
 

Stručne umotvorine 
 

Divizija pošta, sortirnica Sisak, furgonska linija u difuziji i koncentraciji na relaciji; Sisak - Velika Ludina – 

Popovača – Voloder – Repušnica – Kutina - Banova jaruga – Lipovljani – Novska – Rajić – Jasenovac – 

Krapje – Kratečko – Gušće, opet vozi iz Siska. Kažemo opet jer godinu dana bilo je, čini se, potrebno da 

netko progleda i da izračuna da je to svakako bolje od varijante koja je išla iz Zagreba (110 km praznog 

hoda), iako su se relevanti ljudi iz Siska jako trudili dokazati kako ta varijanta nije dobra. Ipak, rečeno im je 

da to nije njihova briga. 

Radnici HP d.d. bi voljeli da netko, čijom je samovoljom, nestručnošću i neznanjem prouzročena šteta 

Hrvatskoj pošti plati tu štetu, kao što to plaćaju poštari i operateri kad naprave manjkove - zub za zub. 

Slična situacija, s još gorim posljedicama, odvija se na drugom kraju odnosno na rubu Bjelovarsko-

bilogorske županije. Tamo, pak, furgon iz Slavonskog Broda u difuziji i koncentraciji dnevno prijeđe 300 

kilometara servisirajući pošte Pakrac, Pakračku poljanu, Badljevinu i Lipik. Iste te pošte uredno je 

servisirala linija iz Bjelovara sa dnevno prijeđenom znatno manjom kilometražom, ali to je netko pametan 

ukinuo i organizirao o-ho-ho skuplju varijantu.  
 

Igrarije s naljepnicama 
 

Prije nepune dvije godine netko pametan naredio je da se plastificirane naljepnice, kojima se građane 

obavještava o vremenu i danima pražnjenja poštanskih sandučića, skinu, odlijepe te da se krene s novim 

obavijestima i to tako da ih se uloži u aluminijske podloške, koje bi se onda isto lijepile ili prišarafile za 

podlogu odnosno sandučiće. 

Valjda su to propisali u Europi. Ali, ne lezi vraže, ovih dana, evo opet, oni navodno sveznajući odlučili su 

kako to ipak ne valja ili nije praktično, pa se zato ponovo lijepe nove plastične naljepnice! E pa ljudi 

stvarno…pa koliko to košta i tko će to platiti i kakve su to igrarije?! To zanima radnike Hrvatske pošte. Oni 

bi najradije da poslovne ideje i promašaje oni koji su za njih odgovorni plaćaju isto onako kako radnici 

podmiruju svoje nehotične manjkove u žaru borbe za svaku kunu koju dubokoumni bacaju u bunar. 
 

Tko je odgovoran za nebaždarenje vaga? 
 

U Sisku, a možda i drugim gradovima i mjestima, u operativi su vage koje su, sukladno zakonu, podložne 

baždarenju svake dvije godine. Nažalost, bar za ove u Sisku, to nije slučaj, jer nisu baždarene još od 2009. 

godine. Dakle, već se u 2011. godini stupilo u prekršaj, jer se to radi početkom godine. Zato o 2012. godini 

da i ne govorimo! Ipak, tko za to mari i tko je odgovoran? Bilo bi dobro da se sazna tko je taj, ili još bolje, 

da se počne djelovati u skladu sa zakonom, inače – ne ginu kazne naiđe li nadležna inspekcija. 
 

Održana sjednica povjereništva ZNR GP 5 
 

Dana 18. travnja 2012. u Slavonskom Brodu održana je sjednica povjereništva zaštite na radu GP 5. 

Sjednica je bila edukacijskog karaktera te je realizirana s dvije točke dnevnog reda. Pod prvom točkom 

povjerenici zaštite na radu upoznati su s Programom osposobljavanja za rad na siguran način i to kroz 
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prezentaciju mag. ing. prometa Davora Vidovića, a u drugoj točci vodila se konverzacija pod „razno“. 

