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Сед ма сед ни ца у два де ла

Еко ном ски и со ци јал ни по ло жај за-
по сле них и ак ту ел на си ту а ци ја у 

ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” би ли су у 
цен тру па жње и ове, сед ме сед ни це 
Глав ног од бо ра, ко ја је 7. де цем бра 
за по че ла рад у ве ле леп ном „Ма стер 
цен тру” но во сад ског Сај ма. Од 38 чла-
но ва, на сед ни цу је до шао 31 члан ГО. 
До вољ но за кво рум ко ји је, на кон усво-
је ног за пи сни ка са 6. сед ни це и ве о ма 
ди на мич не рас пра ве у дру гој тач ки 
днев ног ре да, из не дрио јед но гла сно 
усва ја ње два на ест за кљу ча ка:

–  Са гле да ва ње (ана ли за) ја ну ар-
ских за ра да  оба ви ће се 15. фе-
бру а ра 2007. го ди не. За ка за ће 
се сед ни ца Из вр шног од бо ра и 
утвр ди ти пред лог за да ље ак тив-
но сти.

–  Хит но ак ти ви ра ти про је кат Кри-
те ри ју ми за за ра де. Зах те ва ти 
од го вор од по сло вод ства о ро ко-
ви ма при ме не, ра спо ну за ра да, 
анек су Ко лек тив ног уго во ра.

–  У ја ну а ру 2007. по кре ну ти ак тив-
но сти око за кљу чи ва ња но вог Ко-
лек тив ног уго во ра код по сло дав-
ца (по себ ни ко лек тив ни уго вор). 
Оба ви ти кон так те са дру гим син-
ди ка ти ма и са по сло вод ством.

–  Јав но се огла си ти по во дом де-
ша ва ња око По штан ске ште ди о-
ни це (оти ма ње Ште ди о ни це од 
ПТТ, прав но на си ље, зах тев за 
упис ак ци ја). Оба ве зно кон сул то-
ва ти екс пер та за при ва ти за ци ју.

–  Упу ти ти отво ре но пи смо пред-
сед ни ку Вла де Ре пу бли ке Ср би-
је по во дом до но ше ња Уред бе о 
ре ша ва њу стам бе них по тре ба 
ку по ви ном ста но ва сред стви ма 
НИП-а. Уред ба се од но си са мо на 
бу џет ске ко ри сни ке, на обра зо ва-
ње, кул ту ру, здрав ство, др жав ну 

упра ву и пра во су ђе, а у не рав но-
прав ном по ло жа ју су јав на пред у-
зе ћа чи ји је осни вач Ре пу бли ка.

–  За у ста ви ти сва ко но во за по шља-
ва ње у ЈП ПТТ и по тре бе за рад-
ном сна гом ре ша ва ти из соп стве-
них ре сур са.

–  Упу ћен је зах тев по сло вод ству 
да се у Ко ми си ју за на кна ду ште-
те (еле мен тар не не по го де) ко оп-
ти ра син ди кал ни пред став ник.

–  Упу ћен је зах тев по сло вод ству 
да се у ко ми си ју (рад ну гру пу) за 
до бро вољ но ПИО ко оп ти ра син-
ди кал ни пред став ник.

–  У ја ну а ру 2007. зах те ва ти од 
по сло вод ства да се рас пи ше 
тен дер за нај бо љег по ну ђа ча у 
по слу за кљу чи ва ња уго во ра за 
до бро вољ но ПИО.

–  Усво јен Пред лог од лу ке за сма-
ње ње ма се за ра да по сло вод ства 
због ло ших по слов них ре зул та-
та у 2006. го ди ни (не га тив ни по-
слов ни ре зул та та).

–  Пред ло же но је да се окруп не 
Син ди ка ти и да се о то ме пре-
го ва ра, јер је то до бар основ за 
ства ра ње ја ке ор га ни за ци је.

–  Од лу че но је да се што пре утвр-
ди ми ни мум ра да у ЈП ПТТ са о-
бра ћа ја Ср би је, ко ји би се при ме-
њи вао у  слу ча ју штрај ка.

Ја ну ар ске пла те – ениг ма?
Овим закључцима је претхо ди ла 

ви ше ча сов на рас пра ва, ве о ма са др-
жај на, пра ће на по да ци ма, ра чу ни ца-
ма, кре а тив ним на бо јем, ви бра ци-
ја ма не за до вољ ства, објек тив ним 
пред ви ђа њи ма, ар гу мен ти ма ко ји 
су убе дљи во до ка зи ва ли по тре бу за 
енер гич ни јим ре а го ва њем Син ди ка-
та ПТТ Ср би је на ста ње и на то ко ве ко-
ји од ре ђу ју и ко ји ће бит но од ре ђи ва-
ти по сло ва ње и би ланс ком па ни је и 
суд би ну за по сле них у 2007. го ди ни.

Пред сед ник Глав ног од бо ра Ми ло-
рад Бу ди мир ука зао је на за се да ње 
Из вр шног од бо ра и уче шће ге не рал-

На кон тај ним гла са њем да тог по ве ре ња пред сед ни ци ма Глав ног од бо ра и Син ди ка та ПТТ Ср би је Ми ло ра ду Бу ди-
ми ру и Алек сан дру Па вло ви ћу, сед ни ца Глав ног од бо ра пре ки ну та је због не до стат ка кво ру ма. – Пред став ни ци
син ди калних ор га ни за ци ја Регије Бе о град на пу сти ли за се да ње због не сла га ња са по сто је ћом си ту а ци јом  Глав-
ни од бор из ра зио не за до вољ ство ста њем у По шти  Уко ли ко по ве ћа ње ја ну ар ских за ра да не бу де у скла ду 
са оче ки ва њем и зах те ви ма Син ди ка та, Из вр шни од бор ће пре у зе ти уло гу Штрај кач ког од бо ра  На сед ни ци
Извр шног од бо ра, ко ја је одр жа на на кон пре ки ну те сед ни це Глав ног од бо ра, до го во ре но је да се тре нут но ста ње 
пре ва зи ђе та ко што ће се Из вр шни од бор мак си мал но ан га жо ва ти и про ме ни ти на чин ра да  При хва та ње од го-
вор но сти, али пре све га ре зул та ти у син ди кал ном ра ду, су је ди ни на чин да се ка на ли ше не за до вољ ство на свим 
ни во и ма  Сед ма сед ни ца за по че та 7. де цем бра у Но вом Са ду, за вр ше на је 27. де цем бра у Бе о гра ду
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ног ди рек то ра Дра га на Ко ва че ви ћа. 
Раз го ва ра ло се све стра но о нај ак ту ел-
ни јим до га ђа ји ма, ме ђу ко ји ма је пла-
та би ла вр ло до ми нант на. „На кра ју, 
ни је ми баш нај ја сни је колика је одо-
бре на по ви ши ца за на ред ну го ди ну, 
мо је пред ви ђа ње је да ће она из но си-
ти 20-ак про це на та“.

Пред сед ник Син ди ка та Алек сан-
дар Па вло вић се освр нуо на раст на-
ших пла та у 2006. го ди ни, 
оце њу ју ћи да је то у ствар-
но сти би ло вр ло со лид но, 
као и на чи ње ни цу да ће у 
на ред ној го ди ни све нај ви-
ше за ви си ти од ре зул та та 
по сло ва ња и оства ре ња 
Би знис пла на: „По ну ђе но 
по ве ћа ње од 10-12 по сто 
је би ло пре ма ло и не при-
хва тљи во за нас. До шло се 
до по ве ћа ња од 19,9 по сто 
за 2007. го ди ну. У ја ну а ру 
би то би ло 10,5 по сто, са 
још 4-5 по сто од ма се ко ја 
оста је на кон до бро вољ ног 
од ла ска 750 на ших рад ни ка, зна чи 
око 15 по сто ви ше на стар ту го ди не. 
То ком 2007. би се де си ла још три по-
ве ћа ња по три по сто. За ра да из до би-
ти у ви си ни 1,5 пла те би ла би, ка ко се 
про јек ту је, ис пла ће на ова ко: у ју ну 
60 по сто од те ма се, а пре о ста лих 40 
по сто би ло би у сеп тем бру. То је ин-
фор ма ци ја ко ја је би ла на Из вр шном 
од бо ру, а све ће за ви си ти од Би знис 
пла на на шег пред у зе ћа и од ње го вог 
оства ри ва ња то ком го ди не. Би знис 
план је јед но гла сно усво јен на Управ-
ном од бо ру фир ме и по слат је вла ди 
на са гла сност, а кад то стиг не он да 
кре ћу прак тич не ме ре”, ис та као је 
пред сед ник.

Па вло вић је озбиљ но ука зао на чи-
ње ни цу „да ће мо се сре сти са бор бом 
за рад на ме ста“, по том да ће сред ства 
за до дат но пен зи о но оси гу ра ње би ти 
на рас по ла га њу од апри ла ме се ца, да 
је по де ла мо бил них те ле фо на и кар-
ти ца свим за по сле ни ма у По шти „по-
ста ла ствар ад ми ни стра ци је“, да је 
ре ха би ли та ци ја и ре кре а ци ја као зна-
ча јан вид по мо ћи обез бе ђе на за 1000 
рад ни ка у Ива њи ци, да је ЈП ПТТ са о-
бра ћа ја Ср би је оста ла без ве ћин ског 
уде ла у По штан ској ште ди о ни ци и да 
је ПТТ у ду жнич кој кри зи. По ње му су 
то ве о ма озбиљ не и ве о ма за бри ња-
ва ју ће чи ње ни це.

Слав ко То па лов, члан Управ ног 
од бо ра на ше ком па ни је, го во рио је 
све стра но и кри тич ки о ра ду нај ви-
шег ор га на у Јав ном пред у зе ћу, о 
ве ли кој за ду же но сти фир ме и о хи-
по те ка ма, о ис пла ти ди ви ден ди, о 
ло шем по слов ном ре зул та ту у 2006. 
го ди ни и о стам бе ној про бле ма ти ци. 
Би ло би ку пље но 100 но вих ста но ва 
за на ше за по сле не, 70 у Бе о гра ду и 

фак тич ко ста ње у ве зи са по ве ћа њем 
ја ну ар ских пла та у По шти, јер је ра ни-
је на Глав ном од бо ру утвр ђен ја сан 
став да Из вр шни од бор пре у зи ма уло-
гу Штрај кач ког од бо ра ка да се за то 
ука же не дво сми сле на по тре ба. Ре као 
је да је нео п ход но по кре ну ти при ме-
ну про јек та о кри те ри ју ми ма за по ве-
ћа ње за ра да, да је у ја ну а ру вре ме за 
от по чи ња ње ак тив но сти за пот пи си-

ва ње но вог ко лек тив ног уго-
во ра јер по сто је ћи ис ти че у 
де цем бру 2007. го ди не, а ра-
ди се о нај ва жни јим жи вот-
ним пи та њи ма за по сле них у 
на шој фир ми, да су до га ђа ји 
око По штан ске ште ди о ни це 
ве о ма про бле ма тич ни, да 
су нам на кон Уред бе ство ре-
ни ве ли ки про бле ми у ве зи 
са ре ша ва њем стам бе них 
по тре ба на ших рад ни ка, да 
тре ба рас пи са ти тен дер за 
до дат но оси гу ра ње за по сле-
них… Ра до је вић је ис та као 
и да „тре ба да се сма ње за ра-

де за по сло вод ство, ко је ни је до бро 
ра ди ло“. Та ко ђе је ис ка зао ре зо лу тан 
став пре ма Син ди ка ту и Кон фе де ра-
ци ји, ко јом ни смо ни шта до би ли јер 
је оста ла успа ва на. Пред ло жио је да 
се ја сно ис ка же на ме ра „да се ство ри 
је дан јак Син ди кат, ко ји би мо гао да 
при ву че све ко ји су окре ну ти на ма, да 
иде мо на пред, а не да се оси па мо“.

Члан Глав ног од бо ра Дра ган Бо-
ри чић је под се тио да је Глав ни од бор 
за у зео ја сан став да све ис пла ће но у 
2006. го ди ни тре ба бу де осно ви ца за 
по ве ћа ње пла те у 2007. го ди ни, „али 
да од то га не ма ни шта“. Био је из ри-
чит: „Ми ни смо за до вољ ни и ми смо 
спрем ни на штрајк. Из вр шни од бор 
је тре ба ло да бу де Штрај кач ки од-
бор. Ру ко вод ство као да не по сто ји 
и као да ПТТ ни ко ме не тре ба сем да 
нам се ство ре ду го ви и фи нан сиј ске 
оба ве зе, и због Те ле ко ма и због МОБ-
ТЕ ЛА… И о че му ми при ча мо? По сло-
вод ство мо ра да обез бе ди по сао. Или 
ће се овај Син ди кат чу ти, или ствар-
но не ва ља. По штан ска ште ди о ни ца 
иде пре ко но ћи, пр ља ви по сло ви, а 
они има ју ве ли ке пла те. Ако По штан-
ска ште ди о ни ца оде, а ми ни шта не 
до би је мо то је про паст, а ми мо ра мо 
да се ус про ти ви мо они ма ко ји нас гу-
ра ју у про паст“. По но во је по ста вио 
пи та ње рад ног вре ме на, као и осно-

Чланови Главног одбора траже резултате

30 у уну тра шњо сти. Идеј но ре ше ње 
за уни фор ме је при кра ју, ис та као је 
То па лов, па ће се у пр вом кру гу обу-
ћи око 1300 шал тер ских рад ни ка.

Члан Глав ног од бо ра Рај ко Ко ва-
че вић је го во рио о ре стрик тив но 
про јек то ва ној по ли ти ци за ра да у 
пред у зе ћу за 2007. го ди ну и о по сле-
ди ца ма та квог ста ња, јер 70 по сто рад-
ни ка По ште има пла те ис под про се ка 
фир ме, што је пот пу но не при хва тљи-
во. На осно ву тран спа рент ног упо ре-
ђи ва ња по да та ка из би знис пла но ва 
за 2006. и 2007. го ди ну, Ко ва че вић је 
био за бри нут и из ри чит: „Све ску па 
ће мо на ми ши ће за це лу го ди ну до би-
ти по ве ћа ње од 17 по сто“.

Члан Из вр шног од бо ра Дра ган Ра-
до је вић је ре као да је „ово са за ра да-
ма за ма зи ва ње очи ју“, јер „уме сто да 
је сма њен број за по сле них у фир ми 
по сле до бро вољ ног од ла ска рад ни-
ка, то ни је слу чај. По сло вод ство је 
при ми ло но ве љу де. По сло вод ство 
се не ба ви сво јим по слом, а ми их не 
при ти ска мо. Иду из бо ри, а са но вом 
вла сти иду и но ви љу ди… И сва та 
ма те ма ти ка око пла та ни је искре на 
пре ма на ма, да нас др же до из бо ра, 
а по сле шта се де си…“

Ра до је вић се за ло жио за ан га жо-
ва ни је исту па ње Син ди ка та, за план 
за 15. фе бру ар, ка да за по сле ни ви де 
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ва ност кри те ри ју ма да за шал тер ске 
по сло ве по сто је два ни воа, а за ад ми-
ни стра тив не по сло ве пет ни воа.

Не за до вољ ство ста њем
у По шти

Члан Глав ног од бо ра Звон ко Кур-
чу бић је ре као да је „крај ње вре ме 
да се трг не мо. Оста ће мо без По штан-
ске ште ди о ни це, без Штам па ри је, без 
Ауто сер ви са…”

Пред сед ник СО Ди рек ци је Вла дан 
Ђу рић је, ка ко је ре као, по овла шће-
њу Од бо ра, из нео низ за мер ки на рад 
и по сло вод ства Пред у зе ћа и на рад 
ру ко вод ства Син ди ка та: „Не спро во-
ди се пла ни ра но и до го во ре но. По-
што смо чу ли за пла те у 2007. по зва ли 
смо пред сед ни ка на са ста нак и пре не-
ра зи ло смо се. Аца је при чао при чу о 
25 од сто за це лу го ди ну, о три на е стој 
пла ти, о ди ви ден да ма, о ГПЦ-у… А 
би ло је до го во ре но ов де на Глав ном 
од бо ру да бу де од мах плус 20 по сто у 
ја ну а ру, да се ста ње др жи под пу ном 
кон тро лом, да се за за ра да ма бар при-
бли жи мо за ви сним пред у зе ћи ма, да 
ви ше не за о ста је мо, да се ме ња на чин 
ра да и на сту па Син ди ка та… Зна чај на 
по ве ћа ња пла та су има ли у МИП-у, 
у здрав ству, итд. А, ми? У Ди рек ци ји 
смо, ина че, има ли у це ли ни ма ње по-
ве ћа ње не го у Пред у зе ћу. Нас је 1000, 
а 550 је у на шем Син ди ка ту. Про шлог 
ле та смо тра жи ли по моћ и по др шку у 
ве зи са за шти том за по сле них и ни смо 
је до би ли. Пред сед ник је и да нас имао 

Прекид
„Пред став ни ци син ди кал них 

ор га ни за ци ја Из бор не је ди ни це  I – 
Бе о град на пу сти ли су сед ни цу Глав-
ног од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је 
не за до вољ ни, пре све га, чи ње ни-
цом да у том те лу не по сто ји во ља 
да се и по ред очи глед ног не за до-
вољ ства ства ри ме ња ју. Ка ко ка жу, 
тај гест је пре све га по сле ди ца ве-
ли ког при ти ска од стра не члан ства 
и не за до вољ ства ста њем у По шти, 
али и ре ак ци ја ма син ди ка та у ве зи 
са нај бит ни јим де ша ва њи ма. Сед-
ни ца је, због не до стат ка кво ру ма, 
пре ки ну та уз вид но не за до вољ-
ство чла но ва Глав ног од бо ра ко ји 
су оста ли у са ли. Ипак, до го во ре но 
је да се оба ве кон сул та ци је и да се 
на ста вак сед ни це за ка же што пре.

Договор
На сед ни ци Из вр шног од бо ра 

ко ја је одр жа на на кон пре ки ну те 
сед ни це Глав ног од бо ра, на кон 
жуч не, и на мо мен те не при јат не 
ди ску си је, до го во ре но је да се тре-
нут но ста ње пре ва зи ђе та ко што 
ће се Из вр шни од бор мак си мал но 
ан га жо ва ти и про ме ни ти на чин 
ра да. При хва та ње од го вор но сти, 
али пре све га ре зул та ти у син ди-
кал ном ра ду су је ди ни на чин да се 
ка на ли ше не за до вољ ство на свим 
ни во и ма“.

де фан зи ван на ступ и ја се пи там да ли 
10.500 на ших чла но ва тре ба да има та-
квог пред сед ни ка. Он де лу је као да је 
из по сло вод ства фир ме. Пред сед ник 
син ди ка та не сме да бу де пла ћен од 
по сло вод ства, не мо же да бу де на њи-
хо вом плат ном спи ску, не го мо ра да 
до би ја пла ту од нас, у Син ди ка ту“.

Члан Глав ног од бо ра Мла ден Ма-
рић је пред ло жио да се хит но при сту-
пи пре го во ри ма са ге не рал ним ди рек-
то ром и по сло вод ством око ми ни му ма 
ра да, јер је то ве о ма зна чај но за функ-
ци о ни са ње ком па ни је и за уку пан ток 
на ред них ак тив но сти Син ди ка та.

Пред сед ник ГО Ми ло рад Бу ди мир 
под се тио је на ста во ве са прет ход не, 
ше сте сед ни це Глав ног од бо ра и на та-
да усво је ну стра те ги ју за пред сто је ће 
пре го во ре о по ве ћа њу за ра да: „Јед но-
гла сно је до не та од лу ка да Из вр шни 
од бор при пре ми и про пра ти пре го во-
ре са Ми ни стар ством фи нан си ја о по-
ве ћа њу ма се за ра да у 2007. го ди ни. 
Исто вре ме но, ИО тре ба да при пре ми 
низ дру гих ак тив но сти, укљу чу ју ћи 
про те сте и штрајк, уко ли ко пре го во-
ри не да ју за до во ља ва ју ће ре зул та те, 
као и да одр жи са стан ке и збо ро ве 
по син ди кал ним ор га ни за ци ја ма, ка-
ко би у слу ча ју не га тив ног од го во ра, 
ак тив но сти би ле спро ве де не од мах и 
на нај бо љи мо гу ћи на чин“. Бу ди мир је 
ис та као „да има мо не сум њи во до бре 
ре зул та те у до са да шњем ра ду, али да 
ће без зна чај ни јег по ве ћа ња за ра да 
сви ти ре зул та ти би ти обез вре ђе ни“.

Алек сан дар Па вло вић се за тим 
освр нуо на из ла га ња у ве зи са ма сом 
за пла те и на вео „да је у до ку мен ту ко-
ји он има ма са за 2007. го ди ну ве ћа 
од ма се у 2006. го ди ни за 19,9 по сто“. 
О сво јој пла ти је још ре као да је то 
пла та пред сед ни ка Син ди ка та ПТТ 
рад ни ка Ср би је и да је она пре ци зи-
ра на Ко лек тив ним уго во ром.

Члан ИО Дра ган Ра до је вић је по ја-
снио чи ње ни це о но вом за по шља ва-
њу: „Из нео сам по дат ке о де се то ме-
сеч ном по сло ва њу и да је у фир ми 
за по сле но но вих 700 рад ни ка и да је 
то обо ри ло ре зул та те“. Члан ГО Сте во 
Са ла пу ра је за тра жио „да на ши рад ни-
ци бу ду за шти ће ни од по сло вод ства, 
да не бу ду ши ка ни ра ни и да је већ до-
ста то га да до би ја мо ове ве о ма ма ле 
пла те“. Он је за пи тао Глав ни од бор: 
„На осно ву че га ад ми ни стра ци ја у 
фир ми ни је нор ми ра на?“

чу ју ћи и ја сно из ра жен став да „Глав-
ни од бор из ра жа ва не за до вољ ство 
ста њем у По шти“.

У тре ћој тач ки днев ног ре да ГО је 
усво јио пред ло ге о из ме на ма Пра вил-
ни ка Фон да со ли дар но сти Син ди ка та 
ПТТ Ср би је. По том је за пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра Фон да име но ван 
Бо шко Сто ја но вић, ко ји је из нео дра-
го це на ис ку ства о ра ду Фон да и пред-
ло жио да се у це ло сти мо ра по бољ ша-
ти ко му ни ка ци ја са за по сле ни ма. Уз 
по моћ ко ју да је Син ди кат, за по сле ни 
има ју ве ли ка пра ва да се за со ли дар-
ну по моћ обра ћа ју и на шем пред у зе-
ћу, ко је има за то на ме ње на зна чај на 
сред ства.

На кон гла са ња – пре кид
сед ни це

Че твр та тач ка днев ног ре да би ла 
је тај но гла са ње о по ве ре њу пред сед-
ни ку Глав ног од бо ра и пред сед ни ку 
Син ди ка та ПТТ Ср би је по про це ду ри 
пред ви ђе ној Ста ту том. Ко ми си ја је, 
уз про зив ку, чла но ви ма Глав ног од бо-
ра по де ли ла гла сач ке ли сти ће и он да 
се по ву кла да пре бро ји ре зул та те из-
ја шња ва ња.

