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Поштоване колеге, пред вама је
164-ти број „Поштара“, гласила Син
диката ПТТ Србије у коме за вас бележимо сва битнија дешавања на
синдикалној сцени између два броја.
У претходном издању опширно смо
извештавали о активностима против
мера Владе Републике Србије које сав
терет кризе преваљују на леђа радни
ка у јавном сектору. Са поносом можемо известити да смо протестима
успели да спречимо примену спорних законских решења којима би се
смањиле ионако ниске зараде.
Настављају се активности око ре
организације доставе и то кроз рад
на доношењу новог Правилника о
статистици и нормама. То је обиман
посао од кога много очекујемо.
Преносимо вам најбитније делове дијалога са генералним директором Поште, господином Миланом
Кркобабићем, који је присуствовао
седници Главног одбора Синдиката
ПТТ Србије. У том разговору су дотакнуте све битне теме које интересују
наше чланство, па вам препоручујем
да га у целости прочитате.
Ту је и обраћање првог човека на
шег синдиката, Александра Павло
вића, као и интервју са Славком Топаловим о актуелним дешавањима
у Предузећу и синдикалној сцени
Србије.
Настављамо да пратимо регионал
на дешавања, а ту су и сталне рубрике на које сте већ навикли.
Надам се да ћете након читања
овог броја имати јаснију слику о активностима нашег Синдиката.
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www.sindikat-pttsrbije.org.rs
Електронска пошта
sindptt@bitsyu.net
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ПОШТАР

КОНФ ЕД ЕРАЦ ИЈ А СЛОБ ОДН ИХ СИНД ИК АТА ОДРЖ АЛ А ПРОТ ЕСТ ИСП РЕД
ВЛАД Е РЕП УБ ЛИК Е СРБ ИЈ Е

Добијена још једна важна битка
Крајем прошле године вођене су
интензивне активности на нивоу
Конфедерације слободних синди
ката, а све због усвојеног Закона о
утврђивању зарада у јавном секто
ру и његових негативних последица
по запослене. У склопу тих активно
сти, око 2.000 активиста, чланова
КСС-а, протествовало је 8. новем
бра испред зграде Владе Републике
Србије у Београду како би изрази
ли незадовољство радом Владе у
првих сто дана и начином на који
је донет спорни Закон. Протесту
су присуствовали радници Поште,
ЕПС-а, Телекома, Железнице, ГСП,
као и радници из области здрав
ства, финансија, социјалне заштите,
просвете, физичко техничког обез
беђења, полиције и аеродрома. На
мера нам је била да предуп
 редимо
најављено смањење зарада и да се
изборимо за своје место у држав
ним органима где се расправља о
законима пре њиховог доношења.
Да подсетимо, тражећи излаз из
тешке економске ситуац
 ије и опа
сности да држава Србија доживи
банкрот због огромног дефицита
у буџету, Влада Републике Србије
прибегла је већ провереним „ме
рама“ и пребацила терет кризе на
обичне грађане кроз подизање
ПДВ-а и на запослене у јавном и др
жавном сектору кроз поменути за
кон који је требало да уведе „платне
разреде” у јавна предузећа.
Након протеста и активности које
су вођене у координацији са посло
водством, на седници Владе Репу
блике Србије 6. децембра званично
је донет Закључак којим се призна
је да ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” има
положај учесника на тржишту који
има конкуренцију у смислу одреда
ба Закона о утврђивању максимал
не зараде у јавном сектору. Тиме
смо и званично добили документ
потписан од стране Владе као по
тврду да се спорни закон неће при
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Фото: Н. Новичић

Активисти Синдиката ПТТ Србије на протесту испред зграде Владе

мењивати на раднике Поште.
И поред чињенице да су синди
кати окупљени око КСС-а однели
победу, ипак остаје опомена и по
зив на опрез јер су сет такозваних
економских закона, који се односе
на ребаланс, водећи државни орга
ни донели без социјалног дијалога
и шире јавне расправе.
Пошто знамо да су у припреми
Закон о раду и Закон о штрајку, а
поучени недавним искуством, сви
синдикати морају показати ви
ше одлучности и учинити додатни
притисак како би репрезентативни
представници запослених могли да
дају своје мишљење пре ступања
на снагу законских решења којима
се уређују односи између радника
и послодаваца.
Доношењем закона на овакав
начин, без учешћа релевантних
социјалних партнера, врши се дис
криминација одређених категорија
запослених супротно Уставу Репу
блике Србије, суспендују се одред
бе важећих колективних уговора
противно ратификованим међуна
родним конвенцијама МОР и Соци
јалној повељи Европске уније.

Чињеница је да се у приватном
сектору спречава радничко органи
зовање и да нема јаких синдиката, а
да су остварена радничка права да
леко нижа од оних које имају запо
слени у јавном и државном сектору
(који то право имају само захваљу
јући добро организованим синди
катима, који на прави начин штите
интересе чланства).
Социјално одговорна власт, која
се залаже за социјалну правду, тре
ба да штити достигнути ниво права
радника и да ствара услове да се
радници изборе за пристојне за
раде и достојанствен живот, а то се
може постићи само кроз отворен
социјални дијалог равноправних
учесника.
Захваљујемо се свим активисти
ма који су се одазвали нашем пози
ву и помогли нам да се изборимо са
овим проблемом. У свим активно
стима имали смо и несебичну по
дршку и разумевање руководства
Поште. Ми настављамо даље јер је
ово била само једна од важних би
така које се воде на синдикалној
сцени Србије.

ПОШТАР

ИЗ УГЛА ПРЕДС ЕДН ИК А

У сусрет новим изазовима
С обзиром на то да је ово прво из
дање Поштара у 2013. години, ред је
да вам као председник Синдиката ПТT
Србије дам кратак осврт на дешавања
у претходној и планиране активности
у овој години.
Завршили смо још једну турбулент
ну годину из које смо изашли без ве
ликих трзавица и губитака. Што се ти
че пословне године, прелиминарни
резултати говоре да ће добит бити
око 1,3 милијарде динара, што је дале
ко изнад плана и очекивања. То само
показује колико су наши запослени
посвећени послу, јер није било лако
остварити овакав резултат у изборној
години, која сама по себи носи ризике
и изазове у пословном смислу. Упоре
ђујући се са окружењем које углавном
стагнира и трпи последице Светске
економске кризе, можемо бити задо
вољни стањем у компанији.
Наравно, оно што већ дуже време
не може да испрати тако квалитетан
и обиман рад, јесу ниске зараде. Али,
не можемо никако превазићи чиње
ницу да и такве зараде учествују са
70 процената у пословним расходима
Предузећа. То је изузетно висок ниво
и свако значајније повећање зарада
би представљало удар на број запо
слених или ризик да зараде не могу
бити исплаћене.
Оно што у датим околностима охра
брује и улива поверење је стабилност
система у смислу непостојања вишка
запослених и у смислу редовности ис
плате зарада и доприноса.
Поред очувања радних места и до
стигнутог нивоа стандарда и права, у
2013. години нас очекује започињање
процеса колективног преговарања,
јер важећи Колективни уговор истиче
крајем ове године. Сматрамо да ћемо
постићи успех уколико задржимо по
стојећи ниво права за које већ имамо
најаве да су угрожена усвајањем но
вог Закона о раду. Наш предлог ће би
ти да се постојећи акт анексира а не да
се прави нови, што би за нас значило
да ће већина квалитетних решења би
ти очувана.

Очекује нас и усвајање нове микроорганизација Предузећа и инсисти
раћемо на активном учешћу у њеној
изради. Саставни део те нове органи
зације ће бити и нова систематизација
радних места, која ће бити прилагође
на новој организационој структури и
кроз коју ћемо покушати да квалитет
ним решењима стимулишемо и награ
димо рад, односно одвојимо рад од
нерада кроз систем награђивања. Тру
дићемо се сачувамо сва радна места,
али ћемо инсистирати на решавању
недостатка броја запослених у техно
логији.
Изузетно сам поносан на чињеницу
да смо и ове године квалитетним ра
дом нашег Фонда солидарности по
могли великом броју наших чланова
и из чланарине им на тај начин вра
тили преко 20 милиона динара кроз
исплате колегама којима је помоћ
била најпотребнија. Фонд сада ради
по процедури строго дефинисаној од
стране Главног одбора Синдиката ПТТ
Србије, тако да смо избегли све могу
ће примедбе на рачун квалитета ње
говог рада.
На новом менаџменту је да обезбе
ди висок ниво послова, јер сматрамо
да, чак и кад би задржали постојећи
обим услуга, то не би било довољно за
функционисање система. Осим тога,
настављамо рад на започетом пројек
ту реорганизације доставе учешћем у
изради аката Предузећа, а све у циљу
квалитетне заштите запослених.
И прошла година је показала да

имамо стабилно чланство и у наред
ном периоду ћемо настојати да својим
активностима одржимо тај број.
Некада се створи утисак да се бави
мо и стварима које нису у нашем доме
ну рада, али сматрамо да је наша улога
и у томе да укажемо на све негативне
појаве, како у ПТТ систему, тако и у
друштву. У томе ће нам у знатној мери
помоћи и уважавање репрезентатив
ности КСС-а, које је питање тренутка.
Када свему томе додамо и активно
учешће у међусиндикалној и међуна
родној сарадњи, заокружићемо ци
клус наших планираних активности за
ову годину.
Наставићемо и са организацијом
разних видова дружења (излети, син
дикална слава, организација летова
ња...), која се организују на свим ни
воима. Сматрам да је то прилика да се
наши чланови упознају и кроз друже
ње створе јаче међусобне везе и раз
мене искуства, што је битно за осећај
припадности некој организацији.
Дружили смо се и испред Владе Ре
публике Србије и заједнички успели да
оспоримо примену Закона о зарадама
у јавном сектору у нашој компанији.
Апелујем на наше чланове и запо
слене да квалитетним радом и зала
гањем покажу лојалност ПТТ систему,
јер рад у таквом систему је привиле
гија и обавеза и само тако ћемо испу
нити мисију да систем који смо насле
дили оставимо у пуном капацитету за
поколења која долазе. Свесни смо ће
свака следећа година у погледу по
ложаја и права радника бити све те
жа и да нам општа ситуација у свету и
економији не иде на руку, али и у тим
околностима морамо радити и учини
ти максимум за оне које заступамо.
У случају било каквих напада на пра
ва запослених и злоупотреба из рада и
радног односа, обећавамо квалитетну
и потпуну заштиту, што је ипак основ
ни задатак и сврха постојања нашег
Синдиката.
Свим члановима и колегама желим
успешну и берићетну годину!
Александар Павловић
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ПОШТАР

САС ТАН АК ГЕН ЕРАЛН ОГ ДИР ЕКТОРА СА ПРЕДС ТАВН ИЦ ИМ А СИНД ИК АТА
ПТТ СРБ ИЈ Е

Искрен социјални дијалог

Пред сам крај прошле године одржан је састанак генералног директора Поште Србије Милана Кркобабића и ње
говог ужег тима са свим члановима Скупштине Синдиката ПТТ Србије. Била је то прилика да се покрену битне теме
на које нам указују наши чланови. Причало се о пословању и начину организовања наше фирме, а синдикалце је
највише интересовала информација о заради из добити. Добра је вест да смо и у 2012. години успешно пословали
и да је остварена добит, па наш Синдикат сматра да је овим разговором покренут поступак и иницијатива да се 13та плата подели према моделу из претходне године. Од господина Кркобабића смо добили начелну сагласност и
подршку, па ће се разговори интензивирати одмах након усвајања завршног рачуна.

Отворено се причало и о пробле
му са завршетком радова на новом
Главном поштанским центру у Бе
ограду, а генералном директору и
његовим сарадницима је скренута
пажња на злоуп
 отребе у вези са
стимулацијама које дају директо
ри радних јединица, као и на зло
употребе око коришћења службе
них возила ван радног времена.
Господин Кркобабић је обећао да
ће се у наредном периоду многи
проблеми решити кроз започети
процес колективног преговарања
или кроз нову организацион
 у ше
му Предузећа и захвалио се нашим
представницима на информација
ма.

Оствар ен а неп ос редн а
ком ун ик ац иј а
Општи утисак свих присутних је
био да је остварена непосредна и
искрена комуникација, а у првом
делу састанка чланови Скупштине
су пажљиво саслушали излагање
првог човека компаније. Господин
Кркобабић је истакао чињеницу да
су, разговарајући са челним људи
ма синдиката, како у централи тако
и на регијама, отворена нека ре
ална животна питања. Напоменуо
је да је ту већ око три месеца и да
су за то време урађене неке битне
ствари у сфери пословања и да се
настоји да сви послови које је овај
систем изгубио у претходном пери
оду буду враћени у систем.
„Ми смо фирма која послује на
отвореном тржишту. Зато је по
требно да се понашамо исто као
што се понашају и остали играчи у
овој тржишној утакмици, а то значи

4
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Отворен разговор о стању у Пошти и проблемима који муче раднике

да морамо да будемо крајње ефи
касни и немилосрдни у борби са
конкуренцијом. До сада нас је кон
куренција побеђивала, али када се
виде ресурси које Пошта има, онда
се човек запита како је могуће да
неко приватно предузеће може да
овај систем потисне у страну и да
му узме и производ и услугу. То је
недопустиво и тога више неће бити.
Први потез је био да вратимо рачу
не Инфостана на наплату Пошти, а
одржан је и састанак са министром
за правосуђе и министром за ре
гионални развој, па очекујем да се
сви послови који нам припадају по
лако враћају тамо где им је и место.
Основна делатност, наши произво
ди и услуге, морају да се подигну
на један виши ниво, а конкуренција
мора да буде побеђена.
Друго питање за које знам да вас
интересује односи се на менаџере.
У Предузећу их има око сто, а да ли

су сви они заиста потребни, не зна
се, то ћемо тек да видимо. Од Нове
године уследиће промене на основу
резултата рада и то на такав начин
да ће врло мало људи доћи споља.
Првенствено ће то бити из редова
запослених у Пошти који раде у ди
рекцијама и у секторима и ти људи
ће заправо бити они који ће носити
овај систем. Наравно, и улога син
диката у свему томе треба да буде
значајна, с тим што синдикат нема
ту могућност директног мешања у
вођење кадровске политике, али у
свим органима где се о томе одлу
чује, има своју присутност и могућ
ност да дасвоје мишљење”, истакао
је генерални директор.

