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

је 147-ми број „По шта ра” у ко ме 
смо се по тру ди ли да вам пре не се-
мо сва бит ни ја де ша ва ња на син-
ди кал ној сце ни и у Пред у зе ћу.

У овом, лет њем из да њу, по ред 
ак ту ел но сти мо же те про чи та ти 
ин тер вју са пред сед ни ком Глав-
ног од бо ра и пред сед ни ком Син-
ди ка та ПТТ Ср би је о ак тив но сти-
ма и пла но ви ма за пе ри од пред 
на ма. На ста вља мо са пра ће њем 
спро во ђе ња на ше ини ци ја ти ве 
за уво ђе ње до дат ног пен зиј ског 
оси гу ра ња, а ту је и не ко ли ко те-
ма ко је пра ти мо из бро ја у број 
као што су Ште ди о ни ца, Уго сти-
тељ ство, ак ци је... Ве ро ват но нај-
ве ћи по сао нас че ка око пот пи-
си ва ња Колективног уго во ра па 
смо и тој те ми ука за ли ду жно по-
што ва ње.

Ка ко је ово ипак лет ње из да ње 
у ње му се на шло ма ло ви ше ме-
ста за „ла га ни је“ те ме и из ве шта је 
на ших до пи сни ка о дру же њи ма и 
из ле ти ма у ор га ни за ци ји на ших 
син ди кал них ак ти ви ста.

Дра го нам је да све ви ше на ших 
ко ле га узи ма уче шће у ства ра њу 
„По шта ра”, што сва ка ко ути че на 
ње гов ква ли тет. Пи ши те нам, кри-
ти куј те, пред ла жи те – ово је ваш 
лист.
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О ре ка пи ту ла ци ји све га оно га што 
је Син ди кат ПТТ Ср би је и ње гов 

Глав ни од бор ура дио про те клих ме-
се ци, као и о пла но ви ма ак тив но сти 
за је сен и на ред ни пе ри од, раз го ва-
ра ли смо са Ми ло ра дом Бу ди ми ром, 
пред сед ни ком ГО:

Шта се тре нут но де ша ва у 
Синдика ту ПТТ Ср би је и ка ко 

оцењу је те рад Глав ног од бо ра?
По чи ње се зо на го ди шњих од мо-

ра и тре нут но је за тиш је у Пред у зе-
ћу, па се ни Глав ни од бор не ће са ста-
ја ти то ком ле та осим у слу ча ју 
не ких ван ред них де ша ва ња. 
За хва љу ју ћи ак тив но сти ма 
кра јем 2006, у ову го ди ну смо 
ушли ре ла тив но мир но, са 
до го во ре ним ра стом за ра да, 
што нам је отво ри ло про стор 
да се ба ви мо и не ким дру гим 
ства ри ма. По ме нуо бих ту пре 
све га ка пи тал ни про је кат до-
дат ног пен зиј ског оси гу ра ња, 
рад на тек сту но вог ко лек тив-
ног уго во ра, као и пра ће ње и 
ак тив но уче шће у од ре ђи ва њу 
кри те ри ју ма за за ра де. Оче ку-
је нас и Скуп шти на Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, на ко јој би тре ба-
ло усво ји ти из ме не и до пу не 
Ста ту та ка ко би би ли ефи ка сни ји у 
ра ду и пре ва зи шли не до ре че но сти 
у по сто је ћем тек сту. Има још пу но 
те ма и про бле ма ко ји ма се ба ви мо 
и ко је при пре ма мо за сед ни цу Глав-
ног од бо ра на је сен. Тре ба се ко нач-
но од ре ди ти пре ма по ве зи ва њу са 
не ком од ме ђу на род них цен тра ла, 
а ин си сти ра ће мо и на ак тив ни јем 
ра ду Кон фе де ра ци је сло бод них син-
ди ка та. Ве ро ват но ће нам нај те же 
би ти ре ша ва ње суд би не за по сле них 
у ПТТ Уго сти тељ ству. И по ред чи ње-
ни це да су бр зо пле том од лу ком они 
одво је ни од По ште, ве ћи на рад ни ка 
су и да ље чла но ви на шег син ди ка та. 
Ка ко је бри га за сва ког на шег чла на 
на пр вом ме сту, не спор но је да ће 

те ри јал ни до би так за све за по сле не. 
Ја сно ми је да и по ред очи глед них и 
кон крет них ре зул та та ме ђу за по сле-
ни ма по сто ји не за до вољ ство, а на по-
ми њем да сам и ја ме ђу њи ма.

Би ло је про бле ма у са мом
ра ду врха Син ди ка та
ПТТ Ср би је. Ка ко са да 

функционише Глав ни од бор?
Ус пе ли смо да са чу ва мо ин те гри-

тет на кон фор ми ра ња Из вр шног 
од бо ра, тру ди мо се да пред ла же мо 
и усва ја мо од лу ке ко је су ре ал не и 
оства ри ве и вр ши мо кон стан тан, 
прин ци пи је лан при ти сак ка ко би од-
лу ке би ле ре а ли зо ва не. До бро је што 
смо ус пе ли да из де фи ни ше мо до бар 
од нос из ме ђу Глав ног и Из вр шног 
од бо ра, та ко да сва ко ра ди свој део 
по сла и та кав на чин ра да већ да је ре-
зул та те. За и ста ми слим да смо ко нач-
но по сти гли је дин ство и то не ла жно, 
већ оно пра во ко је је за сно ва но пр-
вен стве но на за јед нич ким ин те ре си-
ма – ин те ре си ма члан ства. У нај ве ћој 
ме ри смо пре ва зи шли по де ле и су је-
те по је ди на ца, а по ку ша је ма ни пу ла-
ци је рад нич ким не за до вољ ством и 
њи хо во ко ри шће ње у днев но по ли-
тич ке свр хе све ли смо на ми ни мум.

Са дру ге стра не, сед ни це су, због 
ве ли ког не за до вољ ства ко је са со-
бом из сво јих сре ди на до не су чла-
но ви Глав ног од бо ра, ја ко ду гач ке и 
на пор не. Не ки од нас још ни су схва-
ти ли да се ви ком и пра зном при чом 
о не за до вољ ству не по сти же ни шта. 
По треб ни су нам кон крет ни пред ло-
зи ка ко да ре ша ва мо про бле ме а не 
кук ња ва у пра зно, и дра го ми је да је 
ве ћи на то схва ти ла.

На син ди кал ној сце ни на шег 
предузећа по ја вио се још је дан 

синдикат. Ка ко ће те ре а го ва ти
на ту сво је вр сну кон ку рен ци ју?.

У сва ком слу ча ју, ни је до бро ка да 
се син ди кал ни по крет де ли јер то де-
фи ни тив но пред ста вља сла бље ње 
сна ге и по зи ци је у свим сег мен ти ма 

од Глав ног од бо ра до би ти сву мо гу-
ћу по др шку и по моћ.

За ра де су, ипак, увек у вр ху
ин те ре со ва ња члан ства?

На рав но, то је, без об зи ра на по-
ме ну ти до го вор, и да ље глав на те ма 
ме ђу чла но ви ма Глав ног од бо ра. Одр-
жа ни су про ши ре ни са стан ци са ак ти-
ви сти ма на те ре ну и сву да се мо гло 
чу ти ка ко смо до би ли оно што смо 
тра жи ли, да је чи ње ни ца да смо за 
ову го ди ну „из ву кли” ап со лут ни мак-
си мум ко ји смо мо гли, али да су нам 

                                             МИ ЛО РАД БУ ДИ МИР, ПРЕД СЕД НИК ГЛАВ НОГ ОД БО РА
СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

По сти гли смо мно го
– оче ку је мо ви ше

ИНТЕРВЈУ

за ра де и да ље ма ле. По пи та њу за ра-
да, очи глед но, ни ка да не ће мо би ти 
за до вољ ни, пра ти ће мо да љи раз вој 
де ша ва ња у Пред у зе ћу и си гур но је 
да ће мо ис ко ри сти ти сва ку при ли ку 
да обез бе ди мо не ки до дат ни ди нар 
за све за по сле не. Под се ти ћу све на-
ше чи та о це да смо упра во та квим 
при сту пом пре ма ра ду и не ми ре њем 
са си ту а ци јом у ко јој се на ла зи мо, у 
про те клој го ди ни има ли не ко ли ко 
ван ред них ис пла та по ра зним осно ва-
ма. За ра да из до би ти, по зај ми це ко је 
се вра ћа ју и оне ко је се не вра ћа ју, до-
пу не за мо бил не те ле фо не и до дат но 
пен зиј ско оси гу ра ње, све су то ак ци-
је ко је су по те кле са сед ни ца Глав ног 
од бо ра, а пред ста вља ју кон кре тан ма-

Милорад Будимир: Председник Главног 
одбора Синдиката ПТТ Србије
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де ло ва ња. Ја чи ну син ди ка та чи не ње-
го ви чла но ви, ква ли те том, али и кван-
ти те том. Осни ва ње тре ћег син ди ка та 
у По шти Ср би је за те кло нас је у тре-
нут ку ка да смо у пре го во ри ма са два 
син ди ка та Те ле ко ма да се по но во ује-
ди ни мо и на пра ви мо јед ну моћ ну ор-
га ни за ци ју са пре ко 20.000 чла но ва. 
Ми слим да је то је ди ни ис пра ван пут, 
је ди ни на чин да се ство ри по зи ци ја 
за успе шно за сту па ње за по сле них, а 
све про бле ме и не за до вољ ства, ко јих 
увек има, тре ба ре ша ва ти. Син ди кат 
ни је ни чи је вла сни штво, он је она кав 
ка квим га ство ре они ко ји га и чи не 
– чла но ви, а сви ми ко ји га тре нут но 
во ди мо смо та ко ђе са мо чла но ви чи-
ји се рад ре дов но про ве ра ва, гла са о 
по ве ре њу и кон тро ли ше.

Ин те ре сант но је што су тај син ди-
кат осно ва ли ис ку сни син ди кал ци, 
ко је до бро по зна је мо, са њи ма смо 
ра ди ли за јед но и ни је ле по што се 
на те ре ну за члан ство бо ре та ко што 
„пљу ју“ по на шем (и свом) прет ход-
ном ра ду. Не ће мо на то од го ва ра ти 
по што смо ми озбиљ на ор га ни за ци ја 
и ба ви мо се не ким дру гим, ва жни јим 
ства ри ма. По след њу реч ће да ти за-
по сле ни ко ји ће од лу чи ти о то ме ко-
ме ће да ти по ве ре ње да их за сту па, 
а њих је те шко пре ва ри ти. Бо ри ће мо 
се ре зул та ти ма да очу ва мо наш син-
ди кат, да за др жи мо по сто је ћи број 
чла но ва, а за по сле ни тре ба да зна ју 
да цеп ка ње и усит ња ва ње син ди кал-
не сце не од го ва ра са мо по сло дав ци-
ма, ни ка ко рад ни ци ма.

Вре ме и окол но сти у ко ји ма 
живимо зах те ва ју про ме не. Ка ко 

види те бу дућ ност Синди ка та
ПТТ Ср би је?

Фор ми ра њем Из вр шног од бо ра 
на пра ви ли смо од лу чу ју ћи ко рак у 
мо дер ни за ци ји на шег син ди ка та и 
са да смо спрем ни да од го во ри мо 
на све иза зо ве. Вре ме и окол но сти 
у ко ји ма жи ви мо и ра ди мо за и ста 
зах те ва ју про ме не у свим сег мен ти-
ма, па и у ор га ни за ци ји син ди кал ног 
де ло ва ња. Све ви ше се при ме њу ју 
та ко зва не „суп тил ни је ме то де” син-
ди кал не бор бе. Ја ко је ва жно да смо 
у про це су стал не еду ка ци је, а у ор-
га ни за ци о ном сми слу мо же мо пу но 
да на у чи мо од на ших син ди кал них 
при ја те ља из раз ви је ни јих зе ма ља 
окру же ња са ко ји ма има мо од лич ну 

ни је био слу чај. Углав ном смо би ли 
у де фан зи ви, а вла да и по сло дав ци 
су нам на ме та ли сво је пред ло ге ко је 
смо ми од би ја ли, без ја сне стра те ги-
је о то ме шта да ље чи ни ти. По ла ко 
до ла зи мо до тог ни воа да са ми кре и-
ра мо и ну ди мо го то ве про јек те, што 
код со ци јал них парт не ра иза зи ва по-
што ва ње и ре спект.

Чла но ви Глав ног одбо ра су би ли 
при лич но је дин стве ни у оце ни 

да је По шта у те шкој си ту а ци ји. 
Са оп ште ње ко је је из да то на кон 

сед ни це би ло је при лич но оштро?

Ни је би ло те шко за кљу чи ти да 
нам не цве та ју ру же, упр кос хва ло-
спе ви ма по сло вод ства ко је са мо ири-
ти ра ју за по сле не. Чи ње ни ца је да 
смо са до го во ре ним уве ћа њем за ра-
да за ову го ди ну до ве ли Пред у зе ће 
на гра ни цу ли квид но сти до вољ но го-
во ри о по сло ва њу. Ми слим да ни смо 
по гре ши ли ни ка да смо ди рект но 
апо стро фи ра ли крив ца за та кво ста-
ње а то је, пре свих, наш „вла сник“, 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је. По сто ја ла 
је пот пу на не за ин те ре со ва ност др-
жа ве за По шту, осим у слу ча је ви ма 
ка да је тре ба ло не што оте ти од нас. 

про ме ни ти, јер смо пот па ли под Ми-
ни стар ство за те ле ко му ни ка ци је и 
ин фор ма тич ко дру штво и ја сно нам 
је ко ће у том ми ни стар ству има ти 
ста тус „пр ве зве зде”. На рав но, не ће-
мо се ми ри ти са ти ме, а Из вр шни 
од бор је већ упу тио зах тев за раз го-
во ре но вој ми ни стар ки, са на ме ром 
да де фи ни ше мо ста тус на шег пред у-
зе ћа у том ми ни стар ству.

Тра жи ће мо, пре све га, по што ва-
ње за ко на и ре гу ли са ње тр жи шта 
по штан ских услу га, јер је др жа ва 
ду жна да нас за шти ти од не ло јал не 
кон ку рен ци је ко ја ди вља. Има мо и 
пред лог да се у ми ни стар ству офор-
ми по се бан сек тор за По шту ко ји би 
во ди ли љу ди ко ји по зна ју наш де-
ло круг ра да и на ше про бле ме. Сма-
трам да би то у ве ли кој ме ри по кре-
ну ло ства ри са мр тве тач ке и да би 
се ко нач но кре ну ло у си сте мат ско 
ре ша ва ње на го ми ла них про бле ма. 
Мо жда све ово и ни је наш по сао, мо-
жда из ла зи мо из де ло кру га ра да, али 
је си гу р но на ша ду жност да ука же мо 
на про бле ме и пред ла же мо ре ше ња 
ако ће то по мо ћи да на ше пред у зе ће 
бо ље функ ци о ни ше.

Би ли смо им ве о ма ин те ре сант ни 
док смо би ли су вла сни ци Моб те ла, 
ка да им је тре ба ло пре да ти хо те ле 
и Ште ди о ни цу, али за По шту и ње ну 
основ ну де лат ност, упр кос стал ним 
по ку ша ји ма, ни смо мо гли да за ин те-
ре су је мо ни ко га. Ни сам си гу ран да 
ће се фор ми ра њем но ве вла де ишта 

са рад њу. Они су одо бро ор га ни зо ва-
ни, по се ду ју и обра зо ван ка дар и ја-
ку ор га ни за ци ју, а има ју, за раз ли ку 
од нас, до вољ но нов ца да мо гу да 
спро ве ду сво је ак ци је. Ми упра во 
ства ра мо ти мо ве љу ди ко ји ће „при-
ти ска ти” вла ду и по сло дав це ну де-
ћи кон крет на ре ше ња, што до са да 

Чланови Главног одбора: По питању зарада никада нећемо бити задовољни
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КО НАЧ НО РЕ А ЛИ ЗО ВАН ПРО ГРАМ ДО ДАТ НОГ ПЕН ЗИ О НОГ ОСИ ГУ РА ЊА

Кре ну ле пр ве упла те

По што је ре ша ва ње стам бе них 
про бле ма за по сле них у на шем пред-
у зе ћу увек ин те ре сант на те ма, на ста-
вља мо да пра ти мо раз вој де ша ва ња 
и о све му но вом из ве шта ва мо чи та о-
це „По шта ра”. 

Је ди на мо гућ ност ко ја нам је оста-
ла на рас по ла га њу по сле од лу ке 
Устав ног су да о уки да њу стам бе ног 
кре ди та, је сте ку по ви на ста но ва и 
њи хо во да ва ње за по сле ни ма у за-
куп. До дат ним при ти ском на Вла ду 
Ре пу бли ке Ср би је, у ко ме је уче ство-
вао и Син ди кат ПТТ Ср би је, си ту а ци ја 
је по ста ла под но шљи ва и да та је мо-
гућ ност ку по ви не до де ље них ста но-
ва. Из ме на Уред бе је до не та у ја ну а-
ру 2007. го ди не и она да је мо гућ ност 
от ку па ста но ва на рок од 20 го ди на, 

без ка ма те. Да би се убр зао по сту пак 
при ба вља ња ста но ва, Пред у зе ће се 
обра ти ло Гра ђе вин ској ди рек ци ји 
Ср би је и ти ме из бе гла до ста сло же-
на про це ду ра тен де ра.

Стам бе на ко ми си ја је об ја ви ла 
рас по де лу на ба вље них ста но ва и 
при о ну ла на рад. Да то обе ћа ње да 
се пре ли ми нар на ли ста за вр ши до 
кра ја ју на је ис пу ње на. Да љи по сту-
пак је сви ма до бро знан, а то су жал-
бе ни ро ко ви и усе ља ва ње на је сен. 
За не до ста ју ће ста но ве, то ком ове и 
сле де ће рас по де ле по но во ће мо се 
обра ти ти Гра ђе вин ској ди рек ци ји 
Ср би је, по је ди ним јав ним пред у зе-
ћи ма, а сва ка ко ће се мо ра ти ићи на 
рас пи си ва ње тен де ра за ко је су ура-
ђе не при прем не рад ње.

Иако су нам до ста ве за не ру ке 
при ре ша ва њу стам бе них по тре ба 
због ве ли ких огра ни че ња ко је про-
пи су је Уред ба, чи ни се да се мо ра ју 
из на ћи но ви мо де ли по овом пи та-
њу. Ова кав на чин је до ста скуп, при-
лич но не ра ци о на лан, прак тич но се 
ку пу је оно што се ну ди, а не оно што 
на ма тре ба. Да ва ње стам бе них кре-
ди та је без прем ца нај бо љи на чин 
за ре ша ва ње стам бе них по тре ба, 
али на то за по сле ни тре нут но не мо-
гу да ра чу на ју. И по ред то га, мо ра се 
раз ми шља ти о ал тер на тив ним пред-
ло зи ма ко јих има, али о то ме не ком 
дру гом при ли ком.

С. Топалов,

члан стамбене комисије

Тре ба ло је пу но му ке, упор но сти 
и стр пље ња па да до че ка мо пр-

ве упла те у до бро вољ не пен зиј ске 
фон до ве за на ше за по сле не. Ти ме је 
кру ни сан је дан ве ли ки рад и на пор, 
пре све га син ди ка та, ко ји су ус пе-
ли да за јед нич ки, за све за по сле не, 
обез бе де ову ква ли тет ну по год ност. 
Али, ти ме ова те ма ни је за вр ше на и 
не гу би на зна ча ју, пре све га из раз-
ло га што се на ше пред у зе ће опре де-
ли ло за мо дел по ко ме је сва ки за-
по сле ни мо гао да би ра са ко јим ће 
фон дом за кљу чи ти уго вор.

Као што смо би ли ак тив ни у про-
це су ко ји је прет хо дио уво ђе њу 
до дат ног оси гу ра ња, а по себ но у 
пе ри о ду ка да је тре ба ло све на ше 
чла но ве упо зна ти и од го во ри ти на 
сва пи та ња ко ја мо гу по мо ћи у ода-
би ру фон да, та ко ће мо на ста ви ти 
и да пра ти мо ову те му и рад свих 
дру шта ва за упра вља ње фон до ви-
ма, ка ко би сте сте кли ја сну сли ку о 
њи хо вом ра ду и мо гли да за шти ти те 
сво ја сред ства у њи ма.

Да би смо сте кли пра ви увид у то 
ка ко се но вац ко ји нам се упла ћу је 
на лич не ра чу не ула же и уве ћа ва, 
по треб но је да про тек не бар две го-
ди не. То је, пре ма тврд њи љу ди из 
стру ке, ми ни мал ни пе ри од за ко ји 
чла но ви не ког фон да мо гу да до би-
ју пре ци зни је по дат ке о то ме ка ко 
се ула же њи хов но вац. 

Уз шест већ по сто је ћих до бро-
вољ них пен зиј ских фон до ва(„Дел-
та ђе не ра ли”, „Рај фај зен фју чер”, 
„Га рант пен зиј ски фонд”, „ДДОР 
Пен зи ја плус”, „НЛБ Но ва пен зи ја”, 
и „Ду нав” пен зиј ски фонд), до зво лу 
за рад у Ср би ји не дав но је до би ло 
и Дру штво за упра вља ње фон дом 
„Три глав-пен зиј ски фон до ви”. Чла но-
ви ко ји ни су за до вољ ни при но сом 
ко ји оства ру је њи хов фонд, увек мо-
гу сред ства са свог лич ног ра чу на 
да пре не су у дру ги фонд и то без на-
пла те про ви зи ја (већ са мо ствар них 
тро шко ва пре но са, на шта их за ко но-
да вац оба ве зу је). Иако је у слу ча ју 
на ших за по сле них још ра но за та ко 

не што, у не ким фон до ви ма твр де да 
су, ме ђу „ста рим чла но ви ма”, већ за-
бе ле жи ли пр ве „пре ле та че”...

