћа, ко ја се, за јед но са гра-
ђе вин ским објек ти ма глав них по-
штан ских цен та ра бли жи вред но-
сти од 30 ми ли о на евра.

„То ни је но вац ко ји смо до би ли 
од до на ци ја или стра них ин ве-
сти то ра, већ но вац По ште ко ји се 
ин ве сти ра на нај бо љи мо гу ћи на-

ПОТ ПИ САН УГО ВОР ПО ШТЕ СР БИ ЈЕ И ТО ШИ БЕ

Изабранаопремазасортирање
пошиљакауГПЦ-у

чин, ка ко би овај ве ли ки си стем 
спрем но ишао у су срет иза зо ви ма 
ко је на ме ће 21 век“, ка зао је Кр ко-
ба бић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, са вре-
ме ни тех но ло шки раз вој је му-
ње вит и не пред ви див, и ова ин-

би ти от пу ште ни већ ће ра ди ти у 
дру гим тех но ло шким сре ди на ма“, 
на гла сио је Кр ко ба бић.

Син ди кат ипак мо ра би ти на 
опре зу без об зи ра на оп ти ми стич-
не из ја ве пр вог чо ве ка По ште, јер 
ће би ти те шко рас по ре ди ти 900 
љу ди на но ва рад на ме ста без тр-
за ви ца. Ка да зна мо ка ква је ста ро-
сна струк ту ра тих рад ни ка, њи хо-
во здрав стве но ста ње и школ ска 
спре ма, ви ди мо про блем у на ја ви. 
Чи ње ни ца је да смо „скла ња ли“ 
за по сле не са ума ње ном рад ном 
спо соб но шћу са ули це у пре рад не 
цен тре на лак ша рад на ме ста, па је 
пи та ње шта ће они са да ра ди ти. 

Не до ста је нам рад не сна ге у тех-
но ло ги ји (по шта ри и шал тер ски 
рад ни ци), али је пи та ње ко ли ко 
њих је спо соб но да ока чи тор бу на 
ра ме и иза ђе на те рен или сед не 
за шал тер. Са дру ге стра не, ад ми-
ни стра ци ја се го ди на ма не кон тро-
ли са но уве ћа ва и та мо ни фи зич ки 
не ма ме ста.

Сва ка ко да се ра ду је мо тех но ло-
шком на прет ку и мо дер ни за ци ји 
По ште, пре све га због усло ва ра-
да, али ви шак за по сле них ко ји се 
по ја вљу је као по сле ди ца пре ла-
ска са ма ну ел ног на ауто ма ти зо-
ван про цес ра да ће би ти ве ли ки 
ис пит за Пред у зе ће и син ди ка те.

ан ти-стрес про грам за на ше ко ле-
ге ко ји су се за де си ли у ова квим 
си ту а ци ја ма. Мо жда не мо же мо у 
до вољ ној ме ри да ути че мо на уче-
ста лост по ја ве ору жа них на па да 
на на ше објек те, јер је то пи та ње 
оп ште без бед но сти и сте пе на кри-
ми на ли те та у др жа ви, али је си гур-
но да мо же мо по мо ћи рад ни ци ма 
на кон стре сних си ту а ци ја као што 
је пљач ка”.

У до ме ну ра да Од бо ра за без-

бед ност су и усло ви у ко ји ма ра де 
рад ни ци По ште. Зна мо да се по је-
ди ни на ши објек ти на ла зе у ка та-
стро фал но ло шем ста њу, да не по-
сто је основ ни усло ви за здрав рад, 
па су и ту пла ни ра не ин тен зив не 
ак тив но сти. „Ин си сти ра ће мо код 
по сло дав ца да се из два ја ви ше 
сред ста ва за одр жа ва ње и адап-
та ци ју на ших обје ка та. Не до пу сти-
во је да у 21.ве ку има мо је ди ни це 
по штан ске мре же ко је не ма ју са-

ни тар ни чвор или ни су при кљу че-
не на ло кал не во до вод не мре же. 
Има мо слу чај да у по шти Ри пањ 
због ин ве сти ци је од 30 хи ља да на-
ши за по сле ни не ма ју во ду у објек-
ту и по ред чи ње ни це да во до вод 
про ла зи по ред по ште! Та кав не-
мар и не бри га су не до пу сти ви, јер 
су то ме ста где се оства ру је при ход 
и где се мо ра ју ство ри ти аде кват-
ни усло ви за рад”, за кљу чу је Дар ко 
Ра до ва но вић.

ве сти ци ја зна чи да ће пред у зе ће 
до би ти са вре ме ну опре му у глав-
ним по штан ским цен три ма у Бе о-
гра ду, Но вом Са ду и Ни шу.

У тим цен три ма тре нут но 1.000 
љу ди руч но и у ло шим усло ви ма 
сор ти ра пи сма и по шиљ ке, а на-
кон ауто ма ти за ци је ће би ти све га 
100 за по сле них.

„С об зи ром да је основ ни кон-
цепт раз во ја По ште да не ма ви шка 
љу ди, али има мањ ка по сло ва за 
ко је ће мо се бо ри ти, оста лих 900 
за по сле них у тим цен три ма не ће 

Сортирка, машина за прераду 
поштанских пошиљака
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По во дом још јед ног на па да на 
рад ни ка По ште, Син ди кал на ор га-
ни за ци ја „Но ви Сад” тра жи и зах те ва 
од над ле жних да за шти те по штан ске 
рад ни ке.  

У по шти на Те ле пу, 19. ја ну а ра ове 
го ди не, на кон што је ко ле ги ни ца за-
мо ли ла ко ри сни ке за ма ло ми ра ка ко 
би се рад мо гао не сме та но од ви ја ти, 
је дан од њих је ре а го вао агре сив но, 
пре те ћи и же ле ћи да се фи зич ки об-
ра чу на. Рад ник обез бе ђе ња ни је мо-
гао да уми ри по ме ну тог го спо ди на, 
те су по зва ни по ли ци ја и хит на по-
моћ, ко ја је на шој ко ле ги ни ци ука за-
ла нео п ход ну ме ди цин ску по моћ . 

Иако је не при ме ре на ре ак ци ја ко-
ри сни ка „иза зва на” јед ном ко рект-
ном мол бом, ве ру је мо да је ова кво 
по на ша ње под стак ну то ме диј ским 
на пи си ма об ја вље ним прет ход них 
да на, a у ве зи са тврд ња ма дво ји це 
су гра ђа на да су би ли „за то че ни” у 
по шти.

Под се ћа мо да је до тог ин ци ден-
та до шло на кон што су рад ни ци по-
ште на Спен су не по сред но пре 19.00 
(ка да се зва нич но за вр ша ва рад но 
вре ме са ко ри сни ци ма и што је ја-
сно и не дво сми сле но ис так ну то на 
ула зним вра ти ма по ште) упо зо ри ли 
ко ри сни ке да не ће мо ћи сви да бу ду 
услу же ни. На гла си ли су да из без бед-
но сних раз ло га мо ра ју да за кљу ча ју 
по шту и ни су ни ко га спре ча ва ле да 
из ње иза ђе, али су ипак до жи ве ле 
чи та ву ла ви ну увре да, псов ки и вул-
гар них ко мен та ра ко је због при стој-
но сти не ће мо на во ди ти.

Ве ћи на на ших шал тер ских рад ни-
ка су же не – да ли је то при хва тљив 
раз лог да бу ду из ло же не увре да ма, 
прет ња ма и по ку ша ји ма фи зич ког 
на па да, као што је то био слу чај у ове 
две по ште?

У слу ча ју два на ве де на ин ци ден та 
у по шта ма у Но вом Са ду очи глед но 
се  до во де у опа сност на ши за по-
сле ни, без раз ло жно на ру ша ва углед 

СА ОП ШТЕ њЕ ЗА ЈАВ НОСТ СИН ДИ КАЛ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ „НО ВИ САД”

Апелујемодасемеђусобно
уважавамо

По ште, на си ље над на шим за по сле-
ним се сма тра дру штве но при хва-
тљи вим, а ве ли ки део јав но сти, без 
про ве ре них ин фор ма ци ја осу ђу је 
на ше рад ни ке, иако би го то во сви 
по сту пи ли исто да су се на шли у та-
квој си ту а ци ји.  

Од на ших ко ле га зах те ва мо да 
бу ду про фе си о нал ни, од го вор ни, 

ва ње, при стој ност, то ле ран ци ју и 
стр пље ње. Као што се од на ших за-
по сле них зах те ва да на свом рад ном 
ме сту за не ма ре лич не про бле ме, 
та ко мо ли мо ко ри сни ке да у на шим 
рад ни ци ма не тра же крив це и од го-
вор не за дру штве не по ја ве за ко је 
они ни ка ко не мо гу би ти од го вор ни. 
Не ма по тре бе да про бле ми ко ји су 
нам сви ма за јед нич ки бу ду раз лог 
ме ђу соб ног не при ја тељ ства и ис по-
ља ва ња агре си је ко ја по ста је све че-
шћа ре ак ци ја на фру стра ци је ко ји ма 
смо сви из ло же ни. 