Мора се знати ко је
за шта одговоран
У наставку свог излагања, челни
човек Поште Србије је нагласио
следеће: „Што се тиче ситуације у
колективу, пред нама је реорга
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низација, прављење новог орга
низацион
 ог модела. Сада имамо
хибридни систем, комбинацију
дивизионог и функционалног, где
постоје примедбе да није изведе
на одговорност до краја. Овде пу
но људи одговара за исту ствар.
Када то није дефинисано и када
имамо ситуацију да двоје одгова
ра за исту ствар, онда практично
не одговара нико. Ићи ће се ка
томе да се зна ко шта ради и ко је
за шта одговаран. На прошлој сед
ници Управног одбора Предузећа,
где су били и представници син
диката, чланови УО донели су ва
жне одлуке у вези са завршетком
ГПЦ-а у Београду. Ово је један од
кључних пројеката за Пошту који
је, нажалост, оптерећен пробле
мима.
ГПЦ у Нишу је већ у функцији,
а када стигну машине за прераду
заок ружиће се читав процес. У Но
вом Саду је требало да буде отва
рање, али нисам хтео да се отво
ри док све не буде завршено до
краја. У Београду је ГПЦ отваран
неколико пута, али још не види
мо крај тог проблема. Сматрам да
треба да знате истину о свему што
је оптеретило овај пројекат. Глав
ни извођач радова је отишао „под
лед” још јуна месеца, а подизвођа
чи нису у стању да заврше посао
до краја. УО је донео одлуку да се
пусти банкарска гаранција на на
плату и да се пронађе оптимално
решење за овај проблем. Очеку
јем да ће то трајати три до четири
месеца, а онда ће се довести нови
извођач, како би се тај објекат за
вршио до краја и како би се доби
ла употребна дозвола.
Напомињем да сам издао налог
Самосталном сектору за интерну
ревизију да уради детаљну ана
лизу и Ревизија је пружила ин
формацију Управном одбору шта
је урађено и како се радило. Ово
што сада покушавамо су само ак
тивности које треба да омогуће
нормалан ток пос лова, а не да се
бавимо пос ловима полицајца. То
ће радити надлежни органи и слу
жбе, јер одговорност за све лоше

што је пратило овај пројекат, мора
да се истера до краја.”

Пошта
„чер уп ана” 20 год ин а

Сис тем спец иј алн их
вез а

„Наш систем је „черупан” 20 го
дина, објекти су се издвајали на
чудан начин, али настојаћемо да се
то све врати Пошти. Године 2005. и
2006. је издвојено па приватизова
но ПТТ Угоститељство. Та привати
зација је пропала и објекти су сада
у власништву државе. Како су нам
узели те објекте, тако могу и да их
врате и ми ћемо, заједно са синди
катима, радити на томе. Обишао
сам нека од одмаралишта и заиста
је штета да пропадају и да нису у
функцији. То исто важи и за ресто
ране друштвене исхране. Знам да
покушавате да их оживите и има
те моју подршку, а у наредном пе
риоду гледаћемо да то ставимо
у функцију и у законске оквире, а
да не реметимо оно што већ ради”,
рекао је први човек нашег преду
зећа.
Представнике запослених из це
ле Србије највише је интересовало
какав је став новог пословодства и
генералног директора о сигурно
сти радног односа, зарадама и мо
гућности да и ове године исплати
мо зараду из добити.
Господин Кркобабић је изнео
свој, а и став усвојен на Управном
одбору, да нема вишка људи, већ
да има мањка посла: „На менаџ
менту је да нађе посао, а на запо
сленима да раде. ПТТ систем се
неће развијати и решавати своје
проблеме, па ни проблем зарада,
по принципу смањења броја за
послених. Уколико би пословали
по тржишним условима, онда би
висину зарада и партиципирање
у добити одређивали на начин
сразмерно појединачном учинку.
Међутим, сви смо свесни да смо у
том сегменту лимитирани одлука
ма Владе и економском политиком
која се спроводи и у тим оквирима
учинићемо максимум што је мо
гуће да побољшамо материјални
положај запослених. Што се тиче
зараде из добити, нема разлога да
се то не деси и ове године. Потреб
но је сачекати да се стекну услови
(усвајање завршног рачуна и из

Милан Кркобабић говорио је и
о односу Поште и Телекома: „Сле
дећи пројекат који је нама јако
битан је систем специјалних веза.
Тај систем, како је свима познато,
отишао је Телекому као и много
тога другог, а сада гледамо како
да се врати Пошти. Постоји зак љу
чак Владе, и на њему ће се радити,
али то је крупно државно пита
ње и тренутно не видим ниједног
адекватног саговорника с ким би
у држави могло да се прича на ту
тему. Телеком не може да се прода
а да специјални систем веза оде
са њим. Истовремено нам је на
метнут уговор са Железницом, ко
ји говори о прављењу нових веза,
односно постављању оптичких ка
блова дуж железничких коридора.
Неки стручни људи из система ми
кажу да то нама не треба. Када нам
буду вратили систем специјалних
веза, тиме би могле да се задово
ље наше потребе.
Ово је крупна тема о којој ће се
разговарати, јер ући у 25 милиона
евра инвестиције без ваљаног раз
лога је бесмис лено. Сматрам да је
далеко боље опремити поште које
имамо, окречити их, довести их у
стање функционалности, едукова
ти људе да правилно раде, опре
мити их са адекватном техником,
бити конкурентан на тржишту од
пост-експреса па на даље, него
давати паре у неке бесмис лене
пројекте. Али, то су крупне ствари
које морају бити дефинисане у ова
два до три месеца, да би овај си
стем могао да ради.”
Генерални директор се осврнуо
и на чињеницу да су нам у прет
ходном периоду отети објекти у
које смо сви заједно улагали (хо
тели и одмаралишта). На састан
цима са руководством Синдиката
ово питање је већ покренуто, а
има и конкретних идеја и проје
ката. Ипак, чланови Скупштине су
желели да из прве руке чују шта се
планира по овом питању.
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вештај ревизора), па када будемо
знали тачно колика је добит, се
шћемо и преговарати.

Крећ ем о у кол ект ивн о
прег ов ар ањ е
У периоду пред нама чекају нас
бројни други изазови. Крећемо у
колективно преговарање, у најави
је усвајање новог Закона о раду, а
покренули смо активности око ми
кро-организације предузећа. Сма
трам да синдикат и ту мора да узме
своје активно учешће.
Очекујем да ћемо ускоро добити
нове послове као што су послови
осигурања и мењачки послови.
Пост-експрес мора бити избачен у
први план и тај сегмент нашег по
словања који се убрзано развија и
шири ће вероватно прерасти у ди
рекцију. Електронска трговина је
нешто што је доминантно у свету
и ми ту морамо наћи своје место.
Формираће се нова руководећа
екипа, не зато што ова није била
добра, већ што тако мора да буде у
систему нове организације. Свако
од руководилаца има шансу да се
у наредна два, три месеца докаже,
али наглашавам да нико неће бити
заштићен ако лоше ради.
Још једна јако битна ствар је да
имамо људе у систему који више не
могу да раде и да ће се почети са
отварањем заштитних радион
 ица.
Правиће се четири заштитне ради
онице за четири регије. Те заштит
не радионице треба у себе да „уву
ку” све те људе који не могу више
да носе торбу или седе на шалтеру,
али могу одрађивати оне послове,
производити оне услуге и произ
воде које су овом систему потреб
не. На тај начин ће се дати пример
другима и на хуман начин решити
проблем људи који имају здрав
ствене потешкоће у обављању сва
кодневних активности. Имам пода
так да око 2000 људи свакодневно
не долази на посао и питам се шта
је то што тера толики број људи да
одсуствује са својих радних места.
У сваком случају, очигледно је да
имамо проблем и да морамо да га
решимо, а заштитне радионице су
добар начин за то.
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Када причамо о запосленима и
њиховим правима која ви штити
те, морам да вас обавестим и о чи
њеницама да сам потписао отказе
за неке људе који су точили гори
во на пумпама у своје канте, који
су узимали новац из благајни, али
и због разних неправилности у по
словању. По том питању имам ја
сан став – да свако треба да сноси
одговорност за свој рад и поступ
ке. Рекао сам већ да следи нова
организациона шема, нови распо
ред људи, нова врста награђива
ња, а све то треба да допринесе да
се овакве негативне појаве сведу
на минимум. У свему томе, синди
кат треба да учествује и сматрам
да оно што се договоримо и пот
пишемо, мора да буде обавезују
ће за све”, зак ључио је генерални
директор.

Пит ањ а са тер ен а
У другом делу састанка главну
реч су добили наши активисти, ко
ји су имали могућност да генерал
ном директору поставе питања
али и пренесу расположење запо
слених са терена. Један од основ
них проблема који нас већ дуго
мучи, а не решава се је недостатак
радника у технологији (поштари и
шалтерски радници). Наши акти
висти су инсистирали на чињени
ци да је посебно тешка ситуаци
ја у достави. О овом проблему се
много причало, али се ништа није
урадило. Поштари и даље не могу
на годишње одморе, преузимају
рејоне од колега који оду на боло
вања јер нема замена у доставним
салама, док са друге стране, на па
пиру, ствари изгледају другачије.
Не улазећи у то ко је крив за ово
стање и да ли треба да верујемо
својим очима или анализама Ди
рекције за кадрове, изнет је захтев
да се овај проблем реши. Такође
је истакнуто да је недопустиво да
Пошта, као социјално одговорна
компанија, ангажује раднике по
разним основама а да они при том
нису адекватно плаћени и да нема
ју остала права из радног односа.
Генералном директору и ње
говим сарадницима је скренута

пажња на злоупотребе у вези са
стимулацијама које дају директо
ри радних јединица, као и на зло
употребе око коришћења службе
них возила ван радног времена.
Што се стимулација тиче, основна
замерка је да се оне користе за ко
рекцију зарада и да има случајева
где једни исти запослени добијају
стимулације сваког месеца, што
код осталих радника ствара ре
волт.
Од генералног директора је зах
тевано и да се уреди област кори
шћења службених аутомобила јер
сви смо сведоци да је ствар изма
кла контроли. Маса возила се ко
ристи ван радног времена и ви
кендом, а нема никакве контроле
ни критеријума ко и како може да
користи возило тако да се масов
но користе за приватне потребе и
ван радног времена. Има случаје
ва да ти људи који се свакодневно
одвозе и довозе на посао на рачун
Поште и тако увећавају трошкове
пословања, добијају и надокнаду
за превоз, што је крајње неморал
но и томе се мора стати на пут.
Изнет је и захтев да се више пове
де рачуна о стању наших објеката
и да се издвоје значајнија средства
за њихово одржавање. Недопусти
во је да имамо поште које немају
мокри чвор или нису окречене ви
ше од двадесет година.
Говорено је и о проблемима у
вези са аспектом безбедности и
условима рада. Предложено је да
генерални директор буде покре
тач једне иницијативе, у сарадњи
са стручним службама, о изради
Правилника о раду поштоноша у
екстремним условима (високе и
ниске температуре). Упутство нам
је неопходно да би знали како да
се понашају управници, директо
ри и радници у тим условима, јер
смо сведоци великих климатских
промена и појаве екстремно ни
ских и високих температура вазду
ха. Досадашња пракса да се дирек
торима радних јединица остави на
вољу и савест како да организују
посао у тим случајевима, није се
показао као добар.
Синдикалце је интересовала и
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политика Поште према Банци По
штанској штедионици, посебно
са аспекта добити коју ова банка
остварује.

Дир ектн и одг ов ор и
Одговарајући на питања гене
рални директор је обећао да ће
предузети мере како би се помо
гло запосленима и како би се ре
шили изнети проблеми и анома
лије система.
„Што се тиче Банке Поштанске
штедионице а. д. ми смо власници
49 одсто, а имали смо само једног
члана у Управном одбору. Сада је
специјални саветник Љубиша Лу
чић председавајући Скупштине
акционара, а планирамо да имену
јемо још три представника Поште
јер ће се ту, у наредном периоду,
креирати све битне одлуке. За ме
не би било упутно да део добити
ПШ буде уплаћен нашем систему,
по усвајању њиховог завршног ра
чуна. Исто тако, имамо Мобтел где
смо власници 100 одсто са значај
ним потраживањима и дуговањи
ма. Имамо и власништво у „Поли
тици” са нешто мање од 2 одсто,
али смо ту сувише мали да би мо
гли утицати на пословну полити
ку. Са Телекомом имамо уговор до
2017. године, по коме они плаћају
закуп за коришћење пословног
простора у нашем власништву.
Имам информације да напуштају
наше објекте и закупљују простор
по знатно вишим ценама и неко
ће се у овој држави сигурно поза
бавити тиме.
Што се тиче броја извршиоца у
достави, на шалтерским послови
ма и у пост-експресу, знам да по
стоји проблем са бројем радника
и са врстом ангажовања, посебно
у пост-експресу. У наредном пери
оду, кроз процес реорганизације
пословања, дефинисаће се потре
бан број извршилаца за сваки сег
мент пословања, па очекујем да
решимо и овај проблем.
Постоји могућност да се смање
поједини трошкови, а ви сте наве
ли један од примера са злоупотре
бом службених возила. Број ауто
мобила који се користи је велики,

Милан Кркобабић: Предузећемо мере како би исправили аномалије у систему

гориво је све већи трошак, па ће
се ова област дефинисати одлу
ком. Од јануара месеца ће се ради
ти на томе да се види ко има право
на коришћење службеног возила,
а сви остали који имају оправдану
потребу за путовањима користи
ће возила из возног парка, како
би се трошкови свели на најмању
меру.
Што се тиче стимулација, оне ће
бити дефинисане новим колек
тивним уговором, а проверићемо

и како се поштује овај постојећи.
Мој став је да сва давања која иду
из система, треба да буду на чвр
стим правним темељима”, рекао је
генерални директор.
Састанак је обострано оцењен
као веома користан и у интере
су запослених и Предузећа, тако
да је договорено да се настави са
искреним социјалним дијалогом и
учешћем синдиката у свим битним
дешавањима.
Б.М.

Максимална подршка
колегама са Косова
Срђан Балошевић, наш активиста из СО „Приштина“, искористио је присуство генералног директора и интересовао
се за будућност Радне јединице
и запослених у јужној српској
покрајини.
Подсетивши да је то, пре свега,
државно питање и одлука, господин Кркобабић је обећао максималну подршку што се тиче нашег система.
„Пошта је једина институција
државе Србије која још увек како
тако функционише на територији

Косова и Метохије. Планирамо
да тамо отоворимо и нову пошту,
а ја лично имам жељу да дођем и
видим како радите у овим условима. Што се нас тиче, нема разлога да не функционишемо и на
том делу наше територије и тако
ће бити све док држава евентуално не одлучи другачије. Дакле,
пренесите нашим колегама да
имају апсолутну подршку и да
ћемо учинити све да одржимо
пословање и сачувамо свако радно место“, рекао је Кркобабић.
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ИНТ ЕРВ ЈУ: СЛАВК О ТОП АЛ ОВ, ПОТП РЕДС ЕДН ИК СИНД ИК АТА ПТТ СРБ ИЈ Е

Верујем у синдикалну идеју
Тако говори један од синдикалних лидера у Пошти, у
Конфедерацији слободних синдиката и синдикалном покрету
Србије Славко ТОПАЛОВ, председник Скупштине и потпредседник Синдиката ПТТ Србије и
угледни члан Управног одбора
нашег Предузећа.
Он такође истиче да нико није
спреман ништа да поклони и да се
за очување и унапређење положаја
запослених мора стално, упорно
и истрајно борити. Синдикат није
свемогућ, али би без синдиката и
чланства било много горе.
Верујем у синдикалну идеју и против сам даљег уситњавања синдикалног покрета. Социјални дијалог
треба усагласити са евидентним
друштвеним променама – нагласио
је Топалов у разговору за овај број
ПОШТАРА.

нистрације, а као најважније – ни
вишка запослених. Хибридни по
штански модел би морао да ком
бинује ниске трошкове са високом
поузданошћу и брзином уручења.
Следећи велики изазов је прав
на трансформација Поште (пре
лазак у затворено акционарско
друштво). Тај процес се у Европи
обавља већ петнаестак година, са
различитим искуствима и моде

А шта можемо очекивати у
технолошком смис лу?

