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САДРЖАЈСАДРЖАЈ
Реч уред ни ка

По што ва не ко ле ге, пред ста вља-
мо вам ново из да ње По шта ра у ко ме, 
као што сте већ на ви кли, обра ђу је мо 
све зна чај ни је до га ђа је и ак тив но сти 
у Пред у зе ћу, као и на син ди кал ној 
сце ни Ср би је.

Овај број је у великој мери по све-
ћен утицају светске економске кризе 
на на ше Предузеће, али и све нас који 
жи ви мо од свог рада. Разматрали 
смо и податке из завршног рачуна 
на ше фир ме и чи њеницу да смо у сег-
мен ту на ше основне делатности ло-
ше по сло вали. Забринуто за стање у 
По шти, руководство Синдиката ПТТ 
Ср би је одр жа ло је низ састанака са 
ге нералним директором и захтевали 
смо од првог човека наше компаније 
да предузме све мере како посао и 
зараде не би били угрожени. Уко ли-
ко се овакав тренд настави, по сто-
ји реална опасност да ћемо до ћи у 
ситуацију да се боримо са два про бле-
ма – тех но лош ки вишак запослених 
и но ми нално смањење зарада.

Овим темама је посвећен и нај-
ве ћи део интервјуа са Гораном Ћи-
ри ћем, генералним директором 
Поште, али и већина текстова које 
можете про читати у овом броју.

Поред тога, дали смо свој до при-
нос раду Управног одбора Фонда со-
ли дар но сти, па у овом издању можете 
на ћи извештај о њиховом раду, као 
и акта којима се ближе регулише њи-
хов рад и права чланова Фонда.

Оче ку је мо мно го ви ше дешавања 
и син ди кал них ак тив но сти (па и те ма 
за наш лист) то ком ове го ди не, а оче-
ку је мо и ва ше при мед бе, пред ло ге и 
ве сти, ко је би би ле ин те ре сант не за 
на ше чи та о це.
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До ла зак ге не рал ног ди рек то ра 
Го ра на Ћи ри ћа на сед ни цу Глав-

ног од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је и 
ње го во из ла га ње о ва жним те ма ма 
ко је су од ви тал ног зна ча ја за на шу 
ком па ни ју, ис ко ри сти ли смо и да га 
за мо ли мо да од го во ри на не ко ли ко 
пи та ња за „По штар”.

 Ин фор ма ци је о по слов ним ре зул-
та ти ма ни су баш до бре. Има мо 
по да так да је у по сло ва њу на ше 

основ не де лат но сти у про те клој 
го ди ни на пра вљен гу би так од

пре ко 500 ми ли о на ди на ра. Ка кво 
је ста ње у Пред у зе ћу са да? Има ли 
по сло вод ство од го вор на гло бал ну 

кри зу ко ја се очи глед но пре но си
и на на шу По шту?

Тач но је да смо у сег мен ту на ше 
основ не де лат но сти по сло ва ли са 
гу бит ком од 512 ми ло на ди на ра али 
смо, укуп но гле да но, по слов ну го ди-
ну за вр ши ли уз до бит од 2,7 ми ли-
јар ди ди на ра. То су чи ње ни це ко је 
отва ра ју мно га пи та ња, а јед но од 
њих је и раз два ја ње ре зер ви са не од 
оста лих услу га ко ји ма се ба ви мо. Ми 
мо ра мо ар гу мен то ва но на сту пи ти 
пре ма др жа ви и об ја сни ти ко ли ко 
нас ко шта ју услу ге ко је смо, као јав-
ни опе ра тер, ду жни да оба вља мо на 
те ри то ри ји це ле зе мље, а да у исто 
вре ме ни смо аде кват но за шти ће ни 
од стра не те исте др жа ве.

У том кон тек сту, сма трам да је ве-
о ма бит но што ће ко нач но за жи ве ти 
Аген ци ја за по штан ски са о бра ћај ко-
ја ће ре гу ли са ти од но се на тр жи шту 
на ших услу га и што ће мо у том те лу 
има ти љу де ко ји во ле овај си стем и 

ко ји ће га за шти ти, на рав но у скла-
ду са за ко ном. Не же лим да бу де мо 
у по вла шће ном по ло жа ју у од но су 
на кон ку рен ци ју, али не ће мо до зво-
ли ти ни да бу де мо у под ре ђе ном, 
што је до са да, у не ким сег мен ти ма 
на ших услу га, био слу чај. То је, на рав-
но, са мо до бар по че так, а на ла зи мо 
се пред ве ли ким иза зо ви ма у овој 
го ди ни. Чи та ва др жа ва се су о ча ва 
са ве ли ким про бле ми ма ко је је са со-
бом до не ла свет ска еко ном ска кри-
за и све то се у ве ли кој ме ри ре флек-
ту је и на на ше по сло ва ње, па са мим 
тим и на ста ње у По шти.

Наш од го вор мо ра да бу де ак тив-
ни је де ло ва ње на свим ни во и ма, 
ра ци о на ли за ци ја и сма ње ње тро-
шко ва и, као ап со лут ни при о ри тет, 
очу ва ње и ши ре ње по сла ка ко би са-
чу ва ли си стем и сва ко рад но ме сто 

у њему. Ту оче ку јем пу ну са рад њу 
свих за по сле них, а да ћу и лич ни при-
мер, као чо век ко ји има и нај ве ћу од-
го вор ност, ка ко пре ма др жа ви та ко 
и пре ма за по сле ни ма.

У ре ша ва њу про бле ма и пре ва зи-
ла же њу те шко ћа са ко ји ма се су о ча-
ва мо оче ку јем са рад њу за по сле них 
и у том ци љу тру ди ћу се да по сто ји 
пу на ин фор ми са ност и ди ја лог о 
свим отво ре ним пи та њи ма.

 Ко је ме ре се пред у зи ма ју да би 
се очу вао си стем и рад на ме ста 

за по сле них у ПТТ-у у вре ме свет ске 
еко ном ске кри зе?

Пре све га, оче ку је нас ре де фи ни-
са ње од но са са на шим нај ве ћим по-
слов ним парт не ри ма Те ле ко мом и 
Бан ком По штан ском ште ди о ни цом 
ко ји нам до но се 43 од сто при хо да, 
а ко ји већ ду го сто је „отво ре ни”. Же-

ИН ТЕР ВЈУ: ГО РАН ЋИ РИЋ, ГЕ НЕ РАЛ НИ ДИ РЕК ТОР ПО ШТЕ СР БИ ЈЕ

Са чу ва ти си стем и сва ко
рад но ме сто у ње му

Пред на ма је те шка го ди на. Бо ри мо се да по вра ти мо део „си вог” тр жи шта ко је је пре у зе ла кон ку рен-

ци ја и то пре све га у јав ном сек то ру, где са мо од ЕПС-а оче ку је мо 1,5 ми ли о на но вих по ши ља ка на 

ме сеч ном ни воу. Ди рек то ри рад них јед ни ни ца има ју за да так да ве ћом агил но шћу обез бе де уго во-

ре са ло кал ним ко му нал ним си сте ми ма ка ко би до дат но по ве ћа ли обим на ших услу га. Пла ни ра мо 

и ра ци о на ли за ци ју тро шко ва на свим ни во и ма, ка ко би са чу ва ли си стем али и сва ко рад но ме сто у 

ње му. То је за јед нич ки по сао и сва ко мо ра да ти свој до при нос у скла ду са по ло жа јем и од го вор но-

шћу ко ју има у пред у зе ћу.

Милорад Будимир, Горан Ћирић и Александар Павловић
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ли мо да про ши ри мо са рад њу и ни во 
услу га и са Те ле ко мом и са Ште ди о-
ни цом, али и да сма њи мо за ви сност 
ПТТ-а у од но су на њих.

У са рад њи са ре сор ним ми ни-
стар ством и ре гу ла тор ним те лом чи-
ни мо ве ли ке на по ре да по вра ти мо 
део тр жи шта ко ји смо из гу би ли, а 
пре све га да кре не мо да „на па да мо” 
јав ни сек тор и др жав не ин сти ту ци је. 
На ме ра ва мо да ве ли ки део „си вог” 
тр жи шта вра ти мо у ле гал не то ко ве и 
ту оче ку је мо по ве ћа ње оби ма по сла 
и при хо да. Мој за да так је да око 1,5 
ми ли о на по ши ља ка (на ме сеч ном 
ни воу), ко је се са да на ла зе у си вој 
зо ни, вра ти мо у то ко ве јав ног опе ра-
то ра. И ди рек то ри рад них је ди ни ца 
су до би ли за дат ке, та ко да ће мо на-
сту пи ти је дин стве но пре ма ло кал-
ним ко му нал ним си сте ми ма, ка ко 
би и ту за хва ти ли што ве ће тр жи ште. 
По ну ди ће мо јеф ти ну и ква ли тет ну 
услу гу ко ја ће се осла ња ти на на шу 
тех но ло ги ју, а пре све га на хи брид-
ну по шту, штам па ње, ко вер ти ра ње 
и ди стри бу ци ју ра чу на, као и на им-
пле мен та ци ју адре сног ко да. Већ 
има по зи тив них при ме ра са те ре на 
и оче ку је мо до дат них 1,5-2 ми ли о на 
по ши ља ка. Ра ди мо и на то ме да се у 
на шим по шта ма мо же пла ти ти би ло 
ко ји ко му нал ни ра чун и да по ста не-
мо уни вер зал на мре жа и сер вис гра-
ђа ни ма у свим оп шти на ма и гра до ви-
ма. То ће до дат но уве ћа ти при хо де 
од нов ча ног по сло ва ња ко ји има ју 
уз ла зну пу та њу, што сва ка ко тре ба 
по хва ли ти.

Све ове ме ре су у функ ци ји очу-
ва ња си сте ма и рад них ме ста, а мој 
за да так, али и за да так свих за по сле-
них, је да у овим вре ме ни ма сва ко-
днев но учи ни мо до дат ни на пор и 
да сва ко га да на иза нас оста не не ки 
ре зул тат ко ји ће овом си сте му да ти 
до дат ну вред ност

 Сви при ча ју о штед њи и ра ци о на-
ли за ци ји као на чи ни ма да се кри за 

ба рем убла жи. Наш син ди кат,
по ред то га, ин си сти ра и на пи та њу

 од го вор но сти на свим ни во и ма.

Вре ме на су та ква и на ме ће се по-
тре ба да се ште ди на сва ком ме сту и 
сва ком ни воу. По че ћу од се бе и за то 
сма трам да сва ко мо ра сво јим лич-
ним при ме ром да ти до при нос, ка-

ко би ра ци о нал ни је ко ри сти ли оно 
што има мо. То ће би ти мо ја кључ на 
по ру ка за све љу де у ПТТ-у и не ћу 
то ле ри са ти ба ха то по на ша ње пре ма 
имо ви ни на ше ком па ни је. Што се од-
го вор но сти ти че, бу ди те уве ре ни да 
ће она би ти ус по ста вље на на свим 
ни во и ма. Знам да вла да ми шље ње 
да се ка жња ва ју са мо рад ни ци у ди-
рект ној про из вод њи, али бу ди те уве-
ре ни да не ће ви ше би ти та ко. Ни во 
од го вор но сти ра сте са по ло жа јем 
у си сте му, баш као и оба ве за да се 
лич ним при ме ром ути че на ста ње 
у ком па ни ји. У про тив ном, угро жа-
ва мо бу дућ ност ПТТ-а и свих на ших 
рад ни ка.

По себ ну па жњу ће мо обра ти ти 
пи та њу на бав ки у Пред у зе ћу и ту 
већ пред у зи ма мо од ре ђе не ко ра ке. 
Не мо гу оче ки ва ти од шал тер ских 
рад ни ка и до став ља ча да да ју свој 
мак си мал ни до при нос и ра де ко-
рект но ако ми сле (а че сто су у пра-
ву) да по сто је не пра вил но сти у вр ху 
пре ду зе ћа и да су основ на сред ства 
за рад, па и уни фор ме, на ба вље не у 
су прот но сти са до ма ћин ским од но-
сом пре ма на шој ком па ни ји. Ис пи-
ту је мо све сум њи ве на бав ке и че сто 
има мо слу чај да су за ко ни и пра ви ла 
ис по што ва ни, а да је на ба вље на не-
ква ли тет на ро ба и то по ве ћој це ни 
од тр жи шне. То мо ра мо спре чи ти и 
да ти при мер сви ма ка ко се од но си-
ти пре ма фир ми у ко јој за ра ђу је мо 
пла ту.

Раз ма тра мо до де та ља на бав ке 
мо пе да, си гур но сних ко фе ра, по сто-
ма та, ста но ва и ко ри стим ову при-
ли ку да по зо вем све да се укљу че у 
отво рен ди ја лог, ка ко би раз ре ши ли 
евен ту ал не ди ле ме и ка ко би на бав-
ке би ле у пот пу но сти у функ ци ји 
пред у зе ћа. Пот пу но је из ли шно да се 
убе ђу је мо ка ко тре ба по што ва ти за-
кон и за кон ску про це ду ру при ли ком 
на бав ки, али ће мо обра ти ти па жњу 
и на про бле ме ко ји пра те на бав ке и 
ко је су у скла ду су са за ко ном, али ни-
су у скла ду са до брим до ма ћин ским 
од но сом пре ма фир ми.

 И ма мо са зна ња да по сто је 
про бле ми у од но си ма са Те лу сом, 

пред у зе ћем ко је за нас оба вља 
по сло ве одр жа ва ња хи ги је не и чу-

ва ња на ших обје ка та. Син ди ка ти 
су ак тив но уче ство ва ли у про це су 

одва ја ња тих по сло ва из По ште и 
у пре ла ску на ших рад ни ка у Те лус, 

па за то осе ћа мо део од го вор но сти 
за њи хов са да шњи по ло жај. Са дру-
ге стра не, по сто ји и од го вор ност 
пре ма на шој ком па ни ји и по тре ба 

да се према сре дстви ма ко ји ма
рас по ла же мо од но си мо што

ра ци о нал ни је. Мо же ли се на ћи ком-
про ми сно ре ше ње за тај про блем?

Ми смо тај уго вор на сле ди ли и ја-
сно ми је са ко јих по зи ци ја ви на сту-
па те, као и да та мо ра де љу ди ко ји 
су го ди на ма би ли део на шег си сте-
ма. И ја осе ћам од го вор ност пре ма 
тим љу ди ма и же лим да они на ста ве 
да ра де и при ма ју сво је за ра де, али 
имам и од го вор ност пре ма По шти. 
За то ми са да тра жи мо ре ше ње има-
ју ћи у ви ду обе стра не ове при че. 
Ми го ди шње, на осно ву уго во ра 
ко ји са др жи став ке ко је ни су ре ал-
не, пла ћа мо за услу ге чи шће ња и 
обез бе ђи ва ње на ших обје ка та пре-
ко 800 ми ли о на ди на ра! Мо ра мо 
ре де фи ни са ти тај уго вор на на чин 
ко ји мо ра обез бе ди ти кон ти ну и тет 
ра да Те лу са, али и за шти ти по ло жај 
По ште. Сма трам да смо да ли фер 
по ну ду ко ја је из ба лан си ра на и ре-
ал на и да се у ова ко те шким вре ме-
ни ма мо ра про ме ни ти и на чин раз-
ми шља ња, па и од нос пре ма по слу 
и оба ве за ма.

 Све нас, у овом тре нут ку,
за ни ма и за ра да из до би ти ко ју 

оче ку је мо. У прет ход ним раз го во-
ри ма са Ва ма сте кли смо ути сак 
да су та оче ки ва ња ре ал на. Ка ко 
са да сто је ства ри, с об зи ром на 
за кљу чак Вла де Ср би је у ко ме се, 

на не ки на чин, су ге ри ше рас по де ла 
до би ти у јав ним пред у зе ћи ма.
Пред у слов за раз го вор на ову 

те му је за вр ше так ра да ре ви зор ске 
ку ће и до би ја ње кон со ли до ва ног из-
ве шта ја и тај по сао за са да иде до ста 
до бро. Раз го ва ра ли смо са пре ми је-
ром Вла де Ре пу бли ке Ср би је Мир-

ком Цвет ко ви ћем и пре до чи ли му, 
кроз пла но ве по сло ва ња, на ме ру да 
ис пла ти мо за ра ду из до би ти ко ја је 
оства ре на. Лич но ћу се по тру ди ти да 
тај план оства ри мо она ко ка ко смо 
и пред ви де ли. Сле де раз го во ри са 
Ми ни стар ством фи нан си ја и ја сам 
оп ти ми ста. Оче ку јем да ће мо ус пе ти 
да из вр ши мо ту ис пла ту, при бли жно 
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КОРИШЋЕЊЕ МОПЕДА И БИЦИКЛА У ПОШТИ

Плата пала због мопеда!?
Члан 53 нашег колективног уго во-

ра је коришћење мопеда и би ци ка ла 
регулисао на задовољавајући на чин, 
било да су та средства у вла сни штву 
предузећа или за по сле них, а про-
бле ми се јављају ка да је бу џет ска ин-
спек ција у сеп тем бру 2008. посетила 
на ше пре ду зеће. Они су  утврдили 
да по сто је неправилности у исплати 
„пау ша ла“, односно новчаног из-
но са који је добијао запослени 
за одр жа ва ње мопеда. Изречене 
су каз не како за фирму, тако и за 
од го вор но лице. Део исплаћиван 
у бо но ви ма за потрошњу горива 
ни је споран, али овај други део за 
одр жа ва ње има третман зараде, и 
за кон обавезује да се плате порези 
и до при носи. Ситу ација се није ре-
ша вала до краја 2008, да би у сво-

јеврсном цајтноту сви заостали по-
рези и доприноси били плаћени са 
децембарском зарадом. Пошто су то 
значајна средства, дошло је до па да 
зарада осталим запосленима, про -
сеч но око 3%, што је (разумљиво) 
иза звало велико незадовољство. 
Син ди кат је морао да реагује и пр ва 
реак ци ја је било тражење од го вор-
ности за пропусте у раду и оба рање 
зараде свим запосленима. Као ду-
го роч на мера морало се при сту-
пити из на ла же њу ре ше ња за но во-
насталу ситуацију. Ини ци ра ли смо 
активирање комисије за ко лек тивно 
преговарање. Дилема је би ла да ли ту 
материју уредити анек сом члана 53 
колективног уго во ра или од лу ком ге-
не рал ног ди рек тора, што је у пракси 
јед но став нији начин. Овај про блем 

су штин ски би се решавао на један 
од не ко ли ко мо гу ћих на чина. Први 
на чин је да се настави са исплатом 
бо но ва за гориво (картице), а да 
се трошкови одржавања правдају 
ра чу нима из овлашћених сервиса. 
Дру ги начин би био да запослени 
одр жа ва возило о свом трошку, 
амо рти за циони век возила би се 
скра тио на половину досадашњег, и 
та да то превозно средство пре ла  зи 
у вла сни штво за по сле ног. По сто је 
још нека размишљања на ову тему 
која се ба зи ра ју на ова два по  ме ну-
та мо де ла, тако да се, уз раз ре ше-
ње не ких дилема правне при ро де 
тре ба на дати да ће се хит но на ћи 
ре ше ње за ко риш ћење и правилно 
газдовање за око 1700 мо пе да и око 
900 бицикала.

