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САДРЖАЈСАДРЖАЈ
Реч уред ни ка

По што ва не ко ле ге, пред ста вља мо 
вам 150-ти број По шта ра у ко ме, као 
што сте већ на ви кли, пи ше мо о свим 
зна чај ни јим до га ђа ји ма и ак тив но сти-
ма у Пред у зе ћу, али и на син ди кал ној 
сце ни Ср би је. 

Пе ри од ко ји је „по кри вен” овим 
бро јем ка рак те ри ше одр жа на Скуп-
шти на Син ди ка та ПТТ Ср би је на Та ри, 
та ко да мо же те про чи та ти ра порт са 
за се да ња, ин те грал ни текст Из ве шта-
ја о ра ду Глав ног од бо ра за пе ри од из-
ме ђу две скуп шти не, као и усво је ни 
На црт но вог ста ту та, чи ме от по чи ње 
јав на рас пра ва ко ја прет хо ди усва ја-
њу овог нај ви шег син ди кал ног ак та. 

При во ди мо кра ју и ве ли ку „Ак ци ју 
за ак ци је”, али за вас и да ље пра ти мо 
де ша ва ња у ве зи са тим ве ли ким по-
слом. Тру ди мо се да еду ка тив но де лу-
је мо и по мог не мо у раз у ме ва њу ове, 
за све нас, но ве те ме. У овом бро ју 
вам та ко ђе пре но си мо ак тив но сти ко-
је тре нут но пред у зи ма наш син ди кат, 
као и крат ку ана ли зу и ре ак ци је на 
пред ло же ни Стра те шки план Јав ног 
пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”. 

На ста вља мо да пра ти мо и не ке за-
по че те те ме као што су про бле ми са 
тран спор том нов ца и те шко ће ко је 
са со бом но си ка шње ње у из град њи 
ГПЦ-а. Без бед но сти и здра вљу за по-
сле них се при да је све ви ше зна ча ја, 
па смо се и ми при дру жи ли у ана ли зи 
те те ме, у на ди да ће мо про бу ди ти од-
го вор не и да ће, по ред мно го при че,  
би ти и кон крет них ре зул та та.

Све то на рав но ни је мо гу ће без ин-
фор ма ци ја и по др шке свих за по сле-
них, па оче ку је мо и на ста вак ва ше 
са рад ње у ци љу са гле да ва ња про бле-
ма и пред у зи ма ња кон крет них ме ра 
за њи хо во ре ша ва ње.
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На ле по ти ци Та ри, у ста ром али још 
др же ћем хо те лу „Омо ри ка“, 14. ју-

на одр жа на је пе та Скуп шти на Син ди-
ка та ПТТ Ср би је. Иако је вре ме би ло 
ки шо ви то, а Пан чи ће ва пла ни на час 
у обла ци ма, час у хлад њи ка вој ма гли, 
то ни ма ло ни је сме та ло да Скуп шти на 
ефи ка сно за вр ши са др жај ни днев ни 
ред.

Сед ни ца је за по че ла обра ћа њем 
пред сед ни ка Син ди ка та Алек сан дра 

Па вло ви ћа, ко ји је ука зао на зна чај 
скуп штин ског за се да ња и на те жи ште 
по сла ко ји тре ба оба ви ти.

По том је пред сед ник Кон фе де ра ци-
је сло бод них син ди ка та Иви ца Цве та-

но вић го во рио о оства ри ва ња пра ва 
на ак ци је Те ле ко ма, ко је се оче ку је у пр-
вом квар та лу на ред не го ди не. По звао 
је све при сут не да се ак тив но укљу че 
у рад са удру же њи ма, а по же лео је и 
мо дер ни за ци ју Син ди ка та и успех у 
ства ра њу ре ги о нал них од бо ра.

Рад но пред сед ни штво
и скупштинска те ла

Рад но пред сед ни штво ауто ри та тив-
но је пре у зе ла Зо ри ца Зец, у са рад њи 
са Злат ком Фа би ја ном, Да ли бо ром 

Те шан ди ћем, Сне жа ном Да ви до-

вић и Бо ја ном Ми ло је вић. По том је 
усво јен По слов ник о ра ду Скуп шти-
не, а он да су иза бра на рад на те ла: 
Ко ми си ја за ве ри фи ка ци ју ман да та 
(Алек са Мар ко вић, Жив ка Бо шко-

вић, Бран ко Ка ла ја но вић, Рат ко Ри-

стић и Дра ган Јо ва но вић), Ко ми си ја 
за пра ће ње ди ску си је о пред ло зи ма 
скуп штин ских до ку ме на та (Ко са ра 

Стан ко вић, Ми лен ка Та шић, Мом-

чи ло Је ли сав чић, Ве сна Ба шић и 
Све тла на Ду њић) и Ко ми си ја за ре-
дак ци ју и пу бли ко ва ње скуп штин ских 
до ку ме на та (Вла дан Ђу рић, Бран ко 

Ка ла ја но вић, Бла го је Свр ко та и Ми-

ло рад Бу ди мир, чла но ви Из да вач ког 
са ве та). За за пи сни ча ра је од ре ђе на 
Ире на Илић, а за ове ри о це за пи сни-
ка Жељ ко Гво зде но вић и Дра ган Ра-

до је вић.

Сле дио је Из ве штај о ра ду Глав ног 
од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је из ме ђу 
две скуп штин ске сед ни це, тј. од 26. ма-
ја 2006. до 14. ју на 2008. го ди не. Под-
нео га је пред сед ник Глав ног од бо ра 
Ми ло рад Бу ди мир и ис та као да је у ме-
ђу вре ме ну одр жа но пет сед ни ца и да 
су до не те 52 од лу ке.

Из дво јио је не ко ли ко бит них те ма 
и про бле ма са ко ји ма смо се но си ли 
у том пе ри о ду, а то су, пре све га, за ра-
де, без бед ност за по сле них, уни фор-
ме, По штан ска ште ди о ни ца, ак ци је, 
ко лек тив но пре го ва ра ње, суд би на за-
по сле них у Уго сти тељ ству и За јед ни-
ци, по ло жај на ших ко ле га на Ко со ву 
и Ме то хи ји, стам бе на про бле ма ти ка. 
Хро но ло шки, пре ма ре зул та ти ма и ак-
тив но сти ма, овај пе ри од пред сед ник 
ГО по де лио је на два де ла.

Пе ри од ка да се мно го 
радило и уби ра ли пло до ви

„На кон прет ход не Скуп шти не у 
Вр њач кој Ба њи би ло је мно го ак тив-
но сти у ци љу по бољ ша ња ма те ри јал-
ног по ло жа ја за по сле них, а по себ но 
је зна ча јан спо ра зум ко ји је пот пи сан 
са та да шњим ми ни стром фи нан си ја 

ПЕ ТА СКУП ШТИ НА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Ти ха во да на пла ни ни Та ри

Скупштина: Висок степен сагласности

Мла ђа ном Дин ки ћем. Све тач ке спо-
ра зу ма су ис по што ва не, што је та да ди-
рект но ути ца ло на еко ном ски и со ци-
јал ни по ло жај за по сле них. Ис пла ће не 
су три ван ред не за ра де, одо бре на су 
сред ства за по че так про гра ма до дат-
ног пен зи о ног оси гу ра ња, по кре ну ти 
су ин ве сти ци о ни ци клу си у Пред у зе-
ћу, а кра јем 2006. одр жа ни су и пре-
го во ри о по ве ћа њу за ра да. Зах те ви 
Глав ног од бо ра по том пи та њу су би-
ли ре ал ни и ба зи ра ни на ра чу ни ци, а 
под се ти ћу вас да је укуп но по ве ћа ње 
(ја ну ар-де цем бар 2007.) би ло бли зу 30 
од сто. Глав ни од бор је за кљу чио да су 
ње го ви зах те ви ис пу ње ни, али да и да-
ље по сто ји оправ да но не за до вољ ство 
ста њем у По шти и за ра да ма ко је ни су 
из јед на че не са за ра да ма у дру гим јав-
ним пред у зе ћи ма, што је и био наш 
основ ни зах тев. И по ред то га, за и ста 
сма трам да се у том пе ри о ду мно го ра-
ди ло, да је би ло зна чај них ак тив но сти, 
па и ре зул та та”, ис та као је пред сед ник 
Глав ног од бо ра и на ста вио:

„Под се ћам Вас да је Глав ни од бор 
над ле жан за рад Фон да со ли дар но-
сти и же лим да, пре све га, из ра зим за-
хвал ност чла но ви ма Управ ног од бо ра 

Без рас пра ве, јед но гла сно усво је ни из ве шта ји о ра ду Глав ног од бо ра и о ма те ри јал но-фи нан сиј-

ском по сло ва њу Син ди ка та  На црт ста ту та Син ди ка та на јав ној рас пра ви до кра ја 2008. го ди не

 Пр ве „варни це” иза звао члан 58 На цр та ста ту та о три ман да та за син ди кал не функ ци о не ре
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Фон да, ко ји чу ва ју и не гу ју овај ве о ма 
би тан сег мент на шег де ло ва ња. Глав ни 
обор је пра тио рад Фон да и по ма гао 
кроз до но ше ње из ме на Пра вил ни ка а 
на пред лог са мих чла но ва Управ ног од-
бо ра. Са рад њу оце њу јем као из у зет ну 
и на дам се да ће мо та ко и на ста ви ти.

У пе ри о ду из ме ђу две скуп шти не 
би ло је и те шких тре ну та ка. Има ли смо 
јед ну пре ки ну ту сед ни цу у Но вом Са ду, 
где се не за до вољ ство, пре све га за ра да-
ма, пре не ло и на чла но ве Глав ног од бо-
ра. По но сан сам што смо та да по ка за ли 
ве ли ку зре лост и што смо сви за јед но 
ус пе ли да пре ва зи ђе мо уну тра шње не-
су гла си це и да на ста ви мо да ра ди мо и 
по стиг не мо од ре ђе не ре зул та те.

Ус пе ли смо да до след ним ста вом 
пре ма сви ма ре ши мо и про бле ме око 
са мог функ ци о ни са ња овог Син ди ка-
та. Под се ти ћу вас да смо у про шло сти 
има ли ве ли ки про блем са фи нан сиј-
ском не ди сци пли ном иза че га су се 
кри ли са свим дру ги мо ти ви. Дра го ми 
је да мо гу да вас из ве стим да су ти про-
бле ми са да про шлост.

Би ло је и про бле ма ко је ни смо ре-
ши ли она ко ка ко смо же ле ли и ту пре 
све га ми слим на ста тус По штан ске 
ште ди о ни це и Уго сти тељ ства, али и на 
не ке од ред ба но вог Ко лек тив ног уго-

за пред сед ни ка КСС-а и пре у зи ма ња 
од го вор но сти за рад Кон фе де ра ци је 
од стра не на шег и син ди ка та ко ји де-
лу ју у Те ле ко му, цен тра ла је по че ла са 
ра дом. Ве ли ки до при нос и про мо ци ју 
има ла је у пре го во ри ма око по де ле 
бес плат них ак ци ја. Знам да сте упо зна-
ти са свим де та љи ма око пре го во ра 
и ак тив но сти ма ко је су нас до ве ле у 
по зи ци ју да оче ку је мо ак ци је Те ле ко-
ма и не ћу о то ме, али же лим да на гла-
сим пу ну афир ма ци ју КСС-а и на шег 
син ди ка та ко ји су до след ним ста вом 
и озбиљ но шћу у пре го во ри ма ус пе ли 
да се из бо ре за ре спект и по што ва ње 
код со ци јал них парт не ра.”

За ви сни од вла сни ка
и дешава ња на сце ни

Ми ло рад Бу ди мир за тим је на ста-
вио: „Дру ги део овог из ве шта ја се 
одно си на пе ри од пред ову скуп шти-
ну и у том пе ри о ду ни је би ло до вољ-
но ак тив но сти ка ко би одр жа ли ни во 
ра да из прет ход не две го ди не. Си гур-
но да је на то ути ца ла и по ли тич ка си-
ту а ци ја, јер ми је смо јав но пред у зе ће 
у вла сни штву др жа ве и не мо рам да 
вас под се ћам ко ли ко смо за ви сни од 
вла сни ка и де ша ва ња на по ли тич кој 
сце ни. Са мо да на по ме нем да је Вла-
да Ср би је усво ји ла пред лог о сма ње-
њу ре зер ви са не по штан ске услу ге на 
100 гра ма а да при том још увек ни је 
за жи ве ла Аген ци ја од ко је, пре све га, 
оче ку је мо да на пра ви ред на тр жи шту 
услу га ко ји ма се ба ви мо.

По ку ша ва ли смо да се са оп ште њи-
ма и при ти сци ма из бо ри мо за по вољ-
ни ји по ло жај на шег пред у зе ћа у ре сор-
ном ми ни стар ству, али су они оста ли 
на „твр дом” ста ву ко ји во ди ка ди вљој 

де мо но по ли за ци ји. Ту оче ку јем још 
пу но про бле ма и син ди кал ног ра да 
у на ред ном пе ри о ду. Дру ги раз лог за 
ова кве ре зул та те у по ме ну том пе ри о-
ду тре ба тра жи ти и у по сто је ћем Ста-
ту ту ко ји ни је из де фи ни сао Из вр шни 
од бор ка ко би тре ба ло и ка ко би он за-
и ста био опе ра ти ван. Знам да је Ста ту-
тар ни од бор ра дио, али ми је жао што 
ни смо ус пе ли да до одр жа ва ња ове 
Скуп шти не спро ве де мо све по ступ ке 
ка ко би да нас усво ји ли из ме не и до пу-
не по сто је ћег Ста ту та. Апе лу јем на вас 
да кон крет ним за да ци ма и ро ко ви ма 
на мет не те Ста ту тар ном од бо ру ди на-
ми ку ко јом би у што кра ћем ро ку би-
ле усво је не из ме не Ста ту та и ка ко би 
от кло ни ли све пре пре ке за рад Из вр-
шног од бо ра и Син ди ка та у це ли ни”, 
пре ци зи рао је он и за кљу чио:

„На рав но, као и ка да се хва ли мо ус-
пе си ма, мо ра мо при зна ти да не до ста-
так ак тив но сти и де ша ва ња у нај ве ћој 
ме ри ипак за ви се од нас са мих и ту 
за и ста ми слим на све нас, али пре све-
га на нас ко ји во ди мо овај син ди кат. 
Сма трам да са ове Скуп шти не тре ба 
да по тек не низ ини ци ја ти ва и за да та-
ка пре ма Глав ном и Из вр шном од бо ру 
и ве ру јем да ће те да ти свој до при нос 
ка ко би де ша ва ња и кон крет них ак тив-
но сти би ло што ви ше.”

Из ве шта ји као огледало

И, за чу до, ди ску си је ни је би ло, па је 
из ве штај јед но гла сно при хва ћен. Исто 
је та ко усво јен и Из ве штај о ма те ри јал-
но-фи нан сиј ском по сло ва њу Глав ног 
од бо ра и Син ди ка та ПТТ Ср би је, ко ји 
је под не ла Љи ља на Авра мо вић, пред-
сед ни ца Над зор ног од бо ра.

Ивица Цветановић
во ра. Ре ша ва ли смо про бле ме у СО За-
јед ни ца ко ја се обра ти ла Глав ном од бо-
ру да јој по мог не у ре ша ва њу ста ту са 
за по сле них. На по зив ко ле га са Ко со ва 
и Ме то хи је одр жа ли смо сед ни цу ИЈ у 
Гра ча ни ци, по др жа ли њи хо ве зах те ве 
и ре а го ва ли код по сло вод ства ка ко би 
на ши љу ди та мо осе ти ли ба рем ма ло 
си гур но сти ка да је по сао у пи та њу.

У пе ри о ду из ме ђу две скуп шти не 
„про ра ди ла” је и Кон фе де ра ци ја. На и-
ме, на кон из бо ра Иви це Цве та но ви ћа 

Радно председништво на Тари
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У Из ве шта ју се кон ста ту је да су при-
хо ди у 2007. ве ћи од пла ни ра них за 
при бли жно два ми ли о на ди на ра и да 
се од но се нај ве ћим де лом на по ве ћа-
не при хо де од основ не чла на ри не и 
од чла на ри не на ме ње не за Фонд со ли-
дар но сти. Уоче но је та ко ђе да је оства-
рен при ход од 240 хи ља да ди на ра од 
ре кла ма. Над зор ни од бор по здра вља 
сва ку ак тив ност Глав ног од бо ра ко ја 
за ре зул тат има по ве ћа ње при хо да и 
сма тра да се и да ље тре ба ан га жо ва ти 
у том прав цу.

Тро шко ви Глав ног од бо ра у 2007. 
из но си ли су укуп но 17.195.103,33 ди-
на ра. Пла ном пред ви ђе ни тро шко ви 
из но си ли су 23.925.000 ди на ра, што 
зна чи да је у од но су на план по тро-
ше но 6.729.896,67 ди на ра ма ње. 
Оства ре не уште де од но се се на ме-
ђу на род ну са рад њу, обра зо ва ње, 
адво кат ске услу ге, тро шко ве ре-
пре зен та ци је, као и на тро шко-
ве за ра да чла но ва Из вр шног 
од бо ра. Над зор ни од бор из вр-
шио је увид у до ку мен та ци ју на 
осно ву ко је је са чи њен Из ве-
штај о ма те ри јал но-фи нан сиј-
ском по сло ва њу и кон ста то вао да 
је ис прав на, да је у скла ду са ак ти ма 
Син ди ка та и да не ма при мед би.

У на став ку за се да ња, Скуп шти на 
је иза бра ла два но ва чла на Над зор-
ног од бо ра: Алек су Мар ко ви ћа из 
СО Ша бац и Ра ма Шал ди ћа из СО Ки-
кин да.

Рас пра ва о На цр ту ста ту та
и ениг ма о три ман да та

Скуп шти на је по том, као пе ту тач ку 
днев ног ре да, раз ма тра ла и усво ји ла 
пред лог Ста ту тар ног од бо ра за из ме-
ну и до пу ну Ста ту та Син ди ка та ПТТ Ср-
би је и упу ти ла га на јав ну рас пра ву.

Пред сед ни ца Ста ту тар ног од бо ра 
Ко са ра Стан ко вић ис та кла је да је Ста-
ту тар ни од бор на осно ву пред ло га 
јед ног бро ја син ди кал них ор га ни за-
ци ја и ми шље ња Из вр шног од бо ра 
ура дио пред лог На цр та ста ту та Син-
ди ка та ПТТ Ср би је. На по ме ну ла је да 
ће на кон јав не рас пра ве Ста ту тар ни 
од бор при сту пи ти из ра ди пред ло га 
ко нач ног тек ста Ста ту та, ко ји ће као 
та кав би ти пред ло жен на усва ја ње на 
на ред ном за се да њу Скуп шти не.

Од пред ло га зна чај ни јих из ме на и 
до пу на за пр ва три по гла вља ис та кла 
је сле де ће: де фи ни са но је члан ство у 
Кон фе де ра ци ји сло бод них син ди ка та; 
у за дат ке Син ди ка та ПТТ Ср би је увр-

ште но је обез бе ђе ње усло ва за ре ха-
би ли та ци ју, као и ор га ни зо ва ње из ле-
та и ту ри стич ких пу то ва ња, у скла ду 
са За ко ном; син ди кал не по дру жни це 
као об ли ци де ло ва ња ор га ни зу ју се у 
свим син ди кал ним ор га ни за ци ја ма, а 
из у зе так би био њи хо во не по сто ја ње 
због спе ци фич но сти СО; Од бор син-
ди кал не ор га ни за ци је, по ред од лу ке 
о фор ми ра њу, мо же да до не се и од лу-
ку о га ше њу син ди кал не по дру жни це; 
оба ве зност да све СО има ју пра ви ла 

син ди кал не ор га ни-
за ци је ко ји ма се 
бли же утвр ђу је 
на чин функ ци о ни-

са ња и де ло ва ња; 
б л а  г а ј  н и к , 

као струч-
но ли це, 
би ра се из 
р е  д о  в а 

На кон то га, Ра до је Ђер ма но вић, 
члан Ста ту тар ног од бо ра, го во рио је 
о из ме на ма и до пу на ма На цр та ста ту-
та у пе том по гла вљу. Од да тог тек ста 
из ме на и до пу на ис та као је сле де ће: 
пред ло же ни члан 58 гла си: „Ман дат 
иза бра них чла но ва у ор га ни ма, те ли-
ма и но си о ци ма функ ци ја у Син ди ка ту 
ПТТ Ср би је тра је че ти ри го ди не. Но си-
лац функ ци је у Син ди ка ту ПТТ Ср би је, 
као и члан Управ ног од бо ра Пред у зе-
ћа из ре до ва Син ди ка та ПТТ Ср би је, 
мо же би ти би ран нај ви ше у три уза-
стоп на ман да та на исту функ ци ју”; не-
ке син ди кал не ор га ни за ци је би ле су 
за нео гра ни чен број ман да та пред сед-
ни ка и дру гих функ ци о не ра, али је Ста-
ту тар ни од бор у На црт но вог ста ту та 
увр стио ту ма че ње из ва же ћег Ста ту та, 
та ко да су два по на вља ња про ту ма че-
на као три ман да та, а ко на чан пред лог 
Ста ту тар ног од бо ра усле ди ће на кон 
јав не рас пра ве; од пред ло га са те ре на 
увр шће но је да се про ме ни про пор ци-
ја 85 пре ма 15 од сто, та ко да је Ста ту-
тар ни од бор у На цр ту пред ло жио про-
пор ци ју 80 пре ма 20 про це на та, уз 
обра зло же ње да се за пет од сто уве ћа-
ва фи нан сиј ска оба ве за СО и то на мен-
ски за функ ци о ни са ње ре ги о нал них 
скуп шти на; пред ло же но је уво ђе ње 
ин сти ту та овла шће ња, ка ко би сви ор-
га ни, те ла и ко ми си је функ ци о ни са ли, 
а да им кво рум не бу де угро жен.

На кон отва ра ња рас пра ве, у ди-
ску си ји су уче ство ва ли: Бо шко Же-

ра ђа нин („Члан 58 вре ђа ин те лект и 
тих три пу та че ти ри го ди не ман да та 
је сме шно. Наш Син ди кат тре ба да се 
зо ве Син ди кат ПТТ рад ни ка Ср би је а 
не Син ди кат ПТТ Ср би је.”), Злат ко Фа-
би јан („Ово је ге не рал но но ви Ста тут, 
члан 58 тре ба да бу де на два или на 
нео гра ни че не ман да те”), Дра ган Ра-

до је вић, Вла ди мир Мал ба шић („Три 
ман да та су не при хва тљи ва, тре ба два 
или нео гра ни че но”), Алек сан дар Па-

вло вић („Ја сам за бри нут јер ни смо 
при пре ми ли за ме не, а у ва же ћем Ста-
ту ту се по ми њу три ман да та”), Вла дан 

Ђу рић и Бран ко Те шић.
Пред се да ва ју ћи Скуп шти не Зо ри-

ца Зец је, на кон ста вља ња на гла са ње 
пред ло га На цр та ста ту та, кон ста то ва-
ла да је он јед но гла сно усво јен и да ће 
На црт би ти на јав ној рас пра ви до кра-
ја ове го ди не.

По за вр шет ку рад ног де ла сед ни це, 
уче сни ци Скуп шти не су при су ство ва-
ли пре зен та ци ји компаније PS Bro ker 
(бро кер ско-ди лер ско дру штво).