Какве промене се очекују у Јав
ном предузећу ПТТ саобраћаја
„Србија” у наредном периоду?
Бројни изазови стоје пред на
шим предузећем. Многе ствари
су обрађене у Стратешком плану
2013–2015. година, мада очекујем
да ће се највећи део промена до
годити већ у овој години. Ту, по ре
доследу дешавања, пре свега ми
слим на нову организацију Поште.
Овај постојећи модел управљања
функцијама треба комбиновати са
такозваним дивизионим моделом
и доћи до хибридног модела који
највише одговара нашем систе
му. Он по мом мишљењу предви
ђа управљање услугама на битно
другачији начин од досадашњег.
Поштанским функцијама треба да
ти приоритет и оне треба да буду
у тесној вези са ИТ функцијом. Тре
ба направити модел који је имун на
промене пословодства, политичку
гарнитуру на власти, на правну
трансформацију фирме. Подразу
мева се да нема повећања адми
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ређено време; промена дужине
прековременог рада на дневном
и недељном нивоу (уз евентуални
пристанак запосленог);
- износ отпремнине ће се везати
за време проведено код послед
њег послодавца (а не за цео пе
риод радног односа), као и многе
друге одредбе.
Дух овог закона је да се пове
ћан обим запошљавања постиже
лаким отпуштањем. Овде ће бити
пуно посла за Синдикат, односно
за нашу централу - Конфедерацију
слободних синдиката.
Завршио бих одговор на питање
једним цитатом : „Да бисмо се суо
чавали са овим данас, морамо има
ти јасну визију шта ће бити сутра,
али да би се спремно дочекало то
сутра, мора се назрети и оно пре
косутра”.

Славко Топалов

лима. То практично представља
организовање фирме са свим еле
ментима корпоративног управља
ња. Држава би имала контролну
улогу, без директног мешања у во
ђење друштва.
Ове године нам предстоји и пот
писивање новог Колективног уго
вора и рад на том документу уско
ро почиње. Донет је Закон о јавним
предузећима, а очекујемо да се до
несе и нови Закон о раду. Он у наја
ви доноси новине око флексибил
нијих облика запошљавања, што
је потенцијално велика опасност.
Навео бих само неке предложене
одредбе:
- могућност заснивања радног
односа на одређено време дуже
од 12 месеци;
- брисање посебних услова за
заснивање радног односа на од

Ту су ствари мање-више јасне.
Новонастале технологије попут
електронске поште, хибридне по
ште и широка употреба интернета
као средства комуникације, пред
стављају главну препреку за тра
диционални физички проток ин
формација. Што се тим новинама
брже прилагодимо, то боље за нас.
Треба стећи значајни удео у овим
сервисима и избећи губитак при
хода. Европа има око 500 милион
а
становника, поштанско тржиште
је вредно око 88 милијарди евра
и 5 милиона радних места у нашој
делатности. Наша компанија посе
дује потенцијал доминантног до
маћег оператера са могућношћу
ширења у региону, јер нам та улога
припада због видљивог искорака
у технолошком смислу у односу на
поштанске управе у окружењу. Са
правом очекујемо повећање на
шег удела у финансијском смислу
европског и светског тржишта по
штанских услуга.

ПОШТАР

Шта се дешава на синдикалној
сцени Србије. Какав је тренутно
положај наше централе, Конфе
дерације слободних синдиката?
Ништа логичније од чињенице
да радници свој положај у дру
штву поправљају синдикалним
деловањем. У земљама где је ин
струмент социјалног дијалога на
много вишем нивоу, синдикати се
нису одрек ли штрајкова, протеста,
односно радикалних метода син
дикалне борбе. Међутим, код нас
такво деловање даје све мање ефе
ката. Губитници транзиције (прива
тизације) прихватају своју злехуду
судбину (сиромаштво) и као после
дица тога опада поверење у синди
кате. С друге стране, радници нам
имају алхемичарске жеље – поме
шати најбоље из социјализма са
оним што је најбоље у капитализму.
Та жеља је разумљива иако у крај
њем представља наивну фикцију.
Радници нису у прилици да оства
ре своју жељу за разлику од поли
тичке класе која је такође опседну
та својом фикцијом, али она може
да ради на томе за своју корист, али
на нашу штету. Такође бих истакао
да смо народ који не разликује же
ље од могућности, чекамо да се же
ље остваре, а не чинимо ништа да
бисмо остварили оно што можемо.
Треба утихнути жеље и бавити се
суровом реалношћу.
Верујем у синдикалну идеју и
предложио бих неколико ствари.
Треба радити на стварању отворе
них синдиката базираних на знању
и компетентности, са стабилним из
ворима финансирања, независно
од утицаја послодавца и политичке
власти. Против сам даље сегмента
ције синдикалног покрета. Не тре
ба свака синдикална организација
посебно да се региструје код Мини
старства за рад. Даље, постоје ве
лике манипулације и злоупотребе
са репрезентативношћу синдиката
и послодавачких организација. Ов
де бих се осврнуо на положај наше
централе, Конфедерације слобод
них синдиката, која је типична жр
тва сложених политичких односа
код нас. По законито донетом Ре

шењу о репрезентативности се не
поступа и КСС се не укључује у рад
Социјално економског савета из
разлога што разним центрима мо
ћи то не одговара. Сређивање на
том плану допринело би истинском
социјалном дијалогу са релевант
ним социјалним партнерима. Треба
изменити Закон о Социјално еко
номском савету, који је сада вели
ка препрека за истински свет рада.
Много шта се променило у овој др
жави, па и постојећи модел колек
тивног преговарања, и социјални
дијалог треба томе прилагодити.
Најважније од свега је да се за по
прављање своје ситуације радници
морају сами изборити. Нико ништа
није спреман да пок лони, и за очу
вање и унапређење положаја запо
слених треба се перманентно бо
рити. Синдикат није свемогућ, али
би без синдиката и његовог члан
ства било много горе.
Нова рунда колективног
преговарања је отворена.
Чему се надате?
Решењем генералног директора
Поште Србије, формирана је група
за израду радне верзије Колектив
ног уговора, који треба завршити
до краја априла. Уследила би јавна
расправа, па формирање прегова
рачких тимова, чиме би ушли у пре
говарачки процес. Лично очекујем
да неће бити битних одступања од
основних премиса постојећег Ко
лективног уговора, који у себи има
доста добрих решења. Намеће се
за сада неколико тема које треба
разрадити. То је, пре свега, стални
проблем око стимулације, које се
остварују како по обиму и квалите
ту, тако и по значају радног места.
Значајне теме су и израда критери
јума за зараде, немогућност кори
шћења годишњих одмора и томе
слично. Има ту још неколико ва
жних тема које ће бити отворене и
надам се да ћемо наћи решења ко
ја задовољавају све стране у про
цесу преговарања.
Хтео бих такође да истакнем зна
чај доношења гранског колектив
ног уговора за пошту и курирску

делатност. Сматрам да би доноше
ње таквог акта повећало конку
рентност наше фирме на тржишту
поштанских услуга. Многа друштва
која се баве сличном делатношћу
нас дампингују ценама због неуре
ђене области права и обавеза пре
ма својим радницима, који су врло
често у лошем положају. Такође
бих још једном истакао да сам ве
лики поборник колективног прего
варања. То је најпоузданији чувар
социјалног мира, најпожељнији и
најефикаснији начин уређења од
носа између послодавца и запо
слених. Добар колективни уговор
је кључна претпоставка задовољ
ства запослених.
Када ће бити актуелне акције
„Телекома Србија” а. д.?
За то што смо постали ово што је
смо – носиоци права на бесплатне
акције Телекома Србија (а то су и
запослени и бивши запослени По
ште и Телекома) једине заслуге има
наш синдикат и оба репрезентатив
на синдиката Телекома. Не бих се
овом приликом много бавио про
шлошћу. Тренутна ситуац
 ија је да
је у мају прошле године Централни
регистар хартија од вредности из
вршио пренос акција Телекома на
прелазни рачун ХоВ за уписане у
евиденцију носиоца права. Следи
избор брокера, уговор о посредо
вању са брокером, отварање вла
сничког рачуна хартија од вредно
сти у Централном регистру.
Најважније у овом поступку;
прекњижавање акције на наше ра
чуне у Централном регистру ХоВ
и листирање на Београдској бер
зи, је нешто за шта не знамо када
ће се десити. То ће бити одлука
Скупштине акционара Телекома,
односно политичких чинилаца.
Неспорно је да ће се ово догоди
ти, јер Закон о бесплатној подели
акција на то обавезује. Дилема ће
бити како поступати са тим акци
јама, јер се ситуација око посло
вања Телекома знатно променила
због великих преузетих обавеза и
евидентних тешкоћа у пословању
овог предузећа.
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сагледавање обима посла и трошкова у основној делатности

Правилник о статистици и нормама
У склопу активности око реорга
низације доставе у нашем Предузе
ћу, уочене су бројне неправилности
и нелогичности. Оспорена је ваља
ност постојећих норми на основу
којих се добијају остали параметри
битни за сагледавање обима пос ла
и трошкова у основној делатности.
Због тога се, на наше велико инси
стирање, приступило изради Пра
вилника о статистици и нормама.
Због промена у Пошти динамика
овог пос ла није у складу са планом,
али је битно да је посао започет и да
нећемо одустати док се овај сегмент
не уреди на ваљан начин.
На самом почетку рада поставила
се дилема да ли иновирати посто
јећи Правилник из 2006. године (уз
коришћење искустава непримење
ног акта из 2010. године) или прићи
овом задатку на концепцијски нов
начин, како предлажу колеге из Ин
фомационих технологија. Због обим
ности пос ла, радна група је подеље
на у пет подгрупа. То су: подгрупа за
писмоносне, телекомуникацион
 е,
информатичке и допунске услуге
као и продаја поштанских артика
ла; подгрупа за експрес и пакетске
услуге; подгрупа за уручење (доста
ва, испорука, припрема за доставу,
отпрема и приспеће); подгрупа за
пријем и пос лове Главног поштан
ског центра, поштанских центара,
изменичну пошту, пошту царињења
и бизнис сервис и подгрупа за нов
чано пос ловање, упутничко пос ло
вање и главну благајну;
Задаци и проблеми са којима се
сусреће радна група су бројни. Тре
ба дефинисати извор података за
статистику у Пост-нету и Пост-тису и
доћи до одговора да ли су услуге и
делови процеса рада покривени са
технолошким упутствима и усклађе
ни са Законом о поштанским услуга
ма. Тренутно није могуће да се све
услуге нађу у Пост-тис апликацији,
јер већина пошта још ради у Постнету. Према Бизнис плану Предузе
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ћа до следеће године би све поште
требале да добију квалитетну опре
му, што је предус лов за увођење но
вог система у све наше јединице по
штанске мреже.
Апликација „статистика” треба да
препозна резервисане и нерезер
висане услуге, што за сада није мо
гуће.
Договорена је динамика у оквиру
које се одвијају активности радне
групе и она се састоји од неколико
фаза. Као прво, врши се преиспи
тивање постојећег Правилника, а
затим следи дефинисање начина за
прикупљање и обраду статистичких
података, норми и начин нормира
ња. Треба дефинисати и нормирати
услуге и процесе који нису обухва
ћени постојећим Правилником. За
тим следи усклађивање са Законом
о поштанским услугама и општим
актима Предузећа, као и усклађи
вање са технолошким променама
у Предузећу. Следећи корак би био
снимање услуга и делова процеса

рада, а вршила би се и анализа и
усвајање појединих искустава стра
них поштанских управа. На крају
треба израдити коначни предлог
Правилника о статистици и норма
ма и спровести измене у апликацији
„ПТТ статистика”.
На овом пројекту је ангажова
но много људи, ради се предано и
озбиљно како би се испунили задати
рокови. Сматрамо да радну групу не
треба распуштати ни након усвајања
и имплементације новог Правилни
ка, јер овом пос лу треба приступити
на иновативан и проактиван начин.
Синдикат ће дати свој пун допри
нос таквом начину рада и трудићемо
се да се норме коначно дефинишу на
прави начин, јер из њих произилази
много података који директно ути
чу на права запос лених. Довољно је
рећи да од адекватних норми зависе
продуктивност и величина рејона,
па да се схвати сва озбиљност овог
пос ла и наше упорно инсистирање
да у њему учествујемо.

Да ли стварн о ниј е бил о прит ис ак а?
Приликом обиласка терена наши активисти који раде у мешовитим ти
мовима за доставу, предочили су нам да се мењају „правила игре” и то на
штету радника, тако што се смањују или укидају параметри који одређују
продуктивност. Рејони се дефинишу према параметрима који нису садржа
ни у важећем Правилнику о дефинисању доставних рејона, већ у Упутству
за контролу организације доставног подручја. Један од примера је укида
ње пешачког дела на моторизованом рејону, a битна замерка је и то што се
за дефинисање путних листи користе нормативи од 1600 домаћинстава по
рејону, док је по важећем Правилнику то од 900 до 1100 домаћинстава.
Изгледа да се жели приказати што је могуће мања продуктивност и та
ко оправдати број извршилаца за који ми сматрамо да је недовољан. Ин
систирали смо на поштовању важећег Правилника, обавезној резерви по
поштама и од тога нећемо одустати.
Руководство Дирекције за мрежу је изнело став да нису вршили никакав
притисак на радне јединице како би се рејони мењали на основу нових по
казатеља, већ да су сугерисали измене на основу података са којима рас
полажу, што спада у њихове редовне активности.
Да би превазишли овај проблем, наши активисти по радним јединица
ма су добили задатак да провере стање на терену и да, уколико уоче неке
неправилности, као и тамо где се наши чланови пожале да су оштећени,
захтевају од својих директора да се поништи нова рејонизација и врати на
претходно стање.

