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САДРЖАЈСАДРЖАЈ

Влада Србије именовала је Го-
ра на Ћи ри ћа, дипломираног ин-
же ње ра елек тро ни ке из Ниша, за 
но вог ди рек тора ЈП ПТТ сао бра-
ћа ја „Ср би ја”. Ћи рић је до са да 
ра дио у сво јој при ват ној фир ми, 
а ши рој јав но сти је по знат као 
бив ши гра до на чел ник Ни ша. 
Пре ма пр вим из ја ва ма но вог ди-
рек тора, оче кују нас про ме не 
у по сло вању по ште, ра ди ће се 
на раз во ју по штан ске мре же и 
ка па ци те та, тржиш них и уни вер-
зал них ус луга, де фи ни сању стан-
дар да ква ли те та, по ве ћа њу си гур-
но сти и без бед ности, та риф ној 
по ли ти ци. За нас је посебно била 
интересантна његова изјава да 
ће један од приоритета његовог 
тима у наредном периоду бити и 
ре струк ту ри рање Јав ног пре ду-
зећа ПТТ сао бра ћа ја „Ср бије”.
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Глав ни од бор Син ди ка та ПТТ 
Ср би је са стао се по сле ду жег 

вре ме на 11. ок то бра у Бе о гра ду и 
де таљ но раз мо трио ва жан сет ак ту-
ел них те ма ве за них за ак ци је Син-
ди ка та и за са да шњост и бу дућ ност 
По ште. Ка ко је ре као пред сед ник 
Син ди ка та Алек сан дар Па вло вић, 
Из вр шни од бор је био ан га жо ван 
на свим бит ним мо мен ти ма за ма те-
ри јал ни по ло жај за по сле них, пла те 
су би ле она кве ка ко је про јек ци јом 
утвр ђе но, ре а ли зо ван је про је кат 
до дат ног пен зи о ног оси гу ра ња, 
Кон фе де ра ци ја Син ди ка та се успе-
шно ре ге не ри са ла на кон за се да ња 
у Кра гу јев цу по чет ком ле та, а за тра-
же но је и да се про јек ци ја за ра да и 
по ло жа ја за по сле них пре ци зи ра са 
над ле жним ми ни стар стви ма. 

Има ју ћи на уму да је у то ку при-
пре ма би знис пла на за ПТТ, као и 
да је ак ту елан Ме мо ран дум Вла де 
Ср би је о бу џе ту и фи скал ној по ли ти-
ци за на ред ну го ди ну, Глав ни од бор 
је од луч но за тра жио да се о ово ме 
оба ве те мељ ни раз го во ри и да у 
фо ку су бу ду про цен ти и на чин уве-
ћа ња за ра да, по де ла бес плат них ак-
ци ја за по сле ни ма, ис пла та за ра де 
из до би ти и за кљу чи ва ње но вог ко-
лек тив ног уго во ра.

Пред сед ник Па вло вић је та ко ђе 
ре као да ће се бес ком про ми сно 
ста ви ти до зна ња свим уче ни ци ма 
тих раз го во ра да се ду го го ди шње 
за о ста ја ње По ште у од но су на дру-
га јав на пред у зе ћа мо ра ис пра ви ти 
и да за мр за ва ње за ра да не до ла зи 
у об зир. Је дин ствен став Глав ног од-
бо ра је да се то не сме до зво ли ти и 
да ће мо се то ме су прот ста ви ти на 
све мо гу ће, ле гал не и ле ги тим не 
на чи не, укљу чу ју ћи ту и об у ста ву 

ра да. ГО је по но во ак ти ви рао свој 
за кљу чак да Из вр шни од бор пре у-
зи ма уло гу Штрај кач ког од бо ра.

Глав ни од бор је ин фор ми сан о 
за вр шној фа зи ко лек тив ног пре го-
ва ра ња из ме ђу пред став ни ка вла-
де, по сло вод ства и два син ди ка та у 
Пред у зе ћу. Са стан ци се одр жа ва ју 
сва ког утор ка, уса гла ша ва ње је у то-
ку, а но ви ко лек тив ни уго вор тре ба 
да за жи ви до кра ја го ди не. Оче ку ју 
се про ме не у де ло ви ма ко ји ре гу ли-
шу на док на де, со ци јал на пи та ња, 
за шти ту за по сле них и пен зиј ско 
оси гу ра ње. На шу „трој ку” у овом 
пре го ва ра њу чи не пред сед ник 
Алек сан дар Па вло вић, члан Управ-
ног од бо ра Пред у зе ћа Слав ко То-

па лов и члан Из вр шног од бо ра 
Син ди ка та ПТТ Ср би је Зо ри ца Зец. 
Да то је ви ше пред ло га и су ге сти ја 
на шим пре го ва ра чи ма, а по се бан 
до при нос оче ку је се од свих чла но-
ва Син ди ка та, по што је рад ни текст 
ко лек тив ног уго во ра на син ди кал-

ном сај ту, а об ја вљу је мо га и у овом 
бро ју По шта ра.

Цео ток ра да Глав ног од бо ра био 
је усме рен ка на ред ном пе ри о ду, па 
су по себ ну па жњу за о ку пи ле смер-
ни це за да љи рад, што је би ло ве о ма 
ин спи ра тив но за уче сни ке рас пра-
ве, ме ђу ко ји ма су до ми ни ра ли Рај-

ко Ко ва че вић, Дра ган Ра до је вић, 

Дра ган Јо ва но вић, Вла ди мир Мал-

ба шић, Мом чи ло Је ли сав чић, Дра-

ган Бо ри чић, Бран ко Ка ла ја но вић 
и Ми ло рад Бу ди мир.

Глав но ме сто у смер ни ца ма за у-
зе ли су: ко лек тив но пре го ва ра ње, 
ак тив но сти за до би ја ње бес плат них 
ак ци ја, по бољ ша ње ма те ри јал ног 
по ло жа ја за по сле них, ја ча ње Син-
ди ка та и при пре ме за про ме не Ста-
ту та. На обра зло же ни пред лог Рај ка 
Ко ва че ви ћа, при хва ћен је за кљу чак 
да се при пре ми це ло ви та ин фор ма-
ци ја о функ ци о ни са њу Пред у зе ћа 
мо бил не те ле ко му ни ка ци је „Ср би-
ја” БК – ПТТ д. о. о., од но сно са да-

За мр за ва ње за ра да је не при хва тљи во, јeдин ствен је став Глав ног од бо ра ис ка зан на сед ни ци 

одржаној 11. ок то бра у Бе о гра ду  Утвр ђе не смер ни це за рад у на ред ном пе ри оду, у ко ји ма глав но 

ме сто има ју ко лек тив но пре го ва ра ње, ак тив но сти за до би ја ње бес плат них ак ци ја, по бољ ша ње ма-

те ри јал ног по ло жа ја за по сле них, ја ча ње Син ди ка та и при пре ме за про ме не Ста ту та  На гла ше но 

да се при је мом но вих рад ни ка ану ли ра ла су шти на до бро вољ ног од ла ска, као и да је ве ли ки број 

за по сле них за ин те ре со ван за че твр ти ин те р ни кон курс за сти му ла тив ни од ла зак из Пред у зе ћа

ДЕ ВЕ ТА СЕД НИ ЦА ГЛАВ НОГ ОД БО РА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Упо зо ре ње ар хи тек та ма за мр за ва ња

Седница Главног одбора: Низ конкретних одлука и јасне смернице
за рад Синдиката у наредном периоду
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шњег При вред ног дру штва МОБ ТЕЛ 
– ПТТ д. о. о., јер ова фир ма, као бо-
га ти „оста так” МОБ ТЕ ЛА, рас по ла же 
вред ном имо ви ном, што је за По шту 
од огром ног зна ча ја.

При пре ме за до но ше ње но вог 
ста ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је 
те ку пре ма утвр ђе ном „ре ду во-
жње”. Оче ку је се рас пра ва до кра-
ја го ди не, по том фи на ли за ци ја на 

ор га ни ма Син ди ка та, а усва ја ње 
сле ди на Скуп шти ни за ка за ној за 
на ред но про ле ће. Из бор на го ди-
на је 2009.

Б. Свр ко та

ОД ЛУ КЕ ГЛАВ НОГ ОД БО РА
СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Ме мо ран дум

Глав на рас пра ва на сед ни ци ГО 
сва ка ко су би ле за ра де. До не та је од-
лу ка да се ни ка ко не ће мо по ми ри ти 
са на ја вље ним за мр за ва њем за ра да 
и да се то ме мо ра мо од у пре ти на све 
мо гу ће на чи не, укљу чу ју ћи ту и об у-
ста ву ра да.

Дис про пор ци ја у ра сту 
зарада

По др жа на је стра те ги ја ко ју је 
усво јио Из вр шни од бор, а у ве зи са 
пла ном за раст за ра да у 2008. го ди ни. 
Стра те ги ја пред ви ђа да се при ме ни 
дис про пор ци ја при ли ком утвр ђи ва-
ња ма се за за ра де у јав ним пред у зе-
ћи ма за сле де ћу го ди ну, ка ко би се 
раз ли ка у за ра да ма ко ја је ство ре на 
у прет ход ном пе ри о ду све ла на при-
хва тљив ни во. У прет ход ној го ди ни 
је на пра вљен пр ви ко рак ка из јед на-
ча ва њу за ра да у јав ном сек то ру и ми 
по др жа ва мо та кав при ступ ре ша ва-
њу про бле ма.

За по шља ва ње
„на ма ла врата”

Чи ње ни ца је да фи нан сиј ски ефе-
кат ко ји смо оче ки ва ли од сти му ла-
тив ног од ла ска из Пред у зе ћа вр ло 
„та нак” и то пре све га због чи ње ни-
це да је за по шља ва ње но вих рад ни-
ка из ма кло кон тро ли. Ипак, тај про-
блем тре ба са гле да ти из два угла. 
Уко ли ко су рад ни ке из тех но ло ги је 
ко ји су до бро вољ но оти шли, а би ли 
су пред пен зи јом или са сма ње ним 
спо соб но сти ма за рад, за ме ни ли 
мла ђи рад ни ци и ако смо на тај на-
чин под мла ди ли ка дар, тре ба ло би 
да бу де мо за до вољ ни. Са мо у том 
слу ча ју чи та ва иде ја сти му ли са ног 
од ла ска уз при ма ње но вих рад ни ка 
би има ла сми сао. Уко ли ко су при ма-
ни но ви рад ни ци у ад ми ни стра ци ји, 

ко је и та ко има пре ви ше, има ће мо 
ве ли ки про блем.

Из вр шни од бор је, на кон рас пра-
ве о овој те ми, од лу ком Глав ног од бо-
ра до био за да так да при ба ви по дат-
ке о укуп ном бро ју но во за по сле них 
у пе ри о ду од ка да се спро во ди ак-
ци ја до бро вољ ног од ла ска, као и 
струк ту ру рад них ме ста на ко ја су ти 
рад ни ци при мље ни. У скла ду са тим 
по да ци ма при пре ми ће се и бу ду ће 
ак тив но сти.

По но во о кри те ри ју ми ма
за за ра де

Чла но ви Глав ног од бо ра су из ра-
зи ли сво је не за до вољ ство што се 
ма ло (или бо ље ре че но ни шта) ни је 
урадило како би ко нач но по че ли да 
се при ме њу ју кри те ри ју ми за за ра-
де. По стоји одлука Глав ног од бо ра 
да се Из вр шни од бор мак си мал но 
ан га жу је на овом про јек ту и по кре-
не ства ри са мр тве тач ке. Оче ку је мо 
ре зул та те.

Фи нан сиј ска не ди сци пли на

На пред лог Из вр шног од бо ра, 
Глав ни од бор је рас пра вљао о не по-
што ва њу Ста ту та, од но сно фи нан сиј-
ској не ди сци пли ни по је ди них син ди-
кал них ор га ни за ци ја и пред ло жио 
ме ре за ре ша ва ње тог про бле ма. 
Пре ма из ве шта ју струч не слу жбе, 
три син ди кал не ор га ни за ције не 
ис пу ња ва ју ре дов но сво је фи нан сиј-
ске оба ве зе пре ма Глав ном од бо ру 
или Фон ду со ли дар но сти и по ред 
то га што од члан ства ре дов но од-
би ја ју чла на ри ну. Глав ни од бор је, 
на кон рас пра ве, јед но гла сно до нео 
од лу ку да у слу ча ју не ис пу ња ва ња 
фи нан сиј ских оба ве за пре ма цен-
тра ли Син ди ка та ПТТ Ср би је, од но-
сно, ста ту тар них оба ве за ду же од 
30 да на, то ауто мат ски по вла чи и 

гу би так свих пра ва ко ја про ис ти чу 
из Ста ту та.

Ак ци је

По твр ђе на је ра ни ја од лу ка да се 
не од у ста је о зах те ва да се рад ни ци-
ма По ште Ср би је пре при ва ти за ци је 
јав них пред у зе ћа по де ле бес плат не 
ак ци је. Све сни смо да је бор ба за ак-
ци је ду го тра јан про цес и стра те шки 
циљ од ко га не сме мо од у ста ти.

Оси гу ра ње

Јед на од од лу ка ГО је и да се ис пи-
та мо гућ ност рас ки да ња уго во ра са 
оси гу ра ва ју ћом ку ћом „ДДОР Но ви 
Сад”, због не за до вољ ства њи хо вим 
ра дом, на чи ном и ви си ном ис пла ће-
них пре ми ја рад ни ци ма По ште. Уко-
ли ко то ни је мо гу ће, од лу че но је да се 
спро ве де еду ка ци ја (пре све га на шег 
члан ства) и да се об ја ве ин фор ма ци-
је о по треб ним до ку мен ти ма и про це-
ду ри ко ју је по треб но спро ве сти ка ко 
би се сте кло пра во на на пла ту оси гу-
ра ња. и ка ко би се ели ми ни са ли фор-
мал но-прав ни раз ло зи за од би ја ње 
зах те ва за ис пла ту пре ми ја.

Имо ви на под лу пом

На ини ци ја ти ву Рај ка Ко ва че ви ћа, 
чла на Глав ног од бо ра из СО Бе о град-
ски ве нац, рас пра вља ло се о по сло-
ва њу При вред ног дру штва МОБ ТЕЛ 
– ПТТ д. о. о. Пре ма ње го вим на во-
ди ма, то при вред но дру штво, ко је 
је у вла сни штву ПТТ-а, рас по ла же 
зна чај ном имо ви ном. Због то га је 
из ра же на бо ја зан да и тај део на шег 
Пред у зе ћа не про ђе као Моб тел или 
ПТТ-Уго сти тељ ство. На кон рас пра ве, 
усво јен је пред лог да наш пред став-
ник у Управ ном од бо ру Пред у зе ћа 
за тра жи зва нич ну ин фор ма ци ју о по-
сло ва њу При вред ног дру штва МОБ-
ТЕЛ - ПТТ д. о. о.
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ПО ТВР ЂЕ НА
РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НОСТ

Убе дљи во
нај ја чи!

Са по но сом мо же мо да об ја ви-
мо зва нич ни до ку мент ко јим се 
утвр ђу је ре пре зен та тив ност на шег 
син ди ка та. У тре нут ку утвр ђи ва ња 
ре пре зен та тив но сти. Син ди кат ПТТ 
Ср би је имао је 9852 чла на, Син ди-
кат ПТТ рад ни ка „Не за ви сност” 3011 
чла но ва, а тре ћи син ди кат ко ји је 
ре ги стро ван у По шти оку пио је око 
300 при ста ли ца. Ина че, пре ма за ко-
ну, да би син ди кат био ре пре зен та-
ти ван мо ра има ти нај ма ње 15 од сто 
чла но ва од укуп ног бро ја за по сле-
них у Пред у зе ћу.

Очи глед но је да су на ши чла но-
ви и по ред кон стант них на па да и 
при ти са ка, пре по зна ли у Син ди ка ту 
ПТТ Ср би је озбиљ ног пре го ва ра ча 
у со ци јал ном ди ја ло гу и за штит ни ка 
сво јих ин те ре са. За нас је то до дат ни 
мо тив да на ста ви мо са озбиљ ним и 
си сте ма тич ним ра дом и ре ша ва њем 
про бле ма са ко јима се су о ча ва мо.

ПРО БЛЕ МИ СА НА ПЛА ТА МА ПРЕ МИ ЈА ОСИ ГУ РА ЊА ОД „ДДОР НО ВИ САД”

По о штре ни кри те ри ју ми
Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је до би-

ја мо са те ре на, ве ли ко је не за до вољ-
ство по на ша њем оси гу ра ва ју ће ку ће 
„ДДОР Но ви Сад”, са ко јом је за кљу-
че на по ли са оси гу ра ња за рад ни ке 
По ште. Ка ко са зна је мо, пре ми је се 
не ис пла ћу ју или се ис пла ћу ју у ми-
ни мал ном из но су, што код рад ни ка 
иза зи ва ре волт.

Ове тврд ње про ве ра ва ли смо на 
кон крет ним при ме ри ма и за кљу чи ли 
да су из бор оси гу ра ва ју ће ку ће и но-
ва по ли са де фи ни тив но ко рак уна зад 
у од но су на до са да шња ис ку ства. О 
овој те ми се рас пра вља ло и на сед ни-
ци Глав ног од бо ра, а је дан од за кљу-
ча ка је и да се об ја ве ин фор ма ци је о 
по треб ним до ку мен ти ма и про це ду-
ри ко ју је по треб но спро ве сти ка ко 
би се сте кло пра во на на пла ту оси гу-
ра ња. и ка ко би се ели ми ни са ли фор-
мал но-прав ни раз ло зи за од би ја ња 
зах те ва за ис пла ту пре ми ја.

Оси гу ра њем су об у хва ће ни сви 
стал но за по сле ни, при вре ме но 
рад но ан га жо ва на ли ца, као и ли ца 
ко ја се на ла зе на оба ве зном про из-
вод ном ра ду, про фе си о нал ној или 
прак тич ној прак си. Као нај у спе шни-
ји по ну ђач у по ступ ку јав не на бав ке, 
иза бра но је „Де о ни чар ско дру штво 
за оси гу ра ње и ре о си гу ра ње Но ви 
Сад”.

По ли сом је об у хва ћен ри зик смр-
ти услед по вре де или бо ле сти, ин ва-
ли ди тет услед не срећ ног слу ча ја за 
два де сет че ти ри са та, као и пре тр-
пљен ве ли ки бол и страх, без об зи ра 
да ли је на сту пи ла ин ва лид ност за 
слу чај на па да тре ћег ли ца или ује да 
или уда ра жи во ти ње, од но сно дру-
гог спољ њег фак то ра, а у ве зи је са 
ра дом.

Сви за по сле ни у Пред у зе ћу су 
овој по ли си оси гу ра ни од сле де ћих 
ри зи ка:

–  смрт услед бо ле сти – 375.000,00 
ди на ра;

–  смрт услед не зго де – 375.000,00 
ди на ра;

–  ин ва лид ност 100 од сто
– 700.000,00 ди на ра.

Оси гу ра њем је об у хва ће но пра во 
оси гу ра ни ка на обе ште ће ње до 10 
про це на та мак си мал не су ме ин ва ли-
ди те та за на пад тре ћег ли ца, уда ра 
или ује да жи во ти ње, од но сно дру гог 
спољ њег фак то ра, уко ли ко је оси гу-
ра ник, пре ма про це ни ле ка ра, пре тр-
пео ве ли ки бол и страх без об зи ра да 
ли је на сту пи ла ин ва лид ност.