По шта Ср би је го ди шње пру жи 
ско ро 500 ми ли о на услу га. Ко ри сни-
ци ма на ших услу га ду гу је мо ве ли ку 
за хвал ност за ло јал ност и по ве ре ње 
ко је нам ука зу ју. Ду гу је мо им и пер-
ма нен тан рад на по бољ ша њу ква ли-
те та услу га. Кон струк тив не кри ти ке 
су нам дра го це не, јер нам по ма жу да 
бу де мо бо љи и да тра је мо. Оне не до-
бро на мер не, по пут про шло не дељ-
них, не ко ри сте ни на ма, ни на шим 
кли јен ти ма. Не ко ри сте ни ко ме!

За бо ра ви ти на сва ко днев не про бле ме
У Но вом Са ду, у истиoменом хо те лу, одр жан је тра ди ци о нал ни Све то-

сав ски бал, ко ји је за на шу син ди кал ну ор га ни за ци ју из глав ног гра да Вој-
во ди не већ по стао до га ђај ко ји се оче ку је це ле го ди не.

И по ред чи ње ни це да се Све то сав ски бал одр жа ва у те шко вре ме за 
рад ни ке, по шта ри су по ка за ли да ни су ма ло ду шни и да их не на пу шта же-
ља за бо љим жи во том и дру же њем. Би ло је то јед но ле по ве че, дру же ње и 
опу шта ње ко је нам је сви ма би ло по треб но.

По зи ву син ди кал не ор га ни за ци је ода зва ло се пре ко 300 чла но ва ко ји 
су би ли на но га ма од пр вог до по след њег акор да упу ће ног са би не. У по-
је ди ним тре ну ци ма са ла хо те ла би ла је пре те сна за све на ше рад ни ке ко ји 
су же ле ли да игра ју.

По ред чла но ва син ди ка та ПТТ Ср би је из СО Но ви Сад, ба лу су при су-
ство ва ли и син ди кал ни пред став ни ци са Дру ге ре ги је, као и ру ко вод ство 
Син ди ка та ПТТ Ср би је. 

Би ло је то ве че по год но за за бо ра вља ње сва ко днев ни це ко ја зна да бу-
де те шка. Све че стит ке ор га ни за то ру – СО „Но ви Сад” и ње ном пред сед ни-
ку Рат ку Ри сти ћу.

екс пе ди тив ни, као и да по шту ју пра-
ви ла по слов ног по на ша ња и ко му-
ни ка ци је. У за јед нич ком ин те ре су 
на ших кли је на та и на ших за по сле-
них апе лу је мо на ме ђу соб но ува жа-

Ратко Ристић, председник СО Нови Сад
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Ка ко оце њу је те ак тив ност, рад и 
ре зул та те на шег Син ди ка та?

Син ди кал не ор га ни за ци је, Ре ги-
о нал на скуп шти на и Син ди кат ПТТ 
све сво је ак тив но сти усме ри ли су ка 
по бољ ша њу ма те ри јал ног и со ци јал-
ног по ло жа ја рад ни ка и по бољ ша ње 
усло ва ра да. То тра је, јер по тре бе су 
ве ли ке. Мо гућ но сти очи то ни су аде-
кват не, али ста ње ни је на мр твој тач-
ки. На свим са стан ци ма са ди рек то ри-
ма рад них је ди ни ца, а и на са стан ку 
са ге не рал ним ди рек то ром, нај че шће 
смо уса гла ше но на ни воу ре пре зен-
та тив них син ди ка та зах те ва ли да све 
што се за ра ди у на шем пред у зе ћу 
оста не у си сте му и да се убр за но ра ди 
на по бољ ша њу ма те ри јал ног ста ту са 
и усло ва ра да. На вео бих чи ње ни цу 
да су по ште у Вој во ди ни у ло шем ста-
њу и да су ту нео п ход на ула га ња. Ина-
че, на са стан ку са но вим ге не рал ним 
ди рек то ром Ми ла ном Кр ко ба би ћем 
тра жио сам да он ис ко ри сти свој по-
ли тич ки ути цај у Вла ди и за тра жи по-
вра ћај од у зе те имо ви не По шти, што 
би за нас би ло дра го це но.

По че му ће те по себ но пам ти ти 
2012. го ди ну?

Ве ли ки труд, стр пље ње и енер ги-
ју Син ди кат ПТТ Ср би је уло жио је у 
раз вој Кон фе де ра ци је сло бод них 
син ди ка та и, на по кон, до би ли смо ре-
пре зен та тив ност на ни воу Ре пу бли-
ке. Ис та као бих и сле де ће: Из град ња 
глав них по штан ских цен та ра у Бе о-
гра ду, Но вом Са ду и Ни шу је ве ли-
ка ствар. Од лу ка до не та још да ле ке 
1971. го ди не, тек се са да оства ру је. 
Бо ље икад, не го ни кад.

Има ју ли син ди ка ти ве ће шан се са 
ује ди ње њем у син ди кал ној бор би 
кроз Кон фе де ра ци ју син ди ка та?

До би ја њем ре пре зен та тив но сти, 
што смо до ка за ли са 200.000 чла но-
ва, сте кли су се усло ви да из не се мо 
сво је ста во ве и пред ло ге у окви ру 
ин сти ту ци ја си сте ма, од но сно у Со-
ци јал но-еко ном ском са ве ту и Вла ди 
Ср би је. На да мо се да ће оп струк ци ја 
„ве ли ких” син ди ка та и ме диј ска бло-

РАЗГОВОР СА РАТКОМ РИСТИћЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ СИНДИКАТА ДРУГЕ РЕГИЈЕ

Бољеикад,негоникад
ка да са да би ти иза нас, та ко да ће 
на ше иде је и ини ци ја ти ве до ћи до из-
ра жа ја, на ро чи то за јав на пред у зе ћа, 
јер смо са члан ством у ве ћи ни. По-
сто ји бо ја зан да не ко на мер но не ће 
да до зво ли да поч не мо са уче шћем 
у ра ду Со ци јал но-еко ном ског са ве та, 
јер ће у на ред ном пе ри о ду суд би на 
рад ни ка у јав ним пред у зе ћи ма би ти 
угро же на због про це са ин тен зив ног 
ре струк ту ри ра ња. До но се се но ви за-
ко ни о јав ним пред у зе ћи ма и о ра ду, 
а ми као Кон фе де ра ци ја син ди ка та и 
Син ди кат ПТТ Ср би је мо ра мо у Со ци-
јал но-еко ном ском са ве ту има ти од-
ре ђе ни ути цај.

Ко ли ко наш Синди кат има ути ца
ја на ка дров ску по ли ти ку По ште?

Син ди ка ти не би тре ба ло да се ме-
ша ју у ка дров ску по ли ти ку По ште, 
али окол но сти то на ме ћу. Тре нут но 
се на ме ће пи лот про је кат за до ста ву 
где смо мо ра ли да кроз ка дров ску 
по ли ти ку до ка же мо да не ма до вољ-
ног бро ја рад ни ка и да су тре нут но 
нај оп те ре ће ни ји рад ни ци до ста ве. 
Не тре ба до зво ли ти да на ша ад ми-
ни стра ци ја бу де не е фи ка сна, ску па 
и гло ма зна. Ста ро сна струк ту ра ни је 
до бра у од ре ђе ним ор га ни за ци о ним 

це ли на ма.

Да ли су од ма ра ли шта и хо те ли ко
ји ма је рас по ла га ла По шта мо ра ли 

до жи ве ти та ко ло шу суд би ну?

Ни смо сме ли то да до зво ли мо. Мо-
рам да на гла сим да је пре при ва ти за-
ци је, од но сно у го ди ни пре ње, не до-
ма ћин ско по сло ва ње до при не ло да 
се то де си. Прет ход но по сло вод ство 
ни је има ло раз у ме ва ња за на ше зах-
те ве да се ста ве у функ ци ју хо те ли и 
од ма ра ли шта. Не дав но су нам иза-
шли у су срет па су, за са да, отво ре на 
(са мо) три ре сто ра на у Бе о гра ду и 
Но вом Са ду. На дам се да ће ге не рал-
ни ди рек тор да то обе ћа ње ис пу ни ти 
– та ко што ће сву од у зе ту имо ви ну 
вра ти ти По шти.

Че му се на дате, као један од на ших 
синди кал них ли де ра, у 2013. го ди ни?

На дам се да ће нам кре ну ти бо ље, 
да ће мо има ти и ви ше сре ће и ви ше 
па ме ти, и да ће мо се по ла ко по че ти 
из вла чи ти из ових те шких про бле ма. 
Ве ру јем да ће и у на шем пред у зе ћу 
би ти бо ље. Са том ми шљу сви ма же-
лим до бро здра вље, успех и сре ћу у 
2013. го ди ни.

Већ тре ћу го ди ну за ре дом на ша 
Син ди кал на ор га ни за ци ја из Сом-
бо ра ор га ни зу је ле то ва ње у Грч кој. 
То ком пр вих де сет да на ју на ове го-
ди не, у Па ра ли ји ће за јед но бо ра-
ви ти 69 чла но ва из Сом бо ра и 13 из 
Ки кин де. 