Са да је нај бит ни је да сва ки члан 
пра ти ко ли ко се уве ћа ва ње го ва 
имо ви на кроз та ко зва не ин ве сти ци-
о не је ди ни це, чи је вред но сти сва ки 
фонд, по за ко ну, мо ра сва ко днев но 
да об ја вљу је у днев ним но ви на ма. 
Пр ви је са ра дом у Ср би ји по чео 
пен зиј ски фонд „Дел та ђе не ра ли”. 
Ње го ва ин ве сти ци о на је ди ни ца је, 
са по чет них 1.000, до шла 12. ју на до 
1.185,51 ди на ра. Вред ност је ди ни це 
„Га рант” фон да на овај дан би ла је 
1.170,19, фон да „ДДОР Пен зи ја плус” 
1.108,02 ди на ра, „Рај фај зен фју че-
ра” 1.086,95 ди на ра, „Ду нав фон да” 
1.015,46 ди на ра и „НЛБ Но ве пен зи-
је” 1.004,96 ди на ра. 

„По штар” ће за вас и да ље ре дов-
но пра ти ти кре та ња на тр жи шту и, 
ако то бу де нео п ход но, упо зо ра ва-
ти и пред ла га ти пре ла ске уко ли ко 
дру штва бу ду га здо ва ла на шим сред-
стви ма на не а де ква тан на чин.

СТАМ БЕ НА ПРО БЛЕ МА ТИ КА – НА СТА ВАК ПРИ ЧЕ

Усе ља ва ње на је сен



5

ПОШТАР

јул 2007  број 147

УВЕ ДЕН НОВ НА ЧИН ТРАН СПОР ТА НОВ ЦА У ПО ШТИ СР БИ ЈЕ

Са ко фе ри ма са мо до бр о вољ но

На зах тев на ших чла но ва, Син-
ди кат ПТТ Ср би је ак тив но се 

укљу чио у ре ша ва ње про бле ма 
ко ји су на ста ли на кон од лу ке по-
сло вод ства да уве де но ви на чин 
тран спор та нов ца. Си гур но сни ко-
фе ри, пре ма ре чи ма до ба вља ча и 
љу ди из вр ха По ште, пред ста вља ју 
мо дер но и си гур ни је ре ше ње пре-
но са нов ца, али и по ред то га ова но-
ви на код де ла за по сле них иза зи ва 
сум њу и оправ дан страх, јер је ипак 
реч о тран спор ту нов ца, а ту ри зик 
увек по сто ји.

Чи тав про је кат је за ми шљен та-
ко да се по сте пе но уки не ору жа-
на прат ња нов ца, јер она са 
со бом но си ве ли ке ри зи ке. 
Исто вре ме но, ва тре но оруж-
је тре ба да за ме ни тех но ло-
ги ја ко ја по сто ји на тр жи шту 
за шти те нов ца. 

Из без бед но сних раз ло га не ће-
мо опи си ва ти прин цип и на чин ра-
да са ко фе ри ма, али ће мо на шим 
чи та о ци ма да ти основ не ка рак те ри-
сти ке ка ко би сте кли ути сак о че му 
се ту за пра во ра ди.

На ме на си гур но сних ко фе ра је 
оси гу ра ње тран спор та го то ви не, 
вред но сти и до ку мен та ци је. Пре ма 
тврд ња ма про из во ђа ча, ко фе ри за-

до во ља ва ју нај ви ше кри те ри ју ме 
си гур но сти и омо гу ћа ва ју при ме ну 
но вог кон цеп та у пре во зу го то ви не 
и вред но сти. Си стем елек трон ске 
за шти те си гур но сног ко фе ра, осим 

спре ча ва ња ње го вог оти-
ма ња омо гу-

ћа ва и за шти ту 
од свих на сил них ме ха нич ких и 
тер мич ких по ку ша ја отва ра ња. Ме-
ђу тим, по што се ов де ра ди о тран-
спор ту нов ца, по сто ји оправ дан 
страх по је ди на ца да мо гу, и по ред 
при ме не ме ра тех нич ке за шти те, 
би ти ме та раз бој ни ка и по ку ша ја 
пљач ке.

На кон раз го во ра са за по сле ни-
ма, као и са по сло вод ством пред-
у зе ћа, из де фи ни са ли смо ста во ве 
по овом пи та њу и упу ти ли зах тев 
ге не рал ном ди рек то ру Дра га ну Ко-
ва че ви ћу да се по пи та њу тран спор-
та нов ца „ков че жи ћи ма” при ме ни 
прин цип до бр о вољ но сти, као и да 
се за по сле ни ко ји се опре де ле да 
ра де овај по сао аде кват но на гра-
де кроз ко рек ци ју за ра де. То прак-
тич но зна чи да ће но вац пре во зи-
ти са мо они за по сле ни ко ји на то 
до бр о вољ но при ста ну, као и да ће 
они за пре у зи ма ње евен ту ал ног 
ри зи ка, ко ји је за и ста сма њен на 

нај ма њу мо гу ћу ме ру, би ти до дат-
но нов ча но сти му ли са ни.

Ка ко смо чу ли, ова кав при ступ 
ре ша ва њу про бле ма са тран спор-
том нов ца је на и шао на до бар при-
јем код по сло вод ства, али са че ка-
ће мо и зва ни чан од го вор ка ко би 
при пре ми ли на ше сле де ће по те зе. 
У сва ком слу ча ју, пи та ње без бед но-
сти на ших за по сле них увек иза зи ва 
опрез и на ше мак си мал но ан га жо-
ва ње, та ко да ће мо пом но пра ти ти 
при ме ну но вог на чи на тран спор та 
нов ца и ре го ва ти ако то бу де по-
треб но или ако то од нас бу ду тра-
жи ли на ши чла но ви.

Уни ја син ди-
ка та про свет них 
рад ни ка Ср би је, 
са пре ко 20.000 
сво јих чла но ва, 
при сту пи ла је 

Кон фе де ра ци ји сло бод них син-
ди ка та. Од лу ка Пред сед ни штва о 
при сту па њу Кон фе де ра ци ји је ве-
ри фи ко ва на на ре дов ној сед ни ци 
Скуп шти не Уни је, одр жа ној 12-тог 

УНИ ЈА ПРО СВЕТ НИХ РАД НИ КА СР БИ ЈЕ ПРИ СТУ ПИ ЛА КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈИ
СЛО БОД НИХ СИН ДИ КА ТА

Ја чи за 20.000 но вих чла но ва!
ма ја у Аран ђе лов цу и то јед но гла-
сно. На овај на чин, Кон фе де ра ци ја 
сло бод них син ди ка та ће до би ти и 
че твр ту гра ну, ре пре зен та тив ну на 
ре пу блич ком ни воу, и ти ме на пра-
ви ти зна ча јан ко рак ка до сти за њу 
ре пре зен та тив но сти.

Ова од лу ка је ре зул тат за јед нич-
ких иде ја, син ди кал них прин ци па 
и ак ци ја из ме ђу Уни је и Кон фе де ра-
ци је, а има за циљ ства ра ње јед не 

пра ве и ја ке син ди кал не цен тра ле 
у Ср би ји. Она је та ко ђе и при пре ма 
за но ве за јед нич ке ак ци је, на из ме-
на ма по сто је ћих и до но ше њу но вих 
за ко на, по бољ ша њу гран ских ко лек-
тив них уго во ра и до но ше њу но вих, 
пот пи си ва њу ко лек тив них уго во ра 
на ре ги о нал ном ни воу, по де ли син-
ди кал не имо ви не, син ди кал ном 
обра зо ва њу, ја ча њу син ди ка та у 
број ча ном и еко ном ском сми слу.
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РАЗ ГО ВОР СА ПО ВО ДОМ: АЛЕК САН ДАР ПА ВЛО ВИЋ, ПРЕД СЕ Д НИК СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Ре ги о нал на кан це ла ри ја
у Бе о гра ду

Алек сан дар Па вло вић, пред сед-
ник Син ди ка та ПТТ Ср би је, го во-

ри за овај број „По шта ра” о ин тен зив-
ној ме ђу на род ној ак тив но сти ко је 
је Син ди кат имао у про те клом пе ри-
о ду, као и о пред сто је ћим ак ци ја ма 
у ја ча њу Кон фе де ра ци је сло бод них 
син ди ка та:

Не дав но сте бо ра ви ли у Грч кој. 
Ка ко оце њу је те ме ђу на родну 

актив ност Синди ка та ПТТ Ср би је 
у про те клом пе ри о ду?

При ли ком не дав ног су-
сре та са ко ле га ма из Грч ке 
и оста лих зе ма ља у окру же-
њу до шли смо до за јед нич-
ког за кључ ка да, без об зи ра 
на еснаф ску по ве за ност и 
тра ди ци ју, кон крет ни про-
бле ми по шта ра у За пад ној 
Евро пи ни су баш пот пу но 
иден тич ни као на ши, или на-
ших ко ле га из Ма ке до ни је, 
Бу га р ске и оста лих зе ма ља 
у окру же њу. У сва ком по гле-
ду мно го су нам бли жи на ши 
су се ди не го ко ле ге из не ких 
дру гих европ ских зе ма ља, 
јер су нам и про бле ми, они 
сва ко днев ни, го то во иден тич ни. За то 
ме ра ду је што је при хва ће на ини ци ја-
ти ва, ко ја ће се уско ро ре а ли зо ва ти, 
о осни ва њу ре ги о нал не кан це ла ри је 
за бал кан ски про стор. Ми сли мо да 
би јед на ова ква кан це ла ри ја да ле ко 
бо ље од го во ри ла ре ал ним по тре ба-
ма син ди ка та по штан ских рад ни ка 
зе ма ља у окру же њу, што, на рав но, 
ни ка ко не ис кљу чу је и ши ре син ди-
кал не ак тив но сти у окви ру цен тра ле. 
Оно што ме по себ но чи ни по но сним 
је сте чи ње ни ца да ће, пре ма до го во-
ру, ова кан це ла ри ја пр ве две го ди не 
сво га ра да се ди ште има ти у Бе о гра ду, 
што сма трам још јед ним при зна њем 
за до са да шњи наш рад и ак тив но сти 

у ре ги о ну. А наш циљ одав но је ја сан 
– Син ди кат ПТТ Ср би је као пу но прав-
ни члан ре ле вант них европ ских син-
ди кал них фо ру ма и цен тра ла.

Шта се де ша ва са Кон фе де ра ци јом 
сло бод них син ди ка та? Хо ће ли она 

ко нач но по че ти да ра ди пу ном 
па ром?

Ових да на нас оче ку је Скуп шти на 
Кон фе де ра ци је и у на ред ном пе ри о-
ду оче ку јем да се ор га ни зу је мо та ко 
да, у спре зи са син ди ка ти ма Те ле ко-

ми ни ста ра, не ће би ти при ме њен је-
дин стве ни ре цепт за при ва ти за ци ју 
свих јав них пред у зе ћа, што је још 
је дан ар гу мент у при лог ма ло дру га-
чи јем ’пре ком по но ва њу’ сна га и од-
но са уну тар Кон фе де ра ци је..

Ка ко те че при пре ма тек ста но вог 
ко лек тив ног уго во ра?

Ко ми си ја за ко лек тив но пре го-
ва ра ње ра ди, а по што се бли жи и 
ме сец у ко јем ис ти че ва же ћи ко лек-
тив ни уго вор, ак тив но сти у ве зи са 

овим пи та њем су ве о ма ин-
тен зи ви ра не, те оче ку јем да 
но ви КУ пот пи ше мо већ у 
ав гу сту. Основ ни ак це нат је 
на ускла ђи ва њу ва же ћег Ко-
лек тив ног уго во ра са не ким 
но вим за кон ским ре ше њи ма 
ко ја су у ме ђу вре ме ну сту пи-
ла на сна гу, као и на по бољ ша-
њу усло ва ра да за по сле них и 
њи хо вој бо љој за шти ти.

А за ра де за по сле них
у По шти Ср би је?

На жа лост, још увек је на 
сна зи ре пу блич ка уред ба о 
огра ни че њу за ра да у јав ним 
пред у зе ћи ма ко ја нас бит но 

ко чи у по гле ду бор бе за ве ће пла те 
за по сле них. Овај хен ди кеп по ку ша-
ва мо да на док на ди мо по сред ством 
дру гих ви до ва по бољ ша ња ма те ри-
јал ног ста ту са за по сле них у По шти, 
од ко јих је је дан, про је кат до дат ног 
пен зи о ног оси гу ра ња, на на ше ве-
ли ко за до вољ ство већ за жи вео. Не 
тре ба за бо ра ви ти ни то да се по след-
њих ме се ци све че шће у ме ди ји ма 
чу је при ча ка ко су пла те у јав ним 
пред у зе ћи ма пре ви со ке и да ће ге-
не ри са ти ин фла ци ју. Мо жда у не ким 
пред у зе ћи ма и има ју ве ли ке пла те, 
али си гур но знам да је про сек у По-
шти Ср би је да ле ко од то га да би нам 
на ње му не ко за ви део.

ма, кон крет ни је и ефи ка сни је мо же-
мо да од го во ри мо по тре ба ма на ших 
чла но ва. Је дан од раз ло га за ова кав 
при ступ је и пре ра спо де ла ре со ра у 
ре пу блич кој вла ди, пре ма ко јој смо 
ми и Те ле ком ’под истом ка пом’, од-
но сно, у окви ру Ми ни стар ства за 
те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма тич ко 
дру штво, док су НИС, ЕПС и дру га јав-
на пред у зе ћа при па ли дру гим ми ни-
стар стви ма. Сма трам да ће мо, ова ко 
гран ски ор га ни зо ва ни, да ле ко ефи-
ка сни је де ло ва ти, по го то ву ка да је 
реч о пред сто је ћој по де ли бес плат-
них ак ци ја, о че му се по ме ди ји ма 
већ на ве ли ко спе ку ли ше. Су ди мо 
ли пре ма из ја ва ма ре пу блич ких 

Александар Павловић, председник Синдиката ПТТ Србије
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У ТО КУ СУ ПРЕ ГО ВО РИ ОКО УСА ГЛА ША ВА ЊА ТЕК СТА
НО ВОГ КО ЛЕК ТИВ НОГ УГО ВО РА

Нај зна чај ни ји за да так у овој го ди ни

Су о че ни са чи ње ни цом да Ко-
лек тив ни уго вор за ЈП ПТТ са о-

бра ћа ја „Ср би ја“ пре ста је да ва жи 
15. ав гу ста 2007. го ди не, ре пре зен-
та тив ни син ди ка ти су се по чет ком 
апри ла обра ти ли по сло вод ству 
са зах те вом за от по чи ња ње пре го-
во ра и при пре му и пот пи си ва ња 
но вог КУ. Зах те ву је удо во ље но и 
рад на гру па са ста вље на од пред-
став ни ка ре пре зен та тив них син ди-
ка та и по сло вод ства је у апри лу за-
по че ла се ри ју рад них са ста на ка на 
ко ји ма је Ко лек тив ни уго вор, у ви-
ше на вра та, „об ра ђи ван“ од чла на 
до чла на, са крај њим ци љем да се 
што ква ли тет ни је до пу ни од но сно 
из ме ни сва ки члан ко ји је би ло мо-
гу ће ме ња ти, ува жа ва ју ћи за кон ску 
ре гу ла ти ву ко ја нам је увек би ла ме-
ри ло и гра ни ца ко ја нам је су жа ва-
ла ма не вар ски про стор.

По шли смо са прет по став ком 
да је ва же ћи Ко лек тив ни уго вор 
ре ла тив но до бар акт, за вре ме у 
ко ме је на стао, и по ку ша ли смо да, 
где год је то мо гу ће, мак си мал но 
за шти ти мо пра ва за по сле них. На-
рав но, са дру ге стра не смо има ли 
са го вор ни ке ко ји су во ди ли ра чу на 
да се за по сле ни ма не до де ли ви ше 
пра ва не го што је нео п ход но. До-
го во ри су те кли до ста ко рект но и 
око не ких чла но ва КУ је по стиг ну та 
са гла сност, не ки су оста вље ни за 
ди рект не раз го во ре са ге не рал ним 
ди рек то ром Пред у зе ћа и ње го вим 
са рад ни ци ма, а не ки су у стар ту би-
ли не при хва тљи ви, што смо и оче-
ки ва ли.

По сле тро ме сеч них кон сул та ци-
ја, до шло се до рад не вер зи је Ко лек-
тив ног уго во ра, ко ја је би ла основ 
за да ље раз го во ре са ме наџ мен том 
Пред у зе ћа. Еви ден ти ра ни су чла но-
ви око ко јих ни је по стиг ну та са гла-
сност и они су би ли те ма раз го во ра 
са ге не рал ним ди рек то ром и ње го-
вим са рад ни ци ма.

На бро ја ће мо са мо не ке: 
–  пре ци зи ра ње про це ду ре о на-

чи ну уво ђе ња пре ко вре ме ног 
ра да (члан 18):

–  де фи ни са ње пре ра спо де ле рад-
ног вре ме на и по ступ ка до но ше-
ња од лу ке о истом (члан 18а);

–  де фи ни са ње оба ве зе по сло дав-
ца у ве зи са на кна дом тро шко-
ва за по сле ном због из ме не ре-
ше ња о ко ри шће њу го ди шњег 
од мо ра од стра не по сло дав ца 
(члан 22а);

–  де фи ни са ње оба ве зе по сло дав-
ца у ве зи са на кна дом ште те 
за по сле ном због не ис ко ри шће-
ног го ди шњег од мо ра до 30 ју-
на на ред не го ди не (члан 22б);

–  пред лог из ме не ви си не про-
цен та за уве ћа ну за ра ду (пре-
ко вре ме ни рад, дво крат но рад-
но вре ме, рад у да не др жав ног 
пра зни ка....) (члан 42);

–  из на ла же ње мо ду са за про ме-
ну на чи на на док на де тро шко-
ва го ри ва ре дов ног и ин ве сти-
ци о ног одр жа ва ња (мо пе ди) 
(члан 55а);

–  де фи ни са ње ви си не из но са пре-
ми је и на чи на упла те за за по сле-
не у Фонд до бр о вољ ног пен зи о-
ног оси гу ра ња (члан 75б);

–  пред лог у ве зи са де фи ни са њем 
по вре де пра ва на син ди кал но 
ор га ни зо ва ње и зло у по тре бе 
по ло жа ја од стра не ру ко во ди-
ла ца у по гле ду учла ње ња, од но-
сно иш чла ње ња из од ре ђе ног 
син ди ка та (члан 110а);

–  сма ње ње бро ја чла но ва на 
осно ву ко јих ре пре зен та тив ни 
син ди ка ти би ра ју чла но ве ор-
га на ко ји ће би ти осло бо ђе ни 
рад них оба ве за (по сле ди ца до-
бро вољ ног од ла ска из Пред у-
зе ћа) (члан 115).

Од ре ђе ни број пред ло га и чла-
но ва ре гу ли са ће се по је ди ним спо-
ра зу ми ма, ка ко из до ме на тех но-

ло ги је, та ко и из до ме на усло ва за 
рад ре пре зен та тив них син ди ка та. 
Је дан бр ој чла но ва око ко јих ни смо 
мо гли да по стиг не мо са гла сност је 
оста вљен за да ље пре го во ре, као 
и је дан број „усло вље них чла но ва“, 
чи ја ће суд би на за ви си ти од тре ћег 
уче сни ка у за вр шним пре го во ри ма 
– Вла ди Ре пу бли ке Ср би је.

Та ко ђе, тра жи ли смо на чин да 
се обез бе ди раст стан дар да за по-
сле них, али, у ам би јен ту ва же ће 
Уред бе о огра ни че њу ви си не за ра-
да у јав ним пред у зе ћи ма и по слов-
них ре зул та та Пред у зе ћа, још увек 
ни смо де фи ни са ли на чин на ко ји 
би се то мо гло оства ри ти. Са че ка-
ће мо да у ок то бру стиг ну еле мен ти 
за пра вље ње фи нан сиј ског пла на 
за 2008. го ди ну и ви де ти по сто ји 
ли по зи ци ја са ко је би мо гли да 
обез бе ди мо би ло ка кво фи нан сиј-
ско да ва ње.