ПОШТАР

Примедбe на Уговор о коришћењу мопеда и бицикала за службене
потребе у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”

Раскидају се уговори

На захтев наших чланова са те
рена који су дошли у ситуацију да
им се раскину уговори о коришће
њу мопеда и бицикала за службене
потребе, а због промена у процесу
рада, покренули смо ово питање и
одржали састанак са руководством
Дирекције за мрежу. Сматрамо да
смо близу решења и да ћемо на тај
начин исправити неправду која
се чини према запос ленима.
Наиме, уочили смо да је у по
следње време дошло до раски
да поменутих уговора и да су
тиме радници уговорачи дове
дени у неправедан положај, с
обзиром на то да су већ више
од две године својим средстви
ма одржавали додељене мопе
де или бицик ле, а да су им они
сада одузети, па су тиме изгу
били и право на откуп.
Ова дешавања нису у складу
са договором који је постигнут
пре увођења модела коришћења
мопеда и бицикала, а који је био
постигнут између синдиката и Ди
рекције за поштанску мрежу. Тада
је било договорено да потписива
ње уговора није обавезно, као и да
се без сагласности запос леног који
је уговарач, предметно превозно
средство не може давати на упо
требу другом запос леном. Најбит
није је да потписник уговора који
је прихватио обавезу да одржава
превозно средство, има могућност
да га откупи пос ле уговореног ро
ка, што му је сада онемогућено због
поменутих измена. Ово решење је
по нашем мишљењу неправедно,
јер оставља могућност за коруп
тивне радње. Практично може да
се деси да се запос леном одузме
право из уговора након четири го
дине одржавања и коришћења и
да се то превозно средство додели
другом запос леном као резултат
нечије самовоље.
Друго битно питање које морамо

да решимо, а које је велики про
блем у нашем систему, је паркира
ње и одлагање мопеда јер се сада
они паркирају на неадекватним
местима (ходници пошта, котлар
нице, отворен простор...). Велики
проблем представља и паркирање
технолошких возила у градским
срединама приликом доставе, чи

ме су наши радници принуђени да
крше Закон о безбедности саобра
ћаја и тиме се доводе у ситуацију
да плаћају велике мандатне казне
због непрописног паркирања.
Након нашег указивања на ове
проблеме, одржан је састанак
представника Дирекције за по
штанску мрежу, Дирекције за прав
не пос лове, Дирекције за економ
ске пос лове, Синдиката ПТТ Србије
и Синдикатa ЈП ПТТ саобраћаја „Ср
бија” „Независност”.
Представници синдиката изнели
су проблеме који су, по њиховом
сазнању, настали у првом перио
ду реализације. Кроз међусобну
дискусију учесника састанка из
нето је да појава раскидања уго
вора услед технолошких промена
није до сада толико учестала, што
не значи да не може попримити
обимније размере током времена,
па су предложена три модела пре
вазилажења односно сузбијања
насталог проблема:

-обрачунавање износа уложених
средстава у одржавање мопеда у
зависности од периода одржава
ња и пређеног пута и исплаћивање
запос леном са којим је уговор рас
кинут пре истека експлоатационог
периода уколико је раскид усле
дио због технолошких промена;
-могућност да запос лени који
због организационих промена
више не користи мопед наста
ви да га одржава до краја екс
плоатационог периода, а да га
при том други запос лени кори
сти за доставу поштанских по
шиљака;
-могућност да запос лени са
којим је уговор раскинут, а уко
лико је раскид уследио због
технолошких промена, откупи
мопед пре краја експлоатаци
оног перида под условом да
је протекао већи део периода
експлоатације.
Такође је договорено да се рас
писом свим РЈ скрене пажња да је
зак ључивање Уговора о коришће
њу мопеда и бицикала иск ључиво
на добровољној бази, као и да је
мопед основно средство за рад, а
одржавање истог обавеза Преду
зећа, односно запос леног уколико
зак ључи Уговор о коришћењу.
Постигнут је договор да се пово
дом изнете проблематике везане
за мопеде одржи још један саста
нак на ком ће се изнети конкрет
ни предлози за превазилажење
проблема, као и могућност да кон
кретне мере предузму кроз изме
ну Колективног уговора, која ће се
разматрати у марту ове године.
До тада ће и наш Синдикат де
финисати свој став о понуђеним
предлозима, изнећемо и неке нове
идеје, а започећемо и разговоре о
осталим спорним темама (парки
рање мопеда и заустављање вози
ла на достави у градским средина
ма).
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ПОШТАР

ИМА ЛИ ШАНСЕ ДА СЕ ОБЈЕКТИ БИВШЕГ ПТТ УГОСТИТЕЉСТВА ВРАТЕ ПОШТИ

Отето вратити у систем
„Наш систем је „черупан” 20 година,
објекти су се издвајали на чудан начин,
али настојаћемо да се то све врати По
шти”, рекао је недавно генерални ди
ректор Поште Србије Милан Кркоба
бић на састанку са члановима Главног
одбора и Скупштине Синдиката ПТТ
Србије.
Овај став челног човека нашег пред
узећа обрадовао је све у Синдикату, а у
исто време и дао за право свим нашим
настојањима да се преиспита све што
је рађено када је вредна имовина пре
ко ноћи издвојена из ПТТ-а.
Да подсетимо, реализацијом Про
грама реструктурирања, којим је би
ло предвиђено да се ПТТ убудуће не
бави тзв. нон-кор делатностима, у јулу
2005. године из Јавног предузећа ПТТ
саобраћаја„Србија” издвојене су радне
јединице „Угоститељство” и „Пост-турс”,
као самостална привредна друштва. У
октобру 2005. године, по Закључку
Владе Републике Србије извршен je
пренос оснивачких права у Привред
ном друштву „ПТТ угоститељство” д. о.
о., Београд и у Туристичкој агенцији
„Пост-турс” д. о. о., Београд, између Јав
ног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија”
и Републике Србије.
На тај начин, у власништво Републи
ке Србије прешли су хотел „Зеленкада”
на Златибору, хотел „Сребрнац” на Ко
паонику, одмаралиште „Петко Миље
вић” у Бечићима, као и Поштански дом
у Врњачкој Бањи, а затим је уследила
њихова приватизација. Такође треба
подсетити да је само наш представник
у Управном одбору, Славко Топалов
гласао против издвајања имовине и
објеката, али то није било довољно да
се започети процес заустави.
„Та приватизација је пропала и објек
ти су сада у власништву државе. Како
су нам узели те објекте, тако могу и да
их врате и ми ћемо, заједно са синди
катима, радити на томе”, рекао је гене
рални директор на састанку са члано
вима нашег синдиката, што је наишло
на опште одобравање, јер сви знамо
да су поменути објекти саграђени из
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Пропадање у току: поштанско одмаралиште на Бранковцу

прихода ПТТ радника, а Поштански
дом у Врњачкој Бањи је легат који је
тим истим ПТТ радницима поклоњен
још пре Другог светског рата.
Ипак, није судбина поменутих хоте
ла једини проблем произашао из од
луке о издвајању ПТТ Угоститељства
из нашег система преко ноћи. Подсе
тимо, у власништву Поште Србије оста
ла су одмаралишта на Дивчибарама,
Космају, Фрушкој гори, као и вила на
Рибарском острву у Новом Саду. Од
маралишта на Дивчибарама и Космају
су у лошем стању и за њихово ставља
ње у функцију неопходна су значајна
материјална улагања. Синдикат ПТТ
Србије самоиницијативно је покуша
вао да одмаралиште на Космају бар
сачува и заштити од даљег пропадања.
Уложена су значајна средства и много
волонтерског рада па је објекат сада
обезбеђен, закључан и чека, надамо
се, боље дане.
Што се тиче одмаралишта на Бран
ковцу, оно нема решено питање водо
снабдевања и одвода фекалних вода,
те је већ извесно време такође ван
функције. Како смо сазнали, Пошта Ср
бије се у марту 2011. године обратила
Јавном предузећу „Национални парк
Фрушка Гора”, понудивши сарадњу
која би омогућила да се овај објекат
у што краћем року доведе у функцију.

Нажалост, одговор на ову понуду ника
да није стигао.
Наш синдикат неће одустати од иде
је да бар неке од поменутих одмара
лишта врати у функцију, а о покуша
јима да поново „оживимо” ресторане
друштвене исхране тамо где су најне
опходнији већ смо у више наврата пи
сали у „Поштару”. И ту смо, нажалост,
наишли на препреке и опструкцију,
пре свега, од стране саме државе и ње
не администрације. Тренутно су у функ
цији ресторани у ГПЦ-у у Београду, у
Хибридној пошти и у Новом Саду и то
захваљујући напорима наших активи
ста и разумевању директора радних је
диница који су препознали потребу и
интерес својих радника. Али, и поред
пуно уложеног труда, одлуке Управног
одбора Поште и начелне подршке ге
нералног директора, ресторан у ПТЛ-у
није успео да заживи због стриктног
придржавања законских процедура
од стране пословодства те Радне једи
нице. Сигурни смо да је и приликом из
двајања наше имовине из система све
било одрађено по важећим законима
и праву, али је сигурно да није било
праведно. Та неправда која је учињена
свима нама је додатни мотив да истра
јемо у нашим настојањима.

ПОШТАР

НОВ И ЗАК ОН О ШТРАЈК У УСКОР О ПРЕД РЕП УБ ЛИЧК ИМ ПАРЛ АМ ЕНТОМ

Каналисање радничког бунта
Нови закон о штрајку је припре
мљен и требало би ускоро да се на
ђе пред Скупштином Србије. Уколико
посланици дају свој глас за тај Нацрт,
доћи ће до тога да штрајкови у Србији
убудуће неће ником сметати, а вапаје
радника неће нико чути.
Прва негодовања на законски пред
лог стигла су из редова синдикалаца,
али се и сам премијер Ивица Дачић
није сложио са неким одредбама На
црта. „Ако хоћемо у Европу, тамо мо
рамо са европским законима и пра
вима радника. Не разумем одредбе
у предлогу новог Закона о штрајку
којим се одређује да штрајк може да
се одржи само у кругу фабрике. То је
бесмислено. Послодавци који долазе
у Србију морају да буду свесни да ће
њихови радници имати иста права као
и у земљама из којих долазе”, казао је
премијер Дачић.
Нацрт спорног закона дефинише
радно место запосленог и његове по
словне просторије као место штрајка.
То значи да више неће бити протеста
на улицама, блокирања саобраћајни
ца, парола испред зграде Владе Срби
је. У Министарству за рад и социјалну
политику објашњавају да протест мо
же бити организован и ван радног ме
ста, али када то одобри МУП, што може
да значи и – никад.
Очигледно је да предлог новог за
кона представља покушај власти да се
каналишу штрајкачке активности како
би се што мање ометао рад у самим
компанијама, али и у окружењу.
Са друге стране, гледајући државно
окружење, ретке су земље које имају
Закон о штрајку, тако да тај изговор ни
како не пије воду, веће је он, пре свега,
одраз жеља да се штрајкови забране.
Јер, како другачије тумачити чињени
цу да се проширује списак оних који
немају право да штрајкују, а многима
се намеће обавеза поштовања мини
мума процеса рада, што обесмишља
ва идеју штрајка.
Нацрт закона налаже и увођење тзв
„лок-аута”, који представља супроста
вљање радника против радника, тако

да је, ако послодавац одлучи да затво
ри фабрику, могуће да се друга група
радника супротстави штрајку. То је
нецивилизацијски процес који спре
чава изражавање незадовољства, а
интересантно је да је ова могућност
подржана од стране Уније послодава
ца Србије, па је сваки даљи коментар
сувишан.
Као закључак се намеће мишљење

да законодавац не живи у истој држави
као радници на које овај закон треба
да се односи. Као да у Србији теку мед
и млеко, па је само још потребно да их
не узнемиравамо и не блокирамо са
обраћај док се довозе на посао. Пре
видели су чињеницу да радници само
због велике муке излазе на улице – да
би заштитили своје породице и право
на егзистенцију, а то незадовољство
не може да каналише ни један закон.

Усвојене измене
Правилника Фонда
Главни одбор Синдиката ПТТ Ср
бије је 27. децембра 2012. године, на
предлог Управног одбора Фонда со
лидарности, усвојио, у својству Скуп
штине, измене Правилника Фонда.
Измене се односе на следеће:
1. У члану 5. тачка 8. после рече
нице „Ублажавање последица еле
ментарних непогода или ванредних
догађаја“ додаје се: „на објекту за
становање члана Фонда“.
2. У члану 5. додата је нова тачка
9. која гласи: „Помоћ члану Фонда
који је на радном месту претрпео
оружану пљачку“.
Потребна документација:
-Захтев члана Фонда,
-Фотокопија медицинске докумен
тације,
-Образложење председника син
дикалне организације.
Након те седнице Управни одбор
Фонда је, 24. јануара 2013. године,
ускладио Упутство са новонасталим
изменама Правилника у следећем:
1. У тачки 5. брише се тачка „ц“,
2. У тачки 8. после речи „догађаја“
додаје се: „на објекту за становање
члана Фонда“.
3. Додаје се нова тачка 9. која гла
си: „Помоћ члану Фонда који је на
радном месту претрпео оружану
пљачку”. Помоћ по наведеном осно

ву одобрава се у износу од 7.000,00
динара.
Управном одбору Фонда соли
дарности, у прошлој години,члано
ви Синдиката ПТТ Србије обратили
су се 2.395 пута захтевом за доделу
солидарне помоћи. Позитивно је
решено 2.264 захтева и одобрено
19.784.150,00 динара.
Број захтева и импозантна испла
ћена сума од приближно 20 милио
на динара указују да је на овај начин
испуњена основна мисија постојања
и функционисања Фонда солидарно
сти у нашем Синдикату. Испоштована
су начела хуманости и солидарности
чланова Синдиката и чланова њихо
вих ужих породица, а у неким случа
јевима и шире од тога.
Наравно, увек има места за боље и
свестраније ангажовање синдикал
них активиста у циљу што бољег упо
знавања ситуације на терену како би
се сваки појединачни случај усмерио
ка праву на остваривање солидар
не помоћи. Један од приоритетних
задатака у наредном периоду, биће
максимално ангажовање на про
пагирању постојања и рада Фонда
солидарности у свим синдикалним
организацијама, а посебно тамо где
сматрамо да је оно било недовољно
у претходној години.
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Из штампе
КАК ВА ЈЕ УЛОГА ТАЈК УН А НЕБ ОЈШ Е АТАН АЦК ОВ ИЋА У ПРЕК ОМП ОН ОВ АЊУ
СИНД ИК АЛН Е СЦЕН Е СРБ ИЈ Е:

Један да уђе, двоје мора да
изађе

Пише: Горан Предојевић
Да има правде, Небојша Атанац
ковић би одавно требао да лежи у
„апартманима” српских затвора. То
би, међутим, могло убрзо да се деси
судећи по драматичним променама
у прекомпоновању синдикалне сце
не у Србији и штете коју је овај тај
кун направио хиљадама радника и
социјалном дијалогу између власти,
послодаваца и синдикалаца.
Ако неко мисли да би Атанацковић
морао да оде у затвор због шверца
нафте и бензина на Косова, за шта је
више пута прозиван, грдно се вара.
Разлози су сасвим друге природе.
Конфедерација слободних синди
ката поднела је у децембру месецу
кривичну пријаву против Атанац
ковића, јер је као председавајући
Социјално-економског савета око
220.000 чланова овог репрезента
тивног синдиката оставио без пра
ва на социјални дијалог, тако да му
избегавање плаћања пореза и ца
ринских маржи у спорној трговини
нафтиним дериватима дође приде,
отежавајућа околност.
Да су ствари кренуле добрим пу
тем говори и податак да се и пре
мијер Ивица Дачић однедавно дис
танцирао од овог тајкуна, јер се
Атанацковић по кулоар
 има хвалио
да је финансирао многе странке, ме
ђу којима је и Социјалистичка парти
ја Србије, те да због тога има велике
бонусе код власти, да му сад враћају
дугове и чувају леђа.
Премијер Дачић је, међутим, про
ценио да му је у овом моменту јед
ноставније да Атанацковића „пусти
низ воду”, а да избегне непотребан
сукоб са синдикатима и да реформе
и политку владе са деснице скрене
мало ка левици, што је, јел те, су
штина програмских начела његове
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партије.
Да ли баш случајно или не, али над
лежно, Прво основно јавно тужила
штво у Београду, одмах по добијању
кривичне пријаве против Атанацко
вића, затражило је од МУП-а, одеље
ња за привредни криминал, додатне
информације и да испита цео случај
и хитно предузме „потребне мере”.