„Ин те ре со ва ње је би ло мно го 
ве ће, али ни смо ус пе ли да обез бе-
ди мо до дат не ка па ци те те, што ће-
мо без сум ње учи ни ти у сле де ћој 
го ди ни”, ка же Пе ри ца Ми нар ски, 
пред сед ник СО Сом бор. 

Усло ви су ве о ма по вољ ни: по ло-
ви ну нов ца да је Син ди кат, а дру гу 
по ло ви ну у де сет ра та од по 600 ди-
на ра пла ћа ју чла но ви. Хо тел „Пла-
жа“ у Па ра ли ји је ве о ма по пу ла ран, 
па је због то га у ње му те шко до би ти 
ре зер ва ци ју.

Сом бор ски ре цепт све је при-
влач ни ји, па се за та кво ле то ва ње 
за ни ма све ви ше чла но ва из це ле 
на ше ор га ни за ци је.

Б. С.

Сомборциуспоставили
трајни„мост”саПаралијом

Регионалне активности
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По вод за оку пља ње и не за до вољ-
ство за по сле них у рад ној је ди ни ци 
„По штан ско тран спорт на ло ги сти ка” 
би ла је чи ње ни ца да, и по ред мно го 
уло же ног тру да и сред ста ва, ре сто-
ран за ис хра ну рад ни ка ни је по чео да 
ра ди ни по сле ви ше од го ди ну да на 
од ка да је Управ ни од бор Пред у зе ћа 
до нео од лу ку о усту па њу тог про сто-
ра. Ру ко вод ство Рад не је ди ни це се 
стрикт но при др жа ва за кон ских про-
це ду ра и по ред чи ње ни це да је др-
жав на ад ми ни стра ци ја ћу та ла го ди ну 
да на и да, због из дво је но сти објек та у 
ко ме се на ла зи ПТЛ, по сто ји по тре ба 
за по сле них за ис хра ном у оквиру РЈ. 
Рад ни ци су би ли спрем ни да пре у-
зму и од го вор ност, али до бра во ља са 
дру ге стра не је из о ста ла. 

На ме ра је би ла да се за по сле две на-
ше бив ше ко ле ги ни це из Дру штве ног 
стан дар да ко је већ го ди на ма не при-
ма ју пла ту и ко је су оте ра не из По ште, 
та ко ђе по ва ља ној прав ној про це ду-
ри – од лу ком Управ ног од бо ра. Кап 
ко ја је пре ли ла ча шу је ис те ри ва ње 
тих же на из кру га Рад не је дин це, опет 
због по зи ва ња на прав ну про це ду ру, 
као да не ма мо сви слу жбе не те ле фо-
не. До вољ но је би ло да по зо ву на шег 
ак ти ви сту у ПТЛ и да се од мах ре ши 
тај про блем, али се иза све га очи глед-
но кри је на ме ра да се не до зво ли по-
че так ра да ре сто ра на.

„Је дан од ви до ва на ше бор бе где 
смо хте ли да ука же мо на по сто је ћи 
про блем је и ор га ни зо ва ње збо ра 
чла но ва Син ди ка та у ви ду про те ста 
у кру гу сер ви са. Усле ди ле су прет-
ње и при ти сци у ви ду на ред бе да 
се по пи шу сви они ко ји се по ја ве на 
том оку пља њу. На рав но, у пр ви мах 
страх за рад но ме сто је по бе дио и 
оку пи ло се са мо три де се так за по-
сле них, али је на кон то га мно го њих 
до шло да ука же на не пра вил но сти 
у ра ду и зло у по тре бе ко је пот ко па-
ва ју рад рад не је ди ни це’’, ка же нам 
Зо ран Дуњић, пред сед ник Син ди-
кал не ор га ни за ци је.

ПОРЕМЕћЕНИ ОДНОСИ У РЈ „ПОШТАНСКО ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА“

Хоћемодабудемоуфункцији
система

У пр ви план су иза шли са свим дру ги 
про бле ми. Под се ћа мо да је ПТЛ, за јед-
но са РЈ „Одр жа ва ње” и РЈ „Штам па ри-
ја” би ла пред ви ђе на за из два ја ње из 
ПТТ-а по мо де лу Уго сти тељ ства. То је 
спре че но за хва љу ју ћи ре ак ци ји на-
шег Син ди ка та и упор ним за ла га њем 
ак ти ви ста из тих рад них је ди ни ца. 
Зна ли су се да ту ми из два ја ња, па чак 
и куп ци за на ше објек те, а са да зна мо 
и ка ко би про шли да се ни смо по бу ни-
ли. Би ли би на ули ци.

Ка ко ка же ста ра по сло ви ца – ко га 
су зми је ује да ле и гу ште ра се пла ши, 
па за то не чу ди бри га и за ин те ре со ва-
ност за по сле них за по сло ва ње и суд-
би ну ПТЛ-а.

Ду њић ис ти че не за до вољ ство рад-
ни ка ти ме што се по ла ко га се по сло ви 
(за тво ре на је пум па и уга ше на дру га 
сме на на ли ни ји пра ња), а ме ха ни-
ча ри се де док на ша во зи ла од ла зе у 
спољ не сер ви се, где по прав ка ко шта 
не ко ли ко пу та ви ше не го у на шој ре-
жи ји. Во зи ла ме се ци ма сто је због не-
до стат ка де ло ва, па ни је ја сно ка ко 
то да за пла ћа ње енорм них фак ту ра 
„фан том ским” сер ви си ма има па ра, а 
за на бав ку де ло ва ко је би ми угра ди-
ли, не ма.

„Уме сто да се на ба ве де ло ви и 
оспо со бе сва по ква ре на во зи ла, 
скла па ју се уго во ри са „по лу ди-
вљим” сер ви си ма ко ји ни по ве ли-
чи ни ни по опре мље но сти не мо гу 
ни да нам при ђу. Ми са мо же ли мо 
да бу де мо осло нац и по др шка си-

сте му, да сва во зи ла бу ду ис прав на 
и у функ ци ји, али то не ко ме очи-
глед но не иде у при лог.

По след њи слу чај где је ка ми он вра-
ћен из сер ви са „Со ко Ко мерц“ и где је 
ко ми сиј ски кон ста то ва но да та мо ни је 
ура ђе но оно што је фак ту ри са но, са-
мо је до каз да по сто је мал вер за ци је. 
Да не при ча мо о то ме да је фар ба ње 
јед ног пут нич ког ауто мо би ла пла ће-
но се дам хи ља да евра, а да на ма ко-
мо ра за фар ба ње, у ко ју је уло же но 
пу но па ра и ра да, сто ји. Сра мо та је 
да не мо же мо да ку пи мо оби чан уси-
си вач ка ко би нам во зи ла на ули ца ма 
би ла ре кла ма и од раз Пред у зе ћа, а да 
је у исто вре ме са мо ауспух за пут нич-
ко во зи ло пла ће н 180.000 ди на ра!

Бри не нас и чи ње ни ца да, на при-
мер елек тро-оде ље ње са да бро ји два 
рад ни ка, од ко јих је дан већ има услов 
за пен зи ју, а не ка да их је би ло де сет. У 
исто вре ме при ма ју се љу ди ко ји не-
ма ју ни ка кво за ду же ње или им је по-
сао да бу ду по сло во ђе по сло во ђа ма.

Пу но је још при ме ра ло шег по сло-
ва ња. По ку ша ли смо да на све ово 
ука же мо ру ко вод ству рад не је ди ни-
це, али њи хов од го вор је увек био да 
им је ова кав на чин функ ци о ни са ња 
на мет нут од стра не Ди рек ци је. Не 
ула зи мо ко је крив за ова кав на чин 
ра да, али ста ње ни је до бро. Ми са мо 
хо ће мо да ра ди мо и за ра ди мо сво је 
пла те. Су тра мо же до ћи до ве ли ких 
про ме на, па опет мо же не ко ме па сти 
на па мет да из два ја и про да је на шу 
имо ви ну, а та да ће се гле да ти са мо по-
слов ни ре зул та ти.

Ре ше ње се мо ра на ћи, а за то је по-
тре бан искрен ди ја лог и са рад ња ко је 
са да не ма. За нас рад ни ке је ово пи та-
ње оп стан ка и очу ва ња рад них ме ста, 
па је си гур но да не ће мо од у ста ти и да 
ће мо ука зи ва ти на све ло ше ства ри и 
зло у по тре бе ко је се де ша ва ју у си сте-
му. Сма трам да је то наш за да так’’ за-
кљу чу је Ду њић.

РЈ „Поштанско транспортна логистика“
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Из Син ди кал не ор га ни за ци је 
„Бе о град цен тар” по те кла је ини-
ци ја ти ва да се раз мо три ста ње у 
ПТТ До му здра вља у Пал мо ти ће-
вој, јер сма тра ју да је рад ни ци ма 
По ште по треб но аде кват но ме сто 
за ле че ње. Не ка да су се у тој ин-
сти ту ци ји оба вља ли ве о ма ква-
ли тет ни си сте мат ски пре гле ди са 
свим спе ци ја ли стич ким слу жба-
ма. Да нас та мо ви ше не ма ни ла-
бо ра то ри је ни зу бар ске слу жбе, а 
да не го во ри мо о мо гућ но сти да 
се оба ве сло же ни ји пре гле ди. 