С об зи ром да је већ јул и да но-
ва ре пу блич ка вла да још ни је де фи-
ни са ла са ста ве за по је ди на ми ни-
стар ства, као и да на и ла зи пе ри од 
го ди шњих од мо ра, а да зва нич не 
пре го во ре око Ко лек тив ног уго во-
ра тре ба за по че ти 30 да на пре ис те-
ка тре нут но ва же ћег (а то је 15 јул), 
за јед нич ки је став ре пре зен та тив-
них син ди ка та и по сло вод ства да 
се упу ти зва нич ни до пис у ко ме би 
се зах те ва ло про ду же ње ва же ћег 
Ко лек тив ног уго во ра нај да ље до 
кра ја го ди не, ка ко би се без ве ли-
ке тен зи је, то ком је се ни, пот пи сао 
но ви ко лек тив ни уго вор за ЈП ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја“. Сма тра мо да 
је ово ар гу мен то ва ни зах тев и да 
ће од го вор из вла де би ти по зи ти-
ван, јер оно што нај ма ње же ли мо 
то је да за по сле ни у По шти Ср би је 
и је дан је ди ни дан бу ду без ко лек-
тив ног уго во ра. Сма тра мо и да ће 
пре го во ри са Вла дом Ср би је би ти 
ко рект ни и да ће мо сна гом ар гу ме-
на та до ћи до ква ли тет ног КУ, а све у 
ин те ре су за по сле них.
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ЕВРО ПА ИН СИ СТИ РА НА ПОТ ПУ НОЈ ДЕ МО НО ПО ЛИ ЗА ЦИ ЈИ
ТР ЖИ ШТА ПО ШТАН СКИХ УСЛУ ГА

Гло ба ли за ци ја на де лу

Де мо но по ли за ци ја тр жи шта по-
штан ских услу га си гур но је је дан 

од нај ве ћих иза зо ва и опа сно сти са 
ко ји ма ће мо се су сре сти у пред сто је-
ћем пе ри о ду. На и ме, европ ске ин сти-
ту ци је већ су при пре ми ле од лу ке по 
ко ји ма ће се у Европ ској уни ји за ма-
ње од две го ди не пот пу но уки ну ти 
ре зер ви са на по штан ска услу га. Био 
је то знак за уз бу ну у свим по штан-
ским син ди ка ти ма у Евро пи, јер ће 
ова ква од лу ка до ве сти до ве ли ких 
ви шко ва рад ни ка и от пу шта ња на 
хи ља де по штан ских слу жбе ни ка. 
Има ју ћи у ви ду да и на ша зе мља већ 
озбиљ но ра ди на ускла ђи ва њу за-
ко но дав ства са за ко ни ма ЕУ, ни је те-
шко за кљу чи ти да ће и нас, са ма лим 
за ка шње њем, сти ћи исте му ке.

Да под се ти мо, по штан ске услу ге 
су до са да у ве ћи ни зе ма ља све та 
сма тра не за ци ви ли за циј ску те ко ви-
ну, до ступ не су и на њих има ју пра-
во сви гра ђа ни јед не др жа ве, ма где 
они жи ве ли. Ре зер ви са на по штан ска 
услу га (код нас је то пи смо до 350 
гра ма те жи не, у Евро пи пи смо но сне 
по шиљ ке до 50 г) је услу га ко ју по 
за ко ну мо же да пру жа са мо јав ни по-
штан ски опе ра тер, а у Ср би ји је то ЈП 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“. Ре зер ви са-
на по штан ска услу га је сте мо но пол 
ко ји слу жи да по кри је гу бит ке ко ји 
се ства ра ју оба ве зом јав ног по штан-
ског опе ра те ра да, без об зи ра на 
ис пла ти вост, до ста ви пи смо, по зив 
или оба ве ште ње и у нај да љи ку так 
др жа ве.

На иза зо ве тре ће по штан ске ди-
рек ти ве (уки да ње мо но по ла), ре-
ак ци ја по штан ских упра ва Евро пе 
би ла је по ла ри за ци ја на два мо гу ћа 
при сту па. Не мач ка, са сво јим след-
бе ни ци ма, за ла же се за пот пу ну ли-
бе ра ли за ци ју тр жи шта по штан ских 
услу га. Њи хов став је упот пу њен 
зах те вом за уки да њем ба ри је ра ко-
је по сто је у оста лим зе мља ма, јер 
би на тај на чин при ступ тр жи шту 
био пот пун. Фран цу ска пред во ди по-
штан ске упра ве европ ских зе ма ља 
ко је се отво ре но про ти ве тре ћој ди-

рек ти ви. Тра же се од го во ри на пи та-
ња ка ко фи нан си ра ти уни вер зал ну 
по штан ску услу гу. Сма тра ју да ре зер-
ви са ни сек тор има сво ја број на пре-
и мућ ства, ка ко за опе ра те ра та ко и 
за ко ри сни ка. Мо же се за кљу чи ти да 
ве ћи на зе ма ља да је по др шку ли бе-
ра ли за ци ји, али не без ре зер вно.

Код нас већ по сто ји ве ли ки број 
при ват них фир ми и ку рир ских слу-
жби ко ји се ба ве по сло ви ма из па ле-
те по штан ских услу га и ко је се гр че-
ви то бо ре да пре у зму део по сло ва 
из до ме на услу га ко је су са да, ба рем 

пре ма За ко ну, ре зер ви са не за По шту 
Ср би је. До дат ни про блем је и чи ње-
ни ца да су се но ве „ко ле ге“ по ка за ле 
у ло шем све тлу, да пред ста вља ју не-
ло јал ну кон ку рен ци ју и да че сто до 
про фи та до ла зе кр ше ћи за ко не. Са 
сво је стра не, др жа ва је сво јом ине-
рт но шћу, пре све га оду го вла че њем 
при ли ком фор ми ра ња Аген ци је за 
по штан ске услу ге (ко ја тре ба да ре-
гу ли ше и пра ти ову област), по мо гла 
да се ство ри пра ви ха ос на тр жи шту 
по штан ских услу га у Ср би ји.

Све ове чи ње ни це на те ра ле су 
нас да се овим те ма ма ба ви мо крај-
ње озбиљ но, а као пр ви ко рак сва-
ка ко је при ку пља ње ин фор ма ци ја 
и раз ме на ис ку ста ва са ко ле га ма из 
окол них зе ма ља чи је су зе мље, па и 
по штан ске упра ве, за ко ји ко рак ис-
пред нас. Та ко је кра јем ма ја одр жан 
низ са ста на ка са ко ле га ма из Грч ког 

син ди ка та по штан ских рад ни ка, на 
ко ме је де мо но по ли за ци ја по штан-
ских услу га би ла глав на те ма. Ка ко 
смо та мо са зна ли, овај про блем ује-
ди нио је по шта ре це ле Евро пе ко ји 
за јед нич ким сна га ма по ку ша ва ју да 
од бра не сво ја пред у зе ћа од на ср та-
ја гло ба ли за ци је. Кре ну ло се, пре 
све га, у ло би ра ње чла но ва ко ми те-
та Европ ског пар ла мен та ко ји да ју 
пре по ру ке и до но се за ко не из ове 
обла сти. Тра жи се од ла га ње од лу ке 
о уки да њу ре зер ви са не по штан ске 
услу ге у Евро пи све док се не на пра-

ве ана ли зе ко ли ко 
ће рад ни ка ти ме 
оста ти без по сла и 
ка ко ће по штан ске 
упра ве пре ва зи ћи 
про бле ме са гу би-
ци ма ко ји су не ми-
нов ни. Син ди кал ни 
зах те ви су и да се 
пре до чи ка ко ће се 
та ква од лу ка од ра зи-
ти на по тро ша че, јер 
су сва пред ви ђа ња 
да ће до ћи до по ску-
пље ња по штан ских 
услу га.

Очи глед но је да су сви на гу бит-
ку па је, на из глед, не ја сно за што се 
ин си сти ра на пот пу ној де мо но по-
ли за ци ји. Од го вор је крај ње прост 
– КА ПИ ТАЛ. Да по ја сни мо, по сто је-
ћи, „др жав ни“ по штан ски опе ра те ри 
има ју оба ве зу про пи са ну од стра не 
др жа ве да по нај по вољ ни јим це на ма 
обез бе де по штан ске услу ге за до во-
ља ва ју ћег ква ли те та за све гра ђа не, 
и за тај по сао су „на гра ђе ни“ мо но по-
лом на од ре ђе не услу ге ка ко би би-
ли у ста њу да фи нан си ра ју свој рад. 
Са дру ге стра не, моћ не ком па ни је 
из све та су ро вог ка пи та ла, као што 
је „De utche Post”, упор но ло би ра ју да 
се де мо но по ли зу је тр жи ште по штан-
ских услу га уз сле де ћи сце на рио: 
Др жав ни опе ра те ри гу бе мо но пол и 
ви ше ни су у мо гућ но сти да обез бе де 
до ста ву на це лој те ри то ри ји др жа ве. 
Ту се по ја вљу ју они, пре у зи ма ју по-

Јор гос Ва си ло пу лос, пред сед ник Све грч ког син ди ка та 
по штан ских рад ни ка
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сао ко ји на пла ћу ју тр жи шно и то по 
знат но ви шој це ни.

Епи лог је крај ње су ров и ја сан 
– гра ђа ни пла ћа ју цех ти ме што це-
не услу га ра сту, по штан ски рад ни ци 
оста ју без по сла, а бо га те при ват не 
ком па ни је по ста ју још бо га ти је. Си-
гур но да мно ги од нас ни су то та ко 
за ми шља ли, али то је КА ПИ ТА ЛИ-
ЗАМ у свом нај го рем из да њу.

Ин те ре сант но је и да су вла де 
не ких зе ма ља, као и ме наџ мен ти 
јав них по штан ских опе ра те ра да ли 
по др шку син ди кал ним ак тив но сти-
ма схва та ју ћи ка кве ће про бле ме 
про из ве сти при ме на на ја вље не од-
лу ке. „Пот пу на де мо но по ли за ци ја 
по штан ских услу га до ве шће не ми-
нов но до ве ли ког ви шка за по сле-
них у свим по штан ским упра ва ма у 
Евро пи, а про јек ци је ка жу да ће ви-
ше од де сет хи ља да по шта ра оста ти 
без по сла. У ве ли ким про бле ми ма 
су и ру ко вод ства на ших ком па ни ја 
да иден ти фи ку ју и им пле мен ти ра-
ју фи нан сиј ске ме ха ни зме ко ји ће 
га ран то ва ти кон ти ну и тет уни вер-
зал ног по штан ског сер ви са у слу ча-
ју пу не ли бе ра ли за ци је тр жи шта“, 
ре као нам је Јор гос Ва си ло пу лос, 
пред сед ник Све грч ког син ди ка та 
по штан ских рад ни ка.

Да је про блем ви ше не го озби-
љан све до чи и ини ци ја ти ва ко ју је 
пот пи са ло 12 нај ве ћих по штан ских 
упра ва у Евро пи, а у ко јој се зах те ва 
од го во ран при ступ про бле ми ма ко-
ји ће на ста ти, као и адре са на ко ју ће 
се ис по ста ви ти ра чу ни за гу бит ке. У 
су прот ном, уни вер зал на по штан ска 
услу га осу ђе на је на про паст.

Мо жда је нај бо ље за кљу чи ти текст 
син ди кал ним по гле дом на овај про-
блем. Но ви опе ра те ри не ну де но ва 
рад на ме ста, као што се ми сли, јер се 
она отва ра ју на уштрб јав ног опе ра те-
ра. До ћи ће до уво ђе ња но вог рад ног 
вре ме на, уве ћа ва ња пре ко вре ме ног 
ра да, не ће би ти по ве ћа ња за ра да, би-
ће до ста по вре ме них и при вре ме них 
по сло ва, са мо за по шља ва ња. Јед ном 
реч ју, оп шта ег зи стен ци јал на не си-
гур ност за по штан ске рад ни ке. Због 
то га нам пред сто ји син ди кал но зби-
ја ње ре до ва, пре вен тив но де ло ва ње 
пре ма уоче ним иза зо ви ма и бор ба за 
кон тро ли са ну ли бе ра ли за ци ју тр жи-
шта по штан ских услу га.

ШТА ЋЕ БИ ТИ СА ПО ШТАН СКОМ ШТЕ ДИ О НИ ЦОМ?

Од ло же но спа ја ње
са Срп ском бан ком

Јед на од те ма ко ју у на став ци ма 
пра ти мо у на шем ли сту је и те ма о По-
штан ској ште ди о ни ци. Да под се ти мо, 
Ште ди о ни ца је нај пре до шла у ве о ма 
те жак ма те ри јал ни по ло жај за хва љу-
ју ћи ло шем ру ко во ђе њу и кри ми на лу 
ко ји се од ви јао у тој ку ћи. Ис тра га је 
још у то ку, а не ко ли ко кључ них љу ди 
ПШ, укљу чу ју ћи и ге не рал ног ди рек-
то ра Је ли цу Жив ко вић, су у за тво ру. 
За тим сле ди пре о ти ма ње ПШ од стра-
не др жа ве, чи ме По шта гу би ве ћин-
ско вла сни штво над сво јом бан ком, а 
одав но се већ на ја вљу је и спа ја ње са 
Ште ди о ни це са Срп ском бан ком.

На кон не ко ли ко по ку ша ја, ко нач-
но је 2. ју ла одр жа на сед ни ца Скуп-
шти не По штан ске ште ди о ни це, на 
ко јој је тре ба ло да се до не се од лу ка 
о спро во ђе њу ста ту сне про ме не при-
па ја ња Срп ске бан ке Бан ци По штан-

ска ште ди о ни ца. И по ред чи ње ни це 
да је Управ ни од бор ПШ уса гла сио 
ста во ве и до нео ова кву од лу ку, на 
са мој сед ни ци Скуп шти не ни је ни до-
шло до гла са ња.

На осно ву ин струк ци ја до би је них 
од Вла де Ре пу бли ке Ср би је, на ло-
же но је др жав ном пред став ни ку у 
Скуп шти ни По штан ске ште ди о ни це 
да пред ло жи од ла га ње рас пра ве и 
до но ше ње од лу ка по свим тач ка ма 
днев ног ре да ко је су ве за не за по сту-
пак при па ја ња. То је са мо до дат ни 
до каз ко ли ко је ста ње у на шој бан ци 
сло же но кад ни др жа ва не мо же да 
ис по шту је сво је пред ло ге и од лу ке.

На ста ви ће мо да пра ти мо ову те му, 
а оче ку је мо да до би је мо и ми шље ња 
не за ви сних струч ња ка о ре гу лар но-
сти спро ве де ног по сту па про ме не 
вла снич ке струк ту ре ПШ.

АК ТИВ НО УЧЕ СТВУ ЈЕ МО У РЕ ША ВА ЊУ ПРО БЛЕ МА
У ПД „ПТТ-УГО СТИ ТЕЉ СТВО”

Успе шно спро ве де на ан ке та
Због свих де ша ва ња ве за них за 

ПД „ПТТ-Уго сти тељ ство” би ли смо 
при мо ра ни да ак тив но уче ству-
је мо у про це су ко ји се од ви ја, а 
овом при ли ком пре не ће мо на шим 
чи та о ци ма до са да шња ис ку ства и 
упо зна ти их са јед ним од на чи на 
ре ша ва ња про бле ма за по сле них у 
Уго сти тељ ству.

На ини ци ја ти ву Син ди ка та ПТТ 
Ср би је и у са гла сно сти са Аген ци јом 
за при ва ти за ци ју, ре сор ним ми ни-
стар ством и Ми ни стар ством за рад, 
за по шља ва ње и со ци јал но ста ра ње, 
фор ми ра на је Ко ми си ја за ре ша ва ње 
ви шка за по сле них. Пред сед ник ове 
ко ми си је је Пре драг Ћу ћу ла (пред-
сед ник СО Дру штве ни стан дард) и 
она је не дав но спро ве ла ан ке ту у ко-
јој су се за по сле ни из ја шња ва ли да 
ли же ле да на пу сте ПД „ПТТ-Уго сти-
тељ ство” и под ко јим усло ви ма.

Ан ке та је би ла успе шна и 159 за-
по сле них се из ја сни ло да же ли со-
ци јал ни про грам, и са мим тим од-
ла зак из ПД „ПТТ-Уго сти тељ ство”. 
У мре ђу вре ме ну, до би је на је по др-
шка Управ ног од бо ра ЈП ПТТ „Ср би-
ја” и ге не рал ног ди рек то ра пред у-
зе ћа за план и на чин оства ри ва ња 
по ну ђе ног со ци јал ног про гра ма, 
а пре ма пред ло гу Син ди ка та ПТТ 
Ср би је.

На ста вља мо са ра дом на ре ша ва-
њу суд би не за по сле них у ПД „ПТТ-
Уго сти тељ ство” и на да мо се да ће 
за по сле ни, ко ји су се укљу чи ли у 
овај про грам, би ти за до вољ ни по-
ну ђе ним ре ше њи ма. Дра го нам је 
да су сви у По шти и у ми ни стар стви-
ма по ка за ли кон крет ним ме ра ма да 
им је ста ло до суд би не за по сле них 
у Уго сти тељ ству, као што је до то га 
ста ло Син ди ка ту ПТТ Ср би је.
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Ре грес и то пли оброк оба ве за
по сло да ва ца

СА СТА НАК ПРЕД СЕД НИ КА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ
И ЧЕЛ НИ КА СИНДИ КАЛ НИХ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

На кон ду жег вре ма на, по но во су се 
на за јед нич ком са стан ку на шли 

пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је и 
пред сед ни ци син ди кал них ор га ни за-
ци ја из це ле ре пу бли ке, што је на и шло 
на обо стра но одо бра ва ње. „Бо ље икад 
не го ни кад“, ста ром по сло ви цом је про-
ко мен та ри сан са ста нак у Бе о гра ду одр-
жан 28. ју на.

За бе ле жи ли смо глав не ак цен те дво-
ча сов ног раз го во ра:

– Ја ча ње уну тра шњих ве за у на шој 
ор га ни за ци ји је нео п ход но, као и ефи-
ка сно функ ци о ни са ње Глав ног и Из вр-
шног од бо ра и свих ор га на Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

– Са да смо под ин ге рен ци јом Ми ни-
стар ства за те ле ко му ни ка ци је и ин фор-
ма тич ко дру штво, а не под Ми ни стар-
ством за ка пи тал не ин ве сти ци је. Због 
то га је за тра жен са ста нак са ми ни стар-
ком да би се од мах на стар ту ства ри бо-
ље по ста ви ле.

– У си ту а ци ји ка да по сто ји не ло јал-
на кон ку рен ци ја на тр жи шту, ста ње ни-
је по вољ но за По шту и ту мо ра да до ђе 
до по зи тив них про ме на.

– Под не ти зах тев На род ној скуп шти-
ни Ре пу бли ке Ср би је „Ак ци ја за ак ци је” 
и да ље је ак ту е лан, јер је бит но пи та ње 
да ли ће се ак ци је до би ти пре или по сле 
про да је јав них пред у зе ћа у Ср би ји.

– Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди ка-
та би ла је сјај на иде ја, али се сла бо шта 
ре а ли зо ва ло и са да је отво ре но пи та ње 
ка ко ће би ти ор га ни зо ва на КСС.

– Ко лек тив но пре го ва ра ње на пре-
ду је, ко лек тив ни уго вор ис ти че 14. 
ав гу ста, али ће му ва жност би ти про-
ду же на док се не оба ви но во пот пи си-
ва ње. На ши пред ло зи су уса гла ше ни у 
рад ним гру па ма, мно го то га смо ја сно 
пре ци зи ра ли и оче ку је мо за јед нич ки 
рад са пред став ни ци ма Вла де Ср би је, 
од но сно над ле жних ми ни стар ства.

– Спо ра зум ко ји смо има ли са Ми ни-
стар ством фи нан си ја о пла та ма био је 
до бар и он се уза јам но по шту је, што је 
до не ло по треб ну си гур ност.

– Број ност члан ства Син ди ка та  ПТТ 
Ср би је је ста бил на и на те ме љу про-
гра ма мо же се ре ћи да Син ди кат има 
кон струк ти ван и до бар на ступ. На ша 

АКТУЕЛНО

Јед ноду шан став пред сед ни ка СО: Нео п ход но је да ље ја ча ње уну тра шњих 
ве за у Син ди ка ту ПТТ Ср би је

Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја” упу ти ло је јав ни по зив за 
до ста вља ње по ну да у отво ре ном 
по ступ ку на бав ке зим ске слу жбе не 
обу ће и оде ће за до ста вља че. На бав-
ка ће се спро во ди ти по пар ти ја ма, а 
нај пре се оче ку је да по шта ри обу ку 
но ве пан та ло не и обу ју но ве, по лу ду-
бо ке ци пе ле.

Пред мет јав не на бав ке су и уни-
фор ме за штал тер ске рад ни ке, а 
пред ви ђе но је да се на ба ве сле де ћи 

де ло ви оде ће: блеј зе ри, сук ње, жен-
ске и му шке пан та ло не и пр слу ци, 
као и му шки џем пе ри. Та ко ђе ће би-
ти ку пље не жен ске и му шке ко шу ље, 
кра ва те, ешар пе, ци пе ле и ка и ше ви.

Чи тав по сту пак пра те и на ши ак-
ти ви сти ко ји ак тив но уче ству ју у ра-
ду ко ми си ја за из бор. То је до дат ни 
раз лог да ве ру је мо да ће уни фор ме 
за по што но ше и шал тер ске рад ни ке 
би ти ре пре зен та тив не и да ће их за-
по сле ни са за до вољ ством но си ти.

ПО КРЕ НУТ ПО СТУ ПАК ЗА НА БАВ КУ УНИ ФОР МИ

Пр во сти жу пан та ло не и ци пе ле

ре пре зен та тив ност са 10.000 чла но ва  
је убе дљи ва. Они ко ји хо ће да оти ма ју 
на ше члан ство не ма ју до бар на ступ и 
же ље им се очи то не ће ис пу ни ти, јер 
се ов де не ра ди о до бро би ти ко ју до-
но си „про ме на дре со ва“, не го о стал но-
сти и упор но сти ко ју зах те ва искре на и 
упор на син ди кал на бор ба, а то је наш 
ква ли тет.

– Ка да је реч о со ли дар но сти, тре ба 
се по за ба ви ти уза јам ним од но си ма по-
сло дав ца и син ди ка та и он да по бољ ша-
ти ква ли тет у оба сек то ра.

– Де фи ни тив но је цен тра ли за ци ја 
у ПТТ-у ве ћа не го икад и ми се с тим 
мо ра мо озбиљ но по за ба ви ти, као и са 
усло ви ма ра да ко ји су у по је ди ним сег-
мен ти ма ка та стро фал ни.