Заш то је изб ио рат
изм еђ у Атан ацк ов ић а
и синд ик ат а?
Конфедерација слободних синди
ката добила је репрезентативност
у мају 2012. године и за разлику од
осталих синдикалних централа у
Србији, једина је у у овом тренутку
у могућности да окупи критичну ма
су, тако да је прошле јесени, 7. но
вембра, организовала протест 2.000
радника испред зграде Владе Ср
бије у Немањиној улици због лоше
социјалне политике владе и других
рестриктивних економских мера на
штету радника, међу којима су и два
законодавна акта, Закон о раду и За
кон о штрајку.
Сва законодавна акта везана за
права радника, пре усвајања, иначе

мора да прођу кроз Социјално-еко
номски савет, а њихово мишљење је
пресудно у свим договорима синди
ката, послодаваца и државе, почев
од минималне цене рада до проме
не закона.
Социјално-економски савет има
18 чланова. Поред шест представ
ника Владе, односно Кркобабиће
вог министарства за рад и социјал
ну политику, у раду Савета учествује
и шест представника Уније посло
даваца Србије, четири представни
ка Савеза самосталних синдиката
Србије Љубисава Орбовића и два
представника Уједињених гранских
синдиката „Независност” Бранисла
ва Чанка.
Небојша Атанацковић је дошао
у Социјално-економски савет као
представник Уније послодаваца,
чији је легитимитет и репрезента
тивност под великом сумњом, јер
се Унија поцепала на два дела. Јед
но крило предводи Атанацковић,
а друго јагодински тајкун Миодраг
Николић Феман. Ко ће послодавце
да заступа у наредном сазиву СЕС-а
тек ће да се види?
Да се иза кулиса, и мимо очију јав

ПОШТАР
ности, дешавају драматичне ствари
на прекомпоновању радничких по
крета, оваквих какви јесу, говори по
датак да репрезентативност СССС-а
истиче за два месеца и Љубисаву
Орбовићу неће бити нимало лако да
скупи довољна број активиста, јер су
неке синдикалне организације већ
прешле у КСС, које предводи Ивица
Цветановић, док се Бранислав Ча
нак зачаурио на ловорикама прово
борца петооктобарског преврата са
ограниченим роком трајања због че
га му се чланство малтене распало.
Конфедерација слободних син
диката окупља око 40 синдикалних
организација из јавног сектора ме
ђу којима су синдикати „Телекома”,
ЕПС-а, Колубаре, здравства, соци
јалне заштите, Поште… те су неза
хвалан саговорник у свим социјал
ним дијалозима.
Ставови лидера Конфедерације
слободних синдиката Ивице Цве
тановића су дијаметрално супрот
ни у односу на послодавце, а то је
заправо суштина свих проблема.
Цветановић, рецимо, сматра да Ср
бији уопште није потребан Закон о
штрајку, јер такав правни акт има
само седам држава у Европи, и уоп
ште није неопходан да се усвоји пре
уласка Србије у Европску унију, како
се јавности представља.
Послодавци, чија је улога у еко
номској пропасти Србије видљива
на сваком кораку, имају другачије
мотиве изнад којих су само лични
интереси и зидање властитог богат
ства. Један од таквих је и актелни
председавајући СЕС-а.
Небојша Атанацковић је у марту
прошле године изабран за предсе
давајућег
Социјално-економског
савета на годину дана, до марта ове
године. Упућени тврде да га је на то
место погурао тада одлазећи пред
седник Борис Тадић, а премијер
Ивица Дачић, коме по правилу при
пада тај положај, није хтео да заседа
саветом сматрајући да има пречих
послова попут решавања коначног
статуса Косова и Метохије. Отуда и
забуна ко заправо руководи најви
шим телом у држави где се одлучује
о битним питањима из области со
цијалне политике?!

Атанацковић је као председавају
ћи, по Закону о Социјално-економ
ском савету, био у обавези да Кон
федерацију слободних синдиката,
по аутоматизму, одмах након доби
јања решења о репрезентативности
на територији Републике Србије,
укључи у раду СЕС-а и социјални ди
јалог, али...
Он не само што је прекршио низ
закона и ускратио право да 220.000
радника има легитимне представ
нике у највишем државном телу, где
се одлучује о њиховим судбинама,
није чак ни нашао за сходно да од
говори на писане захтеве КСС да их
укључи у рад СЕС-а, због чега је тај
синдикат био принуђен да правду
затражи на суду.
Самовоља једног човека, предсе
давајућег СЕС-а, има и овакве мо
тиве: Само да ми донесемо законе
који нама одговарају, а ви после ви
дите шта ћете.
Два кључна документа којима се
решавају спорна питања послода
ваца, са једне, и ово мало запосле
них што је преос тало од такозване
радничке класе, односно оних што
негде нешто раде и примају плате,
провлачи се кроз систем незапа
жено, готово тајно, без икакве јавне
расправе.
Да су Закон о раду и Закон о штрај
ку написани, и пред усвајањем, нико
можда не би ни чуо да се некруни
саном српском краљу шећера, Мио
драгу Костићу, није отела реченица
„лакше сам се развео од жене, него
што раднику могу да дам отказ”.
Та анегдота сликовито објашња
ва суштинску разлику социјалног
дијалога између послодаваца, тај
куна, и обесправљених радника
који су опљачкани до голе коже, а
додатна симболика је и у томе што
је она изговорена на Конференци
ји „Прво пролазно време – 100 да
на владе”, којој је присуствовао и
премијер Ивица Дачић. С обзиром
да је на челу Владе Србије соција
листа, било би логично да је влада
левичарска. Дачићев кабинет је,
међутим, кроз низ мера штедње и
реформе терет кризе свалио на ле
ђа народа што је сврстава у владу
деснице, а не левице, тако да Мио

драга Костић, који је узгред и акту
елни председник моћне тајкунске
организације „Привредник”, који
иначе нема столицу у СЕС-у, не бри
не превише. Радника си и до сад
могао да шутнеш у дупе и избациш
на улицу, а да за то ниједан посло
давац не одговара ником ништа. Та
ко ће да остане и убудуће, свеједно
шта пише у законима.
Атанацковићу није страно да пре
крши закон. Једино га мучи дилема:
Конфедерација слободних синдика
та мора да уђе у СЕС и да се укључи
у социјални дијалог, али је проблем
ко из СЕС-а мора да изађе!

Орб ов ић изг уб ио
судс ки спор
Уместо да изведу раднике на ули
цу, побуне се против сиромаштва
и социјалне неправде, неким син
дикатима је битнија борба против
других синдикалних централа. Тако
је председник Савеза самосталних
синдиката Србије Љубисав Орбо
вић тужио Министарство рада и
социјалне политике зато што је ми
нистарство дало решење о репре
зентативности Конфедерацији сло
бодних синдиката и изгубио спор
пред надлежним Управним судом.
Образложење суда је кратко и у
њему се наводи да Орбовић није
имао законско право да подноси ту
жбу јер се његовом СССС не ускра
ћују стечена права.
Комисија Министарства рада и
социјалне политике, коју је иначе
формирао Расим Љајић, бројањем
је утврдила да Конфедерација сло
бодних синдиката са нешто изнад
183.000 чланова стиче репрезен
тативност, што је изнад потребне
квоте десет одсто од укупног бро
ја запослених, док око 40.000 при
ступница није прихваћено јер су у
том тренутку формално припадали
другим синдикатима, „Независно
сти” или ССС.
Једна од занимљивости јесте и
податак да је решење о репрезен
тативности Орбовићевог гранског
Синдиката хемије и неметала иден
тично решењу о репрезентативно
сти које је минстарство донело за
КСС.
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Безбедност и здравље на раду
ПЛАН РАД А ОДБ ОРА ЗА БЕЗБ ЕДН ОСТ И ЗДРАВ ЉЕ НА РАД У ЗА ОВУ ГОД ИН У

Уредити начин рада у
екстремним условима

Одбором за безбедност и здра
вље на раду у нашем Предузећу
тренутно председава наш члан и
активиста Дарко Радовановић, па
смо искористили прилику да чи
таоце „Поштара” упознамо са пла
нираним активностима Одбора у
наредном периоду.
Из разговора смо могли да за
кљичимо да ће акценат у наред
ном периоду бити стављен на
услове рада у основној делатно
сти и специјализованим радним
јединицама, али и на дефинисању
начина рада пододбора у свим де
ловима система.
„Планирамо да упутимо иници
јативу генералном директору да
се формира радна група која би
израдила Предлог правилника о
раду у условима екстремно ниских
или екстремно високих темпера
тура, а односио би се на вршење
пос лова доставе. Сведоци смо да
пос ледњих година често имамо
периоде са екстремно високим
температурама лети и екстремно
ниским температурама зими. У та
квим условима немогуће је врши
ти доставу на постојећи начин, јер
су нашим радницима угрожени и
здравље и безбедност.
Ови проблеми су се до сада ре
шавали тако што је директорима
радних јединица остављано на
вољу и савест како ће се понаша
ти у време екстремно високих или
екстремно ниских температура.
Сматрамо да то није добро, јер до
лазимо у ситуацију различитог по
ступања у оквиру истог система.
Прошле зиме, када је снег парали
сао читаву земљу, Пошта је била
једна од ретких институција која је
како-тако функционисала. Било је
случајева да су поједини директо
ри прилагођавали радна времена
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Дарко Радовановић, председник Одбо
ра за безбедност и здравље на раду

условима рада и да су ангажовали
сва превозна средства како би по
могли поштарима, али, нажалост,
није свуда било тако. Желимо да
системски уредимо ову област и да
се тачно знају процедуре рада ка
да наступе ситуације које угрожа
вају здравље запос лених. Поштар,
који је најугроженија категорија
запос лених, не може да проведе
пуно радно време у дубоком снегу
или на плус 40 степени.
Наш предлог је да у радну гру
пу треба укључити представнике
Дирекције за мрежу, Самосталног
сектора за управљање ризиком,
Дирекције за правне пос лове и
представнике репрезентативних
синдиката”, каже Дарко Радовано
вић.
Поред ове иницијативе, Одбор
је својим Планом рада предвидео
и обилазак радних јединица и по
штанских центара, како би сагле
дао стање и проверио поштовање
колективних мера заштите на лицу
места.
„Очигледно је да имамо и про

блема у функционисању самог си
стема заштите, па ћемо посебну
пажњу усмерити на контролу им
плементације Упуства о раду под
одбора у радним јединицама. Оти
ћи ћемо свуда где је то потребно
како би помогли људима терену
да на прави начин искористе све
механизме заштите, а у интересу и
запос лених и Предузећа. Планира
мо и да посетимо специјализоване
радне јединице (Одржавање, ПТЛ
и Хибридну пошту) где важе по
себне мере заштите. Провериће
мо како се тамо спроводи приме
на важећих правилника, јер су то
посебно угрожена радна места са
увећаним ризиком. Знамо да тамо
наши људи раде на специјалним
машинама и у посебним условима
где лако може доћи до повређи
вања, па је битно да се стриктно
спроводе све мере заштите на ра
ду. Сугерисано нам је да тамо по
стоје одређени проблеми као што
је неадекватна заштитна одећа, па
ћемо и томе посветити пажњу. Ако
буде било потребе иницираћемо
измену правилника који регули
ше ту област како би запос лени на
тим радним местима били адекват
но заштићени и како би динамика
испоруке заштитне одеће и обуће
била у складу са стварним потре
бама”, истиче наш саговорник.
Према његовим речима, у плану
за ову годину је и да се стриктно
прати стање безбедности у нашим
објектима који су често на мети
пљачкаша: „То је посебан проблем
јер ситуација у којој дође до пљач
ке представља ризик по живот и
здравље запос лених. Осим инси
стирања на мерама одвраћања
пљачкаша кроз примену савре
мених техничких мера заштите,
пратићемо и како се спроводи

ПОШТАР

анти-стрес програм за наше коле
ге који су се задесили у оваквим
ситуац
 ијама. Мож да не можемо у
довољној мери да утичемо на уче
сталост појаве оружаних напада
на наше објекте, јер је то питање
опште безбедности и степена кри
миналитета у држави, али је сигур
но да можемо помоћи радницима
након стресних ситуација као што
је пљачка”.
У домену рада Одбора за без

бедност су и услови у којима раде
радници Поште. Знамо да се поје
дини наши објекти налазе у ката
строфално лошем стању, да не по
стоје основни услови за здрав рад,
па су и ту планиране интензивне
активности. „Инсистираћемо код
пос лодавца да се издваја више
средстава за одржавање и адап
тацију наших објеката. Недопусти
во је да у 21.веку имамо јединице
поштанске мреже које немају са

нитарни чвор или нису прик ључе
не на локалне водоводне мреже.
Имамо случај да у пошти Рипањ
због инвестиције од 30 хиљада на
ши запос лени немају воду у објек
ту и поред чињенице да водовод
пролази поред поште! Такав не
мар и небрига су недопустиви, јер
су то места где се остварује приход
и где се морају створити адекват
ни услови за рад”, зак ључује Дарко
Радовановић.

ПОТП ИС АН УГОВ ОР ПОШ ТЕ СРБ ИЈ Е И ТОШ ИБ Е

Изабрана опрема за сортирање
пошиљака у ГПЦ-у
Пошта Србије склопила је уго
вор о куповини опреме за аутома
тизовано сортирање поштанских
пошиљака са групом понуђача ко
ју чине компаније „Тошиба Јапан“
и „Тошиба Европа“, као и италијан
ска фирма „Кинектик сортинг“ („Ci
nectic Sorting“), вредан око 10,5
милиона евра.
Уговором је дефинисано да нај
више за две године буде реализо
вано све - од концепције, преко
производње машина, до инстали
рања, тестирања и потпуног пре
ласка на нову технологију рада.
Предвиђено је да се набаве че
тири машине за прераду писама
(две ће бити у Београду и по једна
у Новом Саду и Нишу), и једна за
прераду пакета и крупних поши
љака.
Генерални директор Поште Ср
бије, Милан Кркобабић, на кон
ференцији за новинаре одржаној
8. фебруара тим поводом, истакао
je да је ово највећа инвестиција
предузећа, која се, заједно са гра
ђевинским објектима главних по
штанских центара ближи вредно
сти од 30 милиона евра.
„То није новац који смо добили
од донација или страних инве
ститора, већ новац Поште који се
инвестира на најбољи могући на

чин, како би овај велики систем
спремно ишао у сусрет изазовима
које намеће 21 век“, казао је Крко
бабић.
Према његовим речима, савре
мени технолошки развој је му
њевит и непредвидив, и ова ин

Сортирка, машина за прераду
поштанских пошиљака

вестиција значи да ће предузеће
добити савремену опрему у глав
ним поштанским центрима у Бео
граду, Новом Саду и Нишу.
У тим центрима тренутно 1.000
људи ручно и у лошим условима
сортира писма и пошиљке, а на
кон аутоматизације ће бити свега
100 запос лених.
„С обзиром да је основни кон
цепт развоја Поште да нема вишка
људи, али има мањка пос лова за
које ћемо се борити, осталих 900
запос лених у тим центрима неће

бити отпуштени већ ће радити у
другим технолошким срединама“,
нагласио је Кркобабић.
Синдикат ипак мора бити на
опрезу без обзира на оптимистич
не изјаве првог човека Поште, јер
ће бити тешко распоредити 900
људи на нова радна места без тр
завица. Када знамо каква је старо
сна структура тих радника, њихо
во здравствено стање и школска
спрема, видимо проблем у најави.
Чињеница је да смо „склањали“
запос лене са умањеном радном
способношћу са улице у прерадне
центре на лакша радна места, па је
питање шта ће они сада радити.
Недостаје нам радне снаге у тех
нологији (поштари и шалтерски
радници), али је питање колико
њих је способно да окачи торбу на
раме и изађе на терен или седне
за шалтер. Са друге стране, адми
нистрација се годинама неконтро
лисано увећава и тамо ни физички
нема места.
Свакако да се радујемо техноло
шком напретку и модернизацији
Поште, пре свега због услова ра
да, али вишак запос лених који се
појављује као пос ледица прела
ска са мануелног на аутоматизо
ван процес рада ће бити велики
испит за Предузеће и синдикате.
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Регионалне активности
САО ПШ ТЕЊЕ ЗА ЈАВН ОСТ СИНД ИК АЛН Е ОРГАН ИЗ АЦ ИЈ Е „НОВ И САД”