Чи та ва си ту а ци ја до во ди до то га 
да на ши рад ни ци све че шће пре-
но се сво је кар то не у дру ге уста но-
ве за ле че ње, што обе сми шља ва 
са мо по сто ја ње ПТТ дис пан зе ра. 

Еви дент но је, да кле, да за по сле ни 
у По шти не ма ју ни ка кву пред ност 
ни при ви ле ги ју у ле че њу, а не по-
сто ји ни мо гућ ност да се ор га ни-
зу ју си сте мат ски пре гле ди, иако 
су они нео п ход ни због пре вен тив-
не за шти те. До бро нам је по зна та 
ста ро сна струк ту ра и здрав стве-
но ста ње на ших рад ни ка, што овој 
ини ци ја ти ви да је пу ни сми сао.

Због све га ово га син ди кал ци из 
„Цен тра” упу ти ли су ини ци ја ти ву 
Из вр шном од бо ру Син ди ка та ПТТ 
Ср би је да се по ме ну ти про блем 
озбиљ но са гле да и да се по кре-
не ини ци ја ти ва код над ле жних у 
Пред у зе ћу ка ко би нам наш Дом 
здра вља из гле дао бар она ко 
функ ци о нал но као не кад. 

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА СО „БЕ О ГРАД ЦЕН ТАР”

ПоштариматребаДом
здравља

Регионалне активности

Још пре два ме се ца упу ти ли смо 
зах тев Ко ми си ји за пра ће ње при-
ме не Ко лек тив ног уго во ра да нам 
раз ја сне ка ква су пра ва на ших рад-
ни ка ко ји бо лу ју од те жих бо ле сти. 
На и ме, чла ном 84 ва же ћег Ко лек-
тив ног уго во ра за Јав но пред у зе ће 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” де фи ни ше 
се да се со ли дар на по моћ оства ру је 
из сред ста ва по сло дав ца у слу ча ју 
ду же или те же бо ле сти за по сле ног, 
у ви си ни јед не ме сеч не за ра де, је-
дан пут го ди шње. Да ље, у чла ну 86, 
бли же се де фи ни ше ко је су то бо ле-
сти, ка ква су пра ва чла но ва уже по-
ро ди це као и про це ду ра ко ју тре ба 
по што ва ти при под но ше њу зах те-
ва.

Ме ђу тим, све то ни је до вољ но 
да би се ово пра во и оства ри ло. Ја-
вља ју нам се ко ле ге са при мед ба ма 
да су од би је ни и по ред чи ње ни це 
да су ис по што ва ли це ло куп ну про-
це ду ру и при ло жи ли сву по треб-
ну до ку мен та ци ју. Они се од би ја ју 
са обра зло же њем да су то пра во 
оства ри ли у прет ход ној го ди ни, ма-
да у Ко лек тив ном уго во ру ја сно сто-
ји да им то пра во при па да је дан пут 
го ди шње. Уз то тре ба ис та ћи чи ње-
ни цу да су то све те шке бо ле сти ко је 
тра ју, па сма тра мо да су сви усло ви 
за до де лу по мо ћи ис пу ње ни.

На жа лост, та ко не сма тра ју у 
Пред у зе ћу, већ од би ја ју зах те ве 
што је не до пу сти во. Не до пу сти во је 
и да се рад ни ци о од би ја њу оба ве-
шта ва ју до пи сом а не ре ше њем ко је 
има по у ку о прав ном ле ку и ко је је 
по доб но за пре и спи ти ва ње у суд-
ском по ступ ку.

На жа лост, суд ски по сту пак је је-
ди но што нам је још пре о ста ло, јер 
Син ди кат не мо же до зво ли ти да се 
на ова ко груб на чин кр ше пра ва за 
ко ја смо се из бо ри ли кроз про цес 
ко лек тив ног пре го ва ра ња и ко ји је 
по твр ђен пот пи си ма ре пре зен та-
тив них син ди ка та, ге не рал ног ди-

УГРО ЖЕ НА ПРА ВА РАД НИ ЦИ МА КО ЈИ БО ЛУ ЈУ ОД ТЕ ЖИХ БО ЛЕ СТИ

СпорнотумачењеКолективног
уговора

рек то ра По ште и Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је.

Ту жи ти сво ју фир му је по след ње 
што нам па да на па мет, али ако се 
не што под хит но не про ме ни, по др-
жа ће мо сва ког на шег чла на ко ји ре-
ши да сво је пра во оства ри на овај 
на чин. То под ра зу ме ва на шу пу ну 
прав ну по моћ и да ће Син ди кат ПТТ 
Ср би је сно си ти све тро шко ве суд-
ског по ступ ка.

Ис ти че мо да ово ни је је ди ни при-
мер на па да на Ко лек тив ни уго вор. У 
овом бро ју је об ра ђен слу чај где су 
по је ди ни рад ни ци дис кри ми ни са ни 
„по Пра вил ни ку” јер им је ус кра ће-
на мо гућ ност пре вен тив не ре ха би-
ли та ци је без об зи ра на здрав стве но 
ста ње. Не дав но смо има ли и слу чај 

да се шал тер ски рад ни ци ко ји до-
жи ве пљач ку на рад ном ме сту ша-
љу на ре ха би ли та ци ју за вре ме док 
су на бо ло ва њу и по ред чи ње ни це 
да има ју пра во на пла ће но од су ство 
ка да су на ре ха би ли та ци ји. 

До дат ни про блем је и чи ње ни ца 
да, док су на бо ло ва њу, мо ра ју би-
ти до ступ ни свом ле ка ру, од но сно 
има ју оба ве зу да се ја ве на кон-
трол не пре гле де. Та ко се де си ло да 
је ко ле ги ни ца мо ра ла да пре ки не 
бо ра вак у ба њи ка ко би се вра ти ла 
на кон тро лу. За и ста је крај ње вре ме 
да се уозби љи мо и по шту је мо за ко-
не ко ји уре ђу ју од но се из ме ђу рад-
ни ка и по сло дав ца ка ко би из бе гли 
кон фрон та ци је и тро шко ве суд ских 
спо ро ва.
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Шко ла пле са
Осим ре кре а тив ног спор та, 

ло ва и ри бо ло ва, за по сле ни по-
шта ри ба ве се и дру гим хо би ји ма: 
пи шу, сли ка ју или му зи ци ра ју у 
сло бод но вре ме. Зо ран Спа со је-
вић, рад ник у до ста ви, го ди на ма 
пи ше пе сме и про зу и има не ко-
ли ко из да тих књи га, Ан дри ја на 
Мар ко вић из Слу жбе за по штан-
ски са о бра ћај сли ка, док Зо ран 
То скић из По штан ског цен тра 
успе шно сви ра ви о ли ну. Ипак, 
нај хра бри ји је Све та Ра до сав че-
вић, ИТ сек тор Кра гу је вац, ко ји 
има иде ју да отво ри шко лу пле са, 
где би за ин те ре со ва ни рад ни ци и 
чла но ви њи хо вих по ро ди ца по-
ред пле са учи ли и на род не игре. 
Иде ја је на и шла на по др шку ве ли-
ког бро ја ан ке ти ра них рад ни ка, и 
уско ро се оче ку је по че так ра да 
шко ле пле са.

Рад на је ди ни ца „Кра гу-
је вац” је са 440 за по сле-
них рад ни ка у гру пи ве ћих 
рад них је ди ни ца и цен тар 
је Ре ги је 3. Син ди кал на ор-
га ни за ци ја По ште Кра гу је-
вац Син ди ка та ПТТ Ср би је 
је та ко ђе јед на од ве ћих, 
бро ји 330 чла но ва. Син ди-
кал ни рад је ор га ни зо ван 
пре ко Од бо ра чи ји је пред-
сед ник Ко са ра Стан ко-
вић, управ ник по штан ског 
цен тра, се кре тар је Иван 
Алек сан дрић, кон тро лор 
до ста ве, док су де ле га ти 
у Скуп шти ни Ре ги је Ми ло ван Лу ко-
вић и Са ша Ма тић. 

Син ди кал ни рад у Кра гу јев цу и у 
оста лим оп штин ским ме сти ма ор га-
ни зо ван је пре ко пред став ни ка 14 
по дру жни ца и то: Аран ђе ло вац, То-
по ла, Кнић, Ла по во и Ба то чи на, Ра-
ча, во за чи и обез бе ђе ње, ИТ ре ги о-

ПРЕДСТАВЉАМО СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ 3: „ПОШТА КРАГУЈЕВАЦ“

Стандард,здрављеи
информисаностнапрвомместу

нал ни сек тор Кра гу је вац, шал тер ска 
слу жба, до став на слу жба, по шта на 
аеро дро му Кра гу је вац 34410, до-
став не по ште, шал тер ске по ште, 
Слу жба за по штан ске, еко ном ске и 
прав не по сло ве и ПЦ Кра гу је вац.