Б. Свр ко та

чла но ва СО, а не, као до са да, из ре до-
ва од бо ра СО;

За тим је члан Ста ту тар ног од бо ра 
Ми о драг Ив ко вић го во рио о из ме на-
ма и до пу на ма На цр та ста ту та у че твр-
том по гла вљу. Од пред ло же них из ме-
на и до пу на, ис та као је сле де ће: због 
ве ће од го вор но сти у ра ду и од лу чи ва-
њу Из вр шни од бор је увр штен у ор га-
не Син ди ка та ПТТ Ср би је, и он је нај ви-
ши ор ган из ме ђу две сед ни це Глав ног 
од бо ра; де фи ни сан је де ло круг ра да 
Скуп шти не и она би ра пред сед ни ка 
и се кре та ра Син ди ка та ПТТ Ср би је из 
ре до ва сво јих чла но ва ис кљу чи во тај-
ним гла са њем из ме ђу ви ше кан ди да-
та, а на пи са ни пред лог ре ги о нал них 
скуп шти на; од лу ка Глав ног од бо ра до-
не та је ако се за њу из ја сни ви ше од 
по ло ви не укуп ног бро ја чла но ва, а не 
по ло ви на при сут них, ка ко је то де фи-
ни са но у ва же ћем Ста ту ту; у чла ну 34 
на ве де не су оба ве зе се кре та ра Син-
ди ка та ПТТ Ср би је; уве де на је јед на 
но ви на – Ре ги о нал на скуп шти на, као 
те ло Син ди ка та ПТТ Ср би је ко ју чи не 
иза бра ни чла но ви Скуп шти не из СО и 
пред сед ни ци СО по функ ци ји.
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ПО ШТАН СКА СТА ТИ СТИ КА

Про сеч на не то за ра да
– 36.398 ди на ра

РАД НА ОТВО РЕ НОМ У ВРЕ МЕ ИЗ У ЗЕТ НО ВИ СО КИХ 
ТЕМ ПЕ РА ТУ РА

За шти ти ти рад ни ке

Пре ма по след њим по да ци ма 
ко ји ма рас по ла же мо, имо ви на 
По ште Ср би је из но си пре ко 97 
ми ли јар ди ди на ра, а за по сле но 
је укуп но 15249 рад ни ка. Од то га 
у ра дим је ди ни ца ма по штан ског 
са о бра ћа ја ра ди 13645 или 89,48 
од сто од укуп ног бро ја за по сле-
них, у Ди рек ци ја ма је ан га жо ва но 
953 рад ни ка (6,25 про цен та) а у 
спе ци ја ли зо ва ним де лат но сти ма, 
ко је пру жа ју ло ги стич ку по др шку 
основ ној де лат но сти, има мо 651 
за по сле ног (4,27 од сто).

Срп ска по шта има им по зант ну 
мре жу ко ју, пре све га, чи ни 1512 
је ди ни ца по штан ске мре же, где је 
ин ста ли ра но 4100 шал те ра. Што се 

ти че во зног пар ка и он је им пре си-
ван – рас по ла же мо са 1588 мо тор-
них во зи ла, 2575 мо пе да и 1380 
би ци ка ла.

У струк ту ри по слов них при хо-
да, пре ма по да ци ма ко ји су тре нут-
но до ступ ни, пи сма уче ству ју са 
36,5, па ке ти и ло ги стич ке услу ге са 
пет, фи нан сиј ске услу ге са 30,5, а 
све оста ло са 28 про це на та.

И на кра ју ма ло и о оном што 
нам је сви ма нај ва жни је – о за ра-
да ма. У ма ју ове го ди не про сеч на 
бру то за ра да из но си ла је 50.905,49 
ди на ра, док је про сеч на не то за ра-
да би ла, за ве ћи ну рад ни ка По ште 
не до сти жних, 36.398,21 ди на ра.

Је дан од ве ли ких про бле ма са ко-
ји ма се су сре ће мо у овом пе ри о ду го-
ди не и ко ји ма ће се, ве ру је мо, ба ви ти 
и не дав но фо р ми ра ни Од бор за без-
бед ност и здра вље на ра ду је сте рад 
на ви со ким спољ ним тем пе ра ту ра ма. 
Ни шта ма ње ва жно је и да је осим из-
у зет но ви со ких тем пе ра ту ра ко је су у 
по след њих не ко ли ко не де ља из ме ре-
не у Ср би ји, за бе ле жен и ве о ма ви сок 
ни во УВ зра че ња чи је су нај ви ше вред-
но сти из но си ле из ме ђу осам и де вет. 

Иако је ово ка рак те ри сти чан ни во 
зра че ња за лет њи пе ри од, ле ка ри са ве-
ту ју ве ли ки опрез при из ла га њу сун цу. 
По што је део на ше основ не де лат ност 
ди рект но ве зан за рад на те ре ну, на ме-
ће се по тре ба за до го во ром око евен ту-
ал не из ме не по сто је ћег рад ног вре ме-
на (по тре ба за уво ђе њем дво крат ног 
рад ног вре ме на, од но сно за пре ра спо-
де лом рад ног вре ме на). Уко ли ко на ши 
чла но ви то од нас бу ду зах те ва ли, пре-
го ва ра ће мо са по сло вод ством и по ку-
ша ти да на ђе мо нај бо љи на чин да, пре 

све га, за шти ти мо 
за по сле не, али 
и да не угр о-
зи мо функ ци о-
ни са ње на ше 
де лат но сти.

Ка ко са зна је мо, 
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли-
ти ке за тра жи ће од вла де по нов но ак ти-
ви ра ње про шло го ди шње пре по ру ке о 
по себ ном ре жи му ра да на по љу ка да је 
ве ли ка вру ћи на. Про шло го ди шња пре-
по ру ка се од но си ла на тем пе ра ту ре 
из над 36 сте пе ни, а по сло дав ци ма је 
су ге ри са но да од 11 до 16 са ти пре ки-
ну рад или да сме не за по сле них ор га-
ни зу ју уз ду же па у зе и до вољ не ко ли-
чи не теч но сти.

Пре по ру ка ни је оба ве зу ју ћа, али 
се про шлог ле та ве ћи на по сло да ва ца 
ипак вла да ла пре ма тим упут стви ма. 
Циљ је да се очу ва здра вље и без бед-
ност за по сле них, ко ји на из у зет но ви-
со ким тем пе ра ту ра ма ра де на отво ре-
ном про сто ру.

Ште та на 
рачун По ште

Тра гом ин фор ма ци ја ко је до би ја мо 
од на ших чла но ва са те ре на, Из вр шни 
од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је је рас пра-
вљао о про бле ми ма ко је са со бом но-
се из гу бље ни рад но-прав ни спо ро ви 
на шег Пред у зе ћа пред су до ви ма ши-
ром Ср би је. На и ме ра ди се о то ме да, 
на пред лог рад них је ди ни ца, рад ни ци 
до би ја ју от ка зе уго во ра о ра ду а ве ћи-
на та квих слу ча је ва за вр ши пред су до-
ви ма. Не ће мо са да ула зи ти у раз ло ге 
да ва ња от ка за. Син ди кат је, на рав но, 
ту да за шти ти сво је чла но ве ка да је то 
оправ да но и по треб но. Има слу ча је ва 
ка да се ра ди о кла сич ном кри ми на лу 
и ту се ни смо и не ће мо ме ша ти.

Ово га пу та ба ви мо се дру гим 
аспек том овог про бле ма, а то је чи-
ње ни ца да се от пу ште ни рад ни ци, у 
ве ћи ни слу ча је ва, на кон пар го ди на 
вра ћају на по сао и да им се ис пла ћу ју 
ве ли ке су ме новца као од ште та.

Ту се про блем де ли на два де ла. У 
пр вом слу ча ју ни је ни тре ба ло да до-
ђе до от ка за, пa се по ста вља пи та ње 
од го вор но сти ру ко во ди ла ца рад них 
је ди ни ца ко ји су да ли пред лог, као и 
пи та ње њи хо ве на ме ре у кон крет ном 
пред ме ту. Дру ги слу чај је да објек тив-
но по сто ји раз лог због ко га је рад ник 
уда љен са по сла али да га је суд, због 
ло ше при пре мље не до ку мен та ци је 
или за сту па ња пред су дом, вра тио 
на по сао.

Очи глед но је да се ов де ра ди или 
о са мо во љи ру ко во ди ла ца ко ји се 
от ка зи ма раз ра чу на ва ју са не ис то ми-
шље ни ци ма или о не спо соб но сти на-
ших прав ни ка да ва ља но при пре ме 
до ку мен та ци ју и до ка жу по сто ја ње 
раз ло га за от каз уго во ра о ра ду.

У сва ком слу ча ју, пи та ње од го вор-
но сти се по ста вља, као и по тре ба да 
се на не та ште та на док на ди али не од 
стра не свих рад ни ка По ште.

На кон при ку пља ња по да та ка са те-
ре на за у зе ће мо став по овом пи та њу 
и тра жи ти од го вор ност. По сла ће мо 
и упо зо ре ње свим над ле жни ма у на-
шем Пред у зе ћу да до бро раз ми сле 
и при пре ме обра зло же ње ка да сле-
де ћи пут по сег ну за крај њом ме ром 
– от ка зом уго во ра о ра ду.
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ИЗВРШНИ ОДБОР РАСПРАВЉАО О ПРОБЛЕМИМА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Последњи по зив на ствар ни ди ја лог
Про бле ми са мањ ком до ста вља-

ча, по ве ћа ним оби мом по сла, ло-
шом ре јо ни за ци јом, уни фор ма ма, не-
мо гућ но шћу ко ри шће ња го ди шњих 
од мо ра, са мо су део оно га што му чи 
ве ли ки део на ших рад ни ка у про из-
вод њи. Су де ћи по ин фор ма ци ја ма 
ко је до би ја мо са те ре на, по ку ша ји 
да се кроз ди ја лог до ђе до не ких 
кон крет них ре ше ња и ба рем ма ло 
олак ша по штан ска тор ба ни су уро-
ди ли пло дом. 

Одр жа но је не ко ли ко са ста на ка 
са по сло вод ством и пред став ни ци-
ма до ста вља ча (о то ме смо пи са ли и 
у прет ход ном бро ју По шта ра), али су 
про бле ми и да ље при сут ни и го ми ла-
ју се, а рад ни ци са пра вом оче ку ју од 
син ди ка та да се за у зме за њих и по-
мог не им. У тим на сто ја њи ма, пр ви 
ко рак је упо зна ва ње са про бле мом, 
али и ту че сто на и ла зи мо на зи до ве, 
до ла зи мо до не ве ро ват них чи ње ни-
ца, па чак и ап сур да.

Ве ли ки и на из глед не ре ши ви про-
бле ми ко је смо на ве ли, а са ко ји ма 
се су сре ћу по шта ри, у до број ме ри 
су ве за ни за чи ње ни цу да По шта Ср-
би је још увек не ма Глав ни по штан ски 
цен тар. На рав но, за то још увек ни ко 
ни је од го ва рао и чи ни се да ГПЦ и 
не ће угле да ти све тлост да на, све док 
се ко нач но тер мин „од го вор ност” не 
уста ли и у на шем пред у зе ћу.

Не по ма же ни од лу ка вла де

По тре ба из град ње Глав ног по-
штан ског цен тра, као цен трал ног 
пре рад ног ме ста за по штан ске по-
шиљ ке ко је се са ку пља ју, од но сно 
ди стри бу и ра ју на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је, кон ста то ва на је још 
дав них да на. Не ма ром, не бри гом 
и ло шим од но сом пре ма основ ној 
де лат но сти од стра не др жа ве али и 
по сло вод ства, Ср би ја је јед на од рет-
ких зе ма ља ко ја та кав цен тар не ма. 
Чак ни од лу ка ре пу блич ке Вла де од 
13. де цем бра 2002, ко јом је про је кат 
Глав ни по штан ски цен тар про гла шен 
за стра те шки про је кат од зна ча ја за 
Ре пу бли ку Ср би ју (од лу ка бр 351-
16405/2002) ни је по мо гла да срп ски 

по шта ри до би ју свој нај зна чај ни ји 
обје кат.

Ни чи ње ни ца да је обез бе ђен 
но вац за из град њу и аде кват но зе-
мљи ште ни су по мо гли та ко да на ше 
по што но ше и рад ни ци ко ји ра де на 
пре ра ди по штан ских по ши ља ка и да-
ље по сао оба вља ју руч но. До дат ну 
сум њу на про је кат по штан ског „Ска-
дра на Бо ја ни” ба ца и ин фор ма ци ја 
да је но вац на ме њен за из град њу 
ГПЦ-а де по но ван у бан ка ма и да се 
по том осно ву уби ра ју зна чај ни при-
хо ди. Има мо по у зда ну ин фор ма ци ју 

да су ка ма те од по слов них ба на ка 
би ле до вољ не да се об но ви по слов-
ни во зни парк, па су та ко не ки се ли 
у но ве лук су зне ауто мо би ле и кре ну-
ли пут Евро пе, оста вив ши за со бом 
по шта ре и њи хо ве про бле ме на бр-
до ви том Бал ка ну.

На по зив син ди кал них ак ти ви ста 
из Но вог Са да, по се ти ли смо њи хов 
ГПЦ. За те кли смо рад ни ке ко ји се де 
на по ло мље ним сто ли ца ма док раз-
вр ста ва ју по шиљ ке, уве ри ли се да је 
обје кат у ве о ма ло шем ста њу и да су 
усло ви ра да ка та стро фал ни. Си гур-
ни смо да се за на ме штај по ди рек ци-
ја ма и са ло ни ма на шло и па ра и вре-
ме на за на бав ку, али кад су у пи та њу 
обич ни рад ни ци (они ко ји ди рект но 
за ра ђу ју) и њи хо ви усло ви за рад, ни 
па ра ни вре ме на не ма. Са мо из го во-
ри и обе ћа ња у не до глед.

Рас пи та ли смо се и са зна ли да 
су у тој рад ној јед и ни ци свој део по-
сла око но во сад ског ГПЦ-а одав но 
за вр ши ли. На пра вље не су ана ли зе, 
пла но ви и до го во ре на ло ка ци ја. Рас-
пи сан је тен дер за про је кат ко ји, на 
жа лост, још увек ни ко ни је ви део.

У оче ки ва њу но ве 
„гарнитуре”

На све ово, као шлаг на тор ту, тре-
ба до да ти и чи ње ни цу да су јав на 
пред у зе ћа за љу де на вла сти са мо 
плен ко ји се де ли на кон из бо ра. То 

Ни камен темељац: Локација за поштански „Скадар на Бојани”

Главни поштански центар у Новом 
Саду: Радници немају ни столице 
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до дат но оте жа ва си ту а ци ју јер смо 
че сто у прилици да, ра ди ре ша ва ња 
про бле ма, че ка мо не ку но ву „гар-
ни ту ру” ко ја тре ба да до ђе, а са ста-
ром и не вре ди по чи ња ти ди ја лог о 
про бле ми ма. Па кад ови но ви до ђу 
и док се упо зна ју са Пред у зе ћем, 
кре ћу но ве по ли тич ке за вр зла ме у 
др жа ви, што до но си и но во пи та ње 
– ко ли ко ће се оста ти у но вим фо те-
ља ма. Оста ја ли су, из гле да, крат ко 
па ни су ни сти за ли да се упо зна ју са 
пред у зе ћем и на шим по тре ба ма да 
из гра ди мо ГПЦ, сма њи мо ма ну ел ни 
рад и рас те ре ти мо на ше љу де.

Про бле ма је да кле до ста, вре-
ме на за њи хо во ре ша ва ње ма ло, а 
ствар не же ље да се они ре ше го то во 
да и не ма. Исти ни за во љу, код свих 
са го вор ни ка смо на и ла зи ли на раз-
у ме ва ње, про бле ми су за пи си ва ни, 
из ра жа ва но је чак и чу ђе ње, али као 
да се све за бо ра ви већ на кон за тва-
ра ња вра та са ле за са стан ке.

Одлуке Извршног одбора

Из вр шни од бор је на сво јој сед ни-
ци одр жа ној 21. ју ла раз ма трао све 
ове про бле ме и ин фор ма ци је са те-
ре на и до нео од лу ку да се на овај на-
чин, јав ним обра ћа њем над ле жни ма 
у Пред у зе ћу и ре сор ном ми ни стар-
ству, упу ти по след њи по зив за ствар-
ни ди ја лог и убр за но ре ша ва ње 
про бле ма рад ни ка. Уко ли ко ни то не 
успе, по тру ди ће мо се да упо зна мо 
и ши ру јав ност са не ма ром и за по-
ста вља њем основ не де лат но сти у 
По шти, а на рас по ла га њу су нам још 
не ки об ли ци син ди кал не бор бе.

Та ко ђе је од лу че но да се, кроз ан-
га жо ва ње адво ка та и рад но прав ну 
за шти ту, по мог не свим на шим чла но-
ви ма ко ји ре ше да ту же Пред у зе ће 
због од би ја ња да им се из да ре ше ње 
и одо бри го ди шњи од мор. За и ста је 
већ вре ме да над ле жни у ПТТ-у на у-
че да су оба ве зни да по шту ју За кон 
о ра ду и Ко лек тив ни уго вор. Не до пу-
сти во је да рад ник не оства ри пра во 
на го ди шњи од мор за то што не ко ни-
је до бро пла ни рао вре ме, про це нио 
по сао или по треб не ка дро ве.

Од на ме ре да ис пра ви мо ба рем 
део не прав де и про бле ма са ко јим се 
на ши чла но ви сва ко днев но су сре ћу 
не ће мо од у ста ти. На ста вак сле ди.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ВЛА СНИ КА АК ЦИ ЈА „ТЕ ЛЕ КО МА СР БИ ЈА” А. Д. 
ПО ЧЕЛО СА РА ДОМ

За шти ти ти ак ци о на ре

Скуп шти на Удру же ња вла сни ка 
ак ци ја „Те ле ко ма Ср би ја” а. д. 

иза бра ла је чла но ве Управ ног од бо-
ра, ко ји је кон сти ту и сан на сед ни ци 
одр жа ној 27. ма ја, чи ме је Удру же ње 
зва нич но по че ло са ра дом.

Чла но ви Управ ног од бо ра су: 
проф. др Ми лан Бо жић, Ми ро слав 

Јок си мо вић, пред сед ник Син ди ка-
та Те ле ко ма „Ср би ја“, Иви ца Цве та-

но вић, пред сед ник Кон фе де ра ци је 
сло бод них син ди ка та, Алек сан дар 

Па вло вић, пред сед ник Син ди ка-
та ПТТ Ср би је, Сла во љуб Кан дић, 
пред сед ник Је дин стве ног син ди ка-
та Те ле ко ма Ср би ја, Ђор ђе Ро ца-

нов, пред сед ник Је дин стве ног син-
ди ка та Те лу са и Ра ле Ан ђел ко вић, 
пред сед ник Скуп шти не Син ди ка та 
Те ле ко ма „Ср би ја“. За пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра иза бран је проф. 
др Ми лан Бо жић.

Удру же ње је осно ва но да би се 
ор га ни зо ва но за шти ти ли и за сту па-
ли ин те ре си за по сле них, бив ших 
за по сле них, пен зи о не ра и свих дру-
гих гра ђа на и спре чи ла опа сност да 
се ума ње њи хо ва пра ва на ак ци је 
„Те ле ко ма Ср би ја“ а. д., као и да би 
се очу вао про це нат вла сни штва ко-
ји ће има ти у укуп ној вла снич кој 
струк ту ри „Те ле кома Ср би ја“ а. д., 
на осно ву ак ци ја ко је су упи са ли 
или ће упи са ти.

Ве ру је мо да ће др жа ва пре по-
зна ти свој ин те рес у ова квом ор-
га ни зо ва њу за по сле них, бив ших 
за по сле них, пен зи о не ра и гра ђа на, 

да би на тај на чин ус пе ли да из гра-
ди мо парт нер ске од но се, јер се пре-
ко за шти те њи хо вих пра ва шти те и 
ин те ре си др жа ве Србије.

По зи ва мо све за по сле не, бив ше 
за по сле не и пен зи о не ре из „Те ле ко-
ма Ср би ја“ а. д., „Те лу са“а. д., Јав ног 
предузе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“, 
као и из њи хо вих прав них прет ход-
ни ка, као и гра ђа не да се учла не у 
Удру же ње, јер са мо удру же ни мо же-
мо да за шти ти мо на ша ак ци о нар ска 
пра ва и ин те ре се.

Основ ни циљ фор ми ра ња овог 
Удру же ња је ма те ри ја ли зо ва ње пра-
ва на бес плат не ак ци је, са да шњих и 
бив ших рад ни ка „Те ле ко ма Ср би ја“ 
а. д. и ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“, оства-
ри ва ње нај ви ше тр жи шне вред но-
сти ак ци ја, за јед нич ко упра вља ње 
ак ци ја ма из јед ног цен тра и, уко ли-
ко бу де би ло по треб но, ан га жо ва ње 
екс пе ра та за ову област.

Же ља нам је да ово Удру же ње 
оку пља све рад ни ке и пен зи о не ре 
не ка да је дин стве ног јав ног пред у зе-
ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“, гра ђа не 
вла сни ке ак ци ја „Те ле ко ма Ср би ја“ 
а.д. и ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“.

По чев ши од да нас па до даљ њег 
све ак тив но сти Удру же ња мо ћи ће-
те да пра ти те ди рект но пре ко на ше 
стра ни це www.sindikat-pttsrbije.org.
yu.

Такође по зи ва мо све да уко ли-
ко по сто је не ја сно ће око За ко на о 
пра ву на бес плат не ак ци је да нам се 
обра те за по моћ.

Управни одбор Удружења власника акција „Телекома Србија” а. д.
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ПРО БЛЕМ УГРО ЖА ВА ЊА БЕЗ БЕД НО СТИ И ЗДРА ВЉА ЗА ПО СЛЕ НИХ НА ПО СЛО ВИ МА 
ТРАН СПОР ТА НОВ ЦА

Кон крет на ре ше ња на че ка њу
Тран спорт нов ца, као са став ни 

део на ше про фе си је, увек је био 
оп те ре ћен спе ци фич ним про бле ми-
ма због са ме де ли кат но сти тог по сла. 
По вре ме но ти про бле ми еска ли ра ју, 
а то се по след њи пут де си ло у мар ту 
ове го ди не ка да је у ве ли кој пљач ки, 
из во зи ла ПТТ-а које 
није би ло под ору жа-
ном прат њом, одне то 
пре ко 20 ми ло на ди на-
ра. Да под се ти мо, у пи-
та њу су си гур но сни ко-
фе ри, ко ји од по чет ка 
иза зи ва ју не го до ва ње 
код на ших за по сле них 
из мно го раз ло га.

По с ле ору жа не 
пљач ке по штан ског 
во зи ла на Ко њар ни ку, 
рад ни ци ко ји оба вља-
ју по сло ве на тран спор-
ту нов ца, схва тив ши да 
су им жи во ти угро же ни, уз са рад њу 
Син ди ка та ПТТ Ср би је фор ми ра ју 
рад ну гру пу за пре го во ре са по сло-
вод ством, и за у зи ма ју став да во за чи 
и прат ни ци убу ду ће не ра де на тран-
спор ту нов ца. 

Све сни да, док се тај про блем 
не ре ши, по сао мо ра да се оба вља, 

за шти те, у овом си сте му тран спор та 
увек по тен ци јал на и ла ка ме та.

Не за до вољ ство ме ђу рад ни ци ма 
је да кле огром но, а страх због угро-
же них људ ских жи во та је кон стан тан. 
Иако се већ не де ља ма оче ку је ре ше-
ње ове не при јат не си ту а ци је, оно се 
и да ље не на зи ре.

За по сле ни су да ли сво је пред ло ге 
ка ко би се пре ва зи шли про бле ми и ри-
зи ци све ли на нај ма њу мо гу ћу ме ру. 
То је, по њи ховом мишљењу, фор ми ра-
ње ма ле, бр зе и ефи ка сне слу жбе ко ја 
би  овај ва жан по сао за Пред у зе ће, у 
са рад њи са МУП-ом, ра ди ла на про-
фе си о нал ном ни воу. За тај по сао већ 
по се ду је мо во зи ла као и љу де ко ји их 
мо гу оспо со би ти за тран спорт нов ца( 
уград њом со шки). Сле де ћи ко рак би 
био ан га жман про фе си о нал но об у-
че них во за ча и прат ни ка уз де фи ни-
са ње на чи на тран спор та и пра те ћих 
ака та од стра не струч ња ка. Во за чи, 
прат ни ци али и њи хо ви син ди кал ни 
пред став ни ци сма тра ју да је ово је-
ди ни кон кре тан, ре а лан и бр зо оства-
рив пред лог док са дру ге стра не, од 

пред ло же не су не ке кон крет не ме ре: 
по ве ћа ње ме ра без бед но сти, укљу-
чу ју ћи оба ве зно пра ће ње во зи ла и 
си гур но сних ко фе ра (ГПС); по ди за ње 
сте пе на си гур но сти на ви ши ни во, 
што под ра зу ме ва са рад њу Са мо стал-
ног сек то ра за упра вља ње ри зи ком 

и МУП-а; пе ри о дич не кон сул та ци је 
рад не гру пе са по сло вод ством; аде-
кват не на гра де за све за по сле не ко ји 
у пре ла зном пе ри о ду бу ду оба вља ли 
овај по сао.