Апелујемо да се међусобно
уважавамо

Поводом још једног напада на
радника Поште, Синдикална орга
низација „Нови Сад” тражи и захтева
од надлежних да заштите поштанске
раднике.
У пошти на Телепу, 19. јануара ове
године, након што је колегиница за
молила кориснике за мало мира како
би се рад могао несметано одвијати,
један од њих је реаг овао агресивно,
претећи и желећи да се физички об
рачуна. Радник обезбеђења није мо
гао да умири поменутог господина,
те су позвани полиција и хитна по
моћ, која је нашој колегиници указа
ла неопх одну медицинску помоћ .
Иако је непримерена реакција ко
рисника „изазвана” једном корект
ном молбом, верујемо да је овакво
понашање подстакнуто медијским
написима објављеним претходних
дана, a у вези са тврдњама двојице
суграђана да су били „заточени” у
пошти.
Подсећамо да је до тог инциден
та дошло након што су радници по
ште на Спенсу непосредно пре 19.00
(када се званично завршава радно
време са корисницима и што је ја
сно и недвосмислено истакнуто на
улазним вратима поште) упозорили
кориснике да неће моћи сви да буду
услужени. Нагласили су да из безбед
носних разлога морају да закључају
пошту и нису никога спречавале да
из ње изађе, али су ипак доживеле
читаву лавину увреда, псовки и вул
гарних коментара које због пристој
ности нећемо наводити.
Већина наших шалтерских радни
ка су жене – да ли је то прихватљив
разлог да буду изложене увредама,
претњама и покушајима физичког
напада, као што је то био случај у ове
две поште?
У случају два наведена инцидента
у поштама у Новом Саду очигледно
се доводе у опасност наши запо
слени, безразложно нарушава углед
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Поште, насиље над нашим запосле
ним се сматра друштвено прихва
тљивим, а велики део јавности, без
проверених информација осуђује
наше раднике, иако би готово сви
поступили исто да су се нашли у та
квој ситуацији.
Од наших колега захтевамо да
буду професионални, одговорни,

Ратко Ристић, председник СО Нови Сад

експедитивни, као и да поштују пра
вила пословног понашања и кому
никације. У заједничком интересу
наших клијената и наших запосле
них апелујемо на међусобно уважа

вање, пристојност, толеранцију и
стрпљење. Као што се од наших за
послених захтева да на свом радном
месту занемаре личне проблеме,
тако молимо кориснике да у нашим
радницима не траже кривце и одго
ворне за друштвене појаве за које
они никако не могу бити одговорни.
Нема потребе да проблеми који су
нам свима заједнички буду разлог
међусобног непријатељства и испо
љавања агресије која постаје све че
шћа реакција на фрустрације којима
смо сви изложени.
Пошта Србије годишње пружи
скоро 500 милиона услуга. Корисни
цима наших услуга дугујемо велику
захвалност за лојалност и поверење
које нам указују. Дугујемо им и пер
манентан рад на побољшању квали
тета услуга. Конструктивне критике
су нам драгоцене, јер нам помажу да
будемо бољи и да трајемо. Оне недо
бронамерне, попут прошлонедељ
них, не користе ни нама, ни нашим
клијентима. Не користе никоме!

Заб ор ав ит и на свак од невн е проб лем е
У Новом Саду, у истиoменом хотелу, одржан је традиционални Свето
савски бал, који је за нашу синдикалну организацију из главног града Вој
водине већ постао догађај који се очекује целе године.
И поред чињенице да се Светосавски бал одржава у тешко време за
раднике, поштари су показали да нису малодушни и да их не напушта же
ља за бољим животом и дружењем. Било је то једно лепо вече, дружење и
опуштање које нам је свима било потребно.
Позиву синдикалне организације одазвало се преко 300 чланова који
су били на ногама од првог до последњег акорда упућеног са бине. У по
јединим тренуцима сала хотела била је претесна за све наше раднике који
су желели да играју.
Поред чланова синдиката ПТТ Србије из СО Нови Сад, балу су прису
ствовали и синдикални представници са Друге регије, као и руководство
Синдиката ПТТ Србије.
Било је то вече погодно за заборављање свакодневнице која зна да бу
де тешка. Све честитке организатору – СО „Нови Сад” и њеном председни
ку Ратку Ристићу.
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Разговор са Ратком Ристићем, председником Синдиката Друге регије

Боље икад, него никад
Како оцењујете активност, рад и
резултате нашег Синдиката?
Синдикалне организације, Реги
онална скупштина и Синдикат ПТТ
све своје активности усмерили су ка
побољшању материјалног и социјал
ног положаја радника и побољшање
услова рада. То траје, јер потребе су
велике. Могућности очито нису аде
кватне, али стање није на мртвој тач
ки. На свим састанцима са директори
ма радних јединица, а и на састанку
са генералним директором, најчешће
смо усаглашено на нивоу репрезен
тативних синдиката захтевали да све
што се заради у нашем предузећу
остане у систему и да се убрзано ради
на побољшању материјалног статуса
и услова рада. Навео бих чињеницу
да су поште у Војводини у лошем ста
њу и да су ту неопходна улагања. Ина
че, на састанку са новим генералним
директором Миланом Кркобабићем
тражио сам да он искористи свој по
литички утицај у Влади и затражи по
враћај одузете имовине Пошти, што
би за нас било драгоцено.
По чему ћете посебно памтити
2012. годину?
Велики труд, стрпљење и енерги
ју Синдикат ПТТ Србије уложио је у
развој Конфедерације слободних
синдиката и, напокон, добили смо ре
презентативност на нивоу Републи
ке. Истакао бих и следеће: Изградња
главних поштанских центара у Бео
граду, Новом Саду и Нишу је вели
ка ствар. Одлука донета још далеке
1971. године, тек се сада остварује.
Боље икад, него никад.
Имају ли синдикати веће шансе са
уједињењем у синдикалној борби
кроз Конфедерацију синдиката?
Добијањем репрезентативности,
што смо доказали са 200.000 члано
ва, стекли су се услови да изнесемо
своје ставове и предлоге у оквиру
институција система, односно у Со
цијално-економском савету и Влади
Србије. Надамо се да ће опструкција
„великих” синдиката и медијска бло

када сада бити иза нас, тако да ће
наше идеје и иницијативе доћи до из
ражаја, нарочито за јавна предузећа,
јер смо са чланством у већини. По
стоји бојазан да неко намерно неће
да дозволи да почнемо са учешћем
у раду Социјално-економског савета,
јер ће у наредном периоду судбина
радника у јавним предузећима бити
угрожена због процеса интензивног
реструктурирања. Доносе се нови за
кони о јавним предузећима и о раду,
а ми као Конфедерација синдиката и
Синдикат ПТТ Србије морамо у Соци
јално-економском савету имати од
ређени утицај.
Колико наш Синдикат има утица
ја на кадровску политику Поште?
Синдикати не би требало да се ме
шају у кадровску политику Поште,
али околности то намећу. Тренутно
се намеће пилот пројекат за доставу
где смо морали да кроз кадровску
политику докажемо да нема довољ
ног броја радника и да су тренутно
најоптерећенији радници доставе.
Не треба дозволити да наша адми
нистрација буде неефикасна, скупа
и гломазна. Старосна структура није
добра у одређеним организационим

целинама.
Да ли су одмаралишта и хотели ко
јима је располагала Пошта морали
доживети тако лошу судбину?
Нисмо смели то да дозволимо. Мо
рам да нагласим да је пре приватиза
ције, односно у години пре ње, недо
маћинско пословање допринело да
се то деси. Претходно пословодство
није имало разумевања за наше зах
теве да се ставе у функцију хотели и
одмаралишта. Недавно су нам иза
шли у сусрет па су, за сада, отворена
(само) три ресторана у Београду и
Новом Саду. Надам се да ће генерал
ни директор дато обећање испунити
– тако што ће сву одузету имовину
вратити Пошти.
Чему се надате, као један од наших
синдикалних лидера, у 2013. години?
Надам се да ће нам кренути боље,
да ћемо имати и више среће и више
памети, и да ћемо се полако почети
извлачити из ових тешких проблема.
Верујем да ће и у нашем предузећу
бити боље. Са том мишљу свима же
лим добро здравље, успех и срећу у
2013. години.

Сомборци успоставили
трајни „мост” са Паралијом
Већ трећу годину заредом наша
Синдикална организација из Сом
бора организује летовање у Грчкој.
Током првих десет дана јуна ове го
дине, у Паралији ће заједно бора
вити 69 чланова из Сомбора и 13 из
Кикинде.
„Интересовање је било много
веће, али нисмо успели да обезбе
димо додатне капацитете, што ће
мо без сумње учинити у следећој
години”, каже Перица Минарски,
председник СО Сомбор.

Услови су веома повољни: поло
вину новца даје Синдикат, а другу
половину у десет рата од по 600 ди
нара плаћају чланови. Хотел „Пла
жа“ у Паралији је веом
 а популаран,
па је због тога у њему тешко добити
резервацију.
Сомборски рецепт све је при
влачнији, па се за такво летовање
занима све више чланова из целе
наше организације.
Б. С.
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Поремећени односи у РЈ „Поштанско транспортна логистика“

Хоћемо да будемо у функцији
система

Повод за окупљање и незадовољ
ство запослених у радној јединици
„Поштанско транспортна логистика”
била је чињеница да, и поред много
уложеног труда и средстава, ресто
ран за исхрану радника није почео да
ради ни после више од годину дана
од када је Управни одбор Предузећа
донео одлуку о уступању тог просто
ра. Руководство Радне јединице се
стриктно придржава законских про
цедура и поред чињенице да је др
жавна администрација ћутала годину
дана и да, због издвојености објекта у
коме се налази ПТЛ, постоји потреба
запослених за исхраном у оквиру РЈ.
Радници су били спремни да преу
зму и одговорност, али добра воља са
друге стране је изостала.
Намера је била да се запосле две на
ше бивше колегинице из Друштвеног
стандарда које већ годинама не при
мају плату и које су отеране из Поште,
такође по ваљаној правној процеду
ри – одлуком Управног одбора. Кап
која је прелила чашу је истеривање
тих жена из круга Радне јединце, опет
због позивања на правну процедуру,
као да немамо сви службене телефо
не. Довољно је било да позову нашег
активисту у ПТЛ и да се одмах реши
тај проблем, али се иза свега очиглед
но крије намера да се не дозволи по
четак рада ресторана.
„Један од видова наше борбе где
смо хтели да укажемо на постојећи
проблем је и организовање збора
чланова Синдиката у виду протеста
у кругу сервиса. Уследиле су прет
ње и притисци у виду наредбе да
се попишу сви они који се појаве на
том окупљању. Наравно, у први мах
страх за радно место је победио и
окупило се само тридесетак запо
слених, али је након тога много њих
дошло да укаже на неправилности
у раду и злоупотребе које поткопа
вају рад радне јединице’’, каже нам
Зоран Дуњић, председник Синди
калне организације.
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У први план су изашли сасвим други
проблеми. Подсећамо да је ПТЛ, зајед
но са РЈ „Одржавање” и РЈ „Штампари
ја” била предвиђена за издвајање из
ПТТ-а по моделу Угоститељства. То је
спречено захваљујући реакцији на
шег Синдиката и упорним залагањем
активиста из тих радних јединица.
Знали су се датуми издвајања, па чак
и купци за наше објекте, а сада знамо
и како би прошли да се нисмо побуни
ли. Били би на улици.
Како каже стара пословица – кога
су змије уједале и гуштера се плаши,
па зато не чуди брига и заинтересова
ност запослених за пословање и суд
бину ПТЛ-а.
Дуњић истиче незадовољство рад
ника тиме што се полако гасе послови
(затворена је пумпа и угашена друга
смена на линији прања), а механи
чари седе док наша возила одлазе у
спољне сервисе, где поправка кошта
неколико пута више него у нашој ре
жији. Возила месецима стоје због не
достатка делова, па није јасно како
то да за плаћање енормних фактура
„фантомским” сервисима има пара, а
за набавку делова које би ми угради
ли, нема.
„Уместо да се набаве делови и
оспособе сва покварена возила,
склапају се уговори са „полуди
вљим” сервисима који ни по вели
чини ни по опремљености не могу
ни да нам приђу. Ми само желимо
да будемо ослонац и подршка си

стему, да сва возила буду исправна
и у функцији, али то некоме очи
гледно не иде у прилог.
Последњи случај где је камион вра
ћен из сервиса „Соко Комерц“ и где је
комисијски констатовано да тамо није
урађено оно што је фактурисано, са
мо је доказ да постоје малверзације.
Да не причамо о томе да је фарбање
једног путничког аутомобила плаће
но седам хиљада евра, а да нама ко
мора за фарбање, у коју је уложено
пуно пара и рада, стоји. Срамота је
да не можемо да купимо обичан уси
сивач како би нам возила на улицама
била реклама и одраз Предузећа, а да
је у исто време само ауспух за путнич
ко возило плаћен 180.000 динара!
Брине нас и чињеница да, на при
мер електро-одељење сада броји два
радника, од којих један већ има услов
за пензију, а некада их је било десет. У
исто време примају се људи који не
мају никакво задужење или им је по
сао да буду пословође пословођама.
Пуно је још примера лошег посло
вања. Покушали смо да на све ово
укажемо руководству радне једини
це, али њихов одговор је увек био да
им је овакав начин функционисања
наметнут од стране Дирекције. Не
улазимо ко је крив за овакав начин
рада, али стање није добро. Ми само
хоћемо да радимо и зарадимо своје
плате. Сутра може доћи до великих
промена, па опет може некоме пасти
на памет да издваја и продаје нашу
имовину, а тада ће се гледати само по
словни резултати.
Решење се мора наћи, а за то је по
требан искрен дијалог и сарадња које
сада нема. За нас раднике је ово пита
ње опстанка и очувања радних места,
па је сигурно да нећемо одустати и да
ћемо указивати на све лоше ствари и
злоупотребе које се дешавају у систе
му. Сматрам да је то наш задатак’’ за
кључује Дуњић.
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Спорно тумачење Колективног
уговора
Још пре два месеца упутили смо
захтев Комисији за праћење при
мене Колективног уговора да нам
разјасне каква су права наших рад
ника који болују од тежих болести.
Наиме, чланом 84 важећег Колек
тивног уговора за Јавно предузеће
ПТТ саобраћаја „Србија” дефинише
се да се солидарна помоћ остварује
из средстава послодавца у случају
дуже или теже болести запосленог,
у висини једне месечне зараде, је
данпут годишње. Даље, у члану 86,
ближе се дефинише које су то боле
сти, каква су права чланова уже по
родице као и процедура коју треба
поштовати при подношењу захте
ва.
Међутим, све то није довољно
да би се ово право и остварило. Ја
вљају нам се колеге са примедбама
да су одбијени и поред чињенице
да су испоштовали целокупну про
цедуру и приложили сву потреб
ну документацију. Они се одбијају
са образложењем да су то право
остварили у претходној години, ма
да у Колективном уговору јасно сто
ји да им то право припада једанпут
годишње. Уз то треба истаћи чиње
ницу да су то све тешке болести које
трају, па сматрамо да су сви услови
за доделу помоћи испуњени.
На жалост, тако не сматрају у
Предузећу, већ одбијају захтеве
што је недопустиво. Недопустиво је
и да се радници о одбијању обаве
штавају дописом а не решењем које
има поуку о правном леку и које је
подобно за преиспитивање у суд
ском поступку.
Нажалост, судски поступак је је
дино што нам је још преостало, јер
Синдикат не може дозволити да се
на овако груб начин крше права за
која смо се изборили кроз процес
колективног преговарања и који је
потврђен потписима репрезента
тивних синдиката, генералног ди

ректора Поште и Владе Републике
Србије.
Тужити своју фирму је последње
што нам пада на памет, али ако се
нешто под хитно не промени, подр
жаћемо сваког нашег члана који ре
ши да своје право оствари на овај
начин. То подразумева нашу пуну
правну помоћ и да ће Синдикат ПТТ
Србије сносити све трошкове суд
ског поступка.
Истичемо да ово није једини при
мер напада на Колективни уговор. У
овом броју је обрађен случај где су
поједини радници дискриминисани
„по Правилнику” јер им је ускраће
на могућност превентивне рехаби
литације без обзира на здравствено
стање. Недавно смо имали и случај

да се шалтерски радници који до
живе пљачку на радном месту ша
љу на рехабилитацију за време док
су на боловању и поред чињенице
да имају право на плаћено одсуство
када су на рехабилитацији.
Додатни проблем је и чињеница
да, док су на боловању, морају би
ти доступни свом лекару, односно
имају обавезу да се јаве на кон
тролне прегледе. Тако се десило да
је колегиница морала да прекине
боравак у бањи како би се вратила
на контролу. Заис та је крајње време
да се уозбиљимо и поштујемо зако
не који уређују односе између рад
ника и послодавца како би избегли
конфронтације и трошкове судских
спорова.