Из ве штај Ко ми си је је гла сио: 
Глав ни од бор са 24 гла са ЗА и 7 гла-

со ва ПРО ТИВ ука зу је по ве ре ње пред-
сед ни ку Глав ног од бо ра Ми ло ра ду 
Бу ди ми ру.

Глав ни од бор са 24 гла са ЗА и 7 
гла со ва ПРО ТИВ ука зу је по ве ре ње 
пред сед ни ку Син ди ка та ПТТ Ср би је 
Алек сан дру Па вло ви ћу.

Пред сед ник ГО је за тим, је уз са гла-
сност свих уче сни ка рас пра ве, из вео 
за кључ ке ко је су чла но ви Глав ног од-
бо ра јед но гла сно при хва ти ли, укљу-
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Та да се де си ло не што са свим не на-
да но: Уста ју и на пу шта ју сед ни цу чла-
но ви Глав ног од бо ра и пред став ни ци 
син ди кал них ор га ни за ци ја Регије Бе о-
град. Ат мос фе ра из не на ђу ју ћа за оне 
што су оста ли. Пред сед ник ГО сми ру је 
ат мос фе ру и пре ки да сед ни цу због не-
до стат ка кво ру ма. За јед но са пред сед-

ни ком, на ја вљу је њен на ста вак на кон 
те мељ не ана ли зе и све стра них при-
пре ма од стра не Из вр шног од бо ра.

Та ко је за вр ше но, спорт ски ре че-
но, пр во по лу вре ме сед ме сед ни це 
Глав ног од бо ра. Дру го по лу вре ме је 
на ста вље но тач но два де сет да на ка-
сни је, 27. де цем бра, али ово га пу та у 

Бе о гра ду у са ли По ште у Пал мо ти ће-
вој ули ци.

По но во је указано на мно штво про-
бле ма у ра ду фир ме и јед но гла сно 
закључено да се хитно одр жи Кон фе-
рен ција за штам пу на ко јој би јав ност 
би ла упо зна та са постојећим ста њем у 
Пошти Србије.               Бла го је Свр ко та

,,
::

Повећање стиже у фебруару!Повећање стиже у фебруару!

Пре ма ре чи ма, Алек-
сандра Па вло ви ћа, 

председника Синдиката 
ПТТ Србије, за по сле не 
у ПТТ-у до кра ја 2007. го-
ди не оче ку ју и три квар-
тал на по ве ћа ња за ра да 
од по три про цен та, као 
и ис пла та за ра де из до-
би ти (три на е сте пла те), 
ко ја ће би ти по де ље на у 
од но су – 60 про це на та у 
ју ну и 40 од сто у сеп тем-
бру. Из нос те за ра де тре-
ба ло би да бу де око 1,5 
пла те по рад ни ку у прет-
ход ној го ди ни.

Учи ње но је до ста у 2006.
„Про те клу го ди ну мо гу да оце ним 

као пе ри од у ко ме је учи ње но до ста 
то га по пи та њу по бољ ша ња ма те ри-
јал ног по ло жа ја рад ни ка По ште, али 
не сма трам да је то до вољ но. Има ли 
смо три ван ред не ис пла те у 2006., 
оства рен раст пла та од 10,3 про цен-
та, ре а ли за ци ју још јед ног кру га сти-
му ла тив ног од ла ска... Ни је не ва жно и 
што је до шло до по бољ ша ња усло ва 
ра да за по сле них (но ве уни фор ме, ин-
ве сти ци је у ре но ви ра ње обје ка та), а 
ра ди ло се до ста и на ре ша ва њу стам-
бе них про бле ма у фир ми. Ипак, мо-
рам да ис так нем да усло ви ра да још 
ни су на за до во ља ва ју ћем ни воу, да 
смо оста ли без Не кер ма на, да је пред-
у зе ће у ду го ви ма и да су пла те и да ље 
ма ле. Tо је оно што ме за бри ња ва”, 

Ја ну ар ска пла та, ко ја се ис пла ћу је сре ди ном фе бру а ра, би ће ве ћа за 10,5 од сто, на шта тре ба до да ти и ма-
су сред ста ва осло бо ђе них до бро вољ ним од ла ском 716 за по сле них из Пред у зе ћа. То би са прет ход ним у 
зби ру тре ба ло да до не се по ве ћа ње јануарске зараде од око 15 про це на та

про це ду ра „не схва тљи во ду го тра је”, 
ка же Алек сан дар Па вло вић.

Ка ко по ве ћа ти обим услу га?
„Мо рам да ка жем на шим чла но ви-

ма и да сам ја ко за бри нут ка ко ће се 
обез бе ди ти по ве ћа ње оби ма услу га, 
на осно ву ко га гра ди мо стра те ги ју по-
ве ћа ња пла та у Пред у зе ћу. На рав но, 
ма ње ме бри не ка ко ће за по сле ни од-
ра ди ти по сао, јер је по зна то да нам је 
про дук тив ност на европ ском ни воу, 
а ви ше сам за бри нут због то га што не 
знам ка ко ће наш ме наџ мент да обез-
бе ди по ве ћан обим по сла и пру жа ње 
ква ли тет ни је услу ге”, оце њу је он.

На кра ју раз го во ра, пред сед ник 
на шег син ди ка та ис ко ри стио је при-
ли ку и да свим чла но ви ма Син ди ка та 
ПТТ Ср би је и за по сле ни ма у ЈП ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја” по же ли пу но 
здра вља, лич ну и по ро дич ну сре ћу и 
срећ не но во го ди шње и бо жић не пра-
зни ке: „По ру чу јем им да ће Син ди кат 
ПТТ Ср би је свим рас по ло жи вим сред-
стви ма на сто ја ти да им по бољ ша ма-
те ри јал ни по ло жај и усло ве ра да и 
да што пре на док на де за о ста так за ве-
ћи ном јав них пред у зе ћа и за ви сних 
пред у зе ћа По ште Ср би је. Та ко ђе, обе-
ћа вам и да ће уоче ни не до ста ци на 
свим ни во и ма ру ко во ђе ња у на шем 
син ди ка ту би ти у нај кра ћем ро ку ис-
пра вље ни и да ће мо сви, по чев од ме-
не и Из вр шног од бо ра, учи ни ти све 
да рад син ди ка та учи ни мо ефи ка сни-
јим. Же лим сви ма успе шну син ди кал-
ну 2007. го ди ну!”

оце њу је прет ход ни пе ри од пред сед-
ник Па вло вић.

Он на во ди и да нас у на ред ном пе-
ри о ду че ка бор ба за до но ше ње но вог 
ко лек тив ног уго во ра, по што по сто-
је ћи ис ти че у дру гој по ло ви ни 2007. 
го ди не и да ће син ди кат свим си ла ма 
на сто ја ти да обез бе ди на ста вак пре-
го во ра о об на вља њу и евен ту ал ном 
по бољ ша њу по сто је ћег КУ. Што се ти-
че про јек та до дат ног пен зи о ног оси-
гу ра ња, све су шан се да оно за жи ви 
од апри ла, јер су се по ја ви ле још три 
оси гу ра ва ју ћа дру штва са ва лид ном 
ли цен цом. У ја ну а ру би тре ба ло да бу-
де рас пи сан тен дер, а по том сле ди и 
пот пи си ва ње уго во ра са нај по вољ ни-
јим по ну ђа чем. И мо бил ни те ле фо ни 
и кар ти це за све за по сле не у ЈП ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја” тре ба ло би да за-
зво не по ло ви ном ја ну а ра, ма да це ла 
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Још смо у игри!
За кон ски пред ло зи ко ји тре ба да 

нам обез бе де пра во на бес плат не 
ак ци је, у ак ци ји ко ју су по кре ну ли син-
ди ка ти јав них пред у зе ћа и ко ја је по-
др жа на са пре ко по ла ми ли о на пот пи-
са гра ђа на, че ка ју за вр ше так из бо ра у 
Ср би ји, фор ми ра ње но вог пар ла мен-
та и рас пра ву. 
Син ди кат ПТТ Ср-
би је је од са мог 
по чет ка ак тив но 
ра дио на овом 
пи та њу, по ку ша-
ва ју ћи да ис пра-
ви не прав ду и 
за по сле ни ма у 
По шти омо гу ћи 
да и они осе те ба-
рем не ку до бро-
бит про ме не дру штве ног уре ђе ња и 
стек ну пра во на ре ал не, на пла ти ве 
ак ци је. Као по сле ди ца при ти са ка, 
Скуп шти на Ср би је је до пу ни ла За кон 
о јав ним пред у зе ћи ма и та ко ство ри-
ла за кон ски оквир за по де лу ак ци ја 
рад ни ци ма, али на на чин ко ји мно го 
ви ше од го ва ра др жа ви а мно го ма ње 
рад ни ци ма-ак ци о на ри ма.

По ла ри зо ва ле се стра не
Зна ли смо од по чет ка да бор ба не-

ће би ти ла ка, да су уло зи ве ли ки и да 
ће мо има ти мно го про тив ни ка а вр ло 
бр зо је би ло ја сно да су се по ла ри зо-
ва ле две стра не. На јед ној су, пр ви пут 
ује ди ње ни син ди ка ти по др жа ни од 
стра не по ла ми ли о на гра ђа на а на дру-
гој Вла да, по сло вод ства јав них пред у-
зе ћа и син ди кат „Не за ви сност”.

Ја сно нам је за што су про тив на шег 
мо де ла по де ле ак ци ја уста ли пред-
став ни ци вла де и на ше по сло вод ство. 
Пре ма за кон ском пред ло гу ко ји је пре-
дат Скуп шти ни Ср би је, умно го ме се су-
жа ва ју њи хо ва овла шће ња а по ја ча ва 
кон тро ла, јер је ја сан ин те рес ак ци о на-
ра-рад ни ка да се ка пи тал пред у зе ћа, 
па са мим тим и њи хов удео, уве ћа ва. 
Да је у пр вом по ку ша ју усво јен наш 
пред лог у скуп шти ни и до нет за кон о 
по де ли бес плат них ак ци ја за по сле ни-
ма, не би би ло мо гу ће да се Моб тел 
про да без при стан ка и аде кват не на-
док на де рад ни ци ма ПТТ-а. 

Не прин ци пи јел ни на па ди 
ко ле га

На па ди су сти гли и са стра не са ко-
је то ни смо оче ки ва ли, па је усле дио 
ве ли ки при ти сак од стра не за по сле-
них да ре а гу је мо на не прин ци пи јел не 
на па де од стра не ко ле га из Син ди ка та 
ПТТ „Не за ви сност”, али ми њи хов рад 
као ни до са да не ће мо ко мен та ри са ти, 
па ма кар се уме сто ствар ним, за јед нич-
ким про бле ми ма, ба ви ли са мо на ма. 
Ту при ви ле ги ју оста вља мо њи хо вим 
чла но ви ма ко ји ће им нај бо ље оце ни-
ти рад. До бро је и што је свест на ших 
за по сле них по овом пи та њу на ви со-
ком ни воу и што сви вр ло до бро схва-
та ју су шти ну при че и по др жа ва ју нас.

Син ди кат ПТТ Ср би је је ду бо ко убе-
ђен да су ак тив но сти ко је пред у зи ма-
мо ис кљу чи во у ин те ре су свих за по сле-
них и са мо због то га ће мо, ма ко ли ко 
то са да из гле да ло не ствар но и да ле ко, 
на ста ви ти са на сто ја њи ма да јед но га 
да на по ста не мо пра ви ак ци о на ри.

Та ко ђе, не би мо гло да се де си да 
нам оти ма ју Ште ди о ни цу, јер би се и 
ма ли ак ци о на ри-за по сле ни пи та ли. 
Тек се са да ви ди за што су то ли ко би-
ли про тив на ше ини ци ја ти ве, ко ли ко 
су ве ли ки ин те ре си и уло зи би ли у 
пи та њу и ко ли ко је бит но да ис тра-

је мо у на шим 
на ме ра ма. Да 
п о д  с е  т и  м о , 
Моб тел је про-
дат за ви ше од 
1,5 ми ли јар ди 
евра, а од тог 
нов ца рад ни-
ци По ште ни су 
ви де ли ни шта. 
Уско ро ће се 
до го ди ти и 

при ва ти за ци ја По штан ске ште ди о ни-
це по истом сце на ри ју, а као при пре-
ма те ре на за то усле ди ли су на па ди 
на наш син ди кат и мо дел по де ле ак-
ци ја ко ји би из игре из ба цио мно ге.

По зај ми ца „ва ди” из цр ве ног
На род на Бан ка Ср би је до не ла је 

од лу ку о усло ви ма одо бра ва ња по-
зај ми це (до зво ље ног ми ну са) по те ку-
ћим ра чу ни ма гра ђа на, ко ја је сту пи-
ла на сна гу 1. ок то бра 2006. го ди не. 
То је иза зва ло и мно ге про бле ме, јер 
је По штан ска ште ди о ни ца на осно ву 
на пред на ве де не од лу ке де фи ни са ла 
по сту пак за одо бра ва ња до зво ље ног 
ми ну са по те ку ћем ра чу ну за за по сле-
не у ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”.

За све на ше за по сле не ко ји су има-
ли по зи ти ван сал до по сле књи же ња 
по зај ми це на дан 22. де цем бар 2006. 
го ди не, Ште ди о ни ца је одо бри ла до-
зво ље ни ми нус са ро ком ко ри шће-
ња од го ди ну да на.

Бан ка је по сту пак за одо бра ва ње 
до зво ље ног ми ну са по но ви ла и по-
сле књи же ња ре дов не за ра де (акон-
та ци је) 28. де цем бра 2006. го ди не. 
До зво ље ни ми нус је одо брен на го-
ди ну да на уко ли ко је по сле те ис пла-

те сал до на ра чу ну био по зи ти ван у 
на ред на 24 ча са.

Уко ли ко из нос упла те ни је био 
до во љан да до ве де ко ри сни ка те ку-
ћег ра чу на у по зи тив но ста ње, по-
сто ја ла је мо гућ ност да се до дат ном 
упла том до би је пра во на до зво ље ну 
по зај ми цу.

За по сле ни ма ко ји не обез бе де по-
зи ти ван сал до на те ку ћем ра чу ну до 
да на ис те ка већ одо бре ног ми ну са 
бан ка ће бло ки ра ти ра чун, а са мим 
тим и све на ред не упла те до мо мен та 
док ра чун не до ве ду у по зи тив но ста-
ње то ком на ред на 24 ча са, на кон че га 
ће им одо бри ти до зво ље ни ми нус.

На да мо се да ће за по сле ни ува жи-
ти ово оба ве ште ње и до го вор ко ји је 
по стиг нут са По штан ском ште ди о ни-
цом и на тај на чин из бе ћи евен ту ал-
не не при јат но сти ко је су ис кљу чи во 
по сле ди ца од лу ке На род не бан ке 
Ср би је.
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Др жа ву не за ни ма По шта

За на ма је го ди на ко ја је оби ло ва ла 
зна чај ним до га ђа ји ма ве за ним за 

по сло ва ње на шег пред у зе ћа. О свим 
ак ту ел ним пи та њи ма, про да ји Моб те-
ла, до бро вољ ном пен зи о ном оси гу ра-
њу, про да ји По штан ске ште ди о ни це, 
за ра да ма за по сле них, раз го ва ра ли 
смо са Слав ком То па ло вим, чла ном 
Управ ног од бо ра ЈП ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја” и чла ном Из вр шног од бо ра 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Ка ко оце њу је те рад Управ ног 
од бо ра ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би-
је” у про те клих го ди ну да на?

Не бих мо гао ре ћи да сам за до-
во љан. Ви ше је раз ло га за та кву 
оце ну. Управ ни од бор је до ста па-
си ван, иако је то по при лич но на-
мет нут по ло жај, а ми слим да смо и 
са ми то ме до ста до при не ли. Би ло 
је по ку ша ја да се уста но ви прак са 
ре дов них кон сул та ци ја, за тим да 
се омо гу ћи при су ство на те ре ну 
чла но ви ма УО и то ме слич но, али 
се од то га од у ста ло. Мо ја нај ве ћа 
за мер ка је да је про те кла го ди на 
про шла у ре ша ва њу нај круп ни јих 
др жав них пи та ња, а да смо се ма ло 
ба ви ли про бле ми ма По ште у ужем 
сми слу, ко ја очи глед но ни је за ни-
мљи ва те ма зна чај ним чи ни о ци ма 
у др жа ви.

Из ко јих раз ло га по сло вод но 
ру ко вод ство и ор га ни упра вља ња 
фир ме ни су ис по што ва ли од лу ку 
о до бро вољ ном пен зи о ном оси гу-
ра њу за по сле них и из ко јих ће се 
фон до ва та сред ства са да обез бе-
ди ти, од но сно по сто је ли ика кве 
га ран ци је да ће но ва Вла да обез-
бе ди ти уоп ште ова сред ства? При-
ча да са мо јед на ком па ни ја има 
до зво лу за ову вр сту по сла ви ше 
не сто ји, јер су и не ке дру ге оси гу-
ра ва ју ће ку ће до би ле ли цен цу за 
овај вид оси гу ра ња.

Те ма из у зет но зна чај на за ме не, 
а ве ру јем и мно ге за по сле не. На по-

след њој сед ни ци Управ ног од бо ра 
сам тра жио ја сан од го вор по том 
пи та њу. План по сло ва ња за 2007. 
пред ви ђа ре а ли за ци ју тог про јек-
та по чев од апри ла, а сред ства се 

обез бе ђу ју из бу џе та Ре пу бли ке. 
Сред ства су обез бе ђе на за пр вих 
го ди ну и по да на сер ви си ра ња те 
оба ве зе, а да ље фи нан си ра ње би 
тре ба ло да пре у зме Пред у зе ће 
из тро шко ва по сло ва ња. По ин-
фор ма ци ја ма ко је ја имам, укуп но 
че ти ри оси гу ра ва ју ће ку ће има ју 
ли цен цу На род не бан ке Ср би је, а 
са мо јед на је упи са на у Аген ци ју за 
при вред не ре ги стре. Оче ку је се да 
се оста ле три упи шу до кра ја ове 
го ди не. Уко ли ко се то де си, од мах 
по сле но ве го ди не мо же се при сту-
пи ти при ба вља њу нај бо ље по ну де 
и ре а ли за ци ји ове иде је ко ја би 
нам омо гу ћи ла мир ни ју ста рост. 
Што се ти че га ран ци ја, сма трам да 
озбиљ на др жа ва мо ра да кон ти ну-
и те том свог де ло ва ња ис по шту је 
пот пис на спо ра зу му прет ход ног 
ми ни стра фи нан си ја са ЈП ПТТ Ср-
би је.

Моб тел, и сва ње го ва имо ви на, 
при па ли су ПТТ-у за све га је дан 

евро. Но, уз ова кву ку по ви ну, сти-
гао је и „ми раз” у ви ду оба ве зе да 
ПТТ на ми ри сва по тра жи ва ња по-
ве ри ла ца Моб те ла. Има ли УО ин-
фор ма ци ју о вред но сти имо ви не 

Моб те ла и ви си ни 
не на пла ће них по тра-
жи ва ња од стра не 
по ве ри ла ца Моб те-
ла, од но сно, хо ће ли 
про да ја не по крет не 
имо ви не ко ја је би ла 
у вла сни штву Моб те-
ла би ти до вољ на да 
се по тра жи ва ња на-
ми ре?

Исти на, пре из ве-
сног вре ме на је осно-
ва но При вред но дру-
штво „Моб тел-ПТТ” 
доо Бе о град. Пре о-
ста ли део имо ви не 
Моб те ла је пре у зет за 

је дан евро. Пре те жна де лат ност тог 
Дру штва је из најм љи ва ње не крет-
ни на. Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је ја 
по се ду јем, у пи та њу су не крет ни не 
ве ли ке вред но сти, а ве ли ких нов ча-
них по тра жи ва ња не ма.

ПТТ је из гу био вла снич ка пра-
ва у Моб те лу, на по слов не од лу ке 
Те ле ко ма одав но већ не ма ути ца-
ја иако је зва нич но ве ћин ски вла-
сник ове фир ме, а са да је Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је на, нај бла же ре-
че но чу дан на чин, од у зе ла ПТТ-у и 
ве ћин ски па кет де о ни ца у По штан-
ској ште ди о ни ци. Пре ма не ким на-
ја ва ма, уско ро ће мо, прак тич но, 
оста ти без вла сни штва над овом 
бан ком. Син ди ка ти су до ста мла-
ко ре а го ва ли овим по во дом, а УО 
По ште се ни је ни огла сио?

Са овом ва шом кон ста та ци јом 
на кра ју се пот пу но сла жем. Али, да 
по ђе мо ре дом. Кад је Моб тел у пи та-
њу, др жа ва је од лу чи ла да ре ши тај 
про блем, али ја та да ни сам ви део 

Све стан сам ве ли ког не за до вољ ства за по сле них и не мо ти ви са но сти за ква ли те тан рад, али про јек ци ја 
за ра да за сле де ћу го ди ну је од раз на ше ре ал но сти. Са ти ме се сва ка ко не тре ба ми ри ти
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ни шта до бро за на ше Пред у зе ће и 
за по сле не, па сам био уса мљен при-
ли ком гла са ња о том по ду хва ту. На 
кра ју је остао дуг и про је кат до бро-
вољ ног пен зиј ског оси гу ра ња ко ји 
ће се, на дам се, ре а ли зо ва ти, али 
уз пу но му ка. На зби ва ња у Те ле ко-
му већ ду го не ма мо ути ца ја. Што се 
ти че По штан ске ште ди о ни це, то је 
не ја сна си ту а ци ја за мно ге па и за 
ме не. Др жа ва „из вла чи” по тра жи ва-
ња пре ма ПШ за пе ри од од 1995. до 
2001. го ди не, по пи та њу сер ви си ра-
ња оба ве за за бан ке у сте ча ју. Вр ши 
се до ка пи та ли за ци ја бан ке кроз уче-
шће у ка пи та лу. У јав но сти се ми сли 
да су то ду го ви ПШ због ло шег ра да 
Кре дит ног од бо ра бан ке по пи та-
њу афе ре сте чај не ма фи је. Сле де ће 
што ми је не ја сно, је сте да од лу ке 
по овом пи та њу до но се ор га ни бан-
ке (Скуп шти на, Управ ни од бор) без 
прет ход них ин струк ци ја да тих од 
стра не ве ћин ског вла сни ка (Управ-
ни од бор ЈП ПТТ). За са да не ма зва-
нич них ин фор ма ци ја о то ме и пре о-
ста ју нам са мо при ват ни ка на ли за 
ин фор ми са ње.