– Сти му ла ци је је су по дис кре ци о ном 
пра ву ру ко во ди ла ца и ди рек то ра, и то 
је у ре ду, али се мо ра мо из бо ри ти да ре-
ше ња о сти му ла ци ји стиг ну на огла сну 
та блу, да то бу де тран спа рент но.

– За рад ни ке ПТТ Уго сти тељ ства на-
ја вљен је од ла зак уз от прем ни не и то 
ће до не кле раз ре ши ти на ста ле ве ли ке 
про бле ме.

– До де ла ста но ва је у то ку, а пред-
сто ји и но ви кон курс.

– Као што је бит но да у ба зу стиг ну 
ин фор ма ци је из цен тра ле, та ко су бит-
не и ин фор ма ци је са те ре на. Обо стра-
но по сто је ћа ве за оја ча ће на ше де ло-
ва ње и по ве ћа ће ефи ка сност на шег 
Син ди ка та.

Ви дов дан ско ви ђе ње у Бе о гра ду
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ОМО ГУ ЋЕ НО ОТВА РА ЊЕ ТЕ КУ ЋИХ РА ЧУ НА ЗА ПО СЛЕ НИХ КОД ПО СЛОВ НИХ БА НА КА

Ко мо же – нек из во ли
Не та ко дав но упу ти ли смо зах-

тев ге не рал ном ди рек то ру да 
омо гу ћи на шим рад ни ци ма да са ми 
иза бе ру бан ку пре ко ко је ће при ма-
ти пла ту, јер је тр жи шна утак ми ца у 
бан кар ском сек то ру до при не ла да 
по ну да бу де ра зно вр сна. Та да смо 
до би ли од го вор да је По штан ска 
ште ди о ни ца на ша бан ка и да је део 
по слов не по ли ти ке да за по сле ни 
при ма ју за ра ду пре ко сво је бан ке 
и да су пра вље ни из у зе ци са мо у 
слу ча је ви ма одо бре них стам бе них 
кре ди та од стра не не ких по слов них 
ба на ка..

Прет по ста вља-
мо да је од лу ка Вла-
де Ср би је да нам 
пре от ме на шу бан-
ку до при не ла да 
ме наџ мент По ште 
Ср би је про ме ни 
ми шље ње и иза ђе 
у су срет зах те ву 
за по сле них да се 
омо гу ћи ис пла та 
за ра да не са мо пре-
ко те ку ћих ра чу на 
отво ре них у „Бан ци 
По штан ска ште ди о-
ни ца” а.д., већ и код 
по слов них ба на ка. 
Из оба ве ште ња ко-
је смо до би ли од 
Ди рек ци је за еко-
ном ске по сло ве са-
зна ли смо да је ЈП 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“ скло пи ло 
Уго вор о по слов ној са рад њи са Рај-
фај зен и Хи по Ал пе Адри ја бан ком (у 
то ку су пре го во ри са Вој во ђан ском, 
Ин те за и Со си је те же не рал бан ком).

Пре ма том оба ве ште њу, уго во ри 
омо гу ћа ва ју за по сле ни ма да им се 
за ра да пре ко трај ног на ло га пре но-
си са по сто је ћег те ку ћег ра чу на у 
ПШ на но во о тво ре ни те ку ћи ра чун 
у не кој од ових ба на ка. Бит но је ис-
та ћи да „Бан ка По штан ска ште ди о ни-
ца” не ће на пла ћи ва ти на кна де за из-
вр ше ње пре но са сред ста ва, али се 
са сво је стра не до бро за шти ти ла, па 
су усло ви ко је тре ба ис пу ни ти ка ко 

ти „Бан ци По штан ска Ште ди о ни ца” 
а. д. ра ди ове ре, од но сно по твр де 
при је ма. Ште ди о ни ца ће по сту пи ти 
по овла шће њу за по сле ног у ро ку од 
два рад на да на од при је ма овла шће-
ња, Јед ном да то овла шће ње ва жи 
за све на ред не упла те до ње го вог 
пи сме ног опо зи ва, ко ји се до ста вља 
Ште ди о ници, по ис тој про це ду ри 
као и овла шће ње Опо зив се не мо же 
да ти „Бан ци По штан ска ште ди о ни ца” 
а. д. без од го ва ра ју ће по твр де иза-
бра не бан ке да су све оба ве зе пре ма 
њој ре гу ли са не. Опо зив овла шће ња 
сту па на сна гу од на ред ног ме се ца у 
од но су на ме сец ка да је под нет.

би за ра да би ла пре у сме ре на у не ку 
од по слов них ба на ка за мно ге не до-
сти жни.

За по сле ни ко ји се опре де ли да 
сво ју за ра ду и дру га лич на при ма ња 
са те ку ћег ра чу на гра ђа на код Ште-
ди о ни це пре у сме ри на те ку ћи ра чун 
отво рен у дру гој по слов ној бан ци 
ду жан је да прет ход но лич но отво ри 
те ку ћи ра чун код иза бра не бан ке, а 
за тим да по пу ни обра зац „Овла шће-
ње” (у два при мер ка), ко ји се на ла зи 
у Слу жби за об ра чун за ра да, где ће 
се и ове ра ва ти. На ве де на слу жба ће 
оба при мер ка Овла шће ња до ста ви-

Сред ства се пре но се иа сле де ћи 
на чин: „Бан ка По штан ска ште ди о ни-
ца” а д. ће на ред ног бан кар ског да на 
по из вр ше ној упла ти од стра не ЈП 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“ уку пан из-
нос упла те про сле ђи ва ти по слов ној 
бан ци ис кљу чи во уко ли ко ко ри сник 
на свом те ку ћем ра чу ну, на кон спро-
ве де ног књи же ња, има рас по ло жи-
ва сред ства у це ло куп ном из но су 
упла ће них при ма ња. Да кле, не ће се 
оба вља ти де ли ми чан пре нос упла ће-
них сред ста ва.

Да би на ши за по сле ни мо гли да 
ко ри сти те ову мо гућ ност по треб но 

је да пре све га ре-
гу ли шу оба ве зе 
пре ма Ште ди о ни-
ци. Нео п ход но 
је вра ти ти све 
кре дит не кар ти-
це (Ma ster Card 
Stan dard и Di na-
Card кре дит на), 
обез бе ди ти сред-
ства за на пла ту 
р е  а  л и  з о  в а  н и х 
че ко ва, као и за 
из ми ре ње ме сеч-
них оба ве за по 
осно ву до спе ћа 
ра та нов ча них и 
по тр о шач ких кре-
ди та и кре дит них 
кар ти ца. По треб-
но је та ко ђе обез-
бе ди ти сред ства 

за ре а ли за ци је трај них на ло га, ме-
сеч них ка ма та за до зво ље не ми ну-
се и за на пла ту на кна де по те ку ћем 
ра чу ну.

Спи сак оба ве за је ло ги чан али 
ипак строг и оби ман, а они ма ко ји 
ус пе ју да ис пу не ове оба ве зе и опре-
де ле се за пре нос сред ста ва у не ку 
дру гу бан ку, Ште ди о ни ца ће и да ље 
одо бра ва ти до зво ље не по зај ми це 
као и до де лу де бит них кар ти ца (Vi-
sa Elek tron). Са дру ге стра не, ти рад-
ни ци не ће има ти пра во на до де лу 
че ков них блан ке та, нов ча них и по-
тро шач ких кре ди та и кре дит них кар-
ти ца.
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ре ги стру би ће по де ље не гра ђа ни ма 
у ро ку од две го ди не, на кон за вр шет-
ка ро ка пред ви ђе ног за при ва ти за ци-
ју, а то је до 2010. го ди не.

По де ље ни су, ме ђу тим, ста во ви 
ко ја ка те го ри ја гра ђа на тре ба да до-
би је ак ци је. Бран ко Па вло вић, наш 
струч ни кон сул тант, сма тра да би мо-
ра ла да се на пра ви раз ли ка о ко јим 
је тач но пу но лет ним гра ђа ни ма реч: 
„Пра вич но је ве зи ва ти по де лу ак ци ја 
са го ди на ма ста жа, а не го ди на ма жи-
во та. Са да се ме ња ју осно ве за по де-
лу. Ка да је кра јем де ве де се тих го ди на 
по че ла де о ба бес плат них ак ци ја, оне 
су има ле бе не фи ци ра ну це ну, ка сни-
је је би ла бес плат на по де ла, а кључ-
не су би ле го ди не рад ног ста жа. Са да 
се за го ва ра да у рас по де ли ка пи та ла 
уче ству ју сви гра ђа ни под јед на ко. 
Ме ђу тим, то ни је пи та ње ми ло сти ње, 
већ уче шћа у рас по де ли оних ко ји су 
ства ра ли ка пи тал ко ји се де ли. Нор-
мал но је да они ко ји су ства ра ли до-
би ја ју ак ци је, а они ко ји то ни су не“, 
ис ти че он.

По ре чи ма на шег са го вор ни ка, 
бе сми сле но је у овом тре нут ку го во-
ри ти о бес плат ној по де ли ак ци ја, на-
ро чи то ако се има у ви ду вред ност 
хар ти ја од вред но сти пред у зе ћа 
про да тих на тен де ру у При ва ти за ци-
о ном ре ги стру, а ко ја тре нут но из но-
си нај ви ше 200 ми ли о на евра. „Тих 15 
од сто вред но сти НИС-а, ко ји ће се пр-
ви про да ти на тен де ру, а на ћи ће се у 
При ва ти за ци о ном ре ги стру, ни је ни 
из бли за до вољ но да би се за до во љи-
ло пра во че ти ри ми ли о на гра ђа на. 
По ве ћа њем вред но сти на око 400 ми-
ли о на евра у При ва ти за ци о ном ре ги-
стру, сва ко од гра ђа на мо гао би да до-
би је по 100 евра, што је ма ли из нос. 

У сво јим пред из бор ним кам па ња-
ма ско ро све по ли тич ке пар ти је 

су обе ћа ле гра ђа ни ма Ср би је по де лу 
бес плат них ак ци ја чим до ђу на власт. 
Очи глед но је да су по ли ти ча ри схва ти-
ли да се са ини ци ја ти вом ко ју је пот пи-
са ло ви ше од 500.000 гра ђа на ни је ша-
ли ти па су ши ро ке ру ке обе ћа ва ли и 
до дво ра ва ли се би ра чи ма. Ни смо, на-
рав но, од у ста ли од на шег пред ло га, 
а ини ци ја ти ва „Ак ци ја за ак ци је” ко ју 
смо пре да ли још увек че ка скуп штин-
ску рас пра ву. Др жа ва са сво је стра не 
обе ћа ва по де лу бес плат них ак ци ја, 
али до са да по ми ња ни мо де ли су да-
ле ко ло ши ји од на шег пред ло га.

Да под се ти мо, пред лог ко ји су да-
ли син ди ка ти јав ног сек то ра и ко ји су 
сво јим пот пи си ма по др жа ли гра ђа ни 
Ср би је, пред ви ђа по де лу ак ци ја пре 
при ва ти за ци је. То би нам отво ри ло 
мо гућ ност да ак тив но уче ству је мо у 
упра вља њу ком па ни ја ма и про це су 
при ва ти за ци је, а оства ри ли би да ле-
ко по вољ ни ју це ну ак ци ја при ли ком 
са ме при ва ти за ци је. Тај ин те рес, да 
за по сле ни ко је за сту па мо до би ју што 
ви ше, је кључ ни раз лог за што по др-
жа ва мо овај мо дел.

Др жа ва, са сво је стра не ну ди ак ци-
је, али тек на кон окон ча ња про це са 
при ва ти за ци је. Пре ма њи хо вим ре чи-
ма, до је се ни тре ба да бу де по зна та 
чи та ва стра те ги ја за вр шет ка тог про-
це са, као и то ко ји су кон крет ни кри-
те ри ју ми за бес плат ну по де лу ак ци ја 
гра ђа ни ма. У то ку је из ме на За ко на о 
при ва ти за ци ји, а оче ку је се и струч на 
јав на рас пра ва. По не ким ра чу ни ца-
ма, по мо де лу ко ји ну ди др жа ва, око 
че ти ри ми ли о на гра ђа на ко ји у до са-

НИ СМО ОД У СТА ЛИ ОД ПО ДЕ ЛЕ АК ЦИ ЈА ЗА ПО СЛЕ НИ МА ПРЕ ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ

Сви обе ћа ли ак ци је

ДРЖАВНА РАЧУНИЦА

Про це њу је се да би При ва ти-

за ци о ни ре ги стар, по за вр шет ку 

про да је јав них пред у зе ћа пу тем 

тен де ра, имао ак ци је вред но сти 

око че ти ри ми ли јар де евра. То 

је, ако се рас по де ли на че ти ри 

ми ли о на гра ђа на, око 1.000 евра 

по ак ци ји.

да шњем про це су при ва ти за ци је ни су 
до би ли ак ци је, мо гли би да оче ку ју да 
ће, по за вр шет ку про да је јав них пред-
у зе ћа, бес плат но до би ти хар ти је од 
вред но сти из При ва ти за ци о ног ре ги-
стра, вред не 1.000 евра. Наш мо дел 
ну ди мно го ви ше.

Пре ма на ја ва ма, ши рок је круг гра-
ђа на ко ји ће мо ћи да оства ре пра во 
на бес плат не ак ци је. По ред на ших 
рад ни ка, ту су и за по сле ни у ре пу блич-
ким и ло кал ним јав ним пред у зе ћи ма, 
рад ни ци у здрав ству, про све ту, вој-
сци, по ли ци ји, суд ству, кул ту ри. Пра-
во да до би ју део при ва ти за ци о ног ко-
ла ча има ће и за по сле ни у др жав ној 
упра ви, пен зи о не ри, не за по сле ни и 
сви оста ли пу но лет ни гра ђа ни ко ји 
до са да ни су до би ли ак ци је. Оно што 
је из ве сно је сте да пра во на ак ци је 
без на кна де не ће има ти гра ђа ни ко ји 
су то пра во у це ли ни или де ли мич но 
оства ри ли као за по сле ни.

Мла ђан Дин кић, ми ни стар еко но-
ми је и ре ги о нал ног раз во ја, на ја вио 
је да би по де ла бес плат них хар ти ја 
од вред но сти мо гла да се ре а ли зу је 
већ сле де ће го ди не. Ме ђу тим, пр во 
ће мо ра ти да се при пре ме од го ва ра-
ју ћи за кон ски про пи си ко ји ће омо гу-
ћи ти да се у ви ду бес плат них ак ци ја 
по де ли и по 15 од сто вред но сти пред-
у зе ћа ко ја ће тек би ти пред мет при ва-
ти за ци је. Ак ци је ће би ти де ље не из 
При ва ти за ци о ног ре ги стра, а у ње му 
ће се на ла зи ти 15 од сто ак ци ја свих 
јав них пред у зе ћа ко ја ће би ти при ва-
ти зо ва на пре ко тен де ра. Ме ђу пр ви-
ма су Нафт на ин ду стри ја Ср би је и „Јат 
ер вејз“. По са да шњем про пи су, ак ци-
је еви ден ти ра не у При ва ти за ци о ном 

ЗА КЉУ ЧАК ПРЕД СЕД НИ ШТВА КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ

О ак ци ја ма се рас пра вља ло и на сед ни ци Пред сед ни штва КСС-а, где 

је од лу че но да се на ста ви са ак ци ја ма Кон фе де ра ци је, као што су ме диј-

ска кам па ња и ло би ра ње по ли тич ких пар ти ја за до би ја ње по др шке у 

ве зи усва ја ња Пред ло га за ко на о до би ја њу бес плат них ак ци ја у јав ним 

пред у зе ћи ма. Пред ло же но је и да се на Скуп шти ни Кон фе де ра ци је до не-

су од лу ке о бу ду ћим ак тив но сти ма Кон фе де ра ци је у на ред ном пе ри о ду, 

до усва ја ња Пред ло га за ко на.

При хва ћен је пред лог да се упу ти ти пи смо пред сед ни ку Скуп шти не 

Ср би је за зах те вом за при јем пред став ни ка Кон фе де ра ци је и Ко ор ди на-

ци је син ди ка та у ве зи раз ма тра ња по ме ну тог Пред ло га за ко на.



13

ПОШТАР

јул 2007  број 147

Је ди ни ис прав ни кон цепт био би да 
се сва јав на пред у зе ћа, и на ре пу блич-
ком ни воу, где их има осам-де вет ве-
ли ких, и сва на ло кал ном (укуп но око 
560), по ста ну ак ци о нар ска дру штва. 
То би омо гу ћи ло да се и пре за вр шет-
ка при ва ти за ци је др жав ног ка пи та ла 
бес плат но по де ли 15 од сто ак ци је за-
по сле ни ма”, ка же Бран ко Па вло вић 
и до да је да би пре о ста лих 15 од сто 
оти шло у При ва ти за ци о ни ре ги стар 
ко ји би се ре ги стро вао као ин ве сти-
ци о ни фонд, док би др жа ва до би ла 
70 од сто ак ци ја.

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Вра ти те нам од ма ра ли шта!

Ту жна је при ча ка ко смо под кри-
ла ти цом „не ма ви ше са мо у пра вља-
ња” из гу би ли рад нич ка од ма ра ли-
шта. Пе ри од од ства ра ња Јав ног 
пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би-
ја”, ка да се го во ри о бо рав ку за по-
сле них у од ма ра ли шти ма, мо же мо 
по де ли ти на вре ме „пре Јак ши ћа” и 
„по сле Јак ши ћа”.

Објек ти Дру штве ног стан дар да 
(рад нич ка од ма ра ли шта) ко ји су 
та да ре но ви ра ни функ ци о ни шу и 
дан да нас, али од лу ком Управ ног 
од бо ра Пред у зе ћа ни су ви ше у 
вла сни штву ПТТ. Оста ли објек ти 
(Ко смај, Див чи ба ре, Бран ко вац) су 
пре пу ште ни зу бу вре ме на и сва ким 
да ном све ви ше про па да ју. Ста вља-
ње у функ ци ју сва ког од на ве де них 
од ма ра ли шта зах те ва зна чај на ин-
ве сти ци о на сред ства са ко ји ма наш 
син ди кат не рас по ла же, па смо из 
тих раз ло га по тра жи ли евен ту ал не 
стра те шке парт не ре ко ји би уло жи-
ли соп стве ни ка пи тал, пре у зе ли 
ко ри шће ње обје ка та на од ре ђе но 
вре ме, уз оба ве зан услов да за по-
сле ни у ПТТ-у те објек те мо гу ко ри-
сти ти под по вољ ни јим усло ви ма.

Рад на гру па Син ди ка та ПТТ Ср би-
је и за ин те ре со ва ни по тен ци јал ни 
ула га чи-ин ве сти то ри су у ви ше на-
вра та об и шли на пу ште на ПТТ од ма-
ра ли шта и том при ли ком су до шли 

на ста но ви ште да се они мо гу при-
ве сти на ме ни уз ула га ње зна чај них 
сред ста ва. Из вр шни од бор Син ди-
ка та ПТТ Ср би је је до нео од лу ку да 
се обра ти мо по сло вод ству пред у зе-
ћа и за тра жи мо да под по вољ ним 
за кон ским усло ви ма пре у зме мо на-
ве де не објек те у ци љу да ва ња прав-
не си гур но сти-га ран ци је за ин те ре-
со ва ним ула га чи ма (при лог тек сту 
до пис упу ћен по сло вод ству).

У на ред ном пе ри о ду оче ку је мо 
по зив од стра не по сло вод ства, ка ко 
би им пре до чи ли на шу ини ци ја ти ву 
и ка ко би за јед нич ки на шли ва љан 
прав ни оквир за све за ин те ре со ва-
не стра не. У ме ђу вре ме ну смо кон-
так ти ра ли срод не син ди ка те из бив-
ших ре пу бли ка и том при ли ком смо 
до шли до ин фор ма ци је да је Ре пу-
блич ки син ди кат рад ни ка Хр ват ске 
сво ја од ма ра ли шта до био у за куп 
по сим бо лич ној це ни од јед ног евра 
по објек ту, на рок од 15 го ди на.

На осно ву на пред на ве де ног, 
очи глед но је да шан са за ста вља ње 
у функ ци ју ПТТ од ма ра ли шта по сто-
ји, уко ли ко сви ре ле вант ни чи ни о-
ци овој ак тив но сти при сту пе од го-
вор но, а то пре све га под ра зу ме ва 
од го во ран од нос пре ма стан дар ду 
за по сле них у Јав ном пред у зе ћу 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”.

Про блем са на пу ште ним објек ти ма на Ко сма ју, Див чи ба ра ма
и Фру шкој Го ри ре шив, али кроз страте шко парт нер ство

ПРЕВАРАНТИ

Иако још ни је за по че то спро во-

ђе ње бес плат не по де ле ак ци ја, а 

још ни су ни утвр ђе ни пре ци зни 

кри те ри ју ми, про те клих го ди на 

спо ра дич но су се по ја вљи ва ли по-

сред ни ци, че сто се по зи ва ју ћи „на 

ве зе“ у Ми ни стар ству при вре де, 

ко ји уз про ви зи ју гра ђа ни ма ну де 

упис бес плат них ак ци ја. Не ма гра-

да ши ром Ср би је где ни је осно ва-

но удру же ња за упис бес плат них 

ак ци ја. Но ви Сад, Зе мун, Но ви 

Бе о град, Апа тин, Су бо ти ца, са мо 

су не ки од њих. Упр кос апе ли ма 

син ди ка та и над ле жних из Аген-

ци је за при ва ти за ци ју да је реч 

о пре ва ри, не зна се та чан број 

гра ђа на ко ји су пла ти ли од 200 до 

300 ди на ра учла ње ње у ова удру-

же ња ко ја су на ив ним чла но ви ма 

обе ћа ва ла да ће упи сом у од го ва-

ра ју ћи спи сак до би ти пра во на 

бес плат не ак ци је. У Аген ци ји за 

при ва ти за ци ју ка жу да не по сто ји 

прав ни основ за санк ци о ни са ње 

ова квих удру же ња, као и да они 

стал но упо зо ра ва ју гра ђа не на 

мо гућ ност ма ни пу ла ци је. 