у ви си ни и на на чин ка ко је то ура ђе-
но прет ход не го ди не.

 Ка кав је тре нут но став на шег 
пред у зе ћа пре ма ин ве сти ци ја ма

и хо ће ли се гра ди ти и мо дер ни зо-
ва ти по штан ски цен три?

Наш про је кат Глав ног по штан ског 
цен тра је од стра не Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је про гла шен за је дан од де сет 
нај ва жни јих про је ка та у овој го ди ни 
и ми ће мо од луч но кре ну ти у ње го-
ву ре а ли за ци ју. Ве о ма је бит но да 
ко нач но ауто ма ти зу је мо про цес пре-
ра де по штан ских по ши ља ка, што ће 
нам омо гу ћи ти и пот пу ну им пле мен-
та ци ју адре сног ко да. Ре зул тат тре ба 
да бу де ве ћи ква ли тет на ших услу га 
и сма ње ње ма ну ел ног ра да, па са-
мим тим и по бољ ша ње усло ва у ко-
ји ма да нас ра де на ше ко ле ге у тим 
цен три ма. До ку мен та ци ја за тен дер 
је при пре мље на и тај по сао се ра ди 
ве о ма озбиљ но, јер же ли мо да по сту-
пак бу де успе шан ка ко не би до шло 
до од ла га ња по чет ка из град ње. Но-
вац за ову ин ве сти ци ју, као још је дан 
од пред у сло ва за ре а ли за ци ју овог 
про јек та, је обез бе ђен.

 Ка ква је суд би на та ко зва них 
non-co re де лат но сти? Има мо не-

га тив на ис ку ст ва са до са да шњим 
ре струк ту ри ра њем пред у зе ћа.

Наш циљ је да рад не је ди ни це пра-
те ћих де лат но сти им пле мен ти рамo у 
основ ну де лат ност. Пла ни ра се на бав-
ка опре ме и ре а ли за ци ја про јек та хи-
брид не по ште и на тим по сло ви ма 
ће се ан га жо ва ти де ло ви про сто ра 
и људ ства из тих ор га ни за ци о них де-
ло ва. За и ста ни је ло гич но да има мо 
штам па ри ју, а да ку пу је мо ко вер те и 
да за то из два ја мо зна чај на сред ства. 
Пра те ће де лат но сти мо ра ју би ти у 
функ ци ји на ше основ не де лат но сти 
и то ће би ти на ша стра те ги ја пре ма 
њи ма у на ред ном пе ри о ду. Оче ку јем 
да на тај на чин оства ри мо и зна чај не 
уште де у си сте му али и да, пре све га, 
не бу де мо ви ше у си ту а ци ји да због 
ло ших на бав ки и „па да ња” тен де ра 
не ма мо на на шим шал те ри ма основ-
не обрас це и ма те ри јал за рад.

 Син ди кат ПТТ Ср би је за сту па
ми шље ње да је нео п ход на де цен-
тра ли за ци ја Пред у зе ћа. Ка ква су 
Ва ша раз ми шља ња на ову те му. 

Хо ће ли ди рек то ри рад них
једи ни ца до би ти ви ше

овла шће ња и од го вор но сти?

Да, то ће се си гур но де си ти и ми 
смо већ за по че ли са ре ги о на ли за-

ци јом као пр вим ко ра ком ка де цен-
тра ли за ци ји, али је то за ме не, пре 
све га, функ ци о нал но пи та ње. Имам 
по да так да се дам на ших рад них 
је ди ни ца не ма ни је дан уго вор са 
ло кал ним ко му нал ним си сте ми ма! 
Има за то и објек тив них и су бјек-
тив них раз ло га, али је наш циљ да 
ди рек то ри рад них је ди ни ца мо ра ју 
има ти кон так те и са рад њу са гра до-
на чел ни ци ма и пред сед ни ци ма оп-
шти на. Они мо ра ју има ти до вољ но 
ауто ри те та да обез бе де до бре уго-
во ре и но ве по сло ве уз, на рав но, 
ви ше сло бо де у ра ду и ве ћа овла-
шће ња од до са да шњих. Оче ку јем 
да ће тај про цес до при не ти по ве ћа-
њу бро ја на ших услу га, што нам је 
основ ни циљ.

 На крају, какву поруку имате
за наше читаоце?

Све ово што сам рекао треба по-
сма тра ти као скуп мера које су у функ-
ци ји очувања система и радних ме-
ста, а мој задатак, али и задатак свих 
за по сле них, је да у овим временима 
сва ко днев но учинимо додатни на-
пор и да свакога дана иза нас остане 
не ки резултат који ће овом систему 
да ти до дат ну вредност.
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На кон пре го во ра са ММФ-ом, вла-
да је на ја ви ла сет ме ра ка ко би, 

пре све га, по пу ни ла ру пу у бу џе ту и 
ума њи ла не га тив не ефек те свет ске 
еко ном ске кри зе. Ин те ре сант но је да 
се ме ре у нај ве ћем де лу од но се на јав-
ни сек тор и та ко зва ну сред њу 
кла су гра ђан ства што је, у нај-
ма њу ру ку, чуд но. На рав но да 
смо све сни вре ме на у ко ји ма 
жи ви мо и да по др жа ва мо све 
ме ре ко је би тре ба ло да до не-
су бо љи так чи та вој др жа ви у 
ко јој жи ви мо и ра ди мо, али 
се из пре зен то ва ног се та ме-
ра по ста вља оправ да но пи та-
ње њи хо ве пра вед но сти. Пла-
ни ра се уво ђе ње до дат ног, 
со ли дар ног по ре за, пла те у 
јав ном сек то ру се за мр за ва ју 
на ја ну ар ском ни воу, а јав на 
пред у зе ћа ће убу ду ће би ти у 
оба ве зи да сав про фит упла-
ћу ју у бу џет.

На ме ће се за кљу чак да Вла да Ре-
пу бли ке Ср би је при ли ком до но ше-
ња ових ме ра ни је во ди ла до вољ но 
ра чу на о рад ни ци ма, пр вен стве но у 
јав ним пред у зе ћи ма и да за јед но са 
пред став ни ци ма та ко зва них ре пре-
зен та тив них син ди ка та по ку ша ва да 
ума њи њи хо ва, те шком му ком, сте че-
на пра ва.

Под из го во ром свет ске еко ном-
ске кри зе и уз бла го слов вла де и „ло-
јал них“ син ди ка та у Ср би ји вла сни-
ци круп ног и стра ног ка пи та ла сав 
те рет пре ба цу ју по но во на рад ни ке 
и њи хо ве по ро ди це, па и на ма ле и 
сред ње пред у зет ни ке, ко ји жи ве од 
свог ра да.

Нај но ви је ме ре ко је се на ја вљу ју 
и ко ји ма вла да по ку ша ва да се до дво-
ри ММФ-у не би ли до би ла кре ди те 
за одр жа ње „нео др жи вог“ бу џе та за 
2009. го ди ну, за рад ни ке у Ср би ји 
зна чи сро за ва ње рад нич ких пра ва и 
рад нич ког до сто јан ства ис под гра ни-
це за ко ју смо се је два из бо ри ли и на 
ко ју ће мо се те шко по но во вра ти ти. 

Упо зо ри ли смо и Вла ду Србије и 
јав ност да се јед но стра ним и крат ко-
роч ним ме ра ма са мо по ве ћа ва број 
си ро ма шних и да се у Ср би ји тре нут-

про дав ни ца ма по це лој Ср би ји до-
вољ но го во ри, али исто вре ме но и 
вре ђа људ ско до сто јан ство оних ко-
ји су при мо ра ни да у њи ма ку пу ју као 
гра ђа ни дру гог ре да. До шло је вре ме 
да ко нач но схва ти мо да жи ви мо у 
вре ме ну су ро вог ка пи та ли зма, где је 
и др жа ва још увек вла сник ка пи та ла 
и у скла ду са тим се и по на ша пре ма 
они ма ко ји за про да ју има ју са мо сво-
ју рад ну сна гу.

За по сле ни у јав ном и фи нан сиј-
ском сек то ру, др жав ној и ло кал ној 
упра ви, ло кал ним ЈП и ве ли ким 
др жав ним си сте ми ма су ди рект но 
под ре ђе ни др жа ви, од но сно Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је, па је нај но ви јим 
ме ра ма ко је се на ја вљу ју до шао ред 
и на нас да нам се оду зму сте че на 
пра ва из ко лек тив них уго во ра и по 
ра зним осно ва ма сма ње „ве ли ке“ за-
ра де јер тре ба сма њи ти рас хо де у 
бу џе ту и би ти со ли да ран са ве ћи ном 
за по сле них у Ср би ји чи је су за ра де 
ис под про се ка.

Али син ди ка ти у Кон фе де ра ци ји, 
од но сно ми ко ји ра ди мо у овим сек-
то ри ма зна мо да су чи ње ни це сле-
деће:

–  Број из вр ши ла ца, од но сно за по-
сле них у овим сек то ри ма се као 

по сле ди ца ре струк ту ри ра ња и 
ра ци о на ли за ци је зна чај но сма-
њио, док је обим по сла остао 
исти;

–  За по сле ни ма ко ји су по си ли од-
ре ђе них за ко на или ме ра Вла де, 

из два ја њем у дру га при вред-
на дру штва, мо ра ли да на пу-
сте ове сек то ре, дра стич но је 
сма њен ни во пра ва и за ра да;

–  Оним за по сле ни ма, ко-
ји су по осно ву пла ни-
ра ног тех но ло шког ви-
шка би ли при ну ђе ни да 
при хва те спо ра зум ни 
рас кид уго во ра о ра ду, 
ни је по ну ђе на ни ка ква 
дру га ал тер на ти ва осим 
слу жбе за за по шља ва-
ње, иако су то у ве ли-
ком бро ју би ли рад ни-
ци са пре ко 40 го ди на 
жи во та;

–  За ра де у овим сек то ри ма су и до-
са да шњим ак ти ма и ме ра ма вла-
де од 2000. го ди не си сте мат ски 
одр жа ва не на ни жем ни воу од 
ре ал ног и ра сле спо ри је у од но-
су на дру ге сек то ре;

–  У огра ни че ној ма си за ра да ни је 
би ло про сто ра за ис пла те до да-
та ка и на кна да, као што су пре-
ко вре ме ни рад, рад на те ре ну, 
то пли оброк и ре грес, за ра ђе не 
днев ни це и дру гих, ко ји су За ко-
ном о ра ду и ко лек тив ним уго во-
ри ма пред ви ђе не и при па да ле 
за по сле ни ма;

Сто га су за нас и на ше чла но ве син-
ди ка та не при хва тљи ве ме ре вла де, 
као и би ло ка кви спо ра зу ми и ак ти у 
ко ји ма ни смо уче ство ва ли, а ко ји ма 
се угро жа ва сте че ни ни во пра ва и 
за ра да у сек то ри ма ко је пред ста вља-
мо, јер ми ра ди мо да би смо са на шим 
по ро ди ца ма мо гли ко ли ко-то ли ко 
при стој но да жи ви мо и не ће мо да бу-
де мо др жа ва си ро ма шних.

За то по зи ва мо све сло бод не син-
ди ка те и рад ни ке да за јед но бра ни мо 
на ше до сто јан ство и пра ва ко ја нам 
при па да ју!

Конфедерација
слободних синдиката

МЕ РЕ ДР ЖА ВЕ ДО ГО ВО РЕ НЕ СА ММФ-ОМ ТЕ РА ЈУ РАД НИ КЕ У СИ РО МА ШТВО

За мр за ва ње пла та и до дат ни по рез

Владу очекују велики изазови

но ства ра још ве ће кла сно ра сло ја-
ва ње из ме ђу ма лог бро ја бо га тих и 
све ве ћег бро ја си ро ма шних, ко ји 
ће че ка ти у ре до ви ма ис пред СОС 
про дав ни ца. Са ма чи ње ни ца да се 
по ја вљу је све ве ћа по тре ба за овим 
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ЧЕ ТР НА Е СТА СЕД НИ ЦА ГЛАВ НОГ ОД БО РА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Оче ку је мо ве ће ан га жо ва ње,
но ве при хо де и услу ге и штед њу 

на свим ни во и ма

Цен трал на тач ка 14. сед ни це Глав-
ног од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би-

је, одр жа не 5. мар та у Бе о гра ду, би ла 
је ак ту ел на си ту а ци ја у ПТТ-у на кон 
усва ја ња за вр шног ра чу на за 2008. 
го ди ну. Уче шће ге не рал ног ди рек-
то ра Го ра на Ћи ри ћа у ра ду Глав ног 
од бо ра и ње го во из ла га ње учи ни ли 
су рад ин те ре сант ни јим и ефи ка сни-
јим. До бро се ви де ло да ге не рал ни 
ди рек тор има ја сан пре глед си ту а ци-
је и ви зи ју ко јим пу те ви ма се мо же 
раз ви ја ти по штан ска де лат ност, да 
би се кри за са вла да ла и По шта оста-
ла на но га ма.

По шта је про шлу го ди ну за вр ши-
ла са не то до бит ком од 2,7 ми ли јар-
ди ди на ра и то је без сум ње вр ло 
зна чај на чи ње ни ца. Ипак, оно што 
нас је нај ви ше за бри ну ло и око че га 
се во ди ла по ле ми ка на сед ни ци је по-
да так да је оства рен гу би так у на шој 
основ ној де лат но сти од 512 ми ли о-
на ди на ра.

Ћи рић је на ја вио ин тен зив ни ју 
са рад њу са ве ли ким ко ри сни ци ма 
у обез бе ђи ва њу но вих при хо да и 
пре ци зи ра ње сва ког сег мен та и 
свих бит них та ча ка где је мо гу ће ра-
ци о нал ни је по сло ва ње, по ме нув ши 
мо гу ћу уште ду у тро шко ви ма од око 
250 ми ли о на ди на ра.

– Оче ку је нас ре де фи ни са ње од-
но са са на шим нај ве ћим по слов ним 
парт не ри ма „Тeле ко мом” и По штан-
ском ште ди о ни цом, ко ји нам до но се 
43 по сто при хо да. Та ко ђе је и „Те лус” 
у фо ку су. У са рад њи са ре сор ним 
ми ни стар ством и ре гу ла тор ним те-

лом чи ни мо ве ли ке на по ре да по-
вра ти мо део тр жи шта и да пот пу но 
об у хва ти мо јав ни сек тор и др жав не 
ин сти ту ци је. Си во тр жи ште мо ра да 
бу де ле га ли зо ва но, и ту се на ла зе по-
за ма шне ре зер ве за бо љи би ланс. У 
сва ком слу ча ју че ка ју нас по ве ћа но 
ан га жо ва ње свих фак то ра, но ви при-
хо ди, но ве услу ге и штед ња на свим 
ни во и ма. На сто ја ће мо да у пот пу но-
сти од го во ри мо пла ну кад је реч о 
при ма њи ма за по сле них, укљу чу ју-
ћи ту и за ра ду из до би ти – ка зао је 
Го ран Ћи рић.

У рас пра ви ко ја је усле ди ла чу ло 
се и ми шље ње да су то са мо ле пе ре-
чи и мар ке тинг пр вог чо ве ка на шег 
Пред у зе ћа, јер ци фре го во ре дру-
га чи је, али ка ко је го спо дин Ћи рић 
имао ра ни је уго во ре не оба ве зе, из о-
ста ло је укр шта ње ми шље ња.

Ина че, пре ма би лан су успе ха, 
По шта је у 2008. го ди ни по сло ва ла 
са не то до бит ком од 2,7 ми ли јар ди 
ди на ра, или 33 ми ли о на евра, што је 
раз ли ка из ме ђу укуп но оства ре них 
при хо да од 22,087 ми ли јар ди и укуп-
них рас хо да од 19,381 ми ли јар де ди-
на ра. Имо ви на По ште Ср би је је 98,7 
ми ли јар ди ди на ра, од че га је стал на 
имо ви на 84,3, а обрт на 14,4 ми ли јар-
де. Соп стве ни из во ри Пред у зе ћа 
су 12 пу та ве ћи од по зајм ље них, а 
ра цио оп ште ли квид но сти из но си 
5,6 што зна чи да је обрт на имо ви на 
око пет пу та ве ћа од крат ко роч них 
оба ве за (нор ма за овај ра цио је 2:1). 
По ре ђе њем про сеч не не то за ра де 
у де цем бру 2008. го ди не, ка да је ис-

пла ће но 36.219 ди на ра, и за ра де у 
де цем бру 2007. го ди не, у из но су од 
31.505 ди на ра, до би ја се по да так да 
је пла та уве ћа на чак за 24,1 од сто, 
ме ђу тим, њен ре а лан раст је 10,9 од-
сто.