Осим гу бит ка вла снич ких пра-
ва над за ви сним пред у зе ћи ма 
ПТТ си сте ма, рад ни ци су, еви дент-
но, не за до вољ ни ви си ном за ра да, 
а ни про јек то ва на по ве ћа ња за 
на ред ну го ди ну не ће бит но по пра-
ви ти њи хов ма те ри јал ни по ло жај. 
За што је УО усво јио та кав план по-
сло ва ња за 2007. го ди ну?

Јав ност и ве ћи на на ших за по сле-
них не ма ја сну пред ста ву о ста њу у 
По шти. До бар би ланс углав ном по ти-
че од фи нан сиј ског при хо да од за ви-
сних пред у зе ћа. За оче ки ва ти је да 
то га у бли ској бу дућ но сти не бу де и 
он да нам оста је по слов ни при ход и 
рас ход ко ји су тре нут но до ста урав-
но те же ни. План по сло ва ња за 2007 
год. је до ста ам би ци о зан, на рас хо де 
се не мо же мно го ути ца ти (при лич но 
фик си ра но ста ње), има мо ви сок ни-
во ин ве сти ци ја, а за ду же ност Пред-
у зе ћа је по при лич на. Тре ба ће пу но 
уме шно сти за во ђе ње на ше фир ме 
у на ред ном пе ри о ду. Све стан сам ве-
ли ког не за до вољ ства за по сле них и 
не мо ти ви са но сти за ква ли те тан рад, 
али про јек ци ја за ра да за сле де ћу го-
ди ну је од раз на ше ре ал но сти. Са ти-
ме се сва ка ко не тре ба ми ри ти.

На осно ву чла на 34. тач ка 23. Ста-
ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је, Глав ни 
од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је, јед-
но гла сно је до нео од лу ку да се за 
чла но ве Управ ног од бо ра Фон да 
со ли дар но сти Син ди ка та ПТТ Ср би-
је име ну ју: Сне жа на Да ви до вић 
(СО Кру ше вац), Зо ран Кр стић (СО 
При шти на), Иван Не шић (СО Про ку-
пље), Мла ден Ма рић (СО Су бо ти ца), 
На та ша Сте ва но вић (СО Ди рек ци ја 
Пред у зе ћа), Бо шко Сто ја но вић (СО 
Бе о град-цен тар), Бо ри слав Фи ли по-
вић (СО Ја го ди на), То ми слав Јан ко-
вић (СО Срем ска Ми тро ви ца) и Алек-

сан дар Сте фа но вић (СО Тран спорт 
и пре ра да по штан ских по ши ља ка). 
Но ви-ста ри пред сед ник УО Фон да је 
Бо шко Сто ја но вић.

Оп ште је ми шље ње да је упра во 
Фонд со ли дар но сти са чу вао наш 
син ди кат у те шким вре ме ни ма кроз 
ко ја смо про шли у тран сфор ма ци ји 
ко ја је во ди ла од за те че ног ста ња до 
мо дер ног син ди ка та и парт не ра у со-
ци јал ном ди ја ло гу.

Пре ма по да ци ма Фон да, у го ди ни 
ко ја је за на ма по моћ по не ком од 
осно ва пред ви ђе них Пра вил ни ком 
ко ри сти ло је 1696 на ших чла но ва. 
Њи ма је ис пла ће но 10.163.570 ди на-
ра. Сред ства су нај че шће ко ри шће на 
по осно ву ду жег бо ло ва ња и смрт них 
слу ча је ва у по ро ди ци, ка да је по моћ 
нај по треб ни ја.

Чла но ви УО Фон да апе ло ва ли су 
на све син ди кал не ак ти ви сте на те-
ре ну да што бо ље ин фор ми шу члан-
ство о пра ви ма ко ја мо гу да оства ре 
по не ком од осно ва ко ји су пред ви-
ђе ни ак ти ма Фон да. До го во ре но је 
и да се ор га ни зу је еду ка ци ја у ве зи 
са на чи ном и пра ви ма на по моћ ко ју 
на ши чла но ви мо гу оства ри ти пре ко 
Фон да со ли дар но сти.

Као до при нос тој иде ји, По штар 
у овом бро ју об ја вљу је Пра вил ник 
и Упут ство ко јим се бли же ре гу ли шу 
ви си на одо бре них сред ста ва, при о-
ри те ти ис пла та и дру ги кри те ри ју ми 
ко ји су у ве зи са ко ри шће њем сред-
ста ва Фон да.

Бо шко Сто ја но вић по но во Бо шко Сто ја но вић по но во 
пред сед никпред сед ник

Санк ци је за ду жни ке
На сед ни ци Управ ног од бо ра 

Фон да со ли дар но сти кон ста то ва-
но је да по сто је при ме ри да не-
ке син ди кал не ор га ни за ци је не 
упла ћу ју ре дов но сво је оба ве зе 
или ду гу ју но вац ко ји је члан ству 
од би јен, а ни је упла ћен Фон ду со-
ли дар но сти.

И по ред то га, зах те ви за по моћ 
ре дов но сти жу, та ко да је од лу че-
но да се сви пред ме ти об ра де и 
сред ства одо бре, али да се са упла-
та ма са че ка до на ми ре ња ду го ва.

Чла но ви УО фон да апе лу ју на 
пред сед ни ке син ди кал них ор га-
ни за ци ја ко ји ду гу ју чла на ри ну да 
што пре ис пу не сво ју оба ве зу ка ко 
њи хо ви чла но ви не би би ли оште-
ће ни и ка ко би оства ри ли пра во 
пре ма ва же ћем Пра вил ни ку.
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Вла да је упла том из бу џе та по кри-
ла на вод не гу бит ке јед не од нај-

ве ћих, за са да не при ва ти зо ва них, 
ба на ка у Ср би ји, са 1,336 ми ли јар ди 
ди на ра. Та кву од лу ку вла да је до не ла 
на сед ни ци одр жа ној 19. но вем бра. 
Ти ме је др жа ва пре у зе ла ве ћин ско 
вла сни штво у По штан ској ште ди о ни-
ци и по ста ла нај ве ћи по је ди нач ни 
ак ци о нар, с уче шћем у ка пи та лу од 
око 51 од сто. Око осам од сто ак ци ја 
у тој, са да др жав ној бан ци, има ПИО 
фонд. Ме ђу тим, то ни је крај це ле при-
че, већ се оче ку је да се у на ред них 
не ко ли ко ме се ци још јед на пре о ста-
ла др жав на бан ка – Срп ска бан ка 
– при по ји По штан ској ште ди о ни ци. 
Ка да се ове две бан ке бу ду спо ји ле, 
др жа ва ће по ста ти вла сник око 90 од-
сто ак ци ја Ште ди о ни це, док ће вла-
снич ко уче шће ПТТ Ср би је па сти на 
ма ње од де сет од сто. Ти ме ће и фор-
мал но би ти ис пу ње ни сви усло ви да 
се та, са да об је ди ње на бан ка, ме ђу 
во де ћи ма у по сло ва њу са ста нов ни-
штвом са пре ко 1,3 ми ли о на те ку ћих 
ра чу на и два ми ли о на из да тих плат-
них кар ти ца, про да по ве о ма по вољ-
ној це ни.

На ста вља се да кле за по че та прак-
са ви ђе на у слу ча ју Моб тел да др-
жа ва на ред бом, у ма ни ру Ве ли ког 
Бра та, при си ли По шту да се 
до бро вољ но од рек не 
вла сни штва, од но-
сно ве ћин ског па ке-
та ак ци ја у сво јим 
за ви сним пред у зе-
ћи ма. Да под се ти мо, 
без при стан ка пред-
став ни ка ПТТ-а у ор-
га ни ма упра вља ња 
Ште ди о ни це ни је се мо-
гло де си ти да се ме ња вла-
снич ка струк ту ра а они мо ра ју гла-
са ти пре ма упут стви ма до би је ним 
од Управ ног од бо ра ПТТ-а ко ји о овој 
те ми ни је ни рас пра вљао. Не ја сно је 
и ода кле се по ја вио на вод ни гу би так 
ка да се зна да је по за вр шним ра чу-
ни ма Ште ди о ни ца ре дов но при ка зи-
ва ла по слов ну до бит. 

Син ди кат ПТТ Ср би је се тим по-
во дом огла сио и упу тио отво ре но 
пи смо рад ни ци ма По ште, Вла ди ре-
пу бли ке Ср би је и по сло вод ству:

„По што ва не ко ле ге, свим за по сле-
ни ма у ПТТ-у је по зна та чи ње ни ца да 
је По шта Ср би је ве ћин ски вла сник 
По штан ске ште ди о ни це, са ско ро 
80% вла сни штва. Та ко ђе вам је по-
зна то да већ ду же вре ме у по штан-
ској и ши рој јав но сти ко ла ју при че 
да ће нам По штан ску ште ди о ни цу 
од у зе ти, као што су то учи ни ли и са 
Моб те лом, но ми у ту при чу ни смо 
же ле ли да ве ру је мо.

Из сред ста ва јав ног ин фор ми са-
ња смо са зна ли да је др жа ва, на „вол-
ше бан на чин”, про ме ни ла струк ту ру 
вла сни штва, та ко што је из ми ри ла 
на вод но огром не ду го ве По штан ске 
ште ди о ни це.

На по ми ње мо да пред став ни ци 
ПТТ-а, као ве ћин ског вла сни ка По-
штан ске ште ди о ни це, ни ка да ни су 

би ли упо зна ти са из ра зи то не га тив-
ним по сло ва њем По штан ске ште ди-
о ни це и огром ним гу би ци ма, ко ји се 

са да обе ло да њу ју.
До са да је код про ме не 

струк ту ре вла сни штва 
бар фор мал но по што ва на 
прак са да над ле жни ор га-
ни упра вља ња до не су од-

лу ку ко ја је ди ри го ва на од 
стра не др жав них ор га на.

Овај пут је ред по те за 
са свим обр нут, та ко да је 
др жа ва из вр ши ла прав но 

на си ље и по ста ла вла сник 
51 од сто вла сни штва По штан ске 

ште ди о ни це, а да Управ ни од бор 
ПТТ, као ор ган упра вља ња ве ћин-
ског ак ци о на ра ПШ, ни је ни рас пра-
вљао а ка мо ли до нео од лу ку о про-
ме ни струк ту ре вла сни штва. Без 
ста ва и од лу ке УО ПТТ-а ни су мо гли 
да гла са ју ни пред став ни ци По ште у 
ор га ни ма упра вља ња Ште ди о ни це.

На ма је по зна то да је у Ср би ји на 
сце ни ква зи-ак ци о нар ство, али ова-
квим по сту па њем др жав них ор га на, 
рад ни ци ПТТ-а ауто мат ски гу бе пра-
во на ак ци је По штан ске ште ди о ни це, 
при ли ком евен ту ал не, а са да већ из-
ве сне при ва ти за ци је та ко да је Син ди-
кат ПТТ Ср би је при мо ран да де лу је у 
по ку ша ју да за шти ти ин те ре се за по-
сле них. Ин ди ка тив но је да од ПТТ-а 
др ско од у зи ма ју за ви сна пред у зе ћа, 
у ко ји ма је ПТТ ве ћин ски вла сник, а 
да за по сле ни и бив ши за по сле ни у 
ПТТ од то га не ма ју ни ка кве ко ри сти.

На осно ву на пред на ве де ног, за-
бри ну ти смо за суд би ну По штан ске 
ште ди о ни це, а ти ме и за рад ни ке 
ПТТ-а, ко ји оба вља ју плат ни про мет, 
као и за угро жа ва ње по слов ног при-
хо да ПТТ-а. У скла ду са са ве том прав-
ног ти ма, пред у зе ће мо од ре ђе не 
ко ра ке и о све му оба ве шта ва ти за по-
сле не и јав ност.”

ДУ ГО ВИ ИРА КА
Спа ја ње По штан ске ште ди о-

ни це и Срп ске бан ке до са да је 
од ла га но два пу та. Пре ма на ја ва-
ма зва нич ни ка, спа ја њем нај ве ће 
до ма ће бан ке у по сло ва њу са ста-
нов ни штвом и Срп ске бан ке ко ја 
је ори јен ти са на на при вре ду, до би-
ла би се ја ка до ма ћа бан ка у оба 
сек то ра. Срп ска бан ка ра ни је се 
зва ла Ју га рант бан ка и пра ти ла је 
из воз до ма ће вој не ин ду стри је. Из 
тих по сло ва, пре ма не зва нич ним 
про це на ма, ву ку се те шко на пла ти-
ва по тра жи ва ња из Ира ка у ви си-
ни од око 256 ми ли о на до ла ра.

Кад Ве ли ки брат за по ве ди
Као што смо се при бо ја ва ли, Вла да Ср би је је по кри ла на вод ни гу би так По штан ске ште ди о ни це од 1,3 
мили јар де, пре у зе ла ве ћин ско вла сни штво и по ста ла њен нај ве ћи ак ци о нар са око 51 од сто, а ПТТ „Ср би ја” 
са да, уме сто 79,32 по се ду је око 41 од сто ак ци ја. И по ред упо зо ра ва ња, на сед ни ци Управ ног од бо ра ЈП 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” ни је се рас пра вља ло о овој те ми, па се не зна по чи јем су на ло гу гла са ли чла но ви 
у ор га ни ма упра вља ња Ште ди о ни це
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Тра жи мо ре ше ње
По во дом про бле ма ко ји су на ста-

ли у ве зи са ре ша ва њем стам бе них 
по тре ба за по сле них у ПТТ-у, Син ди-
кат ПТТ Ср би је, у по ку ша ју да се из-
на ђе нај бо ље ре ше ње, обра тио се и 
пре ми је ру: „Овим пу тем Вам се обра-
ћа мо, да ука же мо на не ло гич ност 
ко ју је про из ве ла Уред ба о ре ша ва-
њу стам бе них по тре ба ку по ви ном 
ста но ва из гра ђе них сред стви ма за 
ре а ли за ци ју На ци о нал ног ин ве сти-
ци о ног пла на. Ова Уред ба је об ја-
вље на 29.09.2006. го ди не и од но си 
се на за по сле не у кул ту ри, обра зо-
ва њу, здрав ству, ор га ни ма др жав не 
упра ве и пра во су ђа. Уред ба про пи-
су је кре ди ти ра ње на 20 го ди на са 
уче шћем од 20 од сто и го ди шњом 
ка ма том од 0,5 про це на та и као на-
ро чи то зна чај но, оба ве зу от ку па тих 
ста но ва. Та ко ђе је, од ре ђе но фор ми-
ра ње бу џет ског фон да ста но град-
ње, чи ја би се сред ства ко ри сти ла 
за из град њу но вих ста но ва.

Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је је 
сво јом од лу ком, ус кра тио ове мо гућ-
но сти за по сле ни ма у јав ним пред у-
зе ћи ма, па и у ЈП ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја”. До шло се до си ту а ци је да 
су за по сле ни у пред у зе ћу као што је 
на ше, ко је сво јим по сло ва њем ни на 
ко ји на чин ни је на те ре ту др жа ви, 

већ са свим су прот но ви ше крат ним 
до на ци ја ма бу џе ту знат но по ма же 
ње ном функ ци о ни са њу, до ве де ни у 
те жи по ло жај по пи та њу ре ша ва ња 
стам бе них по тре ба.

Ову при ли ку та ко ђе ко ри сти мо 
да ука же мо на не а жур ност ре пу-
блич ке Ди рек ци је за имо ви ну, ко ја, 
из ме ђу оста лог, да је са гла сност на 
от куп ста но ва у вла сни штву јав них 
пред у зе ћа. То ком чи та ве 2004. и 
2005. го ди не ни је скло пљен ни је-
дан уго вор о про да ји ста но ва у др-
жав ној сво ји ни из на ма не по зна тих 
раз ло га, те су за по сле ни до ве де ни у 
по ло жај јер ни су оства ри ли сво је за-
ко ном за га ран то ва но пра во. Ис ти че-
мо да на ше пред у зе ће ни је до би ло 
ни упут ство за да ља по сту па ња.

Као за кљу чак се на ме ће по сто ја-
ње дво стру ких стан дар да, од но сно 
ве ли ка не рав но прав ност за по сле-
них у јав ним пред у зе ћи ма, за ко је 
Уред ба из 2002. го ди не, де ли мич но 
оспо ре на од лу ком Устав ног су да, је-
ди но и ва жи.

На осно ву го ре на ве де ног, оче ку-
је мо од Вас да ме ха ни зми ма ко ји ма 
рас по ла же те, до ве де те за по сле не у 
ЈП ПТТ „Ср би ја” у бар рав но пра ван 
по ло жај са за по сле ни ма код ко ри-
сни ка сред ста ва бу џе та.”

Ста но ви у за куп

О про бле ми ма ко ји су на ста ли 
ве за но за ре ша ва ње стам бе не 

про бле ма ти ке за по сле них у По шти 
смо већ пи са ли. По шта је јед но од 
рет ких пред у зе ћа ко је још увек из-
два ја зна чај на сред ства за ре ша ва ње 
стам бе них по тре ба сво јих рад ни ка, а 
ове го ди не је пред ви ђе но да се у те 
свр хе по тро ши 580 ми ли о на ди на ра. 
Ка да је 8. ав гу ста ове го ди не об ја вље-
на већ „чу ве на” од лу ка Устав ног су да 
Ре пу бли ке Ср би је по ко јој је ви ше од-
ред би Уред бе о ре ша ва њу стам бе них 
по тре ба иза бра них, по ста вље них и 
за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред-
ста ва у др жав ној сво ји ни про гла ше но 
не у став ним и не за ко ни тим, од лу че но 
је да се пла ни ра на сред ства за кре ди-
ти ра ње утро ше на ку по ви ну ста но ва 
у за куп на од ре ђе но вре ме.

У то ку је по сту пак за ку по ви ну 103 
ста на од Гра ђе вин ске ди рек ци је на 
те ри то ри ји це ле Ср би је, а већ се зна 
да ће у Бе о гра ду би ти ку пље но 75 ста-
но ва, у Но вом Са ду де сет, Кра гу јев цу 
че ти ри, Ни шу три, Зре ња ни ну и Ужи-
цу по два, а у Ко ва чи ци, Про ку пљу, 
Ле сков цу, Сом бо ру, Бо ру и Шап цу по 
је дан стан. На жа лост, Гра ђе вин ска ди-
рек ци ја ни је мо гла да нам у пот пу но-
сти иза ђе у су срет та ко да, пре ма ли-
сти стам бе не угро же но сти, не до ста ју 
по два ста на у Кра ље ву и Су бо ти ци и 
је дан у Срем ској Ми тро ви ци, на шта 
ће се по себ но обра ти ти па жња у сле-
де ћој го ди ни.

Ка ко је нај ве ћи број рад ни ка кон-
ку ри сао упра во за до би ја ње кре ди та, 
до го во ре но је да ће у де о би ста но ва, 
а на осно ву прет ход но об ја вље ног 
огла са, има ти пра во да кон ку ри шу 
сва за ин те ре со ва на ли ца, ка ко она 
ко ја пр ви пут кон ку ри шу та ко и она 
ко ја су већ ра ни је под но си ла зах те-
ве за стам бе ни кре дит, с тим што при 
но вом кон ку ри са њу не ће мо ра ти по-
но во да под но се по треб ну до ку мен-
та ци ју.

Ина че, по ме ну том од лу ком Устав-
ног су да нај ви ше су оште ће ни упра во 
за по сле ни ко ји су за по че ли град њу 
стам бе ног објек та или адап та ци ју ку-
ће или ста на, јер Пред у зе ће ви ше не 
мо же да их кре ди ти ра. До дат ни про-
блем је и чи ње ни ца да би кре ди ти-
ра њем мо гао да бу де ре шен да ле ко 
ве ћи број слу ча је ва стам бе не угро же-
но сти, јер се за го то ве ста но ве мо ра 
из дво ји ти знат но ви ше сред ста ва.

Пре ма ре чи ма Слав ка То па ло ва 
и Дра га на Ра до је ви ћа, на ших пред-

став ни ка у стам бе ној ко ми си ји, они су 
свој део по сла оба ви ли са ве сно и на 
вре ме. Од ра ђе но је бли зу 400 те рен-
ских про ве ра, а на жа лост би ло је до-
ста слу ча је ва да су за по сле ни под мо-
рал ном, кри вич ном и ма те ри јал ном 
од го вор но шћу да ва ли и ове ра ва ли у 
су ду не и сти ни те из ја ве о стам бе ној си-
ту а ци ји. Пред ви ђе но је да се до кра ја 
го ди не ку пи свих 100 ста но ва, а за тим 
сле ди ко нач но ран ги ра ње и да ва ње 
ре ше ња. Прог но зе су да се то не мо же 
де си ти пре апри ла 2007. го ди не.

Од лу ком Устав ног су да Ср би је за бра ње но је кре ди ти ра ње за по сле них у јав ним слу жба ма ра ди ре-
ша ва ња стам бе них по тре ба, па ће сред ства од бли зу 600 ми ли о на ди на ра ко ли ко је у По шти Ср би је 
на ме ње но за ове по тре бе би ти утро ше на за ку по ви ну ста но ва. Чи тав по сао мо ра би ти за вр шен до 
кра ја ове го ди не, а по де ла ре ше ња за ста но ве ко је ће рад ни ци до би ти у за куп до апри ла 2007
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а

2010

Ре фор ма по штан ског
са о бра ћа ја

Ва жност овог до ку мен та сва ка ко је 
ве ли ка и у мно го ме ће опре де ли-

ти и ути ца ти на суд би ну на шег пред у-
зе ћа па и за по сле них. Сто га смо ин си-
сти ра ли на упо зна ва њу син ди кал них 
ли де ра са На цр том стра те ги је ка ко 
би се ин фор ми са ли и пред у пре ди-
ли евен ту ал не по сле ди це иза зва не 
ре фор мом по штан ског са о бра ћа ја 
Ср би је. Са нај ве ћом па жњом смо са-
слу ша ли, а ка сни је и ана ли зи ра ли и 
ко мен та ри са ли део до ку мен та ко ји 
је по све ћен ци ље ви ма ре струк ту ри-
ра ња и ре струк ту ри ра њу јав ног по-
штан ског опе ра то ра. У то ме нам је не-
се бич но по мо гао и члан екс перт ског 
ти ма ми ни стар ства за ка пи тал не ин ве-
сти ци је и наш ко ле га, за ме ник ди рек-
то ра Ди рек ци је за стра те ги ју, раз вој и 
мар ке тинг мр Ми лан Бру јић.

Основ ни циљ из ра де овог до ку-
мен та и по тре бе ре фор ми са ња по-
штан ског са о бра ћа ја Ср би је је да се 
до кра ја 2010. го ди не свим ко ри сни-
ци ма по штан ских услу га у Ср би ји омо-
гу ће услу ге ви со ког ни воа ква ли те та 
по што ни жим це на ма.