Информације о по треб ној до-
ку мен та цији и про це дури коју је 
по треб но испо што ва ти ка ко би се 
сте кли усло ви за на пла ту пре ми ја 
мо же те до би ти од свог син ди кал ног 
пред став ника или про чи та ти на на-
шем сајту: www.sindikat-pttsrbije.org.
yu/osiguranje.

На кон ин фор ма ци ја ко је смо до-
би ли преко ме ди ја да у име на-

шег син ди ка та о за ра да ма у јав ном 
сек то ру пре го ва ра ју та ко зва ни ре-
пре зен та тив ни син ди ка ти из СССС и 
УГС Не за ви сност, пред сед ник гра не 
по шта, те ле ко му ни ка ци ја и ме ди ја у 
Кон фе де ра ци ји сло бод них син ди ка-
та, Алек сан дар Па вло вић, упу тио је 
пи смо Ми ни стру за фи нан си је, го спо-
ди ну Мир ку Цвет ко ви ћу са зах те вом 
за укљу чи ва ње на ших пред став ни ка у 
пре го во ре:

По што ва ни,
Гра на по шта, те ле ко му ни ка ци ја и 

ме ди ја је јед на од че ти ри гра не у Кон-
фе де ра ци ји сло бод них син ди ка та ко-
је су, пре ма од ред ба ма За ко на о ра ду, 
ре пре зен та тив не на ре пу блич ком 
ни воу и пред ста вља ве ћи део за по-
сле них у овој гра ни у од но су на оста ле 
син ди кал не цен тра ле. Из тог раз ло га 
је за нас не при хва тљи ва чи ње ни ца 
да, у име на ших чла но ва, о за ра да ма 
у јав ном сек то ру пре го ва ра ју та ко-

зва ни ре пре зен та тив ни син ди ка ти 
из СССС и УГС Не за ви сност.

Као ве ћин ски син ди ка ти у овој гра ни 
тра жи мо да нас, ис пред Кон фе де ра ци је 
сло бод них син ди ка та, укљу чи те у пре-
го во ре ко ји се ти чу на ших за по сле них.

Стра те ги ја Син ди ка та ПТТ Ср би-
је у ве зи са Пла ном ра ста за ра да у ЈП 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” у 2008. го ди ни 
предви ђа да се при ме ни дис про пор ци-
ја при ли ком утвр ђи ва ња ма се за за-
ра де у јав ним пред у зе ћи ма за сле де ћу 
го ди ну, ка ко би се раз ли ка у за ра да ма 
ко ја је ство ре на у прет ход ном пе ри о-
ду, све ла на при хва тљив ни во.

У претходној го ди ни је на пра вљен 
пр ви ко рак ка из једна ча ва њу за ра да у 
јав ном сек то ру и наш син ди кат подр-
жа ва та кав при ступ ре ша ва њу про-
бле ма.

До го вор ко ји су у на ше име пот пи-
са ли синди кал ци из СССС и УГС Не за ви-
сност о ра сту за ра да са мо до ни воа 
ин фла ци је сма тра мо ве о ма ло шим и 
да ће мо све од се бе да до ђе мо до по вољ-
ни јег ре ше ња за радни ке По ште.

НЕ ПРИ ХВА ТЉИ ВА ЧИ ЊЕ НИ ЦА ДА О НА ШИМ ЗА РА ДА МА 
ПРЕ ГО ВА РА ЈУ ДРУ ГИ

До го вор без глав них ак те ра
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РЕ СОР НО МИ НИ СТАР СТВО НА ЈА ВЉУ ЈЕ ВЕ ЛИ КЕ ПРО МЕ НЕ У ПО ШТИ

Но ви та лас тран зи ци је
Та ман кад смо ма ло да ну ли ду шом 

од при ти са ка и зах те ва за сма ње-
њем бро ја за по сле них и спро во ђе ње 
ре струк ту ри ра ња у Пред у зе ћу и по-
че ли да се ба ви мо дру гим аспек ти ма 
син ди кал ног ра да – сти жу 
нам но ва упо зо ре ња. На-
и ме, на кон по след њих 
пар ла мен тар них из бо ра, 
у Вла ду Ср би је су ушли и 
та ко зва ни ре фор ма то ри, 
од но сно стран ке ко је у 
сво јим про гра ми ма не ма-
ју баш мно го раз у ме ва ња 
за до са да шње прин ци пе 
ху ма ног пре ла ска на тр жи-
шну еко но ми ју. Зна ли смо 
да нас оче ку ју но ви при ти-
сци и ро ко ви, да се тран зи-
ци ја за ле ће и да то за све 
нас, обич не рад ни ке, зна чи 
но ве не во ље.

На црт стра те ги је по штан ских 
услу га у Ср би ји, ко јим су пред ви ђе-
не ве ли ке про ме не за По шту Ср би је, 
био је глав на те ма раз го во ра ко је 
смо не дав но има ли у Ми ни стар ству 
за те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма тич-
ко дру штво. Ни смо би ли из не на ђе-
ни кри ти ка ма пре ма на шем по сло-
вод ству (јер у том ми ни стар ству 
очи глед но ве о ма до бро зна ју да се у 
ПТТ-у ја ко ма ло ра ди ло на бо љит ку 
у основ ном сег мен ту на шег по сло ва-
ња), али нам на кра ју ни је би ло ја сно 

Син ди кат ПТТ Ср би је је у не ко ли ко 
на вра та пи сао о том про бле му и зах-
те вао озбиљ ни ји при ступ др жа ве пре-
ма По шти, али од го во ра до да нас ни је 
би ло. Ру ку на ср це, тим ко ји са да се ди 
у ре сор ном ми ни стар ству је тек од не-
дав но на са да шњим функ ци ја ма и на-
да мо се да ће пре ста ти до са да шња 
прак са иг но ри са ња на ших зах те ва и 
по се за ње за со ци јал ним ди ја ло гом 
са мо он да ка да пред став ни ци син ди-
ка та тре ба да из и гра ва ју де кор.

Ми ни стар ство је ре ше ње про бле-
ма у По шти и по штан ском са о бра ћа-
ју пред ста ви ло у На цр ту стра те ги је 
раз во ја по штан ских услу га у Ср би ји, 
ко јим се пред ви ђа ју дра стич не про-
ме не у нај ско ри је вре ме. Као пр ви ко-
рак, пред ви ђе но је из два ја ње основ-
не де лат но сти као јав ног опе ра то ра 
по штан ских услу га из ЈП ПТТ са о бра-
ћа ја „Ср би ја”, и сма ње ње ре зер ви са-
не по штан ске услу ге са 350 на 100 
гра ма те жи не. Си гур ни смо да је 
сви ма ко ји ба рем ма ло по зна ју на ше 
Пред у зе ће ја сно да су у пи та њу дра-
стич не про ме не ко је ће до не ти мно-
го не во ља, пре све га за по сле ни ма. 
Ни смо до би ли ја сан од го вор на пи та-
ње ко ће фи нан си ра ти гу бит ке ко ји 
ће се не ми нов но по ја ви ти и да ли ће 
та ко ор га ни зо ван јав ни опе ра тор по-

штан ских услу га мо ћи са мо стал но да 
де лу је без зна чај ни јих суб вен ци ја др-
жа ве. Па ра лел но са овим про це сом, 
пред ви ђе но је и ре струк ту ри ра ње 
пра те ћих де лат но сти (до кра ја сле де-

ће го ди не) и њи хо во из два-
ја ње из си сте ма нај ка сни је 
до кра ја 2010.

Рет ко нам се пру жа при-
ли ка да раз го ва ра мо са од-
го вор ним љу ди ма из ми ни-
стар ства ко је је над ле жно 
за наш рад. Ко ли ко су ово-
га пу та те ме би ле озбиљ не 
го во ри и чи ње ни ца да не 
сти го смо ни да по ме не мо 
за ра де. Уко ли ко пред ста-
вље ни на црт стра те ги је 
бу де усво јен на не кој од 
на ред них сед ни ца вла де и 
ако про ђу пла но ви ре сор-

ног ми ни стар ства, че ка нас пу но по-
сла и не из ве сна бу дућ ност.

Кривичне пријаве
у најави

Ка ко смо са зна ли, по сто је ин-
ди ци је да је при ли ком до но ше ња 
по сло вод них од лу ка у ЈП ПТТ „Ср-
би ја” пре кр шен за кон у ви ше на-
вра та и да Министарство на ме ра-
ва да под не се кри вич не при ја ве 
про тив по је ди на ца због злоупо-
тре бе служ бе ног по ло жаја. Из не-
ли смо став на шег син ди ка та да 
се ми не ће мо ба ви ти име ни ма 
ни ти ће мо из и гра ва ти ту жи ба бе, 
али да ће мо по др жа ти сва ку ак-
ци ју ми ни стар ства и по мо ћи да, 
уко ли ко по сто ји кри ви ца, сва ко-
га стиг не за слу же на ка зна.

Опрезно у 
реструктурирање

На на ја ве убр за ног ре струк-
ту ри ра ња у По шти Ср би је из не-
ли смо свој став да ће мо по том 
пи та њу би ти ве о ма ак тив ни и 
опре зни. Ис ку ства ко ја има мо са 
из два ја њем де ло ва Пред у зе ћа 
(пре ла зак рад ни ка у Те лус и из-
два ја ње ПТТ-Уго сти тељ ства) су 
са свим до вољ на и ква ли фи ку ју 
нас као озбиљ ног парт не ра у со-
ци јал ном ди ја ло гу. Си гур но је да 
не ће мо до зво ли ти да тај про цес 
про ђе ми мо нас, узе ће мо уче шће 
и тра жи ти ак тив ну уло гу у ње му, 
јер ре струк ту ри ра ње за ди ре у су-
штин ске ин те ре се и пра ва на ших 
чла но ва и свих за по сле них.

Све сни смо да жи ви мо у до ба 
тран зи ци је, не же ли мо да бу де мо 
коч ни ча ри укуп ног на прет ка дру-
штва и зна мо да то из и ску је и не ка 
од ри ца ња, гу би так мо но по ла и жр-
тве. Ипак, бо ри ће мо се да тран зи ци-
ја бу де што ху ма ни ја за све оне ко је 
за сту па мо, да рав но мер но рас по де-
ли мо њен те рет, јер смо убе ђе ни да 
је то је ди ни ис пра ван пут.

ка ко то да још увек ни ко ни је од го ва-
рао за про пу сте и да ре сор но ми ни-
стар ство не ма ме ха ни зме да сме ни 
оне ко је по ста вља и са чи јим ра дом 
ни је за до вољ но.

Разговори у ресорном министраству: Најављене озбиљне 
промене у ПТТ-у
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Улазак у финиш преговора око 
текста новог колективног уго во ра 

и неизвесност око износа по ве ћа ња за-
ра да за наше раднике који треба „угра-
ди ти” у програм по сло ва ња Пре ду зећа 
за 2008, би ле су раз лог да Алек сандра 

Павло ви ћа, пред сед ника Син ди ката 
ПТТ Ср би је упи тамо да ли нам се сме-
ше леп ши да ни сле де ће године.

„До шло је до оног чега сам се плашио 
–на неки начин по ста ли смо таоци 
ситуације око про ме не менаџмента 
која до ла зи у нај нез год ни је могуће 
време. Јер, наредних не де ља тре ба ло 
би да се усвоји план по сло вања за на-
редну годиину, да се де фи ни шу за ра-
де у ње му, да се завр ши текст но вог 
ко лек тив ног уго во ра, а по сло вод ство 
По ште Ср би је прихватило је чињеницу 
да је на одла ску и не жели да поставља 
неке стан дар де новодолазећем ме наџ-
мен ту, ко је никако да стигне и ухода се 
у нови по сао”, каже председник Па вло-
вић на по четку разговора за „Поштар”.

крају и до 20. новембра би радна 
верзија текста новог КУ требало да оде 
на усвајање, али да ли ће до тога доћи 
или не, још је крајње неизвесно.

„Могу само да кажем да сам уме ре-
ни пе симис та. Имамо систем за ш ти те и 
наш КУ ће оста ти на сна зи још шест ме-
се ци уко ли ко са да не дође до усвајања 
новог, али же ле ли смо да енергију коју 
смо утро ши ли крунишемо новим, ква ли-
тет нијим текс том. Бо љи так се са сто ји у 
оним члановима који се нпр. односе на 
надо кна де за ван ред не усло ве, додат-
на пла ћа ња, оба ве зу да син ди кат бу де 
укљу чен у не ка де ша вања, да га посло-
да вац оба вешта ва о сти му ла цијама и 
де сти му ла ци јама. Изједначили смо и 
износ за јубиларне награде и сада би их 
и мушкарци и жене добијали за десет, 
20, 30 и 35 година верности компанији. 
Где год је могло да се поради на неком 
стандарду и на превентивној заштити 
запо сле них, ту смо учинили све што 
смо могли, тако да смо убацили пре вен-
тив ну рехабилитацију у текст КУ”, ис ти-
че Павловић и додаје да се инсистира 
да се пројекат до бро вољ ног пензионог 
осигурања де фи нише у посебном члану 
КУ, као обавеза послодавца.

Председник Синдиката упо зо ра ва да 
је Министарство финансија оспорило 

неке ствари које су сада важеће у 
Колективном уговору, као и део текста 
новог КУ који се односи на заштиту 
од технолошког вишка. али од њих 
синдикат сигурно неће одступити, јер је 
његова позиција да оно што је већ дато 
јавним предузећима као право – не може 
бити укинуто. Са друге стране, Павловић 
оцењује да су преговарачи задовољни 
ставом који је заузело републичко 
Министарство за рад, као и ресорно 
Министарство за телекомуникације и 
информатичко друштво.

„Што се плата тиче, оне вероватно не-
ће бити замрзнуте, али ће се по сто јећа 
маса у наредној години увећати само 
за предвиђени проценат ин фла ци је, а 
из те масе нека јавна пре ду зећа добиће 
мање, а нека ви ше. Инсистираћу да се 
приликом одре ђи ва ња тога колико 
ће ко добити ана ли зира однос плата 
не само у 2007. го ди ни, већ неколико 
година уна зад и да се ви ди због чега је 
По шта Србије зао ста ла толико за не ким 
другим јав ним предузећима. Да кле, 
маса за јавна пре ду зећа у на ред ној го-
ди ни би ће ве ро ватно по ве ћана за пет 
посто, али неће сва јавна предузећа 
добити исти из нос процентуалног 
повећања за 2008. годину”, закључује 
председник Синдиката ПТТ Србије.

АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА
ПТТ СРБИЈЕ

У клинчу са Министарством 
финансија

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ:

Помоћи
ПТТ-Угоститељству

„Што се тиче ПТТ-Уго сти тељ ства, 
они још нису примили плату и не 
знам како ће тај проблем да реше, 
али ми смо се залагали да им на онај 
износ средстава који им је Агенција 
за приватизацију до делила Пошта 
дода новац и на тај начин им повећа 
отпремнине. Још се не зна колики 
би то пара био, али сматрамо да 
је неопходно помо ћи људима 
који су годинама би ли део нашег 
предузећа, јер је то већ учињено 
са запосленима у Зајед ници ЈПТТ”, 
каже Александар Павловић.

Пре ма његовим речима, четврти 
са ста нак тима за колективно пре го ва-
ра ње са представницима Ми ни стар-
ства финансија и пословодства ПТТ-а 
одржан је 30. октобра и искри ста ли са-
ла се основа текста у којем није мно го 
тога промењено, али су још неке ствари 
остале неусаглашене. Преговарање би 
требало ускоро да буде приведено 

Усаглашавање текста новог Колективног уговора
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Не из ве сност око усва ја ња стам бе-
не ранг-ли сте, за бри ња ва ју ћи 

по слов ни ре зул та ти Пред у зе ћа, ак ту-
ел но сти око евен ту ал ног „за мр за ва-
ња” за ра да у јав ним пред у зе ћи ма у 
на ред ној го ди ни – све су то те ме од 
ви тал ног ин те ре са за рад ни ке ПТТ-а 
и чла но ве на шег син ди ка та. Због то га 
смо за мо ли ли за ин тер вју Слав ка То-

па ло ва, пред став ни ка Син ди ка та ПТТ 
Ср би је у Управ ном од бо ру По ште и 
чла на стам бе не ко ми си је Пред у зе ћа.

Ка ко оце њу је те рад Управ ног од бо ра 
Пред у зе ћа у про те клом пе ри о ду?

Не мо гу ре ћи да сам за до во љан. 
Иако је одр жа но до ста сед ни ца, сма-
трам да Управ ни од бор тре ба да ис-
по љи ве ћу ини ци ја ти ву и да бу де 
ак ти ван уче сник у во ђе њу ве ли ког 
си сте ма као што је По шта Ср би је. Ми-
слим да чла но ви УО тре ба да бу ду при-
сут ни и на те ре ну, где би си гур но да-
ли свој зна ча јан до при нос. Мој ути сак 
је да се Управ ни од бор на ла зи не ка ко 
на ре пу зби ва ња.

На по след њој сед ни ци Глав ног 
одбора Син ди ка та ПТТ Ср би је
из не ли сте за бри ну тост због

ста ња у По шти, ко је сте оце ни ли 
као „до ста озбиљ но”. На осно ву ко јих 

по да та ка за сни ва те тај став?

Мој став се за сни ва на ана ли зи по-
слов них при хо да и рас хо да ко ји су до-
ста ујед на че ни. По сто ји и објек тив на 
по те шко ћа због до дат ног пен зиј ског 
оси гу ра ња ко је Пред у зе ће књи жи у 
по слов не рас хо де. Не во лим да се ба-
вим ана ли зом укуп них при хо да Пред-
у зе ћа, због мог пред ви ђа ња да ће ди-
ви ден де од Те ле ко ма пре ста ти да нам 
се упла ћу ју већ сре ди ном сле де ће го-
ди не. Тре ба за у зе ти чвр шћи став око 
при је ма но вих рад ни ка, а по тре бе за 
рад ном сна гом ре ша ва ти из соп стве-
них из во ра. Сти чем ути сак да до бро-
вољ ни од ла зак из фир ме гу би пра ви 

сми сао, а та ко ђе ме бри ну на ја ве око 
да ље ли бе ра ли за ци је тр жи шта по-
штан ских услу га, јер сма трам да смо 
учи ни ли вр ло ма ло да се при пре ми мо 
за тр жи шну утак ми цу. Јед ном реч ју, у 
бли ској бу дућ но сти стоје ве ли ки иза-
зо ви пред на шом ком па ни јом.

Има ли, пре ма ва шем ми шље њу, 
реал них мо гућ но сти да пла те 

радни ка ПТТ-а у на ред ној го дини не 
бу ду „за мр зну те” и да ли сматрате 

да ће се Управ ни од бор Пред у зе ћа 
из ја шња ва ти по том пи та њу?

Ми слим да не ће би ти за мр за ва ња 
за ра да. До ста смо ак тив ни по том пи-
та њу и из на ла зе се мо гућ но сти за 
њихово по ве ћа ње у на ред ној го ди ни. 
О де та љи ма не бих овом при ли ком јер 
тре ба „сло жи ти до ста коц ки ца”, али ја 
сам оп ти ми ста. Ка да го во рим о ак тив-
но сти ма, ми слим, пре све га, на син ди-
кал не ак тив но сти. Управ ни од бор ће 
свој до при нос да ти усва ја њем пла на 
по сло ва ња за 2008. го ди ну.