Пот пу но нам је ја сно за што др жа ва 
фор си ра свој мо дел, по ко ме нај ве ћи 
део ко ла ча иде пра во у бу џет. Ин те рес 
др жа ве ни је да ле ко од ин те ре са свих 
нас, јер се но вац ко ји се у бу џет сли је 
од при ва ти за ци ја, ула же у из град њу 
пу те ва, шко ла бол ни ца... Ипак, ка ко 
је наш по сао да за сту па мо пр вен стве-
но ин те ре се за по сле них, не ће мо од-
у ста ти од по ку ша ја да се при ва ти за-
ци о ни ко лач пра вед ни је рас по де ли. 
У сва ком слу ча ју, оста ће мо ак тив ни 
уче сник и кон тро лор про це са ко је је 
са да не мо гу ће за у ста ви ти.
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Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди-
ка та, ко ја оку пља пре ко 100.000 

чла но ва (Син ди ка та рад ни ка ЕПС-а, 
Син ди ка та ПТТ-а Ср би је, Је дин стве-
ног син ди ка та Те ле ко ма Ср би је, Син-
ди ка та Те ле ко ма „Ср би ја”, Син ди ка та 
фи нан сиј ских ор га ни за ци ја Ср би је, 
Син ди кал не ор га ни за ци је „Ду нав 
оси гу ра ње”, Уни је не за ви сних бор-
ских син ди ка та, Не за ви сног син ди-
ка та РТС-а, Син ди ка та за по сле них у 
НИС-у - Ју го пе трол, Не за ви сног син-
ди ка та Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа 
„Бе о град ски во до вод и ка на ли за ци-
ја”, Син ди ка та „Те ле нор”-а, Син ди ка-
та ин же ње ра „JAT Air ways”), оп ста ла 
је, а њен но ви пред сед ник је Иви ца 
Цве та но вић, пред сед ник Син ди ка та 
Те ле ко ма „Ср би ја”. Скуп шти на је до-
не ла ту од лу ку ве ћи ном гла со ва (34-
„за”, два – „про тив” и је дан - „не ва же-
ћи”) на че твр тој сед ни ци, одр жа ној 
5. ју ла у Кра гу јев цу, чи ји до ма ћин је 
био Син ди кат ЕД „Елек тро шу ма ди ја” 
из Кра гу јев ца.

И по ред те шко ћа у ко је је за пе ла 
ова цен тра ла због не из вр ша ва ња 
оба ве зе јед ног де ла Син ди ка та рад-
ни ка ЕПС-а, Скуп шти на Кон фе де ра-
ци је јед но гла сно је од лу чи ла да Уни-
ја син ди ка та про свет них рад ни ка 
Ср би је, са око 20.000 чла но ва, по ста-
не њен но ви члан. На тај на чин Кон-
фе де ра ци ја је, по ред три ре пре зен-

На кон из бо ра пред сед ни ка Кон-
фе де ра ци је, Скуп шти на је без ве ће 
рас пра ве усво ји ла План ак тив но сти 
за ову го ди ну, у ко јој је цен трал но 
ме сто за у зе ло шест ак тив но сти: 
пр ва, за ко но дав на ак тив ност усме-
ре на је на ак тив но уче шће у до но-
ше њу пред ло га, из ме не и до пу не 
од го ва ра ју ћих за кон ских ре ше ња 
и дру гих прав них ака та, ко ји ути чу 
на со ци јал но-еко ном ски ста тут чла-
но ва.. По себ на ак тив ност тре ба да 
се ис по љи код про ме не За ко на о 
ра ду да ва њем при мед би и пред ло га 
на За кон ко ји је ушао у про це ду ру. 
Дру га ак тив ност КСС-је би ће укљу-
чи ва ње ње го вих пред став ни ка у Со-
ци јал но-еко ном ски са вет, док тре ћа 
ак тив ност тре ба да бу де усме ре на 
на оства ри ва ње пра ва на бес плат не 
ак ци је за по сле них у јав ним пред у зе-
ћи ма, ра ни је за по сле них у тим пред-
у зе ћи ма, као и гра ђа на Ср би је и то 
пре по чет ка про це са при ва ти за ци је 
(ЕПС-а, НИС-а, ПТТ-а, Те ле ко ма), као 
и Из ме не и до пу не За ко на о при ва-
ти за ци ји, ко јим би се од стра не др-
жав них ор га на при хва ти ли ста во ви 
КСС-а и по кре ну ла од го ва ра ју ћа про-
це ду ра.

Ме ђу на род на ак тив ност и са рад-
ња (уче шће пред став ни ка КСС-а у 
би ла те рал ним и ме ђу на род ним кон-
так ти ма са син ди кал ним цен тра ла-
ма дру гих зе ма ља) је у Про гра му на 
че твр том ме сту ак тив но сти за ову 
го ди ну, док је уна пре ђе ње ње ног 
ра да, ор га на, као и ја ча ње пре го ва-
рач ке по зи ци је пре ма со ци јал ним 
парт не ри ма – пе та ак тив ност Кон-
фе де ра ци је. На ше стом ме сту пла ни-
ра них ак тив но сти је обра зо ва ње и 
ин фор ми са ње син ди кал ног по ве ре-
ни штва и члан ства Кон фе де ра ци је и 
то кроз ор га ни зо ва ње обра зов них и 
струч них се ми на ра, окру глих сто ло-
ва, па нел ди ску си ја, ин тер ног и екс-
тер ног ин фор ми са ња и фор ми ра ње 
сај та КСС.

Текст и сли ке: Не над Но ви чић

КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈА СЛО БОД НИХ СИН ДИ КА ТА ОДО ЛЕ ЛА ИС КУ ШЕ ЊИ МА ВРЕ МЕ НА

Скуп шти на по твр ди ла
континуитет централе

та тив не гра не на ни воу ре пу бли ке 
(енер ге ти ке, ру дар ства и пе тро хе ми-
је; по ште, те ле ко му ни ка ци ја и ме-
ди ја и фи нан сиј ских ор га ни за ци ја), 
ко је су те ри то ри јал но ор га ни зо ва не 
кроз пет ре ги ја (Вој во ди ну, Бе о град, 

Цен трал ну Ср би ју, Ис точ ну Ср би ју и 
Ју жну Ср би ју) до би ла и че твр ту ре-
пре зен та тив ну гра ну – Гра ну на у ке, 
обра зо ва ња и кул ту ре.

Ина че, пре из бо ра пред сед ни ка 
Кон фе де ра ци је, Скуп шти на је јед но-
гла сно усво ји ла Из ме не и до пу не Ста-
ту та, по ко ме се уме сто пред сед ни ка 
Пред сед ни штва уво ди ин сти тут пред-
сед ни ка: би ра га Скуп шти на на пред-
лог гран ског по ве ре ни штва, а раз ре-
ша ва та ко ђе Скуп шти на, на пред лог 

Пред сед ни штва, нај-
ма ње јед не тре ћи не 
чла но ва Скуп шти не, 
или на ње гов лич ни 
зах тев. Иако је во ђе-
на ши ро ка рас пра-
ва о овла шће њи ма 
пред сед ни ка, пре-
ваг ну ло је ми шље-
ње да пред сед ник 
пред ста вља и за сту-
па Кон фе де ра ци ју и 
да је од го во ран за 
ње но ма те ри јал но-
фи нан сиј ско по сло-
ва ње.

До бро припре мље на Скуп шти на ре зул ти ра ла
од лу ка ма оп стан ка: Чла но ви Скуп шти не

Пред сед ник до био пу но по ве ре ње: 
Иви ца Цве та но вић 
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Во ђа у син ди ка ту ни је во ђа у кла сич-
ном сми слу, не го мо ра да бу де пред-
став ник чла но ва ко ји су га иза бра ли и 
да бра ни њи хо ве ин те ре се, али не по 
прин ци пу „му зич ке же ље“. Онај ко хо-
ће, же ли и мо же, онај 
ко га хо ће, же ле и при-
хва та ју чла но ви, мо ра 
да зна да су ин те ре си 
оних ко је пред ста вља-
ју из над њи хо вих лич-
них ин те ре са и да се 
од рек ну мно го то га из 
при ват ног жи во та. Не 
по сто ји јед но смер на 
ре ла ци ја. Сна га син-
ди ка та је у по ве ре њу, 
со ли дар но сти, за јед-
ни штву, исти ни, ма 
ка ко ру жна би ла, као 
и спрем но сти да се бра ни оно што је 
до го во ре но.

Оно што чла но ви син ди ка та ни ка-
да не сме ју да за бо ра ве је да је са дру-
ге стра не по сло да вац (ма ка кав био, 
др жав ни, при ват ни итд) ко ји мо же да 
пла ти и зна ње и струч ност и по ли ти-

ку (од ко је за ви си), 
па за то и ми у син ди-
ка ту мо ра мо да се 
обра зу је мо и то син-
ди кал но.

Син ди кат ПТТ Ср-
би је је из тог раз ло га 
по кре нуо (у скла ду 
са Про гра мом ра да) 
се ми на ре за пред сед-
ни ке син ди кал них 
ор га ни за ци ја, чла но-
ве Глав ног од бо ра и 
чла но ве од бо ра син-

ди кал них ор га ни за ци ја и то:
1. У Ки кин ди 12.04.2007. го ди не,
2. У Ни шу 23.04.2007. го ди не,
3. У Ужи цу 09.05.2007. го ди не и
4. У Бе о гра ду 17.05.2007. го ди не.
Пре да вач на овим се ми на ри ма је 

био проф. др Дар ко Ма рин ко вић. 
Се ми на ри су се од ви ја ли по си сте му 
блок на ста ве и ра ди о ни ца. У из ла га њу 
пре да ва ча би ло је пу но то га што сва ко 
од нас има у гла ви, али нам је по не кад 
по треб на по твр да да смо у пра ву. Мно-
ги од уче сни ка се ми на ра су по че ли да 
по ста вља ју се би дру га чи ја пи та ња о 

то ме шта син ди кат тре ба да ра ди, шта 
мо же да ра ди, ка ко да ра ди и ко ли ко 
мо же да ура ди.

На сва ком од одр жа них се ми на ра у 
де лу „ра ди о ни це“ по ста вља ни су за да-

ци за уче сни ке, ко ји 
су би ли по де ље ни у 
гру пе. Сва ка гру па је 
има ла из ла га ча ко ји је 
бра нио ста во ве гру пе. 
Уче сни ци се ми на ра 
су има ли за јед нич ки 
став, мно го су на у чи-
ли и схва ти ли да мо ра-
мо за јед но да ра ди мо, 
али и да мо ра мо сви 
за јед но још мно го, 
мно го да учи мо.

Из тог раз ло га Син-
ди кат ПТТ Ср би је ће и 

да ље, по Про гра му ра да, ор га ни зо ва ти 
раз не об ли ке еду ка ци је и пред став ни-
ка и члан ства, ка ко би смо за јед но (а то 
мо же мо са мо зна њем и спрем но шћу) 
бра ни ти сво је ста во ве, ство ри ти усло ве 
за при сто јан рад и при сто јан жи вот за-
по сле них у ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“.

Про грам ра да, те ме се ми на ра, ње-
го ви уче сни ци, из ла га чи по гру па ма 
и још мно го дру гих по да та ка су вам 
до ступ ни на сај ту Син ди ка та ПТТ Ср-
би је. До ста ви те нам пи та ња, су ге сти је, 
про бле ме ко је има те, јер са мо зна њем, 
ин фор ма ци ја ма, спрем но шћу да их раз-
ме њу је мо и за јед ни штвом мо же мо да 
ура ди мо не што за нас.

Син ди кат ПТТ Ср би је се ни ка да ни-
је слу жио ла жи ма, об ма на ма, обе ћа њи-
ма ко је не мо же да ис пу ни и ки ће њем 
ту ђих успе ха и то ни ка да не ће ра ди ти.

Ово мо ра да се ЗНА!
Још мно го то га мо ра да се ЗНА!
За то ће мо сви за јед но да учи мо. Ми 

смо обич ни љу ди са по ро ди ца ма, ко ји-
ма тре ба оби чан, при сто јан жи вот, да 
ра де и жи ве од ра да. Ни ка да не ће мо 
да пљу је мо, би ло по сло дав ца или не ки 
дру ги „син ди кат“, ни ка да не ће мо да убе-
ђу је мо, ни ко ме да по ди ла зи мо, хо ће мо 
да сви учи мо за јед но, ка ко би смо се зна-
њем из бо ри ли за оно што нам при па да.

Раз ми сли те, за што сте члан син ди ка-
та (или за што ни сте члан син ди ка та) и 
за што сте члан баш тог син ди ка та? 

И то тре ба да се ЗНА! 

ЕДУ КА ЦИ ЈА ЧЛАН СТВА И СИН ДИ КАЛ НИХ ПРЕД СТАВ НИ КА

За што сте члан Син ди ка та?

Ово је јед но од пр вих пи та ња упу-
ће но уче сни ци ма се ми на ра ко је 

је ор га ни зо вао Син ди кат ПТТ Ср би је. 
Од го во ри су би ли раз ли чи ти. Нај у пе ча-
тљи ви ји је био од го вор: „Не знам“.

Ка да би смо ова ко пи та ли све чла но-
ве, ко ли ко би би ло од го во ра – Не знам! 
Син ди кат ни је не ко оси гу ра ва ју ће дру-
штво чи ји чла но ви пла те чла на ри ну и 
ни шта дру го не ра де. Син ди кат мо ра да 
бу де сна га ко ја до ла зи од свих рад ни ка 
ко је он за сту па. Пе ри од кроз ко ји про-
ла зи на ша зе мља од ра жа ва се и на на-
ше Пред у зе ће, а са мим тим и на ста тус 
за по сле них. У ова квој си ту а ци ји не ста-
бил но сти и не из ве сно сти син ди ка ти ће 
мо ра ти да се при ла го де но вим уло га ма 
за бу дућ ност. Мо ра ће да на у че но ве ве-
шти не, да ус по ста ве ефи ка сна сред ства, 
да се бо ре за за шти ту ин те ре са сво јих 
чла но ва у сва ком тре нут ку кри за.

На стра ни по сло дав ца (ма ка ко се 
звао) је по ли тич ка ноћ, но вац, овла-
шће ња и хи ља ду та ча ка на кра ју. На 
стра ни син ди ка та је сна га ко ја се мо же 
одр жа ти са мо уз по моћ свих чла но ва, 
спрем но сти да се ста во ви бра не и си-

гур но сти да се на сва ког чла на мо же 
ра чу на ти ка да је то по треб но.

Ни је до вољ но има ти са мо до бре иде-
је, по треб но је има ти до бре во ђе, во ђе 
ко ји ма се ве ру је и ко ји ма се по ма же у 
ра ду. По треб но је има ти по ве ре ња, во-
ље и упор но сти да се до бре иде је ре а-
ли зу ју. „Во ђе“ у син ди ка ту су они ко је 
члан ство иза бе ре. За то члан ство мо ра 
(и то сва ки члан по је ди нач но!) да во ди 
ра чу на ко га би ра да га пре ста вља, али 
исто та ко мо ра и да му у тре ну ци ма кри-
за пру жи сво ју по др шку и евен ту ал но 
тра жи ње го ву од го вор ност.

Семинар за синдикалне представнике у Кикинди

Пре да вач на семинарима:
проф. др Дар ко Ма рин ко вић
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КА КО СА СТА ВИ ТИ ПР ВИ И ПО СЛЕД ЊИ ДАН У МЕ СЕ ЦУ?

По тро шач ка кор па не до ступ на
Струч ња ци ко ји пра ве ана ли зе за 

по тре бе син ди ка та, од ма ја ове 
го ди не об ја вљу ју це ну и са др жај син-
ди кал не по тро шач ке кор пе. У њу су 
„сме ште не“ ме сеч не по треп шти не, 
од но сно из да ци че тво ро чла ног до-
ма ћин ства, ко је су у ма ју из но си ле 
35.425,69 ди на ра, а од но се се на 
46 пре храм бе них ар ти ка ла, де вет 
ар ти ка ла за хи ги је ну, обу ћу и оде-
ћу (44 ар ти кла), као и на из дат ке за 
ста но ва ње – ко му на ли је, тро шко ве 
пре во за, из дат ке за обра зо ва ње и 
кул ту ру. Пре ма про ра чу ни ма син ди-
кал них ана ли ти ча ра, у ма ју је че тво-
ро чла ној по ро ди ци за ис хра ну би-
ло по треб но 17.980,38, за хи ги је ну 
1.548,12, за обу ћу и оде ћу 3.531,95, 
за по тре бе ста но ва ња 7.395,24, за 
пре воз 2.592, а за кул ту ру и обра зо-
ва ње 2.378 ди на ра.

Ко ли ко је че тво ро чла них по ро-
ди ца у Ср би ји ко је сво јим при хо ди-
ма мо гу при у шти ти ову син ди кал ну 
кор пу и њо ме пре бро ди ти раз мак 

од пр вог до по след њег да на у ме се-
цу? Ко ли ко њих још са ња о про сеч-
ној за ра ди, ко ја је у апри лу у Ср би-
ји, не ра чу на ју ћи по кра ји не, у не то 
из но су вре де ла 29.451 ди на ра? Да 
ли је син ди кал на по тро шач ка кор-
па ре а лан по ка за тељ стан дар да гра-
ђа на Ср би је, ба рем оних про сеч них 
– ста ти стич ких? Да ли је она, мо жда, 
пре ви ше „на тр па на“ и пре ску па у 
од но су на оне ко је ве ћи на про сеч-
них че тво ро чла них по ро ди ца ме-
сеч но мо же да при у шти? Ко ли ки 
про це нат че тво ро чла них по ро ди ца 
ме сеч но по ме ну ту кор пу пре пу ни, 
па се би ре дов но при у шти и дру ге 
из дат ке ко ји та ко ђе жи вот зна че? 
Јер, де цу ва ља опре ми ти за шко лу у 
при ро ду, екс кур зи ју, уче ње стра ног 
је зи ка, рад на ком пју те ру, му зич ку 
или шко лу ба ле та. Ко ли ко њих иде 
на зи мо ва ње и ле то ва ње? Да ли су 
та кви из да ци лук суз, или би и њих 
тре ба ло сме сти ти у не ку са свим 
про сеч ну по тр о шач ку кор пу, без 

об зи ра да ли је кре и ра ју син ди ка-
ли сти, ста ти сти ча ри, по ли ти ча ри, 
еко но ми сти...

Од го во ре на ова пи та ња за тра жи-
ли смо од син ди ка ли ста, еко но ми-
ста, со ци о ло га, али смо се нај че шће 
обра ћа ли, ка ко се то ка же, обич ним 
љу ди ма ко ји пр ви и по след њи дан у 
ме се цу „кр пе” сво јим за ра да ма. Мно-
ги су нам ре кли да ме сец „са ста ве” 
за хва љу ју ћи ра ду са стра не („те зга-
ре њу“) и хо но ра ри ма, али го то во да 
ни ко ни је по твр дио да је ње го вој 
по ро ди ци за ме сец да на жи во та до-
вољ но 35.425 ди на ра, већ да је за 
са свим скро ман жи вот по тре бан нај-
ма ње дво стру ко „де бљи“ бу ђе лар. 
Ли стом су на во ди ли да им кућ ни бу-
џет не до зво ља ва мно го то га, да је 
ре стрик ти ван, а да из про дав ни ца 
из ла зе слу ђе ни, јер це не нај о снов-
ни јих про из во да зна ју и те ка ко да 
„опе ку“, па оту да и скром на по тро-
шач ка кор па мно ги ма оста је – не до-
ступ на.

МИ НИ СТАР ЗА РАД И СО ЦИ ЈАЛ НУ ПО ЛИ ТИ КУ НА ЈА ВИОМИ НИ СТАР ЗА РАД И СО ЦИ ЈАЛ НУ ПО ЛИ ТИ КУ НА ЈА ВИО

Из ме не За ко на о ра дуИз ме не За ко на о ра ду

Рад на вер зи ја из ме на За ко на 
о ра ду, као и из ме не и до пу не За-
ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, би ће при пре мље не до 
кра ја го ди не, на ја вио је ми ни стар 
за рад и со ци јал ну по ли ти ку Ра-

сим Ља јић.
Ља јић је ис та као да те из ме не 

не ће ући у скуп штин ску про це ду-
ру док не про ђу Со ци јал но-еко-
ном ски са вет и док се не по стиг не 
до го вор са син ди ка ти ма и по сло-
дав ци ма, струч ном јав но шћу и не-
вла ди ним ор га ни за ци ја ма. Он је 
на ја вио да ће 2. ју ла би ти одр жа на 
пр ва сед ни ца тог са ве та у но вом 
са зи ву, а до та да, кроз ди ја лог са 
син ди ка ти ма и по сло дав ци ма, 
пред сто ји утвр ђи ва ње ми ни мал не 

це не ра да за пе ри од јул-де цем бар 
2007. го ди не.

Пре ма Ља ји ће вим ре чи ма, до 
кра ја на ред не го ди не оче ку је се 
до но ше ње за ко на о штрај ку и за-

ко на о пла та ма у јав ним слу жба ма. 
Исто вре ме но, ми ни стар је на ја вио 
ре фор му ин спек то ра та ра да и под-
се тио на то да су у по след њих пет 
да на за бе ле же на два смрт на слу ча-
ја у гра ђе ви нар ству, а од по чет ка 
го ди не три смрт на слу ча ја у ме тал-
ској ин ду стри ји.