По ла зе ћи од ове ин тен ци је де фи ни-
са ни су сле де ћи стра те шки ци ље ви:

1. Фор ми ра ње и омо гу ћа ва ње 
ра да не за ви сног ре гу ла тор ног те ла 
– Ре пу блич ке аген ци је за по штан ске 
услу ге. За кон о по штан ским услу га ма 
усво јен је 18. фе бру а ра 2005. го ди не, 
а оба ве за је На род не скуп шти не да 
име ну је чла но ве Са ве та Ре пу блич-
ке аген ци је за по штан ске услу ге. То 
се, на жа лост, ни је де си ло и нај ви ше 
ште те због то га је упра во има ло на ше 
Пред у зе ће и то због „ди вља ња” не ло-
јал не кон ку рен ци је.

2. Омо гу ћи ти при ме ну За ко на о 
по штан ским услу га ма. За кон о по-
штан ским услу га ма се не при ме њу је 
у пот пу но сти упра во за то што још не 
по сто ји Аген ци ја.

3. Ре струк ту ри ра ње јав ног опе ра-
то ра – По ште Ср би је, на осно ву Ак ци-
о ног пла на Вла де (рок - по фа за ма до 
кра ја 2008. го ди не).

4. Ли бе ра ли за ци ја тр жи шта. Има-
ју ћи у ви ду ши ри дру штве но-еко ном-
ски зна чај По ште Ср би је као јав ног 
опе ра то ра, по сто је ће кон ку рент ске 
од но се и сте пен раз ви је но сти укуп-
не по штан ске мре же у Ср би ји, да ља 
ли бе ра ли за ци ја по штан ског тр жи шта 
мо ра би ти по сте пе на и кон тро ли са на 
и то:

–  до кра ја 2008. го ди не – пи смо но-
сне по шиљ ке до 350 g, упут ни це 
у кла сич ној и елек трон ској фор-
ми, суд ска пи сме на и пи сме на 
по управ ном и пре кр шај ном по-
ступ ку;

–  до кра ја 2010. го ди не – пи смо но-
сне по шиљ ке до 100 g, упут ни це 
у кла сич ној и елек трон ској фор-
ми, суд ска пи сме на и пи сме на 
по управ ном и пре кр шај ном по-
ступ ку;

–  по сле 2010. го ди не – обез бе ди ти 
пот пу ну ли бе ра ли за ци ју, ко ја, у 
пр вој фа зи, об у хва та пи смо но-
сне по шиљ ке до 50 g, упут ни це 
у кла сич ној и елек трон ској фор-
ми, суд ска пи сме на и пи сме на по 
управ ном и пре кр шај ном по ступ-
ку, а на кон че га сле ди пот пу на ли-
бе ра ли за ци ја.

5. Де фи ни са ње ме ха ни зма за одр-
жа ва ње уни вер зал не услу ге.

6. До но ше ње пла на раз во ја ква ли-
те та услу га.

Ус по ста вља ње и ис пу ња ва ње ква-
ли те та по штан ских услу га тре ба да се 
оства ри кроз утвр ђи ва ње стан дар да 
услу га и хар мо ни за ци јом на ци о нал ног 
по штан ског си сте ма са ме ђу на род ном 
мре жом. По ла зе ћи од то га, ре ал но је 
про јек то ва ти по сти за ње стан дар да 
ква ли те та Д+2 за пре нос по штан ских 

по ши ља ка у уну тра шњем са о бра ћа ју, 
по фа за ма до кра ја 2010. го ди не.

до кра ја 2008. го ди не
 за 70% по шта н ских по ши ља ка
до кра ја 2010. го ди не
 за 90% по штан ских по ши ља ка.

7. Из град ња и по че так ра да ГПЦ у 
Бе о гра ду. Има ју ћи у ви ду да је на сед-
ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је од 13. 
де цем бра 2002. го ди не Про је кат глав-
ног по штан ског цен тра у Бе о гра ду 
оце њен као про је кат од стра те шког 
зна ча ја за Ре пу бли ку. (рок – до кра ја 
2007. го ди не)

8. Раз вој но вих услу га. Обез бе ди-
ти ре гу ла тор но окру же ње ко је ће 
по штан ским опе ра то ри ма омо гу ћи-
ти уво ђе ње и раз вој но вих услу га из 
обла сти: по штан ских фи нан сиј ских 
услу га, елек трон ских по штан ских 
услу га, услу га оси гу ра ња, ло ги стич-
ких по штан ских услу га, итд.

9. Укљу чи ва ње до ма ће ин ду стри-
је и на уч но-ис тра жи вач ких по тен ци-
ја ла у раз вој по штан ског са о бра ћа ја 
Ср би је.

РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊЕ
У ве зи са ре струк ту ри ра њем ЈП 

ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”, Стра те ги ја 
де фи ни ше сле де ћи ред ак тив но сти:

Ре струк ту ри ра ње По ште Ср би је 
мо ра би ти по ста вље но та ко да обез бе-
ди пот пу ну тран сфор ма ци ју јав ног по-
штан ског опе ра то ра из не ка да шњег 
ста ту са јав не ин сти ту ци је, ко ја је 
сво је по сло ва ње одр жа ва ла при мар-
но за хва љу ју ћи свом мо но пол ском 
ста ту су, у тр жи шно ори јен ти са но 
пред у зе ће, спо соб но да по слу је по 
европ ским стан дар ди ма у усло ви ма 
рас ту ће кон ку рен ци је. 

Има ју ћи све ово у ви ду, це ло ку пан 
про цес ре струк ту ри ра ња пре ма овом 
до ку мен ту би ће по де љен у две основ-
не фа зе и то:

На црт Стра те ги је раз во ја по штан ског са о бра ћа ја пред ста вља су штин ски ва жан до ку мент за раз вој наше 
де лат но сти ко ји, уз већ до нет За кон о по штан ским услу га ма, тре ба да ду го роч но усме ри и уре ди ову 
област
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Пр ва фа за би об у хва ти ла из два ја-
ње и са мо стал но тр жи шно по зи ци о-
ни ра ње non co re де лат но сти, уз прет-
ход но са гле да ва ње сте пе на њи хо ве 
функ ци о нал не по ве за но сти са co re 
(ба зич ним, основ ним) би зни сом.

Дру га фа за од но си се на ре ор га ни-
за ци ју ба зич не де лат но сти, усме ре не 
на по ве ћа ње ин тер не ефи ка сно сти 
и ефек тив но сти у оба вља њу по штан-
ских услу га и то при мар но кроз ауто-
ма ти за ци ју по слов них про це са и раз-
вој но вих сер ви сних ли ни ја.

Основ ни про бле ми ко ји се ја вља ју 
у опе ра ци о на ли за ци ји пр ве фа зе од-
но се се пр вен стве но на за те че но ста-
ње ка дров ског по тен ци ја ла у non co re 
де лат но сти ма и не до ста так тр жи шног 
на чи на раз ми шља ња 
и де ло ва ња. По се бан 
про блем је не до ста-
так кре а тив них иде ја 
и ква ли фи ко ва ност 
за по сле них ко ја не 
од го ва ра зах те ви ма 
тр жи шта.

По ред, то га не ке од 
ових де лат но сти функ-
ци о нал но су ве за не 
за оба вља ње по штан-
ских услу га (нпр. тран-
спорт на де лат ност), 
та ко да би њи хо во из-
два ја ње у „за те че ном 
ста њу” усло ви ло, уме-
сто ре дук ци је – по ве-
ћа ње тро шко ва ба зич-
не де лат но сти.

У ци љу пре ва зи ла же ња из не тих не-
до ста та ка ре а ли за ци ји пр ве фа зе би 
прет хо ди ло не ко ли ко под фа за и то:

I/1 фа за – из ра да де таљ них ана ли-
за ак ту ел ног ста ња и по сло ва ња за 
сва ку од non co re де лат но сти са пред-
ло гом мо гу ћих пра ва ца њи хо вог тр-
жи шног оса мо ста љи ва ња;

I/2 фа за – иден ти фи ка ци ја сте пе на 
функ ци о нал не ве за но сти (у це ли ни 
и/или де ли мич но) де лат но сти ко је се 
оба вља ју у окви ру по је ди них non co-
re ор га ни за ци о них је ди ни ца и њи хо-
во ор га ни за ци о но дис ло ци ра ње;

I/3 фа за – из ра да би знис пла но-
ва (ви ше го ди шњих) бу ду ћег са мо-
стал ног по сло ва ња из дво је них тј. 
са мо стал них пред у зе ћа, за јед но са 
со ци јал ним про гра ми ма и про це-
ном ефе ка та на ма тич но пред у зе ће 
По шту Ср би је;

I/4 фа за – им пле мен та ци ја ода-
бра ног про јек то ва ног сце на ри ја и 
ре ги стра ци ја са мо стал них при вред-
них су бје ка та по прин ци пу за ви сних 
пред у зе ћа;

I/5 фа за – при ва ти за ци ја (пот пу на 
или де ли мич на) за ви сних пред у зе ћа. 
Сам по сту пак при ва ти за ци је и то у 
сми слу пот пу не при ва ти за ци је, мо гу-
ће је спро ве сти са мо за де лат но сти ко-
је ни су функ ци о нал но ве за не за co re 
би знис. Ди на мич ки, пот пу на ре а ли за-
ци ја пр ве фа зе ре струк ту ри ра ња По-
ште Ср би је тре ба ло би да се окон ча 
до кра ја 2008. го ди не.

Дру га фа за ре струк ту ри ра ња од-
но си се на ре ор га ни за ци ју ба зич не 
де лат но сти и об у хва та про гра ме 

Ср би је у не про фит ним је ди ни ца ма 
по штан ске мре же.

II/4 фа за – из ра да про је ка та раз во-
ја но вих услу га. 

ПЛА НО ВИ И ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ
У ве зи са пла ни ра ним ин ве сти ци ја-

ма у По шти, ко је би и прак тич но ути-
ца ле на мо гућ ност при ме не Стра те ги-
је раз во ја по штан ског са о бра ћа ја на 
на ше пред у зе ће, по сто је и кон крет ни 
ре зул та ти. За ГПЦ Бе о град пла ни ра ни 
из нос сред ста ва је око 23 ми ли о на 
евра, а за ре но ви ра ње, мо дер ни за ци-
ју и функ ци о нал ни ји рад око 900 по-
штан ских обје ка та, као и на бав ку тран-
спорт них сред ста ва, пла ни ра но је да 
се утро ши око 15,7 ми ли о на евра. За 

ин фор ма ци о не тех-
но ло ги је и те ле ко-
му ни ка ци је у функ-
ци ји по штан ског 
са о бра ћа ја и пра-
те ћих де лат но сти 
пла ни ра ни из нос 
сред ста ва за ин ве-
сти ци је је око 14,5 
ми ли о на евра.

Сви ови по ка за-
те љи го во ре да се 
про ме не у де лат-
но сти ко ју оба вља 
на ше пред у зе ће 
убр за но при пре ма-
ју и да ће мо, хте ли 
то или не, мо ра ти 
да про ђе мо кроз 
озбиљ не ре фор ме 

ко је су за за по сле не че сто бол не. То 
са со бом но си и пу но те ма и про бле-
ма за син ди ка те и до бро је што по сто-
ји свест и же ља да се за пред сто је ће 
иза зо ве аде кват но при пре ми мо. Еду-
ка ци ја и упо зна ва ње са про бле мом 
сва ка ко је пр ви од ко ра ка, а си гур но 
је да ће мо се са свим сво јим ка па ци-
те ти ма укљу чи ти нај пре у про цес ре-
струк ту ри ра ња ка ко би што без бол ни-
је до че ка ли и про шли ту нео п ход ну 
фа зу тран зи ци је ПТТ си сте ма.

По што ва ни чи та о ци, На црт Стра те-
ги је је за вр шен на Ус крс, ле та го спод-
њег 2006. Ми же ли мо да ве ру је мо да 
је у пи та њу сим бо ли ка „вас кр сну ћа” 
По ште из ду го го ди шњег за о ста ја ња 
за оста лим јав ним пред у зе ћи ма у по-
гле ду мо дер ни за ци је си сте ма, а пре 
све га стан дар да за по сле них.

Б. Ка ла ја но вић

ра ци о на ли за ци је по сло ва ња, мо дер-
ни за ци ју по штан ске тех но ло ги је, по-
ди за ње ни воа тех нич ко-тех но ло шке 
опре мље но сти за ба зич не по штан ске 
ка па ци те те, раз вој но вих сер ви са, 
уна пре ђе ње стан дар да ква ли те та и 
раз вој ка дров ског по тен ци ја ла.

Кључ ни про јек ти ко ји се ре а ли зу ју 
у окви ру ове би ли би:

II/1 фа за – из град ња и по че так ра-
да ГПЦ-а, као основ ног усло ва за да-
љу мо дер ни за ци ју и ауто ма ти за ци ју 
по штан ских про це са;

II/2 фа за – мо дер ни за ци ја и уни-
фи ка ци ја во зног пар ка, чи ме ће се 
по ред по бољ ша ња тран спор та и ква-
ли те та у пру жа њу по штан ских услу га 
обез бе ди ти и раз вој но вих услу га ло-
ги стич ког ти па;

II/3 фа за – ре а ли за ци ја про јек та 
са мо за по шља ва ња рад ни ка По ште 
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а по себ но је сра мот но што ни ко од 
пред став ни ка за по сле них ни је знао, 
ни ти је био оба ве штен да се при пре-
ма пре да ја на ших обје ка та ко ји су би-
ли на ме ње ни за од мор и опо ра вак 
по штан ских рад ни ка.

Да под се ти мо, на сед ни ци Управ-
ног од бо ра ЈП ПТТ са о бра ћа ја 

„Ср би ја”, ко ја је одр жа на 29. сеп тем-
бра 2005. го ди не, по на ло гу Вла де 
Ср би је, од но сно Ми ни стар ства фи-
нан си ја, до не те су од лу ке о пре но-
су осни вач ких пра ва и уде ла ЈП ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја” у за ви сним при-
вред ним дру штви ма, ТА „Пост турс” 
д.о.о. Бе о град и „ПТТ-Уго сти тељ-
ство” д.о.о. Бе о град, на Ре пу бли ку 
Ср би ју.

Они ма ко ји су до но си ли од лу ке 
очи глед но ни је ни шта зна чи ла чи ње-
ни ца да је у по ступ ку до го ва ра ња о 
из два ја њу по ме ну тих де ло ва ПТТ-а 
по стиг нут до го вор из ме ђу по сло-
вод ства и син ди ка та и да су усво је не 
од лу ке ко ји ма су де фи ни са ни и ме ха-
ни зми за шти те рад ни ка и имо ви не у 
ко ју су ула га ли сви рад ни ци По ште. 
Пре ма тим ак ти ма Јав но пред у зе ће 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” тре ба ло је 
да обез бе ди кон ти ну и тет по сло ва-
ња и не сме та но оба вља ња де лат но-
сти Дру штва у ро ку не кра ћем од 3 
го ди не. За нас је то та да би ло ве о ма 
бит но јер смо, на па пи ру, има ли све 
ме ха ни зме за шти те пра ва за по сле-

Не ма па ра за пла те
за по сле ни ма

них а он да је без ика квог упо зо ре ња 
и на ја ве све ба че но низ во ду и то без 
„зр на ба ру та”.

Без у спе шно смо се ус про ти ви ли 
ова квој од лу ци и на чи ну ра да, јер је 
то прак тич но зна чи ло да су По шта и 
по штан ски рад ни ци из гу би ли хо те-
ле и од ма ра ли шта у ко је су го ди на ма 
ула га ли, ко је су гра ди ли и одр жа ва-
ли. То је та ко ђе зна чи ло и да су на-
пу ште ни сви прин ци пи до го ва ра ња 
из ме ђу по сло вод ства и син ди ка та 
ка да је ре струк ту ри ра ње у пи та њу, 

По штан ски дом у рас па ду
Не дав но смо са зна ли да су по-

че ли ве ли ки ра до ви, као и да се 
пла ни ра ју још ве ћа ула га ња на 
јед ној од нај леп ших пла ни на Ср-
би је – Див чи ба ра ма. Због свог по-
ло жа ја и бли зи не глав ном гра ду, 
тој пла ни ни се пред ви ђа ту ри сти-
тич ки про цват и раз вој што се, 
на жа лост , не мо же ре ћи за наш 
обје кат (још увек у вла сни штву По-
ште) на тој пла ни ни. Об и шли смо 
Див чи ба ре и наш обје кат, ко ји је 
не ка да био оми ље но са ста ја ли-
ште По шта ра ко ји во ле при ро ду, 
за те кли смо за тво рен дом у фа зи 
рас па да. На и ме, већ пет го ди на 
По штан ски дом се не ко ри сти, па 
су се у ње га усе ли ли вла га и ту га. 
Апе лу је мо на по сло вод ство да 
по мог не ка ко би са чу ва ли и при-
ве ли на ме ни ово ме сто на ко ме 
по штан ски рад ни ци тре ба да се 
од мо ре и где тре ба да ужи ва ју у 
свим ча ри ма при ро де ко ју то ме-
сто ну ди.

За јам за пла те
У ни зу ак тив но сти ко је смо има ли за јед но са ру ко вод ством син ди ка та 

Уго сти тељ ства, оба вљен је раз го вор са Бра ти сла вом Бла го је ви ћем, по-
моћ ни ком ре пу блич ког ми ни стра за ка пи тал не ин ве сти ци је у же љи да се 
ко нач но поч не са ре ша ва њем про бле ма. У том раз го во ру смо још јед ном 
до би ли по твр ду да не по сто ји ја сна стра те ги ја др жа ве у од но су на имо ви-
ну и за по сле не ко ји ра де у ПТТ Уго сти тељ ству 

Са сво је стра не, По шта ће по но во да ти кре дит-за јам Уго сти тељ ству ка-
ко би рад ни ци ма би ле ис пла ће не за ра де, али сви смо све сни да је то са мо 
пре ла зно ре ше ње. Не за до вољ ни рад ни ци на ја вљу ју про те сте у же љи да 
се њи хов ста тус ко нач но ре ши и у то ме ће има ти пу ну по др шку Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

Про шло је ви ше од го ди ну да на ка ко су По шти од у зе та осни вач ка пра ва и удео у рад ним је ди ни ца ма 
Пост турс и Уго сти тељ ство, ко је од та да по слу ју као при вред на дру штва под окри љем Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је. Пост турс се не ка ко сна шао на тр жи шту, али су се ве ли ки про бле ми по ја ви ли у Уго сти тељ-
ству ко је је до шло у си ту а ци ју да не ма па ра да ис пла ти за ра де за по сел ни ма

Предраг Ћућула

Го ди ну да на ка сни је про бле ми су 
још ве ћи и озбиљ ни ји. На и ме, Уго-
сти тељ ство је од пр вог да на одва ја-
ња без при пре ма, пла на и до го во ра, 
оста вље но на ми лост и не ми лост 
– са мом се би. Ре пу бли ка Ср би ја се у 
овом слу ча ју по ка за ла као лош „вла-
сник”, та ко да су за по сле ни до шли у 
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си ту а ци ју да не мо гу да ис пла те ни 
за ра де.

Да све бу де још го ре, све то као 
да ни ко га и не ин те ре су је. Пре ма 
ре чи ма Пре дра га Ћу ћу ле, пред сед-
ни ка СО Уго сти тељ ство, по се бан 
про блем и опа сност пред ста вља чи-
ње ни ца да се до кра ја 2007. го ди не 
мо ра из вр ши ти при ва ти за ци ја свих 
при вред них дру шта ва, па са мим ти 
и ПТТ-Уго сти тељ ства.

„Ве ли ко је пи та ње ка ко ће се тај 
про цес оба ви ти, с об зи ром да је на-
пра вље на ве ли ка гре шка ка да ни су 
раз дво је не де лат но сти дру штва. Да 
под се тим, са да под окри љем Уго сти-
тељ ства по слу ју три сег мен та: хо те-
ли, ре сто ра ни дру штве не ис хра не 
по рад ним је ди ни ца ма и би феи. Го-
ди на ма сам упо зо ра вао да ти де ло ви 
не ће мо ћи за јед но у при ва ти за ци ју 
јер су нам ре сто ра ни и би феи фи зич-
ки сме ште ни у про сто ри ма ко ји при-
па да ју рад ним је ди ни ца ма, а опре ма 
у њи ма у 80 од сто слу ча је ва при па да 
Те ле ко му или По шти. Је ди но ни су 
спор ни хо те ли и они мо гу ла ко ући 
у при ва ти за ци о ни про цес, али шта 
ће би ти са рад ни ци ма ко ји ра де у 
ре сто ра ни ма и би фе и ма ка да зна мо 

Про бле ми са на бав ком
Хо те ли „Сре бр нац” на Ко па о ни-

ку и „Зе лен ка да” на Зла ти бо ру, као 
и По штан ски дом у Вр њач кој Ба њи 
има ју сво ју вред ност и на тр жи шту 
и на ту ри стич кој сце ни Ср би је. То 
су би ли објек ти над ко ји ма се оче-
ки ва ла убр за на при ва ти за ци ја и 
чи ја је атрак тив ност на ве ла вла ду 
да ин си сти ра на пре но су пра ва над 
Уго сти тељ ством.

Ме ђу тим, усле дио је нај го ри 
мо гу ћи сце на рио – пре пу ште ни су 
са ми се би. Ка ко сазна је мо од Дра-
го ми ра Жив ко ви ћа, управ ни ка По-
штан ског до ма у Вр њач кој Ба њи 
овај обје кат (ина че за ду жби на рад-
ни ци ма По ште), по сло вао је до ста 
до бро у овој го ди ни. Ка па ци те ти 
су би ли по пу ње ни у про се ку 70 од-
сто, али про бле ма у по сло ва њу је 
мно го.

„Пр вен стве но ми слим на на бав-
ку, јер не ма мо до вољ но сред ста ва 
ка ко би ис пра ти ли по тра жњу и за-
др жа ли ква ли тет по ну де. До ба вља-

чи ма у ло ка лу се не пла ћа ју ра чу ни 
јер не ма мо до вољ но нов ца ни за 
за ра де, па је у та квим усло ви ма за-
и ста те шко успе шно во ди ти ова кав 
обје кат. И ка па ци те те по пу ња ва мо 
без ве ће по мо ћи са стра не. Лич ним 
ве за ма и по знан стви ма омо гу ћа ва-
мо на ше при су ство на сај мо ви ма 
ту ри зма, ну ди мо на ше услу ге и по-
зи ва мо го сте јер има мо шта да по-
ну ди мо. Обје кат нам је за и ста леп 
и на див ном ме сту, ну ди мо до бру 
услу гу и ква ли те тан сме штај, али 
нам је жао што је све ма ње по штан-
ских рад ни ка ко ји до ла зе. Наш обје-
кат је на пра вљен са свр хом да се у 
ње му од ма ра ју по штан ски слу жбе-
ни ци, ка ко је то већ ре че но у за ду-
жбин ском те ста мен ту Ан ке и Ла за-
ра Сто ја ди но ви ћа. Жао ми је што 
са да рад ни ци ма По ште не мо же мо 
по ну ди ти ни ка кве по год но сти и 
што у на шем објек ту не бо ра ве они 
ко ји ма је он ствар но на ме њен”, ис-
ти че Жив ко вић.