Ка ко оце њу је те рад стам бе не
ко ми си је ко ја је не дав но об ја ви ла 

пре ли ми нар ну ранг ли сту, ко ја 
је потом и усво је на на сед ни ци 

Управног од бо ра ПТТ-а?

Рад стам бе не ко ми си је оце њу јем 
ви со ком оце ном. Она по сто ји и ра ди 
око пет го ди на и за свој рад од го ва ра 
Управ ном од бо ру. Би ло је пу но зло у-

по тре бе у тој обла сти у прет ход ном 
пе ри о ду, али са да твр дим да је за ве-
ден ред у ре ша ва њу стам бе них по тре-
ба. Пу но се ра ди на те ре ну и по сто је 
број не при мед бе да до ста де та љи ше-
мо, али је прак са по ка за ла да та ко тре-
ба ра ди ти, пре све га због ве ли ке стам-
бе не угро же но сти на ших за по сле них, 
за тим због ло ших на ме ра (да ва ња 
ла жних по да та ка), ра зних при ти са ка 
ко ји ма успе шно одо ле ва мо…

Син ди кат има зна ча јан ути цај на 
рад стам бе не ко ми си је у свим ње ним 
ак тив но сти ма. Хтео бих по себ но да 
ис так нем ње гов зна чај при ли ком до-
но ше ња по след ње ко нач не стам бе не 
ранг-ли сте. Мно ги за по сле ни се ја вља-
ју ових да на и ис ти чу да је то ве ли ка 
по бе да син ди ка та, јер је сви ма ја сно 
да је у јед ном пе ри о ду до шло до очи-
глед не оп струк ци је за вр шет ка тог 
про це са. Пу но тру да тре ба уло жи ти 
око на бав ке не до ста ју ћих 68 ста но ва 
за ко је је из дво је но, од лу ком Управ-
ног од бо ра, око 390 ми ли о на ди на ра. 
По сто је озбиљ не на ја ве из Ми ни стар-
ства фи нан си ја да убу ду ће јав на пред-
у зе ћа не ће из два ја ти сред ства за стам-
бе не по тре бе за по сле них, па из тих 
раз ло га ула зи мо у вре мен ски те снац 
да то ура ди мо до кра ја го ди не.

Да ли је та чан по да так, из нет на 
не дав но одр жа ној сед ни ци Главног 

од бо ра на шег син ди ка та, у ко ме
је на ве де но да 27 про це на та

за послених у По шти Ср би је ра ди
у ад ми ни стра ци ји и ка ко ће наш 
Син ди кат ПТТ Ср би је ре а го ва ти

по том пи та њу?

Из но ше ње тог по да тка ни сам ре-
ги стро вао на сед ни ци, али прет по ста-
вљам да се ми сли ло да тај про це нат 
за по сле них ра ди на по сло ви ма ко ји 
се не мо гу нор ми ра ти. Син ди кат ПТТ 
Ср би је се, ина че, пер ма нент но за ла-
же за обр та ње то ка рад не сна ге пре-
ма тех но ло шким рад ним ме сти ма.

СЛАВ КО ТО ПА ЛОВ, ЧЛАН УПРАВ НОГ ОД БО РА
ЈП ПТТ СА О БРА ЋА ЈА „СР БИ ЈА”

Че ка ју нас ве ли ки иза зо ви

ИНТЕРВЈУ:

„Ми слим да не ће би ти за мр за ва ња за ра да. До ста смо ак тив ни по том пи та њу и из на ла зе се мо гућности 

за њихово по ве ћа ње у на ред ној го ди ни. О де та љи ма не бих овом при ли ком јер тре ба ’сло жи ти до ста 

коц ки ца’,  али ја сам оп ти ми ста”

Славко Топалов



8

ПОШТАР

новембар 2007  број 148

РЕ АК ЦИ ЈА НА НА ЈА ВЕ ИЗ МЕ НА ЗА КО НА О ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈИ

Ја сан од го вор син ди ка та
По сле нај но ви јих исту па у ме ди ји-

ма и пред ло га за из ме не За ко на о при-
ва ти за ци ји, у ко ји ма су за по сле ни у јав-
ним пред у зе ћи ма ста вље ни у по ло жај 
гра ђа на дру гог ре да, ко ји не ће има ти 
пра во на бес плат не ак ци је сво јих ком-
па ни ја, оба ве сти ли смо над ле жне да ти-
ме кр ше Устав но пра во на ших за по сле-
них на јед на кост и не ди скри ми на ци ју 
у од но су на оста ле гра ђа не Ре пу бли ке 
Ср би је, ко ји су сво је пра во на бес плат-
не ак ци је оства ри ли у до са да шњој при-
ва ти за ци ји или ће га тек оства ри ти.
Иг но ри ше се во ља 500.000 гра ђа на и 
на ших за по сле них, пот пи сни ка пред-
ло га За ко на о кор по ра ти ви за ци ји ЈП, 
при ва ти за ци ји ЈП и при ва ти за ци о ном 
ре ги стру, ко ји до да на шњег да на ни је 
ста вљен на днев ни ред Скуп шти не.
Без јав не рас пра ве и ми шље ња струч-
не јав но сти и син ди ка та иза за тво ре-

них вра та, до но се се за кон ски пред-
ло зи. Но вим пред ло зи ма од у зи ма се 
фор мал но пра во на бес плат не ак ци је, 
ко је су нам За ко ном о јав ним пред у зе-
ћи ма ве ли ко ду шно да ли а на кон на-
ших про те ста.

За по сле ни у јав ним пред у зе ћи ма 
сво јим те шким ра дом пу не ве ћи део 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је из ко га се 
већ го ди на ма из др жа ва огром на др-
жав на ад ми ни стра ци ја.

Без уче шћа син ди ка та као ле ги-
тим них пред став ни ка за по сле них у 
јав ним пред у зе ћи ма не мо же се спро-
ве сти за ми сао чел них љу ди Вла де.
Због све га ово га одр жа ће се са ста нак 
свих син ди ка та јав них пред у зе ћа на 
ко ме ће би ти до не та од лу ку о на чи ну 
на ко ји ће мо се бо ри ти за сво ја пра ва 
и евен ту ал ном ула ску у штрајк.

СИН ДИ КА ТИ ИЗ ЈАВ НОГ СЕК ТО РА НЕ ОД У СТА ЈУ ОД ПО ДЕ ЛЕ
БЕС ПЛАТ НИХ АК ЦИ ЈА И ПО РУ ЧУ ЈУ НАД ЛЕ ЖНИ МА:

По штуј те во љу сво јих гра ђа на!

Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди ка-
та је, као син ди кал на цен тра ла нај ве ћих 
син ди ка та јав них пред у зе ћа, ор га ни за то-
ра „Ак ци је за ак ци је”, ко ор ди ни ра ла све 
син ди кал не ак тив но сти у ве зи са овом 
ак ци јом, за по че том још 2004 го ди не. 
По сле од ба ци ва ња на шег пр вог Пред-
ло га за ко на о по де ли бес плат них ак ци ја 
јав них пред у зе ћа за по сле ни ма и гра-

ђа ни ма Ре пу бли ке Ср би је пре њи хо ве 
при ва ти за ци је, без ијед ног ко мен та ра у 
На род ној скуп шти ни, ор га ни зо ва ли смо 
но ву ак ци ју ко ја је по др жа на и пот пи си-
ма 401.958 гра ђа на. Наш но ви Пред лог 
за ко на о кор по ра ти ви за ци ји јав них пред-
у зе ћа, при ва ти за ци ји јав них пред у зе ћа 
и при ва ти за ци о ном ре ги стру, пре дат је 
16-тог ок то бра 2006. го ди не и за ве ден 

Због упор ног од би ја ња да на днев ни ред На род не скуп шти не Републике Ср би је ста ви Пред лог за ко на 

о кор по ра ти ви за ци ји јавних пред у зе ћа, при ва ти за ци ји јав них пред у зе ћа и при ва ти за ци о ном реги стру, 

пред сед ни ку Скуп шти не, го спо ди ну Оли ве ру Ду ли ћу, упу ће но је пи смо и на ја вље не да ље ак тив но сти по 

пи та њу сти ца ња пра ва на бесплат не ак ци је.

Ка кав је став пред став ни ка Вла де 
Ср би је, а ка кав пред став ника за по-
сле них у Управ ном одбо ру По ште у 

ве зи са ста ту сом за ви сних пред у зе ћа 
(Ште ди о ни ца, Те ле ком), одно сно
рад ни ка у ПТТ-Уго сти тељ ству?

Мо гу са мо да из не сем свој став по 
овом пи та њу. Пре све га, сма трам да 
је из два ја ње ПТТ-Уго сти тељ ства био 
ис хи трен по че так ре струк ту ри ра ња у 
По шти Ср би је. Они су не при пре мље ни 
за тр жи ште и су о ча ва ју се са ве ли ким 
иза зо ви ма. Епи лог је по знат: по ло ви на 

за по сле них при ја ви ла се за со ци јал ни 
про грам. Уло же но је пу но тру да у Пред-
у зе ћу око обез бе ђи ва ња са гла сно сти 
и сред ста ва за њи хов од ла зак и тај по-
сту пак је пред за вр шет ком.

Те ле ком је ком па ни ја ко ја од лич но 
по слу је. Ак тив но сти син ди ка та ПТТ-а 
и оба син ди ка та Те ле ко ма су усме ре на 
у прав цу до би ја ња бес плат них ак ци ја 
за за по сле не и бив ше за по сле не пре 
из ла ска на бер зу. Што се ти че По штан-
ске ште ди о ни це, по зна то је да је пре по-
ло вље но вла сни штво По ште у ПШ на 

је дан вол ше бан на чин. На жа лост, не-
до вољ но се учи ни ло на ра све тља ва њу 
тог по ступ ка. По сто ји од лу ка Вла де Ср-
би је о спа ја њу Ште ди о ни це са Срп ском 
бан ком, али се то стал но од ла же. Лич но 
ми слим да са ПШ тре ба па жљи во по сту-
па ти јер је на шој фир ми по треб на ја ка 
и ста бил на по штан ска бан ка, ко ја је на 
услу зи гра ђа ни ма Ср би је. Број тран сак-
ци ја у на шим по шта ма би мо гао из но-
си ти и до два ми ли о на днев но, уз пра-
вил но де фи ни са ну по слов ну са рад њу 
из ме ђу ПТТ-а и Ште ди о ни це.

под бро јем 03/02–3019/06. На по ми ње-
мо да тај за кон до да нас ни је ста вљен 
на днев ни ред На род не скуп шти не Ре пу-
бли ке Ср би је. Из ме ди ја смо са зна ли да 
председник скупштине не пла ни ра то да 
ура ди до кра ја ове го ди не.

Овим пу тем Вам се обра ћа мо и од 
Вас оче ку је мо да по шту јете во љу гра ђа-
на, Устав Ре пу бли ке Ср би је и увр сти те 
наш Пред лог за ко на у днев ни ред је се њег 
за се да ња На род не скуп шти не. При то-
ме Вас под се ћа мо на пред из бор на обе ћа-
ња стра на ка влада ју ће ко а ли ци је, ко ја 
су на ја вљи ва ла упра во до но ше ње за ко-
на ко ји ће омо гу ћи ти поде лу бес плат-
них ак ци ја јав них пред у зе ћа гра ђа ни ма 
Ср би је у то ку ове го ди не.

Са на ше стра не, Ва ма лич но је упу ће-
но ви ше захте ва да нас, као пред ла га че 
за ко на, при ми те на раз го вор, по кре не-
те про це ду ру за усва ја ње за ко на и од-
ре ди те вре мен ски оквир за рас пра ву 
о Пред ло гу за ко на, ко ји че ка на ред већ 
де сет ме се ци. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу 
да од Вас до да нас ни смо до би ли ни ка-
кав од го вор, обра ћа мо вам се и на овај 
на чин и исто вре ме но Вас оба ве шта-
ва мо да ће мо у ок то бру ор га ни зо ва ти 
кон фе рен ци ју за но ви на ре и ин фор ми са-
ти гра ђа не Ср би је о свим де ша ва њи ма 
у ве зи са под не тим Пред ло гом за ко на, 
по сле че га ће мо по зва ти све синди ка те, 
уче сни ке у овој ак ци ји, и до не ти од лу ку 
о да љим ко ра ци ма до ко нач ног усва ја ња 
по ме ну тог за ко на.
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АК ТИВ НО СТИ КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ СЛО БОД НИХ СИН ДИ КА ТА

Ку да иде Ср би ја?
Др жа ва ко ја не ма ја сну стра те ги-

ју у нај ва жни јим сек то ри ма, као 
што су ко ри шће ње при род них бо гат-
ства, енер ге ти ка, но ве тех но ло ги је и 
људ ски ре сур си – не ма бу дућ ност. 
По сле ди це ха о тич ног упра вља ња 
овим ре сур си ма, без уна пред ја сно 
де фи ни са не стра те ги је за ду жи вре-
мен ски пе ри од, су ло ше и за за по сле-
не и за гра ђа не на ше зе мље.

По ста вља се пи та ње – за-
што је то та ко? Ко ме је у ин те-
ре су да се ови ре сур си обез-
вре де и рас про да ју и да ли 
је то је ди на стра те ги ја ко ју 
власт у Ср би ји по зна је?

Тра жи мо струч ност
и јав ност ра да

Иако се по след њих го ди на 
до ста то га по пра ви ло, ло ше 
упра вља ње и ру ко во ђе ње др-
жав ним пред у зе ћи ма је, за за-
по сле не у њи ма и за гра ђа не 
Ср би је, нај че шће има ло не га-
тив не по сле ди це. Све ви ше рад ни ка 
је од ре ђе но за тех но ло шки ви шак и 
при мо ра но да на пу сти сво ја рад на 
ме ста, док они ко ји оста ју све ви ше 
ра де за све ма ње пла те. За по сле ни 
или не ма ју свог пред став ни ка у ор-
га ни ма упра вља ња, или су због пра-
вил ни ка о са ста ву ових ор га на увек 
у ма њи ни, та ко да не мо гу ути ца ти на 
до но ше ње ко нач них од лу ка. А кад 
не ма кон тро ле, све је до зво ље но, 
јер власт је у Ср би ји нај че шће крат-
ко, али уно сно за ни ма ње. Исто вре ме-
но, гра ђа ни су при мо ра ни да пла ћа ју 
све ви ше це не услу га ових пред у зе-
ћа и по ред обе ћа ња пред став ни ка 
вла сти да ће се оне сма њи ва ти.

Вре ме цен тра ли зо ва ног по ли-
тич ког упра вља ња при вре дом је 
про шлост за зе мље ко је же ле у ЕУ. 
За тр жи шне усло ве по сло ва ња нео п-
ход ни су зна ње и до бре упра вљач ке 
спо соб но сти љу ди ко ји ма је то по ве-
ре но. По ста вља се пи та ње, за што се 
он да то пра ви ло не при ме њу је и на 
др жав на пред у зе ћа? Ако је тр жи ште 
глав ни кри те ри јум за ква ли те тан из-

бор ро ба и услу га, он да га тре ба при-
ме ни ти и на ме на џер ске и упра вљач-
ке услу ге, ко је има ју по себ ну те жи ну, 
по го то во у јед ној си ро ма шној зе мљи 
у тран зи ци ји, ка ква је ова на ша.

По след ња де ша ва ња око по де ле 
„пле на”, од но сно по ста вља ње ди рек-
то ра у јав ним пред у зе ћи ма го во ре 
да се ни је да ле ко од ма кло у на чи ну 
раз ми шља ња ко ја су ка рак те ри стич-

на за не ка дав но про шла вре ме на. 
Сма тра мо да вла да тре ба да се од-
рек не (јед но)пар тиј ског упра вља ња 
јав ним пред у зе ћи ма иза за тво ре них 
вра та и да тре ба пру жи ти шан су стру-
ци ис пред по ли ти ке, јер за по сле ни 
и гра ђа ни Ср би је то оче ку ју. Прин ци-
пи јел но смо за стру ку ис пред јеф ти-
не по ли ти ке и лич них ин те ре са.

Ви ше ра да – ма ње па ра

Од 2000 –те го ди не до да нас спро-
во ди се ре струк ту ри ра ње јав них 
пред у зе ћа и јав ног сек то ра. У овом 
пе ри о ду, све ре пу блич ке вла де су 
има ле исти за да так, сма њи ти број 
за по сле них у јав ним пред у зе ћи ма 
и јав ном сек то ру, уз исто вре ме но за-
мр за ва ње ре ал ног ра ста за ра да, ка-
ко би се сма њи ли рас хо ди у бу џе ту 
и пла ни ра на ин фла ци ја др жа ла под 
кон тро лом.

Ове ре стрик тив не ме ре су је дан 
од усло ва у еко ном ско-мо не тар ној 
по ли ти ци Вла де Ср би је, а на мет ну те 
су од стра не Ме ђу на род ног мо не тар-
ног фон да и Свет ске бан ке. Крај њи 

циљ нам је по знат – што бо ље при-
пре ми ти јав на пред у зе ћа и од ре ђе-
не де ло ве јав них услу га за бу ду ће 
вла сни ке, од но сно њи хо ву при ва ти-
за ци ју. Власт и ка пи тал има ју сво је 
ци ље ве, а ми?

Ми, за по сле ни у јав ним пред у зе-
ћи ма и јав ном сек то ру на сво јим ле-
ђи ма из но си мо нај ве ћи те рет ових 
про ме на. За про те клих се дам го ди-

на број за по сле них у јав ним 
пред у зе ћи ма и јав ном сек то-
ру се сма њио за не ко ли ко де-
се ти на хи ља да. Јед ним де лом 
због из два ја ња та ко зва них 
де лат но сти ко је ни су „основ-
на де лат ност”, а дру гим због 
„до бро вољ них” од ла за ка у 
пен зи ју и „до бро вољ ног” на пу-
шта ња пред у зе ћа. Оче ку је мо 
сле де ћи та лас, ко ји ће за хва-
ти ти оне за по сле не, ко ји се бе 
ни су ви де ли у прет ход ним 
„ак ци ја ма” вла де. Они ће би ти 
про гла ше ни за тех но ло шки 

ви шак, па ће по си ли за ко на и без по-
себ ног со ци јал ног про гра ма би ти „ис-
пра ће ни” на би ро за не за по сле не.

Сма њи ва ње бро ја за по сле них у 
овом сек то ру се нај че шће спро во ди 
не план ски и без прет ход но ура ђе не 
ана ли зе про це са ра да. Као по сле ди-
цу има мо ста ње да са ма њим бро јем 
из вр ши ла ца тре ба оба ви ти исти, или 
чак и ве ћи обим по сла. Обим по сла у 
овом сек то ру се не сма њу је, већ тра-
жи све ви ше ра да и пре ко вре ме ног 
ан га жо ва ња. При то ме се не во ди ра-
чу на ни о по себ но те шким усло ви ма 
за рад у од ре ђе ним де лат но сти ма. 
Ве о ма че сти су слу ча је ви да по сло-
да вац све сно кр ши за ко не ко ји се 
од но се на про пи сан број са ти за пре-
ко вре ме ни рад, као и на про пи са ну 
за шти ту на ра ду. По ста ло је пра ви ло 
да се у овом сек то ру пре ко вре ме-
ни рад не пла ћа јер, на вод но, не ма 
па ра. Под се ћа мо да упра во јав на 
пред у зе ћа нај ви ше пу не бу џет ове 
др жа ве.