Одр жа но је не ко ли ко са ста-
на ка на ову те му, али до са да 
као да се ни шта ни је по ма кло са 
мр тве тач ке. За по сле ни ко ји ра-
де на овим посло ви ма и њи хо ви 
за ступ ни ци сма тра ју да је ста ње 
чак и го ре не го пре че ти ри ме се-
ца ка да се за по че ло са ра дом на 
ре ша ва њу њи хо вих про бле ма. 
И да ље сто ји да прат ни ци и во-
за чи ни су струч но ни тех нич ки 
оспо со бље ни за тран спорт нов ца јер 
је крат ка обу ка ко ју су про шли, по 
њи хо вом ми шље њу, не до вољ на. Рад-
ни ци ис ти чу и про блем ко ји има ју са 
ма ни пу ла ци јом због чи ње ни це да се 
си гур но сни ко фе ри тран спор ту ју са 
оста лим по шта ским ма те ри ја лом, а 
по себ но су ри зич ни тре нут ци раз ме-
не у по шта ма ко је не ма ју аде ква тан 
при лаз, па прат ни ци ко фе ре пе шке 
пре но се пре ко нео бе збе ђе ног про-
сто ра. Са ми ко фе ри су сим бол пре-
но са нов ца (па би ли они и пра зни) и 
као та кви, без од го ва ра ју ће ору жа не 

Кофери за транспорт новца

Транспорт новца: Овако је било некада

Следе 
преговори

о зарадама
Син ди кат ПТТ Србија се при-

пре ма да, по чет ком је се ни, упу ти 
Вла ди Ре публи ке Ср би је зах тев за 
по кре та ње пре го во ра о за ра да ма 
за по сле них у По шти. Инфла ци ја 
ће ове го ди не у до број ме ри пре-
ма ши ти пла ни ра ну, што ће зна чи-
ти реа лан пад личних доходака.

При пре ми ће мо аргу ме нте и 
тра жи ти да Ми ни стар ство фи нан-
сија из ме ни свој став и одобри до-
дат но по већање, како би барем за-
шти тили постигнути ниво зарада.

стра не од го вор них у Пред у зе ћу ко ји 
тре ба да ре ша ва ју ове про бле ме, за 
са да има мо са мо пра зну при чу.

Ува жа ва ју ћи све објек тив не окол-
но сти, као и већ по сло вич ну инерт-
ност на шег си сте ма, Син ди кат ПТТ 
Ср би је сма тра да се у нај кра ћем ро ку 
мо ра про на ћи из лаз из овог за мр-
ше ног чво ра. Нај го ри сце на рио је 
не чи ње ње и за тва ра ње очи ју пред 
про бле мом до не ке но ве пљач ке или 
тра ге ди је ка да се сви се те да тре ба 
пред у зе ти нео п ход не ме ре. Та да ће 
би ти ка сно!
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По сло вод ство је не дав но за вр ши-
ло Стра те шки план Јав ног пред у-

зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” за пе ри-
од од 2008. до 2010 го ди не. Нај пре су 
одр жа не ре ги о нал не пре зен та ци је 
на ко ји ма су, спо ра дич но, уче ство ва-
ли и син ди кал ни пред став ни ци и на 
ко ји ма су пред став ни ци Ди рек ци је 
за стра те ги ју и раз вој пред ста ви ли 
овај, у пра вом сми слу ра чи, стра те-
шки до ку мент, да би Стра те ги ја би ла 
пред ста вље на и чла но ви ма Управ-
ног од бо ра ПТТ-а на сед ни ци одр жа-
ној 18. ју ла у Пи ро ту.

Стра те шки план је при лич но оби-
ман и де та љан ма те ри јал ко ји да је 
пре сек ста ња на шег Пред у зе ћа, 
ана ли зи ра пред но сти, ма не, шан-
се и да је по ре ђе ње са свет ским и 
европ ским тр жи шти ма по штан ских 
услу га. Ка ко ви ди мо из по ну ђе ног 
тек ста, на ше Пред у зе ће је „пре у зе-
ло” мо дел пор ту гал ске по ште и ићи 
ће пу тем та ко зва ног одр жи вог раз-
во ја. То зна чи да не ће би ти ра ди кал-
них про ме на и да ће срп ска по шта 
пра ти ти раз вој др жа ве и по тре бе тр-
жи шта и на њих од го ва ра ти сво јим 
услу га ма.

Циљ је, на рав но, по ве ћа ње бро ја 
услу га што би тре ба ло да бу де про-
пра ће но и по ве ћа њем при хо да, а 
на да мо се и за ра да. Овим до ку мен-
том пред ви ђе но је уво ђе ње чи та ве 
ле пе зе но вих услу га. По ред већ по-
кре ну тог пост шо па, пла ни ра но је ак-
ти ви ра ње фран ши зин га, мо бил них 
тер ми на ла, е-шал те ра, би знис шал-
те ра, оба вља ње ло ги стич ких услу га 
(ин ду стриј ски па кет и па ле те), уво ђе-
ње хи брид не по ште, из град ња но вог 
ГПЦ и ПЦ, али и зна чај но по ве ћа ње 
оби ма услу га са зе мља ма у окру же-
њу, за хва љу ју ћи олак ша ном пре но су 
и це на ма. Сва ка ко тре ба по здра ви ти 
иде ју да се ко нач но уве ду збир ни по-
штан ски сан ду чи ћи што би тре ба ло 
да зна чај но олак ша по сао на шим по-
што но ша ма.

У пред ло гу Стра те ги је ана ли зи-
ра ни су и кон ста то ва ни про бле ми у 

на шем функ ци о ни са њу а то су, из ме-
ђу оста лог, ви со ка амор ти зо ва ност 
ка па ци те та, про бле ми ко је са со бом 
но си чи ње ни ца да има мо пу но „жи-
вог” ра да при оба вља њу де лат но-
сти, не до ста так сред ста ва за раз вој, 
не раз ви је на функ ци ја мар ке тин га у 
про на ла же њу но вих по сло ва, ни ска 
ефи ка сност си сте ма…

Наш син ди кат ве о ма озбиљ но 
ана ли зи ра Стра те шки план јер је ја-
сно да ће од ње га у до број ме ри за-
ви си ти бу дућ ност По ште Ср би је и 
свих нас. Пре све га, ин те ре су је нас 
део овог до ку мен та ко јим се пред ви-
ђа да 2010. го ди не има мо око 1850 
за по сле них ма ње не го да нас. О овом 
де лу стра те ги је во ди ће мо озбиљ не 
раз го во ре са по сло вод ством, јер 
већ има мо до вољ но про бле ма са 
не до стат ком рад ни ка у основ ној де-
лат но сти.

Сма тра мо да је до бро што је по-
сло вод ство ко нач но иза шло са, у 
до број ме ри, ре ал ном сли ком ста-
ња у фир ми. Ипак, ми сли мо да ни је 
до вољ но ја сно из не та ве о ма ло ша 
еко ном ска си ту а ци ја у ко јој се По-
шта на ла зи. Чи ње ни ца је да по сто-
ји озби љан про блем са по слов ним 
при хо ди ма ко ји су не до вољ ни, али 
и са ква ли те том ко ји је, пре ма ста ти-

сти ци, на ни ском ни воу. У пр вих пет 
ме се ци ове го ди не за бе ле жи ли смо 
не то гу би так ка да су на ши при хо ди 
у пи та њу. Ка да го во ри мо о ква ли те-
ту, по треб но је чи тав си стем при ла-
го ди ти пре у зе тим оба ве за ма и до 
2010. оства ри ти зна чај на по бољ ша-
ња у бр зи ни пре но са по ши ља ка. 
(Д+1 60 одсто, Д+2 80 одсто).

Наш је став да се пре им пле мен та-
ци је овог до ку мен та мо ра на пра ви ти 
до го вор са син ди ка ти ма и да тре ба 
уса гла си ти ста во ве са свим ре ле вант-
ним чи ни о ци ма у Пред у зе ћу, јер ће 
Стра те ги ја оста ти са мо мр тво сло во 
на па пи ру ако се не по стиг не кон сен-
зус око спро во ђе ња пла ни ра них ко-
ра ка. Та ко ђе сма тра мо да тре ба исто-
вре ме но ра ди ти на уна пре ђи ва њу 
си сте ма на гра ђи ва ња до но ше њем 
но вих ака та Пред у зе ћа. Мо ти ва ци ја 
за по сле них је би тан пред у слов ка ко 
би до шло до ре а ли за ци је до го во ре-
не стра те ги је.

На кон ана ли зе, по кре ну ће мо ди ја-
лог са над ле жни ма јер смо жи вот но 
за ин те ре со ва ни за бу дућ ност на шег 
пред у зе ћа.

Пре зен та ци ју Стра те шког пла на 
мо же те преу зе ти са пор та ла на шег 
предузећа.

ПРЕ ЗЕН ТО ВАН СТРА ТЕ ШКИ ПЛАН ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА ПТТ СА О БРА ЋА ЈА „СР БИ ЈА” 
ОД 2008. ДО 2010. ГО ДИ НЕ

Пла но ви за бу дућ ност По ште

„Камена зграда”: Овде се праве планови за будућност Поште
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Ко нач но је и у на шем Пред у зе ћу 
от по чео са ра дом Од бор за без-

бед ност, а су де ћи пре ма усло ви ма 
у ко ји ма ра ди мо и про бле ми ма са 
ко ји ма смо се до са да су сре та ли, 
овај од бор има ће пу не ру ке по сла. 
До бро је што су сви уви де ли ко ли ко 
је без бед ност бит на те ма и до бро је 
што се усло ви ма ра да, без бед но сти 
и здра вљу за по сле них при да је све 
ви ше зна ча ја. Син ди ка ти ак тив но 
уче ству ју у Од бо ру, па ће и „По штар” 
пра ти ти њи хов рад и овој те ми да ва-
ти до вољ но про сто ра ка ко би ста ње 
у овој обла сти би ло што бо ље.

Ни је по треб но по себ но на гла ша-
ва ти ко ли ко су ва жни без бед ност на 
ра ду и ме ре за сма ње ње ри зи ка на 
по слу. Шта тре ба да се ура ди да би 
би ли си гур ни да се тра ге ди је ка квих 
је би ло и про бле ми ви ше не по но ве? 
По сло вод ство и за по сле ни тре ба да 
ми сле о то ме ка ко кон тро ли са ти и 
сма њи ти ри зи ке на рад ним ме сти ма, 
ка ко сма њи ти број по вре да, за шти ти 
здра вље за по сле ног и оси гу ра ти без-
бе дан рад. Да би се сма њи ли ри зи ци 
на ра дом ме сту по треб но је сле де ће: 
ели ми ни са ти или сма њи ти ри зи ке на 
из во ру; сма њи ти ри зик кроз кон тро-
ле; обез бе ди ти про це ду ре из без бед-
но сти и здра вља на ра ду, као по тре-
бу за сма ње њем ри зи ка; обез бе ди ти 
сред ства и опре му лич не за шти те.

Шта ка же за кон

Пре ма од ред ба ма чла на 64 За ко-
на о ра ду Ре пу бли ке Ср би је, за по-
сле ни има пра во на без бед ност и 
за шти ту здра вља на ра ду у скла ду са 
за ко ном. По сло да вац је ду жан да ор-
га ни зу је рад ко јим се обез бе ђу је за-
шти та жи во та и здра вља за по сле них, 
у скла ду са ва же ћим про пи си ма.

Од ред ба ма чла на 65 истог за ко на 
про пи са но је да за по сле ни не мо-
же да ра ди пре ко вре ме но, од но сно 
но ћу, ако би по на ла зу над ле жног 
ор га на за оце ну здрав стве не спо соб-
но сти, у сми слу про пи са о здрав стве-

ко и по на ша ју. Оп шти при мер се ви-
ди на ве ћи ни гра ди ли шта – рад ни ци 
но се за штит не шле мо ве нај че шће са-
мо ако их на то на те ра шеф гра ди ли-
шта (да он не би пла тио ка зну ?!).

Уко ли ко за по сле ни ве ру је да је за 
ње го ву без бед ност од го во ран не ко 
дру ги, уто ли ко је и угро же ни ји на 
свом рад ном ме сту. Не по сто ји ни ка-
кав на чин да се за ко ном ре гу ли ше 
бри га о са мом се би. Нај ва жни ји фак-
тор без бед но сти и за шти те чо ве ка 
на рад ном ме сту је сте – сам чо век. 
Баш он лич но, јер од го вор ност за 
лич но до бро је сте на по је дин цу, шта 
год у за ко ну пи са ло.

Ка ко чо век обез бе ђу је се би за-
шти ту?

Пр вен стве но, бри гом о се би. Не 
по сто ји мо гућ ност да нас би ло ко 
за шти ти од оно га од че га не ће мо да 
бу де мо за шти ће ни.

То се под јед на ко од но си на мо-
гућ ност до жи вља ва ња ка ко фи зич-
ке та ко и пси хич ке по вре де. Да би 
чо век по кре нуо лич ну за шти ту , 
тре ба да бу де све стан ри зи ка. Свест 
о ри зи ку ја ча од брам бе не сна ге на-
шег ор га ни зма.

Уло га син ди ка та

Ин те рес је, да кле, за јед нич ки а 
син ди ка ти ће, по ред уче шћа и до при-
но са кроз рад у од бо ри ма, на то ре-
дов но под се ћа ти од го вор не у пред у-
зе ћу али и све за по сле не. По треб но 
је да сви крај ње озбиљ но уче ству ју у 
по ди за њу ни воа без бед но сти и здра-
вља, па оче ку је мо да ће са те ре на 
сти за ти и кон крет ни пред ло зи.

Овим тек стом се при дру жу је мо 
ак ци ји Ме ђу на род не ор га ни за ци је 
ра да у обе ле жа ва њу Свет ског да на 
за без бед ност и здра вље на ра ду. 
На на шем сај ту, на по зна тој адре си 
www.sindikat-pttsrbije.org.yu, мо же-
те про чи та ти или пре у зе ти За кон о 
без бед но сти и здра вљу на ра ду ка ко 
би се ди рект но упо зна ли са сво јим 
пра ви ма.

ном оси гу ра њу, та кав рад мо гао да 
по гор ша ње го во здрав стве но ста ње. 
За по сле ни са здрав стве ним смет ња-
ма не мо же да оба вља по сло ве ко ји 
би иза зва ли по гор ша ње ње го вог 
здрав стве ног ста ња или по сле ди це 
опа сне за ње го ву око ли ну.

Ин те рес по сло вод ства

Бри га о здра вљу и без бед но сти 
за по сле них тре ба да бу де јед на од 
зна чај ни јих ак тив но сти ме наџ мен та. 
Реч је о функ ци ји ко ја се не по сред но 
од ра жа ва на ин ди ви ду ал ну и ор га-
ни за ци о ну успе шност, тро шко ве по-
сло ва ња и очу ва ње људ ских по тен-
ци ја ла у ор га ни за ци ји. Осим то га, 
ста ра ње о за шти ти на ра ду и за шти-
ти здра вља за по сле них до при но си 
ве ћем за до вољ ству рад ни ка, ве ћој 
про дук тив но сти и за ин те ре со ва но-
сти за оства ри ва ње ор га ни за ци о них 
ци ље ва и ин те ре са.

Чо век као фак тор
без бед но сти на ра ду

Ка да се по ме ну за шти та или без-
бед ност на ра ду, нај че шће се под тим 
под ра зу ме ва опре ма и ма те ри јал. 
Дру ги низ асо ци ја ци ја на ову те му се 
од но си на усло ве ра да на рад ном ме-
сту. Оно што је за јед нич ки име ни тељ 
у оба на ве де на слу ча ја је сте то да се 
за шти та на ра ду од но си на не ког дру-
гог. Да кле, за за шти ту на ра ду су од го-
вор ни по сло дав ци, фир ме, уста но ве. 
На рав но, за ко ни то и по твр ђу ју и од 
по сло дав ца се оче ку је да обез бе ди 
за сво је рад ни ке аде кват не и си гур-
не усло ве за рад. Ма ли број чла но ва 
за ко на се од но си на од ред ни це о 
пра ви ма и од го вор но сти ма, као и о 
оба ве за ма са мог за по сле ног у сми-
слу за шти те и без бед но сти на ра ду.

Оно што мо же да пред ста вља по-
се бан про блем у овој обла сти је сте 
да мно ги за по сле ни вр ло бу квал но 
ту ма че сло во за ко на и ве ру ју у то да 
је ис кљу чи во по сло да вац од го во ран 
за њи хо ву за шти ту на ра ду, па се та-

У ПОШТИ СРБИЈЕ ПОЧЕО СА РАДОМ ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТУ ПОШТИ СРБИЈЕ ПОЧЕО СА РАДОМ ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Мој живот, мој посао, мојаМој живот, мој посао, моја
сигурност на послусигурност на послу
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На ста вља мо да за вас пра ти мо 
де ша ва ња око ре а ли за ци је ак-

тив но сти ко је би тре ба ло да сви ма 
на ма до не су бес плат не ак ци је. У то-
ку су при пре ме за по че так ре а ли за-
ци је пот пи са ног спо ра зу ма са ре пу-
блич ким Ми ни стар ством еко но ми је 
и ре ги о нал ног раз во ја.

Зах те ва ли смо од пред став ни ка 
ре сор ног ми ни стар ства да до го во-
ре не ко ми си је од мах за поч ну са 
ра дом, а нај ва жни је за нас, у овим 
тре нут ку, је ак ти ви ра ње Ко ми си је 
за еду ка ци ју бу ду ћих ак ци о на ра од-
но сно за по сле них у на шој ком па ни-
ји, јер је очи глед но ве ћи део на ших 
ко ле га не по зна је ову област.

Син ди кат овим пу тем же ли да ис-
так не нај ва жни је раз ло ге за фор ми-
ра ње Удру же ња вла сни ка ак ци ја „Те-
ле ком Ср би ја” а. д. и да на тај на чин 
от кло ни од ре ђе на не ра зу ме ва ња и 
ди ле ме.

Уло га син ди ка та у сми слу оства-
ри ва ња пра ва на ших рад ни ка на бес-
плат не ак ци је је, усва ја њем За ко на 
о оства ри ва њу пра ва на бес плат не 
ак ци је и нов ча ну на док на ду пред у-
зе ћа чи ји је вла сник Ре пу бли ка Ср-
би ја, прак тич но за вр ше на.

Спо ра зу мом о уче шћу син ди ка та 
у ор га ни ма и те ли ма за спро во ђе ње 
по ме ну тог за ко на обез бе ди ли смо 
ак тив ну уло гу у из ме на ма и до пу-
на ма за ко на и ње го вој при ме ни, у 
про гра ми ма еду ка ци је бу ду ћих ак-
ци о на ра, као и кон трол ну по зи ци ју 
у по ступ ку про це не вред но сти ка пи-
та ла Те ле ко ма пре из ла ска ак ци ја на 
бер зу.

За вр ше но је упи си ва ње ак ци ја 
„Те ле ко ма Ср би ја” а. д., чи ме су и 
фор мал но ис пу ње ни усло ви за до-
би ја ње ак ци ја. 

Фор ми ра њем но ве Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је оче ку је мо да се утвр-
ди и рок ка да ће се ко нач но по де ли-
ти ак ци је бу ду ћим ак ци о на ри ма.

Шта се де ша ва ка да до би је мо 
наше ак ци је?

Мо же те их од мах про да ти по це-
ни ко ја бу де утвр ђе на при ли ком из-
ла ска на ших ак ци ја на бер зу и на тај 
на чин ре ши ти не ке сво је фи нан сиј-
ске про бле ме или дру ге пла но ве.

Мо же те их са чу ва ти и че ка ти да 
њи хо ва вред ност по ра сте, без мо-
гућ но сти да ути че те на бу ду ћу це ну. 

Мо же те их удру жи ти са дру гим 
„ма њин ским” ак ци о на ри ма у не ко 
удру же ње ак ци о на ра, ко ја ће вр ло 
ве ро ват но би ти ор га ни зо ва но, ка ко 
би се не ки „до ма ћи тај ку ни” до мо-
гли ак ци ја на ше ком па ни је и на тај 
на чин ушли у упра вљач ке струк ту ре 
и кон тро лу ак ци ја.

Мо же те фор ми ра ти своје удру-
же ње, са ци љем да се при ву че што 
ве ћи број за ин те ре со ва них и фор ми-
ра је дан фонд ка пи та ла, пре ко ко га 
ће се ути цати на по ну ду и по тра жњу 
на ших ак ци ја на бер зи, од но сно да 
кон тро ли ше мо њи хо ву це ну.

По ла зе ћи пре све га од лич ног 
ин те ре са нас, бу ду ћих вла сни ка ак-
ци ја „Те ле ко ма Ср би ја” а. д., по кре ну-
ли смо ак тив но сти око фор ми ра ња 
Удру же ња бу ду ћих ак ци о на ра.

Шта да ље?

По у че ни ис ку стви ма дру гих ак-
ци о на ра, ко ји су нео р га ни зо ва ни и 
не до вољ но ин фор ми са ни кре ну ли 
пут ак ци о нар ства, као и да би се ума-
њи ла или из бе гла зло у по тре ба про-
да ја ак ци ја на бер зи, осно ва ли смо 
Удру же ње вла сни ка ак ци ја „Те ле ком 
Ср би ја” а. д. Осни ва њем овог Удру-
же ња омо гу ћу је се ак ци о на ри ма 
да се удру же и да удру же не ак ци је 
про да ју пре ко про ве ре ног бро ке ра 
и под до го во ре ним усло ви ма.

Оно што ак ци о на ри тре ба да зна-
ју, је сте да им је до пу ште но да од лу-
чу ју о суд би ни пред у зе ћа (а ти ме и 
о суд би ни сво јих ак ци ја) са мо под 

усло вом да уче ству ју у ра ду скуп шти-
не ак ци о на ра, а уче шће у ње ном 
ра ду усло вље но је по се до ва њем 
од ре ђе ног па ке та ак ци ја. Ве ли ки 
број ак ци о на ра мо же по се до ва ти и 
пре ко 50 од сто ак ци ја не ке ком па ни-
је, али, ако ни су ор га ни зо ва ни, они 
не ма ју ни ка ква пра ва, ни ти ути ца ја 
на ор га ни зо ва ње и упра вља ње ком-
па ни јом.

Ово је је дан од раз ло га, за што 
ак ци о на ри мо гу по ста ти пред мет 
зло у по тре ба од стра не мно гих за ин-
те ре со ва них за на ше ак ци је, као на 
при мер чла но ва ор га на упра вља ња 
у пред у зе ћи ма или спољ них „ин ве-
сти то ра”. Ак ци о на ри пре ма ва же-
ћим про пи си ма има ју пра во да се 
удру жу ју и да, пре ко пу но моћ ни ка, 
шти те сво ја по је ди нач на пра ва и ин-
те ре се.

Син ди кат мо же и тре ба да по мог-
не ло ги стич ки (еду ка ци ја ма, се ми на-
ри ма, три би на ма, ан га жо ва њем екс-
пе ра та из обла сти ак ци о нар ства) у 
ра ду Удру же ња вла сни ка ак ци ја „Те-
ле ком Ср би ја” а. д., јер ви то за слу-
жу је те, ме ђу тим син ди кат не мо же 
да за шти ти по је ди нач не ин те ре се 
ак ци о на ра.

Ин те ре си ак ци о на ра мо гу је ди-
но да се за шти те удру жи ва њем, па 
је упра во из тог раз ло га и осно ва но 
Удру же ње вла сни ка ак ци ја „Те ле ком 
Ср би ја” а. д. Рад Удру же ња под ра-
зу ме ва еду ка ци ју чла но ва, огла ша-
ва ње у ме ди ји ма, пре зен та ци ју 
удру же ња пре ко сред ста ва јав ног 
ин фор ми са ња, ан га жо ва ње бро кер-
ске ку ће, ан га жо ва ње екс пе ра та из 
обла сти ак ци о нар ства, из ра ду је дин-
стве не ба зе по да та ка свих чла но ва 
удру же ња, фор ми ра ње кан це ла ри ја 
удру же ња по свим ре ги о ни ма и ве-
ћим гра до ви ма и све оста ле пра те-
ће ак тив но сти, а све у ци љу да би ак-
ци о на ри ма омо гу ћи ли ква ли тет ну 
за шти та и за сту па ње.

Бу ду ћим вла сни ци ма
ак ци ја Те ле ко ма

АКТУЕЛНО
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Пе та Скуп шти на на шег Син ди ка-
та успе шно је оба ви ла по сао у 

Хо те лу „Омо ри ка“ на пла ни ни Та ри. 
Уче сни ци асам бле је би ли су за до-
вољ ни сме шта јем, усло ви ма за рад, 
услу га ма. а да о ле по та ма и ча ри ма 
ле по ти це из над Дри не и не го во-
ри мо. По ми сли ће те мо жда да је то 
обје кат с на ма у ве зи, ме ђу тим, то је 
скроз, скроз не тач но. 

Та мо смо сти гли ре дов ном тр жи-
шном про це ду ром. 

А том ре дов ном „про це ду ром 
ду гом де це ни ја ма“ (ни је да она ни-
је има ла и тр жи шне за ко ни то сти), 
ни смо мо гли у објек те по штан ских 
рад ни ка – у „Зе лен ка ду“, „Руј но“, 
„Сер да рев ко нак“ на Зла ти бо ру, у 
„Сре бр нац“ на Ко па о ни ку, „По штан-
ски дом“ у Вр њач кој Ба њи, или у 
на ше ста ро до бро од ма ра ли ште у 
цр но гор ским Бе чи ћи ма, на до хват 
Ра фа и ло ви ћа.