да при вред на дру штва ко ја се до кра-
ја го ди не не при ва ти зју по за ко ну 
иду у сте чај. Про блем пред ста вља 
и ве ли ки број рад ни ка у струч ним 
слу жба ма ко ји до дат но оп те ре ћу ју 
на ше по сло ва ње, па и ту тра жи мо 
ре ше ње. Иде ја нам је да има мо при-
о ри тет уко ли ко се ука же по тре ба за 

рад ним ме сти ма По шти Ср би је”, ка-
же Ћу ћу ла.

Он ис ти че и да је на све ово не пре-
кид но ука зи вао и да је СО по ку ша ла 
да ани ми ра све ко је је мо гла ка ко би 
се ба рем део про бле ма ре шио. На 
жа лост, све то иде ве о ма спо ро а по-
сто је и уну тра шњи от по ри: „Зах те вао 
сам од пред сед ни ка скуп шти не При-
вред ног дру штва, го спо ди на Дра ги-
ше Ву јо ви ћа, да ба рем при су ству јем 
њи хо вим са стан ци ма ка ко би у ди-
рект ним раз го во ри ма ука зао на све 
про бле ме и све што нас ти шти, али 
од го во ра до да нас не ма.

Организовали смо и протест ис-
пред зграде Владе Србије који је дао 
не ке ре зултате. Успе ли смо да обез-
бе ди мо кон такт са љу ди ма из Аген-
ци је за при ва ти за цију и до го во ри ли 
низ саста на ка како би се кренуло са 
ре шавањем нагомиланих проблема. 
Же лим да се захвалим Синдикату ПТТ 
Ср би је на разумевању и подршци 
при ли ком орга ни зо ва ња протеста, 
јер би нам сигурно било много теже 
да смо и син ди кал но препуштени 
сами себи.

А што се ти че за ра да, па ра од по-
сло ва ња не ма ни за за ра де али смо 
се до са да, за хва љу ју ћи раз у ме ва њу 
по сло вод ства По ште, сна ла зи ли. Ка-
ко ће би ти у бу дућ но сти, те шко је 
прог но зи ра ти, али ка ко се ра ди и 
ко нас и ка ко во ди, не пи ше нам се 
до бро”.

Запуштено: Поштански дом на Дивчибарама
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За хва љу ју ћи 
од ред ба ма 

К о  л е к  т и в  н о г 
уго во ра у ко ме 
су, пр вен стве но 
за ла га њем син-
ди ка та, укљу че-
ни мо да ли те ти 
пре вен тив не за-
шти те здра вља 
за по сле них, у 
про те клој го-
ди ни је ве о ма 
успе шно спро-
ве де на ак ци ја 
ре ха би ли та ци је на ших рад ни ка. Ор-
га ни за ци ју је, та ко ђе без при мед би, 
пре у зе ла Ди рек ци ја за ка дро ве, Слу-
жба за со ци јал ну за шти ту, чи ме је и 
прак тич но ре а ли зо ва на мо гућ ност 
да рад ни ци ко ри сте опо ра вак и ле-
че ња. Пр вен стве ни циљ и иде ја ове 
ак ци је је да се за по сле ни оспо со бе 
за да ље оба вља ње рад них за да та ка, 
на ро чи то ка да се зна да су за по сле-

по зи тив не ре зул та те. Та ко су то ком 
2006. у За во ду за ре ха би ли та ци ју 
„Ива њи ца”, у тра ја њу од по де сет да-
на бо ра ви ла 302 за по сле на.

Ова ак тив ност ће би ти на ста вље-
на и у 2007. го ди ни. Пр ва сме на ће 
би ти ор га ни зо ва на од 10. ја ну а ра, па 
и овим пу тем же ли мо да 
ин фор ми ше мо за по сле не 
ка ко би мо гли бла го вре ме-
но да се при ја ве.

При ја вљи ва ње је ор-
га ни зо ва но у рад ним је-
ди ни ца ма и ди рек ци ја ма 
и рад ни ци под но се стан-
дард ни зах тев за со ли дар-
ну по моћ – ре ха би ли та ци-
ја, при ла жу ћи ме ди цин ску 
до ку мен та ци ју то ком це ле 
го ди не по чев од 1. де цем бра 2006. го-
ди не. По што се ра ди о спе ци фич ном 
об ли ку пре вен тив не ре ха би ли та ци-
је, ни је нео п хо дан упут ле кар ске ко-
ми си је.

За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би-
ли та ци ју „Ива њи ца” пру жа из ван ред-
не мо гућ но сти за ре ха би ли та ци ју 
осо ба обо ле лих од свих ви до ва ане-
ми ја, ле у ко пе ни је, тром бо ци то пе ни-
је. Ути цај кли мат ског фак то ра има 
за крај њи циљ по бољ ша ње крв не 
сли ке и оп штег здрав стве ног ста-
ња. У обла сти фи зи кал не ме ди ци не 
ре ха би ли та ци је за сту пље не су све 
те ра пиј ске фор ме ко је тре ти ра ју 
обо ље ња: упал ни и де ге не ра тив ни 
ре у ма ти зам, ван зглоб ни ре у ма ти-

зам, ре ха би ли та ци ја ор то пед ских и 
пост тра у мат ских ста ња, обо ље ња. 
пе ри фер ног и ЦНС, не у ро ло шке бо-
ле сти, хро нич на ре спи ра тор на обо-
ље ња и раз вој ни де фор ми те ти ске ле-
та. При ме њу ју се те ра пиј ске фор ме: 

елек тро те ра пи ја, фо то те ра пи ја, ул-
тра звуч на те ра пи ја, рад на те ра пи ја, 
ки не зи те ра пи ја, тер мо те ра пи ја и 
хи дро те ра пи ја.

За по сле ни ће би ти сме ште ни у 
дво кре вет ним со ба ма са пу ним пан-
си о ном, уз стал ну кон тро лу ме ди цин-
ског осо бља. Та ко ђе, сви ма ко ји бу ду 
упу ће ни на пре вен тив ну ре ха би ли-
та ци ју би ће обез бе ђе на на док на да 
тро шко ва пре во за до РХ цен тра у 
Ива њи ци.

За сла ње на пре вен тив ну ре ха-
би ли та ци ју у скла ду са од ред ба ма 
Ко лек тив ног уго во ра, нео п ход но је 
ми шље ње и про це на над ле жног со-
ци јал ног рад ни ка и ак тив но уче шће 
син ди кал них пред став ни ка.

У Ива њи цу по здра вље
Оби ље зе ле ни ла и шу ма

Ива њи ца се на ла зи 220 ки ло-
ме та ра ју жно од Бе о гра да у жи-
во пи сној до ли ни ре ке Мо ра ви це, 
окру же не шу мо ви тим па ди на ма 
пла ни не Го ли је и Ја во ра, на над-
мор ској ви си ни од 468 ме та ра. 
Кли ма Ива њи це је уме ре но кон ти-
нен тал на, са мир ним сне жним зи-
ма ма и све жим сун ча ним ле ти ма. 
Оби ље зе ле ни ла и шу ма, пот пу но 
од су ство ма гле, без аеро за га ђе-
ња пред ста вља ју пра ви ра ри тет 
ка да је у пи та њу ка рак те ри сти ка 
ме ста.

У За во ду 270 ле жа ја
За вод за спе ци јал ну ре ха би-

ли та ци ју „Ива њи ца” је ло ци ран у 
не по сред ној бли зи ни гра да. Окру-
жен зе ле ни лом и се но ви тим ста-
за ма за шет њу, пред ста вља пра ву 
оазу ми ра и здра вља. За вод рас-
по ла же са 270 ле жа ја у дво кре вет-
ним и тро кре вет ним со ба ма од 
ко јих сва ка има сво је ку па ти ло, 
те ра су и те ле фон. Од спорт ских 
и ре кре а тив них са др жа ја ту су за-
тво ре ни ба зен, трим са ла, те ре та-
на, са у на, са ла за сто ни те нис, као 
и те ре ни за ко шар ку и од бој ку.

ни ко ји ра де у по штан ској тех но ло ги-
ји на по сло ви ма шал тер ског рад ни-
ка, до ста вља ча, рад ни ка на раз ме ни 
по штан ских за кљу ча ка, за по сле ни 
на по сло ви ма одр жа ва ња, рад ни ци 
у по штан ским цен три ма, опе ра те ри 
на уно су и об ра ди по да та ка, во за чи 
и слич не де лат но сти по себ но угро-
же ни, те да је њи хо во пре вен тив но 
ле че ње би ло нео п ход но и да је да ло 
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Пре вен тив но – та ко тре ба
Ана ли зи ра ју ћи зах те ве за до де-

лу со ли дар них по мо ћи до шло 
се до за кључ ка да је ве ли ки део бо-
ле сти ве зан за ги не ко ло шке про-
бле ме ко ле ги ни ца. На кон спро ве-
де не ан ке те у РЈ на пи та ње, ка ко и 
за шта тро ши ти чла на ри ну син ди-
ка та ве ли ки део на ших рад ни ца је 
из ја вио да тре ба јед ном го ди шње 
ор га ни зо ва ти оба ве зан ги не ко ло-
шки пре глед у функ ци ји пре вен-
ци је. У же љи да по кре не мо ши ру 
ак ци ју обра ти ли смо на шој син ди-
кал ној цен тра ли да пре ко по сло-
вод ства ор га ни зу је пре гле де што 
ни на кон го ди ну да на ни је спро-
ве де но у де ло и по ред чи ње ни це 
да је сам зах тев и иде ја по др жа на. 
За то је Син ди кат РЈ „Бе о град ски 
ве нац” са мо стал но скло пио Уго-
вор о по слов ној са рад њи са КБЦ
„Др Дра ги ша Ми шо вић” о ко ри-
шће њу услу га кон трол ног ги не ко-
ло шког пре гле да за све рад ни це 
за по сле не у РЈ ПС „Бе о град ски ве-
нац” без об зи ра на члан ство у син-
ди ка ту. Кон трол ни ги не ко ло шки 

пре глед об у хва та: пре глед, ул тра-
звук, кол то ско пи ју и ПА (Па па ни-
ко лау тест). Уго во ре на це на јед ног 
пре гле да из но си 1.600,00 ди на ра 
и у це ло сти је пла ће на из сред ста-
ва син ди кал не чла на ри не син ди-
ка та РЈ ПС „Бе о град ски ве нац”.

Ме сец да на од пот пи си ва ња 
уго во ра оба вље но је пре ко 100 
пре гле да, а по ка за ло се да је пре-
вен ци ја нај бо љи лек јер је у не ко-
ли ко слу ча је ва спре че но ши ре ње 
бо ле сти јер су на вре ме от кри ве не 
про ме не. На по ми ње мо да је са мо 
ин те ре со ва ње за пре вен тив но ле-
че ње у чи ју свр ху је и ор га ни зо ван 
ги не ко ло шки пре глед на и шао на 
по др шку и одо бра ва ње ка ко ме-
ди цин ских рад ни ка КБЦ „Дра ги ше 
Ми шо вић”, та ко и на ших ко ле ги ни-
ца. Ште та је са мо што по сло да вац 
не ма слу ха и не по ка же ви ше ин те-
ре со ва ња и ак тив но сти да за све 
рад ни це ПТТ-а ор га ни зу је ова кву 
ак ци ју и ти ме по ка же да му је ста-
ло до здра вља рад ни ка.

Уни фор ме за рад ни ке По ште 
Ср би је, као ве чи то ак ту ел на син-
ди кал на те ма, по но во су у цен-
тру па жње. Упра во је за вр шен 
кон курс и ода бра ни су мо де ли 
уни фор ми ко је ће но си ти на ши 
шал тер ски рад ни ци, а чи тав по-
сту пак су над гле да ли и на ши 
ак ти ви сти.

На жа лост, пре ма по след-
њим ин фор ма ци ја ма, не ма до-
вољ но нов ца да се ку пи 3000 
уни фор ми, па ће за по че так 
би ти об у че но 1300 рад ни ка у 
по шта ма пр вог и дру гог ре да. 
Има ју ћи у ви ду спо рост по ступ-
ка јав не на бав ке и рад слу жби, на-
ша је про це на да ће оде ла сти ћи 
тек у дру гој по ло ви ни 2007. го ди-

не. По ку ша ће мо да, ко ли ко год 
је то мо гу ће, убр за мо чи тав по-

сту пак ка ко би мо де ли, чи-
ји су ауто ри Ма ри на Огри-
зо вић и Јо ва на Дла чић са 
фа кул те та за при ме ње ну 
умет ност, што пре ушли у 
на ше објек те.

Ина че, у ком пле ту за 
ко ле ги ни це ће би ти по 
јед на сук ња, два па ра 

пан та ло на, два блеј зе ра и 
че ти ри ко шу ље. Ка да су у 
пи та њу по што но ше, у овој 
го ди ни је пла ни ра но да се 
кре не са про це ду ром за 
на бав ку ком пле та лет њих 

уни фор ми и зим ских 
уни фор ми без јак не.

Упла те од 
апри ла?

Оче ку је мо да по чет ком 2007. 
го ди не ба рем још јед на ком па-
ни ја до би је ли цен цу и стек не 
пра во да се ба ви до дат ним пен-
зи о ним оси гу ра њем, ка ко би 
ушли у тен дер ску про це ду ру 
и за по че ли про грам. Ве ли ки 
успех и ка пи тал на до бит за све 
за по сле не у По шти Ср би је из бо-
ре на је на кон две го ди не ак тив-
но сти, а кон крет ни ре зул та ти и 
ва жност чи та вог про јек та за по-
сле ни ће осе ти ти по од ла ску у 
пен зи ју.

Вла да Ср би је је пла ни ра ла 
сма ње ње бу џет ских из да ва ња у 
Фонд ПИО за по сле них и сма ње-
ње из но са ко ји се ода тле ис пла-
ћу ју, јер је на жа лост све ви ше 
пен зи о не ра а све ма ње рад ни ка 
ко ји пу не ка су Фон да. У Би знис 
пла ну Пред у зе ћа за ову го ди ну, 
По шта је би лан си ра ла сред ства 
за ову на ме ну, а пред ви ђа ња су 
да ће се са ре а ли за ци јом про јек-
та от по че ти у апри лу.

Што се ти че ре дов ног оси гу-
ра ња, под се ћа мо све за по сле-
не да су код ком па ни је „Ду нав 
оси гу ра ње” оси гу ра ни од свих 
вр ста по вре да и то 24 ча са днев-
но, без об зи ра да ли се по вре да 
де си ла на по слу или ван рад ног 
вре ме на. Пре ма на шим ин фор-
ма ци ја ма, у про те клој го ди ни је 
ви ше сред ста ва за за по сле не до-
би је но по не ком од осно ва оси-
гу ра ња не го што је упла ће но по 
осно ву пре ми ја. Ипак, на ши ак-
ти ви сти на те ре ну су уочи ли и 
не ке не до след но сти и не пра вил-
но сти у ве зи са ис пла та ма на док-
на да од „Ду нав оси гу ра ња”, на 
шта смо ука за ли по сло вод ству 
и оче ку је мо да се ти про бле ми у 
нај ско ри је вре ме ре ше.

 – 

Не ма па ра за све
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Јав не слу жбе по ме ри ЕУ

Кри за син ди ка ли зма и не до вољ на 
са рад ња ме ђу син ди ка ти ма у зе-

мљи не по вољ но ути чу на ин те ре се 
за по сле них при ли ком ускла ђи ва ња 
на ци о нал них за ко на са европ ским 
за ко но дав ством, јер је вла да ма на 
тај на чин олак шан пут да до но се за-
ко не без аде кват не со ци јал не 
ком по нен те – оце на је уче сни-
ка са ве то ва ња о со ци јал ном 
ди ја ло гу син ди ка та, ко је је 
ор га ни зо вао Син ди кат за по-
сле них у упра ви, пра во су ђу и 
дру штве ним ор га ни за ци ја ма 
Ср би је са пред став ни ци ма 
Европ ске кон фе де ра ци је син-
ди ка та ЕУРО ФЕ ДОП.

Тај син ди кат јав них слу жби 
на европ ском ни воу пре го-
ва ра о по ло жа ју за по сле них 
и рад ним усло ви ма у јав ним 
слу жба ма. Са ве то ва њем је пред се да-
вао Ње гош По те жи ца, пред сед ник 
Син ди ка та за по сле них у упра ви, пра-
во су ђу и дру штве ним ор га ни за ци ја-
ма Ср би је и члан Из вр шног од бо ра 
ЕУРО ФЕ ДО ПА, а као го сти при су ство-
ва ли су и ак ти ви сти Син ди ка та ПТТ 
Ср би је.

Пре но се ћи хр ват ска ис ку ства, 
пред сед ник Син ди ка та Те ле ко ма 
Хр ват ске и пот пред сед ник ЕУРО ФЕ-

ДО ПА Ја дран ко Ве хар упо зо рио је 
да Европ ска уни ја зах те ва уво ђе ње 
флек си бил ни јих од ре да ба рад ног 
за ко но дав ства, и то пре све га оних 
ко је ре гу ли шу от пу шта ња рад ни ка и 
ма те ри јал не на кна де. От ка зни ро ко-
ви би ће скра ће ни, а по сло дав ци ма 

ће би ти омо гу ће но да от пу сте и ка-
зне за по сле ног због не при ла го ђа ва-
ња но вим тех но ло ги ја ма.

Ве хар је ре као да је хр ват ски Те ле-
ком по до ла ску но вог опе ра то ра фик-
сне те ле фо ни је от пу стио 40 од сто за-
по сле них и да је све ви ше ста ри јих 
ко ји су на спи ско ви ма за од ла зак. 
Ве хар ка же да је јед ном при ли ком 
ре као да ће се на огла сној та бли хр-
ват ског Те ле ко ма уско ро по ја ви ти 

нат пис „За бра њен улаз ста ри ји ма од 
40 го ди на”.

От пу шта ња су још су ро ви ја у Ма-
ђар ској и Сло вач кој, где је без по сла 
оста ло 70, од но сно 82 од сто за по сле-
них. Та кви про бле ми не ми нов но ће 
сти ћи и у Ср би ју, јер је Европ ска ко-
ми си ја већ до не ла од ре ђе не пре по-
ру ке да се до 1. ја ну а ра 2009. го ди не 
уки не мо но пол фик сне те ле фо ни је 

као и мо но пол на по штан-
ске услу ге. Ти ме ће се ове 
две де лат но сти ве о ма бр-
зо на ћи на уда ру тр жи шта 
и пред ве ли ким про бле-
мом – шта са ви шком за по-
сле них? Сма њи ва ње бро ја 
рад них ме ста на сна зи је и 
у дру гим јав ним слу жба ма, 
и то као по сле ди ца при ме-
не за кон ске ре гу ла ти ве 
Европ ске уни је.

Ве ли ки про блем је и 
што ви ше не ма про сто ра за 
за по шља ва ње. Све је ма ње 

рад них ме ста, а про из вод ња се се ли 
у не ке дру ге др жа ве. Со ци јал не тен-
зи је се ди жу, јер зе мље у тран зи ци ји 
ни су спрем не да за до во ље основ не 
по тре бе сво јих гра ђа на. Сма њу ју се 
ма те ри јал не на кна де, скра ћу ју от ка-
зни ро ко ви. По сло дав ци ма се да ју ве-
ћа пра ва да от пу шта ју рад ни ке, ко ји 
има ју све ма ње пра ва, ре као је Ве хар 
и ука зао на по тре бу при ла го ђа ва ња 
на ци о нал них за ко на европ ским.

Ге не рал ни се кре тар ЕУРО ФЕ ДО-
ПА Берт Ван Ка лем берг оце нио је 
да је у ме ђу на род ном син ди кал ном 
по кре ту све ма ње со ли дар но сти и 
осе ћа ја за за јед нич ки, оп шти ин те-
рес. А со ли дар ност је осно ва син ди-
ка ли зма и сва ке син ди кал не ак ци је. 
Сву да је ма ло и со ци јал ног ди ја ло га. 
Нео п ход но је пре го ва ра ти на на ци о-
нал ном ни воу, ја ча ти со ци јал ни ди ја-
лог – и три пар тит ни и би пар тит ни, 
јер је то услов за раз вој де мо кра ти је 
и де мо крат ске др жа ве ка ко нам се 
не би де си ло исто што се до го ди ло 
у Ко лум би ји: на јед ној стра ни ули це 
би ли су по ли ти ча ри, на дру гој син ди-

Ускла ђи ва ње са европ ским за ко но дав ством зах те ва ја чи со ци јал-
ни ди ја лог и ме ђу син ди кал ну са рад њу

Берт Ван Ка лем берг: Ви ше од оче ки ва ња
Оче ки вао сам да ће ово са ве то-

ва ње би ти успе шно. Али, оно је да-
ло ре зул та те и ве ће од оче ки ва них. 
Ми слим да је то и оп шта оце на уче-
сни ка. Под не ћу из ве штај пред сед-
ни ку ЕУРО ФЕ ДО ПА и Из вр шном од-
бо ру и оба ве сти ти их о то ме.

За вре ме бо рав ка у Бе о гра ду 
по се ти ли смо Син ди кат, по сло вод-
ство и Управ ни од бор Те ле ко ма, 
Ми ни стар ство прав де и Се кре та ри-
јат за за ко но дав ство Вла де Ср би је. 
Ве о ма сам за до во љан ре зул та ти ма 
раз го во ра у тим ин сти ту ци ја ма. Из-
ра жа вам по себ но за до вољ ство обе-

ћа њем Се кре та ри ја та за за ко но дав-
ство да ће уско ро би ти пот пи сан 
По се бан ко лек тив ни уго вор за др-
жав не ор га не и да ће од 1. ја ну а ра 
2007. го ди не би ти утвр ђе на је дин-
стве на осно ви ца за све за по сле не 
у др жав ним ор га ни ма. У фе бру а ру 
и мар ту ор га ни зо ва ће мо два но ва 
са ве то ва ња у Бе о гра ду, ко ји ма ће 
при су ство ва ти пред став ни ци син-
ди ка та, по сло да ва ца и екс пер ти. 
Пре да ва чи ће би ти екс пер ти ЕУРО-
ФЕ ДО ПА и Европ ске ко ми си је за со-
ци јал на пи та ња из Бри се ла. 
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ка ти, а из ме ђу њих. сре ди ном ули це, 
ше та ла се по ли ци ја.

За кљу чу ју ћи са ве то ва ње, Ње гош 
По те жи ца је ре као да се пр ви пут на 
овим про сто ри ма одр жа ва скуп пред-
став ни ка син ди ка та ко ји при па да ју 
раз ли чи тим син ди кал ним цен тра ла-
ма, а чла но ви су Европ ске кон фе де-
ра ци је син ди ка та. Би ла је то при ли ка 
да се уче сни ци бли же упо зна ју са 
ра дом Син ди ка та јав них слу жбе ни ка 
Евро пе и да се из вр ше при пре ме за 
кон грес ЕУРО ФЕ ДО ПА, ко ји ће се одр-
жа ти у апри лу у Лук сем бур гу.