За ра де у јав ном сек то ру по „пи-
са ном” пра ви лу „ра сту” у гра ни ца-

Конфедерација се залеће: Челни људи КСС-а
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Ре грес и то пли оброк оба ве за
по сло да ва ца

Ве ли ки је успех што смо ко нач но, 
за јед но са дру гим ре пре зен та тив-

ним син ди ка том, кон кре ти зо ва ли при-
чу око до дат ног пен зи о ног оси гу ра-
ња. Ис пу њен је је дан од стра те шких 
ци ље ва у на шем ра ду, ин ве сти ци ја 
у бу дућ ност свих нас. По шта је ме ђу 
рет ким ком па ни ја ма ко ја омо гу ћа-
ва сво јим рад ни ци ма ову по год ност, 
а Ср би ја је на по след њем ме сту по 
бро ју за по сле них ко ји има ју овај об-
лик оси гу ра ња. Ове чи ње ни це ни су 
охра бру ју ће, али нас чи не још по но-
сни јим што смо пре по зна ли про блем 
и ус пе ли да оства ри мо упла те у фонд 
до дат ног пен зи о ног оси гу ра ња за на-
ше за по сле не.

Упла те у фон до ве до дат ног пен-
зиј ског оси гу ра ња ре дов но „ле жу” на 
ра чу не на ших за по сле них и сви они 
има ју мо гућ ност пра ће ња ста ња и 
при но са на сво јим ра чу ни ма пре ко 
Ин тер не та и днев не штам пе. Тр жи ште 
до бро вољ них пен зи о них фон до ва 
из да на у дан је све раз ви је ни је, што 
отва ра мо гућ ност из бо ра и евен ту ал-
не про ме не фон да у за ви сно сти од 
при но са и на чи на на ко ји се упра вља 
на шим па ра ма. Иако је ово ду го роч на 
ин ве сти ци ја и још је ра но за би ло ка-
кву озбиљ ни ју ра чу ни цу, за по сле ни 
су већ ис ка за ли за ин те ре со ва ност за 
пре ла зак у дру ги фонд, чи ја вред ност 
ин ве сти ци о не је ди ни це бр же ра сте.

Син ди кат ПТТ Ср би је је сво јим 
упор ним ак тив но сти ма из бо рио ову 

по вољ ност за све на ше рад ни ке, али 
ми ипак не мо же мо да вам су ге ри ше-
мо за ко ји фонд да се опре де ли те уко-
ли ко ни сте за до вољ ни ра дом фон да 
у ко ме има те отво рен ра чун. Из бор је 
са мо ваш, а ми смо вам при пре ми ли 
нео п ход не по дат ке и ин фор ма ци је ко-
је би мо гле би ти од по мо ћи 

Кре та ње вред но сти 
инвестици о них је ди ни ца

Вред ност ин ве сти ци о не је ди ни це 
је, по ред име на и ре но меа дру штва 
ко је упра вља фон дом, сва ка ко нај зна-
чај ни ји по да так ко ји ука зу је на успе-
шност у ра ду са мог дру штва. Раз ли ке 
ко је тре нут но по сто је у вред но сти ин-
ве сти ци о них је ди ни ца по је ди них фон-
до ва су, пре све га, ре зул тат ко ји је до-
би јен на стар ту, та ко да фон до ви ко ји 
су по че ли са ра дом ра ни је, има ју ве ћу 
вред ност ин ве сти ци о не је ди ни це.

Дру ги фак тор ко ји ути че на при нос 
сред стви ма на ва шим ра чу ни ма је 
успе шно во ђе ње ин ве сти ци о не по ли-
ти ке дру шта ва ко је упра вља фон дом. 
У та бе ли вам да је мо при каз кре та ња 
вред но сти ин ве сти ци о них је ди ни ца 
за по след ња два ме се ца пре ма из во-
ру На род не бан ке Ср би је.

Про ме на фон да

Рас пи та ли смо се о про це ду ри ко ју 
је по треб но спро ве сти уко ли ко же ли-
те да про ме ни те Дру штво и Фонд у ко-
ме се тре нут но на ла зе ва ша сред ства.

Као пр во, у струч ној слу жби ор га-
ни за ци о ног де ла Пред у зе ћа у ко ме 
ра ди те тре ба под не ти зах тев за упла-
ту до пун ског пен зиј ског до при но са у 
но во и за бра ни пен зиј ски фонд. У по-
ме ну том зах те ву да ће те са гла сност 
да Пред у зе ће, у ва ше име и за ваш 
ра чун, упла ћу је ме сеч ни до при нос 
у но во и за бра ни до бро вољ ни пен зиј-
ски фонд, ко јим упра вља дру штво за 
ко је се од лу чи те.

Ти ме сте за вр ши ли је дан део по сла 
и на ред не упла те ће би ти пре у сме ре-
не у но во и за бра ни фонд. Члан ство 
у прет ход но иза бра ном фон ду се не 
га си ауто мат ски, а до са да упла ће на 
сред ства оста ју на ра чу ну „ста рог 
фон да”. Сва ки за по сле ни, као вла сник 
сред ста ва, мо же сво је руч но пот пи са-
ним зах те вом за пре нос ра чу на да 
иста пре не се у но во и за бра ни фонд, 
чи ме се га си и члан ство у „ста ром фон-
ду”. Зах тев за пре нос ра чу на пот пи су-
је се у но во и за бра ном фон ду, ко ји ће 
за вас из вр ши ти тран сак ци ју пре но са 
сред ста ва и о то ме вас оба ве сти ти.

Ва жно је ис та ћи да у ро ку од 

ме сец да на од пре да је зах те ва за 

про ме ну члан ства не пот пи су је те 

зах тев за пре нос ра чу на из ста рог 

у но ви фонд, ка ко не би до шло до 

по гре шне упла те до при но са у ста-

ри фонд где је ра чун уга шен.

На да мо се да смо и овим ин фор-
ма ци ја ма по мо гли свим на шим чи та-
о ци ма да от кло не не ке не до у ми це. 
На ста ви ће мо са пра ће њем ове те ме, 
а кре та ње вред но сти ин ве сти ци о них 
је ди ни ца и ак ту ел не ин фор ма ци је 
око до дат ног пен зиј ског оси гу ра ња 
обез бе ђе не су вам на ин тер нет пре-
зен та ци ји Син ди ка та ПТТ Ср би је, на 
по зна тој адре си: www.sindikat-pttsr-
bije.org.yu/penzijsko_osiguranje.html

ДО ДАТ НО ДО БРО ВОЉ НО ПЕН ЗИ О НО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Ре дов не упла те

ма пла ни ра не ин фла ци је, док су 
са дру ге стра не тро шко ви жи во та 
кон стант но из над ње. По себ но су 
угро же ни за по сле ни са нај ни жим 
за ра да ма, ко ји жи ве на иви ци ег-
зи стен ци је. До дат ни про блем за 
нас, обич не рад ни ке, је сте што се 
у утвр ђе ној „ма си за ра да” за на ша 

пред у зе ћа на ла зе и ви со ке за ра де 
ме на џе ра. 

ДА КЛЕ, ДОК НАМ СЕ ЗА РА ДЕ 

СТАЛ НО СМА ЊУ ЈУ, ОД НАС СЕ ТРА-

ЖИ ДА СВЕ ВИ ШЕ РА ДИ МО!

За то Кон фе де ра ци ја сло бод них 
син ди ка та зах те ва од Вла де Ср би-
је да, као ве ћин ски вла сник у овом 

сек то ру, са крај њом озбиљ но шћу 
раз мо три на ве де не чи ње ни це при-
ли ком утвр ђи ва ња по ли ти ке за ра да 
за јав на пред у зе ћа и јав ни сек тор, 
јер не ће мо до зво ли ти да ље обез вре-
ђи ва ње на шег ра да, ни ти же ли мо да 
бу де мо те ма за но ву со ци јал ну де ма-
го ги ју.

Датум Garant Raiff eisen Delta-Generali DDOR Dunav NLB Triglav

03. 09. 2007. 1192.92 1154.53 1224.39 1126.80 1032.10 1020.93 0.00

12. 09. 2007. 1188.39 1151.72 1215.49 1121.76 1030.35 1018.19 1000.17

25. 09. 2007. 1179.44 1138.87 1213.03 1110.56 1023.87 1016.07 984.52

01. 10. 2007. 1190.88 1144.30 1214.95 1113.94 1028.76 1017.79 990.43

10. 10. 2007. 1187.66 1141.10 1219.05 1109.31 1025.11 1019.39 983.67

15. 10. 2007. 1182.68 1132.62 1218.17 1102.06 1017.98 1016.74 977,54

25. 10. 2007. 1171.01 1135.26 1206.34 1090.35 1009.87 1007.50 987.09

Табела вредности инвестиционих јединица
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ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈА НА РАД НОМ МЕ СТУ

Мо бинг – но во име за ста ри 
проблем

Пси хич ко мал тре ти ра ње на рад-
ном ме сту је че сто за сту пље на 

по ја ва о ко јој се код нас рет ко при ча. 
Сек су ал но уз не ми ра ва ње, иг но ри са-
ње, исме ја ва ње, прет ње, за ки да ње 
на за ра ди, са мо су не ки од об ли ка 
зло ста вља ња. Тер мин ко ји се 
код нас све че шће чу је 
– мо бинг, об у хва та све 
вр сте ши ка ни ра ња 
на по слу. У Син ди-
ка ту ПТТ Ср би је 
смо пре по зна-
ли по тен ци јал-
ни про блем и 
спрем ни смо у 
сва ком тре нут-
ку да по мог не мо 
и за шти ти мо све 
жр тве евен ту ал-
ног мал тре ти ра ња.

Мо бинг је спе ци фич-
ни об лик по на ша ња на 
рад ном ме сту у ко ме шеф 
или ко ле ге зло ста вља ју и по ни жа ва ју 

дру гу осо бу с ци љем да угро зе њен 
углед и до сто јан ство, што на кра ју до-
во ди до угро же ног пси хич ког и фи-
зич ког здра вља жр тве. За раз ли ку од 
за пад них европ ских зе ма ља, код нас 
се о мо бин гу ско ро ни шта не зна.

Те го бе на ко је се угро же ни на по-
слу нај че шће жа ле су без вољ ност, 
по вла че ње у се бе, гла во бо ља и по ви-
шен крв ни при ти сак. Због стра ха од 

по сле ди ца, угро же ни за по сле ни се 
нај че шће пла ше да по тра же по моћ 
од над ле жних у сво јој фир ми. Кад 
пси хич ки про бле ми до стиг ну вр ху-
нац, је ди но ре ше ње ко је им пре о ста-

је је од ла зак код пси хи ја тра
У стра ној ли те ра ту ри већ 

по сто ји оби ље на уч них 
ра до ва ко ји се ба ве 

тим фе но ме ном. 
У Ср би ји за са да 
не ма ме то до ло-
шки осми шље-

них ис тра жи ва ња, 
иако смо све до ци 
по сле ди ца ко је 
дру штво у тран-

зи ци ји оста вља на 
пси хич ко здра вље. 
Ис ку ства за пад них 
зе ма ља го во ре ка-

ко се у функ ци ји 
ин ду стри ја ли за-
ци је и гло ба ли за-

ци је мо же оче ки ва ти по раст жр та ва 
мо бин га. Да би се про блем де таљ но 
ана ли зи рао и да би се при пре ми ли 
ал го рит ми за ди јаг но сти ку и те ра пи-
ју по те шко ћа иза зва них мо бин гом, 
по треб но је спро ве сти епи де ми о ло-
шка ис тра жи ва ња и скре ну ти па жњу 

струч ња ка на тај со ци јал но-ме ди цин-
ски фе но мен.

Наш за кон не по зна је тер мин мо-
бинг, али пред ви ђа за бра ну сек су ал-
ног уз не ми ра ва ња и дис кри ми на ци-
је на рад ном ме сту. За по сле ни у том 
слу ча ју тре ба да се обра ти пре кр шај-
ном су ду, али мо ра сам да из не се до-
ка зе.

„Је ди на ствар ко ју не ко са да мо-
же да ура ди уко ли ко про це ни да је 
ши ка ни ран на по слу је сте да под-
не се ту жбу су ду, од но сно да суд у 
по ступ ку утвр ди да ли је до шло до 
дис кри ми на ци је или до сек су ал ног 
уз не ми ра ва ња, ка ко би оште ће на 
стра на евен ту ал но до би ла на кна ду 
ште те”, об ја шња ва Љи ља на Ми ло са-

вље вић, за ме ник ре пу блич ког ми ни-
стра за рад, за по шља ва ње и со ци јал-
на пи та ња.

Ис тра жи ва ња ка жу и да су жр тве 
мо бин га нај че шће љу ди пред пен зи-
јом, али и мла ди ко ји тек по чи њу с 
ра дом. Раз ви је ни је зе мље све та се 
на раз ли чи те на чи не ба ве раз ли чи-
тим об ли ци ма мо бин га, али за са да 
је Швед ска је ди на др жа ва у ко јој је 
мо бинг кри вич но де ло, под ло жно ка-
жња ва њу.

Жр тве

Па ра док сал но, али жр тва мо-
бин га је по све му ква ли тет ни ји 
ге нет ски ма те ри јал од сво јих 
„џе ла та” и то је оно што је чи ни 
пр во по тен ци јал ном, а он да и 
ствар ном жр твом те ро ра. Ако би-
сте по ми сли ли да жр тва мо бин га 
мо ра би ти не ки јад ни чак ко ји тр-
пи гнев го ми ле, љу то се ва ра те: 
жр тве мо бин га су по пра ви лу ве о-
ма сна жне, ин те ли гент не, ви со ко 
обра зо ва не и нео бич но при влач-
не осо бе ко је сво јим осо би на ма 
пре те да угро зе гру пу, од но сно, 
ма ње вред не пре тен ден те на ме-
сто во ђе гру пе.

Пр во су ђе ње за мо бинг
у Ср би ји 

Рад ни ца фа бри ке би скви та „Ја-
фа” у Цр вен ки Ве сна Са мар џић 
ту жи ла је фир му због пси хич ког 
зло ста вља ња на по слу. По кре нут 
је по сту пак у Оп штин ском су ду у 
Ку ли. Са мар џи ће ва је по сле 25 го-
ди на ра да у ра чу но вод ству, због 
не сла га ња са ру ко вод ством фир-
ме, пре ба че на у ма га цин. Ово је 
пр во су ђе ње за мо бинг у Ср би ји, 
док је у раз ви је ним европ ским зе-
мља ма мо бинг за кон ски санк ци о-
ни са на по ја ва и озна ча ва мо рал-
ни те рор на рад ном ме сту ко ји 
до во ди до мен тал не, пси хо со мат-
ске и со ци јал не пат ње жр тве.

Шта је мо бинг?

Мо бинг је те о рет ски и прак-
тич но емо ци о нал ни те рор гру пе 
над је дин ком. Ова кав вид на си ља 
нај че шће се сре ће у про фе си о-
нал ном окру же њу и сва кој дру гој 
си ту а ци ји у ко јој по сто ји осе ћај 
при пад но сти гру пи (чо пор ност) 
– по ли тич кој, ин те ре сној, ка стин-
ској или ши рој со ци јал ној. Мо-
бинг се, по пра ви лу, ре флек ту је 
на све аспек те ова ко угро же не 
је дин ке.
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СТА ТИ СТИ КА И СТВА РА ЊЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ ЗА ПРЕ ГО ВО РЕ О ЗА РА ДА МА

По сто је ћи раст не до во љан
У прет про шлом бро ју син ди кал ног 

ли ста „По штар” пр ви пут је дат 
осврт на ста ти сти ку фи зич ког оби ма 
услу га у на шем пред у зе ћу и та да смо 
се за пи та ли ка ко то да нам обим услу-
га ра сте, а да на ше пла те не пра те тај 
тренд. Сви зна мо да смо нај ве ће по-
ве ћа ње пла та има ли на са мом по чет-
ку те ку ће го ди не и да са да „крц ка мо” 
оних три пу та по три од сто по ве ћа-
ња (са април ском, јул ском и ок то бар-
ском пла том). Та ко ђе, сви зна мо и 
осе ћа мо да и ка да нам се пла та по ве-
ћа за „чи та вих три по сто", у сле де ћа 
два ме се ца до би је мо не ка ума ње ња, 
ко ја ни ко не зна да об ја сни. И та ко, 
ето нас тре ћег ме се ца опет на по чет-
ку овог сво је вр сног „тро ме сеч ног 
плат ног бер муд ског тро у гла”. Ко чи-
та овај текст пи та ће се шта је са пла-
та ма по сло вод ства, ко је су „не ви дљи-
ве” (јер они има ју свој бу џет за пла те 
и ужи ва ју) док „си ро ти ња ра ја” гле да 
у па суљ и на да се да ће нам Вла да Ср-
би је и Ми ни стар ство фи нан си ја уде-
ли ти не ки про це нат ви ше.

У тре нут ку док ово пи ше мо у то-
ку су но ви пре го во ри око за ра да за 
сле де ћу го ди ну са Ми ни стар ством 
фи нан си ја и мо гли би да бу де мо за-
до вољ ни ако из деј ству је мо слич но 
по ве ћа ње као ово го ди шње. Али, „не 
ле жи вра же”, јер пр ве на ја ве из Вла де 
Ср би је су да ће мо до би ти „за мр за ва-
ње пла та”. Не ка јав на пред у зе ћа по ве-
ћа ва ју пла те и пре ко одо бре них, јер 
они ко ји су на бу џе ту не ма ју ли ми те, 
а ти „ма ли по шта ру” ра ди, зној се, ки-
ла ви са пре те шким тор ба ма, али ве-
ћу пла ту до би ти не ћеш! Ако ствар но 
бу де ова ко, ни смо си гур ни да ће наш 
рад ник то ви ше тр пе ти, али у овом тек-
сту по за ба ви ће мо се, пре све га, ста ти-
сти ком и на шим ба зич ним услу га ма, 
основ ном из во ру на шег при хо да.

Да ли на ше пла те мо гу и тре ба да 
пра те тренд ра ста/опа да ња на ших 
основ них услу га? Би ло би ло гич но 
да ко ли ко ра диш, то ли ко и за ра ђу-
јеш, па ако си до бар – има ћеш, а ако 
си лењ и лош – про па шћеш. Ипак, 
ка ко ре ко смо у прет ход ном де лу тек-
ста, у на шем слу ча ју ни је та ко.

Као што се ви ди из та бе ле, у пе-
ри о ду ја ну ар-сеп тем бар 2005-2007. 
го ди не, у за ви сно сти од вр сте услу ге, 
по сто је раз ли чи ти трен до ви. На и ме, 
на ша основ на услу га (пи смо но сна), 
бе ле жи кон стант ни раст и то од ско-
ро 18 од сто у 2006. го ди ни, а то ком 
2007. го ди не раст од ско ро 22 про цен-
та у од но су на ба зну 2005. го ди ну. На 
жа лост, тре ба на по ме ну ти да је ова 
ана ли за ра ђе на без по да та ка о при-
хо ди ма од услу га, што је, при зна ће те, 
вр ло ва жан по да так за це лу при чу.