ИНИЦ ИЈ АТ ИВ А СО „БЕО Г РАД ЦЕНТАР”

Поштарима треба Дом
здравља
Из Синдикалне организације
„Београд центар” потекла је ини
цијатива да се размотри стање у
ПТТ Дому здравља у Палмотиће
вој, јер сматрају да је радницима
Поште потребно адекватно место
за лечење. Некада су се у тој ин
ституцији обављали веома ква
литетни систематски прегледи са
свим специјалистичким служба
ма. Данас тамо више нема ни ла
бораторије ни зубарске службе, а
да не говоримо о могућности да
се обаве сложенији прегледи.
Читава ситуација доводи до тога
да наши радници све чешће пре
носе своје картоне у друге устано
ве за лечење, што обесмишљава
само постојање ПТТ диспанзера.

Евидентно је, дакле, да запослени
у Пошти немају никакву предност
ни привилегију у лечењу, а не по
стоји ни могућност да се органи
зују систематски прегледи, иако
су они неопх одни због превентив
не заштите. Добро нам је позната
старосна структура и здравстве
но стање наших радника, што овој
иницијативи даје пуни смисао.
Због свега овога синдикалци из
„Центра” упутили су иницијативу
Извршном одбору Синдиката ПТТ
Србије да се поменути проблем
озбиљно сагледа и да се покре
не иницијатива код надлежних у
Предузећу како би нам наш Дом
здравља изгледао бар онако
функцион
 ално као некад.
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ПРЕДСТАВЉАМО СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ 3: „ПОШТА КРАГУЈЕВАЦ“

Стандард, здравље и
информисаност на првом месту
Радна јединица „Крагу
сара Станковић, председни
јевац” је са 440 запосле
ца СО.
них радника у групи већих
Одбор функцион
 ише ре
радних јединица и центар
довно, али ради и када то
је Регије 3. Синдикална ор
захтевају ванредне ситуаци
ганизација Поште Крагује
је и друге потребе и захтеви
вац Синдиката ПТТ Србије
чланства. Велики је број зах
је такође једна од већих,
тева за заштиту стандарда
броји 330 чланова. Синди
запослених или за помоћ за
кални рад је организован
набавку лекова и лечења.
преко Одбора чији је пред
„Осим што издвајамо ве
седник Косара Станко
лика средства за помоћ рад
вић, управник поштанског
ницима, имамо и неку врсту
центра, секретар је Иван
солидарности, сваког месеца
Нехумани услови рада: Поштански центар у Крагујевцу
Александрић, контролор
учествујемо са по 200 динара
доставе, док су делегати
у
разним акцијама. Активно
нални сектор Крагујевац, шалтерска
у Скупштини Регије Милован Луко
се укључујемо у организацију Радно
служба, доставна служба, пошта на
вић и Саша Матић.
спортских игара на свим нивоима.
аеродрому Крагујевац 34410, до
Синдикални рад у Крагујевцу и у
Плаћамо сале и теретане за наше
ставне поште, шалтерске поште,
осталим општинским местима орга
одбојкаше, кошаркаше, фудбалере
Служба за поштанске, економске и
низован је преко представника 14
и постижемо запажене резултате
правне послове и ПЦ Крагујевац.
подружница и то: Аранђеловац, То
чак и на завршним такмичењима”,
„Синдикални одбор броји 14 чла
пола, Кнић, Лапово и Баточина, Ра
са поносом додаје председница
ча, возачи и обезбеђење, ИТ регио
нова, међутим циљ овакве органи
Станковић.
зације преко подружница је био да
Осим традиционалне новогоди
представници подружница могу на
шње прославе, јубилеја Поштанског
Школ а плес а
прави начин да помогну, заступају и
центра, Дана возача, организују се и
Осим рекреативног спорта,
дружења и излети и на нивоу подру
информишу своје колеге” каже Ко
лова и риболова, запослени по
штари баве се и другим хобијима:
пишу, сликају или музицирају у
слободно време. Зоран Спасоје
вић, радник у достави, годинама
Председница СО Поште Крагује ника и користи сваку прилику да их
пише песме и прозу и има неко
вац,
Косара Станковић, дипломира заступа, штити, помаже и информи
лико издатих књига, Андријана
ше, па је и то, као и
ни
прав
ник, почела
Марковић из Службе за поштан
комуникативност и
је
са
ра
д
ом
у
ПТТ-у
ски саобраћај слика, док Зоран
добра сарадња са
пре
27
го
д
и
н
а
на
Тоскић из Поштанског центра
ру
ководством син
рад
н
ом
ме
с
ту
кон
успешно свира виолину. Ипак,
ди
ката и пословод
тро
л
о
р
а
у
шал
т
ер
најхрабрији је Света Радосавче
ством,
разлог да је
са
л
и.
Ра
д
и
л
а
је
и
као
вић, ИТ сектор Крагујевац, који
по
тре
ћ
и пут пред
ин
с
трук
т
ор
у
Слу
има идеју да отвори школу плеса,
седник СО. На ни
жби за поштански
где би заинтересовани радници и
воу Женске мреже
саобраћај, а од 2006.
чланови њихових породица по
године је управник ПЦ Крагујевац. Регије 3 је председник, док је у Кон
ред плеса учили и народне игре.
Као синдикалац активирала се 2000. федерацији слободних синдиката
Идеја је наиш
 ла на подршку вели
године када је први пут изабрана за заменик председника Актива жена
ког броја анкетираних радника, и
председника одбора. Важи за вели и заменик председника Централне
ускоро се очекује почетак рада
ког борца за заштиту интереса рад Србије Конфедерације синдиката.
школе плеса.

Борац и заштитник
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жница. Организују се излети углав
ном у Србији и то на Тари, посећују
се шумадијски манастири, а у плану
је и обилазак Ђавоље вароши. Камп
Авала у Бечићима са три камп при
колице у сезони угости тридесетак
радника са породицама по врло по
пуларним ценама. Једна од тради
ционалних акција на коју су поно
сни синдикални активисти је посета
горњомилановачкој хумци стреља
них у Шумарицама – Синдикат води
рачуна и о одржавању хумке, брине
се о засадима и изгледу.
Б. Нешић

Аларм антн о
у Пош танс ком
цент ру
За синдикалне активисте у По
шти Крагујевац највећи друштве
ни интерес је здравље радника и
како га сачувати, како обезбедити
хумане услове рада у најугроже
нијој технолошкој јединици, По
штанском центру.
„Активност целог одбора усме
рена је пре свега на спашавање
радника из ПЦ 34200, који више
година раде у заиста нехуманим
условима са видним последица
ма по здравље – подужи је списак
оболелих и умрлих. Институт за
технологију и нуклеарне сирови
не утврдио је присуство азбеста,
вода за пиће је микробиолошки
неисправна, нема агрегата за
струју, услови рада немогући за
29 запослених. Проблем Поштан
ског центра био је више пута на
дневном реду Одбора за безбед
ност и заштиту здравља радника,
тим поводом одржана једна и кон
ференција у Крагујевцу, међутим
још увек се одлаже решење, сви
се оглушују на наше апеле и пози
ве за помоћ. Имамо и обећање да
ће нас ускоро посетити и генерал
ни директор Предузећа и искре
но рачунамо да потом крене и
решавање проблема Поштанског
центра у Крагујевцу”, апелује на
сав глас председница Станковић и
додаје да је такође алармантна си
туација и у општинским поштама у
Тополи и Аранђеловцу.

СВЕ ЧЕШ ЋИ НАП АД И НА РАДН ИЧК А ПРАВ А ИЗ
КОЛ ЕКТ ИВН ОГ УГОВ ОРА

Дискриминација
прописана Правилником!?

Звучи прилично невероват
но али је истина да су поједине
групе радника у Пошти и зва
нично дискримисане и то на
основу Правилника о допунама
Правилника о безбедности и
здрављу на раду запос лених у
ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”. Наи
ме, према одредбама поменутог
Правилника немају сви запос ле
ни право на превентивну реха
билитацију, без обзира на њихо
во здравствено стање.
Одмах по сазнању, обратили
смо се генералном директору,
господину Милану Кркобабићу
са захтевом да се овај проблем
под хитно реши, јер је то од нас
захтевао велики број незадо
вољних радника, чланова Син
диката ПТТ Србије.
Да подсетимо, репрезентатив
ни синдикати, као потписници
Колективног уговора, изборили
су се за превентивну рехабили
тацију како би повратили радну
способност наших чланова, а и
осталих запос лених. Наменски
се за солидарне помоћи, а ту
спада и превентивна рехабили
тација, из пос ловног прихода
Предузећа издвајају значајна
средства који стварају сви запо
слени, па није у реду да велики
број њих није у могућности да
користи ове могућности.
Синдикат ПТТ Србије стоји на
становишту да, као и до сада,
треба утврдити приоритете при
ликом коришћења превентивне
рехабилитације, али се противи
дискриминацији којом се вели
ком броју запос лених у потпу
ности онемогућава коришћење
исте. Чудно је да је некоме уоп
ште пало на памет да на овакав

начин уређује област рехабили
тације када се зна да је, почевши
од Устава Републике Србије па
преко низа закона, дискрими
нација забрањена и кажњива.
На све то треба додати тради
цион
 ално велики отпор против
сваке врсте неравноправности
међу нашим радницима, па није
ни чудо што су тако реаговали.
Трагајући за решењем про
блема, дошли смо до Правил
ника о допунама Правилника о
безбедности и здрављу на раду
запос лених у ЈП ПТТ саоб
 раћа
ја „Србија” и утврдили да у тим
изменама нису учествовали ре
презентативни синдикати, а то
је недопустиво. Такође је недо
пустиво да ни Одбор за безбед
ност и здравље на раду, који
између осталог има и задатак
(поверен од стране генералног
директора) да даје предлоге о
свим питањима која се односе
на безбедност и здравље запо
слених, није био консултован
приликом израде измене Пра
вилника.
Спорни Правилник се позива
на члан 3. и 14. Закона о безбед
ности и здрављу на раду, а упра
во ти чланови дефинишу да се
материја ближе уређује Колек
тивним уговором.
Треба истаћи чињеницу да је
генерални директор реаговао
одмах након нашег обраћања и
дао налог да се спорне одред
бе правилника на примењују
до даљњег, а остаје да видимо
хоће ли коначно неко у овој
фирми одговарати због својих
неодг оворних поступака и сво
јевољног кршења Колективног
уговора.
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ОД БРОЈА ДО БРОЈА

Биланс у плусу и друге
приче

Цео синдикални врх Синдиката
ПТТ Србије, комплетан састав Скуп
штине, сусрео се са новим генерал
ним директором Миланом Кркоба
бићем на Сребрном језеру, у Великој
Градишки. Једночасовни разговор
био је обећавајући и без увијања.
Некако једносложно је провејавала
силна жеља да се иде напред, да се
боље послује, да рад одлучује, а да
се сметње, сметачи и смарачи брже
и ефиксније склањају са кривудавог
пута. Нова расподела зараде из до
бити, пошто је биланс у плусу, посеб
но је давала топлину тог одлазећег
27. децембра. И – тврдња да нема
вишка запослених. Свакако, нови
послови морају за то да буду чврсто
упориште.
Овом треба додати и следеће.
Веома ангажовано и ефикасно
треба се позабавити функционал
ношћу основне делатности, широм
отворених очију треба видети су
штину и обим достављачког посла,
јасно пресећи дефанзиву у односу
према поштанској служби, повећати
и кадровски потпуно ојачати састав
поштара и достављача и шалтерских
радника и омогућити да се тај посао
„као кључ свих кључева” обавља без
стреса и емотивног набоја, а на ра
дост и корист целе Поште и свих на
ших корисника.
Не може се после седам акција
стимулативног одласка радника оја
чавати само административна диви
зија у централним службама наше
престонице, а да витална питања у
радним јединицама и поштама оста
ју, по чињењу или нечињењу читаве
шуме директора и шефова (а наро
чито оних у поштанским дирекција
ма), другоразредна или која већ по
реду и поимања питања. Ствари се у
том погледу морају окренути нагла
вачке, тј. из корена, у правом смеру,
па и кад су кадрови у питању.
„Телеком”, наше бивше чедо, за ко

24

фебруар 2013 • број 164

је су Пошти у тадашњем саставу Вла
де били обећали безрезервно вра
ћање евидентног власништва над
Поштанском штедион
 ицом, не иде
на продају.
За Владу и руководство компани
је једина је тема подизање вредно
сти компаније – тврди за „Полити
ку” први човек „Телекома” Предраг
Ћулибрк. Чека се прави моменат да
се акције „Телекома” нађу на бер
зи, а кад ће – одлуку о томе донеће
компанија, односно држава као њен
оснивач.
Српске степенице до ЕУ нису ни
кратке ни широке, односно уске су
и високе, са много различитих зам
ки, лактова и серпентина. У јануару
је, након Платформе и Резолуције,
настављен дијалог са Приштином, а
у марту ће Брисел да процени да ли
је Беог рад заслужио да добије датум
за почетак преговора.
Премијер Дачић се, канда, добро
носи са тешким косовским питањи
ма.
Већина грађана Србије победу То
мислава Николића на председнич
ким изборима и истраге и хапшења
у 24 спорне приватизације види као
кључне порошлогодишње догађа
је. Поверење јавности, када је реч
о борби Владе Србије и њеног пр
вог потпредседника Вучића против
корупције, драстично је порасло у
последњих шест месеци. На основу
најновијих истраживања, број гра
ђана који сматрају да Влада уопште
није ефикасна пао је са 35 одсто на
свега девет одсто.
У спорним приватизацијама, које
чешљају прави експерти, су и МОБ
ТЕЛ и Поштанска штедионица. Кад је
реч о Пошти, онда је за њено „черу
пање”, поред наведеног, веом
 а инте
ресантно и како су приватизовани
ПТТ Угоститељство и туризам. Сама
Пошта би могла да се тренспарент
но позабави и тиме како су угашени