Ми ни стар ство и син ди ка ти, пре-
ма ми шље њу Ља ји ћа, ни су су прот-
ста вље не стра не, јер ра де на истом 
по слу. Од го ва ра ју ћи на пи та ње но-
ви на ра, он је ка зао да не оче ку је 
пот пи си ва ње оп штег ко лек тив ног 
уго во ра до кра ја го ди не и на ја вио 
да ће у Ср би ји би ти ус по ста вљен 
истин ски со ци јал ни ди ја лог свих 
парт не ра „по мо де лу стал ног ди ја-
ло га и тран спа рент но сти“.
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ОБ НО ВЉЕН УГО ВОР СА „ЕУРО ДИ ЈАГ НО СТИ КОМ”

Ре фун ди ра ње тро шко ва пре ко
Фон да со ли дар но сти

Син ди кат ПТТ Ср би је об но вио је 
Уго вор о по слов ној са рад њи са 

За во дом за ра ди о ло ги ју и ул тра звуч-
ну ди јаг но сти ку „Еуро ди јаг но сти ка“. 
Сви чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср би је и 
чла но ви њи хо вих по ро ди ца мо гу да, 
под по себ ним усло ви ма, оба ве сле де-
ће услу ге у „Еуро ди јаг но сти ци”: МР 
– маг нет ну ре зо нан цу, ЦТ – ске нер, 
УЗ – ул тра звук, ко лор до плер, ма мо-
гра фи ју, ири го гра фи ју, РТГ – рент ген, 
ЕЕГ и ОРЛ.

Сви чла но ви Фон да со ли дар но сти 
Син ди ка та ПТТ Ср би је и чла но ви њи-
хо ве уже по ро ди це (брач ни друг и де-
ца) мо гу, уз од го ва ра ју ћу ле кар ску до-
ку мен та ци ју и ра чун ко ји су пла ти ли у 
„Еуро ди јаг но сти ци”, да оства ре ре фун-
да ци ју тро шко ва пре ко Фон да. Сви 
оста ли чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср би-
је ко ји не ма ју од го ва ра ју ћу ле кар ску 
до ку мен та ци ју или се по ја вљу ју као 
га ран ти за оба вље не услу ге у „Еуро-
ди јаг но сти ци” дру гим ли ци ма ван 
син ди ка та ПТТ Ср би је, оба ве зни су да 
до ста ве по твр ду пред сед ни ка син ди-
кал не ор га ни за ци је ко јој при па да ју, 

а ко јом се СО оба ве зу је да ће, од мах 
по оба вље ном пре гле ду, ад ми ни стра-
тив ну за бра ну до ста ви ти еко ном ској 
слу жби РЈ и да ће у слу ча ју ка да не по-
сто ји мо гућ ност да се услу га на пла ти 
пу тем ад ми ни стра тив не за бра не, СО 
пла ти ти услу гу за свог чла на.

Про це ду ра ко ју тре ба ис по што-
ва ти ка ко би се ко ри сти ло пра во на 
пре глед под по себ ним усло ви ма и 
ре фун да ци ју тро шко ва је сле де ћа:

– Сви чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср-
би је су чла но ви Фон-
да со ли дар но сти и, 
ако има ју од го ва ра-
ју ћу ле кар ску до ку-
мен та ци ју, при ли-
ком пре гле да свог 
или чла но ва по ро ди-
це (брач ни друг и де-
ца) мо ра ју по ка за ти 
лич ну кар ту и члан-
ску кар ту Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

– Фо то ко пи ју ле-
кар ске до ку мен та ци-
је и ори ги нал ра чун 
за пла ће не услу ге 
тре ба до ста ви ти 
Фон ду со ли дар но-
сти Син ди ка та ПТТ 
Ср би је пре ко пред-
сед ни ка син ди кал не 
ор га ни за ци је. Фонд 
со ли дар но сти ће на 
пр вој на ред ној сед-

ни ци одо бри ти ре фун ди ра ње сред-
ста ва по при ло же ном ра чу ну.

– Сви оста ли чла но ви Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, ко ји по не ком од на ве де-
них осно ва хо ће да ко ри сте услу ге 
„Еуро ди јаг но сти ке” за се бе или не ког 
дру гог, а не ма ју од го ва ра ју ћу ме ди-
цин ску до ку мен та ци ју, мо ра ју до би-
ти по твр ду пред сед ни ка син ди кал не 
ор га ни за ци је Син ди ка та ПТТ Ср би је 
и са том по твр дом и лич ном кар том, 
мо гу оба ви ти услу гу у „Еуро ди јаг но-
сти ци” ко ја ће по врат но до ста ви ти 
ад ми ни стра тив ну за бра ну пред сед-
ни ку СО. За ова ко оба вље ну услу гу 
по пуст је 5 од сто, а пла ћа ње је у три 
јед на ке ме сеч не ра те.

– „Еуро ди јаг но сти ка” се оба ве за ла 
да све пре гле де за ка же и оба ви у ро-
ку од 24 ча са, сем ви кен да. За ка зи ва-
ње пре гле да је на бро је ве те ле фо на 
011/3822–272 и 011/3822–273 (глав-
на се стра Са ња).

Све оста ле ко ле ге ко ји ни су чла но-
ви Син ди ка та ПТТ Ср би је, а нео п ход-
на им је услу га у „Еуро ди јаг но сти ци”, 
мо гу се ја ви ти пред сед ни ку син ди-
кал не ор га ни за ци је Син ди ка та ПТТ 
Ср би је у својoj рад ној је ди ни ци и са 
њим се до го во ри ти ка ко да оба ве 
же ље ну услу гу. Де таљ ни је ин фор ма-
ци је та ко ђе по тра жи те од свог син-
ди кал ног пред став ни ка, а це нов ник 
услу га мо же те на ћи на на шој web–
пре зен та ци ји: www.sin di kat-pttsr bi je.
org.yu/euro di jag no sti ka. html
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       (ИН ТЕР ВЈУ СА ДИ РЕКТ НОМ СНА ГОМ ИС ПО ВЕ СТИ)

Снежана Давидовић: Јутро је најлепше
Шта не би сте ра ди ли?

Ни кад не бих ра ди ла не што што 
је ис под мог до сто јан ства.

Ко ли ко про сеч но спа вате?
Мој рад ни дан по чи ње у 7,00, а 

за вр ша ва се око 01,00 по сле по но-
ћи. Ду го спа ва ње је чи сто гу бље ње 
вре ме на, јер се вре ме мо же па мет но 
осми сли ти да би про шло у ле пим и 
ко ри сним ства ри ма.

Шта сте не дав но са ња ли?
С об зи ром да ма ло спа вам, не-

мам пу но вре ме на са са њам. Али, 
ако са њам, он да је то сан о не че му 
што ме је прет ход них да на оку пи ра-
ло, а ни сам за до вољ на ис хо дом.

Ко ју по сло ви цу нај ви ше цените? 
Не мој, па се не бој!

Ко ји део да на, седми це, ме се ца
и го ди не нај ви ше во лите?

Ју тро је нај леп ши део да на. Та да 
је све све же, чи сто и оку па но ро сом. 
Су бо та је дан у не де љи ко ји нај ви ше 
во лим, јер та да ра дим ства ри за сво-
ју ду шу. Про ле ће је за ме не нај леп ше го-
ди шње до ба, јер све ми ри ше на ра ђа ње 
но вог жи во та. Сва би ла ку ца ју ја че и по зи-
тив на енер ги ја се сву да ши ри.

Где идете на од мор?
Већ ду же вре ме ни сам ишла на го ди-

шњи од мор. Ви кен де про во дим са при ја-
те љи ма и по ро ди цом на не ком из лет нич-
ком ме сту.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?
Зи ми са мо ви кенд про во дим на Ко па-

о ни ку. За зи мо ва ње тре ба пу но нов ца, а 
по штан ска пла та то не по кри ва.

Чега се пла шите?
Пла шим се људ ске глу по сти и не знања.

Шта је син ди кал на бор ба?
Бо ри ти се за пра ва рад ни ка, ме ња ју ћи 

за ко не и про пи се ко ји су до не ти про тив 
тих истих рад ни ка.

Шта је то потро шач ка кор па?
У по тро шач ку кор пу не тре ба да ста не 

са мо оно што хра ни те ло (хра на), већ и оно 
што хра ни ду шу (умет ност, пу то ва ња…). За 
про сеч ног гра ђа ни на по тро шач ка кор па 
се све ла на основ не жи вот не на мир ни це 
за одр жа ва ње го ле ег зи стен ци је, што го во-
ри да нам још увек ни је до бро.

Ко је за Вас син ди кал ни ли дер?
Син ди кал ни ли дер је осо ба из гру пе 

рад ни ка, ко ја је за до би ла по ве ре ње те 

исте гру пе за хва љу ју ћи сво јој спо-
соб но сти да уме на њих да пре не-
се про гре сив не иде је и по ве де их 
оства ре ње истих.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?
Пр во у ср цу, а он да у нов ча ни ку, 

но сим сли ке мо јих си но ва Мар ка и 
Ду ша на. Они су мо ја нај ве ћа љу бав, 
сна га и на дах ну ће.

Ко је но ви не чи та те?
Чи там све вр сте штам пе. Не ве ру-

јем сле по све му што пи ше, већ фор-
ми рам свој став. На рав но, чи там син-
ди кал не ли сто ве и ча со пи се.

Ко ли ко има те при ја те ља?
При ја те љи се сти чу кроз чи тав 

жи вот и они су че сто на про ве ри. Са-
мо нај и скре ни ји при ја те љи, а њих је 
ма ло, пре жи ве све про вере.

Ка кве сте на ра ви?
Ве о ма сам ве се ла, упор на, ис трај-

на и твр до гла ва. Жи вот гле дам са 
леп ше стра не, што го во ри и да сам 

ве ли ки оп ти ми ста.

О че му не же ли те ни кад да при ча те?
За ме не не ма та бу те ма.

Ко ме би сте же ле ли да се из ви ни те?
Пре не ког по ступ ка пр во до бро раз-

ми слим и за то сам си гур на у све што сам 
ура ди ла или ре кла. Ли це мер но је да се не-
ком због то га из ви ња вам. Ко ме при хва ти 
та кву ка ква сам тре ба да зна да има искре-
ног при ја те ља у ме ни.

Шта ми слите о мо дер ном до бу?
Чи ње ни ца је да мо дер но до ба до но си 

про грес у ко ји мо ра мо да се укло пи мо 
ако же ли мо да оп ста не мо.

Ко ја на да др жи чо ве чан ство?
Чо ве чан ство се на да да не ће до ћи до 

са мо у ни ште ња, без об зи ра на брз на пре-
дак на у ке ко ја се не ко ри сти са мо у ху ма-
не свр хе.

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

Чо ве чан ство бр зо на пре ду је, а на ше 
дру штво ка ска. Кроз исто ри ју нам је че-
сто не до ста ја ло ма ло по ли тич ке му др-
о сти, да не гу ра мо се бе у по нор већ да 
бу де мо уз оне ко ји иду ка вр ху.

Ко ју бо ју оде ће нај ра ди је но си те?
Нај ви ше во лим пла ву и зе ле ну бо ју, а 

ком би ну јем и дру ге бо је.

Већ дру ги ман дат уза стоп-

це син ди кал ну ор га ни за ци ју 

у Кру шев цу успе шно во ди Сне-

жа на Да ви до вић, ко ја је ве о ма 

це ње на у сво јој сре ди ни, а и у 

Глав ном од бо ру на шег Син ди-

ка та.

Ро ђе на је 3. фе бру а ра 1957. 

у чу ве ним Мр ча јев ци ма код 

Чач ка. Ту је за вр ши ла основ-

ну шко лу, за тим Сред њу ПТТ 

шко лу у Бе о гра ду, као и Ви шу 

шко лу за при ме ње ну ин фор ма-

ти ку.

Пр во за по сле ње је има ла у 

са да шњој РЈ „Бо град ски ве нац“, 

По шта 8, у Бе о гра ду, где је про-

ве ла се дам го ди на. На кон уда-

је, 1985. го ди не, са су пру гом 

Ми о дра гом жи ви у Кру шев цу 

и та мо у Рад ној је ди ни ци по-

штан ског са о бра ћа ја ра ди на 

свим ме сти ма у тех но ло ги ји, а 

са да је са мо стал ни ре фе рент у 

Еко ном ској слу жби.

Има два си на – Мар ка сту-

ден та и Ду ша на гим на зи јал ца.

ПОШТАРОВ ЛЕТ
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АК ЦИ ЈА ДО БРО ВОЉ НИХ ДА ВА ЛА ЦА КР ВИ ПТТ ВА ЉЕ ВО

Ху ма ност на де лу
Удру же ње до бро вољ них да ва ла-

ца кр ви ПТТ-Ва ље во је, у част Да на 
ПТТ рад ни ка, ор га ни зо ва ло ак ци ју 
до бро вољ ног да ва ња кр ви 5. ју на 
го ди не. Ове ак ци је су, ина че, у Ва ље-
ву већ по ста ле тра ди ци о нал не.

Од де вет до 15 ча со ва, у про сто ри-
ји где се на ла зи се ди ште РЈ Ва ље во, 
по ред чла но ва удру же ња, рад ни ка 
По ште и Те ле ко ма, ак ци ји су се при-
дру жи ли и мла ди из сред њих шко ла 

и са фа кул те та, рад ни ци Пи ва ре Ва-
ље во, „Кру ши ка”, ба на ка и мно ги дру-
ги, све у же љи да по мог ну и спа су 
оне ко ји ма је крв нај по треб ни ја.

Са ку пље но је 49 бо чи ца кр ви, а по-
себ но тре ба ис та ћи све ве ћи од зив 
мла дих да ва ла ца кр ви ко ји су схва ти-
ли да је ху ма ност и да ро ва ње ис пред 
сва ко днев ног жи во та – на до бро бит 
гра ђа на и са мог гра да Ва ље ва.

До бри вој ка Сто ја но вић

АПЕЛ ЗА ПО МОЋ

Радослав и дванаест укућана
Син ди кал на ор га ни за ци ја Бе о град ског вен ца обра ти ла се Ди рек ци ји 
за стра те ги ју, раз вој и мар ке тинг да хит но по мог не три на е сто чла ној 
по ро ди ци на шег рад ни ка Ра до сла ва Ста ни са вље ви ћа

Ра до слав Ста ни са вље вић за по-
слен је на рад ном ме сту до ста вља ча 
по штан ских по ши ља ка, отац је је да-
на е сто ро ма ло лет не де це уз ра ста од 
три ме се ца до 16 го ди на и хра ни лац 
је три на е сто чла не по ро ди це, по што 
је су пру га Ма ри на са за вр ше ном 
основ ном шко лом не за по сле на (а и 
шта би мо гла ра ди ти што је све ти је од 
од га ја ња сво је див не де чи це).

По ро ди ца Ста ни са вље вић од пре 
шест го ди на жи ви у јед но соб ном 
ста ну со ли дар но сти од 42 ква дра та 
у Ули ци Бо ри во ја Сте ва но ви ћа 2/Б 
стан 39 у Бе о гра ду. Је ди ни при ход је 
Ра до сла во ва за ра да од 24,000 ди на ра 

ме сеч но, та ко да се по ро ди ца на ла зи 
на иви ци ег зи стен ци је и у ве ли ким ду-
го ви ма по осно ву оба ве за за ки ри ју, 
Ин фо стан, стру ју и оста ле мно го број-
не да жби не.

Наш Син ди кат и ЈП ПТТ са о бра ћа ја 
Ср би је су до сад у ви ше на вра та по ма-
га ли овој див ној ве ли кој по ро ди ци, 
али је тре нут на си ту а ци ја из у зет но 
те шко и за и ста јој је по треб на но ва 
хит на и све стра на по моћ.

На овај на чин „По штар“ све срд но 
по др жа ва апел за по моћ и с ве ли ким 
по што ва њем за то мо ли и на шу Ком-
па ни ју, и на шу цен тра лу Син ди ка та, и 
све на ше Син ди кал не ор га ни за ци је. 

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?
Ве ћи ном чи там књи ге по пре по ру ци, 

не ве за но за од ре ђе ног пи сца.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?
Ни шта од ре ђе но. Во лим да по се тим из-

ло жбу и ку пим сли ку ко ја се ме ни сви ди.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?
„Оно што ме не уби је, то ће ме оја ча ти!“

Зна те ли шта су сек те?
Све што знам о сек та ма је сте ло ше. Не 

бих во ле ла да ја, ни ти ико ко ми је драг, 
бу де у не кој.

Ко ја дро га је нај го ра?
Не ма до бре дро ге.

Ко јим се спор том ба ви те?
Не ка да сам игра ла од бој ку. Са да ви ше 

вре ма на про во дим у шет њи или фит нес 
клу бу.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?
С об зи ром на не пре до ва ње тех ни ке, 

све ма ње се пи шу кла сич на пи сма. Све се 
сво ди на крат ке СМС по ру ке. Ја сам ге не-
ра ци ја ко ја је уме ла да пи ше ле па љу бав-
на пи сма. Са да се бр зо жи ви, па је ма ло 
вре ма на за ду га пи сма.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?
По шта ри су све ре ђе у ди рект ном кон-

так ту са стран ка ма, али их љу ди ве о ма во-
ле. Још увек се по штар сма тра као не ко до-
бро на ме ран и до бро до шао у сва ки дом.

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

Не.

Ко ју пе сму нај ра ди је пе ву ши те?
„Узми све што ти жи вот пру жа,
Да нас си цвет, су тра уве ла ру жа“.

Шта је пре суд ни је – љу бав или ин те рес?
Љу бав је по кре тач жи во та. Ако се не-

ко или не што во ли не ма усло вља ва ња, 
ни ти ин те ре са. Љу бав се узи ма и да је без-
у слов но. Гла сам за љу бав.

Крат ка де фи ни ци ја По ште Ср би је?
По шта је не спор ни ли дер на тр жи шту 

пре но са пи са них и штам па них са оп ште-
ња, ро бе и свих нов ча них по ши ља ка и 
услу га. Ви ше од ве ка и по По шта функ ци-
о ни ше као из у зет но ефи ка сна и ла ко до-
ступ на јав на слу жба.

Не што за крај?
Од сво је пет на е сте го ди не сам ве за на 

за По шту. На дам се да ћу у По шти за вр ши-
ти свој рад ни век. По при ро ди сам ал тру-
и ста, па се за то и ба вим Син ди ка том, јер 
же лим да за сво је ко ле ге учи ним не што 
ко ри сно. Срећ на сам кад на ли ци ма љу ди 
ви дим осмех и за до вољ ство.

Б. С.

Ве ли ка по ро ди ца ко јој тре ба по моћ: Ра до слав и Ма ри на са де цом
(увек не ко фа ли, што се де си ло и нашем фо то ре порте ру)
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ОДР ЖА НЕ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ РАД НО-СПОРТ СКЕ ИГРЕ ПТТ РАД НИ КА

Сви смо по бед ни ци!
„Же лим да и ове Игре про тек-

ну у фер и спорт ском так ми-
че њу, као што је то би ло и до са да и 
да се до бро дру жи мо, да нам бу де 
још леп ше не го што је би ло про шле 
го ди не. Не ка по бе де нај бо љи, а ве-
че рас смо сви по бед ни ци!”, ис та као 
је Дра ган Ко ва че вић, ге не рал ни 
ди рек тор Јав ног пред у зе ћа ПТТ са-
о бра ћа ја „Ср би ја”, обра ћа ју ћи се 
так ми ча ри ма, по стро је ним на Про-
ме на ди, на отва ра њу ово го ди шњих 
Рад но-спо рт ских ига ра ПТТ рад ни ка 
Ср би је, одр жа них од 1. до 3. ју на у Вр-
њач кој Ба њи.

На овим Игра ма ко ле ги ни це су се 
над ме та ле у бр зом хо да њу (тр ча њу) 
на 5.000 ме та ра, сто ном те ни су, ша ху 
и пи ка ду, као и у од бој ци. Ко ле ге су 
се од ме ра ва ле у но ше њу вре ћа те жи-

не 30 кг на 50 м, тр ча њу у вре ћи, бр-
зом хо да њу (тр ча њу) на 10.000 ме та-
ра, ве шти ни во жње, сто ном те ни су, 
ша ху, ма лом фуд ба лу, од бој ци и ко-
шар ци. Рав но прав но, и у жен ској и у 
му шкој кон ку рен ци ји, ПТТ рад ни ци 
так ми чи ли су се у бр зи ни и тач но сти 
бро ја ња нов ча ни ца.

На зив нај бр же по штар ке на ово-
го ди шњим РСИ по не ла је, као и 
прет ход них пет пу та, Шап чан ка Са-

ња Да шић, дру го ме сто при па ло је 
Оли ве ри Мар ко вић-Па пу лић из 
Пан че ва, а тре ћа је би ла Сом бор ка 
Мир ја на До шен. Код му шка ра ца, 
ви ше стру ки шам пи он Зо ран Бур саћ 
тр ку је за вр шио на че лу, дру го пла си-
ра ни је био До бри ца Ма ку ље вић, а 
тре ћи Ми лош Рон до вић.

Фи на ле у ди сци пли ни „Бр зо и тач-
но бро ја ње нов ча ни ца” одр жа но је у 

хо те лу „Бре за”. Нај бо ље вре ме има ла 
је Ма ја Пав ков, а дру го пла си ра на је 
би ла Је ле на Илић; тре ће ме сто је за-
у зе ла Је ле на Бра јић. У јед ној од нај-
по пу лар ни јих ди сци пли на, вре ћу од 
30 кг на циљ тр ке нај бр же је до нео 
Ми ро слав Ни ко лић, так ми чар Ре-
ги је I, док је у ди сци пли ни „Тр ча ње у 
по штан ској вре ћи” на кон две ели ми-
на ци о не тр ке, ста зу од 30 ме та ра нај-
бр же ис тр чао Дра ган Лу кић из Шап-
ца, Кра гу јев ча нин Игор Ра де вић је 
био дру ги, а као тре ћи кроз циљ је 
про шао Не над Пет ко вић из Ни ша.