То ви ше ни су уго сти тељ ско-ту ри-
стич ки ка па ци те ти по штан ских рад-
ни ка – ви ше их са та квим пред зна-
ком ни не ма. Оти шли су да ле ко од 
нас. По јам рад ник „успе шно“ је за ме-
њен пој мом за по сле ни, а по јам по-
штан ски у овом слу ча ју за ме њен је 
син таг мом „срећ но про дат“. (Ус пут: 
та кве про да је ни су се од и гра ле, на 
при мер, у НИС-у или ЕПС-у.)

Ме ђу тим, ако још има по штан-
ских уго сти тељ ско-ту ри стич ких ка-
па ци те та, а има их – на Бран ков цу у 
ма на сти ри ма бо га тој Фру шкој го ри, 
на ле ген дар ном Ко сма ју, на чу ве-
ним Див чи ба ра ма где је био ди ван 
отво ре ни пли вач ки ба зен у ка ме ну 
а ме ђу обла ци ма, на но во сад ској 
оба ли Ду на ва (екс клу зив ни обје-
кат) – он да они „звр је” пра зни или, 
ка ко би ре кли бо љи пе си ми сти, „по-
лу пра зни“.

На ши бив ши цен трал ни објек ти 
про да ти су на аук ци ји одр жа ној 11. 
апри ла, а пре сти жни лист „По ли ти-
ка“ од 12. апри ла 2008. об ја ви ла је 

ин фор ма ци ју аген ци је „Бе та” под 
на сло вом „Про да та Зоб на ти ца“, и 
у тој збир ној ин фор ма ци ји пи ше 
и сле де ће: „Пред у зе ће ПТТ Уго сти-
тељ ство из Бе о гра да, ко је има пра-
во ко ри шће ња хо те ла „Сре бр нац” 
на Ко па о ни ку, хо те ла „Зе лен ка да” 
и ре сто ра на „Руј но” и „Сер да рев ко-
нак” на Зла ти бо ру и ви ле „По штан-
ски дом” у Вр њач кој Ба њи, про да то 
је за 820 ми ли о на ди на ра, 2,6 пу та 
ви шој це ни од по чет не, уз оба ве зу 
ула га ња 25,38 ми ли о на ди на ра. Но-
ви вла сник је Ду брав ка Ђор ђе вић, 
чи ји за ступ ник ни је же лео да да је 
из ја ве.”

Ваљ да да би под се ти ли све ПТТ 
рад ни ке (што је од ли чан уре ђи вач-
ки по тез), на то ка ко су бив ши на ши 
објек ти ни ца ли кре нуо је фељ тон у 
„ПТТ гла сни ку” о из град њи опо ра-
ви ли шта рад ни ка у Вр њач кој Ба њи 
под на сло вом „Ки лав по че так ра до-
ва”. Та ко се на пра ви ла ве за са слич-
ним не слав ним кра јем за ду жби не 
ви со ког по штан ског слу жбе ни ка-
до бро тво ра Ла за ра Сто ја ди но ви ћа, 
ина че бра та по зна ти јег Ми ла на.

Про те клих два на е стак го ди на за 
По шту Ср би је је за и ста пред ста вља-
ло ду го, „за ни мљи во” пу то ва ње у 
ком др жа ва ни је ма ри ла за по штан-
ску де лат ност. Пу то ва ње са ким се 
истин ски по и гра ла „чи ста тран зи ци-
ја”, са ја ким еле мен ти ма не ло јал не 
и не ми ло срд не кон ку рен ци је у по-
штан ском са о бра ћа ју. 

Да нам не би би ло до сад но.
Но, та при ча тра је.
Тра ја ће мно го ду же не го до дир 

из ме ђу два бро ја „По шта ра”.
На сре ћу, ја вља ју се но ве ве ли ке 

но во сти и до бре ве сти:
По шта Ср би је је пр ва по шта на 

Бал ка ну и 29. по ре ду на све ту ко-
ја је при ме ни ла САП ЕРП софт вер, 
је дан од нај мо дер ни јих по слов них 
софт ве ра на све ту. Ге не рал ни ди-
рек тор Го ран Ћи рић из ја вио је да је 

уво ђе ње но вих софт ве ра „од ли чан 
алат“ да се по диг не ни во по сло ва-
ња По ште, сма ње тро шко ви, по бољ-
ша ква ли тет услу га и ефи ка сност на-
пла те по тра жи ва ња. Ин ста ли ра ни 
су мо ду ли за пла ни ра ње и ана ли зу 
по сло ва ња, упра вља ње фи нан си ја-
ма, на бав ком и за ли ха ма. 

Уочи Да на По ште, ге не рал ни ди-
рек тор је на ја вио да ће, у окви ру 
про јек та ауто ма ти за ци је по шиљ ки, 
би ти из гра ђе ни глав ни по штан ски 
цен три у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ни-
шу, вред но сти из ме ђу 40 и 50 ми ли-
о на евра. Ин ве сти ци ја је усме ре на 
ка по ди за њу ни воа и ква ли те та по-
штан ских услу га и скра ћи ва њу ро ко-
ва ис по ру ке. Сем то га, ПТТ пла ни ра 
да уве де и но ве мо дер не тех но ло ги-
је ко ји ма ће се уна пре ди ти по сло ва-
ње и ко ри сни ци ма омо гу ћи ти ко ри-
шће ње но вих сер ви са.

Пра зник на ше ком па ни је, 7. ју ни, 
би ће упам ћен и по ве ли кој по бе ди 
Ане Ива но вић на Ро лан Га ро су и по 
то ме што је од тог да на по ста ла свет-
ска те ни ска ди ва број 1.

А пре то га, из ван ре дан по тез ру-
ко вод ства на ше ком па ни је: на по-
штан ским мар ка ма на шле су се све 
срп ске „те ни ске мар ке” и у му шкој и 
у жен ској кон ку рен ци ји: Ана, Је ле-
на, Но вак, Јан ко и Не над.

По шта је по ка за ла да је у пу ној 
фор ми и у по ступ ку еви ден ти ра ња 
гра ђа на за бес плат не ак ци је. „Сем 
људ ског по тен ци ја ла, у рав но прав-
ном сер ви си ра њу по тре ба гра ђа на 
с кра ја на крај Ср би је, до ка за ли смо 
моћ на ших ин фра струк тур них, те-
ле ко му ни ка ци о них, хар двер ских и 
софт вер ских пре ди спо зи ци ја, као 
и по вољ ност на ше ин те гри са не по-
ну де”, ре као је ге не рал ни ди рек тор 
ПТТ-а Го ран Ћи рић.

Не за о ста ју ћи у ква ли тет ном 
при сту пу син ди ка ти По ште, Те ле ко-
ма Ср би је и „Те лу са“ су фор ми ра ли 
Удру же ње вла сни ка ак ци ја и свим 
фак то ри ма ста ви ли до зна ња да са-

Да се врати осмех

ОД БРОЈА ДО БРОЈА

Пише: Благоје Свркота
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Обновљен уговор са Обновљен уговор са 
ЕуродијагностикомЕуродијагностиком
Син ди кат ПТТ Ср би је об но вио 

је 30. ју на уго вор о по слов ној 
са рад њи са За во дом за ра ди о ло-
ги ју и ул тра звуч ну ди јаг но сти ку 
„Еуро ди јаг но сти ка“. Сви чла но ви 
Син ди ка та ПТТ Ср би је и чла но ви 
њи хо вих по ро ди ца мо гу да, под 
по себ ним усло ви ма, оба ве сле де-
ће услу ге у Еуро ди јаг но сти ци: МР 
– маг нет 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 
да, 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, 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.

Сви оста ли чла но ви Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, ко ји не ма ју од го ва ра-
ју ћу ле кар ску до ку мен та ци ју или 
се по ја вљу ју као га ран ти за оба-
вље не услу ге у Еуро ди јаг но сти ци 
дру гим ли ци ма ван син ди ка та ПТТ 
Ср би је, оба ве зни су да до ста ве по-
твр ду пред сед ни ка СО Син ди ка та 
ПТТ Ср би је ко јој при па да ју, а ко-
јом се син ди кал на ор га ни за ци ја 
оба ве зу је да ће од мах по оба вље-
ном пре гле ду, ад ми ни стра тив ну 
за бра ну до ста ви ти еко ном ској 
слу жби рад не је ди ни це и да ће, у 
слу ча ју ка да не по сто ји мо гућ ност 
да се услу га на пла ти пу тем ад ми-
ни стра тив не за бра не, син ди кал-
не ор га ни за ци је пла ти ти услу гу за 
свог чла на.

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

– Сви чла но ви Син ди ка та ПТТ 
Ср би је су чла но ви Фон да со ли дар-

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

– Фо то ко пи ју ле кар ске до ку мен-
та ци је и ори ги нал ра чун за пла ће-
не услу ге, тре ба до ста ви ти Фон ду 
со ли дар но сти Син ди ка та ПТТ Ср-
би је пре ко пред сед ни ка Син ди кал-
не ор га ни за ци је. Фонд со ли дар но-
сти ће на пр вој на ред ној сед ни ци 
одо бри ти ре фун ди ра ње сред ста ва 
по при ло же ном ра чу ну.

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

– Еуро ди јаг но сти ка се оба ве за-
ла да све пре гле де за ка же и оба-
ви у ро ку од 24 ча са, осим у да не 
ви кен да. За ка зи ва ње пре гле да је 
на те ле фо не број 011/3822–272 и 
011/3822–273.

Све оста ле ко ле ге ко ји ни су 
чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср би је, а 
нео п ход на им је услу га у Еуро ди-
јаг но сти ци, мо гу се ја ви ти пред-
сед ни ку син ди кал не ор га ни за ци-
је Син ди ка та ПТТ Ср би је у својoj 
рад ној је ди ни ци и са њим се до-
го во ри ти ка ко да оба ве же ље ну 
услу гу.

Де таљ ни је ин фор ма ци је, та ко-
ђе, по тра жи те од свог син ди кал-
ног пред став ни ка.

мо удру же ни мо же мо има ти зна чај-
ни ји ути цај на упра вља ње Те ле ко-
мом. По зва ли су за ин те ре со ва не да 
при сту пе удру же њу, уз сло ганe: „Не-
мој те про да ва ти ак ци је! По ста ни те 
члан на ше ак ци о нар ске по ро ди це! 
Уве ћај те свој ка пи тал!” 

Не ма шта, зву чи и ре ал но и при-
ма мљи во и оп ти ми стич ки. По себ но 
уко ли ко се при се ти мо да је пу них 
осам го ди на тра јао „јак” зах тев Син-
ди ка та ПТТ Ср би је да сви за по сле-
ни, бив ши за по сле ни и гра ђа ни Ср-
би је до би ју ак ци је јав них пред у зе ћа 
у ко ји ма су ра ди ли.

Кад смо већ код на шег син ди ка-
та, да ка же мо да је про цес де мо кра-
ти за ци је у ње му узео ма ха. Пре ма 
утвр ђе ном На цр ту ста ту та, Скуп-
шти на би ра пред сед ни ка и се кре та-
ра Син ди ка та ПТТ Ср би је из ре до ва 
сво јих чла но ва ис кљу чи во тај ним 
гла са њем из ме ђу ви ше кан ди да та, 
а на пи са ни пред лог ре ги о нал них 
скуп шти на.

Глав ни од бор ов де, без сум ње 
оста је крат ких ру ка ва.

Кад се за хук та ла рас пра ва о ман-
да ти ма функ ци о не ра, на мар ги ни 
за се да ња на Та ри ак ту ал ни члан 
Управ ног од бо ра ком па ни је из ре-
до ва на шег Син ди ка та Слав ко То па-
лов је ре као „да је вре ме да уђе мо 
у ста бил ни ји пе ри од и у др жа ви и 
у пред у зе ћу и да у том слу ча ју пер-
спек ти ва не би сме ла да за ви си са-
мо од не ких ка дров ских про ме на“.

Зна чи, ква ли тет ће од ре ђи ва ти 
ре ше ња.

Из ме ђу два бро ја де си ли су се и 
пар ла мен тар ни из бо ри. Фор ми ра-
на је Вла да Ср би је са Мир ком Цвет-
ко ви ћем на че лу, утвр ђе на но ва 
скуп штин ска ве ћи на.

За по че ло је но во по и ма ње за-
јед нич ке бу дућ но сти. И за јед нич ке 
сре ће. И по тре бе за ве ћом то ле ран-
ци јом и – за „твр ђим” ра дом.

У ин те ре су жи те ља Ср би је.
(Да се про сеч ном би ра чу вра ти 

осмех на ли це.)
У ин те ре су др жа ве Ср би је.
Ваљ да ће се об и сти ни ти она дав-

но ута на че на ве ли ка же ља на шег 
обич ног чо ве ка: „Дај Бо же да се Ср-
би сло же“.

ПОД СЕ ЋА МО
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АЛЕК САН ДАР ПА ВЛО ВИЋ О МЕ ЂУ НА РОД НОЈ СА РАД ЊИ СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Оства ре ни добри кон так ти
„Син ди кат ПТТ Ср би је имао је за па-

же ну уло гу и оства рио зна чај не 
кон так те на ме ђу на род ној кон фе рен ци-
ји ли де ра по шта Ју го и сточ не Евро пе, 
одр жа ној од 18. до 20. ју на у Ати ни”, ис-
ти че пред сед ник Син ди ка та Алек сан-

дар Па вло вић, члан де ле га ци је Пред у-
зе ћа ко ја је у Ати ни бо ра ви ла на по зив 
Грч ке по ште и Син ди ка та грч ких по шта-
ра, а у ко јој су би ли и проф. др Дра го-

слав Шу ма рац, пред сед ник Управ ног 
од бо ра По ште Ср би је и Го ран Ћи рић, 
ге не рал ни ди рек тор Јав ног пред у зе ћа 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”.

Ова кон фе рен ци ја одр жа на је уочи 
пред сто је ћег кон гре са Свет ског по-
штан ског са ве за и при су ство ва ли су јој 
пред став ни ци по сло вод ста ва и син ди-
ка та из Грч ке, Ки пра, Тур ске, Ал ба ни је, 
Бу гар ске и Ср би је, док су из Цр не Го ре 
до шли са мо пред став ни ци син ди ка та. 
Спе ци јал ни гост на кон фе рен ци ји, ко-
ји је ујед но био и под но си лац из ве шта-
ја, био је пред сед ник Свет ског по штан-
ског са ве за Еду ард Да јан.

„Дра го ми је што мо гу да ка жем да 
је од нос пре ма на шој де ле га ци ји био 
из у зе тан, мак си мал но смо ува же ни и 
при ме тио сам да сви зна ју за По шту Ср-
би је као јед ног од 23 зе мље осни ва ча 
Свет ског по штан ског са ве за”, оце њу је 
пред сед ник Па вло вић уче шће на кон-
фе рен ци ји и до да је да је по ка за на до-
бро на мер ност пре ма ПТТ-у код свих 
де ле га ци ја, а по себ но код Гр ка и са мог 
пред сед ни ка Да ја на.

Пре ма Па вло ви ће вим ре чи ма, нај-
ва жни ја те ма на кон фе рен ци ји би ла је 
уки да ње мо но по ла на по штан ском тр-
жи шту, ка ко се из бо ри ти са не ло јал ном 
кон ку рен ци јом и за др жа ти и по ве ћа ти 
број по штан ских услу га. Оно што мо-
жда тре ба да де лу је упо зо ра ва ју ће је по-

да так да су не ки европ ски по штан ски 
стан дар ди још да ле ко од на ше По ште.

„На кон фе рен ци ји је по твр ђе но да 
ће Грч ка ло би ра ти за нас у не ким при-
ступ ним фон до ви ма при Европ ској уни-
ји, као и да ће ис ко ри сти ти свој ути цај 
у Свет ском по штан ском са ве зу да нам 
по мог не што ви ше. Та ко ђе, до го во ре но 
је да ће мо са ко ле га ма из Грч ке у бу дућ-
но сти тра жи ти мо гућ но сти да ло би ра-
мо грч ке при вред ни ке ко ји по слу ју у 
Ср би ји и на ше љу де у Грч кој, ка ко би 
на пра ви ли „по преч не ве зе” у по штан-
ском са о бра ћа ју и на тај на чин по ку ша-
ли да за о би ђе мо не ло јал ну кон ку рен-
ци ју. По ку ша ће мо да сли чан до го вор 
на пра ви мо и са оста лим зе мља ма у 
окру же њу, ка ко би омо гу ћи ли да ца ри-
ње ње иде бр же, кроз функ ци о ни са ње 
не ког из дво је ног шал те ра или слич но”, 
ка же пред сед ник Син ди ка та.

Он ис ти че да се за вр шна де кла ра-
ци ја усво је на на кон фе рен ци ји осла-
ња на до ку мен та са слич ног ску па 
ко ји је одр жан 2006. го ди не, у ко ји ма 

се ис ти че да ће се на свим са стан ци ма 
„по штан ске Евро пе” убу ду ће за јед нич-
ки на сту па ти кроз то не фор мал но, 
ре ги о нал но те ло: „По твр ди ло се да је 
на ша не дав на по се та Грч кој да ла ре-
зул та те и очи глед но је да ми је вре ме 
да ло за пра во и да се по твр ди ло да и 
кад наш син ди кат оства ри чвр сту ве зу 
са парт не ри ма из ино стран ства, ако 
по сло вод ства те две по штан ске упра-
ве не оства ре сли чан од нос не ће би ти 
кон крет них ре зул та та и не ће се осе ти-
ти ре ги о нал на син ди кал на сна га ко ја 
на ма пу но зна чи.”

Чел ник Син ди ка та ПТТ Ср би је сма-
тра да би би ло из у зет но ва жно да по-
ште у окру же њу на ђу мо дус ка ко да 
са ра ђу ју и од у пру се за јед нич ки не-
ло јал ној кон ку рен ци ји и на тај на чин 
по ве ћа ју број по ши ља ка, што би се 
си гур но од ра зи ло у при хо ду Пред у зе-
ћа, пла та ма и у ста ту су По ште Ср би је 
у окру же њу.

„До го во ри ли смо се да ове је се ни 
јед на ме шо ви та гру па са ста вље на од 
чла но ва на шег син ди ка та и тех но ло га 
из Пред у зе ћа бу де гост на струч ном 
се ми на ру ко ји би Грч ка по шта упри ли-
чи ла за њих, да би се упо зна ли са зна-
чај ним иде ја ма и ис ку стви ма ко је би 
у по врат ку пре зен то ва ли ко ле га ма”, 
на ја вљу је пред сед ник Па вло вић и до-
да је да сви чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср-
би је тре ба да бу ду по но сни уче шћем 
на кон фе рен ци ји ова квог ни воа, на 
ко јој су на шој де ле га ци ји сва вра та би-
ла отво ре на. „На жа лост, као син ди кат 
и пред у зе ће, на ме ђу на род ној сце ни 
смо мно го бо ље по зи ци о ни ра ни од на-
ше зе мље”, за кљу чу је он.

При ја те љи из Грч ке у посе ти Пред у зе ћу
и Синди ка ту ПТТ Ср би је

У по се ти Син ди ка ту ПТТ Ср би је 

и на шем Пред у зе ћу по чет ком ју на 

бо ра ви ла је тро чла на де ле га ци ја грч-

ког син ди ка та P.О.S.Т. пред во ђе на Ни-

ко сом Пси хо ла ки сом. 

Осим раз го во ра о уна пре ђи ва њу 

би ла те рал них од но са са до ма ћи ни ма 

из на шег син ди ка та– пред сед ни ком 

Алек сан дром Па вло ви ћем, пред сед-

ни ком Глав ног од бо ра Бу ди ми ром 

Ми ло ра дом, чла ном Управ ног од бо-

ра ПТТ-а Слав ком То па ло вим и се кре-

та ром Из вр шног од бо ра Бран ком 

Ка ла ја но ви ћем, пред став ни ци грч-

ког син ди ка та по штан ских рад ни ка 

раз го ва ра ли су и са нај ви шим пред-

став ни ци ма по сло вод ства Јав ног 

пред у зе ћа ПТТ „Ср би ја”. Го сте из Грч-

ке при ми ли су пред сед ник Управ ног 

од бо ра проф. др Дра го слав Шу ма рац 

и ге не рал ни ди рек тор По ште Ср би је 

Го ран Ћи рић.

Сусрет са пријатељима: Делегација синдиката P.O.S.T. са челницима ПТТ-а
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СКУПШТИНСКА ДОКУМЕНТА

Из ве штај о ра ду Глав ног од бо ра
између две скуп шти не

На осно ву чла на 34 став 30 Ста ту-
та Син ди ка та ПТТ Ср би је под но-

сим Из ве штај о ра ду Глав ног од бо ра 
Син ди ка та ПТТ Ср би је. Из ве штај се 
од но си на пе ри од из ме ђу две скуп-
шти не, тач ни је од 26. ма ја 2006. го ди-
не до да нас.

На по чет ку, по ме ну ћу не ко ли ко 
бит них те ма и про бле ма са ко ји ма 
са мо се но си ли у том пе ри о ду: за ра-
де, без бед ност за по сле них, уни фор-
ме, По штан ска ште ди о ни ца, ак ци је, 
ко лек тив но пре го ва ра ње, суд би на 
за по сле них у Уго сти тељ ству и За-
јед ни ци, по ло жај на ших ко ле га на 
Ко со ву и Ме то хи ји, стам бе на про-
бле ма ти ка...

Ста ти стич ки гле да но, одр жа ли 
смо пет сед ни ца и до не ли 52 од лу ке. 
Хро но ло шки, пре ма ре зул та ти ма и 
ак тив но сти ма, овај пе ри од мо же мо 
по де ли ти на два де ла.

На кон прет ход не Скуп шти не у 
Вр њач кој Ба њи би ло је мно го ак тив-
но сти у ци љу по бољ ша ња ма те ри јал-
ног по ло жа ја за по сле них, а по себ но 
је зна ча јан спо ра зум ко ји је пот пи-
сан са та да шњим ми ни стром фи нан-
си ја, Мла ђа ном Дин ки ћем. Све тач ке 
спо ра зу ма су ис по што ва не, што је та-
да ди рект но ути ца ло на еко ном ски 
и со ци јал ни по ло жај за по сле них. 
Ис пла ће не су три ван ред не за ра де, 
одо бре на су сред ства за по че так 
про гра ма до дат ног-пен зи о ног оси-
гу ра ња, по кре ну ти су ин ве сти ци о ни 
ци клу си у Пред у зе ћу, а кра јем 2006. 
го ди не одр жа ни су и пре го во ри о 
по ве ћа њу за ра да. Зах те ви Глав ног 
од бо ра по том пи та њу су би ли ре ал-
ни и ба зи ра ни на ра чу ни ци, а под-
се ти ћу вас да је укуп но по ве ћа ње 
(ја ну ар-де цем бар 2007) би ло бли зу 
30 од сто. 

Глав ни од бор је за кљу чио да су 
ње го ви зах те ви ис пу ње ни, али да и 
да ље по сто ји оправ да но не за до вољ-
ство ста њем у По шти и за ра да ма ко је 
ни су из јед на че не са за ра да ма у дру-
гим јав ним пред у зе ћи ма, што је био 

наш основ ни зах тев. И по ред то га, 
за и ста сма трам да се у том пе ри о ду 
мно го ра ди ло, да је би ло ак тив но сти 
па и ре зул та та.

Под се ћам вас да је Глав ни од бор 
над ле жан за рад Фон да со ли дар но-
сти и же лим да, пре све га из ра зим за-
хвал ност чла но ви ма УО Фон да ко ји 
чу ва ју и не гу ју овај ве о ма би тан сег-
мент на шег де ло ва ња. Глав ни обор 
је пра тио рад Фон да и по ма гао кроз 
до но ше ње из ме на Пра вил ни ка, а на 
пред лог са мих чла но ва УО. Са рад њу 
оце њу јем као из у зет ну и на дам се да 
ће мо та ко и на ста ви ти.

У пе ри о ду из ме ђу две скуп шти не 
би ло је и те шких тре ну та ка. Има ли 
смо јед ну пре ки ну ту сед ни цу у Но-
вом Са ду, где се не за до вољ ство, пре 
све га за ра да ма, пре не ло и на чла но-
ве Глав ног од бо ра. По но сан сам што 
смо та да по ка за ли ве ли ку зре лост и 
што смо сви за јед но ус пе ли да пре ва-
зи ђе мо уну тра шње не су гла си це и да 
на ста ви мо да ра ди мо и по стиг не мо 
од ре ђе не ре зул та те.