Nakon apsolviranja prve točke, prisutni povjerenici su pristupili provjeri znanja, a sudeći po reakcijama, svi 

su bili zadovoljni usvojenim kompetencijama.  
 

„Prekovremeni i smjenski rad i zdravlje radnika“ 
 

Od 1989. godine u više od 120 zemalja svijeta, 28. travnja obilježava se kao Međunarodni dan sjećanja na 

poginule radnike pod motom „Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive“. Odlukom Hrvatskog sabora iz 2007., 

28. travnja proglašen je „Nacionalnim danom zaštite na radu“. U povodu obilježavanja tog Dana u Zagrebu 

je 24. travnja održana konferencija „Prekovremeni i smjenski rad i zdravlje radnika“. Na konferenciji je 

istaknuto da posljednjih godina, zbog strožih kriterija, pada broj zabilježenih ozljeda na radu. Prije tri do 

četiri godine bilo je između 20.000 i 23.000 ozljeda na radu godišnje, da bi taj broj lani pao na 13.817 

priznatih ozljeda. Također, prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja, prošle godine 

na radu je poginulo 19 osoba, dok je prema neslužbenim podacima poginulih bilo 29. „Prekovremeni rad 

ozbiljno narušava zdravlje radnika jer potiče debljinu i pretilost, pušenje i uživanje alkohola, a smanjuje 

intelektualne i motoričke sposobnosti“, upozorila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i 

sigurnost na radu Marija Zavalić. Radnici koji rade prekovremeno više od 50 sati obolijevaju od dijabetesa i 

izloženi su većoj opasnosti od povišenog tlaka i srčanog udara te više stradavaju od ozljeda na radu. Zbog 

prekovremenog rada pate svi – poslodavci, koji imaju povećane troškove zbog ozljeda na radu te sami 

radnici, kojima osim zdravlja stradavaju i odnosi u obitelji. Zaključci su da je, prilikom donošenja akata koji 

obuhvaćaju zaštitu na radu, potrebno dati veći naglasak zdravstvenim uvjetima. Također, zaključeno je da 

poslodavce i radnike treba više educirati te podići svijest o važnosti zaštite zdravlja i zaštite na radu. 
 

Sindikalni prosvjed za Međunarodni praznik rada 
 

U organizaciji četiri sindikalne središnjice – NHS, SSSH, HUS i URSH, 1. svibnja, na Međunarodni praznik 

rada, održat će se veliki prosvjed na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.  

Nažalost, većina građana Hrvatske, pa tako i naših članova, itekako ima razloga za nezadovoljstvo i za 

sudjelovanje na javnom prvosvibanjskom prosvjedu u Zagrebu. Vrijeme u kojem živimo nije lako. Iz dana u 

dan svjedoci smo sve veće stope nezaposlenosti, smanjenja radničkih prava, malih plaća i mirovina, a sve 

većih životnih troškova. Pokažimo solidarnost te se zajedničkim snagama odazovimo prosvjedu na 

kojem ćemo Vladi RH uručiti ŽUTI KARTON te zatražiti realizaciju „Plana 22“, kojim će se stvoriti 

preduvjeti za život dostojan čovjeka u 21. stoljeću. Žuti karton koji će imati svaki prosvjednik bit će im 

podijeljen na Trgu bana Jelačića. U prosvjedu će, naravno sudjelovati i Hrvatski sindikat pošte te pozivamo 

sve članove koji mogu da nam se pridruže.  

Program prosvjeda podrazumijeva početak okupljanja prosvjednika od 10 do 11 sati na Trgu bana 

Jelačića, gdje će se održati i govori. Nakon toga prosvjedna povorka krenut će prema Trgu sv. Marka 

Radićevom ulicom do mjesta gdje će policija zaustaviti povorku; predsjednici središnjica otići će na 

Markov trg kako bi ispred ulaza u Hrvatski Sabor i Vladu RH ostavili plakate sa zahtjevima. 
 

 

Svim našim članovima i radnicima HP d.d. 

čestitamo 1. svibnja, Međunarodni praznik rada 
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