ДО НЕ ТИ ЦЕ ЛО ВИТ
ЗАЈЕДНИЧ КИ ПЛАН МЕ РА

Пред сед ник Алек сан дар Па вло-

вић је по тен ци рао по тре бу да се из-
ра ди ком пле тан план По ште за из ла-
зак из кри зе, што због уну тра шњих, 
што због ве ли ких спо ља шњих те-
шко ћа. Уко ли ко се не бу де де ло ва ло 
и бр зо и од луч но и уса гла ше но, мо-
же се пред ви де ти ка ко ће из гле да ти 
за вр шни ра чун за те ку ћу го ди ну, у 
ко јој се већ су о ча ва мо са не га тив-
ним ути ца јем свет ске еко ном ске 
кри зе на на шу др жа ву, па са мим тим 
и на Пред у зе ће. Он је под се тио и на 
за кљу чак вла де о ре стрик ци ја ма, ко-
је до ди ру ју и рас по де лу из до би ти. 
Вла ди мир Мал ба шић је под се тио 
да је за да так Син ди ка та да ис тра ја-
ва на усло ви ма и ква ли те ту ра да, на 
пла та ма, на без бед но сти и за шти ти, 
а да је по сло да вац оба ве зан да обез-
бе ди по сао и да до ма ћин ски спро-
во ди по слов ну по ли ти ку и оба ве зе 
ко је има ПТТ.

Члан Управ ног од бо ра фир ме 
Слав ко То па лов је го во рио о по-
слов ним ре зул та ти ма пред у зе ћа и 
ука зао на опа сно сти по слов ног гу-
бит ка. Он је из ра зио за бри ну тост 
што је гу би так из основ ног по сло-
ва ња пет пу та ве ћи у 2008. не го у 

По шта је 2008. го ди ну за вр ши ла са 2,7 ми ли јар ди ди на ра у плу су  Пред сто ји из ра да пла на са свим 

еле мен ти ма бит ним за пре ва зи ла же ње кри зне 2009. го ди не  Ге не рал ни ди рек тор Го ран Ћи рић дао 

чла но ви ма Глав ног од бо ра пре ци зну сли ку ста ња у По шти  Пред сед ник Син ди ка та Алек сан дар Па-

вло вић из ра зио за бри ну тост због не га тив ног ути ца ја еко ном ске кри зе и кон стант ног сма ње ња оби-

ма услу га и при хо да у на шој де лат но сти  Си во тр жи ште мо ра да бу де ле га ли зо ва но и ту се на ла зе 

по за ма шне ре зер ве за бо љи по слов ни би ланс  Скуп шти на Син ди ка та за ка за на за 24. и 25. април у 

Со ко Ба њи  Из ве штај Од бо ра за без бед ност и пред лог но вих ме ра до би ли пу ну по др шку Глав ног 

од бо ра  Усво јен Фи нан сиј ски план Син ди ка та за 2009. го ди ну
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2007. го ди ни и што се мо ра ју тро ши-
ти сред ства од ди ви ден де и ка ма та. 
Ука зао је и на не га ти ван по слов ни 
тренд на по чет ку 2009. го ди не. Рај-

ко Ко ва че вић је ис та као да се у 
По шти мо ра хит но са чи ни ти план 
ме ра ра ци о на ли за ци је и сма ње ња 
тро шко ва по сло ва ња. Пред сед ник 
Глав ног од бо ра Ми ло рад Бу ди мир 
је био ми шље ња да Син ди кат тре ба 
да по ну ди ге не рал ном ди рек то ру 
пу ну по моћ у до но ше њу пла на ме ра 
из ла ска из кри зе. Злат ко Фа би јан је 
ре као да је за по сле но 120 рад ни ка 
ви ше не го што је оти шло из фир ме 
и „да ви ди мо шта ће мо са та квим по-
на ша њем”. Мом чи ло Је ли сав чић је 
на гла сио да се про грам мо ра на пра-
ви ти са ро ко ви ма и да се ре дов но 
мо ра ана ли зи ра ти ак тив ни пре сек 
учи ње ног. У ди ску си ји су уче ство ва-
ли и Сте ван Са ла пу ра, Бо ри слав 

Фи ли по вић, То ми слав Јан ко вић, 

Жив ка Бо шко вић, Дра ган Стан ко-

вић, Звон ко Кур ћу бић и Слав ко 

Бр кић.
Глав ни од бор је по том до нео од-

лу ку да при хва ти став Из вр шног од-
бо ра да се ге не рал ном ди рек то ру 
пред ло жи да се ура ди за јед нич ки 
план ме ра ра ди пре ва зи ла же ња про-
бле ма и из ла ска По ште из си ту а ци је 
у ко јој се на ла зи. У том пла ну пр вен-
ство тре ба да ти ме рама штед ње, де-
цен тра ли за ци ји Пред у зе ћа и пи та њу 
од го вор но сти. Та ко ђе је при хва ће на 
ини ци ја ти ва три син ди кал не ор га ни-
за ци је – Бе о град цен тра, Зе му на и 
Тран спор та – ко је су тра жи ле од го во-
ре на сле де ћа пи та ња: оства ри ва ње 
сти му ла ци ја ге не рал ног ди рек то ра 
и ди рек то ра ор га ни за ци о них је ди-
ни ца и из нос сред ста ва ис пла ће них 
по уго во ри ма о де лу у по след ња 
три ме се ца и број но во за по сле них 
од по чет ка 2009. го ди не, иако је на-
ред бом ге не рал ног ди рек то ра био 
за бра њен при јем.

Тач ка днев ног ре да под на зи вом 
Ак ту ел на си ту а ци ја у Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је од ра ђе на је у све тлу при пре-
ме Скуп шти не Син ди ка та за ка за не 
за 24. и 25. април у Со ко Ба њи. Сва-
ка ко да ће ту у жи жи бити ак ту ел на 
си ту а ци ја у По шти и Син ди ка ту и по-
ло жај за по сле них, до но ше ње но вог 
Ста ту та и 2009. као из бор на го ди на 
Син ди ка та на свим ни во и ма.

Го ди шњи из ве штај Од бо ра за 
без бед ност под нео је пред сед ник 
Од бо ра Рај ко Ко ва че вић, ко ји је ис-
та као да је Од бор од кон сти ту и са ња 
одр жао шест са ста на ка и да бро ји 
се дам чла но ва (тро је спе ци ја ли ста 
и по дво је из ре пре зен та тив них 
Син ди ка та). До не ти су Пoслов ник 
и План ра да, под од бо ри од по три 
чла на фор ми ра ни су у свим рад ним 
је ди ни ца ма.

На по след њем са стан ку Од бо ра, 
утвр ђе не су сле де ће те зе за ела бо-
рат о без бед но сти: да на го ми ла ну 
про бле ма ти ку ве за ну за без бед ност 

Ко ва че вић је на гла сио да те жи-
ште при ли ком из ра де ма те ри ја ла 
тре ба ста ви ти на ква ли тет ну про це-
ни угро же но сти без бед но сти и здра-
вља за по сле них. Про це ну угро же но-
сти тре ба ура ди ти по при о ри те ти ма, 
ло ка ци ја ма и зна ча ју је ди ни ца по-
штан ске мре же и са гле да ти по тре бе 
и тер ми не укљу чи ва ња спе ци ја ли зо-
ва них др жав них ор га на МУП-а.

БИТ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ
СТРА ТЕ ГИ ЈЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

Стра те ги ја у обла сти без бед но-
сти Пред у зе ћа тре ба по себ но да 

Главни одбор држи све у фокусу

у Пред у зе ћу раз мо тре за јед нич ки 
Са мо стал ни сек тор за упра вља ње 
ри зи ком са ди рек ци ја ма за по штан-
ску мре жу и услу ге; да се пред ло жи 
струч ни тим за из ра ду ела бо ра та о 
без бед но сти у Пред у зе ћу са пре ци-
зним ро ко ви ма; да се рад на вер зи ја 
пред ло га ела бо ра та до ста ви свим 
ор га ни за ци о ним де ло ви ма на раз-
ма тра ње, а да се за ста вља ње при-
мед би пред ло га и су ге сти ја оста ви 
ра зу ман рок. Струч ни тим тре ба да 
об је ди ни све пред ло ге и да рад ну 
вер зи ју упу ти Управ ном од бо ру 
Пред у зе ћа на раз ма тра ње и усва ја-
ње, на кон че га би се ела бо рат до ста-
вио свим ор га ни за ци о ним де ло ви ма 
Пред у зе ћа као основ ни до ку мент из 
ко јег би сва ка ор га ни за ци о на це ли-
на тре ба ла да са чи ни свој пред лог 
ме ра за без бед ност. Пред ло же но је 
да но си лац свих по сло ва за ове ак-
тив но сти бу де Сек тор за упра вља ње 
ри зи ком.

об у хва ти си стем ме ра и по сту па ка 
ко ји се од но се на ору жа не пљач ке, 
али да се не за бо ра ви ни за шти та 
од по жа ра, као по се бан сег ме нат. 
Тре ба са гле да ти и де таљ но ана ли-
зи ра ти но ве про це не у си сте му 
оси гу ра ња имо ви не и људ ства (сма-
њи ти пре ми је оси гу ра ња за објек те 
ко ји су ма ње угро же ни, а по ве ћа ти 
пре ми је за ри зич не по ште). Та ко ђе 
оба ве зно тре ба уве за ти аларм ни 
си стем ве за са по ли ци јом за ри зич-
не по ште без об зи ра на це ну, јер би 
се ти ме ап со лут но по ве ћа ла ефи ка-
сност функ ци је.

Као за кљу чак, Ко ва че вић је ис-
та као да се у овом сег мен ту по сло-
ва ња не де лу је пре вен тив но и ду го-
трај но, већ да су се ства ри ре ша ва ле 
„ад хок”, што је у про те клом пе ри о ду 
има ло ве ли ких не га тив них по сле ди-
ца. Та ко ђе се не до вољ но по све ћу је 
па жња за шти ти за по сле них, по себ-
но за пре тр пље ни стрес на кон пљач-
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ке, јер он иза зи ва трај не пси хич ке 
по сле ди це. Ан га жо ва ње ме ди ја на 
овом сег мен ту функ ци о ни са ња је 
од по себ ног зна ча ја и за то тре ба по-
себ но раз ра ди ти тај део ела бо ра та. 
Го ди шњи из ве штај Од бо ра за без-
бед ност Глав ни од бор јед но гла сно 
је усво јио.

Без ди ску си је је при хва ћен и из-
ве штај Ко ми си је за по пис имо ви не 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, ко ји је под-
не ла пред сед ни ца Ко ми си је Ве сна 

Ба шић.
Сле дио је Из ве штај о ма те ри јал но-

фи на сиј ском по сло ва њу Син ди ка та 
за 2008. го ди ну, ко ји је обра зло жи ла 
Бо ја на Ми ло је вић, члан Над зор ног 
од бо ра. У ди ску си ји су Зо ри ца Зец 
и Дра ган Стан ко вић пред ло жи ли 
да се из ја шња ва ње о том до ку мен-
ту од ло жи за на ред ну сед ни цу, што 
је Глав ни од бор при хва тио ве ћи ном 
гла со ва. По том је на днев ном ре ду 
био Фи нан сиј ски план Син ди ка та за 
2009. го ди ну, ко ји је усво јен са јед-
ним гла сом про тив.

Чла но ви Глав ног од бо ра су тра жи-
ли ин фор ма ци ју у ве зи са рас ки дом 
по ли се здрав стве ног оси гу ра ња 
са ком па ни јом „Ду нав оси гу ра ње”. 
Се кре тар Син ди ка та Бран ко Ка-

ла ја но вић, дао је де таљ ну, али не-
зва нич ну ин фор ма ци ју. Као члан 
тен дер ске ко ми си је за из бор ком па-
ни је ко ја ће оси гу ра њем да по кри је 
зах те ве на ших за по сле них за слу ча-
је ве те шких бо ле сти и хи рур шких 
ин тер вен ци ја Бран ко Ка ла ја но вић 
је ис та као да је ко ми си ја као нај по-
вољ ни јег по ну ђа ча иза бра ла ком-
па ни ју „Ду нав оси гу ра ње” и то за 
це ну од 25.559.568,00 ди на ра. Ка ко 
је на ве де на су ма из у зет но ви со ка 
у од но су на ви си ну од штет них зах-
те ва на ших за по сле них, ге не рал ни 
ди рек тор Го ран Ћи рић је пре до чио 
да нам се ви ше ис пла ти да скло пи-
мо уго вор са не ком ме ди цин ском 
уста но вом (на при мер са ВМА) и 
да сва ком на шем за по сле ном пла-
ти мо хи рур шку ин тер вен ци ју и 
слу ча је ве ле че ња те шких бо ле сти. 
Ка ла ја но вић је ре као да оче ку је да 
ме наџ мент са не ком ре но ми ра ном 
ме ди цин ском уста но вом (или са ви-
ше ме ди цин ских уста но ва), скло пи 
обе ћа ни уго вор.

Б. Свр ко та

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

Од го вор ност – реч 
коју стал но тре ба 

има ти на уму

„На по чет ку го ди не го во ри ли 
смо о од бра ни за ра да, а са-

да смо већ у си ту а ци ји да при ча мо 
о очу ва њу рад них ме ста. На рав но, 
стра ха од от пу шта ња у По шти не тре-
ба да бу де; тех но ло шких ви шко ва 
код нас не ма и не ће их ни би ти; на-
ма про блем мо же пред ста вља ти тех-
но ло шки ма њак, од но сно сма њен 
број из вр ши ла ца у „про из вод њи”, 
што увек мо же мо ре ши ти пре ком по-
но ва њем рад них ме ста, ка дров ском 
ре ор га ни за ци јом кроз ин тер не кон-
кур се, јер то пред ста вља је дан од на-
чи на бор бе про тив кри зе и на то ме 
ће наш син ди кат ин си сти ра ти.”

О ак ту ел ној си ту а ци ји у Синдикату 
и другим темама раз го ва ра ли смо са 
Алек сан дром Па вло ви ћем, пред-
сед ни ком Син ди ка та ПТТ Ср би је.

 Сти че се ути сак да прет ход на 
го ди на, а на ро чи то њен крај, не ће 

оста ти упам ће на као јед на од 
успе шни јих у до ме ну син ди кал ног 
де ло ва ња, од но сно за шти ти рад-
нич ких пра ва. Уме сто оче ки ва не 
три на е сте пла те, де цем бар ска 

је ума ње на за три од сто. Уме сто 
по ве ћа ња за ра да у 2009, на ве ли-
ко се го во ри о њи хо вом сма ње њу, 

та ко да ће оне те шко ис пра ти ти 
про јек то ва ну ин фла ци ју за ову го-
ди ну. Ако то ме до да мо и скок евра, 

као и пред ви ђа ња да љег ра ста 
кур са, еко ном ска си ту а ци ја у 2009. 

го ди ни за ПТТ рад ни ке не ће би ти 
ни ма ло ру жи ча ста?

Сви ма је већ ве ро ват но по зна та 
при ча о па у ша ли ма за мо пе де, што 
био је дан од раз ло га за ис пла ће ну 

ма њу пла ту у прет ход ном пе ри о ду. 
Дру ги раз лог ле жи у чи ње ни ци да 
су у по след њем ме се цу 2008. го ди не 
мо ра ли би ти при ка за ни сви не ис ко-
ри шће ни го ди шњи од мо ри. Да не 
ула зи мо сад у де та ље у ве зи с тим па-
у шал ним на док на да ма, же лим са мо 
да ка жем да се од по чет ка 2009. већ 
при ме њу је пре ла зно ре ше ње ко је ће 
ове тро шко ве дра стич но скре са ти 
до из ра де но вог пра вил ни ка ко јим 
ће се де таљ но ре гу ли са ти ко ри шће-
ње и одр жа ва ње мо пе да и на кна да 
за то. Еви дент но је да су нам пла те у 
де цем бру сма ње не, и ми смо се у ве-
зи са овим про бле мом обра ти ли ге-
не рал ном ди рек то ру са зах те вом да 
се на ђу од го вор ни за та кву си ту а ци-
ју. Сма трам да сва ко тре ба да по не се 
свој део од го вор но сти за ре зул та те 
сво га ра да, јер од го вор ност тре ба да 
бу де реч ко ју сви ми тре ба да, што је 
мо гу ће че шће, има мо на па ме ти у 
на ред ном пе ри о ду ко ји за нас не ће 
баш би ти лак.

 Пре ма на пи си ма у не ким но ви на-
ма, на ше за ра де у де цем бру су би ле 
чак и ис под ни воа ре пу блич ког про-

се ка. Да ли је то мо гу ће у фир ми 
ко ја је по при хо ди ма на че твр том 

ме сту у Ср би ји?

Не тре ба смет ну ти с ума да се у тај 
вар љи ви ста ти стич ки про сек збра ја-
ју и (ви со ке) за ра де ме на џе ра успе-
шних стра них ком па ни ја у Ср би ји, 
при ват них ба на ка и оста лих слич них 
фир ми, баш као што у ње га ула зе и 
пла те за по сле них у тек стил ној бран-

„Hе ми сли те ли да је ци нич но ка да у но ви на ма про чи та те да

је Пошта че твр та у Ср би ји, или 112-та у Евро пи по при хо ди ма, а 

иста та фир ма у три сто ти не сво јих фи ли ја ла не ма са ни тар них чво-

ро ва, пет го ди на не мо же да по што но ша ма ку пи но ве уни фор ме… 

Та кви по да ци мно го ви ше ири ти ра ју, не го што са ми за се бе го во ре

би ло шта.”
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ши, ко је су убе дљи во нај ни же у Ср-
би ји. Дав но је још ре чено да је „ста-
ти сти ка као би ки ни – по ка зу је све, а 
не от кри ва ни шта”. Ипак, што се по ре-
ђе ња на ших за ра да са ре пу блич ким 
про се ком ти че, и да ље ми слим да је 
у нај ма њу ру ку не до пу сти во да на ша 
пла та бу де ис под тог ни воа, па по ко-
јем год кри те ри ју му он био из ра чу-
нат. Да на дру го пи та ње од го во рим 
пи та њем – не ми сли те ли да је ци нич-
но ка да у но ви на ма про чи та те да је 
По шта че твр та у Ср би ји, или 112-та у 
Евро пи по при хо ди ма, а иста та фир-
ма у три сто ти не сво јих фи ли ја ла не-
ма са ни тар них чво ро ва, пет го ди на 
не мо же да по што но ша ма ку пи но ве 

ка да ће мо сви у По шти мо ра ти да се 
свим си ла ма по тру ди мо да одр жи мо 
по сто је ћи ни во по сло ва ња, ка ко би 
ус пе ли да кри зу пре бро ди мо. У су-
прот ном, не сме ши нам се баш све-
тла бу дућ ност. Во лео бих да гре шим 
и са за до вољ ством ћу се из ви ни ти 
уко ли ко ни сам био у пра ву, али је на-
ша ду жност, као син ди кал них пред-
став ни ка, да сво је чла но ве и оста ле 
за по сле не у Пред у зе ћу на вре ме упо-
зо ри мо и на ова кве мо гућ но сти.