Ус пе ли смо да до след ним ста вом 
пре ма сви ма ре ши мо и про бле ме 
око са мог функ ци о ни са ња овог 
син ди ка та. Под се ти ћу Вас да смо у 
про шло сти има ли ве ли ки про блем 
са фи нан сиј ском не ди сци пли ном 
иза че га су се кри ли са свим дру ги 
мо ти ви. Дра го ми је да мо гу да вас 
из ве стим да су ти про бле ми са да 
про шлост.

Би ло је и про бле ма ко је ни смо 
ре ши ли она ко ка ко смо же ле ли и ту 
пре све га ми лим на ста тус По штан-
ске ште ди о ни це и Уго сти тељ ства, 
али и на не ке од ред ба но вог Ко лек-
тив ног уго во ра.

Ре ша ва ли смо про бле ме у СО За-
јед ни ца ко ја се обра ти ла Глав ном 
од бо ру да јој по мог не у ре ша ва њу 
ста ту са за по сле них. На по зив ко ле га 
са Ко со ва и Ме то хи је одр жа ли смо 
сед ни цу ИЈ у Гра ча ни ци, по др жа ли 
њи хо ве зах те ве и ре а го ва ли код по-
сло вод ства ка ко би ти љу ди осе ти ли 

ба рем ма ло си гур но сти ка да је по-
сао у пи та њу.

У пе ри о ду из ме ђу две скуп шти-
не „про ра ди ла” је и Кон фе де ра ци ја. 
На и ме, на кон из бо ра Иви це Цве-
та но ви ћа за пред сед ни ка КСС-а и 
пре у зи ма ња од го вор но сти за рад 
Кон фе де ра ци је од стра не на шег и 
син ди ка та ко ји де лу ју у Те ле ко му Ср-
би је, цен тра ла је по че ла са ра дом. 
Ве ли ки до при нос и про мо ци ју има-
ла је у пре го во ри ма око по де ле бес-
плат них ак ци ја. Знам да сте упо зна ти 
са свим де та љи ма око пре го во ра и 
ак тив но сти ма ко је су нас до ве ле у 
по зи ци ју да оче ку је мо ак ци је Те ле ко-
ма и не ћу о то ме, али же лим да на гла-
сим пу ну афир ма ци ју КСС-а и на шег 
син ди ка та ко ји су до след ним ста вом 
и озбиљ но шћу у пре го во ри ма ус пе-
ли да се из бо ре за ре спект и по што-
ва ње код со ци јал них парт не ра.

Дру ги део овог из ве шта ја се од но-
си на пе ри од пред ову скуп шти ну у 
ко ме ни је би ло до вољ но ак тив но сти 
ка ко би одр жа ли ни во ра да из прет-
ход не две го ди не.

Си гур но да је на то ути ца ла и по-
ли тич ка си ту а ци ја, јер ми је смо јав-
но пред у зе ће у вла сни штву др жа ве 
и не мо рам да вас под се ћам ко ли ко 
смо за ви сни од вла сни ка и де ша ва-
ња на по ли тич кој сце ни. Са мо да на-
по ме нем да је Вла да Ср би је усво ји ла 
пред лог о сма ње њу ре зер ви са не по-
штан ске услу ге на 100 гра ма, а да при 
том још увек ни је за жи ве ла Аген ци ја 
од ко је, пре све га, оче ку је мо да на-
пра ви ред на тр жи шту услу га ко ји ма 
се ба ви мо. По ку ша ва ли смо да се са-
оп ште њи ма и при ти сци ма из бо ри мо 
за по вољ ни ји по ло жај на шег пред у-
зе ћа у ре сор ном ми ни стар ству, али 
су они оста ли на „твр дом” ста ву ко ји 
во ди ка ди вљој де мо но по ли за ци ји. 
Ту оче ку јем још пу но про бле ма и син-
ди кал ног ра да у на ред ном пе ри о ду.

Дру ги раз лог за ова кве ре зул та те 
у по ме ну том пе ри о ду тре ба тра жи ти 
и у по сто је ћем ста ту ту ко ји ни је из де-
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ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Син ди кат ПТТ Ср би је је са мо стал на, 
не стра нач ка и ин те ре сна ор га ни за ци ја 
чла но ва, којa на на че ли ма уза јам но сти 
и со ли дар но сти оства ру је, уна пре ђу је 
и шти ти про фе си о нал не, еко ном ске, 
со ци јал не и дру ге ин те ре се и пра ва 
чла но ва, свим ле гал ним и ле ги тим ним 
сред стви ма син ди кал не бор бе.

Члан 2.

Син ди кат ПТТ Ср би је је је дин стве-
на ор га ни за ци ја до бро вољ но ор га ни-
зо ва них чла но ва, за по сле них у Јав ном 
пред у зе ћу ПТТ са о бра ћа ја "Ср би ја" и 
дру гим прав ним ли ци ма срод них де-
лат но сти, ко ји при хва та ју овај Ста тут.

Од но си у Син ди ка ту ПТТ Ср би је се 
из гра ђу ју на прин ци пи ма де мо кра тич-
но сти, из бо ра и од лу чи ва ња, јав но сти 
ра да, со ли дар но сти, ефи ка сно сти и од-
го вор но сти чла но ва ор га ни зо ва них у 
син ди кал не ор га ни за ци је.

Члан 3.

На зив син ди ка та је: Син ди кат ПТТ 
Ср би је.

Се ди ште Син ди ка та ПТТ Ср би је је у 
Бе о гра ду, Та ков ска 2.

Син ди кат ПТТ Ср би је има свој ство 
прав ног ли ца, свој пе чат и штам биљ.

Текст пе ча та и штам би ља је на срп-
ском је зи ку и ис пи сан је ћи ри ли цом.

Пе чат је окру глог об ли ка и са др жи 
текст: Син ди кат ПТТ Ср би је-Бе о град, а 
у сре ди ни има свој знак.

Члан 4.

Син ди кат ПТТ Ср би је je члан Кон фе-
де ра ци је сло бод них син ди ка та мо же  
до бр о вољ но да се удру жу је у са ве зе, 
уни је и  дру ге ор га ни за ци о не об ли ке 
са дру гим син ди ка ти ма у зе мљи и ино-

стран ству, на на че ли ма рав но прав но-
сти, уза јам но сти и со ли дар но сти.

Члан 5.

Син ди кат ПТТ Ср би је има за да так 
да:

1.  шти ти и уна пре ђу је ма те ри јал ни, 
со ци јал ни и дру штве ни по ло жај 
чла но ва уче шћем у до но ше њу 
за ко на, за кљу чи ва њем ко лек тив-
ног уго во ра и уче ство ва њем у ор-
га ни ма упра вља ња;

2.  се за ла же за обез бе ђе ње за шти те 
на ра ду и по бољ ша ва ње усло ва 
жи во та и ра да;

3.  обез бе ђу је усло ве за од мор, опо-
ра вак, ре кре а ци ју и ре ха би ли та-
ци ју ра ди спре ча ва ња ума ње ња 
рад не спо соб но сти и на сту па ња 
ин ва лид но сти за по сле них и ор га-
ни зу је из ле те и ту ри стич ка пу то-
ва ња за сво је чла но ве као не пр-
о фит на ор га ни за ци ја у  скла ду са 
за ко ном;

4.  обез бе ђу је бес плат ну рад но-прав-
ну за шти ту син ди кал них пред-
став ни ка и оста лих чла но ва;

5.  се за ла же за ор га ни за ци о но ја-
ча ње син ди кал них ор га ни за ци ја 
и ор га на Син ди ка та ПТТ Ср би је, 
ства ра њем по вољ ни јих ма те ри-
јал них и ка др ов ских усло ва за њи-
хов рад и про фе си о нал но оспо со-
бља ва ње за син ди кал ни рад;

6.  вр ши оспо со бља ва ње чла но ва за 
син ди кал ни рад пу тем се ми на ра, 
са ве то ва ња и дру гих об ли ка син-
ди кал ног уса вр ша ва ња и обра-
зу је фонд за оства ри ва ње ових 
функ ци ја;

7.  оства ру је и шти ти пра ва за по сле-
них уче шћем у упра вља њу Пред-
у зе ћем;

8.  оства ру је и шти ти пра ва и ин те-
ре се за по сле них у про це су сво-
јин ске тран сфор ма ци је;

9.  обез бе ђу је ин фор ми са ње члан-
ства и јав но сти о сво јим од лу ка-
ма, ста во ви ма и ак тив но сти ма 
пу тем сред ста ва јав ног ин фор-
ми са ња, по себ них син ди кал них 
гла си ла и на дру ге при год не на-
чи не;

10.  ства ра усло ве за стал но фи нан-
си ра ње ак тив но сти син ди ка-
та и фор ми ра ње Штрај кач ког 
фон да, Фон да со ли дар но сти и 
дру гих фон до ва из син ди кал не 
чла на ри не и пу тем пред у зет ни-
штва, спон зор ства, до на тор ства 
и дру гих из во ра;

11.  оства ру је ме ђу син ди кал ну и ме-
ђу на род ну син ди кал ну са рад њу 
на на че ли ма рав но прав но сти, 
уза јам но сти и со ли дар но сти;

12.  из гра ђу је за јед нич ку стра те ги ју 
де ло ва ња и ор га ни зу је ге не рал-
ни штрајк;

13.  упра вља имо ви ном Син ди ка та 
ПТТ Ср би је;

14.  оства ру је и дру га пра ва из над-
ле жно сти Син ди ка та ПТТ Ср-
бије;

Члан 6.

У оства ри ва њу за шти те ин те ре са и 
пра ва чла но ва, Син ди кат ПТТ Ср би је 
пу тем ор га на син ди ка та и син ди кал-
них ор га ни за ци ја ко ри сти сред ства и 
ме то де син ди кал ног де ло ва ња: до го-
вор, спо ра зу ме ва ње, са рад њу, удру-
жи ва ње, пре го ва ра ње, кри ти ку, оспо-
ра ва ње, при ти сак, тра же ње остав ке, 
ис кљу че ње, ор га ни зо ва ње про тест-
ног ску па, ор га ни зо ва ње бој ко та, ор-
га ни зо ва ње штрај ка, ор га ни зо ва ње 
ге не рал ног штрај ка и дру ге ме то де 
син ди кал ног де ло ва ња.

СКУП ШТИ НА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ, НА СВОМ ПЕТОМ ЗА СЕ ДА ЊУ, ОДР ЖА НОМ
14. ЈУНА 2008. ГО ДИ НЕ, УСВОЈИЛА НАЦРТ СТА ТУТА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ,

И УПУТИЛА НА ЈАВНУ РАСПРАВУ:

Ста тут Син ди ка та ПТТ Ср би је

фи ни сао Из вр шни од бор ка ко би тре-
ба ло и ка ко би он за и ста био опе ра-
ти ван. Знам да је Ста ту тар ни од бор 
ра дио, али ми је жао што ни смо ус пе-
ли да до одр жа ва ња ове Скуп шти не 
спро ве де мо све по ступ ке ка ко би 
да нас усво ји ли из ме не и до пу не по-
сто је ћег Ста ту та. Апе лу јем на вас да 
кон крет ним за дат ци ма и ро ко ви ма 
на мет не те Ста ту тар ном од бо ру ди-

на ми ку ко јом би у што кра ћем ро ку 
би ле усво је не из ме не Ста ту та и ка ко 
би от кло ни ли све пре пре ке за рад 
Из вр шног од бо ра и син ди ка та у це-
ли ни.

На рав но, као и ка да се хва ли мо 
ус пе си ма, мо ра мо при зна ти да не до-
ста так ак тив но сти и де ша ва ња у нај-
ве ћој ме ри ипак за ви си од нас са мих 
и ту за и ста ми слим на све, али пре 

све га на нас ко ји во ди мо овај син ди-
кат. Сма трам да са ове скуп шти не 
тре ба да по тек не низ ини ци ја ти ва и 
за да та ка пре ма Глав ном и Из вр шном 
од бо ру и ве ру јем да ће те да ти свој 
до при нос ка ко би де ша ва ња и кон-
крет них ак тив но сти би ло што ви ше.

Ми ло рад Бу ди мир, пред сед-

ник Глав ног од бо ра Син ди ка та 

ПТТ Срби је
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ис кљу че њу под не се жал бу Глав ном од-
бо ру Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Из вр шни од бор Син ди ка та ПТТ Ср-
би је ду жан је да од лу ку по жал би на 
од лу ку о ис кљу че њу, до не се у ро ку од 
30 да на од до ста вља ња жал бе.

Да ном ко нач но сти од лу ке о ис кљу-
че њу, чла ну пре ста ју сва пра ва и оба ве-
зе утвр ђе не овим Ста ту том, а ма те ри-
јал не оба ве зе је ду жан да ре гу ли ше.

III СИН ДИ КАЛ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Члан 13.

Основ ни об лик ор га ни зо ва ња члан-
ства у Син ди ка ту ПТТ Ср би је је син ди-
кал на ор га ни за ци ја.

Син ди кал на ор га ни за ци ја има свој-
ство прав ног ли ца, има свој пе чат и 
штам биљ.

Пе чат је окру глог об ли ка и са др жи 
текст: Син ди кат ПТТ Ср би је, знак Син-
ди ка та ПТТ Ср би је и на зив син ди кал не 
ор га ни за ци је.

Текст пе ча та је на срп ском је зи ку, 
ис пи сан ћи ри ли цом.

У на ци о нал но ме шо ви тим сре ди на-
ма пе чат мо же да са др жи текст и на је-
зи ку на ци о нал них ма њи на.

Члан 14.

Син ди кал ну ор га ни за ци ју осни ва ју 
чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср би је по тех-
но ло шком или те ри то ри јал ном прин-
ци пу.

Са гла сност за осни ва ње но ве, као 
и за га ше ње син ди кал не ор га ни за ци-
је, да је Глав ни од бор Син ди ка та ПТТ 
Ср би је.

Члан 15.

Ра ди пот пу не и све стра не ак тив-
но сти чла но ва у син ди кал ним ор га-
ни за ци ја ма, као об ли ци де ло ва ња по 
пра ви лу се ор га ни зу ју син ди кал не по-
дру жни це.

Син ди кал не по дру жни це се фор ми-
ра ју и де лу ју у окви ру син ди кал не ор-
га ни за ци је у за ви сно сти од про це са ра-
да и те ри то ри јал них спе ци фич но сти, а 
мо гу се фор ми ра ти и за од ре ђе не де-
лат но сти.

Од лу ку о фор ми ра њу и га ше њу син-
ди кал не по дру жни це до но си Од бор 
син ди кал не ор га ни за ци је.

Члан 16.

Син ди кал на по дру жни ца рас пра-
вља и утвр ђу је пред ло ге и ми шље ња 
о пи та њи ма о ко ји ма ста во ве и од лу ке 
до но си од бор син ди кал не ор га ни за ци-
је, ин фор ми ше члан ство и оства ру је 
дру ге функ ци је, у скла ду са пра ви ли ма 
син ди кал не ор га ни за ци је и Ста ту том 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Син ди кал на по дру жни ца оства ру је 
пра ва у рас по де ли де ла чла на ри не ко-

ОСНОВ НА ПРА ВА, ДУ ЖНО СТИ

И ОД ГО ВОР НО СТИ ЧЛА НА 

СИНДИКА ТА

Члан 7.

Учла ње ње у Син ди кат ПТТ Ср би је 
се вр ши на осно ву сло бод но из ра же не 
во ље и при хва та ња Ста ту та ПТТ Ср би-
је, пот пи си ва њем при ступ ни це.

При ступ ни це се чу ва ју у син ди кал-
ној ор га ни за ци ји.

Чла ну Син ди ка та ПТТ Ср би је из да је 
се члан ска кар та чи ји са др жај и об лик 
утвр ђу је Глав ни од бор Син ди ка та ПТТ 
Ср би је.

Члан ска кар та је вла сни штво Син-
ди ка та ПТТ Ср би је и ни је пре но си ва. 
Члан ску кар ту из да је син ди кал на ор га-
ни за ци ја.

По исту па њу из члан ства Син ди ка-
та ПТТ Ср би је, члан ска кар та вра ћа се 
Син ди ка ту ПТТ Ср би је, од но сно син ди-
кал ној ор га ни за ци ји.

Члан Син ди ка та ПТТ Ср би је не мо-
же би ти члан дру гог Син ди ка та.

Сти ца њем свој ства чла на Син ди ка-
та ПТТ Ср би је, по ста је се члан Фон да 
со ли дар но сти Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Члан 8.

Члан Син ди ка та ПТТ Ср би је мо же 
би ти сва ки за по сле ни у Јав ном пред-
у зе ћу ПТТ са о бра ћа ја "Ср би ја" и за по-
сле ни у дру гим прав ним ли ци ма срод-
них де лат но сти ко ји има ин те рес да 
будe у Син ди ка ту ПТТ Ср би је.

Ли ци ма са по себ ним овла шће њи ма 
и од го вор но сти ма, на ко је је Ге не рал ни 
ди рек тор пре нео овла шће ња, док оба-
вља ју по сло ве на тој функ ци ји, ми ру ју 
пра ва и оба ве зе чла на Син ди ка та ПТТ 
Ср би је, из у зев пра ва на со ли дар ну по-
моћ и оба ве зе пла ћа ња чла на ри не.

Чла ну ко ји је на од слу же њу вој-
ног ро ка, ми ру ју сва пра ва и оба ве зе.
Члан Син ди ка та ПТТ Ср би је ко ме је 
от ка зан Уго вор о ра ду, има пра во да 
оста не у Син ди ка ту до пра во сна жно 
окон ча ног суд ског спо ра по от ка зу.

Члан 9.

Основ на пра ва и ду жно сти чла на 
Син ди ка та ПТТ Ср би је су да:

 1.  оства ру је (це ну ра да и) за ра ду у 
скла ду са ко лек ти вим уго во ром;

 2.  уче ству је у до но ше њу ста во ва, 
за кљу ча ка, од лу ка и ака та Син-
ди ка та ПТТ Ср би је ко ји ма се 
обез бе ђу је ње гов ма те ри јал ни, 
со ци јал ни и дру штве ни по ло жај 
и прав на си гур ност;

 3.  из ра жа ва сво је ин те ре се и уче-
ству је у ак тив но сти ма на при пре-
ми и за кљу чи ва њу По је ди нач ног 
ко лек тив ног уго во ра;

 4.  пред ла же ак тив но сти и ко ри шће-
ње сред ста ва и ме то да син ди кал-
ног де ло ва ња ра ди оства ри ва ња 
за шти те и ин те ре са члан ства;

 5.  оства ру је бес плат ну прав ну за-
шти ту ра ди за шти те пра ва на ра-
ду и по осно ву ра да, на пред лог 
или по од лу ци од бо ра син ди кал-
не ор га ни за ци је;

 6.  уче ству је у обра зо ва њу и оспо со-
бља ва њу за син ди кал не ак тив но-
сти;

 7.  оства ру је пре вен ци ју рад не ин ва-
лид но сти и ре кре а тив ни од мор;

 8.  бу де ин фор ми сан о ак тив но сти-
ма ко је се во де у Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је;

 9.  пред ла же и би ра чла но ве ор га-
на Син ди ка та ПТТ Ср би је и бу де 
у њих би ран;

10.  се при др жа ва Ста ту та Син ди ка-
та ПТТ Ср би је;

11. пла ћа чла на ри ну.

Члан 10.

Члан ство у Син ди ка ту ПТТ Ср би је 
пре ста је:

1.  исту па њем из Син ди ка та ПТТ Ср-
би је,

2. ис кљу че њем и
3.  пре стан ком рад ног од но са у ЈП 

ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” или дру-
гим прав ним ли ци ма срод них де-
лат но сти чи ји за по сле ни су чла-
но ви Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Члан 11.

Члан син ди ка та мо же ис ту пи ти из 
члан ства Син ди ка та ПТТ Ср би је да ва-
њем пи сме не из ја ве. Из ја ва о ис ту пу 
под но си се син ди кал ној ор га ни за ци ји 
чи ји је члан.

Да ном да ва ња пи сме не из ја ве о 
исту па њу из Син ди ка та ПТТ Ср би је 
чла ну пре ста ју сва пра ва и оба ве зе, 
а чла на ри ну пла ћа за кључ но са ме се-
цом у ко јем му пре ста је члан ство.

При ли ком исту па ња из Син ди ка-
та ПТТ Ср би је, члан је ду жан да вра ти 
члан ску кар ту и сву имо ви ну Син ди ка-
та ПТТ Ср би је са ко јом је за ду жен и из-
ми ри све оста ле оба ве зе пре ма Син ди-
ка та ПТТ Ср би је.

Члан 12.

Члан се ис кљу чу је из Син ди ка та 
ПТТ Ср би је због при сту па ња дру гом 
син ди ка ту, те же по вре де од ре да ба 
овог Ста ту та ко јом се на но си ште та 
Син ди ка ту ПТТ Ср би је, као и због не-
пла ћа ња чла на ри не уза стоп но два ме-
се ца, из нео прав да них раз ло га.

Од лу ку о ис кљу че њу из члан ства до-
но си од бор син ди кал не ор га ни за ци је.

Ис кљу че ни члан има пра во да у ро-
ку од 15 да на од до но ше ња од лу ке о 
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рад у пред ход ном пе ри о ду, до но си 
План ра да, усва ја Пра ви ла син ди кал не 
ор га ни за ци је би ра чла но ве Од бо ра и 
чла но ве Над зор ног од бо ра син ди кал-
не ор га ни за ци је, у скла ду са Ста ту том 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

За пи сник са из бор ног са стан ка, до-
ста вља се Глав ном од бо ру, нај ка сни је 
15 да на од да на одр жа ва ња са стан ка.

Члан 20.

Пра ви ли ма Син ди кал не ор га ни за-
ци је бли же се уре ђу ју кри те ри ју ми ор-
га ни зо ва но сти, са др жај и на чин ра да 
син ди кал не ор га ни за ци је и на чин од-
лу чи ва ња на са стан ци ма син ди кал не 
ор га ни за ци је и сед ни ца ма од бо ра.

Ор га ни син ди кал не ор га ни за ци је 
пу но прав но од лу чу ју, ако сед ни ци при-
су ству је нај ма ње 2/3 чла но ва, а од лу ка 
је до не та, ако се за њу из ја сни ви ше од 
1/2 при сут них чла но ва.

Пра ви ла Син ди кал не ор га ни за ци-
је ко ја ре гу ли шу ова пи та ња, не мо гу 
би ти у су прот но сти са Ста ту том ПТТ 
Ср би је.

Члан 21.

Ор га ни Син ди кал не ор га ни за ци је 
су:

1.  Од бор Син ди кал не ор га ни за ци-
је,

2.  Над зор ни од бор Син ди кал не ор-
га ни за ци је.

Број чла но ва од бо ра Син ди кал не 
ор га ни за ци је за ви си од бро ја чла но ва 
те ор га ни за ци је и бро ја син ди кал них 
по дру жни ца, а не мо же би ти ма њи од 
пет чла но ва и исти се ре гу ли ше Пра ви-
ли ма Син ди кал не ор га ни за ци је.

Пред сед ни ци по дру жни ца су по 
функ ци ји чла но ви од бо ра Син ди кал не 
ор га ни за ци је.

У од бо ру Син ди кал не ор га ни за ци је 
тре ба обез бе ди ти ве ћи ну чла но ва из 
основ не и од го ва ра ју ћу за сту пље ност 
из дру гих де лат но сти.

Члан 22.

Над ле жност од бо ра Син ди кал не 
ор га ни за ци је:

 1.  Усва ја Пра ви ла Син ди кал не ор-
га ни за ци је ко ја ре гу ли шу број 
чла но ва и са став од бо ра син ди-
кал не ор га ни за ци је;

 2.  До но си План ра да и Фи нан сиј ски 
план за ка лен дар ску го ди ну;

 3.  Усва ја за вр шни ра чун Син ди кал-
не ор га ни за ци је;

 4.  Би ра пред сед ни ка и се кре та ра 
Син ди кал не ор га ни за ци је, чла-
но ве Скуп шти не и јед ног пред-
став ни ка Син ди кал не ор га ни-
за ци је за чла на Глав ног од бо ра 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, из сво јих 

ја при па да син ди кал ној ор га ни за ци ји 
у скла ду са пра ви ли ма син ди кал не ор-
га ни за ци је.

Син ди кал на по дру жни ца би ра 
пред сед ни ка и се кре та ра по дру жни-
це и чла но ве за од бор син ди кал не 
ор га ни за ци је у скла ду са Пра ви ли ма 
син ди кал не ор га ни за ци је, тај ним гла-
са њем из ме ђу ви ше кан ди да та.

Пра ви ли ма син ди кал не ор га ни за-
ци је бли же се утвр ђу ју кри те ри ју ми за 
фор ми ра ње син ди кал них по дру жни-
ца, њи хо ве функ ци је, за да ци и на чин 
де ло ва ња.

Члан 17.