На овом са ве то ва њу раз мо тре на 
су ва жна пи та ња ко ја се ти чу ре фор-
ме др жав них ор га на Ср би је, на ци о-
на ли за ци је јав них слу жби, уче шћа 
син ди ка та као со ци јал них парт не ра, 

„Тро јан ски коњ” рад нич ког по кре та Ср би је

Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди-
ка та је, у име сво јих чла ни ца и у име 
дру гих син ди ка та ко ји ни су ни у јед ној 
син ди кал ној цен тра ли, упу ти ла 5. ју на 
2006 го ди не зах тев Вла ди Ср би је да се 
ко нач но по кре не пи та ње по де ле укуп-
не имо ви не ко јом тре нут но рас по ла-
же не по сто је ћи Син ди кат СЦГ, као и 
Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је 
и да се у ње го во ре ша ва ње укљу че 
све син ди кал не цен тра ле. До би јен је 
од го вор, у ко ме нас ре пу блич ко Ми-
ни стар ство фи нан си ја оба ве шта ва да 
је наш зах тев про сле ђен Ре пу блич кој 
ди рек ци ји за имо ви ну на да љу над ле-
жност. Ту се при ча за вр ша ва…

Нај но ви ја на ја ва Сло бо да на Ла ло-
ви ћа, ми ни стра у Вла ди Ср би је о до-
де ли за јед нич ке син ди кал не имо ви не 
ко јим је рас по ла гао Син ди кат СЦГ Ује-
ди ње ном гран ском син ди ка ту „Не за ви-
сност” пред ста вља још је дан до каз о 
„ча сним на ме ра ма и по ште њу” на шег 
це ње ног ми ни стра ко ји би тре ба ло, 
и по функ ци ји и по свом прав нич ком 
зва њу, да шти ти пре све га за кон и за-
јед нич ке ин те ре се свих син ди ка та.

Мо жда су го спо да Ла ло вић и Ча-
нак про це ни ли да је упра во са да нај-
бо љи тре ну так да се „про блем” УГС 
„Не за ви сност” и за јед нич ке имо ви не 
свих син ди ка та у Ср би ји ре ши до но-

ше њем ван ред ног за кон ског ак та, не-
ка кве уред бе или од лу ке, ко јом би се 
за до во љи ли ин те ре си „ло јал них” син-
ди ка та. Да ли је то при пре ма за бу ду-
ћу де мо крат ску вла ду, ко јој би та ко ђе 
од го ва ра ло да има „до бар со ци јал ни 
ди ја лог” са та ко зва ним „ре пре зен та-
тив ним” син ди кал ним цен тра ла ма?

Сло бо дан Ла ло вић се, про тив но 
функ ци ји ко ју још увек оба вља као 
ми ни стар за рад, за по шља ва ње и со-
ци јал на пи та ња, ви ше пу та отво ре но 
ста вљао на стра ну син ди ка та УГС „Не за-
ви сност”. При то ме су кр ше ни за ко ни, а 
по сто је ин ди ци је и да је чи њен ути цај 
и на пра во су ђе у до но ше њу ко нач них 
суд ских пре су да, ко је ни су у скла ду са 
ин те ре си ма УГС „Не за ви сност”.

Слу чај Не за ви сног син ди ка та РТС, 
чла на Кон фе де ра ци је сло бод них син-
ди ка та, још увек је на су ду, а чел ни љу-
ди тог син ди ка та су по хит ном по ступ ку 
од стра ње ни са по сла, јер су по ку ша ли 
да рас крин ка ју ко руп ци ју и кри ми нал 
у Ком па ни ји. Та ко ђе су же ле ли да се 
осло бо де ту тор ства Бра ни сла ва Чан ка 
и ЊЕ ГО ВОГ син ди ка та, јер су схва ти ли 
да УГС „Не за ви сност” пред ста вља „Тро-
јан ског ко ња” за рад нич ки по крет Ср-
би је. Сви до ка зи и оче ки ва на ко нач на 
пре су да су на стра ни овог син ди ка та, 
али она још увек ни је до не та.

Ову чи ње ни цу не же ли да ви ди 
ми ни стар Ла ло вић, јер му је при ма-
ран лич ни ин те рес, као и иде је нео-
ли бе рал ног ка пи та ли зма о све ве ћем 
сма њи ва њу пра ва рад ни ка. За то је 
спре ман да се од рек не и Со ци јал де мо-
крат ске пар ти је, ко ја је тре ба ло да бу-
де „при род ни” са ве зник син ди ка та (а 
по себ но УГС „Не за ви сност”), као што је 
то слу чај у раз ви је ним ка пи та ли стич-
ким зе мља ма Евро пе. Са мо што је јав-
на тај на да вла де тих зе ма ља и на тај 
на чин кон тро ли шу син ди ка те.

Кон фе де ра ци ја сло бод них син-
ди ка та је ви ше пу та упо зо ра ва ла 
на „про блем” од но са Ла ло вић – УГС 
„Не за ви сност” и због та квих ста во ва 
би ла иг но ри са на у сво јим зах те ви ма 
упу ће ним Вла ди Ср би је. За то се стал-
но по ку ша ва са ње ним раз би ја њем, 
на па ди ма на син ди кал не ли де ре Кон-
фе де ра ци је, оп струк ци јом, ши ре њем 
дез ин фор ма ци ја и ла жи, а све пре ко 
про ве ре них „син ди кал них” ка дро ва 
из пе ри о да ко му ни зма и јед но у мља.

По ру ка Кон фе де ра ци је сви ма они-
ма ко ји ми сле да мо гу да се ста ве из-
над за ко на, син ди кал них пра ва и сло-
бо да, пра вич но сти и по ште ња је сте:

„ГО СПО ДО, САД ЈЕ СТВАР НО – ДО-
СТА !”

Са вез „УГС Не за ви сност – Сло бо дан Ла ло вић” по гу бан je за син ди кал ни по крет

Пот пу на ли бе ра ли за ци ја по штан ских услу га
Пла но ви Европ ске ко ми си је да 

се нај да ље до ја ну а ра 2009. пот пу-
но ли бе ра ли зу ју по штан ске услу ге 
об ја вље ни су 18. ок то бра, што зна-
чи да сле ди уки да ње мо но по ла и 
ре зер ви са них по штан ских услу га. 
Син ди ка ти оку пље ни око ЕУРО ФЕ-
ДО ПА, већ су за по че ли ло би ра ња 
ка ко би се оспо рио овај пред лог 
јер би то зна чи ло уки да ње ве ли ког 
бро ја рад них ме ста у по штан ским 
упра ва ма ши ром Евро пе, али и пад 

ква ли те та уни вер зал них услу га ко-
је су до са да пру жа ли ве ли ки опе-
ра те ри. Сма тра се да је по штан ска 
услу га дру штве на и ци ви ли за циј ска 
те ко ви на и да је као та кву тре ба очу-
ва ти на свим про сто ри ма. По сто је 
сег мен ти дру штва у ко ји ма тр ка за 
ка пи та лом и гло ба ли за ци ја не би 
тре ба ло да из бри шу тра го ве ху ма-
ног и оп ште дру штве ног, а је дан од 
њих је и пра во сва ког по је дин ца на 
по штан ску услу гу.

при ме не кри те ри ју ма из Ко лек тив ног 
уго во ра, те ма те ри јал ног обез бе ђе ња 
и ис пла те на кна да за тех но ло шки ви-
шак. Не ки при ме ри ка зу ју да со ци јал-
ни парт не ри та пи та ња ре ша ва ју на за-

до во ља ва ју ћи на чин, али ни су рет ки 
ни слу ча је ви у ло кал ним упра ва ма да 
по сло дав ци не при хва та ју со ци јал ни 
ди ја лог, па у та квим слу ча је ви ма на-
ста ју ве ли ки про бле ми и спо ро ви. 
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То ком ове је се ни, де ле га ци ја Син-
ди ка та ПТТ Ср би је у ко јој су би ли 

пред сед ник Алек сан дар Па вло вић, 
пред сед ник ГО Ми ло рад Бу ди мир, 
чланови ИО Зорица Зец, Слав ко 
То па лов, Ратко Ристић и се кре тар 
Бран ко Ка ла ја но вић уче ство ва ла је 
у ра ду сед ни це од бо ра син ди кал не 
ор га ни за ци је РЈ Пан че во. Би ла је то 
при ли ка да чла но ви Од бо ра чу ју шта 
је ак ту ел но у на шем ра ду, шта се де ша-
ва у пред у зе ћу, али и да по ста ве пи та-
ња и из не су про бле ме.

Али, нај пре да вас упо зна мо са до-
ма ћи ном: Син ди кал на ор га ни за ци ја 
РЈ Пан че во бро ји 370 чла но ва, ко ји 
су ор га ни зо ва ни у шест по дру жни ца 
у свим ве ћим це ли на ма ко ју те ри то-
ри јал но по кри ва РЈ ПС „Пан че во”. То 
су Пан че во, Ко вин, Али Бу нар, План-
ди ште, Вр шац и Бе ла Цр ква. Сва ка 
по дру жни ца има свог пред став ни ка 
у Од бо ру син ди кал не ор га ни за ци је 
и на рас по ла га њу део сред ста ва од 
син ди кал не чла на ри не за свој рад, а 
у скла ду са бро јем чла но ва.

Ју жни Ба нат ор га ни зо ван
Све у све му, оп шти је ути сак да је 

Ју жни Ба нат до бро син ди кал но ор га-
ни зо ван и спре ман за уче шће у свим 
ак тив но сти ма ко је спро во ди наш син-
ди кат. По се бан ути сак оста вља пред-
сед ни ца Од бо ра Ле ла Шмит, под 
чи јим је вођ ством ова син ди кал на ор-
га ни за ци ја из ра сла у јед ну од ве ћих и 
ре спек та бил ни јих це ли на Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

И ди рек тор РЈ Бра ни слав Пав ков 
ис та као је ко рект ну са рад њу са Од бо-
ром у свим ак тив но сти ма ко је се спро-
во де. Он је по себ но ис та као да су сви 
за јед но сво јим за ла га њем и ра дом 
до ве ли рад ну је ди ни цу у си ту а ци ју да 
по зи тив но по слу је, што је, има ју ћи у 
ви ду ста ње у По шти, за сва ку по хва лу.

Те ма ко ја је до ми ни ра ла са стан-
ком би ла је еко ном ски и со ци јал ни 
по ло жај за по сле них, од но сно за ра-
де. По ред то га, син ди кал ни ак ти ви-
сти РЈ Пан че во су хте ли да зна ју и шта 

:

Син ди кал на ор га ни за ци ја
РЈ Пан че во

се де ша ва са на бав ком уни фор ми и 
да из не су про бле ме са не до стат ком 
ре зер вних де ло ва и не мо гућ но шћу 
до брог функ ци о ни са ња због цен тра-
ли зо ва не на бав ке: „Не мо же мо да 
обез бе ди мо до во љан број ис прав-
них ауто мо би ла јер се за сва ки по тре-
бан део мо ра мо обра ти ти цен трал ној 
на бав ци и Ауто-сер ви су у Бе о гра ду, а 
та ко ре спо ден ци ја не функ ци о ни ше 
баш нај бо ље”, чу ло се на са стан ку.

Син ди кат ре ша ва про блем
До дат ни про блем пред ста вља ју и 

не ус кла ђе не ши фре ре зер вних де ло-
ва, па су при сут ни за мо ли ли да Син-
ди кат по ку ша да ре ши овај про блем. 
Иако ово ни је син ди кал на те ма, пре-
по зна ли смо мо гућ ност да по мог не-
мо и обе ћа ли раз го вор са над ле жни-
ма из Ауто-сер ви са и Ди рек ци је за 
ло ги сти ку.

При сут ни ма су пре не ти де та љи из 
пре го во ра са ре пу блич ким Ми ни стар-
ством фи нан си ја око за ра да и по себ-
но око по ве ћа ња ко је оче ку је мо, као 
и ток ак тив но сти око до дат ног пен зи о-
ног оси гу ра ња, „Ак ци је за ак ци је” и на-
бав ке мо бил них те ле фо на. Сви уче сни-
ци су ис ка за ли сво је не за до вољ ство 
ма те ри јал ним по ло жа јем по штан ских 
рад ни ка, али су при хва ти ли ре ал ност 
си ту а ци је у ко ме се на ла зи мо и мо гућ-
но сти Пред у зе ћа у овом тре нут ку.

Из ра же на је за бри ну тост за бу дућ-
ност По ште и за по сле них јер је очи-
глед но да нам не ло јал на кон ку рен ци ја 
по ла ко али си гур но од у зи ма све ви-
ше по сла, а на ја вље на ре гу ла ти ва из 
Евро пе пред ви ђа пот пу ну ли бе ра ли за-
ци ју по штан ских услу га. Још увек ни ко 
сем нас не мо же ква ли тет но од ра ди ти 
ве ли ке по сло ве као што су по де ла ра-
чу на за стру ју и слич но за та ко кра так 
рок, али су кон ку рент ске фир ме сва-
ког да на све ја че а ми као да сто ји мо и 
све то по сма тра мо не за ин те ре со ва но, 
ис та кли су рад ни ци до ста ве.

Они су по ста ви ли пи та ње одо бра-
ва ња ве ли ких по пу ста, од но сно це-
нов не по ли ти ке за услу ге ко је они 
оба вља ју: „Има мо ути сак да не ке по-
сло ве ра ди мо за џа бе, јер су по пу сти 
та ко ве ли ки да не ви ди мо еко ном ску 
оправ да ност по сла”. Ру ко вод ство 
син ди ка та је ста ло на ста но ви ште да 
ве ли ки ко мер ци јал ни по пу сти има ју 
сми сла са мо уко ли ко ко ри сни ци од-
ра де не ке пред рад ње као што су сор-
ти ра ња по ре јо ни ма или бро је ви ма.

„Већ ду же вре ме по ку ша ва мо да 
кроз раз го во ре са по сло вод ством ука-
же мо на овај про блем и на мет не мо 
наш на чин раз ми шља ња и ми слим да 
смо са да већ бли зу да до ка же мо да 
смо у пра ву,” ре као је Слав ко То па лов.
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Још јед на од ве ли ких те ма са стан-
ка су би ле и уни фор ме за по штан ске 
рад ни ке: „Уни фор ме нам ка сне, а и 
ква ли тет че сто не за до во ља ва на-
ше по тре бе. Ми смо огле да ло на шег 
Пред у зе ћа и тре ба да има мо из гле да-
мо до сто јан стве но. До ду ше, зим ске 
јак не су ква ли тет не и то је по мак, али 
и да ље све то иде спо ро”.

У од го во ру, чла но ви Од бо ра су 
упо зна ти са исто ри ја том про бле ма. 
Про блем су пре све га јав не на бав ке 
и де ло ва ње та ко зва не тек стил не ма-
фи је. Тен де ри се на мер но ру ше и про-
лон ги ра ју, а све то оду го вла чи иона-
ко ком пли ко ва ну про це ду ру. Још 
је дан про блем пред ста вља ју и па ре 
за уни фор ме (не ма их до вољ но), та-
ко да ће за са да би ти ку пље но са мо 
1300 уни фор ми за шал тер ске рад ни-
ке, уме сто 3000 ко ли ко је по треб но. И 
у овом слу ча ју ути че мо на ре ша ва ње 
про бле ма ко ли ко је то у на шој мо ћи. 
Ин си сти ра ли смо да у ко ми си ја ма за 
из бор уни фор ми бу ду и на ши пред-
став ни ци и то је ре зул ти ра ло ку по ви-
ном до брих јак ни за по што но ше. Где 
год смо пре по зна ли про блем ин си-
сти ра ли смо на на шем уче шћу и би ли 
ко рек тив ни фак тор у ра ду ко ми си ја. 
Та ко ће би ти и да ље.

Син ди кал но, зна чи
је дин стве но

Беч је ове је се ни био у фо ку су 
све та ра да. Две син ди кал не 

цен тра ле – Ме ђу на род на кон фе-
де ра ци ја сло бод них син ди ка та и 
Свет ска кон фе де ра ци ја ра да ује ди-
ни ли се у је дин стве ну но ву кон фе-
де ра ци ју. По ред члан ства МКСС-а и 
СКР-а у но ву ор га ни за ци ју се мо гу 
учла ни ти и син ди ка ти ко ји до са да 
ни су би ли при дру же ни. Услов је да 
при хва та ју ста тут, да су не за ви сни 
и де мо крат ски.

До га ђај је за и ста не сва ки да шњи, 
a за да тум по чет ка Кон гре са ује ди-
ње ња од ре ђен је исто риј ски 1. но-
вем бар, дан ка да је пр ви пут пре 
пе де сет го ди на ван ред но за се да ла 
Ге не рал на скуп шти на Ује ди ње них 
на ци ја. Ме сто одр жа ва ња је ве ли ки 
кон гре сни цен тар УН. Та ко се на ле-
пом пла вом Ду на ву оку пи ло хи ља ду 
и пет сто де ле га та из це лог све та и, 
уз при су ство нај ви ших зва нич ни ка, 
по пут Ко фи ја Ана на, ге не рал ног 
се кре та ра УН и Жо а на Со ма вие, ге-
не рал ног ди рек то ра Ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ра да, ује ди ни ли син-
ди ка ти чи та вог све та.

Ти ме су окон ча ни ви ше го ди шњи 
пре го во ри из ме ђу две син ди кал не 
цен тра ле ко ји су че сто за па да ли у 
кри зу, та ко да се по не кад чи ни ло 
да свет ра да ни кад не ће пре ва зи-
ћи по де ле, су прот ста вље но сти и 
не пре мо сти ве раз ли ке. Све ве ће 
по ти ски ва ње син ди ка та на пе ри-
фе ри ју до га ђа ја ин тен зи ви ра ло 
је, ме ђу тим, пре го во ре и кон так те 
чел ни ка, а 18. кон грес МКСС-а у Ми-
ју за ки ју и 26. кон грес СКР-а у Хо фе-
ли зеу, ко нач но су по твр ди ли да ће 
до ује ди ње ња до ћи.

Раз ло зи за до но ше ње од лу ке о 
ује ди ње њу су број ни, а нај ја чи су 
би ли на лет нео ли бе ра ли зма и ка-
пи та ла и та лас гло ба ли за ци је ко ји 
по пут цу на ми ја ру ши већ осво је не 
сло бо де и бе де ме рад нич ких пра-
ва. По ред то га, пре го во ри из ме ђу 

фи нан сиј ских ор га ни за ци ја и син-
ди кал них цен тра ла по пра ви лу су 
се за вр ша ва ли не у спе шно. С јед не 
стра не на ла зи се, хо мо ге ни фи нан-
сиј ски блок оли чен у Свет ској бан-
ци и Ме ђу на род ном мо не тар ном 
фон ду, а с дру ге стра не раз је ди ње-
ни син ди ка ти, без је дин стве ног 
на сту па, са ло шом стра те ги јом и 
пре по зна тљи вом так ти ком. Сва ко 
обра зло же ње и зах тев син ди ка та 
за вр ша вао се јед ним „не, ма ње или 
ви ше уви је ним у по тре бе раз во ја, 
про фи та, еко ном ског ра ста.

Ана ли ти ча ри (а и ве ћи на од-
лу чи ла ца) схва ти ли су да ова кав 
раз вој ко ји се ру ко во ди са мо про-
фи том мо же за па сти у ћор со как. 
Ако ова ко на ста ви, свет се, као по 
Мар фи је вом за ко ну, мо же кре та ти 
од соп стве ног по ср ну ћа до тач ке 
где не мо же ви ше да ље. Због то га 
је хит но тре ба ло пред у зе ти ме ре за 
са на ци ју и ве ли ко спре ма ње, те спа-
си ти шта се мо же.

У по тра зи за но вом син ди кал-
ном ви зи јом и тра же њем фор му ле 
ко ја ће би ти од за јед нич ког ин те-
ре са, по ја ви ла се Де кла ра ци ја о 
оп штим прин ци пи ма, ста тут но ве 
син ди кал не ор га ни за ци је ко ји 
де фи ни ше члан ство, ак тив но сти, 
ру ко во де ћа те ла и ре зул тат је по-
стиг ну тог до го во ра и ком про ми са 
МКСС-а и СКР-а.

Де кла ра ци ја на во ди да ће Кон фе-
де ра ци ја ује ди ни ти и мо би ли са ти де-
мо крат ске и не за ви сне син ди ка те, 
оства ру ју ћи со ли дар ност у кон фрон-
та ци ји гло бал не стра те ги је ра да и 
гло бал не стра те ги је ка пи та ла. Кон-
фе де ра ци ја ће про мо ви са ти ја ча ње 
и раст не за ви сних и де мо крат ских 
син ди ка та и до при не ти пра вед ној 
рас по де ли уни вер зал не имо ви не и 
оства ре њу со ци јал не прав де.

Ци ље ви ве ли чан стве ни и ду го роч-
ни, ко је ве ћи на тре ба да при хва ти и 
из ко јих би мно ги мо ра ли да уче.

А па ре за шмин ку
и фри зу ре?

Раз го ва ра ју ћи о про бле му на-
бав ке рад них уни фор ми, при сут ни 
су оба ве ште ни да је, уз ак тив но уче-
шће на ших пред став ни ка, у по ступ-
ку из бор уни фор ми за шал тер ске 
рад ни ке. Ка ко је ис так ну то, ан га жо-
ва ни су струч ња ци са Фа кул те та 
ли ков них умет но сти ко ји су пред-
ло жи ли не ко ли ко ре ше ња.

„Ле по је што ће на ше ко ле ги-
ни це до би ти уни фор ме, али ка ко 
ће оне из гле да ти у но вим и ле пим 
ком пле ти ма кад су нам пла те ма-
ле, па не ма ју па ра за шмин ку и но-
ве фри зу ре, на ша лио се је дан од 
ко ле га”. Да ли је би ла са мо ша ла?

И на кра ју, оп шти је ути сак да су 
ин фор ма ци је из пр ве ру ке ко је су 
Пан чев ци до би ли на овом са стан ку 
би ле ко ри сне у сми слу фор ми ра ња 
ста во ва о свим про бле ми ма ко ји нас 
окру жу ју. Син ди кал них те ма је на пре-
тек јер је, на жа лост, и про бле ма са ко-
ји ма се сви су о ча ва мо мно го.
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ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

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

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

–  смр ти чла на фон да,
–  смр ти чла на ње го ве уже по ро-

ди це и
–  смр ти ро ди те ља чла на фон да.

Члан 2.
Члан Син ди ка та ПТТ Ср би је је 

исто вре ме но и члан Фон да.
Учла ње њем у Син ди кат, члан при-

хва та пра ва и оба ве зе чла на Фон да.
Пре стан ком члан ства у Син ди ка-

ту, за по сле ном пре ста је и члан ство 
у Фон ду со ли дар но сти.

Члан 3.
По ла зе ћи од на че ла и ци ље ва од-

ре ђе ним чла ном 1., овим Пра вил ни-
ком се уре ђу ју:

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

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

–  пра ва и оба ве зе ор га на фон да 
и

–  дру га пи та ња од зна ча ја за оства-
ри ва ње пра ва из фон да.