 Без об зи ра на мо би ли за ци ју
вла де, бор ба са кри зом не ће

би ти та ко крат ка? 

Свет ска кри за о ко јој ме ди ји бру је 
са мо је до дат но оте жа ла на ше иона-
ко по при лич но те шке усло ве у ко ји-
ма по слу је мо. У кри зним вре ме ни ма, 
фир ма чи ји су глав ни про из вод услу-
ге, не ма баш не ку сјај ну пер спек ти ву, 
по го то во си стем ко ји је инер тан као 
наш, на тр жи шту ко је је тек ма ло бо-
ље ре гу ли са но не го Ди вљи за пад у 
до ба ка у бо ја и ре вол ве ра ша. Чи та мо 
по но ви на ма да на ша „кон ку рен ци-
ја”, фа мо зне ку рир ске слу жбе, ми мо 
про пи са пре во зе све и сва шта, без 
аде кват не кон тро ле и ка зне за пре-
кр ша је. А ми у По шти има мо си ту а ци-
ју да сва ко ма ло над ле жни др жав ни 
ор га ни кон тро ли шу нај ра зли чи ти је 
сег мен те по сло ва ња, и ка зне, мал-
те не, са мо пљу ште. Не мо гу се има-
ти раз ли чи ти ар ши ни за раз ли чи те 
„игра че” на истом тр жи шту, али, на 
жа лост, ту смо где је смо, у па ра док-
сал ној си ту а ци ји да је др жа ва као за-
ко но да вац и кон тро лор нај стро жи ја 
пре ма фир ми ко ја је у ње ном вла сни-
штву, а „ли бе рал на” пре ма оста ли ма. 
До дај те на то и чи ње ни цу да наш по-
слов ни при ход у овом тре нут ку до-
во ди у пи та ње и ово ли ке за ра де, да 
нам у ско рој пер спек ти ви пред сто ји 
и ре де фи ни са ње вла снич ких од но са 
са Те ле ко мом и По штан ском ште ди о-
ни цом, и ето си ту а ци је ко ја ни је ни-
ма ло ру жи ча ста.

Лич но ми слим да је кри зно вре ме 
пра во за до во ђе ње ства ри у ред, па 
мо жда чак и ра ди кал не ре зо ве на 
тр жи шту по штан ских услу га, с об зи-
ром на то да нам је др жа ва ту где је-
сте, имам ути сак да ће све ово ма ло 
ду же по тра ја ти.

ни је мно го, али смо у по сто је ћим 
окол но сти ма при ну ђе ни да на ова-
кав на чин обез бе ди мо кон ти ну и тет 
у при ма њи ма за по сле них.

 Пр ви квар тал је на ис те ку. Оп-
ти ми зам вла де у по гле ду ефе ка та 

гло бал не кри зе на на шу зе мљу, 
чи ни се, на гло је спла снуо. Ствар 
се до дат но уозби љи ла и ових се 

да на ин тен зив но го во ри о озбиљ-
ном „сте за њу ка и ша” у др жав ној 
упра ви и др жав ним пред у зе ћи ма, 

чак се по ми ње и сма ње ње бро ја 
за по сле них, од но сно за бра на но вог 

за по шља ва ња?

Искре но, кри за је до шла мно го ра-
ни је не го што смо оче ки ва ли. На по-

уни фор ме... Та кви по да ци мно го ви-
ше ири ти ра ју, не го што са ми за се бе 
го во ре би ло шта.

У Пла ну по сло ва ња за 2009. го-
ди ну до го во ри ли смо по ве ћа ње 
за ра да у из но су од осам про це на та 
за ову го ди ну, пре ма ди на ми ци ко ја 
ће обез бе ди ти да тих осам од сто бу-
де нај ви ше мо гу ће. Још је на сна зи 
обе ћа ње ре сор ног ми ни стар ства да 
ће би ти ис пла ће на за ра да из до би ти, 
ко ја је ина че, би ла спор на, па ће мо у 
овој го ди ни пла те бра ни ти та ко што 
ће мо у мар ту има ти по ве ћа ње од 4,5 
или 4,8 про це на та, у апри лу пр ви 
део за ра де из до би ти, у ју ну по но во 
по зај ми цу, у сеп тем бру ис пла ту дру-
гог де ла за ра де из до би ти, у ок то бру 
по нов но по ве ћа ње за ра да и, на кра-
ју го ди не, у де цем бру, но ву по зај ми-
цу. Све сни смо чи ње ни це да све то 

чет ку го ди не го во ри ли смо о од бра-
ни за ра да, а са да смо већ у си ту а ци ји 
да при ча мо о очу ва њу рад них ме ста. 
На рав но, стра ха од от пу шта ња у По-
шти не тре ба да бу де; тех но ло шких 
ви шко ва код нас не ма и не ће их ни 
би ти; на ма про блем мо же пред ста-
вља ти тех но ло шки ма њак, од но сно 
сма њен број из вр ши ла ца у „про из-
вод њи”, што увек мо же мо ре ши ти 
пре ком по но ва њем рад них ме ста, 
ка дров ском ре ор га ни за ци јом кроз 
ин тер не кон кур се, јер то пред ста-
вља је дан од на чи на бор бе про тив 
кри зе и на то ме ће наш син ди кат 
ин си сти ра ти. Још јед на од ме ра на 
ко јој ће мо ис тра ја ти је и де цен тра ли-
за ци ја, од но сно ства ра ње про сто ра 
рад ним је ди ни ца ма за ве ћи и кон-
крет ни ји уплив на ло кал на тр жи шта 
услу га. Украт ко, до ла зи нам вре ме 
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БЛА ГО ВРЕ МЕ НО РЕ А ГО ВА ЊЕ

Пред лог за ко на ште тан за По шту

 Као да се кри за пре не ла и на син-
ди кал ни ни во. Ре пре зен та тив ни 
син ди ка ти ни су успе ли да из бо ре 

пра во на ре грес и то пли оброк, 
устук ну ли су пред обра зло же њем 

да, услед гло бал не фи нан сиј ске кри-
зе, по сло да вац ни је у мо гућ но сти 

да испла ћу је ове при на дле жно сти. 
С дру ге стра не, Кон фе де ра ци ја 

слобод них син ди ка та, чи ји је Син-
ди кат ПТТ Ср би је осни вач и члан, 

још ни је ус пе ла да до ка же ре пре зен-
та тив ност и са вла дом сед не 

за пре го ва рач ки сто као рав-
но пра ван парт нер?

Оп шти ко лек тив ни уго вор 
и де ша ва ња у ве зи 
с њим већ су у за-
пећ ку зби ва ња. 
Сви су са да фо ку-
си ра ни на бор бу 
про тив кри зе и 
очу ва ње рад них 
ме ста. Ре пре зен-
та тив ни син ди ка-
ти су на врх ли сте 
при о ри те та ста-
ви ли упра во то пи та ње, ма да ни ту 
не ви дим не ки сна жан син ди кал ни 
ути цај ни ти до след но на сту па ње. 
По на ша ње пред став ни ка ре пре зен-
та тив них син ди кал них цен тра ла и у 
овој си ту а ци ји на пра ви на чин илу-
стру је ква ли тет син ди кал не сце не и 
ње не тре нут не до ме те. Штрајк про-
тив от пу шта ња мо же у јед ној Грч кој 
или Не мач кој, ре ци мо, да оку пи ми-
ли о не рад ни ка. А код нас? Ко је од 
чла но ва син ди ка та у овом тре нут ку 
спре ман да иза ђе на ули цу, од рек не 
се сво је за ра де ко ли ка год да је, ко 
је спре ман да ри зи ку је рад но ме сто? 
Ко ли ко је чла но ва син ди ка та спрем-
но на упор ност и ис трај ност у бор би 
за син ди кал не зах те ве? Не сти чу се 
син ди кал ни по е ни по ди ла же њем ма-
си, при ча њем оно га што би члан ство 
же ле ло да чу је, прет ња ма штрај ком, 
већ кон крет ним ре зул та ти ма.

Две ре пре зен та тив не цен тра ле је-
два да има ју пред став ни ке за по сле-
них у јав ном сек то ру, ко ји, бу ди мо 
ре ал ни, је ди ни ра ди у овој др жа ви, а 
упра во је јав ни сек тор, од но сно за по-
сле ни у ње му, те мељ члан ства КСС. 
Жа ло сно је што је за др жа ву кван ти-
тет и да ље је ди ни кри те ри јум за до-
ка зи ва ње ре пре зен та тив но сти, ма-
да, кад смо већ код кван ти те та, Уни ја 

по сло да ва ца пред ста вља све га два 
од сто рад ни штва у Ср би ји. Но, ми и 
да ље ра ди мо на уве ћа њу бро ја чла-
но ва Кон фе де ра ци је. При сту пи ли су 
нам син ди ка ти ме ди цин ских рад ни-
ка, два син ди ка та из Же ле зни це, а и 
пре го во ри са син ди ка ти ма ме та ла ца 
о њи хо вом при сту па њу су при кра-
ју, та ко да се на дам да ће мо уско ро 
пре ско чи ти тај фа мо зни „цен зус”. Ре-
пре зен та тив ност Кон фе де ра ци је си-

гур но би би ла од лич на ствар, ма да 
сам ми шље ња да то мо же би ти и 

по тен ци јал но опа сно, јер не же-
лим да нас са мо но ми нал ни 

збир чла но ва по твр ди као 
рав но прав не парт не ре 

вла ди, већ бих ра ди је 
да на ша бор ба за ме-

сто на син ди кал ној 
сце ни по тра је и 
го ди ну да на ду-
же, али да са ква-
ли те том уђе мо 
као ре пре зен та-
тив ни „игра чи” 

на син ди кал ну сце ну. Цен тра ла као 
што је Кон фе де ра ци ја, ко ју чи не ја ки 
и аутох то ни син ди ка ти, зах те ва је дан 
спе ци фи чан про цес фор ми ра ња, али 
сам чвр сто уве рен да, ка да се КСС као 
син ди кал на ка па фор ми ра на пра ви 
на чин, она има пер спек ти ву.

 По ме ну ли сте по ди ла же ње ма-
си и прет ње штрај ком. Ни је ли 

Глав ни од бор, до но ше њем од лу ке 
у сту па њу у штрај кач ке ак тив-

но сти и пре и ме но ва њу Из вр шног 
од бо ра у Штрај кач ки, на из ве стан 

на чин де за ву и сао штрајк као ул-
ти ма тив но сред ство син ди кал не 
бор бе, бу ду ћи да је дан штрајк упо-
зо ре ња и про тест ко ји су одр жа ни 

ни су да ли оче ки ва не ре зул та те, 
ни ти су Син ди кат по ма кли са 
мр тве тач ке у пре го во ри ма са 

по сло вод ством и ре сор ним ми ни-
стар ством?

Већ сам ре као да ни сам при ста-
ли ца штрај ка по сва ку це ну, али је 
си ту а ци ја у јед ном тре нут ку по ста ла 
та ква да смо до ве де ни у по зи ци ју да 
се ба ви мо про бле ми ма ко ји су из ван 
окви ра син ди кал ног де ло ва ња. По-
ку ша ли смо да јав но сти ука же мо на 
про бле ме с ко ји ма се По шта су о ча ва 
и на ка та стро фа лан од нос др жа ве 
пре ма свом опе ра то ру. Штрајк упо зо-
ре ња био је, у том тре нут ку, нај бо љи 

на чин да нас јав ност чу је. Ми је смо 
тра жи ли и по бољ ша ње ма те ри јал-
них усло ва, али смо пр вен стве но 
хте ли да иза зо ве мо то ли ко по треб ну 
про ме ну од но са др жа ве и ми ни стар-
ства по пи та њу ли бе ра ли за ци је тр жи-
шта и не ло јал не кон ку рен ци је. Та да 
је то из гле да ло као бор ба с ве тре ња-
ча ма, али ево, ових да на се на ве ли ко 
пи ше ка ко се ре сор но ми ни стар ство 
при пре ма да уве де ред на тр жи шту 
по штан ских услу га. Ако у тој на ме ри 
наш штрајк има бар мр ви цу за слу га, 
мо рам ре ћи да сам ви ше не го за до во-
љан ње го вим ре зул та ти ма. Осим то-
га, ми смо та да прак тич но сто пи ра ли 
усва ја ње из ме ње ног За ко на о по шти 
у Скуп шти ни. Све сни смо да смо на 
се бе пре у зе ли и део од го вор но сти 
ко ји нам не при па да, али сма трам да 
је то до бро, јер смо по ку ша ли да на 
тај на чин оства ри мо ни во си нер ги је 
нео п хо дан за про ме не и по бољ ша ње 
ста ту са По ште у од но су са др жа вом.

 Ре пре зен та тив ни син ди ка ти 
у Пред у зе ћу да ли су, мал те не, 
без у слов ну по др шку стра те-

шким пла но ви ма ме наџ мен та за 
да љи раз вој ПТТ-а и при пре му за 
тр жи шну утак ми цу ко ја По шти 
пред сто ји, а пре ма не ки ма је већ 

у то ку. На рав но, ула га ње у раз вој, 
по го то во на ду жи рок, под ра зу ме-
ва и из ве сна од ри ца ња за по сле них, 
пре све га у ма те ри јал ном по гле ду. 
Не чи ни ли Вам се овај по тез по ма-

ло бр зо пле тим, бу ду ћи да смо се, 
мно го пре не го што су стра те шке 

ин ве сти ци је уоп ште до шле на 
ред, су о чи ли са ди рект ним по сле-

ди ца ма гло бал не еко ном ске кри зе? 
Има ју ли син ди ка ти у По шти у 

овом тре нут ку сна ге да се са овим 
из бо ре, од но сно да, пре све га, убла-

же фи нан сиј ске по сле ди це кри зе 
ко је су већ сна шле ПТТ рад ни ке?

Кри за је сте те шка, али је то и пе ри-
од, ис ку ства ка жу, из ко јих тре ћи на 
при вред них су бје ка та иза ђе оја ча на. 
Стра те ги ја раз во ја на ма ће омо гу ћи-
ти да, кад се кри за окон ча, у бит ку на 
тр жи шту уђе мо спрем ни ји, са ква ли-
та тив но уна пре ђе ним по сто је ћим и 
но вим услу га ма, тех но ло шки опре-
мље ни ји. Оту да сма трам и да не би 
би ло по ште но да ми, као пред став ни-
ци рад ни ка, пра ви мо не ка кав от клон 
пре ма стра те шким пла но ви ма ме наџ-
мен та. Ја по др жа вам све што се уло-
жи у ци љу по бољ ша ња ква ли те та и 
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усло ва ра да, сти ца ња про фи та, по сле-
дич но и по бољ ша ња ма те ри јал ног 
по ло жа ја за по сле них уз, мо рам опет 
да на по ме нем, нео п хо дан пред у слов 
да сва ко од нас по не се свој те рет од-
го вор но сти за ре зул та те сво га ра да.

Што се бор бе за ума ње ње фи нан-
сиј ских по сле ди ца гло бал не кри зе 
ти че, то, на жа лост, ни је у на шој 
мо ћи, а о на шим кон крет ним ко ра-
ци ма и до го во ре ном у 2009. го ди ни 
већ је ра ни је би ло ре чи.

 О во је из бор на го ди на у Син ди ка-
ту ПТТ Ср би је. На кон ви ше ме сеч ног 

ра да, Ста ту тар на ко ми си ја ће 
пред Скуп шти ну из не ти пред лог 

но вог ста ту та, пре ма ко јем би тре-
ба ло да се спро ве ду из бо ри. Ка ква 

је Ваш по глед на да ље пер спек ти ве 
син ди кал ног орга ни зо ва ња у ПТТ-у?

Пред сто ји нам ре ги о на ли за ци ја, 
ко ја ће ис пра ти ти про ме не исте вр-

сте на ни воу Пред у зе ћа. Оно што ни-
је дан акт ни па пир не мо же да до не-
се, то су љу ди. Од го вор ни, спо соб ни, 
обра зо ва ни, ква ли тет ни и вољ ни да 
се син ди кал но ан га жу ју и то је оно 
на че му ћу лич но у овом из бор ном 
про це су ин си сти ра ти. За ве о ма крат-
ко вре ме ушли смо у је дан те жак пе-
ри од у ко јем нам је, уме сто бор бе за 
по бољ ша ње ма те ри јал них усло ва, 
им пе ра тив бор ба за очу ва ње рад них 
ме ста и за шти ту пра ва на рад. На дам 
се да тај пе ри од за нас у По шти не ће 
пре ду го тра ја ти, упра во због то га што 
оче ку јем ће из бо ри у Син ди ка ту у пр-
ви план из ба ци ти љу де ко ји ће лич-
ним ан га жма ном и од го вор но шћу до-
при не ти да лак ше пре бро ди мо ову 
кри зу. На дам се и да ће на ше члан-
ство уме ти да пре по зна та кве љу де.

Б. Д.