Син ди кал на ор га ни за ци ја се ан га-
жу је на:

1.  оства ри ва њу и за шти ти пра ва 
чла но ва ко ја про из и ла зе из ра да 
и по осно ву ра да;

2.  уна пре ђи ва њу усло ва ра да, за-
шти те на ра ду и при ме ни ко лек-
тив ног уго во ра;

3.  за шти ти ин те ре са чла но ва Син-
ди ка та ПТТ Ср би је у по ступ ку 
ста ту сних про ме на и сво јин ске 
тран сфор ма ци је, тех но ло шких, 
ор га ни за ци о них и еко ном ских 
про ме на Пред у зе ћа;

4.  оства ри ва њу пра ва рад ни ка за 
чи јим је ра дом пре ста ла по тре-
ба;

5.  ор га ни зо ва њу из ле та и ту ри стич-
ких пу то ва ња за сво је чла но ве 
као не про фит на ор га ни за ци ја у 
скла ду са за ко ном;

6.  оства ри ва њу дру гих пра ва утвр-
ђе них овим Ста ту том и За ко ном.

Син ди кал на ор га ни за ци ја за сту па 
сво је чла но ве у скла ду са од ред ба ма 
овог Ста ту та.

Члан 18.

Са ста нак Син ди кал не ор га ни за ци је 
је основ ни об лик ра да и од лу чи ва ња 
и одр жа ва се по по тре би, а нај ма ње је-
дан пут го ди шње.

Са ста нак Син ди кал не ор га ни за ци је 
мо же се одр жа ти и по по дру жни ца ма 
или на дру ги на чин у скла ду са пра ви-
ли ма Син ди кал не ор га ни за ци је.

Син ди кал на ор га ни за ци ја, као и 
син ди кал на по дру жни ца, од лу ке до но-
си ве ћи ном гла со ва при сут них чла но-
ва, под усло вом, да са стан ку при су ству-
је ви ше од по ло ви не укуп ног бро ја 
чла но ва.

На чин од лу чи ва ња из ста ва 3. овог 
чла на при ме њу је се и за од лу чи ва ње у 
син ди кал ној по дру жни ци.

Члан 19.

Син ди кал на ор га ни за ци ја одр жа ва 
из бор ни са ста нак нај ма ње јед ном у че-
ти ри го ди не и том при ли ком раз ма тра 

ре до ва, тај ним гла са њем, из ме-
ђу ви ше кан ди да та;

 5.  Би ра бла гај ни ка као струч но ли-
це из ре до ва чла но ва Син ди кал-
не ор га ни за ци је;

 6.  Шти ти рад на и со ци јал на пра ва 
за по сле них;

 7.  За у зи ма ста во ве и до но си од-
лу ке о пи та њи ма из де ло кру га 
ра да Син ди кал не ор га ни за ци је, 
пра ти и ан га жу је се на њи хо вој 
ре а ли за ци ји;

 8.  Ко ор ди ни ра ак тив ност син ди кал-
них по дру жни ца;

 9.  По кре ће ини ци ја ти ве и да је 
пред ло ге ор га ни ма Син ди ка та 
ПТТ Ср би је и спро во ди њи хо ве 
од лу ке;

10.  Ан га жу је се у ак ци ја ма ко је во де 
ор га ни Син ди ка та ПТТ Ср би је;

11.  Спро во ди од лу ку о ор га ни зо ва-
њу и сту па њу у штрајк;

12.  Гла са о по ве ре њу пред сед ни ку 
син ди кал не ор га ни за ци је, чла-
ну Глав ног од бо ра и чла но ви ма 
Скуп шти не, нај ма ње јед ном у 
две го ди не.

Члан 23.

Над зор ни од бор Син ди кал не ор га-
ни за ци је, вр ши над зор ма те ри јал но-
фи нан сиј ског по сло ва ња Син ди кал не 
ор га ни за ци је.

Над зор ни од бор је са мо ста лан у 
свом ра ду и од го ва ра Син ди кал ној ор-
га ни за ци ји.

На чин и де ло круг ра да Над зор ног 
од бо ра утвр ђу је се Пра ви ли ма Син ди-
кал не ор га ни за ци је.

Члан 24.

Пред сед ник син ди кал не ор га ни за-
ције:

 1.  Пред ста вља и за сту па Син ди кал-
ну ор га ни за ци ју и по функ ци ји 
је члан Ре ги о нал не скуп шти не 
и Скуп шти не Син ди ка та ПТТ Ср-
би је.

 2.  Са зи ва сед ни це од бо ра Син ди-
кал не ор га ни за ци је по по тре би, 
а нај ма ње јед ном у три ме се ца и 
ако то зах те ва јед на тре ћи на чла-
но ва син ди кал не ор га ни за ци је, 
јед на тре ћи на чла но ва од бо ра 
син ди кал не ор га ни за ци је, син-
ди кал на по дру жни ца или ви ши 
ор ган. 

 3.  Усме ра ва ак тив ност од бо ра Син-
ди кал не ор га ни за ци је на оства-
ри ва њу и за шти ти пра ва чла но-
ва.

 4.  Ан га жу је се и ко ор ди ни ра рад 
на ре а ли за ци ји ста во ва и од лу ка 
Син ди кал не ор га ни за ци је и Син-
ди ка та ПТТ Ср би је.
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 5.  Са ра ђу је са ор га ни ма Син ди ка та 
ПТТ Ср би је у име Син ди кал не ор-
га ни за ци је и од бо ра Син ди кал не 
ор га ни за ци је.

 6.  За сту па ин те ре се чла но ва.
 7.  Пре го ва ра са над ле жним ру ко во-

ди о ци ма ор га ни за ци о не це ли не 
Пред у зе ћа.

 8.  Пот пи су је ак та Син ди кал не ор га-
ни за ци је.

 9.  Ин фор ми ше од бор Син ди кал не 
ор га ни за ци је о ак тив но сти ма ко-
је во ди и оба вља.

10.  Оба вља и дру ге по сло ве у скла-
ду са Ста ту том Син ди ка та ПТТ 
Ср би је и Пра ви ли ма син ди кал-
не ор га ни за ци је.

Пред сед ни ка Син ди кал не ор га ни-
за ци је, у ње го вом од су ству за ме њу је 
се кретар.

IV ОР ГА НИ И ТЕ ЛА СИН ДИ КА ТА 

ПТТ СР БИ ЈЕ

Члан 25.

Ор га ни Син ди ка та ПТТ Ср би је су:

1.  Скуп шти на Син ди ка та ПТТ Ср би-
је (у да љем тек сту: Скуп шти на),

2.  Глав ни од бор Син ди ка та ПТТ Ср-
би је (у да љем тек сту: Глав ни од-
бор),

3.  Из вр шни од бор,
4.  Над зор ни од бор Син ди ка та ПТТ 

Ср би је ( у да љем тек сту: Над зор-
ни од бор) и

5.  Ста ту тар ни од бор Син ди ка та ПТТ 
Ср би је( у да љем тек сту: Ста ту тар-
ни од бор),

Те ла Син ди ка та су:

1. Ре ги о нал на скуп шти на.

СКУП ШТИ НА

Члан 26.

Скуп шти на је нај ви ши ор ган Син ди-
ка та ПТТ Ср би је.

Скуп шти на има про мен љив број 
чла но ва у за ви сно сти од бро ја син ди-
кал них ор га ни за ци ја и бро ја чла но ва 
у њи ма.

Скуп шти ну чи не пред сед ни ци син-
ди кал них ор га ни за ци ја по функ ци ји и 
чла но ви Скуп шти не  иза бра ни у син ди-
кал ним ор га ни за ци ја ма и то:

–  до 300 чла но ва син ди кал не ор га-
ни за ци је би ра се је дан члан Скуп-
шти не,

–  на сва ких сле де ћих за по че тих 300 
чла но ва син ди кал не ор га ни за ци-
је, би ра се још по је дан члан Скуп-
шти не.

Скуп шти на се са зи ва у ре дов ном и 
ван ред ном за се да њу.

Члан 27.

Скуп шти на би ра пред сед ни ка и 
се кре та ра Син ди ка та ПТТ Ср би је из 
ре до ва сво јих чла но ва ис кљу чи во тај-
ним гла са њем из ме ђу ви ше кан ди да та 
а на пи сме ни пред лог Ре ги о нал них 
скуп шти на. Кан ди да ти за пред сед ни-
ка и се кре та ра ПТТ Ср би је кан ди да-
ту ру обра зла жу усме ним обра ћа њем 
скуп шти ни са крат ким ви ђе њем сво је 
уло ге у Син ди ка ту ПТТ Ср би је.

Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је 
исто вре ме но је и пред сед ник Из вр-
шног од бо ра по функ ци ји.

Члан 28.

Скуп шти на оба вља сле де ће по сло-
ве:

 1.  Би ра рад но пред сед ни штво и 
до но си по слов ник о ра ду Скуп-
шти не;

 2.  Ве ри фи ку је из бор чла но ва Скуп-
шти не;

 3.  Усва ја из ве штај о ра ду Глав ног од-
бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је из ме-
ђу два за се да ња Скуп шти не;

 4.  Раз ма тра пи са ни из ве штај о ма те-
ри јал но-фи нан сиј ском по сло ва-
њу Глав ног од бо ра и Син ди ка та 
ПТТ Ср би је из ме ђу два за се да ња 
Скуп шти не ко ји под но си Над зор-
ни од бор;

 5.  Гла са о по ве ре њу пред сед ни ку, 
се кре та ру, Над зор ном од бо ру и 
Ста ту тар ном од бо ру Син ди ка та 
ПТТ Ср би је нај ма ње јед ном у две 
го ди не;

 6.  Усва ја ре зо лу ци је и Про грам Син-
ди ка та ПТТ Ср би је;

 7.  Усва ја Ста тут Син ди ка та ПТТ Ср-
бије;

 8.  Би ра из сво јих ре до ва чла но ве 
Над зор ног и чла но ве Ста ту тар-
ног од бо ра;

 9.  До но си од лу ку у ве зи ту ма че ња 
Ста ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је од 
стра не Ста ту тар ног од бо ра;

10.  За сту па ин те ре се члан ства у 
скла ду са од ред ба ма овог Ста-
ту та;

11.  Упра вља и рас по ла же имо ви-
ном Син ди ка та.

Члан 29.

Скуп шти на се са ста је оба ве зно 
јед ном у две го ди не у ре дов ном за се-
дању.

Скуп шти ну са зи ва Глав ни од бор, 
нај ма ње 30 да на пре одр жа ва ња Скуп-
шти не а не ка сни је од 60 да на од да на 
при спе ћа зах те ва за са зи ва ње Скуп-
шти не, осим у слу ча ју про ме не Ста ту та 
ка да се рок про ду жа ва на 90 да на.

Уко ли ко Глав ни од бор не за ка же 
ре дов но или ван ред но за се да ње Скуп-
шти не у скла ду са ста вом 1 и 2 овог 

чла на сма тра се рас пу ште ним а Скуп-
шти ну за ка зу је Из вр шни од бор.

У слу ча ју не са зи ва ња Скуп шти не 
од стра не Из вр шног од бо ра Скуп шти-
ну са зи ва Ста ту тар ни од бор.

Ван ред но за се да ње Скуп шти не се 
са зи ва на за хев:

1. Глав ног од бо ра,
2. 1/3 син ди кал них ор га ни за ци ја,
3. Над зор ног од бо ра,
4. Ста ту тар ног од бо ра.

Члан 30.

Ра дом Скуп шти не ру ко во ди рад но 
пред сед ни штво ко је се би ра на по чет-
ку ра да Скуп шти не.

Члан 31.

Скуп шти на пу но ва жно од лу чу је 
ако је при сут но нај ма ње 2/3 чла но ва, 
а од лу ке Скуп шти не су до не те ако се 
за њих из ја сни ви ше од по ло ви не при-
сут них чла но ва Скуп шти не.

Члан 32.

Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср-
бије:

 1.  пред ста вља и за сту па Син ди кат 
ПТТ Ср би је,

 2.  са зи ва сед ни це Из вр шног од бо-
ра и њи ма пред се да ва по функ-
ци ји,

 3.  ста ра се о стра те ги ји Син ди ка та 
ПТТ Ср би је на уна пре ђи ва њу ма-
те ри јал ног, со ци јал ног и кул тур-
ног по ло жа ја члан ства,

 4.  пот пи су је ко лек тив ни уго вор,
 5.  ста ра се о ре а ли за ци ји и по што-

ва њу про грам ских опре де ље ња 
Син ди ка та ПТТ Ср би је,

 6.  пред у зи ма ме ре за ре а ли за ци-
ју од лу ка, за кљу ча ка и ста во ва 
Скуп шти не, Глав ног од бо ра и Из-
вр шног од бо ра,

 7.  ста ра се да од лу ке Скуп шти не, 
Глав ног од бо ра и Из вр шног од-
бо ра бу ду у скла ду са од ред ба ма 
Ста ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је,

 8.  оства ру је кон так те са син ди ка ти-
ма др жав них јав них пред у зе ћа 
и оста лим син ди ка ти ма у ци љу 
оства ри ва ња за јед нич ких ин те-
ре са за члан ство Син ди ка та ПТТ 
Ср би је,

 9.  оства ру је кон так те и пре го ва ра 
са над ле жним ми ни стар стви ма, 
Вла дом Ре пу бли ке Ср би је и дру-
гим ин сти ту ци ја ма, ра ди ре а ли-
за ци је про грам ских опре де ље-
ња Син ди ка та ПТТ Ср би је,

10.  оства ру је кон так те и пре го ва ра 
са по сло вод ством Пред у зе ћа 
чи ји су за по сле ни чла но ви Син-
ди ка та ПТТ Ср би је,

11.  при су ству је сед ни ца ма Управ-
ног од бо ра Пред у зе ћа,
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12.  о свом ра ду под но си пи са ни из-
ве штај Скуп шти ни Син ди ка та 
ПТТ Ср би је,

13.  са зи ва кон сти ту тив ну сед ни цу 
Глав ног од бо ра,

14.  оба вља и дру ге по сло ве од ин-
те ре са за члан ство и Син ди кат 
ПТТ Ср би је у це ли ни.

Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је 
за свој рад од го во ран је Скуп шти ни.

Пред сед ни ка Син ди ка та ПТТ Ср би-
је у од сут но сти за ме њу је се кре тар Син-
ди ка та ПТТ Ср би је или члан Из вр шног 
од бо ра по овла шће њу.

Члан 33.

За вре ме оба вља ња функ ци је, пред-
сед ник и се кре тар Син ди ка та ПТТ Ср-
би је се осло ба ђа ју оба ве за на рад ном 
ме сту и пу но рад но вре ме ра де у Син-
ди ка ту ПТТ Ср би је.

Пред сед ник и се кре тар Син ди ка та 
ПТТ Ср би је при ма ју за ра ду у скла ду са 
Ко лек тив ним уго во ром.

Члан 34.

Се кре тар Син ди ка та ПТТ Ср би је:
1.  ор га ни зу је и ко ор ди ни ра рад 

свих ор га на и те ла Син ди ка та 
ПТТ Ср бије,

2.  из вр ша ва од лу ке и за кључ ке 
Скуп шти не,Глав ног од бо ра и Из-
вр шног од бо ра,

3.  ор га ни зу је и од го во ран је за рад 
струч не слу жбе Син ди ка та ПТТ 
Ср би је,

4.  ра ди по на ло гу Пред сед ни ка Син-
ди ка та ПТТ Ср би је,

5.  са зи ва кон сти ту тив не сед ни це Ре-
ги о нал них скуп шти на

6.  оба вља и дру ге по сло ве од ин те-
ре са за члан ство и Син ди кат ПТТ 
Ср би је.

За свој рад се кре тар је од го во ран 
Скуп шти ни и пред сед ни ку Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

ГЛАВ НИ ОД БОР

Члан 35.

Глав ни од бор је нај ви ши ор ган Син-
ди ка та ПТТ Ср би је из ме ђу два за се да-
ња Скуп шти не.

Глав ни од бор чи не чла но ви иза бра-
ни у син ди кал ним ора ни за ци ја ма.

Глав ни од бор би ра тај ним гла са-
њем пред сед ни ка Глав ног од бо ра из 
свог са ста ва, из ме ђу нај ма ње два кан-
ди да та на обра зло же ни пред лог син-
ди кал них ор га ни за ци ја.

Члан 36.

Сед ни це Глав ног од бо ра са зи ва-
ју се по по тре би, а нај ма ње јед ном у 
шест ме се ци.

Сед ни це Глав ног од бо ра са зи ва 
пред сед ник Глав ног од бо ра.

Сед ни ца мо ра да се са зо ве на 
пред лог нај ма ње 1/3 чла но ва Глав ног 
од бо ра,  Над зор ног или Ста ту тар ног 
од бо ра, са обра зло же ним пред ло гом 
пи та ња о ко ји ма ће се рас пра вља ти, 
у ро ку од 15 да на од да ту ма при је ма 
зах те ва.

Глав ни од бор пу но прав но од лу чу је 
ако је сед ни ци при сут но нај ма ње 2/3 
чла но ва Глав ног од бо ра а од лу ка је до-
не та ако се за њу из ја сни ви ше од 1/2 
укуп ног бро ја чла но ва.

Члан 37.

Над ле жност Глав ног од бо ра Син ди-
ка та ПТТ Ср би је је да:

 1.  Ве ри фи ку је ман да те чла но ва 
Глав ног од бо ра Син ди ка та ПТТ 
Ср би је;

 2.  Спро во ди од лу ке и дру га ак та 
Скуп шти не;

 3.  До но си од лу ку о рас пи си ва њу из-
бо ра на свим ни во и ма у Син ди ка-
ту ПТТ Ср би је;

 4.  До но си од лу ку о рас пу шта њу ор-
га на син ди кал не ор га ни за ци је 
на осно ву ми шље ња Ста ту тар-
ног од бо ра;

 5.  До но си по слов ник о ра ду Глав-
ног од бо ра;

 6.  Спро во ди стра те ги ју де ло ва ња 
Син ди ка та ПТТ Ср би је у оства ри-
ва њу и уна пре ђи ва њу ма те ри јал-
ног, со ци јал ног, кул тур ног и дру-
штве ног по ло жа ја за по сле них у 
Пред у зе ћу;

 7.  Утвр ђу је по ли ти ку и прин ци пе 
ко лек тив ног пре го ва ра ња;

 8.  Да је ини ци ја ти ву за из ме ну и 
до пу ну ко лек тив ног уго во ра, 
за кљу чу је ко лек тив ни уго вор и 
пра ти ње го ву при ме ну;

 9.  Да је ми шље ње на од лу ке Управ-
ног од бо ра о ис пла ти ни же за-
ра де од утвр ђе не ко лек тив ним 
уго во ром;

10.  Да је ми шље ње на Од лу ку Управ-
ног од бо ра Пред у зе ћа о ис пла-
ти га ран то ва не за ра де;

11.  Да је ми шље ње на пред лог Про-
гра ма сво јин ске тран сфор ма ци-
је Пред у зе ћа;

12.  Да је ми шље ње на пред лог Про-
гра ма уво ђе ња тех но ло шких, 
еко ном ских или ор га ни за ци о-
них про мена;

13.  Да је ми шље ње на пред лог Про-
гра ма оства ри ва ња пра ва за по-
сле них за чи јим је ра дом пре ста-
ла по тре ба;

14.  До но си од лу ку о сту па њу у 
штрајк, а на зах тев јед не или ви-
ше син ди кал них ор га ни за ци ја 
на пр вој на ред ној сед ни ци за у-

зи ма став о ини ци ја ти ви за ор га-
ни зо ва ње штрај ка;

15.  Утвр ђу је по ли ти ку ме ђу син ди-
кал не и ме ђу на род не син ди кал-
не са рад ње;ж

16.  Би ра чла но ве управ ног од бо ра 
Пред у зе ћа као пред став ни ке 
за по сле них из ре до ва чла но ва 
Син ди ка та,на пред лог ре ги о нал-
них скуп шти на;

17.  Да је овла шће ња по је ди ним чла-
но ви ма Глав ног од бо ра;

18.  Да је ини ци ја ти ве, пред ло ге и ми-
шље ња у по ступ ку до но ше ња 
за ко на у обла сти ПТТ, за ко на о 
рад ним од но си ма и дру гим за ко-
ни ма од ин те ре са за члан ство;

19.  Пра ти ак тив но сти и уче ству је у 
до но ше њу ака та Пред у зе ћа ко-
ји ма се ре гу ли шу пра ва и оба ве-
зе по осно ву ра да;

20.  До но си Пра вил ник о ра ду струч-
них слу жби Син ди ка та ПТТ Ср-
бије;

21.  До но си Пра вил ник о ма те ри јал-
но-фи нан сиј ском по сло ва њу 
Син ди ка та ПТТ Ср би је;

22.  До но си пра вил ни ке фон до ва 
син ди ка та,име ну је ор га не и ор-
га ни зу је рад фон до ва;

23.  До но си Пра вил ник Фон да со-
ли дар но сти, ње го ве из ме не и 
до пу не, име ну је Управ ни од бор 
Фон да со ли дар но сти и ор га ни-
зу је рад Фон да;

24.  Утвр ђу је План ра да и Фи нан сиј-
ски план Син ди ка та ПТТ Ср би је;

25.  Упра вља имо ви ном Син ди ка та;
26.  Ор га ни зу је ак ци је со ли дар но-

сти;
27.  Раз ма тра Из ве штај о ма те ри јал-

но-фи нан сиј ском по сло ва њу 
Син ди ка та ПТТ Ср би је и у ве зи 
са тим, Из ве штај Над зор ног од-
бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је;

28.  На пред лог Ста ту тар ног од бо ра 
до но си из бор на пра ви ла у скла-
ду са овим Ста ту том;

29.  Под но си из ве штај о свом ра ду 
Скуп шти ни;

30.  До но си од лу ку о са рад њи, удру-
жи ва њу и раз дру жи ва њу Син ди-
ка та ПТТ Ср би је са дру гим син-
ди ка ти ма;

31.  Са ра ђу је са син ди кал ним цен-
тра ла ма;

32.  Име ну је ко ми си је из сво је над ле-
жно сти;

33.  Да је овла шће ња пред сед ни ку 
и чла но ви ма Глав ног од бо ра да 
оба вља ју по сло ве из над ле жно-
сти Глав ног од бо ра;

34.  Гла са о по ве ре њу Пред сед ни ку 
Глав ног од бо ра нај ма ње јед ном 
у две го ди не;
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35.  Усва ја кон цепт уре ђи вач ке по ли-
ти ке ли ста и сег мен та ин фор ми-
са ња у Син ди ка ту ПТТ Ср би је, 
утвр ђу је пред лог и би ра чла но-
ве Из да вач ког са ве та, име ну је 
глав ног и од го вор ног уред ни ка 
ин фор ма тив ног гла си ла и оста-
лих об ли ка ин фор ми са ња ко ји 
су за сту пље ни у ра ду Син ди ка та 
ПТТ Ср би је;

36.  Сво јом од лу ком утвр ђу је број и 
са став Ре ги о нал них скуп шти на;

37.  Вр ши и дру ге по сло ве од ин те-
ре са за члан ство Син ди ка та ПТТ 
Ср би је.

За свој рад Глав ни од бор је од го во-
ран Скуп шти ни.

Члан 38.

Пред сед ник Глав ног од бо ра:

1.  ор га ни зу је рад Глав ног од бо ра,
2.  за ка зу је и во ди сед ни це Глав ног 

од бо ра,
3.  пра ти из вр ша ва ње од лу ка и за-

кљу ча ка Глав ног од бо ра,
4.  оба вља и дру ге по сло ве од ин те-

ре са за члан ство и Син ди кат ПТТ 
Ср би је.

За свој рад Пред сед ник Глав ног 
од бо ра је од го во ран Глав ном од бо ру 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР

Члан 39.

Из вр шни од бор је нај ви ши ор ган 
Син ди ка та ПТТ Ср би је из ме ђу две сед-
ни це Глав ног од бо ра ко га чи не:

–  Пред сед ник и се кре тар Син ди ка-
та ПТТ Ср би је по функ ци ји;

–  Пред сед ни ци Ре ги о нал них скуп-
шти на по функ ци ји;

–  Чла но ви иза бра ни од стра не 
Пред сед ни ка Син ди ка та ПТТ Ср-
би је,у скла ду са ко лек тив ним уго-
во ром;

Пред сед ник син ди ка та ПТТ Ср би је 
је по функ ци ји Пред сед ник Из вр шног 
од бора.

Чла но ви Из вр шног од бо ра за вре-
ме оба вља ња функ ци је осло бо ђе ни су 
оба ве за на свом рад ном ме сту у скла ду 
са Ко лек тив ним уго во ром, а при ма ња 
се ре гу ли шу ко лек тив ним уго во ром и 
од лу ком Глав ног од бо ра.

