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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 
У петак 25.09.2020. године, одржан је састанак Комисије за технологију Синдиката ПТТ Србије 

са Функцијом поштанске мреже, на коме су обрађене следеће теме: 
• Набавка нових мопеда и униформи; Мрежа је указала да је при крају набавка мопеда и униформи и 

да је иста успорена, јер се чека одговор Републичке комисије за заштиту права на уложени захтев – 
жалбу.  
У оквиру ове теме договорено је да Мрежа предочи Кабинету да постоји незадовољство запослених, 
којим су додељени мопеди приликом последње набавке, а да им нису додељени у власништво 
претходни мопеди, које су користили и одржавали о сопственом трошку, обзиром да није донета 
oдлука о расходу истих. 

• Синдикат ПТТ је дао иницијативу да се редефинишу кадровски капацитети у пошти, да се ускладе са 
реалним стањем на терену и да се ти капацитети поштују. У оквиру ове иницијативе је дат предлог 
да се скрати рок ангажовања на ПП пословима – максимално 3 месеца, како би се задржали 
квалитетнији кадрови. Такође, да се омогући да се запослени на одређено време привремено могу 
распоредити на места замене управника у малим поштама, када је то нужно, како би се рационалније 
располагало кадровима. 

• Технолошка дисциплина; тема се односила пре свега на покушај доставе и доставу пошиљака. Мора 
постојати двосмерна комуникација како би се поштовала технолошка дисциплина и уједно како би 
пословодство имало реалну слику о проблемима на терену. Синдикат је замолио за детаљно 
појашњење процедуре приликом уласка поштара на приватан посед. Такође, предложили смо да се 
преиспита примена корективног коефицијента пређеног пута на достави.  

• Мрежа је изнела идеју о отварању пошта у свим тржним центрима где постоје услови. Синдикат се 
сложио с тим и предложио повећан број универзалних шалтера у поштама, а Мрежа обуку кадрова 
за обављање већег броја или свих послова, као и награђивање запослених који обављају више врста 
послова.  

• Што се тиче великог броја боловања, која ствара нереалну слику ангажовања кадрова, дата је 
иницијатива да се на крају године стимулишу запослени у технологији, који нису одсуствовали са 
посла по овом основу. 

• Дат је предлог за редефинисање статистичких норми (благајник, контролор, обрачунски радник) због 
ефикасности пословних процеса, с чим се Мрежа сложила.  

• Образложене су одређене инструкције Мреже за рад у прерадним центрима због поштовања реда 
превоза. Прихваћена је иницијатива Мреже да се изради апликација за управљање кадровима и 
рекламацијама и изнета захвалност што се изашло у сусрет запосленима и повећао број капацитета 
на појединим доставним рејонима.  

• Што се тиче питања укидања обезбеђења у поштама, одговор треба тражити од Пратеће функције 
безбедности и заштите.  

Синдикат је истакао значај Функције поштанске мреже у функционисању Предузећа, а после 
овог веома конструктивног састанка, уз разумевање и уважавање, настављамо сарадњу у заједничком 
интересу.  

ПРЕДСЕДНИК 
            СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ 
            ________________________ 
                     Радоје Ђермановић 
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