Ка да је реч о па ке ти ма, ви ди се из 
та бе ле да од ла зак „Не кер ма на” и „Кве-
леа” 2006. го ди не са на шег тр жи шта 
ни је на до ме штен но вим услу га ма и но-
вим ве ли ким ко ри сни ци ма. На овом 
сег мен ту тр жи шта се нај бо ље осе ћа 
чи ње ни ца да још ни је фор ми ра на Ре-
пу блич ка ре гу ла ци о на аген ци ја за по-
штан ски са о бра ћај. На и ме, пре во зом 
па ке та се ба ве сви ре дом, од ауто пре-
во зни ка до ку рир ских фир ми. А код 
нас, с дру ге стра не, по сто је стро га пра-
ви ла, шта је па кет, ка ко се пра вил но 
па ку је...

Са дру ге стра не, екс прес услу ге 
бе ле же раст из го ди не у го ди ну и то 
од 73 од сто 2006. го ди не у од но су на 
2005. го ди ну и 49 про це на та у те ку-
ћој го ди ни у од но су на 2006. На ове 
ре зул та те, по ред на шег ра да, ути че и 
раст са мог тр жи шта екс прес (ку рир-
ских) услу га у Ср би ји. Ово тр жи ште 
је у екс пан зи ји и на ње га „струч ња-
ци” ко ји во де По шту мо ра ју обра ти-
ти по себ ну па жњу јер су за тај по сао 
до бро пла ће ни.

Кад је реч о нов ча ним услу га ма, 
по сто ји бла ги по раст ових услу га 
(око 2,5 од сто) у од но су на ба зну 
2005. го ди ну. И у овом сег мен ту услу-
га се из у зет но пу но ра ди, шал те ри су 

нај че шће „пу ни”, уво ди мо но ве услу-
ге, али и кон ку рен ци ја је све ја ча.

Ка да са гле да мо ста ње фи зич ког 
оби ма услу га, из гле да да нас те за 
о по ве ћа њу пла та на осно ву ни воа 
услу га не би од ве ла на пра ви ко ло-
сек. Те шко да би смо би ли за до вољ-
ни по ве ћа њи ма на го ди шњем ни воу 
од пар про це на та, али с дру ге стра не 
мо ра мо по ста ви ти кључ но пи та ње – 
да ли је и по сло вод ство у до вољ ној 
ме ри ра ди ло на по љу обез бе ђе ња 
по сла рад ни ци ма, јер у усло ви ма ка-
да нам БДП ра сте по го ди шњој сто пи 
од 6-7 про це на та, по ста вља се пи та-
ње да ли су го ре на ве де ни ре зул та ти 
до вољ но до бри?

Све у све му, без об зи ра на по зи ти-
ван тренд код ве ћи не услу ге, те шко 
да мо же мо пред Вла ду Ср би је са мо 
са ар гу мен ти ма о бро ју услу га, због 
че га се у це лу при чу о по ве ћа њу пла-
та мо ра узе ти у об зир и не из бе жни 
од нос при хо да и рас хо да, „до при нос 
бу џе ту” (ње го во кон стант но пу ње ње 
са не ко ли ко ми ли јар ди ди на ра на 
го ди шњем ни воу), нај ни жи про сек 
пла та у од но су на оста ла јав на пред-
у зе ћа (осим гу би та ша из Же ле зни-
це), зна чај на шег си сте ма за уку пан 
раз вој при вре де и услу жног сек то-
ра и слич но. Ве ру је мо да је, по ред 
ста ти сти ке и не по бит них ре зул та та 
ко је оства ру ју за по сле ни, кључ за си-
гур ни ју бу дућ ност По ште и за раст 
за ра да у до ма ћин ском по сло ва њу, 
по ста вља њу на ру ко во де ћа ме ста 
струч ња ка а не по ли тич ких по слу-
шни ка и ве ћем ан га жма ну ре пу блич-
ке вла де (као вла сни ка ПТТ-а) на за-
шти ти по штан ских услу га. То је и део 
зва нич не стра те ги је на шег син ди ка-
та у пре го во ри ма са над ле жним ми-
ни стар стви ма и по сло вод ством.

В. Ђ.

ОБИМ УСЛУГА јануар - септембар

врста услуге 2005 2006 2007

писмоносне услуге 159.004.587 187.524.887 193.915.067

пакетске услуге 823.999 1.204.803 662.127

експрес услуге 546.537 944.696 1.409.697

новчане услуге 92.261.347 92.112.280 94.391.758

Извор: Званична статистика
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СО ЛИ ДАР НА ПО МОЋ МО ЖЕ СЕ ОСТВА РИ ТИ И ИЗ СРЕД СТА ВА ЗА СО ЛИ ДАР НЕСО ЛИ ДАР НА ПО МОЋ МО ЖЕ СЕ ОСТВА РИ ТИ И ИЗ СРЕД СТА ВА ЗА СО ЛИ ДАР НЕ
ПО МО ЋИ ПРЕД У ЗЕ ЋАПО МО ЋИ ПРЕД У ЗЕ ЋА

Кад је нај потреб ни је…Кад је нај потреб ни је…

Као пр во, сви чла но ви на шег син-
ди ка та су ауто мат ски и чла но ви 

и Фон да со ли дар но сти Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, ко ји не ма ни ка кве ве зе 
са сред стви ма за со ли дар не по мо ћи 
Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср-
би ја”. Мно ги на ши чла но ви ко ји до би ју 
по моћ из син ди кал ног Фон да не ша љу 
зах те ве над ле жним слу жба ма у Пред у-
зе ћу и та ко би ва ју ус кра ће ни за пра во 
ко је им при па да.

Пра во на со ли дар ну по моћ из сред-
ста ва Фон да со ли дар но сти син ди ка та 
про ис ти че из члан ства у на шем син-
ди ка ту, а пра во на со ли дар ну по моћ 
Пред у зе ћа про ис ти че из рад ног од-
но са. Зах тев за до де лу со ли дар не 
по мо ћи из сред ста ва син ди кал не 
чла на ри не се под но си син ди кал ном 
пред став ни ку у ор га ни за ци о ном де лу 
где члан ра ди, а зах тев за до де лу сред-
ста ва за со ли дар не по мо ћи из фон да 
Пред у зе ћа пре ко струч не слу жбе у РЈ, 
а пре ма пра вил ни ку из ко га из два ја мо 
нај зна чај ни је де ло ве.

ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” је Пла-
ном по сло ва ња за 2007. го ди ну, у 
скла ду са Ко лек тив ним уго во ром (а и 
пре ма за кон ској оба ве зи), пред ви де-
ло сред ства за со ли дар не по мо ћи у 
из но су од 62.880.000 ди на ра.

Со ли дар не по мо ћи се до де љу ју по 
сле де ћим осно ва ма: ро ђе ње де те та, 
ду жа и те жа обо ље ња, здрав стве на 
ре ха би ли та ци ја, на бав ка ор то пед ских 
по ма га ла, смрт ни слу ча је ви и еле мен-
тар не не по го де и ван ред ни до га ђа ји. 
Сред ства се мо гу до де ли ти за по сле ни-
ма из фон да со ли дар но сти пред у зе ћа, 
уз од го ва ра ју ћу до ку мен та ци ју, као и 
уз оба ве зно ми шље ње и про це ну Слу-
жбе за со ци јал ну за шти ту при Ди рек-
ци ји за ка дро ве, ко ја цен тра ли зо ва но 
об ра ђу је све зах те ве за по сле них из 
обла сти со ци јал не про бле ма ти ке и со-
ли дар них по мо ћи

Ро ђе ње де те та

Сва ки за по сле ни има пра во на со-
ли дар ну по моћ у слу ча ју ро ђе ња де те-

та. У том слу ча ју но во пе че ни ро ди тељ 
тре ба да по ша ље Ди рек ци ји за ка дро-
ве, по сред ством над ле жне слу жбе ор-
га ни за ци о не це ли не у ко јој ра ди, сле-
де ћа до ку мен та:

–  по пу њен обра зац „Зах тев за до де-
лу со ли дар не по мо ћи за ро ђе ње”,

–  из вод из ма тич не књи ге ро ђе них 
де те та.

На осно ву те до ку мен та ци је Ди рек-
ци ја за ка дро ве до но си ре ше ње о до-
де ли со ли дар не по мо ћи рад ни ку ПТТ-
а и то у ви си ни јед не про сеч не бру то 
за ра де у Пред у зе ћу, оства ре не у ме се-
цу ро ђе ња де те та.

Ду жа и те жа бо лест

Со ли дар на по моћ за слу чај ду же 
или те же бо ле сти мо же се до де ли ти:

–  ка да је за по сле ни у кон ти ну и те ту 
на бо ло ва њу ду жем од шест ме се-
ци;

–  ка да за по сле ни, или члан ње го-
ве уже по ро ди це (брач ни друг и 
де ца), бо лу је од ма лиг них обо ље-
ња, хе ре ди тар них и де ге не ра тив-
них обо ље ња нер вног ми шић ног 
си сте ма, од те шких кар ди о ва ску-
лар них бо ле сти ко је из и ску ју хи-
рур шке за хва те;

–  ако је по треб на тран спла та ци ја 
ор га на и тки ва, ако је ди јаг но за 
ту бер ку ло за, ако су у пи та њу те-
шка не у роп си хи ја триј ска обо ље-
ња с хо спи тал ним ле че њем или 
те шки об ли ци сте ри ли те та ко ји 
зах те ва ју сло же не здрав стве не 
трет ма не, а не па да ју на те рет 
Фон да здрав стве не за шти те;

–  ако за по сле ни или члан ње го ве 
уже по ро ди це има те же обо ље-
ње ви тал них ор га на ко је под ра-
зу ме ва опе ра ци ју или ле че ње у 
ино стран ству по пре по ру ци кон-
зи ли ју ма ле ка ра, тро шко ви се 
мо гу на док на ди ти у са рад њи са 
син ди ка ти ма, на осно ву про це не 
Слу жбе за со ци јал ну за шти ту.

За оства ре ње пра ва на со ли дар ну 
по моћ за ду же и те же обо ље ње, за по-

сле ни тре ба да до ста ви над ле жном 
со ци јал ном рад ни ку на ми шље ње сле-
де ћу до ку мен та ци ју:

–  по пу њен обра зац „Зах тев за до де-
лу со ли дар не по мо ћи”;

–  здрав стве ну до ку мен та ци ју са 
спе ци ја ли стич ким на ла зи ма и 
пре по ру че ним те ра пи ја ма;

–  ра чун или пред ра чун, уко ли ко 
ле че ње из и ску је сред ства за по-
сле ног;

–  по твр ду Фон да здрав стве ног оси-
гу ра ња да не сно си тро шко ве; 

–  по твр ду брач ног дру га да ни је до-
био со ли дар ну по моћ по истом 
осно ву;

– до зна ке.
За бо ло ва ња ду жа од 180 да на, на 

осно ву при ло же не до ку мен та ци је и 
ми шље ња над ле жног со ци јал ног рад-
ни ка, Ди рек ци ја за ка дро ве до но си 
ре ше ње о до де ли со ли дар не по мо ћи у 
ви си ни јед не про сеч не за ра де у Пред у-
зе ћу, ис пла ће не у прет ход ном ме се цу.

У по је ди ним слу ча је ви ма, за ви сно 
од ме ди цин ске до ку мен та ци је, до ста-
вље них ра чу на и од пла ни ра них сред-
ста ва, из нос со ли дар не по мо ћи од ре-
ђу је Слу жба за со ци јал ну за шти ту.

Ди рек ци ја за ка дро ве, у са рад њи 
са син ди ка ти ма, мо же да ор га ни зу је и 
ху ма ни тар не по мо ћи за ле че ње те жих 
здрав стве них про бле ма за по сле ног, 
ње го вог брач ног дру га или де те та.

Здрав стве на
ре ха би ли та ци ја

За по сле ног на ре ха би ли та ци ју у 
од го ва ра ју ћи ре ха би ли та ци о ни цен-
тар мо же да упу ти ле кар ска ко ми си ја. 
У том слу ча ју со ци јал ном рад ни ку тре-
ба на ми шље ње до ста ви ти сле де ћу до-
ку мен та ци ју: 

–  по пу њен обра зац „Зах тев за до де-
лу со ли дар не по мо ћи”;

–  здрав стве ну до ку мен та ци ју са 
спе ци ја ли стич ким на ла зи ма и 
упу том ле кар ске ко ми си је и пре-
по ру ком РХ цен тра; 

– ра чун или пред ра чун; 

Ба ве ћи се син ди кал ним ра дом, уви де ли смо да по сто је те шко ће у оства ри ва њу пра ва на со ли дар не помоћи 

у Пред у зе ћу, а да је је дан од нај ве ћих про бле ма не ин фор ми са ност за по сле них. Ко ри сти мо ову при ли ку да 

упо зна мо све на ше чла но ве са њи хо вим пра ви ма и на чи ном на ко ји то пра во мо гу остварити.
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–  по твр ду Фон да здрав стве ног оси-
гу ра ња да не сно си ове тро шко ве;

–  по твр ду брач ног дру га да ни је до-
био по моћ по истом осно ву.

На осно ву до ку мен та ци је и ми шље-
ња над ле жног со ци јал ног рад ни ка, Ди-
рек ци ја за ка дро ве до но си ре ше ње за 
до де лу со ли дар не по мо ћи у про це ње-
ном из но су, ускла ђе ном са фи нан сиј-
ским мо гућ но сти ма Пред у зе ћа.

Пре вен тив на
ре ха би ли та ци ја

При ли ком упу ћи ва ња на ову ре ха-
би ли та ци ју ко ја тра је де сет да на, пред-
ност има ју за по сле ни с хро нич ним 
обо ље њи ма, они с ви ше го ди на ста жа 
и жи во та, као и они ко ји ра де на рад-
ним ме сти ма ко ја из и ску ју ве ћа оп те-
ре ће ња.

При ја вљи ва ње се оба вља то ком 
чи та ве го ди не. Ди рек ци ји за ка дро ве, 
по сред ством над ле жне слу жбе у ор га-
ни за ци о ној це ли ни за по сле ног. Ка ко 
би оства ри ли ово пра во, по треб но је 
до ста ви ти сле де ћу до ку мен та ци ју:

–  по пу њен обра зац „Зах тев за до де-
лу со ли дар не по мо ћи” (за о кру жи-
ти: здрав стве на ре ха би ли та ци ја 
за по сле ног) и

–  пра те ћу здрав стве ну до ку мен та-
ци ју (уко ли ко по сто ји).

На осно ву ми шље ња над ле жног со-
ци јал ног рад ни ка, одо бра ва се бес пла-
тан де се то днев ни опо ра вак и аде кват-
ни ме ди цин ски трет ма ни у РХ цен тру 
у Ива њи ци. Пред ви ђе но је и да пут не 
тро шко ве до овог РХ цен тра не сно си 
ПТТ рад ник, већ Пред у зе ће.

На бав ка ор то пед ских
по ма га ла

Ор то пед ска по ма га ла за за по сле-
ног или чла на ње го ве уже по ро ди це 
(брач ни друг и де ца), ко ја па да ју на 
те рет Фон да здрав стве ног оси гу ра-
ња, на ба вља ју се на осно ву пред ло га 
ле кар ске ко ми си је, а у ви си ни из но са 
на при ло же ном ра чу ну. За по сле ни је 
у оба ве зи да на кнад но упла ти Пред у-
зе ћу сред ства ко је је до био од Фон да. 

По штан ски рад ник, по сред ством 
над ле жне слу жбе у сво јој ор га ни за-
ци о ној це ли ни, до ста вља со ци јал ном 
рад ни ку на ми шље ње сле де ћу до ку-
мен та ци ју:

–  по пу њен обра зац „Зах тев за до де-
лу со ли дар не по мо ћи”;

–  здрав стве ну до ку мен та ци ју и 
упут ле кар ске ко ми си је о оправ-

да но сти ку по ви не ор то пед ског 
по ма га ла;

– ра чун или пред ра чун;
–  по твр ду да брач ни друг ни је до-

био со ли дар ну по моћ по истом 
осно ву.

Ди рек ци ја за ка дро ве до но си ре-
ше ње о до де ли со ли дар не по мо ћи у 
од ре ђе ном из но су, ко ји за ви си од вр-
сте и це не ор то пед ског по ма га ла.

Смрт ни слу ча је ви

Со ли дар на по моћ по овом осно ву 
ис пла ћу је с у слу ча ју смр ти ПТТ рад-
ни ка или чла на ње го ве уже по ро ди це 
(брач ни друг и де ца).

Ако рад ни ку ПТТ-а пре ми не члан 
уже по ро ди це, зах тев се до ста вља Ди-
рек ци ји за ка дро ве, по сред ством над-
ле жне слу жбе ор га ни за ци о не це ли не 
за по сле ног. Тре ба при ло жи ти сле де ћу 
до ку мен та ци ју:

–  по пу њен обра зац „Зах тев за до де-
лу со ли дар не по мо ћи”; 

–  ра чун са спе ци фи ка ци јом по греб-
них тро шко ва за опре му и услу-
ге;

– из вод из ма тич не књи ге умр лих; 
–  по твр ду Фон да пен зиј ско ин ва-

лид ског оси гу ра ња о ис пла ће ној 
по мо ћи (уко ли ко је по кој ник пен-
зи о нер);

–  по дат ке о стан дард ним тро шко-
ви ма у ме сту са хра не од Јав ног 
ко му нал ног пред у зе ћа за по греб-
не услу ге.

На осно ву ове до ку мен та ци је од-
ре ђу је се со ли дар на по моћ и то у 
вред но сти про сеч не бру то за ра де у 
Пред у зе ћу и на кна да по греб них тро-
шко ва. Под по греб ним тро шко ви ма 
под ра зу ме ва ју се про сеч ни тро шко ви 
по греб не опре ме у ме сту са хра не, као 
и ствар ни тро шко ви пре во за умр лог 
до ме ста са хра не, на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је.

Ако пре ми не ПТТ рад ник, ње го ва 
по ро ди ца има пра во на со ли дар ну 
по моћ у ви си ни про сеч не бру то за ра-
де, као и на обе ште ће ње од оси гу ра-
ва ју ћег дру штва пре ма ва же ћој по ли-
си (зах тев оси гу ра ва ју ћем дру штву 
под но си се по сред ством Ди рек ци је 
за прав не по сло ве). По ро ди ца пре ми-
ну лог ПТТ рад ни ка, по сред ством над-
ле жне слу жбе ор га ни за ци о не це ли не 
где је пре ми ну ли био за по слен, тре ба 
да под не се Ди рек ци ји за ка дро ве сле-
де ћу до ку мен та ци ју:

–  по пу њен обра зац „Зах тев за до де-
лу со ли дар не по мо ћи”;

– из вод из ма тич не књи ге умр лих; 
–  до каз о срод ству са пре ми ну лим.

Еле мен тар не не по го де
и ван ред ни до га ђа ји

Ако је на чи ње на ма те ри јал на ште-
та услед по пла ва, зе мљо тре са, по жа-
ра, кли зи шта, ра та и дру гих ван ред них 
не при ли ка, рад ник ПТТ-а има пра во 
на со ли дар ну по моћ за убла жа ва ње 
по сле ди ца еле мен тар них не по го да и 
ван ред них до га ђа ја.