По пр ви пут на РСИ, по шта ри су 
се так ми чи ли и у спрет но сти у упра-
вља њу мо тор ним во зи лом и ре ша ва-
њу те сто ва. Те о риј ски део одр жан 
је у основ ној шко ли, а по ли гон за 
прак тич ни део био је по ста вљен у 
школ ском дво ри шту. Нај бо љи у по-
зна ва њу са о бра ћај них прoписа и 
у по ли гон ској 
во жњи био је Га-

бор Бо шњак из 
Су бо ти це, дру го 
ме сто при па ло 
је Дар ку По по-

ви ћу из РЈ ГПЦ, 
док се тре ћим 
ме стом мо рао 
за до во љи ти Зо-

ран Тер зић из 
еки пе до ма ћи-
на, РЈ „Кра ље во”.

Еки па РЈ ГПЦ 
Бе о град у са-
ста ву: Вла дан 

Сте ва но вић, Сло бо дан Ђу кић и 
Ду шан Жив ко вић, осво ји ла је на 
ша хов ском тур ни ру убе дљи во пр во 
ме сто са шест по е на. Дру го ме сто 
осво ји ла je РЈ „За је чар” (Дра ган Ра-

ден ко вић, Ми ро љуб Пр ва новић и 
Че до мир Па у но вић), а про шло го ди-
шњи по бед ни ци, Но во са ђа ни Ра до-

ван Ма ти је вић, Ми лан Ми ло вац и 
Жар ко Ми јо вић би ли су тре ћи. Код 
ко ле ги ни ца, Ужи чан ка Ми ра Ђе рић 
по пе ти пут је осво ји ла на слов нај бо-
ље ПТТ ша хист ки ње. Дру го пла си ра-
на Све тла на Са пун џић, РЈ „Бе о град 
цен тар”, за о ста ла је за по ла по е на, 
док је тре ће ме сто при па ло Ери ки 

Ле шче шен из Сом бо ра.
У сто ном те ни су на слов нај бо љег 

по пе ти пут је сте као Не над Илић са 
Ре ги је I. Го ран Ди мић са Ре ги је IV је и 
овог пу та мо рао да се за до во љи дру-
гим ме стом, а Ра до ји ца Гла мо чак са 
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СПОРТ И ДРУ ЖЕ ЊА У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ СИН ДИ КА ТА

По шта 6 нај бо ља у ма лом 
фуд ба лу

СО „Бе о град-цен тар“ Син ди ка та 
ПТТ Ср би је ор га ни зо ва ла је за сво-
је чла но ве тур нир у ма лом фуд ба-
лу, ко ји је одр жан од 15. до 23. ма ја 
на те ре ни ма спорт ског дру штва 
„По штар“, код ха ле Пи о нир. 

За тур нир се при ја ви ло осам 
еки па и би ле су по де ље не у две 
гру пе. Гру па А: По шта 22, По шта 6, 
По шта Бор ча, По шта 38; и гру па Б: 
По шта 35, По шта 12, По шта 26 и По-
шта 74. Већ на по чет ку так ми че ња 
по гру па ма, из дво ји ли су се фа во-
ри ти, По шта 22 из гру пе А и По шта 
74 из гру пе Б. Так ми че ње је про-
те кло у уз бу дљи вој ат мос фе ри уз 
при су ство ве ли ког бро ја на ви ја ча.

У пр вом по лу фи на лу са ста ли су 
се По шта 22, као пр во пла си ра на из 
гру пе А и По шта 12 као дру го пла си-
ра на из гру пе Б, док су се у дру гом 

по лу фи на лу са ста ли По шта 74 као 
пр во пла си ра на из гру пе Б и По шта 
6 као дру го пла си ра на из гру пе А. 
Пр во по лу фи на ле се за вр ши ло убе-
дљи вом по бе дом По ште 22, ре зул-
та том 7:1. Дру га по лу фи нал на утак-
ми ца би ла је знат но уз бу дљи ви ја. 
По шта 6 је бо љом игром ус пе ла да 
са вла да про шло го ди шњег по бед-
ни ка тур ни ра По шту 74, ре зул та-
том 3:2.

По след њег да на тур ни ра у утак-
ми ци за тре ће ме сто По шта 74 де-
кла си ра ла је По шту 12 ре зул та том 
14:2. Фи нал на утак ми ца би ла је крај-
ње не из ве сна, а По шта 6 је, по сле 
ан га жо ва ни је игре, по бе ди ла По-
шту 22 ре зул та том 3:1. По бед ни ку 
је при пао пре ла зни пе хар. СО „Бе-
о град-цен тар“ је за три пр во пла си-
ра не еки пе обез бе ди ла при год не 
на гра де – пр во пла си ра на еки па је 
до би ла ком плет дре со ва и шор це-
ве, дру го пла си ра на дре со ве, а тре-
ће пла си ра на фуд бал ску лоп ту.

Тур нир је про те као у пра вој 
спорт ској ат мос фе ри, а дру же ње 
се на ста ви ло за јед нич ком ве че-
ром свих уче сни ка у ре сто ра ну С. 
Д. „По штар”. На да мо се да ће овај 
тур нир пре ра сти у тра ди ци о нал-
ни, и да ће се сле де ће го ди не при-
ја ви ти ве ћи број еки па.

Жељ ко Гво зде но вић

Ре ги је II пла си рао се на тре ћу по зи ци-
ју. Код да ма, у фи на лу су се по ја ви ле 
са мо Сне жа на Ива но вић (Ре ги ја I) и 
Гор да на Ђор ђе вић (Ре ги ја IV). Бо ља 
је би ла Сне жа на Ива но вић.

У пи ка ду нај бо ља је би ла Сом бор-
ка Ђур ђи на Чан ко вић, дру го ме сто 
осво ји ла је Би на са Би ла ло вић из РЈ 
„Кра ље во”, а тре ће ме сто по де ли ле 
су Зо ри ца Со ко вић (РЈ „Кра гу је вац”) 
и про шло го ди шња шам пи он ка Ма-

ри на По гар чић (РЈ „За је чар”).
У жен ској од бој ци, еки па РЈ „Ва-

ље во” је по но ви ла про шло го ди шњи 
успех, по бе див ши ри вал ке из Кру-
шев ца са 2 : 0 (25 : 19; 25 : 17). Од бој-
ка ши РЈ „Сом бор”, ус пе ли су да по бе-
де про шло го ди шње пр ва ке, еки пу 
РЈ „Вра ње”, та ко ђе са 2 : 0 (25 : 18;
28 : 26)

Ко шар ка ши РЈ „Бор” по дру ги пут 
су осво ји ли ти ту лу пр ва ка. Еки па Ди-
рек ци је има ла је до вољ но сна ге да 
се су пр от ста ви Бо ра ни ма са мо у пр-
вој и дру гој че твр ти ни, па је на кра ју 
ре зул тат био Ди рек ци ја – Бор 44 : 56 
(12 : 12; 14 : 10; 4 : 16; 14 : 18)

Фуд ба ле ри еки пе „Бе град-цен-
тра” по че твр ти пут су по ста ли пр-
ва ци, од бра нив ши ти ту лу у ме чу са 
бор бе ним Кра гу јев ча ни ма. Ко на чан 
ре зул тат 2 : 0 

Шлаг на тор ту фи нал них над ме та-
ња на Рад но-спо рт ским игра ма, меч 
из ме ђу еки па По сло вод ства и Син ди-
ка та, од и гран је пред мно го број ном 
пу бли ком, на те ре ну ма лих спор то ва 
„Коц ка”. Еки па Син ди ка та три јум фо-
ва ла је и ове го ди не, ре зул тат 5 : 3 
(по лу вре ме 5 : 0), по пра вив ши та ко 
ме ђу соб ни скор на пет пре ма два. 
Го ло ве су по сти гли Јо цић (два), Јо-

ва но вић, Јан ко вић и Пе ја но вић за 
син ди кал це и Ива њи и Јо цић (два) 
за по сло вод ство.

Ре ванш је за ка зан за на ред не 
РСИ.
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Да „по шта ри”, по ред сва ко днев-
них рад них оба ве за, има ју вре-

ме на и за раз не хо би је и ак тив но сти 
по ка зу је и при мер на шег ко ле ге Вла-

да на Стан ко ви ћа чи је је дво ри ште 
ис пред по ро дич не ку ће већ не ко ли-
ко пу та про гла ша ва но за нај леп ше 
на оп шти ни Во ждо вац, али и у гра ду 
Бе о гра ду. За по ро ди цу Стан ко вић из 
Ку мо дра шке ули це њи хо во дво ри-
ште пред ста вља пра ву по ро дич ну 
оазу, у ко јој до че ку ју при ја те ље. О 
ње му се ис кљу чи во бри не Вла дан, 
гла ва по ро ди це, ко ји је за слу жан за 
сва ки де таљ.

Већ 30 го ди на Вла дан не у мор но 
са ку пља ка ме ње и биљ ке ко је до но-
си са пу то ва ња. Нај ви ше ка ме ња је 
са Све те го ре – ве ће је пре тво рио у 
ба штен ске сак си је, ма њи му слу же 
за украс, а од нај ве ћег је на пра вио 
фон та ну у ко ју је угра дио и све тло, 

У ор га ни за ци ји СО за из да вач ку де лат ност ор га ни зо-
ван је дво днев ни из лет у Де спо то вац. Том при ли ком за-
ин те ре со ва ни су об и шли ма на сти ре По кај ни ца, Ма на си-
ја и Ра ва ни ца. Аран жман је об у хва тао по се ту Ре сав ској 
пе ћи ни и во до па ду Ли си не, на ко ји се ишло дру гог да на 
из ле та. Из лет је упот пу њен ве чер њим из ла сци ма у ло кал-
не клу бо ве, у ко ји ма се уз жи ву свир ку до че ка ло ју тро. 
Да кле, еки па је би ла мла да и спрем на на про вод, а из лет 
фе но ме нал но ор га ни зо ван, сход но и оче ки ва њи ма чла-
но ва син ди ка та!

Овом при ли ком за хва љу је мо се и ди рек то ру РЈ на ука-
за ном по ве ре њу и по др шци, а до сле де ћег из ле та ове 
еки пе (ма ле али ода бра не), ево и једне фо то гра фи је.

ЧИ МЕ СЕ СВЕ БА ВЕ НА ШИ РАД НИ ЦИ У СЛО БОД НО ВРЕ МЕ
– ВЛА ДАН СТАН КО ВИЋ ИЗ РЈ „ОДР ЖА ВА ЊЕ”

За сво ју ду шу
па је по се бан уго-
ђај се де ти по ред 
ње у ве чер њим 
са ти ма. Не при-
мет не све тиљ ке 
су по ста вље не и 
дуж ста зе у дво-
ри шту, као и на 
оград ном зи ду. У 
дво ри шту за ужи-
ва ње, клу пе су по-
ста вље не на не ко-
ли ко ме ста, а ту је 
и ве ли ки зи да ни 
ро штиљ на ко јем 
се од јед ном мо же 
пе ћи де сет ки ло гра ма ме са. Пре ко 
пу та је ку ћи ца у ко јој ку ва ју ка фу, а 
у цен трал ном де лу ра сте јел ка чи ја 
кро шња нат кри љу је кров. Ина че, у 
дво ри шту ра сте 60 јел ки и сва ка је 
не ко ме на ме ње на. Нај ви ше их је по-

са ђе но у част ћер ке Ире-
не и си на Сте фа на, ко ји 
сва ке го ди не до би ју по 
јед ну но ву.

Све што ви ди те је Вла-
да но вих ру ку де ло.

То ком не де ље, ред у 
дво ри шту одр жа ва де ка, 
али ви кенд при па да Вла-
да ну. Иако је аст ма ти чар 
и алер ги чар, ни ко ме не 
до зво ља ва да уме сто ње-

га ко си тра ву или да са ди биљ ке. Ста-
ви ма ску и сам то ра ди, иако че сто 
за вр ши у бол ни ци ка ко би при мио 
ки се о ник. „Сви смо већ на ви кли да је 
љу бав пре ма дво ри шту ја ча од ње го-
ве бо ле сти”, ка же по но сна су пру га.

Ина че, Вла дан је већ 32 го ди не 
за по слен у По шти и тре нут но ра ди 
у РЈ „Одр жа ва ње“, а по ред уре ђи ва-
ња дво ри шта на да ле ко је чу вен и 
као мај стор за ре ста у ри ра ње ста рих 
ауто мо би ла. За се бе је „из мр твих“ из-
ву као ста ру „бу бу” и од ње на пра вио 
ка бри о лет ко ји ма ми уз да хе на ули-
ца ма Бе о гра да и ко ји је Стан ко ви ћу 
та ко ђе до нео на гра де и по хва ле на 
из ло жба ма ауто мо би ла.

Сва ка част Вла да не.

АК ТИВ НО СТИ СИН ДИ КАЛ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЗА ИЗ ДА ВАЧ КУ ДЕ ЛАТ НОСТ

Дво днев ни из лет у Де спо то вац
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РЕ ГИ О НАЛ НА ПТТ ЗА БА ВА НА ТА РИ

За јед но, као не ка да

Сре ди ном апри ла, на шу мо ви тој 
пла нин ској ле по ти ци Та ри, у хо-

те лу ’Омо ри ка’, одр жа на је ре ги о нал-
на ПТТ за ба ва. Као не ка да, опет смо 
би ли сви за јед но – не ка да шњи ПТТ 
рад ни ци, а са да рад ни ци По ште, Те-
ле ко ма, „Те лу са”... Сун ча но про лећ но 

вре ме је омо гу ћи ло да рад ни ци из 

Чач ка, Кра ље ва, Шап ца, Кру шев ца, 

Кра гу јев ца на пра ве ви кенд из лет и 

упо зна ју ле по те на ци о нал ног пар ка 

Та ра или да се у Мо крој Го ри про во-

за ју во зи ћем.

Ужи ча ни су тра ди ци о нал но до-
бри до ма ћи ни и при ре ди ли су при-
јат но ве чер ње дру же ње. Ве се ље је 
по тра ја ло до ра них ју тар њих ча со ва, 
би ло је све га: до бре му зи ке и игре, 
бо га те лу три је и све су за чи ни ли 
оба ве зни тру ба чи. Глав ну на гра ду, 
ТВ при јем ник, до би ла је ко ле ги ни ца 
Ан ђа Ри стић из Бру са. Нај ве се ли ји 
сто ве че ри је био сто ко ле га из Чач-
ка; нај ве се ли ји пле сни пар ве че ри 
Рат ко из Но вог Са да и Жа кли на из 
Кру шев ца; нај ве се ли ја ко ле ги ни ца 
Жив ка из Шап ца, а нај ак тив ни ји – 
пред сед ник Глав ног од бо ра (из ме ђу 
оста лог и као сни ма тељ). Део чла но-
ва Из вр шног од бо ра син ди ка та, по-
ја чан са пред сед ни ком ГО, имао је и 
рад ни део оба ве за, ко ји су од ра ди ли 
у при јат ној ат мос фе ри. Фо то гра фи је 
са за ба ве мо же те по гле да ти на сај ту 
РЈ Ужи це, (wеб пре зен та ци ја РЈ Ужи-
це: http://it/o_nama).

М. Ми ја то вић

СИН ДИ КАЛ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЗЕ МУ НА ОР ГА НИ ЗО ВА ЛА ЕКС КУР ЗИ ЈУ

Уз зву ке там бу ри це
Пред став ни ци син ди кал не ор-

га ни за ци је Зе мун ор га ни зо ва ли су 
дво днев ну ескур зи ју за рад ни ке из 
РЈ ПС „Зе мун”. На из лет је по шло 50 
рад ни ка, ко ји су пу то ва ли на ре ла ци-
ји Зе мун – Риб ња ци „Бе чеј” – за мак 
„Дун ђер ски” – ер ге ла – Па лић ко је зе-
ро – Су бо ти ца (но ће ње) – оби ла зак 
„Мај ки ног са ла ша” где је био ор га-
ни зо ван ру чак, а при по врат ку смо 
свра ти ли у МБ пив ни цу крај Но вог 
Са да.

При ли ком бо рав ка у Су бо ти ци об-
и шли смо град и ње го ве исто риј ске 
зна ме ни то сти. Би ло је ве се ло, за бав-
но, има ли смо ци ган ску му зи ку уз ве-
че ру у ре сто ра ну „Брв на ра” на Па лић-
ком је зе ру, игра ло се, пе ва ло, све до 
ра них ју тар њих са ти ка да нас је му зи-
ка ис пра ти ла до ауто бу са. Спа ва ње је 
би ло ор га ни зо ва но у пан си о ну „Алек-
сан дар”, ко ји је за и ста из у зе тан. 

Са му зи ком смо на ста ви ли и у ре-
сто ра ну „Мај кин са лаш”, где нас је 

уве се ља вао звук там бу ри це, до бра 
ку хи ња и ам би јент. Вре ме про ве де-
но на екс кур зи ји оста ће нам у ле пом 
се ћа њу, јер је дру же ње би ло не за бо-

рав но. Ова кве из ле те по треб но је 
че шће ор га ни зо ва ти, јер су ме лем и 
лек за ду шу.

Д. Стевановић
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 КЊИ ГУ КО ЛЕ ГИ НИ ЦЕ МИ РО СЛА ВЕ ВУ КО ВИЋ

„Про вин ци јал ка, пр ви део: Ва љев ка”

У овом бро ју вам пред ста вља мо 
ро ман „Про вин ци јал ка, пр ви 

део: Ва љев ка”, ко ји је на пи са ла на ша 
ко ле ги ни ца из по ште 11107Бе о град 
11 Ми ро сла ва Ву ко вић. Ро ман је 
пот пи са ла сво јим де во јач ким пре-
зи ме ном Ђу шић, јер је књи га по све-
ће на ње ном оцу Жи во ра ду Ба ти 

Ђу ши ћу. Ово је њен пр ви ро ман, а 
из да ла га је из да вач ка ку ћа „Жи ра-
вац” из По же ге. Као што на слов и 
ка же, у пи та њу је пр ви део, а кра јем 
сеп тем бра тре ба да иза ђе и дру ги, ко-
ји ће се зва ти „Про вин ци јал ка, дру ги 
део: Бе о гра ђан ка”.

Ро ман ни је ауто би о граф ски, ли ко-
ви су ро ђе ни у ма шти пи сца, али, док 
чи та те књи гу, мо же те про на ћи се бе 
и де ло ве свог жи во та, а сма тра мо да 
је сва ко на пи са но де ло оправ да ло 
сво је по сто ја ње ако сво јим са др жа-
јем чи та о цу по ста ви упра во пи та ње 
пред ко јим ће се за ми сли ти.

Рад ња ро ма на од и гра ва се у Ва-
ље ву, а ју на ки ња ро ма на је Ми ле на, 
де вој ка из бо га те ва љев ске по ро ди-
це. Отац јој је ле кар, То дор Сто ја но-
вић, мај ка Ми ле ва. Ми ле на обо жа ва 
свог та ту То шу, али са мај ком Ми ле-
вом не ма баш до бар од нос, јер она 
не ма раз у ме ва ња за сво ју ћер ку ко ја 
по све му од ска че од сре ди не у ко јој 
је ро ђе на и за то же ли што пре да оде 
ода тле. Њен сан је да по сле за вр ше-
не гим на зи је оде у Бе о град, упи ше 
по зо ри шну ака де ми ју и за у век ка-
же збо гом Ва ље ву, ко је во ли, али се 
исто та ко и гу ши, јер има дру га чи је 
по гле де на жи вот. 

Уз Ми ле ну, у ро ма ну се су сре ће мо 
и са ње ном нај бо љом дру га ри цом 
Ста ни сла вом, ко јој она по ве ра ва све 
сво је тај не, па и ону да лу до во ли 
Ла за ра, по ред ко га су обе од ра сле. 
Они су трој ка ко ја се ни ка да ни је раз-
два ја ла, за то Ста ни сла ва 
и не раз у ме же љу сво је 
дру га ри це да оде у не ки 
не по знат град и оста ви 
си гур ност ко ју јој да је 
жи вот у Ва ље ву. Ми ле-
на по ве ра ва Ста ни сла ви 
свој план да Ла за ру ка же 
ко ли ко га во ли, да же ли 
да и он кре не са њом у 
Бе о град на сту ди је. Ста-
ни сла ви ни је дра го што 
ње на дру га ри ца то не 
же ли, али по шту је њен из бор. Она, 
ме ђу тим, има дру ге пла но ве, јер је и 
са ма за љу бље на у Ла за ра, па тра жи 
по моћ од Сим ке та, дру га ра из дру гог 
оде ље ња и са њим пра ви план ка ко 
да ра ста ви Ми ле ну од Ла за ра. 

Сим ке не же ли да јој по мог не, али 
и не от кри ва њен план, јер же ли да 
за шти ти Ми ле ну, сво ју Пе га ви цу, ко-
ју во ли, али сво ја осе ћа ња чу ва, јер 
не ма хра бро сти да их јој ка же, са мо 
зна да увек мо ра би ти уз њу. Он је 
пра ти на пу ту ко ји је ода бра ла, ис пу-
ња ва све ње не же ље, чак и ону кад 
је тре бао да са чу ва ње ну тај ну љу бав 
пре ма Вла ди, ко ји се по ја вио у Ми ле-
ни ном но вом жи во ту, по пут прин ца 
о ко јем све де вој ке са ња ју бар јед-
ном у жи во ту.