СТА ТУ ТАР НИ ОД БОР УСА ГЛА СИО КО НАЧ НИ ТЕКСТ ПРЕД ЛО ГА СТА ТУ ТА

Припремљени за скуп шти ну
Ста ту тар ни од бор Син ди ка та 

ПТТ Ср би је уса гла сио је текст Пред-
ло га ста ту та и по ну ди ће га на усва-
ја ње Скуп шти ни ко ја ће би ти одр-
жа на кра јем апри ла.

На текст ко ји је, као на црт, до биo 
зе ле но све тло на прет ход ној сед ни-
ци нај ви шег син ди кал ног ор га на, 
то ком пе ри о да јав не рас пра ве при-
мед бе је до ста ви ла са мо из бор на 
је ди ни ца Бе о град. 

Пре ма ре чи ма чла но ва Ста ту тар-
ног од бо ра, усво јен је до бар део 
пред ло же них из ме на, чи ме је текст 
до био на ква ли те ту. Ште та је што се 
ви ше на ших ак ти ви ста ни је ан га жо-
ва ло на овом про јек ту и до ста ви ло 
сво је пред ло ге, што би си гур но ути-
ца ло да пред ло же ни текст бу де још 
бо љи.

„За и ста смо се по тру ди ли да 
пред ло же ни текст бу де што бо-
љи, али је чи ње ни ца да је Ста тут 
кон стант но под ло жан кри ти ци и 
про ме на ма. Сва ким но вим чи та-
њем овог пред ло га уви ђа мо но ве 
про бле ме, не до ре че но сти или по-
тен ци јал ни про блем у ту ма че њу. 
Ми слим да смо ус пе ли да га мак си-

мал но иш чи сти мо и при ла го ди мо 
на шим по тре ба ма. Ни смо усво ји ли 
све до ста вље не при мед бе на текст 
На цр та, па оче ку је мо жи ву рас пра-
ву и гла са ње о аманд ма ни ма на 
са мој сед ни ци Скуп шти не”, ка же за 
„По штар” Ко са ра Стан ко вић, пред-
сед ник Ста ту тар ног од бо ра.

Од зна чај ни јих из ме на ко је су 
пред ло же не, из два ја мо нов на-

чин би ра ња но си ла ца нај ви ших 
функ ци ја у Син ди ка ту (пре ма 
пред ло гу, би ра их Скуп шти на а не 
Глав ни од бор, као до са да), уво ди 
се ре ги о нал на ор га ни зо ва ност 
и ре ги о нал не скуп шти не, а Из вр-
шни од бор би тре ба ло да бу де 
опе ра тив ни ји и од го вор ни ји уво-
ђе њем но вог на чи на би ра ња ње-
го вих чла но ва.

Статутарни одбор Синдиката ПТТ Србије

Директору 
смањена плата

Управни одбор ЈП ПТТ сао-
бра ћаја Србија донео је одлуку 
о смањењу плате генералног ди-
ректора нашег предузећа за 20 
процената.

Како сазнајемо, ту одлуку 
је иницирао сам генерални ди-
рек тор Горан Ћирић а у складу 
са препоруком Владе Србије о 
смањењу зарада директорима у 
јавним предузећима.

У складу са тим препорукама 
Управни одбор је кориговао по-
једине ставке Плана набавки ра-
ди обезбеђења несметаног функ-
цио нисања ПТТ система.
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СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА ИЗ МОГ УГЛА

Јесмо ли свесни шта нам се дешава?

Ка жу да је ко му ни зам, за рад ни ке, 
иде а лан дру штве ни си стем ко ји 

су де гра ди ра ли и уни шти ли са ми ко-
му ни сти, од но сно ко му ни стич ка ели-
та, а не што слич но се са да де ша ва и 
са ка пи та ли змом. Уни шта ва ју 
га са ми ка пи та ли сти у без об-
зир ној и не за ја жљи вој же љи 
да свој ка пи тал уве ћа ва ју, не 
раз ми шља ју ћи о по сле ди ца-
ма отва ра ња пан до ри не ку ти-
је из ко је је иза шла гло бал на 
еко ном ска кри за.

Све то у ве ли кој ме ри ути-
че на по ло жај и бу дућ ност 
рад ни ка сву да у све ту па и код 
нас, те смо овој те ми по све ти-
ли по себ ну па жњу у овом бро-
ју. У раз го во ру са ге не рал ним 
ди рек то ром, го спо ди ном Го-
ра ном Ћи ри ћем, раз мо три ли 
смо ути цај кри зе на на ше пред у зе ће, 
као и ме ре ко је по сло вод ство пред у-
зи ма ка ко би по сле ди це по си стем и 
рад на ме ста би ле ми ни мал не. Син ди-
кат ПТТ Ср би је да је свој до при нос и за-
ду жио је Из вр шни од бор да ак тив но 
ра ди на стра те ги ји ко ја ће са др жа ти 
ме ре ра ци о на ли за ци је, ука зи ва ти на 
мо гу ће уште де, али и на ба ха то по на-
ша ње пре ма имо ви ни По ште. У овом 
тек сту да ће мо ви ђе ње узро ка гло ба-
ли за ци је и свет ске фи нан сиј ске кри зе 
из рад нич ког, син ди кал ног угла.

Ни ко се не ба ви ствар ним 
узро ци ма

Пре све га, ве о ма је чуд но да се ни-
ко не ба ви ствар ним узро ком кри зе, и 
по ред свих чи ње ни ца и до ка за. Ве ро-
ват но да је страх од гу бит ка сте че ног 
ни воа при ви ле ги ја и ка пи та ла основ-
ни раз лог за не при хва та ње очи глед-
ног, али се по ста вља пи та ње мо же ли 
се иза ћи из кри зе и овог за ча ра ног 
кру га ако се, пре све га, не по гле да мо 
у очи и при зна мо ко нас је до вео у та-
кву по зи ци ју. Ка пи та ли стич ки си стем 

у са да шној фор ми (кор по ра циј ски 
ка пи та ли зам) је по тро шен, а сла би 
су из гле ди да се ста ње су штин ски 
про ме ни, јер са да шње по ли тич ке и 
фи нан сиј ске струк ту ре ту чи ње ни цу 

ли кој ме ри: тех но ло шки на пре дак, 
гло ба ли за ци ја, ин фла ци ја и ак ту ел-
на по ре ска по ли ти ка, јер до во де до 
сма ње ња ку пов не мо ћи ста нов ни-
штва, а ти ме и до па да по тр о шње. 

Тех но ло шки на пре дак ко ји 
се са сто ји од ауто ма ти за ци је 
про из вод ње ро ба и услу га, 
те ин фор ма ти за ци је, иза зи ва 
ма сив но уки да ње рад них ме-
ста и не за по сле ност, што има 
за по сле ди цу сма ње ње по тр-
о шње. Гло ба ли за ци ја, ин фла-
ци ја и по ре ска по ли ти ка код 
де ла рад ни ка ко ји су има ли 
сре ћу да са чу ва ју сво ја рад на 
ме ста иза зи ва ју ре ал но сма-
ње ње њи хо вих пла та. Те шко 
је мо ти ви са ти рад ни ке да се 
бу не и про те ству ју у та квим 
окол но сти ма, јер по сто ји 

страх да ће оста ти без по сла (због 
тех но ло шког ви шка или из ме шта ња 
про из вод ње).

Да кле, вла сни ци ка пи та ла у раз ви-
је ним ка пи та ли стич ким зе мља ма су, 
уз аси стен ци ју сво јих де мо крат ских 
вла сти, из гу бив ши кон такт са ре ал но-
шћу и у те жњи да што ви ше уве ћа ју 
свој ка пи тал, ра ди ли на уру ша ва њу 
ка пи та ли стич ког си сте ма, а то зна чи 
да су, ду го роч но гле да но, ра ди ли у ко-
рист вла сти те ште те.

Кри за и Ср би ја

У на шој др жа ви, ка да је кри за у 
пи та њу, све се углав ном  сво ди на 
при че о штед њи и сма ње њу јав не 
по тро шње. По др жа ва мо, на рав но, 
сва ку вр сту штед ње ко ја ће до при-
не ти из ла ску из ове си ту а ци је, али 
је не до пу сти во да се кри за иза зва на 
гло бал ним про бле ми ма пре ло ми пре-
ко ле ђа рад ни ка ко ји не ма ју ни шта са 
узро ци ма са ме кри зе.

Са дру ге стра не, ви ше је не го очи-
глед но да рад ни ци у Ср би ји не ма ју на 
че му уште де ти, јер је про сеч на за ра-

Актуелна економска криза је сигурно највећа криза од тридесетих година прошлог века. Она не да није 

мала, него је највећа могућа – светска. Све је почело америчким колапсом у хипотекарним кредитима 

у августу 2007. као последица неусклађености понуде и потражње. Глобални капитализам показује 

сву своју нелогичност и суштинску грешку због које државе банкротирају, владе падају а огроман број 

радника, који су најмање криви за све што се дешава, остаје без посла.

ни су ни при зна ле, а ка мо ли се ан га-
жо ва ле на про на ла же њу но вог, ефи-
ка сни јег си сте ма.

Ана ли зи ра ју ћи узро ке гло бал не 
еко ном ске кри зе до ла зи мо до од го во-
ра ко ји гла си: струк тур на гре шка ка-
пи та ли зма, ко ја се са сто ји у не мо гућ-
но сти трај ног одр жа ва ња рав но те же 
из ме ђу про из вод ње и по тро шње ро-
ба и услу га. Рав но те жа про из вод ње 
и по тро шње трај но се одр жа ва та ко 
што се про фит и уште ђе ни но вац пре-
тва ра ју у ка пи тал и вра ћа ју у про цес 
фор мом кре ди та ста нов ни штву, фир-
ма ма и др жа ва ма. Ово функ ци о ни ше 
без про бле ма до мо мен та ка да фи нан-
сиј ски ка пи тал не пре ра сте про пу сну 
моћ ре ал ног кре дит ног тр жи шта, ка да 
се тра же но ва тр жи шта и ства ра ју но-
ви кре дит ни про дук ти, што по пра ви-
лу не ма оче ки ва не ефек те, а има за по-
сле ди цу свет ску фи нан сиј ску кри зу.

Те шко је мо ти ви са ти
рад ни ке да се бу не

Не рав но те жу из ме ђу про из вод-
ње и по тро шње по тен ци ра ју у ве-

Раднички одговори на кризу
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Ускоро лечење на ВМА?Ускоро лечење на ВМА?
Вест о рас ки ду уго во ра са „Ду-

нав оси гу ра њем” о до пун ском 
здрав стве ном оси гу ра њу за по сле-
них у По шти иза з ва ла је ве ли ку 
не до у ми цу код на шег члан ства на 
те ре ну. Због то га су чла но ви Глав-
ног од бо ра на по след њој сед ни ци 
тра жи ли ин фор ма ци ју у ве зи са 
том те мом, а по себ но су их ин те ре-
со ва ле евен ту ал не по сле ди це ове 
по слов не од лу ке.

По што је Син ди кат ПТТ Ср би је 
ак тив но уче ство вао у тен дер ској 
ко ми си ји за из бор ком па ни је ко ја 
ће до пун ским оси гу ра њем да по-
кри је зах те ве на ших за по сле них за 
слу ча је ве те шких бо ле сти и хи ру-
шких ин тер вен ци ја под нај по вољ-
ни јим усло ви ма, има мо оба ве зу 
пре ма члан ству да се укљу чи мо у 
ре ша ва ње овог зна чај ног пи та ња. 

Под се ћа мо да је сво је вре ме но 
ова ко ми си ја као нај по вољ ни јег 
по ну ђа ча иза бра ла ком па ни ју „Ду-
нав осу гу ра ње” и то за це ну око 
27 ми ли о на ди на ра на го ди шњем 
ни воу. За на ве де ну су му, до пун-
ским здрав стве ним оси гу ра њем за 
слу чај те жих бо ле сти и хи рур шких 
ин тер вен ци ја би ло је об у хва ће но 
16.218 ПТТ рад ни ка.

Осим за по сле них на нео д ре ђе-
но вре ме, оси гу ра ње је по кри ва ло 
при вре ме но рад но ан га жо ва на ли-
ца, и то за слу чај те жих бо ле сти (на-
док на да је би ла 150.000 ди на ра), 
док је за хи ру шке ин тер вен ци је 
оси гу ра на су ма из но си ла 100.000 
ди на ра.

Ру ко вод ство Син ди ка та ПТТ Ср-
би је по пр ви пут се са те мом про ме-
не на чи на оси гу ра ња за по сле них 
су сре ло на ко ле ги ју му ге не рал ног 
ди рек то ра, на ко ме се раз го ва ра-
ло о Пла ну по сло ва ња за 2009. го-
ди ну. На том са стан ку је ге не рал ни 
ди рек тор Го ран Ћи рић ис та као да 
му се чи ни да је ло гич ни је да Пред-
у зе ће пот пи ше уго вор за не ком 
здрав стве ном уста но вом (на при-
мер са ВМА) ра ди обе зе бе ђе ња 
нај бо ље мо гу ће услу ге за за по сле-
не, јер пла ћа ти „Ду нав оси гу ра њу” 
27 ми ли о на ди на ра го ди шње, а 
за тим до ћи до то га да је ре а ли за-
ци ја све га се дам ми ли о на – ни је 
до ма ћин ски. Још јед на иде ја ко ја 
је спо ме ну та на овом са стан ку је и 
да се за по сле ни ма у ПТТ-у омо гу ћи 
при о ри тет, од но сно да мо гу ула зи-
ти пре ко ре да, у слу чају хи ру шке 
ин тер вен ци је.

Ге не рал ни ди рек тор је за ду жио 
свог за ме ни ка Ми ло ша Ми шче ви-

ћа да из вр ши ана ли зу це ле при че 
у ве зи са оси гу ра њем, а све у ци љу 
по ве ћа ња ефи ка сно сти ис ко ри-
шће ња бу џе та и не сма ње не бри ге 
за за по сле не, што би тре ба ло да 
ре зул ти ра за кљу че њем уго во ра 
са Вој но ме ди цин ском ака де ми-
јом. Син ди кат ПТТ Ср би је оче ку је 
ре а ли за ци ју ове иде је, али, осим 
то га, пред ла же и да, осим уго во ра 
са ВМА, слич ни уго во ри у бу дућ но-
сти бу ду скло пље ни и са дру гим 
кли нич ким цен три ма.

РАС КИ НУТ УГО ВОР СА „ДУ НАВ ОСИ ГУ РА ЊЕМ”

да (без по ре за и до при но са) ис пла ће-
на у ја ну а ру из но си ла 28.877 ди на ра. 
Ка да су ме ре штед ње у пи та њу, ве о ма 
је бит но да се ове ме ре до не су кроз 
ди ја лог со ци јал них парт не ра на свим 
ни во и ма, да се ова про бле ма ти ка 
раз мо три да би се ви де ло где се мо-
же уште де ти, јер се не сме на ру ши ти 
со ци јал на по ли ти ка пре ма нај у гро же-
ни ји ма и ту ће син ди ка ти мо ра ти да 
од и гра ју сво ју уло гу.

По сто је и озбиљ на раз ми шља ња 
и пред ло зи син ди кал них ак ти ви ста 
ка ко се су про ста ви ти овом гло бал-
ном про бле му на ло кал ном ни воу, 
у Ср би ји. Пре све га, сма тра мо да
тре ба:

–  сма њи ти тро шко ве ра да пред у-
зе ћи ма и учи ни ти при вре ду кон-
ку рент ном

–  под ста ћи стра не ин ве сти ци је
–  фор ма ли зо ва ти не фор мал ну еко-

но ми ју
–  рад учи ни ти ис пла ти ви јим(не ста-

нак рад нич ке си ро ти ње)
–  по ве ћа ти нео по ре зи ви део за ра-

де до ни воа бру то ми ни мал не 
за ра де

–  уво ђе ње нео по ре зи вог то плог 
обро ка (до 10% про сеч не за ра-
де)

–  уво ђе ње син те тич ког-про гре сив-
ног по ре за на до хо дак гра ђа на

–  уки да ње до при но са за здрав-
стве но оси гу ра ње и фи нан си ра-
ње оп ште здрав стве не за шти те 
из по сред них по ре за

Има ли сна ге у рад нич ким
по кре ти ма?

У ком па ни ја ма као што је на ша из-
лаз из тре нут не си ту а ци је тре ба тра-
жи ти у по те зи ма др жа ве и спо соб но-
сти ме наџ мен та да фир му са чу ва ју и 
про ве ду је кроз ове мут не и опа сне 
во де. До са да шњи ре зул та ти и сна ла-
же ње на ше др жа ве и на ших ме на џе-
ра не да ју нам пу но раз ло га за оп ти-
ми зам, али је си гур но да би па ни ка и 
без гла во ко ме ша ње про бле ме учи ни-
ли ве ћим. Мо жда нам по мог не чи ње-
ни ца да смо на у чи ли да се но си мо са 
ра зним кри за ма и да кал ку ли ше мо са 
ри зи ком, што нам ипак не да је за пра-
во да бу де мо не ми по сма тра чи, јер је 
про блем за јед нич ки.

Пи та ње је има ли сна ге у рад нич-
ким по кре ти ма и син ди ка ти ма ко ји 

оку пља ју све љу де ко ји жи ве од свог 
ра да да на пра ви на чин од го во ре на 
сва ова де ша ва ња ко ја ће ути ца ти на 
бу дућ ност и суд би не свих нас? Хо ће 
ли се све те рас цеп ка не ор га ни за ци-
је ује ди ни ти и зна чај ни је ути ца ти 
на ства ра ње не ког но вог, пра вед ни-
јег си сте ма, или смо де фи ни тив но 
при хва ти ли мо дел по тро шач ког 
дру штва у ко ме сва ко ми сли са мо 
на се бе. Има ли ме ђу на ма још иде-
а ли ста?

Ако се не што бит но не про ме ни 
у ско ри је вре ме, ре ал но је оче ки-
ва ти ве ли ке рад нич ке не ми ре ко ји 
ће кре ну ти са из во ра кри зе, из еко-
ном ски нај ра зви је ни јих зе ма ља. Мо-
ра мо би ти со лидар ни и спрем ни да 
ути че мо на сво ју бу дућ ност и мо жда 
је пр ви ко рак да по ста не мо све сни 
шта нам се де ша ва. За по че так, не ка 
овај текст бу де наш ма ли до при нос 
то ме.