На чин фор ми ра ња
сред ста ва фон да

Члан 4.
Сред ства Фон да обра зу ју се на ни-

воу Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Сред ства фон да обра зу ју се из ме-
сеч не за ра де чла но ва син ди ка та у 
скла ду са Ста ту том.

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

Пра ва, усло ви и
кри те ри ју ми ко ри шће ња 

сред ста ва Фон да

Члан 5.

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

Сред ства Фон да ко ри сте се за:

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

стве них услу га у од го ва ра-
ју ћим здрав стве ним уста-
но ва ма, с тим што ово пра во 
мо гу ко ри сти ти чла но ви фон да 
и чла но ви ње го ве уже по ро ди-
це ко ји ни су у рад ном од но су.

–  под од го ва ра ју ћом здрав стве-
ном уста но вом под ра зу ме ва ју 
се уста но ве ко је се фи нан си ра ју 
из сред ста ва Ре пу блич ког фон-
да здрав стве не за шти те

–  из у зет но, сред ства се мо гу ко ри-
сти ти и за ле че ње у дру гим (при-
ват ним), здрав стве ним уста но-
ва ма ако ле че ње у уста но ва ма 
из прет ход ног ста ва ни је мо гу-
ће, што се до ка зу је по твр дом 
од го ва ра ју ће здрав стве не 
уста но ве.

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

90 да на од за вр шет ка бол нич-
ког ле че ња.

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

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

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

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

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

5.  Дру ге слу ча је ве, где се на 
осно ву пи сме ног зах те ва чла-
но ва фон да, обра зло же ња 
син ди кал не ор га ни за ци је и 
по треб не ме ди цин ске до ку-
мен та ци је, мо же утвр ди ти 
по тре ба и оправ да ност по-
мо ћи пред ви ђе не чла ном 1. 
Пра вил ни ка.

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

Члан 6.

Сред ства Фон да одо бра ва ју се 
на осно ву сле де ће до ку мен та ци-
је;

–  пи сме ног зах те ва за по сле ног 
или чла на ње го ве уже по ро ди-
це,

–  ми шље ња син ди кал не ор га ни-
за ци је,

–  фо то-ко пи је ме ди цин ске до ку-
мен та ци је,

–  ори ги нал ног ра чу на,

 5. 34.  60. ,
JE  7. ,  07.12.2006. ,

Пра вил ник Фон да
со ли дар но сти
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–  фо то-ко пи је Из во да из ма тич-
не књи ге умр лих или по твр де 
о смр ти, ко ју из да је над ле жни 
ор ган,

–  фо то-ко пи је Из во да из ма тич не 
књи ге вен ча них,

–  фо то-ко пи је из ве шта ја ле кар ске 
ко ми си је или до зна ке и

–  дру ге нео п ход не до ку мен та ци-
је.

–  Фо то ко пи ја Из во да из ма тич-
не књи ге ро ђе них за ма ло лет-
ну де цу.

Члан 7.

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

Син ди кал на ор га ни за ци ја са чи-
ња ва спи сак рад ни ка, ко ји су под не-
ли зах тев, на од го ва ра ју ћем обра сцу 
и до ста вља га Управ ном од бо ру Фон-
да на од лу чи ва ње. 

Не пот пу ни и за ста ре ли зах те ви 
не ће се раз ма тра ти.

Члан 8.

Сва одо бре на сред ства упла ћу ју 
се на те ку ће ра чу не рад ни ка пу тем 
ко јих при ма ју за ра ду или на те ку ћи 
ра чун Син ди кал не ор га ни за ци је.

Члан 9.

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

Ор га ни фон да

Члан 10.

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

Скуп шти на

Члан 11.

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

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

Члан 12.

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

–  име ну је пред сед ни ка Управ-
ног од бо ра фон да, на пред лог 

Управ ног од бо ра Фон да со ли-
дар но сти,

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

–  усва ја пра ви ла о из бо ру чла но-
ва Управ ног од бо ра,

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

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

Управ ни од бор Фон да
со ли дар но сти

Члан 13.
Управ ни од бор фон да со ли дар-

но сти бро ји 9 чла но ва, иза бра них 
из син ди кал них ор га ни за ци ја. Ад ми-
ни стра тив не по сло ве оба вља ли це 
ко је ан га жу је и пла ћа Глав ни од бор 
на пред лог Управ ног од бо ра Фон да 
со ли дар но сти.

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

Сед ни це фон да одр жа ва ју се је-
дан пут ме сеч но.

Сед ни це фон да мо гу се одр жа ва-
ти и у син ди кал ним ор га ни за ци ја ма.

Члан 14.

Управ ни од бор ра ди на осно ву 
Пра вил ни ка и Упут ства, ко јим се бли-
же ре гу ли шу ви си на одо бре них сред-
ста ва, при о ри те ти ис пла та и дру ги 

кри те ри ју ми ко ји су у ве зи са ко-
ри шће њем сред ста ва фон да (у да-
љем тек сту Упут ства).

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

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

Управ ни од бор за свој рад од го ва-
ра Скуп шти ни фон да.

Члан 15.

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

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

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

вил ни ка,
–  са ра ђу је са Скуп шти ном фон да, 

Из вр шним од бо ром Син ди ка та 
ПТТ рад ни ка, син ди кал ним ор га-

ни за ци ја ма, здрав стве ним уста-
но ва ма, со ци јал ним рад ни ци ма 
и дру гим ли ци ма и уста но ва ма 
нео п ход ним за рад фон да,

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

Члан 16.

Од бор пу но прав но од лу чу је ако 
је при сут но ви ше од две тре ћи не 
чла но ва, а од лу ка је ва же ћа ако се 
за њу из ја сни ве ћи на при сут них.

Члан 17.

Пре до но ше ња од лу ке о до де ли 
сред ста ва Фон да, Управ ни од бор 
је ду жан да про у чи до ку мен та ци ју, 
пред ви ђе ну чла ном 6. Пра вил ни ка.

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

Члан 18.

Нај ве ћи из нос одо бре не по мо ћи 
из сред ста ва фон да не мо же пре ћи 
ви си ну 1 про сеч не ме сеч не не то за-
ра де у Пред у зе ћу.

Над зор ни од бор Фон да
со ли дар но сти

Члан 19.
Над зор ни од бор Син ди ка та ПТТ 

Ср би је је у исто вре ме и Над зор ни 
од бор Фон да.

Члан 20.
Над зор ни од бор Фон да вр ши кон-

тро лу фи нан сиј ског по сло ва ња фон-
да по по тре би, а нај ма ње је дан пут 
го ди шње и о то ме под но си из ве штај 
Скуп шти ни Син ди ка та ПТТ Ср би је и 
Скуп шти ни фон да.

За вр шне од ред бе

Члан 21.
Сту па њем на сна гу овог Пра вил-

ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник 
фон да со ли дар но сти Син ди ка та ПТТ 
Ср би ја усво јен на сед ни ци Глав ног 
од бо ра, одр жа ној 01.11.2005. го ди-
не.

Члан 23.
Овај Пра вил ник сту па на сна гу 1. 

1. 2007. го ди не.
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УПУТ СТВО

ОП ШТИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ
Зах те ви за до де лу по мо ћи из сред-

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

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

Зах те ви се до ста вља ју је дан пут 
ме сеч но, нај ка сни је до 15-ог у ме-
се цу. Из у зе так чи не зах те ви из чла на 
5. тач ке 3., ко ји су на ста ли у вре ме ну 
од 15-ог до по чет ка ра да сед ни це.

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

Ра чу ни, ко ји ма се до ка зу ју тро шко-
ви не мо гу би ти ста ри ји од 90 да на.

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

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

При до но ше њу од лу ке, без на ве де-
не по твр де ра чун се не ће узи ма ти у 
об зир.

Уз зах тев за опе ра ци ју у при ват ној 
кли ни ци, мо ра се при ло жи ти и по твр-
да ле ка ра спе ци ја ли сте из од го ва ра-
ју ће здрав стве не уста но ве да се пред-
мет на опе ра ци ја не вр ши у уста но ви 
ко ја се фи нан си ра из Ре пу блич ког 
фон да здрав стве ног оси гу ра ња.

При до но ше њу од лу ке, без на ве де-
не по твр де ра чун се не ће узи ма ти у 
об зир.

Пра во на по моћ из сред ста ва чла-
на ри не Фон да со ли дар но сти, из у зев 
пра ва по осно ву чла на 5. тач ка 4. , 

оства ру је се је дан пут го ди шње, по 
јед ном осно ву.

Као основ ви си не по мо ћи ко ри сти 
се про сеч на ме сеч на за ра да у ЈП ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја”, за прет ход ни ме-
сец у од но су на ме сец кад се по моћ 
одо бра ва и це не услу га у од го ва ра-
ју ћим здрав стве ним уста но ва ма у 
зе мљи.

Кон тро лу на мен ског ко ри шће ња 
одо бре не по мо ћи вр ши пред сед ник 
син ди кал не ор га ни за ци је. Под но си-
лац зах те ва и пред сед ник су од го-
вор ни за исти ни тост до ста вље них 
по да та ка, а пред сед ник од го ва ра за 
ис прав ност и ускла ђе ност истих са 
Пра вил ни ком и Упут ством Фон да со-
ли дар но сти.

Не пот пу на, не чит ка, фак сом ко пи-
ра на до ку мен та ци ја и до ку мен та ци-
ја ди рект но при мље на од чла но ва 
фон да, не ће се раз ма тра ти и би ће 
вра ће на Син ди кал ној ор га ни за ци ји. 
Пра во на по моћ члан фон да не мо-
же оства ри ти за за по сле ног чла на 
уже по ро ди це ко ји је члан дру гог 
син ди ка та у ПТТ-у или је у рад ном 
од но су.

У ци љу ра ци о нал ног ко ри шће ња 
сред ста ва, Управ ни од бор се пре по-
чет ка сед ни це упо зна је са ви си ном 
рас по ло жи вих сред ста ва и про сеч-
ном за ра дом у Пред у зе ћу.

ВИ СИ НА ОДО БРЕ НИХ
СРЕД СТА ВА

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

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

стве них услу га у од го ва ра ју-
ћим здрав стве ним уста но ва-
ма у зе мљи, за чла на фон да и 
чла на уже по ро ди це

Тро шко ви бол нич ког ле че ња и 
здрав стве них услу га у од го ва ра ју-
ћим здрав стве ним уста но ва ма, за 
чла на Фон да и чла на уже по ро ди це, 
пла ћа ју се у ви си ни до 50% ствар них 
тро шко ва, а из у зет но до ви си не јед не 
про сеч не не то за ра де.

Уко ли ко се бол нич ко ле че ње или 
здрав стве на услу га из вр ше у при ват-
ној здрав стве ној уста но ви, под ствар-
ним тро шко ви ма се под ра зу ме ва ју 
це не услу га у од го ва ра ју ћим уста но-
ва ма ко је се фи нан си ра ју из сред ста-
ва Ре пу блич ког фон да здрав стве не 
за шти те и уста но ва ма са ко ји ма Син-
ди кат има за кљу чен уго вор.

Ван стан дард не услу ге (опе ра ци је 
на лич ни зах тев) не ће се ис пла ћи ва-
ти из сред ста ва Фон да.

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

Тро шко ви про ду же ног ста ци о нар-
ног ле че ња у од го ва ра ју ћим ре ха би-
ли та ци о ним цен три ма одо бра ва ју се 
са мо чла но ви ма фон да у из но су до 
50% ствар них тро шко ва и са мо у слу-
ча је ви ма ка да је ле че ње пред ло же но 
у от пу сној ли сти из бол ни це, а зах тев 
под нет у ро ку 90 да на од за вр шет ка 
бол нич ког ле че ња, а из у зет но до ви-
си не јед не про сеч не не то за ра де.

По треб на до ку мен та ци ја:
–  Зах тев рад ни ка из ко јег се ја сно 

чи та шта члан фон да тра жи и 
чи ме то што тра жи до ка зу је

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

* ре цепт за на бав ку ле ка се не сма-
тра ме ди цин ском до ку мен та ци-
јом

–  ори ги нал ра чун за бол нич ко ле-
че ње или здрав стве не услу ге

* ре ха би ли та ци ја, ко ју чла но ви 
фон да ко ри сте као хро ни ча ри не 
пла ћа се из сред ста ва фон да

* кли мат ски опо ра вак на ко ји члан 
фон да са мо и ни ци ја тив но оде не 
пла ћа се из сред ста ва фон да

Ко јим се бли же ре гу ли шу ви си на одо бре них сред ста ва, при о ри те ти ис пла та и дру ги кри те ри ју ми ко ји 
су у ве зи са ко ри шће њем сред ста ва Фон да
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2.  На бав ку ле ко ва и ор то пед ских 
по ма га ла

a/ Ле ко ви
Чла ну фон да одо бра ва се по моћ 

за ку пље не ле ко ве у ви си ни до 100% 
ствар них тро шко ва по ра чу ну, а из у-
зет но до 100% ви си не про сеч не не то 
за ра де у Пред у зе ћу.

Чла ну уже по ро ди це одо бра ва се 
по моћ у ви си ни до 50% ствар них тро-
шко ва по ра чу ну, а из у зет но до 50% 
ви си не про сеч не не то за ра де у Пре-
ду зе ћу.

b/ По ма га ло
По ма га ла, као што су ве штач ки де-

ло ви те ла, ин ха ла тор, и апа рат за ме-
ре ње ше ће ра код те жих бо ле сни ка 
– ти па I и ти па II, пла ћа ју се чла но ви-
ма фон да и чла но ви ма уже по ро ди це 
у ви си ни до 50% ствар них тро шко ва, 
а из у зет но до 50% ви си не про сеч не 
не то за ра де у Пред у зе ћу.

Под ствар ним тро шко ви ма се под-
ра зу ме ва ју це не услу га у од го ва ра ју-
ћим уста но ва ма ко је се фи нан си ра ју 
из сред ста ва Ре пу блич ког фон да 
здрав стве не за шти те.

По ма га лом се не сма тра ју про те зе 
за зу бе, на о ча ре, со чи ва, ор то пед ске 
ци пе ле, апа рат за ме ре ње при ти ска и 
слич на по ма га ла

По треб на до ку мен та ци ја:
–  Зах тев рад ни ка са обра зло же-

њем о вр сти и ко ли чи ни ле ко ва 
ко је ко ри сти у то ку ме се ца

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

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

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

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

a/  у ви си ни до јед не про сеч не за-
ра де у Пред у зе ћу, за смрт чла на 
фон да

б/  у ви си ни до 50% про сеч не за ра-
де у Пред у зе ћу, за сва ко ма ло-
лет но де те умр лог чла на фон да

ц/  у ви си ни до јед не про сеч не за-
ра де у Пред у зе ћу, за смрт брач-
ног дру га

д/  у ви си ни до 50% про сеч не за ра-
де у Пред у зе ћу, за смрт ро ди те-
ља чла на фон да

е/  у ви си ни до јед не про сеч не за ра-
де у Пред у зе ћу, за смрт де те та

По треб на до ку мен та ци ја:
–  Зах тев рад ни ка или син ди кал-

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

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

–  Фо то ко пи ја Из во да из ма тич-
не књи ге ро ђе них за ма ло лет ну 
децу

* не ко ри сти ти из раз *смрт ни слу-
чај*, већ свој ство са умр лим /нпр 
смрт чла на фон да, смрт су пру га, 
смрт мај ке итд)

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

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

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

а/  Пра во по на ве де ном осно ву 
оства ру је се пр ви пут кад члан 
фон да бу де не пре кид но 3 ме се-
ца на бо ло ва њу.

За бо ло ва ње пре ко 3 ме се ца чла-
ну се одо бра ва по моћ у ви си ни до 
50% про сеч не за ра де у Пред у зе ћу.

б/  За сва ких да љих не пре кид них 3 
ме се ца бо ло ва ња, одо бра ва се 
по моћ у ви си ни до 50% про сеч-
не ме сеч не не то за ра де у Пре ду-
зе ћу.

Ако је бо ло ва ње за кљу че но, то ле-
ри ше се 10 да на и 5 да на ако је бо ло-
ва ње у то ку.

По треб на до ку мен та ци ја;
–  Фо то ко пи ја до зна ке или по след-

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

ву пи сме ног зах те ва рад ни ка, 
обра зло же ња син ди кал не ор га-
ни за ци је и по треб не ме ди цин-
ске до ку мен та ци је мо же утвр-
ди ти по тре ба и оправ да ност 
по мо ћи пред ви ђе не чла ном 1. 
Пра вил ни ка

По моћ по на ве де ном осно ву одо-
бра ва се са мо чла ну фон да, у из но су 
до ви си не 50% јед не про сеч не за ра-
де у Пред у зе ћу.

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

за ци је о оправ да но сти зах те ва
* Пра во по на ве де ном осно ву 
сти че се под усло вом да је са мо 
здрав стве но ста ње чла на фон да 
у пи та њу, и то бо ле сти ко је угро-
жа ва ју жи вот(кан цер, ту мор, ше-
ћер на бо лест итд.)

* Обра зло же њем се не сма тра ју; 
ове ра од стра не пред сед ни ка СО 
и сле де ћи текст; „на во ди су тач-
ни”, „са гла сан да се по моћ ре ши 
по чла ну 5/5” и слич но. Нео п ход-
но је да се СО де таљ но упо зна са 
здрав стве ним про бле мом чла на 
фон да и исти кроз пи сме но обра-
зло же ње до ста ви Управ ном од бо-
ру фон да.

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

По моћ по на ве де ном осно ву ис-
пла ћу је се, чла ну Фон да, у из но су до 
ви си не јед не про сеч не за ра де у Пре-
ду зе ћу.

По моћ по на пред на ве де ном 
осно ву одо бра ва се на осно ву ди јаг-
но зе из ме ди цин ске до ку мен та ци је 
а не а де кват не оста ле пра те ће до ку-
мен та ци је, (нпр из нос ра чу на ис под 
10% про сеч не за ра де, код те же бо-
ле сти као што су; ма лиг не бо ле сти, 
ше ћер не бо ле сти ти па I и II, хе мо фи-
ли ја, це ре брал на па ра ли за, мул ти-
пле скле ро за, бо ле сти ди ге стив ног 
трак та, бо ле сти про ста те, хро нич ни 
бу бре жни бо ле сни ци на ди ја ли зи, оп-
струк тив на брон хи јал на аст ма итд) 
или кад су ис ко ри шће на пра ва по 
оста лим осно ва ма а ра ди се о те жој 
бо ле сти, и сл.

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

та ци је на на пред лог пред сед ни-
ка Син ди кал не ор га ни за ци је.
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Далибор Тешендић: Кројачи свог пута
Кад сте се и где за по сли ли?
У де цем бру 2001. у до ста ви по-

ште 21101 Но ви Сад.

Шта не би сте ра ди ли?
Ни кад не бих ра дио по сло ве 

ко ји зах те ва ју ли це мер је и не ис-
кре ност.

Ко ли ко про сеч но днев но спа ва те?
У то ку рад них да на мо је спа ва-

ње сво ди се на 6 до 7 са ти.

Шта сте не дав но са ња ли?
Рет ко са њам, а по след ње што 

сам са њао је по ве ћа ње пла те у 
По шти.

Ко ју по сло ви цу нај ви ше це ни те?
Оми ље на по сло ви ца ко јом се 

углав ном во дим је: „УЗДАЈ СЕ У СЕ 
И У СВО ЈЕ КЉУ СЕ.”

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

Оми ље ни део да на ми је по сле 
под не, ка да про во дим вре ме са 
сво јом по ро ди цом. Нај дра жи део 
сед ми це су ми пе так и су бо та, а 
го ди шње до ба ле то са то плим ме-
се ци ма.

Где ра ди је иде те: на мо ре,
у пла ни ну, на је зе ра или у ба ње?
При ја ми од ла зак на пла ни ну. Во-

лим ски ја ње. Љу бав пре ма ре ци оста-
ла ми је од де тињ ства: ку па ње, пе ца-
ње, од бој ка.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?
Пре де сет го ди на. На дам се да ћу 

на ред них го ди на ус пе ти то да при у-
штим од по штан ске пла те.

Че га се пла ши те?
Пла шим се са мо Бо га.

Шта је то син ди кал на бор ба?
Под син ди кал ном бор бом, пре све-

га, за ми шљам је дин ство рад ни ка у ста-
ву да пре ко сво јих пред став ни ка из бо-
ре што по вољ ни је усло ве ра да.

Шта је то по тро шач ка кор па?
Тај тер мин уоп ште не во лим. Док 

год се бу де мо пре ра чу на ва ли да ли ће-
мо од пла те има ти за го ли жи вот, знам 
да смо да ле ко од нор мал ног све та.

Шта је за Вас син ди кал ни ли дер?
У пр вом ре ду по штен чо век ко ји 

има вид не ре зул та те сво га ра да.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?
Сво је де це Ти ја не и Ла за ра и 

су пру ге Рад ми ле.

Ко је но ви не чи та те?
Чи там све но ви не ко је ми до ђу 

у ру ке, во лим да са знам ин фор ма-
ци је са раз ли чи тих стра на.

Ко ли ко има те при ја те ља?
При ја те ља имам пу но. Љу ди ка-

жу да има ју мно го при ја те ља, али 
да је оних пра вих са мо не ко ли ко. 
Ја сло бод но мо гу да ка жем да у 
овом тре нут ку имам нај ма ње пет-
на ест пра вих при ја те ља, са ко ји ма 
се дру жим и по вре ме но ви ђам, по-
што су не ки у ино стран ству.

Ка кве сте на ра ви?
Сво ју на рав не мо гу сам да 

оце ним објек тив но, то тре ба да 
учи не дру ги. Ми слим да сам тем-
пе ра мен тан. Мо жда би тре ба ло 
да сам ма ло сми ре ни ји, али ће то 
до ћи с го ди на ма.

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

Отво рен сам за све раз го во ре.

Ко ме би сте же ле ли да се из ви не те?
Из ви ња вам се у пр вом ре ду по ро ди-

ци, ко ја још увек има раз у ме ва ња за мо-
је оба ве зе у Син ди ка ту. Те оба ве зе све 
ви ше „оти ма ју” мо је сло бод но вре ме.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?
Све нај бо ље. При ста ли ца сам мо-

дер ног и са вре ме ног. Са мо тре ба да 
за др жи мо свој дух и да не из гу би мо 
иден ти тет, ко ји су нам пре не ли на ши 
пре ци.

Ко ја на да др жи чо ве чан ство?
Чо ве чан ство, по мом ми шље њу, др-

жи на да у жи вот.

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

Чо ве чан ство вр то гла во на пре ду је 
у свим сфе ра ма, ма да ми слим да то на-
пре до ва ње има и дру гу стра ну ме да-
ље. Чо ве чан ство би тре ба ло да обра-
ти па жњу на при ро ду, по што ре зер вне 
пла не те не ма мо.

Ко ју бо ју оде ће нај ра ди је но си те?
Не мам од ре ђе не бо је. Ипак, во лим 

ве се ле бо је, иако сам че сто у там ни-
јим ва ри јан та ма.