„Син ди кал ни од бор бро ји 14 чла-
но ва, ме ђу тим циљ ова кве ор га ни-
за ци је пре ко по дру жни ца је био да 
пред став ни ци по дру жни ца мо гу на 
пра ви на чин да по мог ну, за сту па ју и 
ин фор ми шу сво је ко ле ге” ка же Ко-

са ра Стан ко вић, пред сед ни-
ца СО.

Од бор функ ци о ни ше ре-
дов но, али ра ди и ка да то 
зах те ва ју ван ред не си ту а ци-
је и дру ге по тре бе и зах те ви 
члан ства. Ве ли ки је број зах-
те ва за за шти ту стан дар да 
за по сле них или за по моћ за 
на бав ку ле ко ва и ле че ња.

„Осим што из два ја мо ве-
ли ка сред ства за по моћ рад-
ни ци ма, има мо и не ку вр сту 
со ли дар но сти, сва ког ме се ца 
уче ству је мо са по 200 ди на ра 
у ра зним ак ци ја ма. Ак тив но 

се укљу чу је мо у ор га ни за ци ју Рад но 
спорт ских ига ра на свим ни во и ма. 
Пла ћа мо са ле и те ре та не за на ше 
од бој ка ше, ко шар ка ше, фуд ба ле ре 
и по сти же мо за па же не ре зул та те 
чак и на за вр шним так ми че њи ма”, 
са по но сом до да је пред сед ни ца 
Стан ко вић.

Осим тра ди ци о нал не но во го ди-
шње про сла ве, ју би ле ја По штан ског 
цен тра, Да на во за ча, ор га ни зу ју се и 
дру же ња и из ле ти и на ни воу по дру-

Пред сед ни ца СО По ште Кра гу је-
вац, Ко са ра Стан ко вић, ди пло ми ра-
ни прав ник, по че ла 
је са ра дом у ПТТ-у 
пре 27 го ди на на 
рад ном ме сту кон-
тро ло ра у шал тер 
са ли. Ра ди ла је и као 
ин струк тор у Слу-
жби за по штан ски 
са о бра ћај, а од 2006. 
го ди не је управ ник ПЦ Кра гу је вац. 
Као син ди ка лац ак ти ви ра ла се 2000. 
го ди не ка да је пр ви пут иза бра на за 
пред сед ни ка од бо ра. Ва жи за ве ли-
ког бор ца за за шти ту ин те ре са рад-

ни ка и ко ри сти сва ку при ли ку да их 
за сту па, шти ти, по ма же и ин фор ми-

ше, па је и то, као и 
ко му ни ка тив ност и 
до бра са рад ња са 
ру ко вод ством син-
ди ка та и по сло вод-
ством, раз лог да је 
по тре ћи пут пред-
сед ник СО. На ни-
воу Жен ске мре же 

Ре ги је 3 је пред сед ник, док је у Кон-
фе де ра ци ји сло бод них син ди ка та 
за ме ник пред сед ни ка Ак ти ва же на 
и за ме ник пред сед ни ка Цен трал не 
Ср би је Кон фе де ра ци је син ди ка та.

Борацизаштитник

Нехумани услови рада: Поштански центар у Крагујевцу
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жни ца. Ор га ни зу ју се из ле ти углав-
ном у Ср би ји и то на Та ри, по се ћу ју 
се шу ма диј ски ма на сти ри, а у пла ну 
је и оби ла зак Ђа во ље ва ро ши. Камп 
Ава ла у Бе чи ћи ма са три камп при-
ко ли це у се зо ни уго сти три де се так 
рад ни ка са по ро ди ца ма по вр ло по-
пу лар ним це на ма. Јед на од тра ди-
ци о нал них ак ци ја на ко ју су по но-
сни син ди кал ни ак ти ви сти је по се та 
гор њо ми ла но вач кој хум ци стре ља-
них у Шу ма ри ца ма – Син ди кат во ди 
ра чу на и о одр жа ва њу хум ке, бри не 
се о за са ди ма и из гле ду.

Б. Не шић

Зву чи при лич но не ве ро ват-
но али је исти на да су по је ди не 
гру пе рад ни ка у По шти и зва-
нич но дис кри ми са не и то на 
осно ву Пра вил ни ка о до пу на ма 
Пра вил ни ка о без бед но сти и 
здра вљу на ра ду за по сле них у 
ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”. На и-
ме, пре ма од ред ба ма по ме ну тог 
Пра вил ни ка не ма ју сви за по сле-
ни пра во на пре вен тив ну ре ха-
би ли та ци ју, без об зи ра на њи хо-
во здрав стве но ста ње.

Од мах по са зна њу, обра ти ли 
смо се ге не рал ном ди рек то ру, 
го спо ди ну Ми ла ну Кр ко ба би ћу 
са зах те вом да се овај про блем 
под хит но ре ши, јер је то од нас 
зах те вао ве ли ки број не за до-
вољ них рад ни ка, чла но ва Син-
ди ка та ПТТ Ср би је. 

Да под се ти мо, ре пре зен та тив-
ни син ди ка ти, као пот пи сни ци 
Ко лек тив ног уго во ра, из бо ри ли 
су се за пре вен тив ну ре ха би ли-
та ци ју ка ко би по вра ти ли рад ну 
спо соб ност на ших чла но ва, а и 
оста лих за по сле них. На мен ски 
се за со ли дар не по мо ћи, а ту 
спа да и пре вен тив на ре ха би ли-
та ци ја, из по слов ног при хо да 
Пред у зе ћа из два ја ју зна чај на 
сред ства ко ји ства ра ју сви за по-
сле ни, па ни је у ре ду да ве ли ки 
број њих ни је у мо гућ но сти да 
ко ри сти ове мо гућ но сти. 

Син ди кат ПТТ Ср би је сто ји на 
ста но ви шту да, као и до са да, 
тре ба утвр ди ти при о ри те те при-
ли ком ко ри шће ња пре вен тив не 
ре ха би ли та ци је, али се про ти ви 
дис кри ми на ци ји ко јом се ве ли-
ком бро ју за по сле них у пот пу-
но сти оне мо гу ћа ва ко ри шће ње 
исте. Чуд но је да је не ко ме уоп-
ште па ло на па мет да на ова кав 

на чин уре ђу је област ре ха би ли-
та ци је ка да се зна да је, по чев ши 
од Уста ва Ре пу бли ке Ср би је па 
пре ко ни за за ко на, дис кри ми-
на ци ја за бра ње на и ка жњи ва. 
На све то тре ба до да ти тра ди-
ци о нал но ве ли ки от пор про тив 
сва ке вр сте не рав но прав но сти 
ме ђу на шим рад ни ци ма, па ни је 
ни чу до што су та ко ре а го ва ли.

Тра га ју ћи за ре ше њем про-
бле ма, до шли смо до Пра вил-
ни ка о до пу на ма Пра вил ни ка о 
без бед но сти и здра вљу на ра ду 
за по сле них у ЈП ПТТ са о бра ћа-
ја „Ср би ја” и утвр ди ли да у тим 
из ме на ма ни су уче ство ва ли ре-
пре зен та тив ни син ди ка ти, а то 
је не до пу сти во. Та ко ђе је не до-
пу сти во да ни Од бор за без бед-
ност и здра вље на ра ду, ко ји 
из ме ђу оста лог има и за да так 
(по ве рен од стра не ге не рал ног 
ди рек то ра) да да је пред ло ге о 
свим пи та њи ма ко ја се од но се 
на без бед ност и здра вље за по-
сле них, ни је био кон сул то ван 
при ли ком из ра де из ме не Пра-
вил ни ка.

Спор ни Пра вил ник се по зи ва 
на члан 3. и 14. За ко на о без бед-
но сти и здра вљу на ра ду, а упра-
во ти чла но ви де фи ни шу да се 
ма те ри ја бли же уре ђу је Ко лек-
тив ним уго во ром.

Тре ба ис та ћи чи ње ни цу да је 
ге не рал ни ди рек тор ре а го вао 
од мах на кон на шег обра ћа ња и 
дао на лог да се спор не од ред-
бе пра вил ни ка на при ме њу ју 
до даљ њег, а оста је да ви ди мо 
хо ће ли ко нач но не ко у овој 
фир ми од го ва ра ти због сво јих 
нео д го вор них по сту па ка и сво-
је вољ ног кр ше ња Ко лек тив ног 
уго во ра. 

СВЕ ЧЕ ШћИ НА ПА ДИ НА РАД НИЧ КА ПРА ВА ИЗ 
КО ЛЕК ТИВ НОГ УГО ВО РА

Дискриминација
прописанаПравилником!?

Алар мант но 
 у По штан ском 

 цен тру
За син ди кал не ак ти ви сте у По-

шти Кра гу је вац нај ве ћи дру штве-
ни ин те рес је здра вље рад ни ка и 
ка ко га са чу ва ти, ка ко обез бе ди ти 
ху ма не усло ве ра да у нај у гро же-
ни јој тех но ло шкој је ди ни ци, По-
штан ском цен тру.