По сред ством сво је над ле жне слу-
жбе, за по сле ни тре ба да по ша ље Ди-
рек ци ји за прав не по сло ве (ко ја фор-
ми ра ко ми си ју за утвр ђи ва ње ште те), 
уз про прат ни до пис, сле де ћу до ку мен-
та ци ју:

–  по пу њен обра зац „Зах тев за до де-
лу со ли дар не по мо ћи”; 

–  фо то ко пи је лич них ка ра та за по-
сле ног и свих чла но ва до ма ћин-
ства;

–  за пи сник и по твр ду над ле жне 
оп штин ске ко ми си је о утвр ђе ној 
ште ти и ње ном оби му;

–  по твр ду оп шти не да ли је и у ком 
из но су, по овом осно ву, под но си-
о цу зах те ва ис пла ће на по моћ;

–  фо то ко пи ју уго во ра о вла сни штву 
стам бе ног објек та;

– упо треб ну до зво лу;
–  гра ђе вин ску до зво лу и про јект ну 

до ку мен та ци ју;
–  уве ре ње Ре пу блич ке упра ве јав-

них при хо да о из ми ре њу по ре за 
на имо ви ну; 

–  из ја ву за по сле ног о по се до ва њу 
дру ге не по крет но сти;

–  из ја ву чла но ва по ро ди це о вла-
сни штву не по крет но сти;

–  за из др жа ва не чла но ве до ма ћин-
ства по треб на је и фо то ко пи ја 
здрав стве не књи жи це, од но сно 
из др жа ва о ца, а за не за по сле не 
по твр да са тр жи шта ра да;

–  до каз о свим при ма њи ма под но-
си о ца зах те ва и за по сле них чла-
но ва ње го вог до ма ћин ства.

Ди рек ци ја за ка дро ве, у за ви сно-
сти од про це ње не ште те на осно ву 
кри те ри ју ма ко ми си је за утвр ђи ва ње 
ште те, до но си ре ше ње за до де лу со ли-
дар не по мо ћи.

На да мо се да смо овим крат ким 
под се ћа њем и упут ством по мо гли и 
под се ти ли све за по сле не да се у не-
во љи, по ред син ди кал ног, мо гу обра-
ти ти и Фон ду со ли дар но сти По ште 
Ср би је.
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На осно ву чла на 247. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05 и 61/05) Вла да, Син ди кат ПТТ Ср би је и Син ди-
кат Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” – „Не за ви сност”, као ре пре зен та тив ни син ди ка ти у Јав ном пред у зе ћу 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” (у да љем тек сту - ре пре зен та тив ни син ди ка ти) и ге не рал ни ди рек тор Јав ног пред у зе ћа ПТТ 
са о бра ћа ја "Ср би ја" (у да љем тек сту - ге не рал ни ди рек тор), за кљу чу ју

КО ЛЕК ТИВ НИ УГО ВОР ЗА ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ПТТ СА О БРА ЋА ЈА "СР БИ ЈА"

РАДНА ВЕРЗИЈА
I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим ко лек тив ним уго во ром уре ђу ју се 

пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле них 
из рад ног од но са у Јав ном пред у зе ћу ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја” (у да љем тек сту: Пред у зе-
ће), ме ђу соб ни од но си уче сни ка овог ко лек-
тив ног уго во ра и дру га пи та ња од зна ча ја за 
за по сле не и Пред у зе ће.

Члан 2.
Овај ко лек тив ни уго вор при ме њу је се на 

све за по сле не у Пред у зе ћу.
Пред лог син ди ка та је да се у чла ну 2. до-

да но ви став ко ји гла си:

„Од ред бе овог ко лек тив ног уго во ра ко ји-
ма се уре ђу ју за ра де за по сле них, при ме њу ју 
се и на по сло вод ство Пред у зе ћа.”

Члан 3.
Из у зет но од чла на 2. овог ко лек тив ног 

уго во ра, од ред бе овог ко лек тив ног уго во ра  
ко ји ма се уре ђу ју за ра де за по сле них, не при-
ме њу ју се на по сло вод ство Пред у зе ћа.

Пред лог син ди ка та је да се члан 3. 
брише.

II. УГО ВОР О РА ДУ

1. За кљу чи ва ње

Члан 4.
Уго вор о ра ду за кљу чу ју за по сле ни и ге-

не рал ни ди рек тор или за по сле ни ко га он 
овласти.

2. Са др жи на

Члан 5.
По ред еле ме на та про пи са них за ко ном, 

уго вор о ра ду са др жи и дру ге еле мен те, у 
за ви сно сти од кон крет ног слу ча ја, ко ји ма се 
уре ђу ју ду жи на проб ног ра да и при прав нич-
ког ста жа и дру га пра ва и оба ве зе за по сле ног 
и Пред у зе ћа, у скла ду са за ко ном и овим ко-
лек тив ним уго во ром.

3. Из ме на уго во ре них
усло ва ра да

Члан 6.
Пред у зе ће мо же да по ну ди за по сле ном из-

ме ну уго во ре них усло ва ра да за кљу чи ва њем 
анек са уго во ра о ра ду, у слу ча је ви ма утвр ђе-
ним за ко ном и у слу ча је ви ма:

–  из ме не пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и 
си сте ма ти за ци ји по сло ва и

–  ка да за по сле ни то зах те ва, а ти ме се не 
ре ме ти про цес ра да.

Члан 7.
За по сле ни мо же вр ши ти за ме ну из не над-

но од сут ног за по сле ног не пре кид но нај ду же 
30 ка лен дар ских да на.

За ме ну из ста ва 1. овог чла на, исти за по сле-
ни мо же вр ши ти са пре ки ди ма нај ду же 90 ка-
лен дар ских да на у то ку ка лен дар ске го ди не.

За ме на из не над но од сут ног за по сле ног, ко-
ја тра је ду же од 90 ка лен дар ских да на у ка лен-
дар ској го ди ни, не мо же се вр ши ти без са гла-
сно сти за по сле ног ко ји се упу ћу је на за ме ну.

Члан 8.
У хит ним слу ча је ви ма, ра ди обез бе ђи ва-

ња функ ци о ни са ња про це са ра да, упу ћи ва ње 
на за ме ну на дру ге по сло ве и у дру го ме сто 
ра да, мо же се из вр ши ти и на осно ву усме ног 
на ло га не по сред ног ру ко во ди о ца, уз оба ве зу 
до но ше ња и до ста ве од го ва ра ју ћег ак та за по-
сле ном по пра ви лу сле де ћег рад ног да на, уко-
ли ко за ме на тра је ду же од 24 ча са.

Члан 9.
За по сле ном се ако то зах те ва по тре ба 

про це са ра да, мо же при вре ме но или трај но 
про ме ни ти ме сто ра да, са мо из оправ да них 
раз ло га, уко ли ко за од ре ђе не по сло ве не ма за-
по сле них у ме сту ра да или бли же ме сту ра да.

За слу чај из ста ва 1. овог чла на, Пред у зе ће 
је ду жно да во ди ра чу на и о здрав стве но-со ци-
јал ним усло ви ма у ко ји ма жи ви и ра ди за по-
сле ни, мо гућ но сти ма ре дов ног пре во за и бла-
го вре ме ног до ла ска на рад и од ла ска са ра да, 
као и ви си ни по ве ћа них тро шко ва за Пред у зе-
ће и за по сле ног, због про ме не ме ста ра да.

4. При прав ни ци

Члан 10.
Са ли цем ко је пр ви пут за сни ва рад ни од-

нос за за ни ма ње, за ко је је сте кло од ре ђе ну 
школ ску спре му, рад ни од нос за сни ва се у 
свој ству при прав ни ка, ако је то као услов за 
рад на од ре ђе ним по сло ви ма утвр ђе но ва же-
ћим пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма-
ти за ци ји по сло ва.

Члан 11.
У ци љу при пре ме при прав ни ка за са мо ста-

лан рад, Пред у зе ће са чи ња ва про грам обу ке 
и про ве ре об у че но сти при прав ни ка.

При прав нич ки стаж тра је нај ду же:
1.  за при прав ни ке са сред њом школ ском 

спре мом, шест ме се ци,
2.  за при прав ни ке са ви шом школ ском 

спре мом или са за вр ше ним сту ди ја ма 

I сте пе на, осам ме се ци,
3.  за при прав ни ке са ви со ком школ ском 

спре мом или са за вр ше ним сту ди ја ма 

II сте пе на, два на ест ме се ци.

III. РАД НО ВРЕ МЕ

Рас по ред рад ног вре ме на

Члан 12.
Рас по ред рад ног вре ме на у Пред у зе ћу, у 

окви ру рад не не де ље, утвр ђу је се ак том ге-
не рал ног ди рек то ра или за по сле ног ко га он 
овла сти.

Днев но рад но вре ме за по сле них, ко ји ра-
де са ко ри сни ци ма услу га у скла ду са тех но ло-
шким про це сом ра да, об у хва та:

1.  вре ме по треб но за при пре му за рад,
2.  вре ме ра да са ко ри сни ци ма услуга,
3.  вре ме по за вр шет ку ра да са ко ри сни ци-

ма услу га и
4.  вре ме по треб но за оба вља ње дру гих ак-

тив но сти, од ре ђе них уго во ром о ра ду.

Члан 13.
Ак том из чла на 12. ста ва 1. овог ко лек тив-

ног уго во ра, по себ но се ре гу ли ше:
1.  ор га ни за ци ја и ду жи на тра ја ња смен-

ског и ноћ ног ра да,
2.  рад у ше сто днев ној рад ној не де љи и 

тур ну су,
3.  ко ри шће ње и тра ја ње днев ног и не дељ-

ног од мо ра за за по сле не, за ко је се вр-
ши пре ра спо де ла рад ног вре ме на.

Пред лог син ди ка та је да се по сле овог 
чла на до да но ви члан ко ји гла си:

„13а
Рад но вре ме, у сми слу чла на 50. За ко на 

о ра ду утвр ђу је се у тра ја њу од 36 ча со ва не-
дељ но, за сле де ће вр сте по сло ва: по штар I, 
по штар II и рад ни ци на раз ме ни за кљу ча ка у 
по штан ским цен три ма.”

2. Скра ће но рад но вре ме

Члан 14. 
На осно ву из вр ше не про це не ри зи ка у 

Пред у зе ћу, утвр ђе но је да су рад на ме ста са 
по ве ћа ним ри зи ком, рад на ме ста на ко ји ма се 
оба вља ју сле де ћи по сло ви:

1.  из град ње и одр жа ва ња ан тен ског 
си сте ма и ка блов ско ди стри бу тив не 
мре же (КДС),

2.  обез бе ђе ња тран спор та нов ца и 
вред но сних  по ши ља ка,

3.  во за ча  ло ка ла на раз ме ни си гур но-
сних ко фе ра,

4.  прат ни ка ло ка ла на раз ме ни си гур-
но сних ко фе ра,

5. ауто-ли ма ра,
6. аутo-бра ва ра,
7. ауто-ла ки ре ра,
8. то чи о ца го ри ва,
9. пе ра ча мо тор них во зи ла,

10.  ло жа ча на чвр сто го ри во.

Члан 15.
На осно ву из вр ше них струч них ана ли за и 

ре зул та та до би је них ис пи ти ва њем и ме ре њем 
фи зич ко-хе миј ских и ми кро кли мат ских усло ва 
рад не сре ди не, Пред у зе ће утвр ђу је по сло ве са 
по ве ћа ним ри зи ком и усло ве за њи хо во оба-
вља ње у по гле ду школ ске спре ме, ду жи не рад-
ног ис ку ства, здрав стве ног ста ња, го ди на жи во-
та и дру гих усло ва за рад на овим по сло ви ма.

Члан 16.
За по сле ни, ко ји пре те жно ефек тив но 

ра де на на ро чи то те шким, на пор ним и за 
здра вље штет ним по сло ви ма (са по ве ћа ним 
ри зи ком), утвр ђе ним за ко ном, овим ко лек тив-
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ним уго во ром и ак том Пред у зе ћа, на ко ји ма и 
по ред про ме не од го ва ра ју ћих ме ра за шти те 
на ра ду, сред ста ва и опре ме лич не за шти те, 
по сто ји по ве ћа но штет но деј ство на здра вље 
за по сле ног, скра ћу је се рад но вре ме, сра змер-
но штет ном деј ству усло ва ра да на здра вље и 
рад ну спо соб ност за по сле ног, и то:

1.  два ча са и 30 ми ну та не дељ но на по сло-
ви ма:

1.1  из град ње  и одр жа ва ња ан тен ског 
си сте ма и ка блов ско ди стри бу тив-
не мре же,

1.2. ауто-ли ма ра,
1.3. ауто ла ки ре ра,
1.4.  обез бе ђе ња тран спор та нов ца и 

вред но сних по ши ља ка,
1.5. ауто- бра ва ра,
1.6. то чи о ца го ри ва,

2.  је дан час не дељ но на по сло ви ма:

2.1. пе ра ча мо тор них во зи ла,
2.2.  во за ча на раз ме ни си гур но сних ко-

фе ра,
2.3.  прат ни ка  ло ка ла на раз ме ни си гур-

но сних ко фе ра,

3.  на дру гим по сло ви ма, у од го ва ра ју ћем 
вре мен ском тра ја њу, утвр ђе ним на осно-
ву струч не ана ли зе, у скла ду са за ко ном.

3. Пре ко вре ме ни рад

Члан 17.
Ге не рал ни ди рек тор или за по сле ни ко га 

он овла сти, мо ра ју во ди ти ра чу на да се уво ђе-
ње пре ко вре ме ног ра да вр ши рав но мер но за 
све из вр ши о це на истим или слич ним по сло-
ви ма у окви ру ор га ни за ци о не це ли не.

Пред лог син ди ка та је да се у чла ну 17. 
до да ју два но ва ста ва  ко ји гла се:

„Ре ше ње о уво ђе њу пре ко вре ме ног ра да 
из да је се нај ка сни је у ро ку од 72 са та од мо-
мен та на сту па ња окол но сти за уво ђе ње пре-
ко вре ме ног ра да.

По сло да вац је ду жан да сва ка 3 (три) ме се-
ца, до ста ви из ве штај о оства ре ним пре ко вре ме-
ним са ти ма ре пре зен та тив ним син ди ка ти ма.”

4. Пре ра спо де ла рад ног 
времена

Члан 18.
Пре ра спо де ла рад ног вре ме на вр ши 

се на осно ву од лу ке ге не рал ног ди рек то ра 
Пред у зе ћа, од но сно ли ца ко је он овла сти.

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на до но си 
се по пра ви лу нај ма ње 7 (се дам) ка лен дар-
ских да на ра ни је од мо мен та на стан ка по-
тре бе за пре ра спо де лом рад ног вре ме на 
и мо ра да са др жи:

–  вре мен ски пе ри од за ко ји се пред ви-
ђа пре ра спо де ла рад ног вре ме на и 

–  спи сак за по сле них на ко ји се пре ра-
спо де ла од но си,

–  пе ри од у ко јем ће ра ди ти кра ће од пу-
ног рад ног вре ме на.

IV. ОД МО РИ И ОД СУ СТВА

1. Од мор у то ку днев ног 
ра да

Члан 19.
За по сле ни, ко ји ра ди пу но рад но вре ме 

има пра во на од мор у то ку днев ног ра да у тра-
ја њу од 30 ми ну та.

За по сле ни ко ји ра ди че ти ри и ду же од 
че ти ри, а кра ће од шест ча со ва днев но, има 
пра во на од мор у то ку днев ног ра да у тра ја њу 
од 20 ми ну та.

За по сле ни, ко ји ра ди ду же од 10 ча со ва 
днев но у кон ти ну и те ту, има пра во на од мор 
у то ку днев ног ра да у тра ја њу од јед ног ча са.

2. Го ди шњи од мор

Члан 20.
Ду жи на го ди шњег од мо ра за по сле ног 

утвр ђу је се та ко, што се за кон ски ми ни мум  
уве ћа ва по осно ву:

Члан 21.
Критеријуми из чла на 20. овог ко лек тив-

ног уго во ра при ме њу ју се ку му ла тив но, с тим 
да за по сле ни има пра во на го ди шњи од мор 
нај ду же у тра ја њу до 27 рад них да на.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, пра во на 
го ди шњи од мор нај ду же у тра ја њу до 30 рад-
них да на има ју за по сле ни:

1.  ко ји ра де на по сло ви ма из чла на 16. и 
чла на 20. тач ка 5. овог ко лек тив ног уго-
во ра;

2.  ко ји има ју нај ма ње 25 го ди на ста жа оси-
гу ра ња (же не), од но сно 30 го ди на ста жа 
оси гу ра ња (му шкар ци);

3.  ро ди те љи и ин ва ли ди из чла на 20. тач ка 
6. овог ко лек тив ног уго во ра;

За по сле ни ко ји пр ви пут за сни ва рад ни 

од нос или има пре кид рад ног од но са ду жи 

од 30 да на, сти че пра во да ко ри сти пун го-

ди шњи од мор по сле 6 (шест) ме се ци не пре-

кид ног ра да.

За по сле ни, ко ји не ма пра во на пун го ди-
шњи од мор, оства ру је пра во на го ди шњи од-
мор сра змер но вре ме ну про ве де ном на ра ду 
у тој го ди ни.

2. План ко ри шће ња 
годишњих од мо ра

Члан 22.
У скла ду са по тре ба ма про це са ра да, уз 

прет ход ну кон сул та ци ју за по сле них, ге не рал-
ни ди рек тор или за по сле ни ко га он овла сти, 
до но си кра јем ка лен дар ске го ди не за на ред-
ну го ди ну, план ко ри шће ња го ди шњих од мо-
ра за по сле них.

Ре ше ња о ко ри шће њу го ди шњих од мо ра 
за по сле них, у скла ду са пла ном из ста ва 1. ово-
га чла на, ко ја до но си ге не рал ни ди рек тор или 
за по сле ни ко га он овла сти, са др же све кри те-
ри ју ме са ста њем на дан до но ше ња ре ше ња 
за ко ри шће ње го ди шњих од мо ра, по ко ји ма 
је за по сле ни ма утвр ђе на ду жи на и вре ме тра-
ја ња го ди шњих од мо ра.

Члан 23.
Уко ли ко се за по сле ном због по тре ба 

про це са ра да из ме ни ре ше ње о ко ри шће-

њу го ди шњег од мо ра нај ка сни је 5 (пет) 

да на пре да на од ре ђе ног за ко ри шће ње го-

ди шњег од мо ра, по сло да вац је у оба ве зи 

да за по сле ном на док на ди све ствар не тро-

шко ве ко је за по сле ни тр пи услед из ме не.

За по сле ни је ду жан да пру жи до каз о 

ствар ним тро шко ви ма, ра ди оства ре ња 

пра ва на на кна ду тро шко ва.

Пред лог син ди ка та је да се по сле чла на 

23. до да но ви члан  ко ји гла си:

„Члан 23а

Уко ли ко  кри ви цом по сло дав ца за по сле-
ни не ис ко ри сти го ди шњи од мор до 30. ју на 
на ред не го ди не, за по сле ни има пра во на 
на кна ду ште те у ви си ни дво стру ког из но са 
про сеч не за ра де ко ја му је ис пла ће на у прет-
ход на 3 (три) ме се ца, сра змер но бро ју да на 
не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра.