Ово је на пр ви по глед јед но став-
на, сва ки да-
шња жи вот на 
при ча, осли ка-
ва је дан жи вот 
и осва ја па-
жњу чи та о ца 
(бар та ко ка жу 
они ко ји су до 
са да про чи та-
ли ро ман), др-
жи им па жњу 
од по чет ка до 
кра ја, до 251. 
стра не. Кроз 

пре пли та ње сна жних емо ци ја, чи та-
о цу се оста вља на во љу да од лу чи 
ко ји је па мет ни ји из бор у жи во ту 
ли ко ва из „Про вин ци јал ке” – сле ди-
ти сво је же ље и ср це, или су во пар-
ни глас ра зу ма. Си ту а ци је у ко ји ма 

се ње ни ли ко ви на ла зе 
су аутен тич не, ме ста су 
ствар на. „Про вин ци јал-
ка” је ту да нас ра зо но-
ди, али и да нас упо зо ри 
да, ако не про на ђе мо ме-
сто и вре ме да пра вим 
љу ди ма ка же мо пра ве 
ства ри, су тра обич но би-
ва ка сно, јер не ко је пре 
нас већ до био уло гу ко ју 
смо ми же ле ли.

Ка ко нам је Ми ро сла-
ва ре кла, нај леп ше јој је би ло ка да 
је ко ле ги ни ца из ње не по ште, по сле 
про чи та не књи ге, на пи са ла сле де ће: 
„По зна то је кроз исто ри ју умет но сти 
(књи жев но сти по себ но), да сва ко 
ствар но де ло у при лич ној ме ри 
осли ка ва са мог ауто ра, тј. умет ни ка, 
она квог ка кав је у не ком де лу свог 
уну тра шњег би ћа. И пре не го што 
сам про чи та ла Твој ро ман, ја сам зна-
ла, осе ћа ла (Ти си гур но по зна јеш тај 
по јам), ка ква си, тј. ко си ти у сво јој 
су шти ни. „Про вин ци јал ка” ми је по-
твр ди ла ис прав ност мог ин стинк та. 
Тво ја уну тра шња лич ност је оке ан 
нај ша ре ни је ма ште, мо ре ис кре не 
пра вед но сти, не бо пре фи ње не не-
жно сти, ко смос љу ба ви. Ово ни је 
слат ко ре чи во пре те ри ва ње, ни је ли-
це мер је, ово је вр ста при зна ња да Те 
из у зет но це ним, као аутен тич ну људ-
ску ду шу. С по што ва њем и ве ли ким 
ужи ва њем, ко ле ги ни ца из „Руд ни ка 
11” у про ле ће 2007. Го спод ње, Ма ри-
ја Јок си мо вић.”

Они ко ји же ле да ку пе књи гу, мо гу 
је на ћи у књи жа ра ма „На уч но де ло” 
у Кнез Ми хај ло вој ули ци, „Знак плус” 
на Те ра зи ја ма, и у „Срп ској књи жев-
ној за дру зи” у Ули ци Кра ља Ми ла на.

Још је дан ку ри о зи тет ве зан за 
овај ро ман – илу стра тор ко ри ца је 
уну ка Ми ро сла ве Ђу шић Ву ко вић, 
де ве то го ди шња Лу на То мић!

ПРЕДСТАВЉАМО

Представљање књиге Мирославе Вуковић
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За пе сни ка Ста но ја Ме сел џи ју 
сав жи вот, ра до сти, на де и це-

ло куп на сре ћа ве за ни су за род но 
се ло При бељ, под пла ни ном Ви то-
рог, оп шти на Гла моч, у не ка да шњој 
Ју-ре пу бли ци Бо сни и 
Хер це го ви ни. Све ње-
го ве пе сме, сва ки стих, 
сва пат ња, од но се се 
на љу бав ко ју је та мо 
упо знао и ко ју но си у 
ср цу, у сва ком да ну и 
по кре ту.

Све што је по нео у 
да ле ки свет, све оно 
што је он да нас, као 
58-го ди шњи прав ник 
за по слен Ди рек ци ји за 
прав не по сло ве у Бе о-
гра ду, пред ста вља сли-
ку пи то мог и му др ог на-
род ног је зи ка, оби ча ја, 
тра ја ња и не про ла зне ту ге.

Зби р ка по е зи је ко ју је при ре дио 
за штам па ње под на сло вом „Сре ћа 
ни кад не уми ре” са сто ји се од шест 
це ли на, ма лих лир ских кру го ва, ко ји 
ис ка зу ју нај тај ни је емо ци је на ста ле у 
са мо ћи. Пе сник нај ви ше пе ва о род-
ном кра ју, дра гим ли ци ма ко јих ви ше 
не ма, не за бо рав ној при ро ди из ко је 
је цр пио сна гу и ра дост. Са ве ли ком 
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Године значајнијих догађаја у свету

НА ШИ РАД НИ ЦИ ПЕ СНИ ЦИ

Сре ћа ни кад не уми ре
грам, сво ју жи вот ну во ди љу, ко ја му је 
по мо гла да оп ста не. Ту он нај кра ћим, 
гном ским је зи ком, ни же ми сли о фи-
ло зо фи ји, жи во ту, о љу ба ви, при ја тељ-
ству, и др. И, као што у сво јој пе сми „Гла-
моч ко глу во” до ча ра ва је дан на род ни 
оби чај, ко ло без му зи ке, глу во а ни је 
глу во, он од сли ка ва јед ну ка рак те ри-
сти ку, јед ну по себ ност тог кра ја. Сто га 
ње го ва ми сао „Љу ди нај пре уче да го-
во ре, а за тим да ћу те” пред ста вља про-
зни на ста вак по ме ну те пе сме. 

Ве ру ју ћи да је све про ла зно, а же-
ле ћи да оста ви успо ме ну на свој до са-
да шњи жи вот, овај ли рик ре ђа сво је 
сти хо ве у спо ме нар да му по слу же 
за ис це ље ње, ка да у ста ро сти ду ша 
за пи шти, ка да успо ме не уз не ми ре. 
Оста вља их на рав но и је ди ни ци Ани 
и уну ци ма. И сви ма они ма ко ји су 
про те ра ни са кућ ног пра га, ко ји су 
при нуд но по ста ли из бе гли це тра же-
ћи но ви дом, но ву сре ћу ко ја се ипак 
и ра ђа и уми ре.

За то је збир ка „Сре ћа ни кад не 
уми ре” јед на по тре сна сли ка – епо-
пе ја на ше стра дал не бра ће из ко је се 
уоча ва ве ков на ви тал ност, тра ди ци о-
нал на чвр сти на и по сто ја ност, али и 
та ле нат и му дрост, ка кву не по ре ци во 
има и Ста но је Ме сел џи ја.

И. Г. В.

стра шћу, он сет но ис пи су је сти хо ве 
пу не емо ци ја и не до са ња не и же ље-
не љу ба ви. За ње га је де вој ка пре ле-
па ја бу ка, са ња ли ца, па ху љи ца, пре-
пе ли ца, ви ла, ма ле на, сјај на зве зда, 

али и сти дљи ви ца и 
пи ја ви ца.

Сва ки стих је у ства-
ри жал за про те клим 
вре ме ни ма, за нео ства-
ре ним са стан ци ма, 
за пре ки ну тим жи вот-
ним ни ти ма. На тим 
„пу те ви ма од тр ња”, на 
жи вот ној це сти, ка ко 
ка же, он тра жи сре ћу 
и при том се не за ва-
ра ва на дом. Ме сел џи-
ја све што је на у чио и 
до жи вео и што му је 
нај дра го це ни је, пре та-
че и чу ва у сти хо ви ма. 

И на сло ви ње го вих пе са ма го во ре 
то ме у при лог. Он као да се прав да и 
из ви ња ва што је ипак, по ред не ми ра 
и не сна про на шао не ку сво ју нит, на-
ду или сре ћу, ма ка ко је на звао, ко ја 
тра је и ко јој он са да на у чен и отр пео, 
не да да умре.

У за пи су „Мо је ми сли мо ји сно ви”, 
на кра ју збир ке, Ме сел џи ја јед но став-
ним је зи ком као да из но си свој про-

Ста но је Ме сел џи ја
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Ва ша пра ва као чла на
до бро вољ ног пен зиј ског фон да

У не ко ли ко про те клих де ка да 
Ср би ја се су о ча ва са про бле мом 
функ ци о ни са ња си сте ма те ку ћег 
фи нан си ра ња пен зи ја, што је про-
у зро ко ва ло пад вред но сти др жав-
них пен зи ја. Овај тренд се на ста-
вља, да љи пад про сеч не др жав не 
пен зи је је не ми но ван. Усва ја њем 
За ко на о до бро вољ ним пен зиј-
ским фон до ви ма и пен зиј ским 
пла но ви ма на ши гра ђа ни су у мо-
гућ но сти да, пу тем упла та сред-
ста ва на лич ни ра чун, обез бе де 
до дат ни из вор при хо да у ста ро-
сти а не за ви сно од др жав не пен-
зи је. ПТТ од ма ја 2007. год. упла ћу-
је до пун ске пен зиј ске до при но се 
за за по сле не. Мо рам ис та ћи да је 
ЈП ПТТ Са о бра ћа ја „Ср би ја“ при-
ме ни ло, по мом ми шље њу, нај бо-
љи мо дел –сва ки за по сле ни је са-
мо стал но иза брао фонд.

Циљ Ra if fe i sen FU TU RE a. d. 
дру штва је да, про фе си о нал ним 
упра вља њем сред ста ва фон да, 
оства ри оп ти мал не при но се и ти-
ме обез бе ди што си гур ни ју бу дућ-
ност сво јим чла но ви ма.

Шта је ва жно да зна те?
Сва ки члан фон да има свој 

лич ни ра чун на ко ме се еви ден-
ти ра сва ка упла та, од но сно број 
ку пље них ин ве сти ци о них је ди-
ни ца, по вред но сти ин ве сти ци о-
не је ди ни це на дан упла те. Наш 
фонд сва ко днев но об ја вљу је 
вред ност ин ве сти ци о не је ди-
ни це у По ли ти ци и на ин тер нет 
стра ни ци www.ra if fe i sen fu tu re.
co.yu Јед но став ним мно же њем 
бро ја ин ве сти ци о них је ди ни ца 
на ва шем лич ном ра чу ну и вред-
но сти ин ве сти ци о не је ди ни це на 
од ре ђе ни дан, у сва ком тре нут ку 

зна те са ко ли ко сред ста ва рас по-
ла же те.

Ве о ма бр зо свим за по сле ни ма 
ПТТ-а ко ји су на ши чла но ви до-
ста ви ће мо ко ри снич ко име и ло-
зин ку(ПИН), та ко да мо гу пре ко 
на ше ин тер нет стра ни це пра ти ти 

ста ње на свом лич ном ра чу ну. Јед-
ном го ди шње, до 31. мар та те ку ће 
го ди не, до ста вља мо из вод са ста-
њем на лич ном ра чу ну на адре су 
чла на фон да 

Ва жно је да има те у ви ду да је 
ва ше за кон ско пра во да име ну је-
те ко ри сни ке/на след ни ке сред-
ста ва и да их мо же те ме ња ти. Нео-
п ход но је да се до ста ви ко пи ја 
лич не кар те на след ни ка или, уко-
ли ко је у пи та њу ма ло лет на осо ба 
–ко пи ја из во да из ма тич не књи ге 
ро ђе них.

Ка да оства ри те пра во да рас-
по ла же те сред стви ма са лич ног 
ра чу на (нај ра ни је на вр шет ком 53 
го ди не жи во та), би ра те је дан од 
на чи на пред ви ђе них за ко ном. Мо-
же те по ву ћи сред ства:         1. јед но-

крат но или се опре де ли ти за тзв. 
2. про гра ми ра ну ис пла ту (ис пла та 
сред ста ва у вре мен ски де фи ни са-
ном пе ри о ду ко ји ви од ре ђу је те и 
има те пра во да ме ња те) или 3. до-
жи вот не ис пла те сред ста ва.

У ин те ре су чла на фон да је да 
нас оба ве сти о би ло ко јој про ме-
ни лич них по да та ка (адре са, про-
ме на пре зи ме на, те ле фо на,...). Ка-
да до би је те ПИН мо ћи ће те са ми 
да уне се те про ме ну сво јих по да-
та ка. За све ко ји ни су ко ри сни ци 
ин тер не та, Ra iff  e i sen FU TU RE тим 
ће у нај кра ћем ро ку, по до би ја њу 
зах те ва (пу тем те ле фон ског по зи-
ва или у пи са ној фор ми) из вр ши-
ти зах те ва ну про ме ну на ин ди ви-
ду ал ном ра чу ну чла на фон да.

Ви си на при ват них пен зи ја за-
ви си од ви си не упла ће них до при-
но са, ду жи не пе ри о да упла те и 
при но са ко ји Дру штво оства ри 
ин ве сти ра њем сред ста ва фон да. 
Пот пи си ва њем ин ди ви ду ал них 
уго во ра обез бе ди ли сте се би мо-
гућ ност и ин ди ви ду ал них упла та 
ко је мо же те вр ши ти пу тем ад ми-
ни стра тив не за бра не или оп ште 
уплат ни це. На зах тев сва ког чла-
на, до ста ви ће мо по пу њен обра-
зац ад ми ни стра тив не за бра не. 
Не за бо ра ви те да сви за по сле ни 
гра ђа ни на упла те до пун ских 
пен зиј ских до при но са, пу тем ад-
ми ни стра тив не за бра не, до 3.000 
ди на ра ме сеч но има ју по ре ску 
олак ши цу од стра не др жа ве (12 
одсто на име по ре за на до хо дак 
гра ђа на).

Ra iff  e i sen FU TU RE тим

за хва љу је се за по сле ни ма

ЈП ПТТ Са о бра ћа ја „Ср би ја“

на ука за ном по ве ре њу!

МАРКЕТИНГ

Снежана Ристановић, директор
Ra iff  e i sen FUTU RE a.d.
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Ком па ра тив не пред но сти „Ду нав”
до бро вољ ног пен зиј ског фон да

Тр жи ште до бро вољ них пен зиј-
ских фон до ва из ме се ца у ме сец 
све је раз ви је ни је, че му до при но-
си ве ли ка кон ку рен ци ја из ме ђу, 
у овом тре нут ку, се дам ак тив них 
фон до ва. За кон о до бро вољ ним 
пен зиј ским фон до ви ма и пен зиј-
ским пла но ви ма, од лу ке На род не 
бан ке Ср би је и уста ље на прак са 
пре у зе та из зе ма ља у ре ги о ну, у 
ве ли кој ме ри уни фи ци ра ју рад 
фон до ва и њи хо ву по ну ду.

Због то га је, за до но ше ње од лу-
ке о члан ству у од ре ђе ном до бро-
вољ ном пен зиј ском фон ду, од ве-
ли ке ва жно сти ре пу та ци ја фон да, 
осни ва ча дру штва ко је упра вља 
тим фон дом, кључ них љу ди у са-
мом дру штву и на рав но, оства ре-
ни ре зул та ти.

„Ду нав” Дру штво за упра вља-
ње до бро вољ ним пен зиј ским фон-
дом мо же да се по хва ли број ним 
ком па ра тив ним пред но сти ма, 
ме ђу ко ји ма се, сва ка ко, нај зна чај-
ни је од но се на до са да шњи рад и 
ре зул та те.

На и ме, као оси гу ра ва ју ћа ку ћа 
спе ци ја ли зо ва на ис кљу чи во за 
до пун ско до бро вољ но пен зиј ско 
оси гу ра ње, пр ви смо на тр жи шту 

Ср би је, још 2002. го ди не, по ну ди-
ли мо гућ ност оства ри ва ња до пун-
ске пен зи је. Као пи о ни ри у овом 
по слу, из гра ди ли смо про фе си о-
на лан тим са 68 за по сле них и ја ку 
ин фра струк ту ру са ци љем ква ли-
тет не и кон ти ну и ра не еду ка ци је 
ста нов ни штва.

ДУНАВ до бро вољ ни пен зиј ски 
фонд има 63.000 ак тив них чла но ва. 
Нај ве ћи број чла но ва 
на шег фон да чи не за-
по сле ни у чи ју ко рист 
по сло да вац упла ћу је 
до пун ске пен зиј ске 
до при но се, а не ки од 
њих су: ЈП ПТТ „Ср би-
ја”, Нафт на ин ду стри-
ја Ср би је, ДИН, ДИВ, 
Ерик сон, Бе о град ска 
бер за, При вред на бан-
ка Пан че во, Јуб мес 
бан ка, Ин фо стан, Ада 
Ци ган ли ја, Ре ги о нал-
на при вред на ко мо ра Но ви Сад, 
оп шти не За је чар и Пи рот, ЈП Во-
до вод Пи рот и пре ко 400 дру гих. 
Ови по сло дав ци уви де ли су зна чај 
до бро вољ них пен зи ја као до пун-
ског из во ра при хо да за сво је за по-
сле не и њи хо ве по ро ди це.

Та ко ђе, није мали број оних 
ко ји су одлу чи ли да по ред по сло-
дав ца са ми упла ћу ју до при но се и 
та ко уве ћа ју своју пен зи ју.

Вред ност имо ви не ДУ НАВ 
до бро вољ ног пен зиј ског фон-
да из но си 13,5 ми ли о на евра и 
сва ким да ном се уве ћа ва, че му, 
осим упла та чла но ва до при но си 
и ве ли ко ис ку ство у ин ве сти ра њу 

сред ста ва фон да, а са мим тим и 
ви со ким при но си ма на ин ве сти-
ра на сред ства.

Пре ма За ко ну о до бро вољ ним 
пен зиј ским фон до ви ма и пен зиј-
ским пла но ви ма, на кна да при ли-
ком упла те пен зиј ског до при но-
са мо же да из но си до 3 одсто од 
вред но сти из вр ше не упла те. У 
Ду нав до бро вољ ном пен зиј ском 
фон ду она из но си 2,8 про це на та 
и нај ни жа је на тр жи шту.

Та ко ђе, за пе ри од ја ну ар-јун 
2007. го ди не, ми ни мал ни пен зиј-
ски до при нос из но си 895,00 ди на-
ра и нај ни жи је на тр жи шту.

Про дај на ме ста Дру штва рас по-
ре ђе на су та ко да по кри ва ју це лу 
те ри то ри ју Ср би је, а чи не их 12 
фи ли ја ла и 7 по слов ни ца.

МАРКЕТИНГ

ДУ НАВ дру штво за упра вља ње до бро вољ ним пен зиј ским фон-

дом је још као оси гу ра ва ју ћа ку ћа, но вем бра 2005. го ди не, по че ло 

да ис пла ћу је пр ву при ват ну пен зи ју у Ср би ји. Пен зи о нер је му шка-

рац ко ји је иза брао да пен зи ју при ма на пе ри од од 5 го ди на.

Ја ну а ра 2005. го ди не јед но крат но је упла тио 800.000 ди на ра. Пр-

ва пен зи ја из но си ла је 16.890 ди на ра и ра сла тро ме сеч но. До 31. мар-

та и пре ла ска на ин ве сти ци о не је ди ни це, ис пла ће но му је 17 пен зи ја 

у из но су од 294.943 ди на ра. Сред ства на ње го вом ра чу ну у тре нут ку 

пре ла за на ин ве сти ци о не је ди ни це из но си ла су 853.860 ди на ра, што 

зна чи да је пен зи о нер при мио 17 пен зи ја, а још увек је имао ви ше 

сред ста ва на свом ра чу ну не го што је упла тио, од но сно пен зи је су се 

ис пла ћи ва ле из оства ре ног при но са.

Структура чланова по обвезнику уплате



Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskum fondom DDOR PENZIJA PLUS 
dobilo je 29.11.2006. godine dozvolu za rad i dozvolu za upravljanje dobrovoljnim 
penzijskim fondom od strane NBS a 02.02.2007 smo počeli sa objavljivanjem vrednosti 
investicione jedinice.
Društvo je osnovano od strane Akcionarskog društva za osiguranje i reosiguranje 
DDOR Novi Sad sa tradicijom dugom preko šezdeset godina i pozicijom u samom vrhu 
domaćeg osiguranja. Tradicija sigurnosti je ono po čemu je DDOR Novi Sad 
prepoznatljiv i što ga svrstava u red najpouzdanijih partnera.
Ukupan broj članova Fonda u ovom trenutku je 27561 a vrednost neto imovine 
raspoložive za penzije 555,381,494,14.
Imovina fonda , u svojini je članova Fonda, srazmerno njihovom učešću u imovini 
Fonda, od imovine Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskum fondom je 
potpuno odvojena .
Članovi Fonda dnevno prate vrednost svog uloga preko vrednosti investicione jedinice  
koja se objavljuje u dnvnom listu  Politika i Dnevnik i na sajtu Društva.
U našem Društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom odnos broja 
zaposlenih i članova fonda je 1: 3500.
Posedujemo preko šezdeset licenciranih saradnika od strane NBS za informisanje o 
dobrovoljnim penzijskim fondovima , dostupnih  našim članovima širom Srbije.
Sugurnost ulaganja imovine pezijskog fonda uz istovremeno ostvarivanje značajnih 
prinosa od uloženih sredstava fonda, što potvrđuje dinamičan rast  vrednosti 
investicione jedinice, dokaz je da su naši i budući članovi fonda doneli ispravnu 
investicionu odluku.
Zahvaljujemo se svima na ukazanom poverenju.

                 Info telefoni : 021 4886 001 i 021 4886 123 
          www.ddor-penzijaplus.net