Но ви ли дер на шег Син ди-
ка та у Но вом Са ду Да ли бор Те-
шен дић ро ђен је 26. ју ла 1977. 
го ди не у Дер вен ти, где је за вр-
шио основ ну шко лу. сред њу 
Елек тро тех нич ку шко лу је за-
вр шио у Зе му ну, Ви шу ПТТ шко-
лу у Бе о гра ду, а Фа кул тет за ме-
наџ мент у Но вом Са ду.

У По шти оба вља по сло ве ви-
шег кон тро ло ра до ста ве.

Син ди кал ним ра дом се ба ви 
од ју ла 2005. го ди не.

Пред сед ник је Син ди кал не 
ор га ни за ци је По шта Ср би је у 
Но вом Са ду, ко ја бро ји 669 чла-
но ва.

Оже њен је. Има ћер ку Ти ја-
ну и си на Ла за ра.

Су пру га Рад ми ла ра ди у 
Пред школ ској уста но ви „Ра до-
сно де тињ ство“ у Но вом Са ду  
као ме ди цин ска се стра.
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Мо за ик као
ства ра лач ки из раз

Пе тар-Пе ра Мар ко вић, де љач 
у пре то вар ној тач ки у по шти 22300 
Ста ра Па зо ва до био је пр ву на гра-
ду на Пр вом сај му ру ко тво ри на 
ко ји је ор га ни зо ван по во дом Свет-
ског да на по шта, 9. ок то бра. Од 
пре ко сто ти ну ра до ва ко ји су по-
сла ли по штан ски рад ни ци на шег 
пред у зе ћа, Мар ко ви ћев мо за ик је 
пле нио рас ко шним бо ја ма, ве дри-
ном и оп ти ми змом. Аутор ово га 
ра да има 38 го ди на рад ног ста жа 
и ни да на бо ло ва ња и ства ра лач ку 
енер ги ју цр пе из сва ког ле пог пеј-
са жа, сва ког су сре та са љу ди ма.

Ро ђен је у Кр ње шев ци ма, жи ви 
у Но вој Па зо ви, а ра ди у Ста рој. 
Ве зан је за род-
ни Срем и ни је 
ни чу до што за 
мо ти ве сли ка и 
мо за и ка би ра 
при зо ре и свет 
из рав ни це: „Од у-
век сам во лео да 
цр там и сли кам. 
Че сто сам на кар-
то ну ис цр та вао 
мр тву при ро ду, 
пеј са же, жи во-
тињ ски свет. 
Нај че шће сам 
ра дио аква ре ле јер за уља и плат-
на ни сам имао нов ца. Све ра до ве 
сам по кла њао. Ра дио сам и мо за-
и ке у ка ме ну. Имам их не ко ли ко. 
Они зах те ва ју до бро и оштро око, 
пре ци зну ру ку, сми сао за бо је. Сли-
ка њу ћу ви ше да се по све тим ка да 
уско ро одем у пен зи ју. У овој пти-
ци не ко ви ди пе тла, не ко кон до ра, 
све јед но, она сим бо ли зу је гла сни-
ка, вест, пи смо”, ка же он.

Ко ле ге из ста ро па зо вач ке по-
ште под ста кле су Пе тра Мар ко-
ви ћа и Слав ка Ме штро ви ћа да 
уче ству ју на сај му. Ни су оче ки ва-
ли на гра де, а са да, ка да је глав на 

сти гла у Пе тро ве ру ке а Слав ко до-
био по хвал ни цу, на ја вљу ју се но ви 
ства ра о ци. Бла гај ник Јан Лит нер, 
ко ји се у сло бод ном вре ме ну ба ви 
ва јар ством, по ла ко се при пре ма 
за при ка зи ва ње сво јих ра до ва.

„Ми у по шти у Ста рој Па зо ви ве-
о ма се ле по сла же мо и дру жи мо. 
Наш син ди кат ор га ни зу је ра зна 
оку пља ња ко ја нас ве се ле и под-
сти чу на бо љи рад. Успе ху сва ко га 
ра ду је мо се за јед нич ки. Ве ро ват но 
не бих по слао свој рад да ни је би ло 
на го ва ра ња, да ме ни је по др жао и 
управ ник Урош Су бо тић. Ко ле ге 
су ми че сти та ле и оба ве за ле ме да, 
ка да кре нем у пен зи ју, при ре дим 

пр ву из ло жбу. То ће би ти нај леп ши 
на чин да се опро стим од оних са 
ко ји ма сам ду го ра дио. А је дан сам 
од нај ста ри јих рад ни ка у РЈ „Срем-
ска Ми тро ви ца. По сле то га у мо јим 
ра до ви ма, ко ји ће, на дам се би ти 
кре а тив ни ји и бо љи, ужи ва ће мо ји 
нај бли жи, уну ци, при ја те љи. А до 
та да у сло бод ном вре ме ну и да ље 
ћу да цр там и ра дим мо за и ке, ко ји 
ме нај ви ше пре о ку пи ра ју”, ка же Пе-
тар Мар ко вић, рад ник ко ји је оми-
љен и по што ван , и ко ји од овог 
ок то бра но си ла ска во при зна ње 
пр во на гра ђе ног ПТТ рад ни ка.

И. Г. В.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?
По што сам не дав но ди пло ми рао, 

углав ном сам чи тао струч ну ли те ра ту-
ру. Од пи са ца из два јам Ан дри ћа.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?
По мом ми шље њу, Ми ке лан ђе ла 

ни ко ни је до сти гао.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?
Сре ће мо их сва ког да на, али смо 

кро ја чи свог пу та. За ви си од са мих 
нас – да ли ће мо зам ке успе шно пре-
бро ди ти.

Зна те ли шта су сек те?
То су ве о ма опа сне ор га ни за ци је, 

ко је има ју из о па че не ци ље ве.

Ко ја дро га је нај го ра?
Не по сто је опа сне и ма ње опа сне 

дро ге, јер све на кра ју до но се не-
срећу.

Ко јим се спор том ба ви те?
Ре кре а тив но идем на ба скет. Ина-

че, во лим све спор то ве.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?
Не пи шем пи сма, та кво је вре ме. 

Пи шем са мо мол бе, зах те ве, оба ве-
ште ња.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?
По шта ри су ве о ма оми ље ни љу ди. 

Кад год раз го ва рам с љу ди ма и ка жем 
да ра дим у По шти оба ве зно сви по хва-
ле свог по шта ра ко ји их по се ћу је.

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

Не, ни сам гле дао.

Ко ју пе сму нај ра ди је пе ву ши те?
Не пе ву шим не што у по след ње вре-

ме, али се на дам да ћу уско ро по че ти.

Шта је пре суд ни је: Љу бав
или Ин те рес?

За ме не је пре суд ни ја Љу бав, кад је 
у пи та њу по ро ди ца. Али, за све оста ло 
пре о вла да ва Ин те рес.

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

По шта је ве ли ка ком па ни ја са 
огром ним по тен ци ја лом да до бро 
функ ци о ни ше и да у њој сви за по сле-
ни бу ду срећ ни, али тре нут но то ни је 
слу чај.

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

По здра вио бих све ко ле ге и по ру-
чио им да ИЗ ДР ЖЕ ова те шка вре ме на.

Б. С.
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,

Мар ка са ва шим ли ком
на шал те ри ма по шта

Де мо но по ли за ци ја по штан ског тр-
жи шта ко ја се, то је чи ње ни ца, де-

ша ва без об зи ра на за кон ску ре гу ла-
ти ву, а очи ту је се пр вен стве но у све 
ве ћем бро ју при ват них пред у зе ћа ко-
ја ну де услу ге из обла сти по штан ског 
са о бра ћа ја (ку рир ске слу жбе), на мет-
ну ла је по тре бу за про на ла же њем но-
вих из во ра за ра де за 
По шту Ср би је и то упра-
во уво ђе њем у по слов-
ну по ну ду но вих услу га 
из на ше, основ не де лат-
но сти.

Са том на ме ром ре-
а ли зо ван је и про је кат 
Ди рек ци је за по штан-
ске услу ге, и то у са рад њи са Цен тром 
за елек трон ско по сло ва ње По ште 
Ср би је и ДП за про из вод њу и про мет 
по штан ских ма ра ка „Ју го мар ка”. Про-
је кат – пер со на ли зо ва на по штан ска 
мар ка, но ва је услу га По ште Ср би је. То 
је по штан ска мар ка на ме ње на фран-
ки ра њу по ши ља ка у уну тра шњем по-
штан ском са о бра ћа ју. По сво јој вред-
но сти, тј. озна ки но ми на ле, јед на ка је 
ре дов ним и при год ним мар ка ма ко је 
се у те свр хе ко ри сте. Раз ли ку је се је-
ди но по мо ти ву, од но сно ли ков ном 
ре ше њу мар ке.

На пер со на ли зо ва ној мар ки се, за 
раз ли ку од ре дов них ма ра ка, уме сто 
уоби ча је них мо ти ва, на ла зе ло го ти пи 
пред у зе ћа, ре кла ме или дру га ли ков-

на ре ше ња по из бо ру куп ца. Иако из 
овог про из и ла зи да је пер со на ли зо-
ва на мар ка на ме ње на, пре све га, по-
слов ним ко ри сни ци ма, мар ку мо гу 
на ру чи ти и фи зич ка ли ца, од но сно 
не ма огра ни че ња у по гле ду на ру чи о-
ца по сла, до кле год су мо ти ви при ка-
за ни на пер со на ли зо ва ним мар ка ма 

у скла ду са За ко ном о 
јав ном огла ша ва њу. И, 
кад смо већ код огла-
ша ва ња, сам по се би 
се на ме ће за кљу чак 
да пер сонaли зо ва на 
по штан ска мар ка пред-
ста вља „пу ту ју ћу ми-
ни ја тур ну ре кла му” за 

ње ног на ру чи о ца, би ло да се ра ди о 
не кој ком па ни ји или по је дин цу.

Сам по сту пак на ру чи ва ња и из-
ра де пер со на ли зо ва не по штан ске 
мар ке По ште Ср би је из гле да ова ко: 
На ру чи лац пре ко Ин тер не та, пре ко 
пре глед не, јед но став не и ефи ка сне 
апли ка ци је за чи је је про јек то ва ње 
био за ду жен CePP, до ста вља же ље но 
ли ков но ре ше ње ко је ће би ти мо тив 
на мар ки. Фо то гра фи је на ру чи о ца, 
осим за кон ских, мо ра ју да за до во ље 
и тех нич ке кри те ри ју ме да би мар ка 
би ла об ја вље на. Ода бра ни мо ти ви се 
по том из CePP-a, елек трон ски до ста-
вља ју на ли ков ну и гра фич ку до ра ду 
за ко ју је за ду жен ди зајн сту дио ДП 
„Ју го мар ка”.

Сле де ћи ко рак у ре а ли за ци ји je 
штам па ње мар ке, и то у нај кра ћем мо-
гу ћем  ро ку, а по том и до ста ва на адре-
су на ру чи о ца. Оно о че му се по себ но 
во ди ло ра чу на је сте да се пред у пре ди 
сва ка мо гућ ност евен ту ал не зло у по-
тре бе ове мар ке, за то је она, баш као 
и сва оста ла фи ла те ли стич ка из да ња 
По ште Ср би је, штам па на на по себ ном 
па пи ру са де фи ни са ним зуп ча њем, 
озна ком но ми на ле, зна ком По ште Ср-
би је и свим оста лим еле мен ти ма ко ји 
по штан ску мар ку чи не мар ком.

Иако де фи ни са ну циљ ну гру пу 
пред ста вља ју пр вен стве но ком па ни је 
ко је по слу ју на тр жи шту Ср би је, ми ни-
мал ни ти раж за јед ну на руџ би ну би ће 
све га 200 ко ма да, чи ме се оста вља мо-
гућ ност да и по је дин ци – ко лек ци о на-
ри и фи ла те ли сти, мо гу да на ру че ову 
мар ку. Це на јед ног ова квог из да ња 
за ви си, пре све га, од ти ра жа мар ке. 
Оно што је у овом по слу, си гур ни смо, 
ап со лут на тр жи шна пред ност По ште 
Ср би је је сте ви сок тех но ло шки ни во у 
ре а ли за ци ји це лог по сла, по че му су, 
ина че, на ше по штан ске мар ке и по зна-
те у ме ђу на род ним фи ла те ли стич ким 
кру го ви ма, за тим на на шем тр жи шту 
ори ги нал на, а у од но су на кон ку рен-
ци ју у све ту уна пре ђе на услу га и ком-
плет но за о кру же на по ну да, ко ја об у-
хва та чак и тех нич ку по моћ у про це су 
из бо ра мо ти ва, од но сно ди зај на.

Б. Д.

1. Да ли је ле гал но?
Да ли је у скла ду са за ко ни ма, ре ле вант ним ак ти ма и 

по ли ти ком ор га ни за ци је
2. Да ли је урав но те же но?
Да ли је, крат ко роч но и ду го роч но, фер пре ма сви ма 

ко јих се ти че? Да ли ће од лу ка на и ћи на јед но ду шно одо-
бра ва ње?

3. Да ли ћу се осе ћа ти до бро по сле то га?

Хо ћу ли би ти по но сан на се бе?
Хо ће ли ми при ја ти ако се од лу ка по ја ви у но ви на ма?
Хо ће ли ми при ја ти ако мо ја по ро ди ца са зна о то ме?
Од лу ка је етич ки ис прав на са мо ако је од го вор на 

сва ко од гор ња три пи та ња „Да.”
Из вор: Ken neth Blan chard, Nor man Vin cent Pe a le, Тhе 

Pоwer оf Еthical Мenagment, Wil li am Мorrow / and Com-
pany, New York, 1988, p. 27.

При од лу чи ва њу ка ко да по сту пи мо у од ре ђе ној си ту а ци ји је дан од бит них чи ни ла ца је да ли ће по-
сту пак би ти ис пра ван са мо рал не тач ке гле ди шта. У књи зи ко ја је це ла по све ће на тој те ми на ла зи се и 
до њи упит ник, ко ји мо же да бу де од по мо ћи при од лу чи ва њу. Било би добро да га про чи та ју и при хва те 
сви они ко ји има ју моћ да од лу чу ју о ства ри ма бит ним за на ше жи во те

ЕТИЧ КИ УПИТ НИК
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Син ди кал на ор га ни за ци ја Зе мун 
ор га ни зо ва ла је кра јем ок то-

бра успе шан из лет у Вр њач ку Ба њу. 
Око 50 чла но ва син ди ка та по ле пом 
вре ме ну за по че ло је пу то ва ње оби-
ла ском ма на сти ра Бо го ва ђа, а пр ви 
дан из ле та је за вр шен до ла ском у Вр-
њач ку Ба њу.

Сме штај је био у Хо те лу „Бре за” 
где је при ре ђе на све ча на ве че ра, а 
дру же ње је тра ја ло до ду бо ко у ноћ.

Дру гог да на, чла но ви на шег син-
ди ка та из Зе му на об и шли су Вр њач-
ку Ба њу и ма на стир Жи чу и у ле пом 
рас по ло же њу окон ча ли пу то ва ње 
на ме сту по ла ска код глав не По ште 
у Зе му ну.

За до вољ не ко ле ге су од мах ис та-
кле зах тев да се че шће ор га ни зу ју 
дру же ња (ма кар на је дан дан) та ко 
да сви са не стр пље њем че ка ју про-
ле ће и но во пу то ва ње.

Виц о лали
Касно се Лала вратио кући. Соса 

легла и чује да сат откуцава један. 
Пита га забринуто:

– Болан Лало, колко је то сати?
– Десет, колко би било!
–  Како, гром те згромио, десет? 

Сат је канда откуцо један.
–  А ти, шта би хтела? Да ти откуца 

и нулу?

Загонетке
–  Бијела се роди, зелена одрасте, 

црвена умре. (Трешња.)
–  Бијеле пчеле на тло сјеле; огањ 

паде, њих нестаде. (Снег и 
сунце.)

–  Кад су мале рибе добре? (Кад 
нема великих.)

–  Ко казује много прича, а нема 
ни грла ни језика? (Књига.)

–  Коњ без главе, пут без 
траве.(Лађа на води.)

–  Ногама у блату, а главом у злату. 
(Клас.)

–  Сваки данак мајка црна бијелога 
рађа сина. (Ноћ и дан.)

Алек сан дар Ма тић и Ала још Ла-
так до ста вља чи су у по штан ској је ди-
ни ци 24430 Ада. Је дан је мла дић од 
32 го ди не и 13 го ди на рад ног ста жа. 
Дру ги је пе де се то го ди шњак, по ро ди-
чан чо век ко ји је у рад ном од но су 
пре ко три де це ни је. Је дан има ду гу 
ко су, дру ги је крат ко под ши шан. Оба 
ра де исти по сао јед на ко до бро и ква-
ли тет но.

„Мој до став ни ре јон је ско ро по-
ло ви на Аде. Ов де сам ро ђен и по зна-
јем све ко ри сни ке а и они ме не. На-
ви као сам да ра дим са љу ди ма, да им 
до ла зим у ку ћу и до но сим сва ка кве 
ве сти. Уоби ча је но увек има ју стан-
дард на пи та ња. Обич но се од но се на 
ра чу не за стру ју и те ле фон, за не ке 
по шиљ ке. Во лим овај по сао и мо је 
су гра ђа не. Ни шта ми ни је те шко да 
ура дим за њих. И ле ти, по же зи, и ка-
да ду не бач ком рав ни цом се ве рац, 

Јед на ки а раз ли чи ти

мој би цикл ме но си од ко ри сни ка до 
ко ри сни ка,” ка же Алек сан дар, до ста-
вљач ко ји са за ве за ном ко сом у пер-
чин, сли чи ка квом рок му зи ча ру или 
не кој филм ској зве зди.

„Мој ре јон је ве о ма ра зно вр стан. 
Сва ко днев но сре ћем мо је ко ри сни-
ке ко ји ме ра до до че ку ју. Увек са њи-
ма по при чам, од то га шта има но во 

до то га ка ко су и шта ра-
де. Ре дов но до ста вљам 
по шиљ ке и у са ла шу 
Сте ри но во где има 90 
до ма ћин ста ва. Пре ђем 
мо то ром и до де сет ки-
ло ме та ра. Во лим овај 
по сао и ни шта ми ни је 
те шко,” ка же Ала још, до-
ста вљач са ис ку ством 
оно ли ким ко ли ко је по-
треб но да по ра сте је дан 
Алек сан дар.

Дво ји ца ко ле га јед на ко вред на, 
углед на и по што ва на и раз ли чи та и 
су прот на. Је дан по се ду је мла дост, 
дру ги бо га то жи вот но ис ку ство. 
Алек сан дар и Ала још су пра ви при-
мер да раз ли ке спа ја ју и да су, кад се 
удру же, нај бо љи са стој ци ква ли те та 
и успе шно сти.

И. Г. В.

Дру же њаДру же ња
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  Делање није срамота, срамоту 
доноси нерад.

(Хесиод)

  Дично је и славно борити се за 
отаџбину.

(Калин)

  Људи немају сталне границе у 
жудњи за богатством.

(Солон)

  Ко је леп чиниће се очима да је 
и добар, али ко је добар биће у 
исти мах и леп.

(Сапфо)

  Много има силних ствари, 
али ничега силнијег нема од 
човека.

(Софокле)

  Ви који пишете, обрађујте 
предмет који одговара вашој 
снази.

(Хорације)

  Хоћете ли да се лепо мисли о 
вама? Не реците то никад.

(Паскал)

  Љубав према правди код 
већине људи је само страх да 
се не претрпи неправда.

(Ларошфуко)

  Лепо је оно чија представа 
изазива допадање без 
интереса.

(Пандитараџа)

  Заслуга је утеха за све.
(Монтескје)

  Велике мисли долазе из срца.
(Вовнарг)

  Кад се на свету појави неки 
прави гениј, познаћемо га 

по томе што се све будале 
удружују против њега.

(Свифт)

  Модерни песници сипају много 
воде у своје мастило.

(Гете)

  Свако дело генија,  епско или 
дидактичко, сувише је дугачко 
ако се не може прочитати за 
један дан.

(Жубер)

  Ништа није пријатније него 
дивити се, ништа неугодније 
него критиковати.

(Бодлер)

  Природу волимо зато што она о 
нама нема никакво мишљење.

(Ниче)

  Библиотека је гробље умова.
  Благо оном учитељу који 
дочека да има чему да се научи 
од свога ученика.

(Б. Кнежевић)

  Стваралац мора да буде цео 
један свемир за себе, да све 
нађе у себи и оном делу 
природе за који је везан.

(Рилке)

  Поезија је дневник морске 
животиње која живи на земљи 
а желела би да лети.

(Сандберг)

  Пријатељи кажу да су искрени, 
а непријатељи то јесу у ствари; 
зато би требало њихов укор 
употребити за самопознање, 
као горак лек.

(Шопенхауер)

  Песник је џин који се без 
напора провлачи кроз иглене 
уши и, у исти мах, кепец који 
испуњава свемир.

(Реверди)

  Љубав према отаџбини не 
зависи од политичког режима 
земље којој се припада.

(Леон Гамбета)

ВО ДО РАВ НО: 1. Вр ста ве тра, 6. Рђав, 
лош, 8. Јед но го ди шње до ба, 9. Фран-
цу ско жен ско име, 11. Уз вик не стр-
пље ња, 12. Зва ни чан спис у бив шој 
Тур ској, 13. Ауто мо бил ска озна ка за 
Ва ље во, 14. Му шко име, 15. Сим бол 
сре бра, 16. Јед на елек тро да, 18. Ужи-
ча нин, 19. Умет нич ки плес, 21. Ба ња 
у Бел ги ји, 23. По се до ва ти, 26. При-
лог, 27. Све та (тур.), 28. Ју нач ки спев,
29. Жен ско име, 31. Пре фикс за озна-
ча ва ње дав ни на, 32. При пад ни ци 
јед не на род но сти, 33. Ме сто у Сре му,
34. Спе ци јал на по су да за при пре ма-
ње ча ја, 36. Не ста би лан, кли мав.
УС ПРАВ НО: 1. Вр ста ко ла ча, 2. По год-
бе на све за, 3. Ауто мо бил ска озна ка за 
Са ра је во, 4. Име ре жи се ра Ку ро са ве, 
5. Ти гањ, 6. Ажда ја, ала, 7. Во до но ша, 
8. Уси ја на вул кан ска ма са, 10. Нео де-
ве на, 12. Др жа ва, 14. Уз ви ше на пе сма, 
17. И је дан и дру ги, 18. Сло во грч ког 
пи сма, 20. Жен ско име, 21. Со вјет ски 
Са вез (скр.), 22. Под, 24. Ти ра ни ја,
25. Све за, 27. Ду ша (лат.), 30. Но сач, 
31. Мо дар, 33. Вр ста вр бе, 35. Ре ка у 
Си би ру.
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Укр ште не ре чи