М. Б.
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Про ђе зи ма, про ђо ше и мно го број-
ни пра зни ци и до га ђа ји, ми ну ше 

ли ми ну ше, од про шлог но вем бар ског 
из да ња „По шта ра“. На ку пи ло се мно го 
то га, „мло го“ за и ста. И углав ном, сем 
Бо жи ћа и но во го ди шњег до че ка, Са-
вин да на и свих ре дом  кр сних сла ва, 
др жав ног пра зни ка Сре те ња и пре ле-
пог Осмог мар та, све је дру го би ло у 
зна ку еко ном ске кри зе, ко ја је због „на-
мер ног“ ка шње ња ипак и „зва нич но“ 
сти гла и до нас. То ка жем,  јер су нас 
на ши вај ни „еко ном ски ауто ри те ти“ 
уве ра ва ли да ће по ред нас про ћи као 
по ред „тур ског гро бља“ и да ће то, та 
свет ска еко ном ска кри за, би ти, чуј би-
ти, од скоч на да ска за по ср ну лу срп ску 
при вре ду?!

У сну, а „ши ром отво ре них очи ју“, 
до нет је уз бу дљи ви ре ба ланс бу џе та 
за про шлу го ди ну, а он да су „си ну ле“ 
не ре ал не про јек ци је на ко ји ма је кро-
је на др жав на ка са за 2009. го ди ну. Све 
је то ис па ло до ста нео збиљ но ка да се 
зна да за до бро здра вље на ших жи во-
та бри не 27 ми ни стар ста ва и број ка од 
28.000 др жав них слу жбе ни ка.

И гле по но во ви ђе ног чу да: по сед-
ми пут за ре дом ни је до нет за вр шни ра-
чун бу џе та, овог пу та за про шлу 2008. 
го ди ну. Ако не ко пред у зе ће, удру же ње 
или не вла ди на ор га ни за ци ја не пре да-
ју за вр шни ра чун до кра ја фе бру а ра 
об ра ли су бо стан, а нај ве ће пред у зе-
ће у Ср би ји, зна се да је то за си гур но и 
не по бит но Др жа ва - то не чи ни. И то је 
за и ста не ве ро ват но, и сва ка ко за бри-
ња ва ју ће.

Јер, власт ни је бо гом да на, она је 
иза бра на и ред је да по ла же ра чун гра-
ђа ни ма, и то јав ним об ја вљи ва њем. 
Сва ка по ми сао, а да не го во рим о ис-
хи тре ној аро ган ци ји, да по сто ји знак 
јед на ко сти из ме ђу вла сти и отаџ би не, 
пу ка је за блу да, опа сна чак. Сло бо дан 
сам да  под се тим и на ово: Јед ном је, 
да ле ке 1872. го ди не, пр ви пред сед ник 
вла де гра ђан ске Фран цу ске Ле он Гам-
бе та ре као да „љу бав пре ма отаџ би ни 
не за ви си од по ли тич ког ре жи ма зе-
мље ко јој се при па да“. То се мо ра зна-
ти, као и Оче наш.

– Зах те ва но је од пр вог чо ве ка на-
ше ком па ни је (пр во је 20. фе бру а ра 
ге не рал ни ди рек тор Ћи рић при мио 
ру ко вод ство Син ди ка та, а 5. мар та је 
ак тив но уче ство вао у ра ду Глав ног 
од бо ра), да пре ду зме све ме ре ка ко 
по сао и за ра де не би би ли угро же ни. 
Став на шег Син ди ка та је да се ус по-
ста вља њем ве ће од го вор но сти, као и 
де цен тра ли за ци јом Пред у зе ћа, мо же 
по пра ви ти те жак еко ном ски по ло жај 
По ште, као и да по сто је ће ре зер ве 
ни су аде кват но ис ко ри шће не, укљу-
чу ју ћи ту и агре сив ни ји на ступ на ших 
ме на џе ра и зна чај но по ве ћа ње оби ма 
услу га. Но ви „ста ри“ уго во ри са ве ли-
ким си сте ми ма, вра ћа ње „си вог по сла“ 
у ре дов не то ко ве, бо љи и ефи ка сни ји 
рад од го ре до до ле и од до ле до го ре, 
ак тив на штед ња и ко ри сна ра ци о на ли-
за ци ја, и при ме ње на од го вор ност за 
не рад и за не у спех – то нас све че ка.

– По сле ду го вре ме на од стра не 
пр вог чо ве ка на ше ком па ни је ис так ну-
та је на су шна по тре ба да се у цен тар 
ста ве кон струк тив ни од но си са Те ле ко-
мом, Бан ком По штан ске ште ди о ни це, 
Те лу сом, дру гим јав ним пред у зе ћи ма, 
ми ни стар стви ма, ло кал ним са мо у пра-
ва ма, ко му нал ним пред у зе ћи ма и уста-
но ва ма по оп шти на ма… То је огром но 
охра бре ње, јер је наш пр ви  чо век по 
пр ви пут, на кон ни за ге не рал них ди-
рек то ра, го во рио о чи ње ни ца ма ко је 
су кључ бу дућ но сти, а не ква ка спи ска 
ду гих и углав ном ве о ма спор них или 
не у спе шних и за По шту ску пих екс пе-
ри ме на та.

– Јер, од ка да је свет ска еко ном ска 
кри за по че ла да „ку ца“ на вра та Ср би-
је, пе си ми стич ки по глед на бу дућ ност 
по стао је са став ни део раз ми шља ња. 
Ма ло је до брих при ме ра, ма ло је до-
брих при ча. На мо ме нат  се учи ни ло, 
да тра чак све тло сти има шан су и да 
По шта не ће па сти на ко ле на. Тан југ је 
ја вио 23. мар та (се тио сам се дав них 
вре ме на кад је Тан југ, без прем ца, био 
јед на од нај по у зда ни јих и нај бо љих 
свет ских аген ци ја), да је Управ ни од-
бор По ште Ср би је ге не рал ном ди рек-
то ру, на ње го ву ини ци ја ти ву, сма њио 

Елем, исти на се не мо же са кри ти, 
по го ле ма кри за је ту, а глав ни фак тор 
за по вла че ње од луч них по те за, за ко је 
је и оба ве зан и над ле жан, из гле да као 
ра шти мо ва ни ор ке стар. Те, би ће со ли-
дар них по ре за, те не ће их би ти, па би-
ће ово, па би ће оно, па – ви де ће мо?! До-
бро од ме ре ни НИН у нај но ви јем бро ју 
ис ти че сле де ће: „Уко ли ко са мо не де љу 
да на на кон до го во ра са ММФ-ом о по-
ве ћа њу по ре за на за ра де из над 12.000 
ди на ра Вла да Ср би је од у ста не од та-
квог ре ше ња, по треб не при хо де, сви 
су из гле ди, мо ра ће да „ис кам чи“ или 
по ве ћа њем по ре за са мо за по сле ни ма 
у јав ном сек то ру, или по ве ћа њем ак ци-
за и ПДВ-а, или и јед ним и дру гим“.

Ов де нај бо ље при ста је ре че ни ца 
да син ди ка ти, а ту је и наш до ста сна-
жни Син ди кат ПТТ рад ни ка, за си гур но 
не ће де ло ва ти ра шти мо ва но и да су ра-
чу ни це „ра шти мо ва них“ у том сми слу 
скроз, скроз по гре шне. „Не да мо др жа-
ви да нас те ра у си ро ма штво“, од луч но 
је ре а го ва ње Кон фе де ра ци је сло бод-
них син ди ка та.

А, код нас, у По шти:
– Управ ни од бо ра Фон да со ли дар-

но сти ра ди и де лу је тран спа рент но и 
од го вор но, сва ког ме се ца по моћ сти-
же на пра ве адре се.

– На ше ру ко вод ство Син ди ка та 
упу ти ло је до бро ин то ни ра но пи смо 
ре сор ном ми ни стар ству на кон де таљ-
не ана ли зе ста ња и уоче не не бри ге за 
ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“, ко је се по 
За ко ну сма тра јав ним по штан ским опе-
ра те ром.

– Из ра жен ја сан и чврст став: Оче-
ку је мо за ра ду из до би ти, слич но оној 
из про шле го ди не, 1,3 не то де цем бар-
ске за ра де, 60 по сто у ма ју, а 40 по сто 
у сеп тем бру.

– На Глав ном од бо ру у Ве ли кој Пла-
ни из гла са но по ве ре ње пред сед ни ци-
ма Син ди ка та Алек сан дру Па вло ви ћу  
и Глав ног од бо ра Ми ло ра ду Бу ди ми ру, 
а на но вој сед ни ци у Бе о гра ду по ја вио 
се ге не рал ни ди рек тор Го ран Ћи рић 
и из нео оце ну За вр шног ра чу на и кон-
цеп ци ју пре вла да ва ња те шког ста ња у 
По шти.

Нове приче о кризи и моралу

ОД БРОЈА ДО БРОЈА

Пише: Благоје Свркота
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Пред сед ни ку, Сла ви ци Ђу кић Де ја-
но вић

По што ва на,
Де се тог де цем бра про шле го-

ди не, по сле за јед нич ког про те ста 
Кон фе де ра ци је сло бод них син ди ка-
та и АСНС ис пред Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је, при ми ли сте де ле га ци ју на-
ших пред став ни ка. Том при ли ком 
смо Вам из не ли од ре ђе не про бле ме 
ко ји се ти чу со ци јал но-еко ном ског 
по ло жа ја на ших чла но ва и оста лих 
за по сле них у сек то ри ма ко је пред-
ста вља мо, као и иг но ри са ње Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је на шег зах те ва да 
се сви про бле ми ре ша ва ју кроз отво-
рен со ци јал ни ди ја лог.

Од Вас смо та да до би ли обе ћа ње 
да ће те уло жи ти на пор и сво ју др-
жав нич ку по зи ци ју као по сред ник 
у же љи да до ди ја ло га на ших пред-
став ни ка са пред став ни ци ма вла де 
и до ђе. И по ред свих на ших на сто ја-
ња, ни по сле три ме се ца до тог ди-

ја ло га ни је до шло. Из тог раз ло га, 
ме ђу на шим чла но ви ма ра сте не за-
до вољ ство и све че шће се чу ју зах те-
ви да се кре не у ра ди кал ни је ак ци је, 
што ће се не ми нов но и де си ти.

У ме ђу вре ме ну смо, у скла ду са 
За ко ном о ра ду, по кре ну ли пи та ње 
ле ги тим но сти ра да Со ци јал но-еко-
ном ског са ве та, од но сно пре и спи-
ти ва ња ре пре зен та тив но сти не ких 
ње го вих чла но ва. Про шли су сви 
за кон ски ро ко ви да се по на шем зах-
те ву и слич ним зах те ви ма Удру же-
ња по сло да ва ца ма лих и сред њих 
пред у зе ћа и пред у зет ни ка Ср би је 
и син ди ка та АСНС по кре не за ко ном 
утвр ђе на про це ду ра. Чла но ви Од бо-
ра за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но-
сти из ре до ва оних чла но ва СЕС чи ја 
се ре пре зен та тив ност пре и спи ту је, 
све сно вр ше оп струк ци ју и кр ше За-
кон. С дру ге стра не, ми ни стар за рад 
и со ци јал ну по ли ти ку, по на шим са-

зна њи ма, ни шта не пред у зи ма да се 
ова си ту а ци ја про ме ни.

Ка ко по сле ди це свет ске еко ном-
ске кри зе ни су за о би шле ни ве ли ке 
др жав не си сте ме, фи нан сиј ски и јав-
ни сек тор, на ши чла но ви син ди ка та 
се су о ча ва ју са дра стич ним па дом 
жи вот ног стан дар да, сма њи ва њем 
за ра да и по ве ћа њем от пу шта ња. 
Сма тра мо да по сто је ће ме ре Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је ни су аде кват не 
ни до вољ не да се спре че озбиљ не 
со ци јал не, па и ши ре дру штве не по-
сле ди це еко ном ске кри зе у ко јој се 
на ла зи мо, те да у ње но ре ша ва ње 
тре ба укљу чи ти све др жав не ор га не 
и со ци јал но од го вор не гру па ци је.

Из тих раз ло га тра жи мо од Вас 
да у нај ско ри је вре ме при ми те на шу 
де ле га ци ју, ка ко би смо Вам из не ли 
на ше пред ло ге и раз мо три ли мо гућ-
ност за укљу чи ва ње скуп штин ских 
ор га на у за шти ту за ко ни то сти и ре-
ша ва ње на ве де них пи та ња.

ПИ СМО ПРЕД СЕД НИ ЦИ НА РОД НЕ СКУП ШТИ НЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Уско ро и ра ди кал ни је ак ци је

АК ТИВ НО СТИ КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ У ГРА НИ ПО ШТА,
ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈА И МЕ ДИ ЈА

Не ма при ва ти за ци је Те ле ко ма 
без уче шћа син ди ка та!

На сед ни ци Управ ног од бо ра 
Удру же ња вла сни ка ак ци ја „Те ле ко-
ма Ср би ја“ а. д., ко ја је одр жа на 10. 
фе бру а ра у Бе о гра ду, по ред оста лих 
пи та ња, раз ма тра но је све че шће по-
ја вљи ва ње у ме ди ји ма из ја ва пред-
став ни ка вла сти и струч не јав но сти 
о при ва ти за ци ји ком па ни је „Те ле ком 
Ср би ја“ а. д. и по сле ди ца ко је оне 
има ју на јав ност и за по сле не у овој 
ком па ни ји.

Ка ко се у овом кон тек сту по ја вљу-
ју раз ли чи та ми шље ња и ста во ви, 
Управ ни од бор је по др жао ста во ве 
ре пре зен та тив них син ди ка та у ко-
ји ма се тра жи од пред став ни ка др-
жа ве да са крај њом озбиљ но шћу 
про це не све аспек те при ва ти за ци је 
Те ле ко ма, ува жа ва ју ћи по зи ци ју и 

зна чај ове ком па ни је за срп ску еко-
но ми ју, по сто је ће ста ње на свет ској 
бер зи ка пи та ла и ути цај свет ске еко-
ном ске кри зе на срп ску при вре ду, 
као и на ва же ћу за кон ску ре гу ла ти ву 
и пот пи сан спо ра зум Ми ни стар ства 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја са 
Кон фе де ра ци јом сло бод них син ди-
ка та за спро во ђе ње За ко на о пра ву 
на бес плат не ак ци је и нов ча ну на кна-
ду ко ју гра ђа ни оства ру ју у по ступ ку 
при ва ти за ци је.

Овом при ли ком је по но вљен став 
пред став ни ка син ди ка та, ко ји су 
исто вре ме но и чла но ви Гран ског по-
ве ре ни штва, да без ак тив ног уче шћа 
ре пре зен та тив них син ди ка та не ма 
при ва ти за ци је ком па ни је „Те ле ком 
Ср би ја“ а. д.

пла ту за 20 по сто. Мо рал но, не ма шта. 
Кад би та квих, са ви со ким ни во ом све-
сти и од го вор но сти, би ло ви ше. Оно га  
из ЈАТ-а је два су на те ра ли да се скло-
ни, јер је обо жа вао и сво ју стра нач ку 
ве ли чи ну и сво ју пре ви со ку пла ту.

– Наш Син ди кат, 24. и 25. апри ла, 
че ка ре дов на Скуп шти на, ово га пу та у 
Со ко Ба њи. По сао озби љан, не ма шта. 
До но си се но ви Ста тут, да ју се упут ства 
за пред сто је ћи пе ри од, за чвр шћи син-
ди кал ни рад, јер је ово  и го ди на ре дов-
них из бо ра у Син ди ка ту, па за ста ја ња 
не сме да бу де. Ра чу нам на већ ис ка зан 
ви сок ни во уме шно сти, по ли тич ког ре-
флек са и зна ња уче сни ка, све су то ис ку-
сни син ди кал ни ли де ри и ак ти ви сти. 

Про ле ће је.
Пре де сет го ди на би ли смо бом бар-

до ва ни од НА ТО али јан се. Стра шној 
ру ши лач кој кам па њи да ли су име „Ми-
ло срд ни ан ђео“?! До бро су зна ли шта 
ра де. Сру ши ли су Ми ло ше ви ћа. Уве ли 
де мо кра ти ју. Оте ли су нам КО СМЕТ. 
Про из ве ли акут не, стре сне, од ло же не 
и хро нич не бо ле шти не. Да ли нам кре-
ди те и – учвр сти ли си ро ма штво.

Ипак, има на де. Су тра је но ви дан.
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ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЧИ ТА ЛА ЦА

Ин фор ма ци ја о от пла ти ста рих 
стам бе них зај мо ва

По што ва ни ди рек то ре,
‘’Ми, ве ћи ном ста ри рад ни ци ПТТ-а

(мно ги су већ пен зи о не ри), смо у пе ри-
о ду од 1999 до 2005. го ди не до би ли 
стам бе не зај мо ве од ЈП ПТТ са о бра-
ћа ја Ср би ја са ка ма том од 1 одсто 
го ди шње и ре ва ло ри за ци јом ра ста 
це на на ма ло у Ре пу бли ци, а нај ви ше 
до сто пе ра ста за ра да у Пред у зе ћу.

Наш про блем је што ова квим на-
чи ном от пла те ни ка да не ће мо от-
пла ти ти кре ди те по што се наш дуг, 
и по ред чи ње ни це да га ре дов но сер ви-
си ра мо, кон стант но уве ћа ва.

При ме ра ра ди, зај мо да вац 1999. 
го ди не ПТТ Ср би ја (а не ЕФГ Бан ка) 
одо бра ва стам бе ни за јам у из но су 
од 202.216.00 ди на ра, што по та да-
шњем кур су из но си при бли жно 10.000 
не мач ких ма ра ка или ка сни је 5.000 
евра. По сле де вет го ди на ре дов ног 
сер ви си ра ња кре ди та, дуг уме сто да 
се сма њи уве ћа ва се на пре ко 500.000 
ди на ра.