„Ак тив ност це лог од бо ра усме-
ре на је пре све га на спа ша ва ње 
рад ни ка из ПЦ 34200, ко ји ви ше 
го ди на ра де у за и ста не ху ма ним 
усло ви ма са вид ним по сле ди ца-
ма по здра вље – по ду жи је спи сак 
обо ле лих и умр лих. Ин сти тут за 
тех но ло ги ју и ну кле ар не си ро ви-
не утвр дио је при су ство азбе ста, 
во да за пи ће је ми кро би о ло шки 
не ис прав на, не ма агре га та за 
стру ју, усло ви ра да не мо гу ћи за 
29 за по сле них. Про блем По штан-
ског цен тра био је ви ше пу та на 
днев ном ре ду Од бо ра за без бед-
ност и за шти ту здра вља рад ни ка, 
тим по во дом одр жа на јед на и кон-
фе рен ци ја у Кра гу јев цу, ме ђу тим 
још увек се од ла же ре ше ње, сви 
се оглу шу ју на на ше апе ле и по зи-
ве за по моћ. Има мо и обе ћа ње да 
ће нас уско ро по се ти ти и ге не рал-
ни ди рек тор Пред у зе ћа и искре-
но ра чу на мо да по том кре не и 
ре ша ва ње про бле ма По штан ског 
цен тра у Кра гу јев цу”, апе лу је на 
сав глас пред сед ни ца Стан ко вић и 
до да је да је та ко ђе алар мант на си-
ту а ци ја и у оп штин ским по шта ма у 
То по ли и Аран ђе лов цу.
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ОД БРО ЈА ДО БРО ЈА

Билансуплусуидруге
приче

Пише: Благоје Свркота

Цео син ди кал ни врх Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, ком пле тан са став Скуп-
шти не, су срео се са но вим ге не рал-
ним ди рек то ром Ми ла ном Кр ко ба-
би ћем на Сре бр ном је зе ру, у Ве ли кој 
Гра ди шки. Јед но ча сов ни раз го вор 
био је обе ћа ва ју ћи и без уви ја ња. 
Не ка ко јед но сло жно је про ве ја ва ла 
сил на же ља да се иде на пред, да се 
бо ље по слу је, да рад од лу чу је, а да 
се смет ње, сме та чи и сма ра чи бр же 
и ефик сни је скла ња ју са кри ву да вог 
пу та. Но ва рас по де ла за ра де из до-
би ти, по што је би ланс у плу су, по себ-
но је да ва ла то пли ну тог од ла зе ћег 
27. де цем бра. И – тврд ња да не ма 
ви шка за по сле них. Сва ка ко, но ви 
по сло ви мо ра ју за то да бу ду чвр сто 
упо ри ште.

Овом тре ба до да ти и сле де ће. 
Ве о ма ан га жо ва но и ефи ка сно 

тре ба се по за ба ви ти функ ци о нал-
но шћу основ не де лат но сти, ши ром 
отво ре них очи ју тре ба ви де ти су-
шти ну и обим до ста вљач ког по сла, 
ја сно пре се ћи де фан зи ву у од но су 
пре ма по штан ској слу жби, по ве ћа ти 
и ка дров ски пот пу но оја ча ти са став 
по шта ра и до ста вља ча и шал тер ских 
рад ни ка и омо гу ћи ти да се тај по сао 
„као кључ свих кљу че ва” оба вља без 
стре са и емо тив ног на бо ја, а на ра-
дост и ко рист це ле По ште и свих на-
ших ко ри сни ка. 

Не мо же се по сле се дам ак ци ја 
сти му ла тив ног од ла ска рад ни ка оја-
ча ва ти са мо ад ми ни стра тив на ди ви-
зи ја у цен трал ним слу жба ма на ше 
пре сто ни це, а да ви тал на пи та ња у 
рад ним је ди ни ца ма и по шта ма оста-
ју, по чи ње њу или не чи ње њу чи та ве 
шу ме ди рек то ра и ше фо ва (а на ро-
чи то оних у по штан ским ди рек ци ја-
ма), дру го ра зред на или ко ја већ по 
ре ду и по и ма ња пи та ња. Ства ри се у 
том по гле ду мо ра ју окре ну ти на гла-
вач ке, тј. из ко ре на, у пра вом сме ру, 
па и кад су ка дро ви у пи та њу. 

„Те ле ком”, на ше бив ше че до, за ко-

је су По шти у та да шњем са ста ву Вла-
де би ли обе ћа ли без ре зер вно вра-
ћа ње еви дент ног вла сни штва над  
По штан ском ште ди о ни цом, не иде 
на про да ју. 

За Вла ду и ру ко вод ство ком па ни-
је је ди на је те ма по ди за ње вред но-
сти ком па ни је – твр ди за „По ли ти-
ку” пр ви чо век „Те ле ко ма” Пре драг 
ћу ли брк. Че ка се пра ви мо ме нат да 
се ак ци је „Те ле ко ма” на ђу на бер-
зи, а кад ће  – од лу ку о то ме до не ће 
ком па ни ја, од но сно др жа ва као њен 
осни вач.

Срп ске сте пе ни це до ЕУ ни су ни 
крат ке ни ши ро ке, од но сно уске су 
и ви со ке, са мно го раз ли чи тих зам-
ки, лак то ва и сер пен ти на. У ја ну а ру 
је, на кон Плат фор ме и Ре зо лу ци је, 
на ста вљен ди ја лог са При шти ном, а 
у мар ту ће Бри сел да про це ни да ли 
је Бе о град за слу жио да до би је да тум 
за по че так пре го во ра. 

Пре ми јер Да чић се, кан да, до бро 
но си са те шким ко сов ским пи та њи-
ма.

Ве ћи на гра ђа на Ср би је по бе ду То-
ми сла ва Ни ко ли ћа на пред сед нич-
ким из бо ри ма и ис тра ге и хап ше ња 
у 24 спор не при ва ти за ци је ви ди као 
кључ не по ро шло го ди шње до га ђа-
је. По ве ре ње јав но сти, ка да је реч 
о бор би Вла де Ср би је и ње ног пр-
вог пот пред сед ни ка Ву чи ћа про тив 
ко руп ци је, дра стич но је по ра сло у 
по след њих шест ме се ци. На осно ву 
нај но ви јих ис тра жи ва ња, број гра-
ђа на ко ји сма тра ју да Вла да уоп ште 
ни је ефи ка сна пао је са 35 од сто на 
све га де вет од сто.

У спор ним при ва ти за ци ја ма, ко је 
че шља ју пра ви екс пер ти, су и МОБ-
ТЕЛ и По штан ска ште ди о ни ца. Кад је 
реч о По шти, он да је за ње но „че ру-
па ње”, по ред на ве де ног, ве о ма ин те-
ре сант но и ка ко су при ва ти зо ва ни 
ПТТ Уго сти тељ ство и ту ри зам. Са ма 
По шта би мо гла да се трен спа рент-
но по за ба ви и ти ме ка ко су уга ше ни 

и по за тва ра ни сил ни ре сто ра ни у 
се ди шти ма рад них је ди ни ца и у ве-
ћим по шта ма у Бе о гра ду. Па, та мо 
се, хва ла Бо гу, де це ни ја ма успе шно 
хра ни ло де се ти не хи ља да рад ни ка 
углед ног ПТТ си сте ма, а он да од јед-
ном – крах! То је за и ста би ло скан да-
ло зно!

(Да се раз у ме мо, ни смо о то ме ћу-
та ли, али ни шта нам ни је – вре де ло!) 

У вре ме ну дру штве них по тре са 
Ср би ји је нај по треб ни ји мир, ре као 
је у Бо жић ној по сла ни ци па три јарх 
срп ски Ири неј и по звао при пад ни ке 
срп ског на ро да ма где жи ве ли у све-
ту да не за бо ра ве свој је зик и ве ру. 

Па три јарх је ука зао и на те жак по-
ло жај срп ског на ро да на Ко сме ту.

Ина че, Ср би ја ду гу је 17 ми ли јар ди 
и 560 ми ли о на евра или 60,50 од сто 
све га што ство ри мо за го ди ну да на. 
Ти ме смо пре ко ра чи ли и гра ни цу 
при хва тљи ве за ду же но сти ко ја ва-
жи за мно го бо га ти је зе мље. Ва жно 
је да се кре не у ре фор ме, упо зо ра-
ва ју екс пер ти!

Ди нар је ушао у 2013. са ре корд-
ним по ра стом кур са пре ма до ла ру и 
пре ма евру, по 1,2 од сто, та ко да је 3. 
ја ну а ра оја чао за 1,37 ди на ра пре ма 
евру и зва нич на сред ња вред ност 
из но си ла је 112,3495 за зе јед нич ки 
но вац зе ма ља Европ ске уни је. (Ка-
ква је си ту а ци ја да нас, док чи та те 
овај „По штар”, про ве ри те са ми).

Га лу пов ин сти тут за ис пи ти ва ње 
јав ног мње ња об ја вио је ре зул та те 
ис тра жи ва ња пре ма ко јем су нај-
срећ ни ји гра ђа ни Па на ме, док се 
Ср би на ла зе на 143. ме сту од укуп но 
148 ан ке ти ра них др жа ва!

У Европ ској уни ји су не дво сми сле-
ни.

Још јед на те шка го ди на. Док Ју жна 
Евро па па ти од си ро ма штва, зе мље 
на се ве ру ву ку еко ном ску до бит.