4. Пла ће но од су ство

Члан 24.
За по слен има пра во на од су ство са ра да 

уз на кна ду за ра де у то ку ка лен дар ске го ди-
не у укуп ном тра ја њу до се дам рад них да на 
у слу ча ју:

1.  сло же но сти по сло ва за ко је је 
ак том Пред у зе ћа утвр ђе на: 

1.1.  ни жа школ ска спре ма и оспо-
со бље ност за по лу ква ли фи-
ко ва ног и не ква ли фи ко ва ног 
рад ни ка

1 рад ни 
дан

1.2.  сред ња школ ска спре ма и оспо-
со бље ност за ква ли фи ко ва ног 
рад ни ка

2 рад на 
да на

1.3.  ви со ка и ви ша школ ска спре ма 
и оспо со бље ност за ви со ко ква-
ли фи ко ва ног рад ни ка

3 рад на 
да на 

2. по осно ву до при но са на ра ду
до два 
рад на 
да на

3. дужине стажа осигурања:

3.1.  од 5 до 10 година стажа 
осигурања

2 радна 
дана

3.2.  од 10 до 15 година стажа 
осигурања 

3 радна 
дана

3.3.  од 15 до 20 година стажа 
осигурања

4 радна 
дана

3.4.  преко 20 година стажа 
осигурања

6 
радних 

дана

4.  послова са повећаним ризиком 
(са посебним условима рада)
из члана 16. овог колективног 
уговора

3 радна 
дана

5. послова са повећаним напором:
2 радна 

дана

5.1. поштар I, поштар II и 
достављач

5.2.  техничар за шалтерске 
послове I и техничар за 
шалтерске послове II 

5.3.  техничар у пошти I, техничар 
у пошти II, техничар у пошти 
III и техничар у пошти IV

5.4.  управник ЈПМ који више од 
половине дневног радног 
времена обавља послове  
поштара I, поштара II и 
достављача или техничара 
за шалтерске послове I, 
техничара за шалтерске 
послове II

6. социјалног статуса:

6.1.  родитељу детета са сметњама 
у психофизичком развоју или 
утврђеним инвалидитетом

2 
радна 
дана

6.2.  родитељу за свако дете до 15 
година старости

1 радни 
дан

6.3.  родитељу који има више 
од троје деце до 15 година 
старости

3 радна 
дана

6.4.  самохраном родитељу са 
децом до 15 година старости 

2 радна 
дана

6.5. запосленом инвалиду
3 радна 

дана
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Група послова

Коефицијент за сваки 

ниво послова

НИВО КОЕФИЦИЈЕНТ

01 Помоћни послови

01

02

03

1,200

1,430

1,520

02  Послови 

квалификованог 

радника

01

02

03

1,655

1,730

1,845

03 Послови возача

01

02

03

1,785

1,860

1,995

04 Послови доставе

01

02

03

1,830

1,845

1,885

05  Послови 

обезбеђења

01

02

03

1,655

1,730

2,045

06  Послови 

техничара

01

02

03

1,845

1,885

1,930

07  Шалтерски 

послови 

01

02

1.845

1,950 

08  Послови 

управника

поште

01

02

03

04

06

07

08

09

10

1,950

2,045

2,055

2,225

2,340

2,430

2,565   (2,850)

3,160

3,205

09  Послови висо ко-
ква ли фи ко ва ног 

радника

01

02

03

1,885

2,035

2,075

10  Оперативно 

– технолошки 

послови 

01

02

03

04

05

2,110

2,150

1,995

2,225

2,340

11  Послови прераде 

поштанских 

пошиљака 

01

02

03

04

1,730

1,770

1,845

1,995 

12  Референтски 

послови 

01

02

03

04

2,110

2,225

2,340

2,545

13  Високо

стручни

послови 

01

02

03

04

05

06

07

2,565

2,795

3,090

3,325

3,400

3,410

3,775

14  Послови 

оперативно 

– тактичког 

руковођења

01

02

03

04

3,175

3,325 (3,630)

3,630 (3,700)

3,705

  1. скла па ња бра ка
5 рад них 

да на

  2. скла па ње бра ка де те та
1 рад ни 

дан

  3. ро ђе ња де те та
5 рад них 

да на

  4. по ла га ња ис пи та
до 5 рад-
них да на

  5. смр ти чла на уже по ро ди це
5 рад них 

да на

  6.  смр ти ро ди те ља су пру жни ка 
ко ји не жи ве у за јед нич ком 
домаћин ству

3 рад на 
да на

  7.  се лид бе соп стве ног до ма ћин-
ства на под руч ју истог на се ље-
ног ме ста

2 рад на 
да на

  8.  се лид бе соп стве ног до ма ћин-
ства из јед ног у дру го на се ље-
но ме сто

3 рад на 
да на

  9.  са ни ра ња по сле ди ца еле мен-
тар не не по го де

5 рад них 
да на

10.  те шке бо ле сти чла на уже 
по ро ди це

4 рад на 
да на

11.  на град ног од су ства нај бо љим 
рад ни ци ма

до 5 рад-
них да на

12.  уче шћа на кул тур ним, спорт-
ским и дру гим ак тив но сти ма

до 5 рад-
них да на

13.  пре вен тив ног од мо ра по упу ту 
Пред у зе ћа

до 5 рад-
них да на

14.  по ла га ња све ча не за кле тве 
(отац и мај ка)

1 рад ни 
дан

15.  сва ког до бро вољ ног да ва ња 
кр ви, ако про пи си ма ни је 
другачије од ре ђе но

2 рад на 
да на

16.  за вр ша ва ња лич них и по ро-
дич них по сло ва

до 3 рад-
на да на

1.
не ге бо ле сног чла на уже по-
ро ди це,

до го ди-
ну да на,

2.
из град ње или по прав ке ку ће 
или ста на , ра ди ре ша ва ња 
стам бе ног пи та ња,

до шест 
месеци,

3.

обра зо ва ња, оспо со бља ва ња, 
уса вр ша ва ња или спе ци ја ли за-
ци је за за ни ма ња ко ја ни су у 
де лат но сти Пред у зе ћа,

до месец 
дана,

4.

оправ да не по се те бо ле сним 
чла но ви ма уже по ро ди це ко ји 
жи ве у зе мљи или ино стран-
ству,

до шест 
месеци,

5.
за вр ша ва ња лич них и по ро дич-
них по сло ва

до шест 
ме се ци

из у зет ни оправ да ни раз ло зи одо бри ти не-
пла ће но од су ство са ра да у то ку ка лен дар-
ске го ди не, у слу ча је ви ма:

ви сно сти од сло же но сти по сло ва, од го-
вор но сти, усло ва ра да и струч не спре-
ме ко ја је услов за рад на од ре ђе ним 
по сло ви ма,

3.  про сеч ног ме сеч ног фон да од 174 рад-
на ча са.

Ко е фи ци јен ти за сва ки ни во по сла у окви-
ру гру пе по сло ва су:

Од су ство са ра да у слу ча је ви ма из тач. 
5, 6, 13. и 15. овог чла на не ура чу на ва се 
у уку пан број рад них да на пла ће ног од су-
ства у то ку ка лен дар ске го ди не.

За по сле ни ко ри сти пла ће но од су ство 
ка да на сту пе слу ча је ви из ста ва 1. овог 
чла на.

Члан 25.
Пла ће но од су ство са ра да мо же се за по-

сле ном одо бри ти и ра ди:

1.  упу ћи ва ња на обра зо ва ње, оспо со бља-
ва ње и струч но уса вр ша ва ње, ако је то 
у ин те ре су за Пред у зе ће, нај ду же у та ја-
њу до шест ме се ци,

2.  ре гу ли са ња пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, 30 рад них да на не-
по сред но пре пре стан ка рад ног од но са,

3.  уче ство ва ња на се ми на ри ма у зе мљи и 
ино стран ству, ко је ор га ни зу је син ди кат, 
рад но про из вод ним и спорт ским так ми-
че њи ма у окви ру Пред у зе ћа, гра не, де-
лат но сти, ко ја ор га ни зу је син ди кат или 
Пред у зе ће, на из ло жба ма ино ва ци ја и 
дру гих ви до ва ства ра ла штва од ин те-
ре са за Пред у зе ће и уче ство ва ња на 
спорт ским так ми че њи ма од ши рег дру-
штве ног ин те ре са.

Ду жи на тра ја ња пла ће ног од су ства из 
ста ва 1. тач ка 3. ово га чла на, утвр ђу је се у за-
ви сно сти од ду жи не тра ја ња рад но про из вод-
ног, од но сно спорт ског так ми че ња, из ло жби 
ино ва ци ја и дру гих ви до ва ства ра ла штва, на 
ко ји ма уче ству је за по сле ни.

5. Не пла ће но од су ство

Члан 26.
За по сле ном се мо же, уко ли ко то не ре-

ме ти про цес ра да и уко ли ко за то по сто је 

V. ЗА РА ДЕ, НА КНА ДЕ 
ЗАРАДА И ДРУ ГА ПРИ МА ЊА

1. За ра де

Члан 27.
За по сле ни има пра во на од го ва ра ју ћу за-

ра ду, у скла ду са за ко ном, овим ко лек тив ним 
уго во ром и уго во ром о ра ду.

За ра ду у сми слу ста ва 1. овог чла на чи ни за-
ра да за оба вље ни рад и вре ме про ве де но на 
ра ду, за ра да по осно ву до при но са за по сле ног 
по слов ном успе ху Пред у зе ћа и дру га при ма-
ња по осно ву рад ног од но са, у скла ду са овим 
ко лек тив ним уго во ром и уго во ром о ра ду.

За по сле ни оства ру је јед на ку за ра ду за 
исти рад или рад исте вред но сти, ко ји оба вља 
у Пред у зе ћу.

Члан 28.
Ма са сред ста ва за за ра де за по сле них, 

утвр ђу ју се про гра мом по сло ва ња Пред у зе ћа, 
по ла зе ћи од еле ме на та за од ре ђи ва ње за ра де 
утвр ђе них овим ко лек тив ним уго во ром и фи-
нан сиј ских ре зул та та по сло ва ња Пред у зе ћа.

Члан 29.
За ра да се ис пла ћу је за по сле ни ма два пу та 

ме сеч но:
1.  до пр вог у ме се цу, акон та ци ја за ра де за 

прет ход ни ме сец,
2.  до 15-ог у ме се цу, ко на чан об ра чун за ра-

де за прет ход ни ме сец.

1.1. За ра да за по сле нога
за обавље ни рад и вре ме

про ве де но на ра ду

Члан 30.
За ра да за оба вље ни рад и вре ме про ве де-

но на ра ду са сто ји се од:
1. основ не за ра де,
2. де ла за ра де за рад ни учи нак,
3. уве ћа не за ра де.

1.1.1. Основ на за ра да

Члан 31.
Основ на за ра да утвр ђу је се по гру па ма 

и ни во и ма (вр ста ма) по сло ва за пу но рад но 
вре ме и стан дард ни учи нак, у скла ду са пра-
вил ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
по сло ва у Пред у зе ћу.

Основ на за ра да из ста ва 1. овог чла на, 
утвр ђу је се на осно ву:

1.  вред но сти рад ног ча са у ди на ри ма,

2.  ко е фи ци јен та за сва ки ни во по сла у 
окви ру гру пе по сло ва, утвр ђе ног у за-
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1.  за рад ду жи од пу ног рад ног вре ме-
на (пре ко вре ме ни рад)

  35% 

2.  за рад на дан пра зни ка ко ји је не-
рад ни дан

110% 

3. за рад но ћу   35% 

4.  за рад на дан не дељ ног од мо ра   10% 

5. дво крат ни рад   10%

6.  за сва ку пу ну го ди ну ра да, оства ре-
ну по осно ву вре ме на про ве де ног 
на ра ду, ако за ко ном ни је дру га чи је 
про пи са но

 0,4%

1.  за рад ду жи од пу ног рад ног вре ме-
на (пре ко вре ме ни рад)

  45%

2.  за рад на дан пра зни ка ко ји је не-
рад ни дан

150%

3. за рад но ћу   45%

4.  за рад на дан не дељ ног од мо ра   15%

5.  дво крат ни рад   15%

6.  за сва ку пу ну го ди ну ра да, оства ре-
ну по осно ву вре ме на про ве де ног 
на ра ду, ако за ко ном ни је дру га чи је 
про пи са но

 0,5%

Пред ло ге за из ме ну ко е фи ци је на та да-
ли су: у 08 гру пи по сло ва на ни воу 08 син-
ди ка ти и РЈ Кра ље во, у 14 гру пи по сло ва у 
ни воу 02 и 03 Ди рек ци ја за ка дро ве а у 13 
гру пи по сло ва на ни воу 06 (да би се за др-
жа ла раз ли ка за 10 %) из ме ђу ре ви зо ра II 
и рук. Слу жбе – Са мо стал ни Сек тор за ин-
тер ну ре ви зи ју.

Члан 32.
За по сле ни, ко ји је за сно вао рад ни од нос у 

Пред у зе ћу у свој ству при прав ни ка, оства ру је 
80% основ не за ра де по сло ва ко је оба вља.

Члан 33.
Основ на за ра да по сла, утвр ђе на на осно-

ву чла на 31. овог ко лек тив ног уго во ра, мо же 
се по ве ћа ти за по сле ни ма ко ји ра де на по-
сло ви ма од по себ ног зна ча ја за по сло ва ње 
Пред у зе ћа и ко ји су оства ри ли из у зе тан до-
при нос на ра ду, у за ви сно сти од сло же но сти 
рад них опе ра ци ја ко је до при но се успе шно-
сти по сло ва ња Пред у зе ћа из над стан дард-
ног ни воа, на осно ву ко га је утвр ђе на основ-
на за ра да по сла.

Ге не рал ни ди рек тор до но си по је ди нач на 
ре ше ња о по ве ћа њу основ них за ра да, ко је 
се ис пла ћу ју из ма се сред ста ва из дво је не за 
ове на ме не из сред ста ва за за ра де на ни воу 
Пред у зе ћа.

Члан 34.
Вред ност рад ног ча са утвр ђу је се исто вре-

ме но са до но ше њем про гра ма по сло ва ња 
Пред у зе ћа.

Вред ност рад ног ча са из ста ва 1. овог чла-
на спо ра зум но утвр ђу ју уго вор не стра не.

Ако се у то ку ка лен дар ске го ди не бит но 
про ме не окол но сти и прет по став ке на осно ву 
ко јих је утвр ђе на вред ност рад ног ча са (раст 
тро шко ва жи во та ве ћи од 3% од ра ста про јек-
то ва ног про гра мом по сло ва ња или оства ре-
ни ре зул тат по сло ва ња), уго вор не стра не се 
мо гу спо ра зу ме ти о про ме ни вред но сти рад-
ног ча са.

1.1.2. Рад ни учи нак

Члан 35.
Рад ни учи нак за по сле ног утвр ђу ју се у 

за ви сно сти од оби ма и ква ли те та из вр ше ног 
по сла и од но са за по сле ног пре ма рад ним 
оба ве за ма, на осно ву стан дар да, нор ма ти ва 
ра да и дру гих ме ри ла за утвр ђи ва ње рад ног 
учин ка.

Стан дар ди, нор ма ти ви ра да и дру га ме ри-
ла за утвр ђи ва ње рад ног учин ка, утвр ђу ју се 
уз уче шће ре пре зен та тив них син ди ка та.

Члан 36.
Рад ни учин ци за по сле ног утвр ђу ју се ку-

му ла тив ном оце ном оби ма ко ји се мо же ег-
закт но ме ри ти и ква ли те та ра да за по сле ног 
као и од но са за по сле но га пре ма рад ним 
оба ве за ма.

Обим ра да за по сле ног, утвр ђу је се ме сеч-
но на осно ву:

1.  свих по сло ва ко је је за по сле ни из вр шио 
у од го ва ра ју ћем ме се цу,

2.  ис ко ри шће но сти рад ног вре мена.

Ква ли тет ра да и од но са за по сле ног пре-
ма рад ним оба ве за ма у од го ва ра ју ћем ме се-
цу, оце њу је се на осно ву:

1.  ква ли те та из вр ше ног по сла, у скла ду 
са од го ва ра ју ћим про пи си ма, тех но-
ло шким упут стви ма, стан дар ди ма, 
струч ном ме то до ло ги јом и из да тим 
на ло зима,

2. сло же но сти из вр ше них по сло ва,
3.  струч но сти, кре а тив но сти и ини ци ја ти-

ве при из вр ша ва њу по слова,
4. од го вор но сти у ра ду,
5.  по што ва ња ро ко ва од ре ђе них за из вр-

ша ва ње по сло ва,
6.  ра ци о нал ног ан га жо ва ња за по сле них, 

сред ста ва ра да, ма те ри ја ла и ре зер-
вних де ло ва,

7.  са рад ње са оста лим уче сни ци ма у про-
це су ра да,

8.  тач но сти од но сно бро ја гре ша ка у од-
но су на обим из вр ше них по сло ва, од но-
сно рад них опе ра ци ја.

Про ме на за ра да мо же се вр ши ти ме сеч-
но и мо же из но си ти нај ви ше до 20% основ не 
за ра де за по сле ног. Про ме ну за ра да за сва ког 
за по сле ног пред ла же не по сред ни ру ко во ди-
лац уз пи са но обра зло же ње, о че му од лу ку 
до но си ди рек тор ор га ни за ци о ног де ла.

Пред лог син ди ка та је да се члан 36. 

став 4. из ме ни та ко да гла си:

„За ра да за по сле ног, ко ји оства ри рад ни 
учи нак из над утвр ђе ног стан дар да, нор ма ти-
ва ра да и дру гих ме ри ла за утвр ђи ва ње рад-
ног учин ка, мо же се уве ћа ти до 20% у од но су 
на основ ну за ра ду, а за ра да за по сле ног ко ји 
оства ри ис под стан дар да, нор ма ти ва ра да и 
дру гих ме ри ла за утвр ђи ва ње рад ног учин ка  
мо же се ума њи ти до 10% у од но су на основ ну 
за ра ду.”

Члан 37.
Ге не рал ни ди рек тор мо же за из у зет не 

ме сеч не и го ди шње рад не учин ке у из вр ша-
ва њу рад них за да та ка и пру жа њу ПТТ услу га, 
по ве ћа ти за ра де нај бо љим за по сле ни ма у 
Пред у зе ћу.

Сред ства за по ве ћа ње за ра да у сми слу 
ста ва 1. овог чла на, обез бе ђу ју се из не ис ко ри-
шће ног де ла сред ста ва из дво је них на осно ву 
чла на 39. овог ко лек тив ног уго во ра.

Члан 38.
Ди рек то ри ор га ни за ци о них де ло ва 

Пред у зе ћа до ста вља ју син ди ка ти ма на 

њи хов зах тев из ве шта је о из вр ше ним про-

ме на ма за ра да за по сле них у над ле жном 

ор га ни за ци о ном де лу.

1.2. Огра ни че ње ма се 
средстава за за ра де
по осно ву по ве ћа ња

и про ме не основ не за ра де

Члан 39.
Сред ства за по ве ћа ње основ них за ра да 

на осно ву ре ше ња ге не рал ног ди рек то ра из-
но се 1% ме сеч не ма се сред ста ва за за ра де 
на ни воу Пред у зе ћа у окви ру ма се сред ста ва 
за за ра де, утвр ђе не про гра мом по сло ва ња 
Пред у зе ћа.

Сред ства из дво је на у ви си ни утвр ђе ној 
ста вом 1. овог чла на, мо гу се ко ри сти ти за 
по ве ћа ње основ них за ра да за по сле ни ма ко-
ји ра де на по сло ви ма од по себ ног зна ча ја за 
по сло ва ње Пред у зе ћа и оства ру ју из у зе тан 
до при нос у ра ду.