Ка ко от пла та ра те на ме сеч ном 
ни воу из но си од 20-24 евра, про стом 
ма те ма ти ком, мно же њем са 480 ме-
се ци (кре дит је на 20 го ди на), до ла зи-
мо до су ме од 10.080 евра. До би ли смо 
5.000 евра, вра ћа мо 10.000 евра а уз 
све то глав ни ца се сва ке го ди не уве ћа-
ва и не ма на чи на да се ума њи или да 
је от пла ти мо до кра ја рад ног ве ка.

Же ли мо да по кре не мо про цеду ру 
и у раз го во ру до ђе мо до ре ше ња овог 
про бле ма ка ко на ша де ца не би на сле-
ди ла ду го ве ко ји не мо гу ни ка да да се 
вра те.’’

Ис тра жу ју ћи ову те му са зна ли смо 
да су ти кре ди ти ве ли ки про блем и 
за са мо Пред у зе ће, а чи ње ни це до ко-
јих смо до шли ка жу сле де ће: Услoви 
и на чин до де ле стам бе них зај мо ва за-
по сле ни ма у Јав ном пред у зе ћу ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја” су, до сту па ња на 
сна гу Уред бе о ре ша ва њу стам бе них 
по тре ба иза бра них, по ста вље них 

и за по сле них ли ца код ко ри сни ка 
сред ста ва у др жав ној сво ји ни, би ли 
уре ђе ни Пра вил ни ком о ре ша ва њу 
стам бе них по тре ба у ПТТ-у. Од лу ком 
Управ ног од бо ра из 1995, као и од лу-
ка ма о из ме ни те од лу ке из 1996. и 
1998. го ди не, ко ји ма је би ло пред ви-
ђе но да се стам бе ни за јам одо бра ва 
са ка ма том од је дан од сто на го ди-
шњем ни воу, са от пла том у јед на ким 
ме сеч ним ра та ма, са ро ком от пла те 
од 40 го ди на, уз ре ва ло ри за ци ју са 
сто пом ра ста це на на ма ло у ре пу-
бли ци Ср би ји, а нај ви ше до ви си не 
ра ста про сеч не ме сеч не не то за ра де 
у По шти Ср би је, у ше сто ме сеч ним об-
ра чун ским пе ри о ди ма са ста њем на 
дан 1. ја ну ар – 1. ју ли те ку ће го ди не. 

На ини ци ја ти ву Син ди ка та ПТТ 
Ср би је, oдлу ком Управ ног од бо ра из 
2001. го ди не, усло ви от пла те стам бе-
ног зај ма су олак ша ни зај мо прим ци-
ма, за то што је од 1. ја ну а ра 2001. го-
ди не уки ну та ка ма та од је дан од сто 
на го ди шњем ни воу, а као до дат ни 
ко рек тив ни фак тор за ускла ђи ва ње 
ме сеч не от плат не ра те, уве ден је и 
тре ћи чи ни лац – сто па ра ста за ра да 
у Ре пу бли ци Ср би ји. Пре ма то ме, од 
по чет ка 2002. го ди не, сто па ра ста 
остат ка ду га и ме сеч не от плат не ра те 
ни је мо гла би ти ве ћа од ра ста це на 
на ма ло у Ре пу бли ци Ср би ји или ра-
ста за ра да у РС, а нај ви ше до ви си не 
ра ста за ра да у Пред у зе ћу, за ви сно 
од то га шта је зај мо прим ца би ло нај-
по вољ ни је.

Из све га на ве де ног сле ди да сто па 
ра ста остат ка ду га, од но сно ме сеч не 
от плат не ра те у јед ном об ра чун ском 
пе ри о ду ни ка ко не мо же да бу де ви-
ша од сто пе ра ста ме сеч не за ра де 
у Пред у зе ћу, али је мо гла (а че сто и 
би ва ла) би ти ни жа од то га, уко ли ко 
је сто па ра ста це на на ма ло, од но сно 
сто па ра ста за ра да у РС, би ла ни жа од 
сто пе ра ста про сеч не за ра де у Пред у-

зе ћу. За јам је ис пла ћен у ди на ри ма и 
ње го ва от пла та се вр ши у ис тој, а не 
у стра ној ва лу ти, као што мно ги прет-
по ста вља ју.

Та ко ђе је ва жна чи ње ни ца да су 
се сред ства за стам бе не зај мо ве до-
де љи ва ла из по слов них сред ста ва 
Пред у зе ћа, а не из по себ ног фон да. 
Ва жно је ис та ћи и да је Пред у зе ће, 
као зај мо да вац, упи са ло хи по те ку 
пр вог ре да на не по крет но сти, ку пље-
ном сред стви ма до де ље ног стам бе-
ног зај ма, али то не зна чи да је оно 
вла сник ку пље не не по крет но сти. 
Зај мо при мац је ис кљу чи ви вла сник 
ку пље не не по крет но сти, што про-
из и ла зи из за кон ских про пи са из 
за кљу че ног уго во ра о ку по про да ји. 
Она се мо же оту ђи ти уко ли ко је по-
тен ци јал ни ку пац са гла сан да ку пи 
не по крет ност са те ре том, под усло-
вом да зај мо при мац до би је ним сред-
стви ма ре ши стам бе ну по тре бу на по-
вољ ни ји на чин. По ред то га, по сто ји 
мо гућ ност да се упи ше хи по те ка и на 
дру гој не по крет но сти, при ба вље ној 
сред стви ма од про да је, а да се исто-
вре ме но бри ше иста са пр во бит но 
ку пље не не по крет но сти.

То су чи ње ни це до ко јих смо мо-
гли да до ђе мо у слу жба ма на шег 
Пред у зе ћа. Украт ко, схва та ју ћи би-
зар ност чи та ве при че, ПТТ се од ре-
као тог јед ног про цен та из уго во ра 
а за рад ни ке се при ли ком об ра чу на 
при ме њу је по вољ ни ја ва ри јан та. 
Све дру го су за кон ске ка те го ри је из 
са мог уго во ра и ни ко за са да не ма 
ре ше ње, јер се глав ни це кре ди та и 
по ред пред у зе тих ме ра и ре дов не 
от пла те не сма њу ју.

Овим тек стом и про сто ром ко ји 
смо да ли на шим ко ле га ма же ли мо 
да по кре не мо ди ја лог из ме ђу за ин-
те ре со ва них стра на, ка ко би се ипак 
на шло ре ше ње при хва тљи во за обе 
стра не.

Због про бле ма ко је има ју са от пла том стам бе них зај мо ва, обра ти ла нам се гру па на ших рад ни ка у на-

ме ри да ини ци ра ју раз го во ре ко ји би ре зул ти ра ли ре ша ва њем њи хо вог про бле ма. Пре ко на шег ли ста 

они се обра ћа ју и ге не рал ном ди рек то ру Пред у зе ћа:
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Еуро ди јаг но сти ка
Под се ћа мо све на ше чла но ве 

да Син ди кат ПТТ Ср би је има Уго-
вор са За во дом за ра ди о ло ги ју и 
ул тра звуч ну ди јаг но сти ку „Еуро ди-
јаг но сти ка“ о по слов ној са рад њи. 
Сви чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср би-
је и чла но ви њи хо вих по ро ди ца 
мо гу да, под по себ ним усло ви ма, 
оба ве сле де ће услу ге у Еуро ди јаг-
но сти ци: МР – маг нет на ре зо нан ца, 
ЦТ – ске нер, УЗ – ул тра звук, Ко лор 
до плер, Ма мо гра фи ју, Ири го гра фи-
ју, РТГ – рент ген, ЕЕГ и ОРЛ. Сви чла-
но ви Фон да со ли дар но сти и чла но-
ви њи хо ве уже по ро ди це (брач ни 
друг и де ца) мо гу, уз од го ва ра ју ћу 
ле кар ску до ку мен та ци ју и ра чун 
ко ји су пла ти ли у Еуро ди јаг но сти-
ци, да оства ре ре фун да ци ју тро-
шко ва пре ко Фон да со ли дар но сти 
Син ди ка та ПТТ Ср би је. Де таљ ни ју 
ин фор ма ци ју мо же те на ћи на на-
шем сај ту или се ин фор ми са ти код 
свог син ди кал ног пред став ни ка.

ФОНД СО ЛИ ДАР НО СТИ СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Со ли дар на по моћ кад је нај по треб ни је

Да под се ти мо, учла ње њем у Син ди-
кат ПТТ Ср би је по ста је се и члан 

Фон да со ли дар но сти ко ји функ ци о ни-
ше пре ма соп стве ном пра вил ни ку и 
упут ству за рад. Слу ча је ви у ко ји ма се 
сти че пра во на ко ри шће ње сред ста ва 
Фон да стрикт но су и де таљ но про пи-
са ни по ме ну тим ак ти ма аа по ме ну ће-
мо оне нај че шће ко ри шће не: бо ло ва-
ње пре ко три ме се ца, смрт ни слу чај 
чла на Фон да или чла на ње го ве по ро-
ди це, ле ко ви и на док на де тро шко ва 
ле че ња, итд.

Пра вил ни ком је пред ви ђе но да 
члан Фон да свој зах тев са по треб ном 
до ку мен та ци јом пре да је сво јој син ди-
кал ној ор га ни за ци ји а она га, на кон 

про ве ре, про сле ђу је Управ ном од бо-
ру Фон да до 15-тог у ме се цу.

Чла но ве Управ ног од бо ра Фон да 
со ли дар но сти би ра Глав ни од бор Син-
ди ка та ПТТ Ср би је и он има де вет чла-
но ва и струч ног са рад ни ка. Сед ни це 
Управ ног од бо ра Фон да се одр жа ва ју 
јед ном ме сеч но, ка да се и до но се од-
лу ке о рас по де ли сред ста ва Фон да.

У прет ход ној го ди ни сред ства 
Фон да со ли дар но сти је ко ри сти ло 
2046 чла но ва и њи ма је до де ље но 
14.981.784,00 ди на ра. Пре ма вр сти 
по мо ћи нај за сту пље ни је је бо ло ва ње 
пре ко три ме се ца, а за тим сле де смрт-
ни слу ча је ви, ле ко ви и ле че ња чла но-
ва и њи хо вих по ро ди ца.

По ред до брих ре зул та та, по сто је и 
про бле ми са ко ји ма се су о ча ва ју чла-
но ви Управ ног од бо ра Фон да. То су, 
пре све га, не ком плет ни зах те ви ко ји 
ни су у скла ду са Пра вил ни ком, а ко ји 
и по ред стал не еду ка ци је ак ти ви ста 
на те ре ну и да ље сти жу. Све син ди-
кал не ор га ни за ци је су до би ле Пра-
вил ник и Упут ство ко ји су до ступ ни 
и свим чла но ви ма пре ко сај та Син ди-
ка та. Прак са да се сед ни це одр жа ва ју 
у се ди шти ма син ди кал них ор га ни за-
ци ја, усме ре на је на еду ка ци ју ак ти-
ви ста на те ре ну и то да је по зи тив не 
ре зул та те. Од лу ке Фон да се ре дов но 
ша љу син ди кал ним ор га ни за ци ја ма, 
а до ступ не су и свим на шим чла но ви-
ма на на шој web пре зен та ци ји.

Лист „По штар” да је свој до при нос 
њи хо вом ра ду, па у на став ку мо же те 
про чи та ти ком пле тан текст Пра вил ни-
ка и Упут ства ко јим се бли же ре гу ли-
шу ви си на одо бре них сред ста ва, при-
о ри те ти ис пла та и дру ги кри те ри ју ми 
ко ји су у ве зи са ко ри шће њем сред ста-
ва Фон да.

1. Дирекција предузећа 1.257.900,00 динара

2. Угоститељство 70.000,00

3. Издавачка делатност 234.000,00

4. Одржавање 135.700,00

5. Аутосервис 196,850,00

6. Београд центар 1.891.750,00

7. Београдски венац 2.019.300,00

8. Земун 647.800,00

9. Транспорт и прерада 678.950,00

10. Ваљево 140.000,00

11. Пожаревац 186.100,00

12. Смедрево 237.000,00

13. Шабац 467.000,00

14. Панчево 324.800,00

15. Ниш 801.400,00

16. Бор 78.800,00

17. Зајечар 142.020,00

18. Пирот 107.000,00

19. Лесковац 59.400,00

20. Прокупље 225.164,00

21. Сек. и сл. Н. Сад 33.300,00

22. Нови Сад 1.124.500,00

23. Зрењанин 503.750,00

24. Кикинда 200.300,00

25. Суботица 242.800,00

26. Сомбор 129.600,00

27. С. Митровица 524.400,00

28. Крагујевац 359.500,00

29. Јагодина 455.000,00

30. Краљево 417,200,00

31. Крушевац 277.600,00

32. Ужице 493.700,00

33. Чачак 210.700,00

34. Приштина 68.500,00

35. Југомарка 40.000,00

Табела: Извештај о додељеним средствима Фонда
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Правилник Фон да со ли дар но сти
ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

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

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

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

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

Из у зет но сред ства Фон да се мо гу 
ко ри сти ти и за убла жа ва ње по сле ди-
ца еле мен тар них не по го да или ван-
ред них до га ђа ја, што ће се ре гу ли са-
ти по себ ним

Упу ством ко је до но си Управ ни 
од бор Фон да и Из вр шни од бор Син-
ди ка та ПТТ Ср би је на сво јој за јед нич-
кој сед ни ци.

Члан 2.

Члан Син ди ка та ПТТ Ср би је је 
исто вре ме но и члан Фон да.

Учла ње њем у Син ди кат, члан при-
хва та пра ва и оба ве зе чла на Фон да.

Пре стан ком члан ства у Син ди ка-
ту, за по сле ном пре ста је и члан ство 
у Фон ду со ли дар но сти.

Члан 3.

По ла зе ћи од на че ла и ци ље ва од-
ре ђе ним чла ном 1, овим Пра вил ни-
ком се уре ђу ју:

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

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

–  пра ва и оба ве зе ор га на фон да и
–  дру га пи та ња од зна ча ја за оства-

ри ва ње пра ва из фон да.

На чин фор ми ра ња

сред ста ва Фон да

Члан 4.

Сред ства Фон да обра зу ју се на ни-
воу Син ди ка та ПТТ Ср би је.

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

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

Пра ва, усло ви и кри те ри ју ми
ко ри шће ња сред ста ва Фон да

Члан 5.

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

Сред ства Фон да ко ри сте се за:

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

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

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

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

     б)  про ду же ног ста ци о нар ног 
ле че ња; у од го ва ра ју ћим ре-
ха би ли та ци о ним цен три ма 
одо бра ва ју се са мо чла но ви-
ма фон да у слу ча је ви ма ка да 
је ле че ње пред ло же но у от-
пу сној ли сти а зах тев под нет 
у ро ку од 90 да на од за вр шет-
ка бол нич ког ле че ња.

2.  На бав ку ле ко ва и ор то пед ских 
по ма га ла, с тим што ово пра во 

мо гу ко ри сти ти чла но ви фон да и 
чла но ви ње го ве уже по ро ди це

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

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

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

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

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

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

Члан 6.

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

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

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

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

–  ори ги нал ног ра чу на,
–  фо то-ко пи је Из во да из ма тич-

не књи ге умр лих или по твр де 
о смр ти, ко ју из да је над ле жни 
ор ган,

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

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

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

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

Члан 7.

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

ног од бо ра Фон да со ли дар но сти 
Син ди ка та ПТТ Ср би је и Из вр шног 
од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је, до-
не то је Упут ство ко јим се ре гу ли ше 
по сту пак до де ле сред ста ва Фон да 
со ли дар но сти за убла жа ва ње по сле-
ди ца еле мен тар них не по го да или 
ван ред них до га ђа ја.

1. Зах тев за до де лу по мо ћи се 
упу ћу је по пра ви лу пред сед ни ку 
Син ди кал не ор га ни за ци је, а ако се 
упу ти ди рект но Глав ном од бо ру или 
Управ ном од бо ру Фон да со ли дар но-
сти, Струч на слу жба Син ди ка та ПТТ 
Ср би је од пред сед ни ка Син ди кал-

не ор га ни за ци је тра жи пи сме но ми-
шље ње.

2. У ци љу при ба вља ња по треб-
них ин фор ма ци ја, пред сед ник Син-
ди ка та ПТТ Ср би је, пред сед ник Глав-
ног од бо ра и пред сед ник Управ ног 
од бо ра Фон да со ли дар но сти сво јим 
ре ше њем фор ми ра ју ко ми си ју ко ја 
ће ис пи та ти кон кре тан слу чај.

3. Управ ни од бор Фон да со ли дар-
но сти раз ма тра зах тев за по моћ об-
ра ђен пре ма чла ну 1. и 2. Упут ства.

4. Ви си на сред ста ва не мо же пре-
ћи из нос де фи ни сан чла ном 18. Пра-
вил ни ка фон да со ли дар но сти.

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

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

Члан 8.

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

Члан 9.

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

Ор га ни фон да

Члан 10.

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

Члан 11.

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

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

Члан 12.

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

–  име ну је пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра фон да,на пред лог Управ-
ног од бо ра Фон да со ли дар но-
сти,

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

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

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

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

Управ ни од бор Фон да

со ли дар но сти

Члан 13.

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

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

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

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

Члан 14.

Управ ни од бор ра ди на осно ву 
Пра вил ни ка и Упут ства, ко јим се 
бли же ре гу ли шу ви си на одо бре них 
сред ста ва, при о ри те ти ис пла та и 
дру ги кри те ри ју ми ко ји су у ве зи са 
ко ри шће њем сред ста ва фон да (у да-
љем тек сту Упут ства).

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

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

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

Члан 15.

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

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

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

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

Из вр шним од бо ром Син ди ка та 
ПТТ рад ни ка, син ди кал ним ор га-
ни за ци ја ма, здрав стве ним уста-
но ва ма, со ци јал ним рад ни ци ма 
и дру гим ли ци ма и уста но ва ма 
нео п ход ним за рад фон да,

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

Члан 16.