У Ни шу је за по че ло обе ле жа ва ње 
1.700 го ди на Ми лан ског едик та, ко-
јим је цар Кон стан тин Ве ли ки , ро-
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Статистика: Жи вот на 
иви ци ег зи стен ци је

Про се чан гра ђа нин Ср би је го ди шње тро ши че ти ри пу та ма ње од про-
сеч ног Евр о пља ни на. У ре ги о ну смо на сре ди ни, али не злат ној. У по ре-
ђе њу с ком ши лу ком, нај бли жи су нам Бу га ри, а са ви ше од 10 хи ља да 
евра по ста нов ни ку нај ви ше нам „бе жи” Сло ве ни ја.

Ка ко жи ви мо? Ло ши је од 33 евр оп ске зе мље – по ка зу ју ис тра жи ва ња. 
У про се ку, го ди шње по тро ши мо не што ма ње од три хи ља де евра, што је 
го то во 20 пу та ма ње од жи те ља Лих тен штај на ко ји су зва нич но нај бо га-
ти ји у Евр о пи.

Ис тра жи ва ње не мач ке аген ци је ГФК по ка за ло је и да су у евр оп ској 
гру пи зе ма ља нај си ро ма шни ји Мол дав ци. У ком па ра тив ној ана ли зи 
ко ли ко и шта за јед ну пла ту мо же мо да ку пи мо, у од но су на 42 зе мље 
eвропе, Ср би ја се на ла зи на 34. ме сту. Та ко про се чан ста нов ник Ср би је 
го ди шње по тро ши се дам пу та ма ње од јед ног Нем ца, а че ти ри пу та ма ње 
од про се ка Евр оп ске уни је. У од но су на оста ле зе мље бр до ви тог Бал ка-
на, на ла зи мо се у сре ди ни, на жа лост, не и злат ној. Од нај бли жег ком ши-
лу ка, по стан дар ду жи вље ња нај слич ни ји су нам Бу га ри, а са ви ше од 10 
хи ља да евра по ста нов ни ку Сло ве ни ја нам не до сти жно бе жи.

По ми шље њу еко ном ских струч ња ка, ре зул та ти ис тра жи ва ња су и ви-
ше не го објек тив ни – Ср би ја се на ла зи тач но та мо где би и тре ба ло да 
бу де. У про те клој де це ни ји во ђе на је та ква еко ном ска по ли ти ка да ни је 
би ло мо гу ће раз ви ја ти се бр же од ре ги о на. На про тив, Ср би ја се раз ви ја-
ла знат но спо ри је. 

Отуд и по ти че тај по ка за тељ ко ји нас свр ста ва у нај ни жи дом зе ма ља 
Ста рог кон ти нен та. То је на ша ре ал ност и ка ко за са да ства ри сто је – то 
ће оста ти и у на ред ним де це ни ја ма.

Ана ли зи ра ју ћи ре зул та те ис тра жи ва ња мо же мо да за кљу чи мо да је 
еви дент но да је по след њих го ди на нај ви ше опа ла ку пов на моћ у нај си-
ро ма шни јим оп шти на ма, док се оне бо га ти је још увек „др же”. 

У ме ђу вре ме ну су нас пре те кле зе мље по пут Ру му ни је, у по ре ђе њу с 
ко јом смо не ка да би ли Ка ли фор ни ја.

Што се ти че ста ња у на шој ком па ни ји, за по сле них има 15078 (за кључ но 
са де цем бром 2012. го ди не). Про сеч на не то за ра да је 44.348 ди на ра, док 
је бру то за ра да 61.888 ди на ра. То је, на жа лост, за ве ћи ну за по сле них не-
до сти жна ци фра и по ред чи ње ни це да је про сек ма њи од ре пу блич ког.

Про сеч на не то пла та у Ср би ји ис пла ће на у де цем бру 2012. из но си ла је 
46.923 ди на ра, што је по да так за ко ји не тре ба ко мен тар. Он бо ље од све-
га по ка зу је ста ње у на шој ком па ни ји ка да су за ра де у пи та њу. Још је дан 
ин те ре сан тан по да так ко ји го во ри о на шем по ло жа ју је да се од укуп-
них по слов них при хо да за за ра де за по сле ни ма из два ја 68 од сто, та ко 
да је због те чи ње ни це ма не вар ски про стор син ди ка ти ма ве о ма су жен 
(на рав но, уко ли ко не же ли мо да до ве де мо у пи та ње број за по сле них у 
Пред у зе ћу).

дом из Ни ша, озва ни чио Хри шћан-
ство 313. го ди не.

Ни ко ла Те сла је ва жан чо ве чан-
ству, јер омо гу ћа ва љу ди ма да ко-
му ни ци ра ју из ме ђу се бе, да ху ма-
ни зу ју сво ју пла не ту и да осва ја ју 
ко смос. Ми да нас и не мо же мо да 
за ми сли мо сво ју бу дућ ност без Ни-
ко ле Те сле. 

Та ко је го во рио на се дам де се то-
го ди шњи ци од смр ти веч но га Те сле, 
Ни ко ла Лон чар, пред сед ник Те сли-
не фон да ци је и до ма ћин Ко ме мо-
ра тив не кон фе рен ци ја у хо те лу „њу-
јор кер”, у ко ме је пре ми нуо ге ни је 
срп ско га ро да.

Још две крат ке сто ри је о По шти.
По шта Ср би је би у 2013. го ди ни 

тре ба ло да оства ри укуп ни при ход 
од 23,225 ми ли јар ди ди на ра, а рас-
хо де од 23,028 ми ли јар ди. Не то до-
бит би ла би 137 ми ли о на ди на ра. 
Ка пи тал на ула га ња би ће 4,2 ми ли-
јар де ди на ра.

Наш по штар из Кур шу млиј ске ба-
ње че ти ри да на је трак то ром, по 
нај у да ље ни јим пла нин ским се ли ма, 
као Бо жић Ба та, де лио по кло не за 
ко је је сам при ку пио но вац. Фи лип 
Фи ли по вић је про шлог ле та по чео 
да ште ди но вац за по кло не, а у тој 
за ми сли су му по мо гли по ро ди ца, 
при ја те љи и ху ма ни љу ди. При ку-
пио је око 300.000 ди на ра, од ко јих 
је за два де се те ро де це ку пио вред-
не да ро ве.

По да ци из бе лог све та.
Ми ли јар да пла не та ве ли чи не 

Зе мље по сто ји у на шој га лак си ји 
Млеч ни пут. То не зна чи да су све те 
пла не те по тен ци јал но на ста њи ве, 
али је та ко ве ли ки број до бро до шла 
по ла зна тач ка да се тра га за све то-
ви ма ко ји су слич ни на шем, оце њу је 
аген ци ја АП. 

Про це не су за сно ва не на све жим 
по да ци ма ко ји су сти гли са На си не 
сон де „Ке плер” ко ја је лан си ра на 
2009. го ди не са за дат ком да про на-
ла зи „зе маљ ске” све то ве

На уч ни ци су по пр ви пут ство ри ли 
ће ли је ко је мо гу да уби ју ће ли је кан-
це ра. За ово от кри ће за слу жни су ја-
пан ски на уч ни ци ко ји су ство ри ли Т 
– ће ли је, „уби це” ће ли ја ра ка.

Го ди не 2012. на уч ни ци су – ве ру је 
се – про на шли Хиг сов бо зом, по знат 

и као „бож ја че сти ца”. 
Свет ски ли де ри, ме ђу тим ни су от-

кри ли „че сти цу” ко јом би из ву кли 
свет из гло бал не кри зе!

Вест за ср це и ду шу.
Наш Ђо ко вић не ма прем ца, по-

стао је краљ Мел бур на, че ти ри пу та 
нај бо љи, од то га три пут уза стоп це. 

Ле по нам је кад се при се ти мо да је 
Швај цар ца Ва врин ку до био на Јо-
ван дан, а фи на ле про тив Шко та Ма-
ре ја на Све то га Са ву. 

Ра до ва ли смо се, ра ду је мо се, ра-
до ва ће мо се ве ли ким ус пе си ма на-
шег са да шњег је ди ног бро ја је дан 
– Но ва ка Ђо ко ви ћа.



26      фебруар 2013 • број 164

ПОШТАР

ПОШТАРОВ ЛЕТ (ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТНОМ СНАГОМ ИСПОВЕСТИ)

МаријаМарковић:Имаједан
сјајансиндикат

„Ро ђе на сам 31. ав гу ста 1960. го
ди не у Но вом Са ду. Од ра сла сам у 
рад нич кој по ро ди ци, пу ној љу ба ви. 
По сле за вр шет ка основ не шко ле 
по ха ђа ла сам две го ди не усме ре ног 
обра зо ва ња, а за тим две го ди не 
ма те ма тич ког сме ра у Гим на зи
ји „Јо ван Јо ва но вић Змај”. Упи са ла 
сам При род нома те ма тич ки фа
кул тет Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду, где 1985. го ди не сти чем зва ње 
– ди пло ми ра ни ма те ма ти чар. За
по шља вам се 1987. го ди не, а 1988. 
по ста јем мај ка жен ског де те та. 
Од 1992. го ди не ра дим у ПТТ Ср би
је у Ди рек ци ји за ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је, Сек тор за ИТ у Но вом 
Са ду, на ме сту глав ног са рад ни
ка – про јек тан та ин фор ма ци о них 
си сте ма. Од са мог за по сле ња члан 
сам Син ди ка та”.