Члан 40.

Над ле жно сти Из вр шног од бо ра:

1.  до но си, спро во ди од лу ке и оба-
вља по сло ве из де ло кру га пре не-
тих овла шће ња Глав ног од бо ра, 

2.  при пре ма,пра ти и спро во ди од лу-
ке Скуп шти не и Глав ног од бо ра,

3.  од ре ђу је де ло круг ра да и за ду же-
ња по је ди них чла но ва Из вр шног 
од бо ра,

4.  пру жа по моћ у ра ду син ди кал-
ним ор га ни за ци ја ма, 

5.  до но си од лу ку о ан га жо ва њу 
струч них ли ца за по моћ у ра ду 
ор га на Син ди ка та ПТТ Ср би је,

6.  ре ша ва жал бе о ис кљу че њу чла-
на Син ди ка та ПТТ Ср би је у пред-
ви ђе ном ро ку,

7.  са чи ња ва пред лог По слов ни ка о 
ра ду Скуп шти не,

8.  ор га ни зу је штрајк Син ди ка та ПТТ 
Ср би је.

За свој рад од го во ран је Глав ном од-
бо ру Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Чла но ви Из вр шног од бо ра би ра ни 
од стра не Ре ги о нал них скуп шти на од-
го вор ни су истим.

Чла но ви Из вр шног од бо ра иза бра-
ни од стра не пред сед ни ка Син ди ка та 
ПТТ Ср би је за свој рад од го ва ра ју ње-
му.

Ако пред сед ни ку Син ди ка та ПТТ 
Ср би је пре ста не ман дат, он та ко ђе 
пре ста је и чла но ви ма Из вр шног од бо-
ра ко је је пред сед ник иза брао као свој 
тим.

НАД ЗОР НИ ОД БОР

Члан 41.

Над зор ни од бор вр ши над зор у до-
ме ну ма те ри јал но-фи нан сиј ског по сло-
ва ња, рас по ла га ња и упра вља ња имо-
ви ном Син ди ка та ПТТ Ср би је, ука зу је 
на не пра вил но сти и пред ла же ме ре за 
ра ци о и нал но ко ри шће ње сред ста ва 
у ци љу очу ва ња вред но сти имо ви не 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

О утвр ђе ном ста њу Над зор ни од-
бор под но си из ве штај Глав ном од бо ру 
и Скуп шти ни.

У свом ра ду Над зор ни од бор мо же 
ан га жо ва ти струч на ли ца кон трол не и 
фи нан сиј ске функ ци је, из струч них слу-
жби пред у зе ћа.

Члан 42.

Чла но ве Над зор ног од бо ра би ра 
Скуп шти на из ре до ва сво јих чла но ва.

Над зор ни од бор бро ји пет чла но-
ва, ко ји на пр вој сво јој сед ни ци би ра ју 
пред сед ни ка Над зор ног од бо ра.

Чла но ви Над зор ног од бо ра не мо-
гу би ти исто вре ме но чла но ви Глав ног, 
Ивр шног и Ста ту тар ног од бо ра.

СТА ТУ ТАР НИ ОД БОР

Члан 43.

Ста ту тар ни од бор пра ти при ме ну 
Ста ту та и да је ми шље ња за при ме ну 
од ре да ба Ста ту та.

Ста ту тар ни од бор да је ми шље ње о 
пи сме но под не том пред ло гу за из ме-
ну или до пу ну Ста ту та.

Ста ту тар ни од бор мо же да ти и соп-
стве ни пред лог Скуп шти ни за из ме ну,  
до пу ну Ста ту та или за до но ше ње но-
вог Ста ту та.

Пи са ни пред ло зи за из ме не, до пу-
не или за до но ше ње но вог Ста ту та се 
до ста вља ју Ста ту тар ном од бо ру ко ји 
је ду жан да их раз мо три у ро ку од 30 
да на од да на при спе ћа. О за у зе том ста-
ву Ста ту тар ни од бор из ве шта ва Глав ни 
од бор и чла но ве Скуп шти не.

Ста ту тар ни од бор пред ла же до но-
ше ње ака та Син ди ка та ПТТ Ср би је, а 
на зах тев Глав ног од бо ра и из ра ђу је 
на црт ових ака та.

Ста ту та р ни од бор кон тро ли ше ре-
гу лар ност из бо ра и ре ша ва при мед бе 
и жал бе. 

Члан 44.

Чла но ве Ста ту тар ног од бо ра би ра 
Скуп шти на из сво јих ре до ва.

Ста ту тар ни од бор бро ји пет чла но-
ва, ко ји на пр вој сво јој сед ни ци би ра ју 
пред сед ни ка Ста ту тар ног од бо ра.

Чла но ви Ста ту тар ног од бо ра не мо-
гу би ти исто вре ме но чла но ви Глав ног, 
Из вр шног и Над зор ног од бо ра.

РЕ ГИ О НАЛ НЕ СКУП ШТИ НЕ

Члан 45.

Ре ги о нал на скуп шти на је те ло Син-
ди ка та ПТТ Ср би је ор га ни зо ва но на те-
ри то ри јал ном прин ци пу ко ју чи не:

1.  иза бра ни чла но ви Скуп шти не из 
син ди кал них ор га ни за ци ја, пре-
ма чла ну 26. ста ву 3, овог Ста ту-
та,

2.  пред сед ни ци син ди кал них ор га-
ни за ци ја по функ ци ји.

Члан 46.

Кон сти ту тив ну сед ни цу Ре ги о на ла-
не Скуп шти не са зи ва се кре тар Син ди-
ка та ПТТ Ср би је на ко јој се би ра пред-
сед ник Ре ги о нал не Скуп шти не ко ји је 
по функ ци ји и члан Из вр шног од бо ра.

Члан 47.

Ре ги о нал на Скуп шти на оба вља сле-
де ће по сло ве:

1.  пред ла же кан ди да те и би ра Пред-
сед ни ка Ре ги о нал не Скуп шти не 
пре ма из бор ним прин ци пи ма,

2.  из вр ша ва од лу ке Скуп шти не, 
Глав ног и Из вр шног од бо ра,

3.  пред ла же кан ди да те за функ ци је 
Пред сед ни ка Син ди ка та и Се кре-
та ра Син ди ка та ПТТ Ср би је,

4.  пра ти при ме ну Ко лек тив ног уго-
во ра и да је пред ло ге за из ме не и 
до пу не истог,
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5.  по кре ће ини ци ја ти ву за рас пу-
шта ње ор га на син ди кал них ор га-
ни за ци ја,

6.  да је пред ло ге за из ме ну Ста ту та 
Син ди ка та ПТТ Ср би је,

7.  усва ја го ди шњи из ве штај о ра ду 
Пред сед ни ка Ре ги о нал не скуп-
штине,

8.  гла са о по ве ре њу Пред сед ни ку 
Ре ги о нал не скуп шти не нај ма ње 
јед ном у две го ди не,

9.  и дру ге по сло ве у скла ду са овим 
Ста ту том.

Члан 48.

Сед ни ца Ре ги о нал не Скуп шти не 
одр жа ва се по по тре би, а нај ма ње јед-
ном у че ти ри ме се ца.

Сед ни цу са зи ва Пред сед ник Ре ги о-
нал не Скуп шти не, а мо же се са зва ти 
и на пред лог 1/3 чла но ва Ре ги о нал не 
Скуп шти не или нај ма ње три од бо ра 
син ди кал не ор га ни за ци је као и на зах-
тев Пред сед ни ка Син ди ка та ПТТ Ср би-
је.

Сед ни це се оба ве зно за ка зу ју по 
на ло гу.

Члан 49.

Пред сед ник Ре ги о нал не Скуп шти-
не:

1.  пред ста вља и за сту па Ре ги о нал-
ну Скуп шти ну у скла ду са Ста ту-
том;

2.  са зи ва сед ни цу Ре ги о нал не Скуп-
шти не и њом пред се да ва;

3.  ста ра се о ре а ли за ци ји од лу ка,за-
кљу ча ка и ста во ва ор га на и те ла 
Син ди ка та ПТТ Ср би је;

4.  под но си го ди шњи из ве штај о 
свом ра ду Ре ги о нал ној Скуп шти-
ни;

5.  оба вља и дру ге по сло ве од ин те-
ре са за члан ство.

Члан 50.

За свој рад Пред сед ник Ре ги о нал не 
Ски уп шти не од го во ран је Ре ги о нал ној 
Скуп шти ни и Пред сед ни ку Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

У слу ча ју од сут но сти Пред сед ни ка 
Ре ги о нал не Скуп шти не за ме њу је га 
члан Ре ги о нал не Скуп шти не по овла-
шће њу.

V ИЗ БОР НИ ПРИН ЦИ ПИ

Члан 51.

Сви ор га ни те ла и но си о ци функ ци-
ја у Син ди ка ту ПТТ Ср би је су из бор ни.

Орга ни Син ди ка та ПТТ Ср би је, сво-
јим од лу ка ма утвр ђу ју број чла но ва и 
струк ту ру сво јих рад них те ла и ко ми-
си ја.

За чла но ве ор га на, те ла и но си о це 
функ ци ја пред ла жу се чла но ви ко ји су 

по ка за ли нај бо ље ре зул та те у ра ду и у 
ак тив но сти ма Син ди ка та ПТТ Ср би је, 
ко ји ужи ва ју углед и по ве ре ње члан-
ства.

Еви ден ти ра ње и пред ла га ње кан-
ди да та за чла но ве ор га на, те ла и но си-
о це функ ци ја у Син ди ка ту ПТТ Ср би је 
вр ши се јав но у син ди кал ним ор га ни за-
ци ја ма, ор га ни ма и те ли ма Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

Члан 52.

Ли сту кан ди да та утвр ђу је члан ство, 
ор ган или те ло Син ди ка та ПТТ Ср би је 
за чи ји се из бор утвр ђу је ли ста.

Ли ста кан ди да та утвр ђу је се по 
азбуч ном ре ду пре зи ме на кан ди да та.

Сва ки пред ло же ни кан ди дат ду жан 
је да се из ја сни о при хва та њу кан ди да-
ту ре, чи ме сти че пра во да бу де на ли-
сти кан ди да та.

Члан 53.

Из бор чла но ва ор га на те ла и но-
си ла ца функ ци ја у син ди кал ним ор га-
ни за ци ја ма, оста лих чла но ва ор га на, 
те ла и но си ла ца функ ци ја у Син ди ка ту 
ПТТ Ср би је, вр ши се ис кљу чи во тај ним 
гла са њем, пред ла га њем ве ћег бро ја 
кан ди да та од бро ја ко ји се би ра.

Члан 54.

Из бо ри у син ди кал ним ор га ни за ци-
ја ма, по пра ви лу се спро во де по син-
ди кал ним по дру жни ца ма, из у зет но 
ако то тех но ло шки и ор га ни за ци о ни 
усло ви омо гу ћа ва ју мо же и на из бор-
ном са стан ку це ле Син ди кал не ор га ни-
за ци је.

У Син ди кал ној ор га ни за ци ји или по-
дру жни ци иза бра ни су они кан ди да ти 
ко ји до би ју ви ше од ½ бро ја гла со ва 
чла но ва ко ји су иза шли на из бо ре, ако 
је на из бо ре иза шло ви ше од 1/2 чла-
но ва.

Уко ли ко у пр вом кру гу кан ди да ти 
ни су до би ли по тре бан број гла со ва, 
иде се у дру ги круг гла са ња.

У дру ги круг гла са ња иде је дан кан-
ди дат ви ше од бро ја ко ји се би ра, а 
ко ји су до би ли нај ве ћи број гла со ва.у 
пр вом кру гу.

Из бо ри у Син ди кал ној ор га ни за-
ци ји или по дру жни ци се по на вља ју, 
уко ли ко у пр вом кру гу ни је иза шло 
ви ше од 1/2 чла но ва син ди кал не ор-
га ни за ци је или по дру жни це. У дру гом 
кру гу, иза бра ни су они кан ди да ти ко ји 
до би ју нај ве ћи број гла со ва, без об зи-
ра на број чла но ва ко ји су иза шли на 
из бо ре.

Ка да два кан ди да та у дру гом кру гу 
до би ју исти број гла со ва, иза бран је 
кан ди дат чи је је пре зи ме из ву че но ме-
то дом слу чај ног из бо ра.

Члан 55.

У ор га не и те ла Син ди ка та ПТТ Ср-
би је и на функ ци је иза бран је онај кан-
ди дат ко ји у пр вом кру гу до би је ви ше 
од ½ гла со ва укуп ног бро ја чла но ва 
ор га на или те ла.

У дру гом кру гу иза бра ни су они кан-
ди да ти ко ји до би ју нај ве ћи број гла со-
ва.

Ка да два кан ди да та до би ју исти 
број гла со ва, иза бран је кан ди дат чи је 
је пре зи ме из ву че но ме то дом слу чај-
ног из бо ра.

Члан 56.

Из бо ре на свим ни во и ма у Син ди-
кау ПТТ Ср би је, сва ке че твр те го ди не, 
рас пи су је Глав ни од бор, нај ма ње 30 да-
на, пре ис те ка ман да та.

Ре гу лар ност из бо ра спро во ди и 
пра ти Ста ту тар ни Од бор ко ји ујед но 
ре ша ва при мед бе и жал бе под не ше не 
у пи сме ној фор ми, у ро ку од 8 да на, од 
да на одр жа них из бо ра.

Члан 57.

Не ва же ћи гла сач ки ли стић је:
–  гла сач ки ли стић из ко га се по у-

зда но не мо же утвр ди ти за ко га 
је гла са но,

–  пре цр тан гла сач ки ли стић,
–  пра зан гла сач ки ли стић,
–  гла сач ки ли стић на ко ме је за о кру-

же но ви ше кан ди да та од бро ја ко-
ји се би ра,

–  гла сач ки ли стић на ко ме је ру ком 
до пи сан но ви кан ди дат.

Члан 58.

Ман да ти иза бра них чла но ва у ор-
га ни ма, те ли ма и но си о ци ма функ ци ја 
у Син ди ка ту ПТТ Ср би је тра је че ти ри 
го ди не.

Но си лац функ ци је у Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је као и члан Управ ног од бо ра 
Пред у зе ћа из ре до ва Син ди ка та ПТТ 
Ср би је мо же би ти би ран нај ви ше у три 
уза стоп на ман да та на ис тој функ ци ји.

Члан 59.

Ман да ти по функ ци ја ма у ор га ни ма 
и те ли ма Син ди ка та ПТТ Ср би је не ра-
чу на ју се као из бор ни ман да ти.

Сва ки пре ки нут ман дат и сва ки за-
по че ти ман дат но во и за бра ним чла но-
ви ма до ре дов них из бо ра се ра чу на 
као цео ман дат.

Члан 60.

Но си о ци ма функ ци ја у Син ди ка ту 
ПТТ Ср би је функ ци ја пре ста је:

1.  пре стан ком члан ства у Син ди ка-
ту ПТТ Ср би је,

2.  пре стан ком члан ства у ор га ну и 
те лу Син ди ка та ПТТ Ср би је,

3.  пре стан ком рад ног од но са,
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4.  да ва њем нео по зи ве остав ке,
5.  ис кљу че њем из Син ди ка та ПТТ 

Ср би је,
6.  раз ре ше њем,
7.  због не по што ва ња од ре да ба Ста-

ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је,
8.  усва ја њем по ну ђе не остав ке.

Члан 61.

Члан ство у ор га ну или те лу Син ди-
ка та ПТТ Ср би је пре ста је због:

1.  пре стан ка члан ства у Син ди ка ту 
ПТТ Ср би је,

2.  пре стан ка рад ног од но са,
3.  да ва ња нео по зи ве остав ке,
4.  ис кљу че ња из Син ди ка та ПТТ Ср-

би је,
5.  раз ре ше ња,
6.  не при су ство ва ња из нео прав да-

них раз ло га сед ни ца ма ор га на 
или те ла, нај ма ње три сед ни це 
уза стоп но,

7.  усва ја ња по ну ђе не остав ке.

Члан 62.

Ис кљу че ње из Син ди ка та ПТТ Ср би-
је, но си о ца функ ци је или чла на ор га на 
или те ла Син ди ка та ПТТ Ср би је вр ши 
се у сле де ћим слу ча је ви ма:

1.  због де ло ва ња су прот но Ста ту ту,
2.  због де ло ва ња су пр от но ин те ре-

си ма Син ди ка та ПТТ Ср би је са 
стра нач ких по зи ци ја,

3.  због не по што ва ња и не из вр ша ва-
ња од лу ка ор га на и те ла Син ди ка-
та ПТТ Ср би је,

4.  због уче ство ва ња у ак тив но сти-
ма на раз би ја њу Син ди ка та ПТТ 
Ср би је или под сти ца ња та кве ак-
тив но сти и

5.  због на но ше ња ште те Син ди ка ту 
ПТТ Ср би је.

Ис кљу че ње из Син ди ка та ПТТ Ср-
би је, вр ши од бор син ди кал не ор га ни-
за ци је, од но сно ор ган или те ло ко је је 
из вр ши ло из бор.

Члан 63.

Пред лог за ис кљу че ње из Син ди ка-
та ПТТ Ср би је мо же да ти нај ма ње 1/3 
чла но ва ор га на или те ла, ви ши ор ган 
или 1/3 од бо ра син ди кал них ор га ни за-
ци ја.

Да ном до но ше ња од лу ке о ис кљу-
че њу, пре ста је члан ство у ор га ну или 
Син ди ка та ПТТ Ср би је у ко ме је функ-
ци ја оба вља на.

Од лу ка о исљу че њеу је до не та ако 
се за њу тај ним гла са њем из ја сни ви ше 
од 1/2 чла но ва тог ор га на или те ла Син-
ди ка та ПТТ Ср би је.

Члан 64.

Раз ре ше ње но си ла ца функ ци ја и 
чла но ва ор га на или те ла Син ди ка та 
ПТТ Ср би је вр ши се у слу ча ју не мо гућ-

но сти оба вља ња функ ци је (бо лест, оба-
вља ње дру ге функ ци је и сл.).

Пред лог за раз ре ше ње мо же да ти 
сва ки члан ор га на или те ла, а од лу ка о 
раз ре ше њу сма тра се до не том ако се 
за њу јав ним гла са њем из ја сни ви ше 
од по ло ви не при сут них чла но ва ор га-
на или те ла.

Од лу ком о раз ре ше њу име ну је се 
вр ши лац ду жно сти из ре до ва чла но ва 
ор га на или те ла ко ји је ду жан да у ро-
ку од 30 да на из вр ши из бор но си о ца 
функ ци је у скла ду са од ред ба ма Ста ту-
та.

Члан 65.

Но си о ци функ ци ја и чла но ви ор га-
на или те ла у Син ди ка ту ПТТ Ср би је 
под но се остав ку ор га ну или те лу ко је 
их је иза бра ло.

Од лу ком о при хва та њу остав ке, 
име ну је се вр ши лац ду жно сти из ре до-
ва чла но ва ор га на или те ла у скла ду 
са од ре ба ма Ста ту та Син ди ка та ПТТ 
Ср би је. 

VI ИН СТИ ТУТ ОВЛА ШЋЕ ЊА

Члан 66.

Уво ди се ин сти тут јед но крат ног ове-
ре ног овла шће ња за све чла но ве ор га-
на и те ла, као и за но си о це функ ци ја.

Овла шће њем се омо гу ћа ва чла ну 
да пу но прав но уче ству је у ра ду и од лу-
чи ва њу у да том ор га ну или те лу Син ди-
ка та ПТТ Ср би је.

VII МА ТЕ РИ ЈАЛ НО-ФИ НАН СИЈ СКО 

ПО СЛО ВА ЊЕ

Члан 67.

Имо ви ну Син ди ка та ПТТ Ср би је чи-
ни сва по крет на и не по крет на имо ви-
на, нов ча на сред ства, хар ти је од вред-
но сти и имо вин ска пра ва ко ја се во де 
при Син ди ка ту ПТТ Ср би је.

Синди кат ПТТ Ср би је сти че имо ви-
ну, њо ме рас по ла же и упра вља.

Из во ри при хо да Син ди ка та ПТТ Ср-
би је су: чла на ри на, при хо ди од имо ви-
не, при хо ди од по сло да ва ца у скла ду 
са ко лек тив ним уго во ром, до та ци је, 
ле га ти, по кло ни, при ло зи и сред ства 
из дру гих из во ра.

Син ди кат ПТТ Ср би је са мо стал но 
фи нан си ра сво је ак тив но сти.

Члан 68.

Чла на ри на у Син ди ка ту ПТТ из но си 
1% од не то за ра де чла на.

Чла на ри на за Фонд со ли дар но сти 
из но си 0,5% не то за ра де чла на.

Члан 69.

Син ди кал на ор га ни за ци ја за спро-
во ђе ње сво јих ак тив но сти за др жа ва 
80% при ку пље них сред ста ва од чла на-

ри не, а 20% пре но си на те ку ћи ра чун 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Пра ви ли ма син ди кал не орга ни за-
ци је бли же се од ре ђу ју усло ви и на чин 
фи нан си ра ња син ди кал них по дру жни-
ца.

Члан 70.

Имо ви на Син ди ка та ПТТ Ср би је је 
ма те ри јал на осно ва за ак тив но сти и 
де ло ва ња ор га на Син ди ка та и ко ри сти 
се у скла ду са за кон ским про пи си ма.

Упра вља ње и рас по ла га ње имо ви-
ном Син ди ка та ПТТ Ср би је ре гу ли ше 
се Пра вил ни ком о ма те ри јал но-фи нан-
сиј ском по сло ва њу ко га до но си Глав-
ни од бор.

До ку мен та ци ју о ма те ри јал но-фи-
нан сиј ском по сло ва њу пот пи су ју ли ца 
овла шће на за рас по ла га ње сред стви-
ма Син ди ка та ПТТ Ср би је.

VI II СТРУЧ НА СЛУ ЖБА

Члан 71.

За рад Син ди ка та ПТТ Ср би је фор ми-
ра се Струч на слу жба. Струч на слу жба 
оба вља по сло ве струч не, ана ли тич ке, 
ин фор ма тив не, ра чу но вод стве но-фи-
нан сиј ске и ад ми ни стра тив но-тех нич-
ке по сло ве.

На чин ра да струч не слу жбе, струк-
ту ра и број рад ни ка утвр ђу је се по себ-
ним Пра вил ни ком о ра ду струч не слу-
жбе Син ди ка та ПТТ Ср би је ко ји усва ја 
Глав ни од бор.

По сло ве Струч не слу жбе у Син ди-
ка ту ПТТ Ср би је оба вља ће за по сле ни 
у Пред у зе ћу, а у скла ду са Уго во ром 
о обез бе ђи ва њу усло ва за не сме та ни 
рад Син ди ка та.

IX ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 72.

Рок за из ра ду  и ускла ђи ва ње ака та 
у Син ди ка ту ПТТ Ср би је са од ред ба ма 
овог Ста ту та је 180 да на од да на ње го-
вог усва ја ња.

Члан 73.

По усва ја њу овог Ста ту та, иза бра-
ни ор га ни и те ла и но си о ци функ ци ја 
у Син ди ка ту ПТТ Ср би је на ста вља ју да 
пу но прав но ра де у скла ду са за по че-
тим ман да том до ре дов них из бо ра.

Члан 74.

Овај Ста тут сту па на сна гу да ном 
рас пи си ва ња ре дов них из бо ра и на-
кон то га се об ја вљу је у ин фор ма тив-
ном гла си лу Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Члан 75.

Сту па њем на сна гу овог Ста ту та, 
пре ста је да ва жи Ста тут Син ди ка та ПТТ 
Ср би је усво јен 31. ма ја 2005. го ди не.
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ОД 6. ДО 8. ЈУ НА ОДР ЖА НЕ РАД НО-СПОРТ СКЕ ИГРЕ У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

Уз бу дљи во до са мог кра ја

У Вр њач кој Ба њи, од 6. до 8. ју на, 
одр жа на су ово го ди шња фи нал-

на так ми че ња Рад но-спорт ских ига-
ра ПТТ рад ни ка Ср би је. На све ча ном 
отва ра њу, ге не рал ни ди рек тор Јав ног 
пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би је” 
Го ран Ћи рић по же лео је так ми ча ри-
ма успех на бо ри ли шти ма и спорт ску 
сре ћу, за хва лив ши за по сле ни ма на 
по све ће но сти и за ла га њу на рад ним 
ме сти ма, јер су на тај на чин ква ли-
фи ко ва ли По шту Ср би је за ве ли ке и 
од го вор не др жав не по сло ве. „Пред 
на ма су но ви про јек ти, но ве шан се, 
но ви иза зо ви – али, да нас и ов де, пре 
све га, спорт ски”, ре као је Ћи рић.