Пише: Благоје Свркота

и позатварани силни ресторани у
седиштима радних јединица и у ве
ћим поштама у Београду. Па, тамо
се, хвала Богу, деценијама успешно
хранило десетине хиљада радника
угледног ПТТ система, а онда одјед
ном – крах! То је заиста било сканда
лозно!
(Да се разумемо, нисмо о томе ћу
тали, али ништа нам није – вредело!)
У времену друштвених потреса
Србији је најпотребнији мир, рекао
је у Божићној посланици патријарх
српски Иринеј и позвао припаднике
српског народа ма где живели у све
ту да не забораве свој језик и веру.
Патријарх је указао и на тежак по
ложај српског народа на Космету.
Иначе, Србија дугује 17 милијарди
и 560 милион
 а евра или 60,50 одсто
свега што створимо за годину дана.
Тиме смо прекорачили и границу
прихватљиве задужености која ва
жи за много богатије земље. Важно
је да се крене у реформе, упозора
вају експерти!
Динар је ушао у 2013. са рекорд
ним порастом курса према долару и
према евру, по 1,2 одсто, тако да је 3.
јануара ојачао за 1,37 динара према
евру и званична средња вредност
износила је 112,3495 за зеједнички
новац земаља Европске уније. (Ка
ква је ситуација данас, док читате
овај „Поштар”, проверите сами).
Галупов институт за испитивање
јавног мњења објавио је резултате
истраживања према којем су нај
срећнији грађани Панаме, док се
Срби налазе на 143. месту од укупно
148 анкетираних држава!
У Европској унији су недвосмисле
ни.
Још једна тешка година. Док Јужна
Европа пати од сиромаштва, земље
на северу вуку економску добит.
У Нишу је започело обележавање
1.700 година Миланског едикта, ко
јим је цар Константин Велики , ро
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дом из Ниша, озваничио Хришћан
ство 313. године.
Никола Тесла је важан човечан
ству, јер омогућава људима да ко
муницирају између себе, да хума
низују своју планету и да освајају
космос. Ми данас и не можемо да
замислимо своју будућност без Ни
коле Тесле.
Тако је говорио на седамдесето
годишњици од смрти вечнога Тесле,
Никола Лончар, председник Тесли
не фондације и домаћин Комемо
ративне конференција у хотелу „Њу
јоркер”, у коме је преминуо геније
српскога рода.
Још две кратке сторије о Пошти.
Пошта Србије би у 2013. години
требало да оствари укупни приход
од 23,225 милијарди динара, а рас
ходе од 23,028 милијарди. Нето до
бит била би 137 милион
 а динара.
Капитална улагања биће 4,2 мили
јарде динара.
Наш поштар из Куршумлијске ба
ње четири дана је трактором, по
најудаљенијим планинским селима,
као Божић Бата, делио поклоне за
које је сам прикупио новац. Филип
Филиповић је прошлог лета почео
да штеди новац за поклоне, а у тој
замисли су му помогли породица,
пријатељи и хумани људи. Прику
пио је око 300.000 динара, од којих
је за двадесетеро деце купио вред
не дарове.
Подаци из белог света.
Милијарда планета величине
Земље постоји у нашој галаксији
Млечни пут. То не значи да су све те
планете потенцијално настањиве,
али је тако велики број добродошла
полазна тачка да се трага за свето
вима који су слични нашем, оцењује
агенција АП.
Процене су засноване на свежим
подацима који су стигли са Насине
сонде „Кеплер” која је лансирана
2009. године са задатком да прона
лази „земаљске” светове
Научници су по први пут створили
ћелије које могу да убију ћелије кан
цера. За ово откриће заслужни су ја
пански научници који су створили Т
– ћелије, „убице” ћелија рака.
Године 2012. научници су – верује
се – пронашли Хигсов бозом, познат

и као „божја честица”.
Светски лидери, међутим нису от
крили „честицу” којом би извукли
свет из глобалне кризе!
Вест за срце и душу.
Наш Ђоковић нема премца, по
стао је краљ Мелбурна, четири пута
најбољи, од тога трипут узастопце.

Лепо нам је кад се присетимо да је
Швајцарца Вавринку добио на Јо
вандан, а финале против Шкота Ма
реја на Светога Саву.
Радовали смо се, радујемо се, ра
доваћемо се великим успесима на
шег садашњег јединог броја један
– Новака Ђоковића.

Статистика: Жив от на
ивиц и егз ис тенц иј е
Просечан грађанин Србије годишње троши четири пута мање од про
сечног Европљанина. У региону смо на средини, али не златној. У поре
ђењу с комшилуком, најближи су нам Бугари, а са више од 10 хиљада
евра по становнику највише нам „бежи” Словенија.
Како живимо? Лошије од 33 европске земље – показују истраживања.
У просеку, годишње потрошимо нешто мање од три хиљаде евра, што је
готово 20 пута мање од житеља Лихтенштајна који су званично најбога
тији у Европ
 и.
Истраживање немачке агенције ГФК показало је и да су у европској
групи земаља најсиромашнији Молдавци. У компаративној анализи
колико и шта за једну плату можемо да купимо, у односу на 42 земље
Eвропе, Србија се налази на 34. месту. Тако просечан становник Србије
годишње потроши седам пута мање од једног Немца, а четири пута мање
од просека Европске уније. У односу на остале земље брдовитог Балка
на, налазимо се у средини, нажалост, не и златној. Од најближег комши
лука, по стандарду живљења најсличнији су нам Бугари, а са више од 10
хиљада евра по становнику Словенија нам недостижно бежи.
По мишљењу економских стручњака, резултати истраживања су и ви
ше него објективни – Србија се налази тачно тамо где би и требало да
буде. У протеклој деценији вођена је таква економска политика да није
било могуће развијати се брже од региона. Напротив, Србија се развија
ла знатно спорије.
Отуд и потиче тај показатељ који нас сврстава у најнижи дом земаља
Старог континента. То је наша реалност и како за сада ствари стоје – то
ће остати и у наредним деценијама.
Анализирајући резултате истраживања можемо да закључимо да је
евидентно да је последњих година највише опала куповна моћ у најси
ромашнијим општинама, док се оне богатије још увек „држе”.
У међувремену су нас претекле земље попут Румуније, у поређењу с
којом смо некада били Калифорнија.
Што се тиче стања у нашој компанији, запослених има 15078 (закључно
са децембром 2012. године). Просечна нето зарада је 44.348 динара, док
је бруто зарада 61.888 динара. То је, нажалост, за већину запослених не
достижна цифра и поред чињенице да је просек мањи од републичког.
Просечна нето плата у Србији исплаћена у децембру 2012. износила је
46.923 динара, што је податак за који не треба коментар. Он боље од све
га показује стање у нашој компанији када су зараде у питању. Још један
интересантан податак који говори о нашем положају је да се од укуп
них пословних прихода за зараде запосленима издваја 68 одсто, тако
да је због те чињенице маневарски простор синдикатима веом
 а сужен
(наравно, уколико не желимо да доведемо у питање број запослених у
Предузећу).
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ПОШТАРОВ ЛЕТ

(ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТНОМ СНАГОМ ИСПОВЕСТИ)

Марија Марковић: Има један
сјајан синдикат

Кад сте се и где запослили?

Ко је за вас синдикални лидер?

Запослила сам се 8. јануара 1987.
године у Покрајинском заводу за
статистику при Извршном већу Вој
водине.

Вођа, поуздан, храбар у сталној
вези са својим чланством. Способан
да преговара, организује синдикат,
одлучује ...

Колико просечно дневно спавате?

На моју срећу – пуно.

Коју пословицу највише цените?

Шта највише цените код
пријатеља?

Молим за снагу да прихватим оно
што не могу да променим, храброст
да променим оно што могу и – му
дрост да разликујем ова два.

Оданост, истрајност и у последње
време неопх одну позитивну енер
гију.

Који део дана, седмице, месеца и
године највише волите?

Какве сте нарави?
Благе.

Вече за шетњу, петак, пролеће.

Давно.
Кад сте били на летовању?
У јуну прошле године у организа
цији Синдикалне организације Сом
бор.
Чега се плашите?
Болести.
Кад се осећате као у клопци?
Када сам немоћна.
Чему се највише радујете?
Успесима свога детета.
Шта је то синдикална борба?
Борба, пре свега, за заштиту и на
равно за унапређење права сваког
члана синдиката.
Шта је то потрошачка корпа?
Статистика – наша дика.
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Врло ретко читам новине, и то на
Интернету.

Колико имате пријатеља?

Скоро никад не сањам.

Кад сте били на зимовању?

Које новине читате?

Све по мало.

Шта сте недавно сањали?

На море.

Своје ћерке.

Шта гледате на ТВ?

Потребно ми је од шест до осам са
ти окрепљујућег сна. Спавалица сам.

Где радије идете: на море, у
планину, на језера, у бање?

Чију слику носите у новчанику?

„Рођена сам 31. августа 1960. го
дине у Новом Саду. Одрас ла сам у
радничкој породици, пуној љубави.
Пос ле завршетка основне школе
похађала сам две године усмереног
образовања, а затим две године
математичког смера у Гимнази
ји „Јован Јовановић Змај”. Уписала
сам Природно-математички фа
култет Универзитета у Новом
Саду, где 1985. године стичем звање
– дипломирани математичар. За
пошљавам се 1987. године, а 1988.
постајем мајка женског детета.
Од 1992. године радим у ПТТ Срби
је у Дирекцији за информационе
технологије, Сектор за ИТ у Новом
Саду, на месту главног сарадни
ка – пројектанта информационих
система. Од самог запос лења члан
сам Синдиката”.
Тако о себи говори веома вредна,
насмејана, окретна и ведра Мари
ја Марковић, члан Главног одбора
и председница СО новосадског Сек
тора за ИТ.

О чему не желите никад да
причате?
О неким догађајима из прошло
сти, нећу ни сад о њима.
Шта никад не бисте опростили?
Људски је праштати, због сопстве
ног мира пре свега.
Коме бисте желели да се
извините?
Већ сам се извинила коме је тре
бало.
Шта је за вас срећа?
Срећу чине мале ствари...
Како замишљате савршену
срећу?
Ништа није савршено, довољна је
само срећа.
Коме ћете вечно бити захвални?
Својим родитељима.
Шта је ваша најдрагоценија
имовина?
Моја породица, пријатељи.

ПОШТАР
Шта мислите о модерном добу?
Потиснуло је праве вредности,
донело отуђење, али и пуно благо
стања.
Да ли човечанство брзо или
споро напредује?
Сувише брзо. Не успева током на
претка да заштити природу.
Шта мислите о транзицији?

Дајте кратку дефиницију наше
Поште?

бити нескромна – и по неком мом
ситном успеху.

Велики, инертан систем са пуно
преданих и вредних људи. Има је
дан сјајан синдикат.

Шта очекујете од 2013. године?

По чему ћете памтити 2012.
годину?
Била је то добра година. Памтићу
је по успеху своје ћерке, а морам

Здравље и – ветар у леђа.
За крај: кажите још нешта, шта
год желите?
Пожелећу свима срећну и успе
шну Нову 2013. годину!
(Б. С.)

Ништа.

Мисли Иве Андрића и
Душка Радовића

Коју боју одеће најрадије носите?
Ону која ми лепо стоји.
Ког писца најрадије читате?
Мирјана Бобић Мојсиловић је О. К.

Ког сликара највише цените?
Пају Јовановића.
Шта мислите о замкама
живота?
Свакодневно се суочавамо са
њима.
Знате ли шта су секте?
Наравно. Опасна манипулација.
Која дрога је најгора?
Све.
Којим се спортом бавите?
Вежбам пилатес два пута недељно.
Који хоби имате?
Уживам у дружењу са мојим псом.
Која писма најрадије пишете?
Прошло је време писама.
Да ли су поштари омиљени људи?
Наравно, сваки човек има свог по
штара.
Да ли сте гледали филм „Поштар”
са Кевином Костнером?
Не.
Коју песму најрадије певушите?
„Лађарску” – Ђорђе Балашевић.
Шта је пресудније: љубав или
интерес?
Потребно је пуно љубави према
ближњем свом и по мало интереса
да би се преживело.

Мис ли Иве Анд рић а

Мис ли Душ ка Рад ов ић а

•Кад год ми тако мислимо да су
нам се за нешто „отвориле очи“,
то обично значи да смо их за сто
тине других ствари затворили.

•Кошутњак је пун манијака.
једни трче за женама, а други
без разлога.

•Дођу тако времена, када памет
зашути, будала проговори, а фу
кара се обогати.
•Око љепоте су увијек или мрак
људске судбине или сјај људске
крви.
•Сви прави животи су лијепи и

тешки.

•Живот нам враћа само оно што

ми другима дајемо.

•Тешко

оном који мора неког
другог да унизи, да би се он сам
издигао или боље речено да би
имао илузију да се издигао.

•Толико је било у животу ства
ри којих смо се бојали. А није тре
бало. Требало је живјети.
•У земљи мржње највише мрзе
онога који не мрзи.

•Има неподмитљивих људи.
То су они од којих ништа не за
виси.
•Потребни

смо једни други
ма. Лакше је нама кад знамо
да и вама није добро.

•Туците децу све док вам не
признају зашто сте их тукли.
•Фудбал окупља две врсте
мушкараца: оне који немају де
војке и оне који имају жене.
•У животу је довољно бити
паметан само два пута: кад би
рате занимање и брачног дру
га. Ко оба пута промаши, мора
бити паметан целог живота.
•Само сиромашни знају да
има и сиромашнијих од њих.
Богати виде само богатије од
себе.

•Није највећа будала онај ко не

•Улажите у стомак! То улага
ње даје брзе и видљиве резул
тате. Улагање у главу је дуго
трајно и неизвесно.

•Самоћа је раскош богатих ду

•Помозимо Србији, она нема
никог осим нас.

зна да чита, већ онај који мис ли
да је све што прочита истина.
хова.

фебруар 2013 • број 164

27

ЗАБАВНА СТРАНА

ПОШТАР

Афор из ми

•Белешке америчког бизнисмена у Ру
сији: „Јуче пио с неким Русима - умало ни
сам умро. Данас пио с неким Србима - бо
ље да сам јуче умро.“
•Док енглески амбасадор саставља
српску владу, амерички колега отворено
му се меша у посао.
•Многи људи немају шта да једу, а ипак
су живи. Значи, може се кад се хоће!
•Запалили смо му кућу, али су ватрога
сци брзо стигли, тако да ни његова није
горела до зоре.
•Није ово још права демократија.
Ово је тек инкубација.

•Убрзано се гради обилазница око Бео
града, да се зна докле је наше.
•Само рудари и оџачари раде на црно,
а поштено.
•Кад у препуном аутобусу чујете песму
„ко те има, тај те нема“ проверите где вам
је новчаник.
•Требало би да имамо бар један затвор
са 5 звездица, кад будемо хапсили поли
тичку елиту.
•Према

озбиљним историјским изво
рима, цар Соломон имао је 700 жена, али
ни једну није издржавао.
Е то је то соломонско решење!

•У Крушевцу се строго води рачуна о
томе ко носи фантомку, а ко је обичан ча
рапан.
•Нису нам уврстили Ђавољу варош у
највећа чуда на свету.
Рекли су: „Или цела Србија, или ништа!“
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