Од бор пу но прав но од лу чу је ако 
је при сут но нај ма ње две тре ћи не 
чла но ва, а од лу ка је ва же ћа ако се 
за њу из ја сни ве ћи на од укуп ног бро-
ја чла но ва.

Члан 17.

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

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

Члан 18.

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

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

Члан 19.

Над зор ни од бор Син ди ка та ПТТ 
Ср би је је у исто вре ме и Над зор ни 
од бор Фон да.

Члан 20.

Над зор ни од бор Фон да вр ши кон-
тро лу фи нан сиј ског по сло ва ња фон-
да по по тре би, а нај ма ње је дан пут 
го ди шње и о то ме под но си из ве штај 
Скуп шти ни Син ди ка та ПТТ Ср би је и 
Скуп шти ни Фон да.
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ОП ШТИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ

Зах те ви за до де лу по мо ћи из сред-
ста ва фон да со ли дар но сти упу ћу ју се 
син ди кал ној ор га ни за ци ји, пре ко ко-
је је члан син ди ка та ор га ни за ци о но 
по ве зан са Син ди ка том ПТТ Ср би је.

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

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

Зах те ви се раз ма тра ју по ре ду до-
спе ћа.

Уко ли ко у фон ду не ма до вољ но 
сред ста ва, пред ност има ју чла но ви 
ко ји се пр ви пут обра ћа ју за по моћ.

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

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

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

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

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

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

Пра во на по моћ из сред ста ва 
чла на ри не Фон да со ли дар но сти, из-

у зев пра ва по осно ву чла на 5. тач ка 
4, оства ру је се је дан пут го ди шње, по 
јед ном осно ву.

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

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

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

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

ВИ СИ НА ОДО БРЕ НИХ
СРЕД СТА ВА

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

Пла ћа ње тро шко ва;

а)  бол нич ког ле че ња и здрав стве-
них услу га у од го ва ра ју ћим здрав-
стве ним уста но ва ма у зе мљи и 
ино стран ству, за чла на фон да 
и чла на уже по ро ди це, пла ћа ју 
се у ви си ни и до 100% ствар них 
тро шко ва , а из у зет но до ви си не 
јед не про сеч не за ра де.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У П У Т С Т В О
Ко јим се бли же ре гу ли шу ви си на одо бре них сред ста ва,

при о ри те ти ис пла та и дру ги кри те ри ју ми ко ји су
у ве зи са ко ри шће њем сред ста ва Фон да
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*ре ха би ли та ци ја, ко ју чла но ви 
фон да ко ри сте као хро ни ча ри не пла-
ћа се из сред ста ва Фон да

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

На бав ку ле ко ва и ор то пед ских по-
ма га ла

a) Ле ко ви
Чла ну Фон да одо бра ва се по моћ 

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

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

б) По ма га ло
По ма га ла, као што су ве штач ки де-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

б)  у ви си ни до 50% про сеч не 
за ра де у Пред у зе ћу, за сва ко 

ма ло лет но де те умр лог чла на 
Фон да

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

њи из ве штај ле кар ске ко ми си је

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

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

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

за ци је о оправ да но сти зах те ва
*Пра во по на ве де ном осно ву 

сти че се под усло вом да је са мо 
здрав стве но ста ње чла на Фон да у 
пи та њу, и то бо ле сти ко је угро жа ва ју 
жи вот(кан цер, ту мор, ше ћер на бо-
лест итд.)

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

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

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

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

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

та ци је на пред лог пред сед ни ка Син-
ди кал не ор га ни за ци је.
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    (ИН ТЕР ВЈУ СА ДИ РЕКТ НОМ СНА ГОМ ИС ПО ВЕ СТИ)

Перица Минарски: Људи су чудо
Кад сте се и где за по сли ли?

– Пр ви и је ди ни пут апри ла 1987. 
го ди не у ПТТ Сом бор.

Шта не би сте ра ди ли?
– Не ма ства ри до стој не чо ве ка ко ју 

ја не бих ра дио.

Ко ли ко про сеч но днев но спа ва те?
– До ста, чак и пре ви ше.

Шта сте не дав но са ња ли?

– Са лаш, али ста ри – по кри вен 
тр ском.

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

– Сва ку, на свој на чин.

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

– По под не, пе так, ју ни.

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

– Нај ра ди је се од ма рам код ку ће.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?
– Ни кад, не во лим зи му.

Кад сте би ли на ле то ва њу?
– Го ди не 2009.

Че га се пла ши те? 
– Ста ро сти.

Кад се осе ћа те као у клоп ци?
– Љу ди су чу до.

Че му се нај ви ше ра ду је те?
– Де ци.

Шта је то син ди кал на бор ба?
– По мо ћи не ком, као се би са мом.

Шта је то по тро шач ка кор па?
– Ве ли ка став ка у сва чи јем бу џе ту.

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?
– Лех Ва лен са.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?
– Сва ка ко – же ни ну!

Ко је но ви не чи та те?
– Сом бор ске.

Шта гле да те на ТВ?
– Све.

О че му не же ли те ни кад да при ча те?
– О бо ле сти.

Шта ни кад не би сте опро сти ли?
– Пре ва ру.

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

– Јед ној же ни.

Шта је за вас сре ћа?
– Здра вље.

Ка ко за ми шља те са вр ше ну сре ћу?
– Без по хле пе, љу бо мо ре, за ви-

сти.

Ко ме ће те веч но би ти за хвал ни?
– Ро ди те љи ма.

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

– Дво је де це и же на, ако се сло-
жи да је „имо ви на”.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?
– Стра шно! Че му све то – оту ђи-

ше се љу ди.

Ко ја на да др жи чо ве чан ство?

– Ствар но те шко пи та ње. Не знам.

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

– Ја ко бр зо, али бо јим се да је ка зна 
бли зу.

Шта ми сли те о тран зи ци ји?

– За ба ва за бо га те.

Ко ју бо ју оде ће нај ради је но си те?

– Пла ву.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?
– Тре нут но ни јед ног. Не мам вре ме на.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

– Ле о нар да.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?

– Фан та стич не су, ни не знаш за-
што, а већ ви сиш!

Зна те ли шта су сек те?

– Да, и увек се пи там ко ме то тре ба.

Ко ја дро га је нај го ра?

– Све.

ПОШТАРОВ ЛЕТ

Ко ли ко има те при ја те ља?

– Оба.

Шта нај ви ше це ни те код при ја те ља?
– По ште ње.

Ка кве сте на ра ви?
– Кон тро ли са не.

Ли дер Син ди кал не ор га ни за-

ци је Рад не је ди ни це по штан ског 

са о бра ћа ја у Сом бо ру Пе ри ца Ми-

нар ски ро ђен је у овом гра ду 7. 

сеп тем бра 1966. Од ра стао је у чу-

ве ном на се љу Го ге, где му је отац 

Ми ро слав 1965. го ди не по чео да 

зи да ку ћу.

„По ни као сам у скром ном до-

ма ћин ству – мај ка Бо ја на, до ма-

ћи ца, до ђош из Ма ке до ни је, отац 

елек три чар те ре нац, Бо са нац, до-

ђош из Пр ња во ра. Њи хов сам син 

је ди нац и све у њи хо вом жи во ту”, 

по ве ра ва нам се Пе ри ца.

Oсновну и сред њу шко лу за-

вр шио у Сом бо ру. За по слио се у 

сом бор ској по шти у По го ну за на-

па ја ње и ван ред но се шко ло вао. 

При по де ли ПТТ-а, 1997. го ди не, 

на пу шта Те ле ком и пре ла зи у По-

шту Ср би је, на ме сто по сло во ђе 

во зног пар ка, да би се 2002. го ди-

не на шао у Еко ном ској слу жби, у 

На бав ци.

Су пру га Ми ла на је ма ги стар 

у Ми ни стар ству про све те, ћер ка 

Ми о на и син Алек са су уче ни ци.
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Ко јим се спор том ба ви те?

– Ри бо ло вом, спорт ским.

Ко ји хо би има те?

– ГО ЛУ БАР СТВО, то је фан та стич но, 
опле ме њу ју ће.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

– Не пи шем пи сма.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

– Ка ко ко ји, али, ге не рал но – они су 
оми ље ни.

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

– Да, од ли чан је.

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

– Зај ди, зај ди, ја сно Сон це...

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

– У да на шње вре ме – љу бав из
ин те ре са.

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

– Још увек нор мал на.

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

– Има пу но по ште не си ро ти ње, ко 
ће њи ма по мо ћи?

(Б. С.)

КОЛИКО СМО БЕЗБЕДНИ НА РАДНОМ МЕСТУ

Пошта склона паду!?

Син ди кал на ор га ни за ци ја ПТТ 
рад ни ка РЈ „Бе о град ски ве нац” по кре-
ну ла је још 2006. го ди не ак ци ју здрав-
стве них пре гле да за по сле них рад ни-
ка. Уго во ром о по слов ној са рад њи 
са КБЦ „Др Дра ги ша Ми шо вић” омо-
гу ћен је бес пла тан ги не ко ло шки пре-
глед за око 570 за по сле них же на.

Сваком пролазнику који се нађе у 

цен тру Земуна и прође поред згра де 

Поште у Главној број 8, пажњу при ву-

ку метални подупирачи који обез бе-

ђу ју да балкони овог здања не пад ну 

пролазницим на главу. Иначе, згра да 

ПТТ-а у којој је седиште Рад не јединице 

Земун, налази се под за шти том државе 

и требало би да својим изгледом, 

улепша главну улицу и овај део града.

Али, да сада ставимо по стра ни есте-
ти ку и посветимо се пи та њу без бед но-
сти запослених. Раз го ва ра јући са њима 
чули смо да се не без бед но и не при јат-
но осећају на сво јим радним ме сти ма 
и постављају пи та ње хоће ли по сло-
водство предузети не што у циљу оправ-
ки и са нације зграде.

На да мо се да одговорни озбиљно 
схва та ју овај проблем и да ће у нај кра-
ћем мо гућем ро ку учи ни ти кон крет не 
ко раке ка његовом решавању.

АК ЦИ ЈА СО „БЕ О ГРАД СКИ ВЕ НАЦ”       преузето из ПТТ-гласника)

Здрав рад ник – до бар рад ник
„Омо гу ће но је свим за по сле ним 

же на ма у на шој РЈ да оба ве ги не ко-
ло шки пре глед, ул тра зву ком, кол по-
ско пи јом и ПА пре глед. Тро шко ве по-
кри ва мо из син ди кал не чла на ри не и 
го ди шње ове пре гле де про ђе 250 до 
300 же на. Ак ци ја се по ка за ла као од-
лич на пре вен ци ја и у скло пу је бор бе 

про тив кар ци но ма”, ка же Рај ко 

Ко ва че вић, пред сед ник СО РЈ „Бе-
о град ски ве нац”, уз на по ме ну да 
су тро шко ве пре гле да по кри ва ли 
и за чла но ве дру гих син ди ка та.

Про шле го ди не скло пљен је 
још је дан уго вор о по слов ној са-
рад њи, и то са ИР ВА кли ни ком. 
Сва ки за по сле ни на ра чун Син-
ди ка та ПТТ Ср би је има пра во на 
си сте мат ски пре глед јед ном го ди-
шње, што под ра зу ме ва пре глед 

ин тер ни сте, ла бо ра то ри ју, ЕКГ и ма-
мо гра фи ју. Пре ма ре чи ма др Сан дре 

Кр ста јић, код сва ког де се тог рад ни-
ка је от кри вен ве ли ки број кар ди о ва-
ску лар них бо ле сти, и они су упу ће ни 
на да ље ле че ње.

„За по сле ни по здра вља ју ову ак ци-
ју, ко ја мно го зна чи, по го то во за же не. 
Све је ор га ни зо ва но на ви со ком ни-
воу”, са оду ше вље њем ка же Ми ра По-

по вић из РЈ „Бе о град ски ве нац”. Пре ма 
ре чи ма Рај ка Ко ва че ви ћа ова ак ци ја је 
на и шла и на по др шку по сло вод ства РЈ. 
Уз до бру ор га ни за ци ју, са пре во зом и 
пре гле ди ма, ни је ре ме ћен про цес ра-
да. Ка ко се на ја вљу је из ре до ва син ди-
кал них ак ти ви ста, ак ци ја ће се про ши-
ри ти и на цео ПТТ са ге слом – „Здрав 
рад ник – до бар рад ник”.

Б. Не шић

Пошта у Земуну и подупирачи који опомињу?!

На здрављу се не штеди
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Син ди кал на ор га ни за ци ја „Ди рек-
ци ја” је, на ини ци ја ти ву сво јих 

чла но ва ор га ни зо ва ла дво днев ни 
из лет ко ји је тре ба ло да нас, по ред 
до брог дру же ња, под се ти на ле по ту 
кра је ва кроз ко је смо про ла зи ли, 
али и еду ку је у ду хов ном и исто-
ријск ом сми слу о бо га том на сле ђу 
на ших пре да ка. За ор га ни зо ва ње 
и ре а ли за ци ју це лог из ле та би ли 
су за ду же ни Вла ди мир Жи во ји но-

вић, Ја сми на Вуч ко вић и Не бој ша 

Ба бић.
Из Бе о гра да се кре ну ло ра ним 

ју тром око де вет ча со ва. Док смо се 
при бли жа ва ли на шим пр вим од ре-
ди шти ма – ма на сти ри ма Ле лић и Ће-
ли је, ко ле га Ба бић нас је упо знао са 
по да ци ма од кул тур но исто риј ског 
зна ча ја за ова два зна ме ни та ме ста. 
Ње го во уме шно бе сед ни штво и мно-
штво из не тих по да та ка за ди ви ло је 
све при сут не у ауто бу су.

По сле ду хов ног окре пље ња и чи-
стог шум ског ва зду ха, у Ва ље во смо 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СО ДИРЕКЦИЈА

Пријатан излет на Рајац

Шетња

Весеље

Тераса за сликање

Споменик великом Карађорђу

умор и же љу да се што пре до ко па мо 
кре ве та и од мо ри мо од пу та.

Али, не ле жи вра же – наш ор га ни-
за тор пу та дао нам је са мо два са та 
сло бод ног вре ме на да се ма ло од-
мо ри мо и при пре ми мо за све ча ну 
ве че ру и до бар про вод ко ји нам је 
обе ћао.

Из то плих со ба си шли смо у ре-
сто ран, а ве че ра бе ше вр хун ска са 
ро штиљ ским спе ци ја ли те ти ма, по ја-
ча на јаг ње ти ном и пра се ти ном тек 
ски ну том са ра жња. Осо бље и ко ле-
га Жи во ји но вић не се до ше на сто ли-
цу да се од мо ре док сва ко од го сти ју 

ста вље ну тр пе зу. Окре пље ни, про ше-
та ли смо глав ном ва ро шком ули цом 
и свра ти ли у ве ли ки парк Бу ко вич ке 
ба ње, на из ла зу из Аран ђе лов ца, где 

не бе ше за вр шио оброк. И он да је 
ствар у сво је ру ке је пре у зе ла му зи-
ка, а пе ва чи ца и пе вач из вр сно га гла-
са (и ста са), за па ли ше ат мос фе ру и 
очас по сла – сви су би ли на но га ма а 
лум по ва ло се до сви та ња...

Да ли због чи стог пла нин ског ва-
зду ха или же ље да се ис ко ри сти сва-
ки тре ну так у не так ну тој при ро ди, 
сле де ћег ју тра ве ћи на нас је уста ла 
вр ло ра но, до руч ко ва ла и упу ти ла се 
у ла га ну пе шач ку ту ру ка вр ху Рај ца 
(848 ме та ра над мор ске ви си не), и по-
ред то га што смо оти шли на спа ва ње 
тек не ко ли ко ча со ва ра ни је.

Око под не, спа ко ва ли смо се у 
ауто бус и кре ну ли пре ко сли ко ви тог 
Руд ни ка пут Аран ђе лов ца. Ус пут нас 
је сти гао умор од си ноћ нњег про во-
да, па је у ауто бу су за вла да ла при јат-
на ти ши на ко ју су по вре ме но пре ко 
ми кро фо на „на ру ша ва ли” во ђа пу та 
и пре да вач.

Слич но као дан ра ни је у Ва ље ву, 
и у Аран ђе ло вац до ђо смо при лич но 
из глад не ли, и се до смо пра во на по-

сти гли смо око 20 ча со ва. Ис по здра-
вља ли смо се и рас пр ши ли сва ко на 
сво ју стра ну, а оста ла је див на успо-
ме на...

Вла ди мир Жи во ји но вић

до шли око 14 ча со ва, где нас је, на 
оба ли ре ке Гра дац, че ка ло све спрем-
но – спе ци ја ли тет ре сто ра на, па стрм-
ке све же из ва ђе не из риб ња ка. По 
за вр шет ку руч ка кре ну ло се до цен-
тра Ва ље ва где нам је ко ле га Вла да 
Гла до вић из Ди рек ци је за прав не 
по сло ве, ро дом Ва ље вац, ис при чао 
не ке за ни мљи ве де та ље из бо га те 
исто ри је овог ле пог гра да.

Убр зо смо сти гли и до хо тел ског 
објек та „Ко лу ба ра уго сти тељ ства”, 
где смо од се ли, а пла нин ски ам би-
јент, ве чер ња све жи на и мрак у ко јој 
све тли је ди но хо тел са мо су по ја ча ли 

су не ки на то чи ли чу ве ну ми не рал ну 
во ду, не ки ше та ли, не ки свра ти ли у 
ста ри бу ко вич ки хо тел на ка фу… И 
мрак нас опет из не на ди ка ко бр зо 
до ђе…

Оку пља ње око ауто бу са био је 
знак да је вре ме за по вра так у Бе о-
град и ујед но крај овог див ног дру-
же ња… Осим не што ду жег че ка ња 
нај пре на ула зу у Мла де но вац, а 
по сле и на на плат ној рам пи, све је 
те кло глат ко. У ве тро ви ти Бе о град 