По сле ис цр пљу ју ћих бор би у так-
ми че њи ма по ре ги ја ма, у ово го ди-
шњим фи нал ним так ми че њи ма сна-
ге су од ме ра ва не у два на ест рад них 
и так ми чар ских ди сци пли на, осам 
по је ди нач них и че ти ри екип не.

Бр зо хо да чи и бр зоходачице

Нај ве ћу па жњу оку пље них зна ти-
жељ ни ка на Про ме на ди у Вр њач кој 

Ба њи су, као и сва ке го ди не, при ву-
кли бр зо хо да чи и бр зо хо да чи це. И 
по ред уз бу дљи вих тр ка, крај њи ре-
зул та ти ни су се мно го раз ли ко ва ли 
у од но су на прет ход на так ми че ња. 
Три кру га код же на нај бр же је ис тр-
ча ла, баш као и то ли ко мно го пу та 
до са да, Шап чан ка Са ња Да шић, 
дру го пла си ра на је би ла Оли ве ра 

Мар ко вић-Па пу лић из РЈ „Пан че во” 
а тре ће пла си ра на Мир ја на До шен 
из РЈ „Сом бор”. Ове три так ми чар ке 
ујед но су из бо ри ле и ме сто у ре пре-
зен та ци ји По ште Ср би је за пред сто-
је ћу Бал ка ни ја ду.

(Пр ва ре ги ја). Пр ва пе то ри ца обез бе-
ди ла су пла сман на Бал ка ни ја ду, и то 
овим ре до сле дом: Зо ран Бур саћ, 

До бри ца Ма ку ље вић, Пре драг 

Дра ми ћа нин, Ми лан Ђу кић и Ми-

лош Рон до вић.
Ни шта ма ње ин те ре сант на би ла 

су и так ми че ња у две из у зет но атрак-
тив не ди сци пли не – но ше њу по штан-
ских вре ћа и ска ка њу у вре ћа ма. Баш 

Код му шка ра ца, но ви-ста ри шам-
пи он је Зо ран Бур саћ (Пр ва ре ги ја), 
дру го пла си ра ни је До бри ца Ма ку-

ље вић (Дру га ре ги ја), а тре ће ме сто 
при па ло је Пре дра гу Дра ми ћа ни ну 

као и сва ке го ди не, 
пу бли ке је би ло 
до ста, па је за ре да-
ре и ор га ни за то ре 
би ло мно го по сла. 
Нај бо љи у но ше њу 
вре ћа био је Ми ро-

слав Ни ко лић из 
РЈ „Бе о град ве нац”, 
дру го пла си ра ни је 
Свет ко Но ва ко вић 
из РЈ „Пан че во”, док 
је тре ће ме сто при-
па ло Бран ку Во и но-

ви ћу из Про ку пља.
У тр ча њу у вре ћи, нај бо љи је и ове 

го ди не био Дра ган Лу кић из Шап ца, 
док је дру го ме сто за у зео Дар ко Пе-

слаћ из Но вог Са да. Тре ћи је био ње-
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гов ко ле га из еки пе Ре ги је III, Иван 

Сту па ре вић из РЈ „Су бо ти ца”.

Сто ни те нис, бро ја ње 
новца, шах...

Не над Илић је, ше сти пут, нај бо-
љи у му шком сто ном те ни су. Пред-
став ник Пр ве ре ги је оства рио је 
нај бо љи скор и та ко се би обез бе дио 
ше сти на слов нај бо љег. Дру го ме сто 
при па ло је Ра до ји ци Гла мо ча ку 
(Дру га ре ги ја), а тре ћу по зи ци ју за у-
зео је про шло го ди шњи ви це шам пи-
он, Го ран Ди мић (Че твр та ре ги ја).

Код да ма, Сне жа на Ра ду ло вић, 
пред став ни ца Ре ги је II, би ла је бо-
ља од сво је име ња ки ње Ива но вић, 
пред став ни це Ре ги је I, ко ја је за у зе-
ла дру го ме сто. Тре ћа је би ла Ма ја 

Ла ђе вац (Ре ги ја III).
Би ља на То до ро вић из РЈ „Бор” у 

фи нал ном бро ја њу по ка за ла нај ви-
ше кон цен тра ци је и нај бо љу бр зи ну, 
те је и за у зе ла пр во ме сто, док се на 
дру гу по зи ци ју пла си ра ла Је ле на 

Илић из РЈ „Ја го ди на”, а тре ће ме сто 
за у зе ла је Са ња Ста на ћев из РЈ „Бе о-
град ски ве нац”.

Ове го ди не, нај бо ља је би ла пред-
став ни ца до ма ћи на, РЈ „Кра ље во”, 
Оли ве ра Ве љо вић, ко ја је у три пу-
та по три ба ца ња има ла укуп но 72 
кру га, шест ви ше од дру го пла си ра не 
Сла ђа не Ча нић из РЈ „Ва ље во”. По бе-
да Оли ве ре Ве љо вић уто ли ко је за-
ни мљи ви ја уко ли ко се зна да је јед на 
од де вет ње них стре ли ца за вр ши ла у 
цр ве ном кру гу, ко ји озна ча ва цен тар 
ме те! На рав но, и оста ле так ми чар ке 

не на ђе ња у по је ди нач ној, жен ској 
кон ку рен ци ји. Са да већ осмо стру ка 
шам пи он ка Ми ра Ђе рић из Ужи ца, 
са два и по по е на, за у зе ла је пр во 
ме сто. Од мах иза ње, са два по е на, 
пла си ра ла се Све тла на Са пун џић 
из „Бе о град цен тра”, а тре ће ме сто 
за у зе ла је Сла вој ка Би то из Но вог 
Са да, са јед ним и по по е ном.

У екип ној кон ку рен ци ји, но ви шам-
пи о ни су Зе мун ци Дра ган Ми лић, 

Ми о драг Ми ха и ло вић и Па јо Вој во-

дић, ко ји су осво ји ли пет по е на. По ен 
ма ње и дру го ме сто има ју За је чар ци, 
док су на тре ћем ме сту, са два по е на, 
ша хи сти еки пе РЈ „Но ви Сад”. 

Нај ви ше, и те о рет ског зна ња и ве-
шти не за во ла ном, по ка зао је Не над 

Пр шић из Срем ске Ми тро ви це. Од-
мах иза ње га пла си рао се Са ша Не-

шић из Ни ша, док је тре ћи Ни ко ла 

Об ра до вић из еки пе до ма ћи на, РЈ 
„Кра ље во”.

Пр во пла си ра ни Не над Пр шић 
имао је, ина че, нај ма ње не га тив них 

по е на у по ли гон ској 
во жњи, док је тре ће-
пла си ра ни Ни ко ла Об-
ра до вић био нај бо љи 
у ре ша ва њу те сто ва, 
са све га три не га тив-
на по е на.

Фуд бал, од бој-
ка, ко шар ка...

По сле ових „тра ди-
ци о нал них” по штан-
ских ди сци пли на, 
пре шло се на екип не 

спор то ве. У фуд бал ском фи на лу, еки-
па РЈ „Но ви Сад” сла ви ла је убе дљи-
ву по бе ду над ко ле га ма из ГПЦ-а од 
5:0. У пр вом по лу вре ме ну би ло је ве о-
ма не из ве сно. Но во са ђа ни су има ли 

ми ни мал но вођ ство од 1:0. У другом 
делу играчи ГПЦ су кренули на све 
или ништа и играли без голмана 
кога је заменио један од нападача 
београдске екипе, али ни то није 
помогло.

Екипа Новог Сада је до краја успе-
ла да пот пу но наметне своју игру и за-
слу жено одне се пе хар ку ћи. На путу 

до финала но во са ђани су 
очитали лекцију и одлич ној 
екипи из Ниша што само го-
вори о квалитету ове екипе.

Од бој ка ши це Ва ље ва ни 
ове го ди не ни су до зво ли ле 
из не на ђе ња. На кон што су у 
по лу фи на лу са вла да ле ри вал-
ке из про шло го ди шњег фи на-
ла, еки пу РЈ „Кру ше вац”, у 
ово го ди шњем фи на лу три јум-
фо ва ле су над ко ле ги ни ца ма 
из еки пе РЈ „Су бо ти ца”, ре-
зул тат 2 : 1 (по се то ви ма 25 : 9,

21 : 25 и 15 : 4), ко је су до фи на ла до шле 
по бе дом над еки пом РЈ „Вра ње”.

Пе хар за нај бо љу му шку од бој ка-
шку еки пу иде у РЈ „Кра ље во”. У фи-
нал ној утак ми ци од бој ка ши РЈ „Кра-
ље во” ни су до зво ли ли из не на ђе ње, 
па су еки пу РЈ Сом бор са вла да ли са 
2 : 0, по се то ви ма 25 : 18, 25 : 15.

Ис ку сни ко шар ка ши из еки пе РЈ 

„Бор” ни ове го ди не ни су до зво ли-
ли из не на ђе ње, па ће њи хо ви ри ва-
ли у фи на лу из еки пе РЈ „Ја го ди на”, 
на свом де би ју на РСИ мо ра ти да се 
за до во ље дру гим ме стом. Ре зул тат 
фи нал не утак ми це – 33 : 25.

Син ди ка ти – По сло вод ство 2 : 0

По сле мно го број них уз бу дљи вих 
так ми че ња, као и сва ке го ди не, усле-
дио је пра ви „шлаг на тор ту” – утак ми-
ца из ме ђу пред став ни ка По сло вод-
ства и Син ди ка та. Ово га пу та, они су 
се над ме та ли и у ко шар ци и у фуд ба-
лу. По сле не ко ли ко „су шних” го ди на, 
еки па ко ју су иза бра ли син ди кал ци 
по но во је би ла бо ља и то на оба бо-
ри ли шта – у ко шар ци ре зул тат је био 
40:36, а у фуд ба лу 2:0 за рад нич ке 
пред став ни ке.

На кра ју, ово ле по дру же ње за вр-
ше но је све ча ном ве че ром у хо те лу 
„Бре за”, где су по де ље не на гра де, 
иза бра не нај леп ше уче сни це Ига ра, 
а за тим се, уз пе сму и игру, сла ви ло 
до ду бо ко у ноћ.

ни ша ни ле су пре ци зно, па је та ко тре-
ће пла си ра на Ма ри ја Ани кић има ла 
57 по е на из де вет ба ца ња.

Ово го ди шњи за вр шни ша хов-
ски тур нир ни је до нео ни ка ква из-
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       (ИН ТЕР ВЈУ СА ДИ РЕКТ НОМ СНА ГОМ ИС ПО ВЕ СТИ)

Бојана Милојевић: Наших пет минута
Кад сте се и где за по сли ли?

– По сле мно го кон курс них мол би, 
8. ју ла 1986. го ди не за по сли ла сам се 
у Фи нан сиј ској слу жби та да шње Рад-
не за јед ни це ПТТ Ниш.

Шта не би сте ра ди ли?

– Не бих ни ка да ра ди ла не што 
што би по вре ђи ва ло дру ге, тј. тра жи-
ло лаж и ли це мер ство.

Ко ли ко про сеч но
днев но спа ва те?

– Го ди на ма, да не ка жем већ де це-
ни ју-две уста јем у шест, што зна чи да 
спа вам пет-шест са ти днев но.

Шта сте не дав но са ња ли?

– Ни сам по при ро ди са њар и 
уоп ште не пам тим сно ве, али са-
њам ве ћу пла ту, мо жда Бин го.

Ко ју по сло ви цу
нај ви ше цените?

– „Ка кве су ти ми сли – та кав ти 
је жи вот”.

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

– Пред ве че, ка да мо гу да про-
ше там, на ро чи то пет ком и су бо-
том. Не во лим вру ћи не, па ми од-
го ва ра ју зи ма и ра но про ле ће.

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

– Вру ћи не су под но шљи ве на 
оба ли мо ра, а зи мо ва ња су пре-
ску па.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

– Ни ка да.

Че га се пла ши те?

– Не мо ћи и не прав де.

Че му се нај ви ше ра ду је те?

– Ка да оства ре ни циљ бу де плод 
мо је упор но сти и ра да.

Шта је то син ди кал на бор ба?

– Стал но ан га жо ва ње свих рад-
ни ка и њи хо вих пред став ни ка за 
оства ри ва ње по бољ ша ња усло ва 
ра да и аде кват но на гра ђи ва ње тог 
ра да.

при ла зим ки о сци ма – чу вам се стре-
са што од цр не хро ни ке, што од днев-
них ве сти и ла жи, пор но гра фи је.

Шта гле да те на ТВ?

– Исто је као са но ви на ма. Не де-
љом уве че по гле дам „Ага пе” или на 
„Тра ве лу” пу то пи сне еми си је.

Ко ли ко има те при ја те ља?

– Са свим до вољ но и за дру же ње 
и за евен ту ал но при ска ка ње у по-
моћ.

Ка кве сте на ра ви?

– Ми слим – ве дре.

О че му не же ли те ни кад да 
причате?

– О то ме не же лим ни са да.

Ко ме би сте же ле ли да се 
извини те?

– Не раз ми шљам за са да о то-
ме.

Шта је за вас сре ћа?

– На ћи свој мир и би ти за до во-
љан со бом и сво ји ма.

Шта ми сли те о мо дер ном 
до бу?

– Мо дер но до ба до но си про-
грес и на пре дак у ква ли те ту 
жи вље ња, ма да то има и сво је 
там не стра не. Али, сва ка ко тре-
ба тра ди ци о нал не вред но сти 
укло пи ти у мо дер но до ба и уса-

гла си ти их.

Ко ја на да др жи чо ве чан ство?

– Што се ме не ти че – на да и ве ра 
у бо ље и мир ни је су тра.

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

– За чо ве чан ство ни сам си гур на, 
али код нас је ри там два ко ра ка на-
пред – је дан на зад.

Шта ми сли те о тран зи ци ји?

– „Тран зи ци ја ни је го то ва – још 
увек има за по сле них”.

Ко ју бо ју оде ће нај ра ди је но си те?

– Углав ном цр ну и драп.

ПОШТАРОВ ЛЕТ

Шта је то по тро шач ка кор па?

– Све че шће је то на ша вир ту ал на 
ствар ност.

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?

– Осо ба ко ја још увек чу је сво ју ба-
зу и за јед но са њом се бо ри за оства-
ри ва ње по ста вље них ци ље ва.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?

– Нај че шће Ни ко ле Те сле, а ка да 
при мим пла ту и Сло бо да на Јо ва но-
ви ћа.

Ко је но ви не чи та те?

– Док ми је син био ма ли чи та ла 
сам „По ли ти кин за бав ник”, а са да не 

Ли дер на шег Син ди ка та у Ни-

шу је Бо ја на Ми ло је вић, го спо-

ђа пред сед ни ца са осме хом, 

ис тан ча ним ма ни ри ма и убе-

дљи вим на сту пом. Ро ђе на је 

пр вог ја ну а ра 1955. у Сењ ском 

руд ни ку, где јој је де да био ру-

дар ски над зор ник. Основ ну 

шко лу и Гим на зи ју за вр ши ла је 

у Све то за ре ву, да на шњој Ја го-

ди ни. Има си на сту ден та. Син-

ди кал ним ак тив но сти ма по че-

ла да се ба ви 2002. го ди не, да 

би 5. де цем бра 2005. по ста ла 

пред сед ник Син ди кал не ор га-

ни за ци је ПТТ Ниш, ко ја са да 

бро ји 564 чла на.
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ИВАН РАЈ НИЋ, СЛИ КАР И УПРАВ НИК ПО ШТЕ У БЕ ЛОЈ 
ЦР КВИ

Сли ке су као де ца

„Не по сто ји по себ но пра ви ло 
за по сма тра ње сли ка Ива на 

Рај ни ћа. Јер, ње го ве 
сли ке ни су пра вље-
не због до па дљи-
во сти, оне без по-
сред ства сли ка ра 
уче ству ју у ди ја ло гу 
с они ма ко ји се 
пред њи ма за у-
ста ве. Рај ни ће-
ве сли ке су као 
до бро од не го ва-
на и вас пи та на 
де ца: ства ра ју-
ћи, сли кар их 
из во ди на пут, и 
он да се оне са ме 
сна ла зе у жи во-
ту. То што смо се 
у ово ли ком бро ју оку пи ли на овој 
са мо стал ној из ло жби, ка зу је да су 
се Иви чи не сли ке из бо ри ле за сво-
је ме сто ме ђу љу би те љи ма ли ков не 
умет но сти”, ре као је, из ме ђу оста-
лог, ака дем ски сли кар Ми ха и ло Си-
ми дри је вић, на отва ра њу јед не од 
за па же них Рај ни ће вих из ло жби у На-
род ној би бли о те ци у Бе лој Цр кви.

И за и ста, ти ха и сми ре на при ро-
да овог ду го го ди шњег управ ни ка 
по ште у Бе лој Цр кви, у РЈ Пан че во, 
ис по ља ва се на ње го вим де ли ма, 
јер су сли ке она кве ка кав је и аутор 
– до те ра не, из глан ца не, осли ка ва ју 
умет ни ко ву уред ну и ор га ни зо ва ну 
при ро ду и жи вот.

„Од 1965. го ди не ин тен зив но и ре-
дов но сли кам кад год имам вре ме на. 
Ра дим по ла ко, осми слим сва ки по-
крет чет ки це, сва ку ни јан су бо је. Још 
као де чак ко пи рао сам Пре ди ће ву 
„Ко сов ку де вој ку” и од та да ми је ми-
рис бо је ушао у чу ло ми ри са, у деч ји 
нос, и да нас ми је то пре по зна тљи ва 
аро ма. Ра дио сам нај ви ше пеј за же, 
мр тву при ро ду, пор тре те и ико не, 
по по руџ би ни. Сва ки од тих мо ти ва 
зах те ва по себ но рас по ло же ње, од ре-
ђен при ступ плат ну, бо ја ма. Ка да сам 
пред шта фе ла јем опи јен ми ри сом бо-
ја, ра зно бој но шћу па ле те, сва чу ла 

су ми на то пље на иза зо ви ма. Уз ова-
кав ам би јент и ла га ну му зи ку осе ћам 
се ван вре ме на и про сто ра. Као да 
ле тим и да до сти жем нај ви ше успо-
не и пре де ле. Кри ти ча ри ме сто га 
свр ста ва ју у по ет ски ре а ли зам, ко ме 

сам у ли ков ном 
из ра жа ва њу и 
да нас ве ран. 
Нај у пе ча тљи ви-
је сли ке су ми 

оне на ста ле ви-
кен дом, уз осам бе-

ло цр кве них је зе ра, 
уз вр ба ке и шу ме”, 

при ча о свом умет нич-
ком при сту пу и на чи ну 

сли ка ња Иван Рај нић.
Имао је де се ти не ко лек-

тив них из ло жби са ко ле-
га ма из Ли ков не сек ци је ПТТ, уче-
ство вао на ли ков ним ко ло ни ја ма, 
при ре ђи вао са мо стал не из ло жбе. 
Да је остао у чу ве ној Ву ко ти ће вој 
шко ли цр та ног фил ма, ко зна ко ли-
ко би ње го ви ра до ви са да вре де ли 
и где би био. Не жне при ро де, ли рик 
по опре де ље њу, љу бав га је до ве ла 
у Бе лу Цр кву где је осно вао по ро ди-

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

– Увек се вра ћам Ду чи ћу.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

– Ни шког сли ка ра Ми ро љу ба 
Алек си ћа, чла на УЛУ СА, пре по зна-
тљи вог по ме ни дра гим мо ти ви ма 
из при ро де.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?

– Сва ко од нас је из ло жен ра зним 
ис ку ше њи ма. Њи хо вим са вла да ва-
њем по ста је мо му дри ји и ја чи.

Зна те ли шта су сек те?

– Јед но од са вре ме них за ла, ко је 
ис ко ри шћа ва сла бе, ла бил не осо бе.

Ко ја дро га је нај го ра?

– Увек она ко ја се ко ри сти.

Ко јим спор том се ба ви те?

– Са да са мо по вре ме но идем на 
пи ла тес.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

– Во лим и да ша љем и да до би јам 
раз глед ни це. Где год да от пу ту јем, 
ода тле ша љем раз глед ни це при ја те-
љи ма.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

– И оми ље ни и до бро оба ве ште ни 
о све му на свом ре јо ну и углав ном 
љу ди од по ве ре ња, а че сто и ра ме за 
пла ка ње.

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

– Не.

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

– „Mo ney, mo ney”, гру пе AB BA.

Шта је пре суд ни је: љу бав или 
интерес?

– Љу бав. Пре ма бли жњем свом.

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

– Ве ли ки си стем са огром ним по-
тен ци ја лом, ко ји ће, на дам се, у вре-
ме ну ко је до ла зи до би ти сво јих пет 
ми ну та.

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

– Же лим да по здра вим све ко ле ге 
и ко ле ги ни це са же љом да пре ва зи-
ђе мо тре нут на ис ку ше ња и са ми ром 
до че ка мо и ми тих пет ми ну та.

Б. С.

цу, ра дио пре да но у по шти, у до ко-
ли ци сли као, че ка ју ћи да га уну ка, 
ка да по ра сте и за вр ши шко ле, на сле-
ди у умет нич ком ства ра ла штву.

И. Г. В.
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–  Ако је и то, али је соко.

  

–  Ако сли је пац сли јеп ца во ди, оба-
два ће у ја му упа сти.

  

–  Бла го до бром чи ну и сви је тлом 
обра зу.

  

–  Бог ви со ко, а цар да ле ко.

  

–  Бо ља је до бра штед ња не го рђа-
во те че ње.

  

–  Гла ва је ста ри ја од књи ге.

  

–  До бар глас да ле ко иде, а зао још 
да ље.

  

–  Где не ма стра ха не ма ни сти да.

–  И ду вар уши има.

  

–  Ја бу ка ко ја доц кан са зри, ду го 
сто ји.

  

–  Је зик го ре мо же по сје ћи не го 
мач.

  

–  Ко ви со ко ле ти,  ни ско па да.

  

–  Ко исти ну гу ди, гу да лом га по пр-
сти ма би ју.

  

–  Ко ле ти хла ду је, зи ми гла ду је.

  

–  Ко мно го зна, мно го и па ти.

  

–  Ко му дро му чи, ли је по го во ри.

–  Ко што по си је, то и по жње.

  

–  Ко је псе то хо ће да уби ју, по ви чу: 
би је сно је.

  

–  Кри во сје ци, а пра во ре ци.

  

–  Ла сно је на до бром вре ме ну кор-
ма ни ти.

  

–  Љу бав је пу на и ме да и је да.

  

–  Мо крој зе мљи ма ло да жда ва ља.

  

–  На је зи ку мед, а на ср цу јед.

  

–  На ви ка је јед на му ка, а од ви ка 
дви је му ке.

СРПСКЕ НАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕ

Бра ти слав Ран чић, рад ник РЈ Пи-
рот, већ не ко ли ко го ди на успе-

шно се так ми чи и тре ни ра ве о ма 
зах те ван спорт – ка ра те. Но си лац је 
цр ног по ја са, али и ме да ља са број-
них так ми че ња. На пр вен ству СЦГ 
осво јио је 1998. брон за ну ме да љу, а 
већ сле де ће го ди не био је нај бо љи 
на пр вен ству ис точ не Ср би је.

Са еки пом КК „Про ле тер” осва ја 
сре бро (ви це шам пи он) на др жав-
ном пр вен ству, а од 2002. го ди не 
по чи ње да ра ди и као тре нер у том 
клу бу. Од 2004. го ди не во ди ис ту ре-
ну сек ци ју ка ра теа у се лу Кру пац, ко-
ју је и осно вао.

КК „Про ле тер” са да има пре ко 
100 чла но ва и ва жан је чи ни лац у 
вас пи та ва њу и еду ка ци ји пре све га 
мла дих. Као успе шан спор ти ста, Бра-
ти слав се так ми чио и оства рио за-
па же не ре зул та те и на рад но-спорт-
ским так ми че њи ма рад ни ка По ште.

У вре ме ве ли ких иза зо ва, пре све-
га за мла де, по др жа ва мо и по хва љу-

НА ШИ РАД НИ ЦИ – УСПЕ ШНИ СПОР ТИ СТИ

И по штар и ка ра ти ста

је мо сва ку ак тив ност на ших рад ни ка 
ко ја за циљ има здра во те ло и дух. 
Са мо на пред!

ДЕЦА НАШИХ РАДНИКА 
– ПЕСНИЦИ

Мајка
Мајка је најдраже
на свету биће,
она је увек поред мене
када зора свиће.

Могу да јој поверим
све своје тајне,
било љубавне,
тужне или сјајне.

Она ме увек разуме
и теши,
сваки мој проблем
уме да реши.

Све што јој кажем
она схвата,
али морам да признам
ту негде је и тата.

Ања Ковачевић,
ОШ Јосиф Панчић, II-6

Београд