Та ко о се би го во ри ве о ма вред на, 
на сме ја на, окрет на и ве дра Ма ри
ја Мар ко вић, члан Глав ног од бо ра 
и пред сед ни ца СО но во сад ског Сек
то ра за ИТ.

Кад сте се и где за по сли ли?

За по сли ла сам се 8. ја ну а ра 1987. 
го ди не у По кра јин ском за во ду за 
ста ти сти ку при Из вр шном ве ћу Вој-
во ди не.

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

По треб но ми је од шест до осам са-
ти окре пљу ју ћег сна. Спа ва ли ца сам.

Шта сте не дав но са ња ли?

Ско ро ни кад не са њам.

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

Мо лим за сна гу да при хва тим оно 
што не мо гу да про ме ним, хра брост 
да про ме ним оно што мо гу и – му-
дрост да раз ли ку јем ова два.

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

Ве че за шет њу, пе так, про ле ће.

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

На мо ре.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

Дав но. 

Кад сте би ли на ле то ва њу?

У ју ну про шле го ди не у ор га ни за-
ци ји Син ди кал не ор га ни за ци је Сом-
бор.

Че га се пла ши те?

Бо ле сти.

Кад се осе ћа те као у клоп ци?

Ка да сам не моћ на.

Че му се нај ви ше ра ду је те?

Ус пе си ма сво га де те та.

Шта је то син ди кал на бор ба?

Бор ба, пре све га, за за шти ту и на-
рав но за уна пре ђе ње пра ва сва ког 
чла на син ди ка та.

Шта је то по тро шач ка кор па?

Ста ти сти ка – на ша ди ка.

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?

Во ђа, по у здан, хра бар у стал ној 
ве зи са сво јим члан ством. Спо со бан 
да пре го ва ра, ор га ни зу је син ди кат, 
од лу чу је ... 

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?

Сво је ћер ке.

Ко је но ви не чи та те?

Вр ло рет ко чи там но ви не, и то на 
Ин тер не ту.  

Шта гле да те на ТВ?

Све по ма ло.

Ко ли ко има те при ја те ља?

На мо ју сре ћу – пу но.

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

Ода ност, ис трај ност и у по след ње 
вре ме нео п ход ну по зи тив ну енер-
ги ју. 

Ка кве сте на ра ви?

Бла ге.

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

О не ким до га ђа ји ма из про шло-
сти, не ћу ни сад о њи ма.

Шта ни кад не би сте опро сти ли?

Људ ски је пра шта ти, због соп стве-
ног ми ра пре све га.

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

Већ сам се из ви ни ла ко ме је тре-
ба ло.

Шта је за вас сре ћа?

Сре ћу чи не ма ле ства ри...

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

Ни шта ни је са вр ше но, до вољ на је 
са мо сре ћа.

Ко ме ће те веч но би ти за хвал ни?

Сво јим ро ди те љи ма.

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

Мо ја по ро ди ца, при ја те љи.
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Ми сли Иве Ан дри ћа

•Кад год ми та ко ми сли мо да су 
нам се за не што „отво ри ле очи“, 
то обич но зна чи да смо их за сто-
ти не дру гих ства ри за тво ри ли.

•До ђу та ко вре ме на, ка да па мет 
за шу ти, бу да ла про го во ри, а фу-
ка ра се обо га ти.

•Око ље по те су уви јек или мрак 
људ ске суд би не или сјај људ ске 
кр ви.

•Сви пра ви жи во ти су ли је пи и 
те шки.

•Жи вот нам вра ћа са мо оно што 
ми дру ги ма да је мо.

•Те шко оном ко ји мо ра не ког 
дру гог да уни зи, да би се он сам 
из ди гао или бо ље ре че но да би 
имао илу зи ју да се из ди гао.

•То ли ко је би ло у жи во ту ства-
ри ко јих смо се бо ја ли. А ни је тре-
ба ло. Тре ба ло је жи вје ти.

•У зе мљи мр жње нај ви ше мр зе 
оно га ко ји не мр зи.

•Ни је нај ве ћа бу да ла онај ко не 
зна да чи та, већ онај ко ји ми сли 
да је све што про чи та исти на.

•Са мо ћа је рас кош бо га тих ду-
хо ва.

МислиИвеАндрићаи
ДушкаРадовића

 Ми сли Ду шка Ра до ви ћа

•Кошутњак је пун манијака.
једни трче заженама, а други
безразлога.

•Има неподмитљивих људи.
Тосуониодкојихништанеза
виси.

•Потребни смо једни други
ма. Лакше је нама кад знамо
даиваманиједобро.

•Туцитедецусведоквамне
признајузаштостеихтукли.

•Фудбал окупља две врсте
мушкараца:онекојинемајуде
војкеионекојиимајужене.

•У животу је довољно бити
паметансамодвапута:кадби
рате занимањеибрачногдру
га.Кообапутапромаши,мора
битипаметанцелогживота.

•Само сиромашни знају да
има и сиромашнијих од њих.
Богати виде само бо га ти је од 
се бе.

•Улажитеустомак!Тоулага
њедајебрзеивидљиверезул
тате. Улагање у главу је дуго
трајноинеизвесно.

•ПомозимоСрбији,онанема
никогосимнас.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?

По ти сну ло је пра ве вред но сти, 
до не ло оту ђе ње, али и пу но бла го-
ста ња. 

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

Су ви ше бр зо. Не успе ва то ком на-
прет ка да за шти ти при ро ду.

Шта ми сли те о тран зи ци ји?

Ни шта. 

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

Ону ко ја ми ле по сто ји.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

Мир ја на Бо бић Мој си ло вић је О. К.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

Па ју Јо ва но ви ћа.

Шта ми сли те о зам ка ма 
жи во та?

Сва ко днев но се су о ча ва мо са 
њи ма.

Зна те ли шта су сек те?

На рав но. Опа сна ма ни пу ла ци ја.

Ко ја дро га је нај го ра?

Све.

Ко јим се спор том ба ви те?

Ве жбам пи ла тес два пу та не дељ но.

Ко ји хо би има те?

Ужи вам у дру же њу са мо јим псом.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

Про шло је вре ме пи са ма.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

На рав но, сва ки чо век има свог по-
шта ра.

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

Не.

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

„Ла ђар ску” – Ђор ђе Ба ла ше вић. 

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

По треб но је пу но љу ба ви пре ма 
бли жњем свом и по ма ло ин те ре са 
да би се пре жи ве ло.

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

Ве ли ки, инер тан си стем са пу но 
пре да них и вред них љу ди. Има је-
дан сја јан син ди кат.

По че му ће те пам ти ти 2012. 
го ди ну?

Би ла је то до бра го ди на. Пам ти ћу 
је по успе ху сво је ћер ке, а мо рам 

би ти не скром на – и по не ком мом 
сит ном успе ху.

Шта оче ку је те од 2013. го ди не?

Здра вље и – ве тар у ле ђа.

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

По же ле ћу сви ма срећ ну и успе-
шну Но ву 2013. го ди ну!

(Б. С.)



28      фебруар 2013 • број 164

ПОШТАР
ЗАБАВНА СТРАНА

Афо ри зми
•Бе ле шке аме рич ког би зни сме на у Ру-

си ји: „Ју че пио с не ким Ру си ма - ума ло ни-
сам умро. Да нас пио с не ким Ср би ма - бо-
ље да сам ју че умро.“

•Док ен гле ски ам ба са дор са ста вља 
срп ску вла ду, аме рич ки ко ле га отво ре но 
му се ме ша у по сао.

•Мно ги љу ди не ма ју шта да је ду, а ипак 
су жи ви. Зна чи, мо же се кад се хо ће!

•За па ли ли смо му ку ћу, али су ва тро га-
сци бр зо сти гли, та ко да ни ње го ва ни је 
го ре ла до зо ре.

•Ни је ово још пра ва де мо кра ти ја.
Ово је тек ин ку ба ци ја.

•Убр за но се гра ди оби ла зни ца око Бе о-
гра да, да се зна до кле је на ше.

•Са мо ру да ри и оџа ча ри ра де на цр но, 
а по ште но.

•Кад у пре пу ном ауто бу су чу је те пе сму 
„ко те има, тај те не ма“ про ве ри те где вам 
је нов ча ник.

•Тре ба ло би да има мо бар је дан за твор 
са 5 зве зди ца, кад бу де мо хап си ли по ли-
тич ку ели ту.

•Пре ма озбиљ ним исто риј ским из во-
ри ма, цар Со ло мон имао је 700 же на, али 
ни јед ну ни је из др жа вао.

Е то је то со ло мон ско ре ше ње!

•У Кру шев цу се стро го во ди ра чу на о 
то ме ко но си фан том ку, а ко је оби чан ча-
ра пан.

•Ни су нам увр сти ли Ђа во љу ва рош у 
нај ве ћа чу да на све ту.

Ре кли су: „Или це ла Ср би ја, или ни шта!“