Члан 40.
Укуп но из дво је на сред ства за по ве ћа ње 

за ра да на осно ву ре ше ња ди рек то ра ор га ни-
за ци о ног де ла Пред у зе ћа из но се 2% ме сеч не 
ма се сред ста ва за за ра де ор га ни за ци о ног де ла 
Пред у зећа.

1.1.3. Уве ћа на за ра да

Члан 41.
За по сле ни има пра во на уве ћа ну за ра ду, 

утвр ђе ну на осно ву чла на 31. овог ко лек тив-
ног уго во ра и то:

Уве ћа на за ра да из ста ва 1. овог чла на при-
ме њу је се по чев од 01. 01. 2008. го дине.”

1.4. За ра да из до би ти

Члан 42.
За по сле ни мо гу оства ри ти за ра ду по 

осно ву оства ре не до би ти по го ди шњем ра чу-
ну, сра змер но њи хо вом уче шћу у оства ре ној 
до би ти.

За ра да из до би ти мо же се ис пла ти ти пре 
утвр ђи ва ња го ди шњег ра чу на, на осно ву про-
це ње не до би ти.

Члан 43.
Рас по де ла из дво је не ма се сред ста ва за 

за ра де из до би ти Пред у зе ћа, из вр ши ће се на 
по је ди не за по сле не сра змер но вре ме ну про-
ве де ном на ра ду и оства ре ној за ра ди.

Под пој мом оства ре на за ра да, у сми слу 
ста ва 1. овог чла на, под ра зу ме ва се за ра да за-
по сле ног, оства ре на за оба вље ни рад и вре ме 
про ве де но на ра ду на осно ву чла на 29. овог ко-
лек тив ног уго во ра и уве ћа на за ра да на осно ву 
чла на 39. овог ко лек тив ног уго во ра.

Члан 44.
У рас по де ли сред ста ва за за ра де из до би-

ти уче ству ју и за по сле ни за вре ме по ро диљ-
ског од су ства и од су ства са ра да ра ди не ге 
де те та, бо ло ва ња због по вре де на ра ду или 

У слу ча ју да за по сле ни стек не исто вре ме-
но пра во на уве ћа ње за ра де по ви ше осно ва, 
утвр ђе них у ста ву 1. овог чла на, про це нат уве-
ћа ња не мо же би ти ни жи од зби ра про це на та 
уве ћа ња по сва ком од осно ва.

Син ди кат је пред ло жио да се члан 41. 
став 1. из ме ни та ко да гла си:

„За по сле ни има пра во на уве ћа ну за ра ду, 
утвр ђе ну на осно ву чла на 29. овог ко лек тив-
ног уго во ра и то:
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про фе си о нал ног обо ље ња у скла ду са за ко-
ном, од да на по чет ка ко ри шће ња од су ства, 
сра змер но на кна ди за ра де, ко ју је за по сле ни 
оства рио за вре ме од су ства.

За по сле ни не уче ству ју у за ра ди из до би-
ти сра змер но вре ме ну про ве де ном на бо ло ва-
њу, пла ће ном од су ству и за вре ме при вре ме-
ног уда ље ња са ра да.

2. На кна да за ра де

Члан 45.
За по сле ни има пра во на на кна ду за ра де, 

ко ја се ис пла ћу је на те рет Пред у зе ћа, за вре-
ме од су ство ва ња са ра да због при вре ме не 
спре че но сти за рад до 30 да на, и то:

1.  у ви си ни 80% про сеч не за ра де оства ре-
не у прет ход на три ме се ца пре ме се ца 
у ко јем је на сту пи ла при вре ме на спре-
че ност за рад, про у зро ко ва на бо ле шћу 
или по вре дом ван ра да;

2.  у ви си ни 100% про сеч не  за ра де оства ре-
не у прет ход на три ме се ца пре ме се ца у 
ко јем је на сту пи ла при вре ме на спре че-
ност за рад, ако је про у зро ко ва на:

1.  по вре дом на ра ду или про фе си о нал-
ном бо ле шћу,

2.  у дру гим слу ча је ви ма, ка да је то утвр-
ђе но по себ ним про пи си ма.

Члан 46.
За слу чај не бла го вре ме но сти у ис пла ти на-

кна да за ра да, ко је се за по сле ни ма обез бе ђу ју 
из сред ста ва фон да здрав стве ног оси гу ра ња, 
Пред у зе ће мо же по ис пла ти за ра да за по сле-
ни ма за те ку ћи ме сец, ис пла ти ти и на кна де 
за ра да ко је се обез бе ђу ју из сред ста ва фон да 
због:

1)  по ро диљ ског од су ства и од су ства са 
ра да ра ди не ге де те та у скла ду са за-
ко ном и то од по чет ка ко ри шће ња од-
су ства, ако про пи си ма ни је дру га чи је 
од ре ђе но,

2)  до бро вољ ног да ва ња тки ва и ор га на,
3)  не ге бо ле сног де те та мла ђег од три 

го ди не, од пр вог да на спре че но сти за 
рад,

4)  бо ле сти за по сле ног пре ко 30 да на,
5)  одр жа ва ња труд но ће пре ко 30 да на.
За слу чај ис пла те на кна де за ра де на на чин 

утвр ђен ста вом 1. ово га чла на, Пред у зе ће под-
но си фон ду зах тев за ре фун ди ра ње ис пла ће-
них сред ста ва, ако про пи си ма ни је дру га чи је 
од ре ђе но.

Члан 47.
За по сле ни има пра во на на кна ду про сеч не 

за ра де оства ре не у прет ход на три ме се ца, у 
сле де ћим слу ча је ви ма:

1)  за вре ме од су ства са ра да на дан др жав-
ног и вер ског пра зни ка ко ји је не рад ни 
дан,

2)  за да не ко ри шће ња го ди шњег од мо ра,
3)  за да не ко ри шће ња пла ће ног од су ства 

из чл. 22. и 23. овог ко лек тив ног уго-
вора,

4)  за вре ме тра ја ња вој не ве жбе и ода зи ва-
ња на по зив др жав ног ор га на,

5)  за вре ме при су ство ва ња сед ни ца ма др-
жав них ор га на и ор га ни за ци ја, ор га на 
упра ве и ло кал не са мо у пра ве и ор га на 
син ди ка та у свој ству чла на,

6)  у дру гим слу ча је ви ма, у скла ду са за кон-
ским про пи си ма.

Члан 48.
За по сле ни има пра во на на кна ду за ра де 

у ви си ни 80% про сеч не за ра де, оства ре не у 
прет ход на три ме се ца:

1)  за вре ме пре ки да ра да до ко јег је до-
шло на ред бом над ле жног др жав ног ор-
га на или над ле жног ор га на Пред у зе ћа, 
у скла ду са за ко ном,

2)  ако је утвр ђе но да пред ста вља ви шак 
за по сле них, а не пре ста је му рад ни од-
нос, за вре ме:
–  че ка ња на рад код дру гог по сло-

давца,
–  че ка ња и у то ку пре ква ли фи ка ци је и 

до ква ли фи ка ци је,
–  че ка ња на рад на од го ва ра ју ћим по-

сло ви ма, по оба вље ној пре ква ли фи-
ка ци ји и до ква ли фи ка ци ји,

–  као и за вре ме от ка зног ро ка за слу-
чај пре стан ка рад ног од но са.

4. На кна да тро шко ва

4.1. Пре воз на рад

Члан 49.
За по сле ни има ју пра во на ме сеч ну прет-

плат ну кар ту у јав ном са о бра ћа ју, за до ла зак 
на рад и од ла зак са ра да или на нов ча ни из-
нос у ви си ни ме сеч не прет плат не кар те у 
јав ном са о бра ћа ју, пре ма ре ла ци ји ко ју ко ри-
сте за до ла зак на рад и од ла зак са ра да нај-
кра ћим пу тем, уко ли ко је ме сто њи хо вог ста-
но ва ња уда ље но од ме ста ра да три и ви ше 
ме ђу ста ни це или ви ше од јед ног ки ло ме тра 
нај кра ћим пу тем.

Члан 50.
За по сле ни ма, ко ји од ме ста ста но ва ња до 

ме ста ра да не ма ју ор га ни зо ва ни јав ни пре воз 
за до ла зак на рад и од ла зак са ра да, као и за-
по сле ни ма ко ји због рас по ре да рад ног вре-
ме на не мо гу ко ри сти ти ор га ни зо ва ни јав ни 
пре воз, на кна ди ће се тро шко ви пре во за нај-
ви ше у ви си ни тро шко ва пре во за за ре ла ци је 
у истом под руч ју, ко је су по ду жи ни при бли-
жно јед на ке уда ље но сти ме ста ста но ва ња и 
ме ста ра да за по сле них, уко ли ко Пред у зе ће 
ни је ор га ни зо ва ло пре воз за по сле них.

Члан 51.
За по сле ни, ко ји по ред ко ри шће ња јав ног 

пре во за за до ла зак на рад и од ла зак са ра да 
ко ри сте јав ни пре воз и у то ку ра да у из вр ша-
ва њу по сло ва, за ко је због ал тер на тив ног јав-
ног пре во за (при ват ни) не мо гу да ко ри сте ме-
сеч ну прет плат ну кар ту (ко ја им се обез бе ђу је 
за до ла зак на рад и од ла зак са ра да), по ред 
на кна де тро шко ва у ви си ни ме сеч не прет плат-
не кар те (или ку по ви не ме сеч не прет плат не 
кар те), мо гу оства ри ти и на кна ду за по ве ћа не 
тро шко ве пре во за у ви си ни че ти ри по је ди нач-
не кар те днев но за да не про ве де не на ра ду, уз 
прав да ње кар та ма за пре воз.

Пра во на на кна ду тро шко ва пре во за на 
осно ву ста ва 1. ово га чла на, утвр ђу је се на 
осно ву по да та ка о:

1.  ан га жо ва њу за по сле них за из вр ша ва-
ње по сло ва, ко ји зах те ва ју ко ри шће ње 
сред ста ва јав ног пре во за,

2.  до став ном ре јо ну, за ко ји се ко ри сти 
пре воз (пут ни лист по што но ше и сл.).

Члан 52.
За по сле ном, ко ме је Пред у зе ће обез бе ди-

ло слу жбе ни ауто мо бил или дру го пре во зно 
сред ство за до ла зак и од ла зак са ра да, не при-
па да пра во на на кна ду тро шко ва пре во за за 
до ла зак и од ла зак са ра да.

Члан 53.
За по сле ном ко ји при вр ше њу до ста ве 

по ши ља ка упо тре бља ва пре во зно сред ство 

Пред у зе ћа и ко је за по сле ни ко ри сти по осно-
ву уго во ра ко јим је утвр ђе на ње го ва оба ве за 
одр жа ва ња тог сред ства, при па да на кна да на 
име тро шко ва го ри ва, ре дов ног и ин ве сти ци о-
ног одр жа ва ња, у ви си ни ко ја се об ра чу на ва 
на це ну мо тор ног бен зи на (МБ 95) по пре ђе-
ном ки ло ме тру, и то за:

–  би цикл 3% це не ли тра мо тор ног бен-
зина,

–  мо пед или мо то цикл 7%  це не ли тра мо-
тор ног бен зи на.

За по сле ном ко ји при вр ше њу до ста ве 
по ши ља ка ко ри сти соп стве но пре во зно сред-
ство при па да на кна да на име тро шко ва го ри-
ва, ре дов ног и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња 
и амор ти за ци је, ко ја се об ра чу на ва на це ну 
мо тор ног бен зи на ( МБ 95) по пре ђе ном ки ло-
ме тру, и то за:

–  би цикл 3% це не ли тра мо тор ног бен зи-
на,

–  мо пед или мо то цикл 10% це не ли тра мо-
тор ног бен зи на.

Члан 54.
За по сле ни ин ва ли ди, ко ји због здрав стве-

ног ста ња не мо гу да ко ри сте јав ни пре воз за 
до ла зак на рад и од ла зак са ра да, већ ко ри сте 
соп стве но мо тор но во зи ло, има ју пра во на на-
кна ду тро шко ва пре во за за да не про ве де не 
на ра ду, пре ма ре ла ци ји ко ју ко ри сте нај кра-
ћим пу тем, по пре ђе ном ки ло ме тру у ви си ни 
15% це не ли тра по гон ског го ри ва ко је ко ри-
сте, без об зи ра на уда ље ност ме ста њи хо вог 
ста но ва ња и ме ста ра да.

4.2. Слу жбе ни пут

4.2.1. Слу жбе ни пут у зе мљи

Члан 55.
Под слу жбе ним пу тем у зе мљи под ра зу ме-

ва се пут, ко ји је на осно ву на ло га за слу жбе ни 
пут из вр шио за по сле ни у оба вља њу по сло ва 
у име и за ра чун Пред у зе ћа, из ван свог ме ста 
ра да, уко ли ко је ме сто у ко је пу ту је за по сле ни 
уда ље но од ме ста ра да за по сле ног ви ше од 
50 km нај кра ћим пу тем.

4.2.1.2. Днев ни ца

Члан 56.
За по сле ни има пра во на днев ну на кна ду 

тро шко ва за ис хра ну (днев ни цу) за вре ме 
про ве де но на слу жбе ном пу ту у зе мљи, ко ји 
не пре кид но тра је нај ду же 15 да на, у ви си ни 
5% про сеч не ме сеч не за ра де у при вре ди 
Ре пу бли ке, пре ма по след њем об ја вље ном 
по дат ку, ако про пи си ма ни је дру га чи је од ре-
ђе но.

На осно ву на ло га за слу жбе ни пут ко ји тра-
је ви ше од јед ног да на, за по сле ни мо же до би-
ти акон та ци ју тро шко ва.

По сле 15 да на про ве де них на слу жбе ном 
пу ту, за по сле ном се уме сто днев ни ца ис пла ћу-
је на кна да за рад на те ре ну.

Члан 57.
За по сле ни има пра во на днев ни цу за да-

не про ве де не на слу жбе ном пу ту на осно ву 
пут ног на ло га за рад не да не и не рад не да не 
(ко ји су као не рад ни да ни утвр ђе ни за ко ном), 
од мо мен та по ла ска пре во зног сред ства из 
ме ста ра да до мо мен та по врат ка у ме сто ра-
да, а во за чи од мо мен та по ла ска во зи ла са 
ме ста пар ки ра ња до мо мен та по врат ка на 
ме сто пар ки ра ња, ко ја су пред ви ђе на ак-
том Пред у зе ћа.
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Члан 58.
За вре ме про ве де но на слу жбе ном пу ту, 

за по сле ни има пра во на:

1. пу ну днев ни цу:

1.1.  за сва ких 24 ча са,
1.2.  за оста так вре ме на ду жи од 12 ча со-

ва,
1.3.  за вре ме ма ње од 24, а ду же од 12 

ча со ва,
1.4.  за укуп но днев но вре ме про ве де но 

на ме сту ра да и слу жбе ном пу ту ду-
же од 12 ча со ва, ако је за по сле ни у 
то ку рад ног вре ме на упу ћен на слу-
жбе ни пут;

2. по ла днев ни це:

2.1.  за вре ме ма ње од 12, а ду же од 8 
ча со ва,

2.2.  за оста так вре ме на ду жи од 8 ча со-
ва, ако је пут тра јао ви ше да на,

2.3.  за укуп но днев но вре ме про ве де но 
на ме сту ра да и слу жбе ном пу ту нај-
ма ње 8 ча со ва, ако је за по сле ни у 
то ку рад ног вре ме на упу ћен на слу-
жбе ни пут.

Члан 59.
За по сле номе не при па да днев ни ца ако је 

слу жбе ни пут, од но сно укуп но вре ме про ве де-
но на ра ду и слу жбе ном пу ту, тра ја ло ма ње од 
осам ча со ва.

Члан 60.
За по сле номе на слу жбе ном пу ту при па да 

днев ни ца у ви си ни:

1.  100%, ако му ни је обез бе ђе на ис хра на,
2.  70%, ако му је обез бе ђе на ис хра на на ба-

зи по лу пан си о на (два обро ка),
3.  30%, ако му је обез бе ђе на ис хра на на ба-

зи пу ног пан си о на (три оброка).

4.2.1.3. Тро шко ви пре но ћи шта

Члан 61.
За вре ме слу жбе ног пу та у зе мљи, за по-

сле ни има пра во на на кна ду тро шко ва пре но-
ћи шта, ако му на слу жбе ном пу ту ни је обез бе-
ђе но пре но ћи ште.

Тро шко ви пре но ћи шта при зна ју се у це ли-
ни пре ма при ло же ном ра чу ну, осим тро шко-
ва но ће ња у објек ту пр ве ка те го ри је, ко ји се 
при зна ју у ви си ни ко ју утвр ђу је ге не рал ни ди-
рек тор или за по сле ни ко га он овла сти.

Тро шко ви за пре но ћи ште ис пла ћу ју се по 
ра чу ну.

Члан 62.
За по сле ни ма ко ји не оправ да ју пре но-

ћи ште ра чу ном, као и за по сле ни ма ко ји ма 
се об зи ром на ноћ ни рад и вре ме по ла ска 
из ме ста ра да и по врат ка у ме сто ра да мо ра 
обез бе ди ти од мор, ис пла ћу ју се тро шко ви за 
пре но ћи ште у ви си ни 50% од утвр ђе ног из но-
са днев ни це.

4.2.1.4. Пут ни тро шко ви

Члан 63.
За вре ме слу жбе ног пу та у зе мљи, за по-

сле ни има пра во на на кна ду пут них тро шко ва 
у це ли ни, пре ма при ло же ном ра чу ну.

За по сле ном се при зна ју и тро шко ви ре-
зер ва ци је ме ста, при ли ком ку по ви не кар те 
за пре воз.

Члан 64.
За по сле ном упу ће ном на слу жбе ни пут, 

мо же се одо бри ти ко ри шће ње: слу жбе ног во-
зи ла, во за, ауто бу са и соп стве ног во зи ла, а из-

у зет но и ави он ског пре во за или ко ри шће ње 
спа ва ћих ко ла.

У на ло гу за слу жбе ни пут, оба ве зно се на-
зна ча ва вр ста пре во зног сред ства.

Члан 65.
За по сле ни, ко ме је у на ло гу за слу жбе ни 

пут на зна че но да при ли ком пу то ва ња ко ри-
сти соп стве ни ауто мо бил као пре во зно сред-
ство, има пра во на тро шко ве у ви си ни 25% 
це не ли тра по гон ског го ри ва во зи ла ко је ко-
ри сти по пре ђе ном ки ло ме тру.

О оправ да но сти ко ри шће ња во зи ла на 
осно ву ста ва 1. ово га чла на, од лу чу је за по-
сле ни овла шћен за из да ва ње на ло га за слу-
жбе ни пут.

4.2.1.5. Оста ли тро шко ви
на слу жбе ном пу ту

Члан 66.
По ред днев ни це, за по сле ном на слу жбе-

ном пу ту при па да и на кна да тро шко ва на име 
по штан ских, те ле граф ских и те ле фон ских 
услу га и дру гих тро шко ва нео п ход них у из вр-
ша ва њу по сло ва, ко је је за по сле ни за вре ме 
слу жбе ног пу та учи нио, ра ди оба вља ња по-
сла због ко јег је упу ћен на слу жбе ни пут.

Тро шко ви из ста ва 1. ово га чла на, на кна ђу-
ју се за по сле ном, уз при ла га ње ори ги нал не 
до ку мен та ци је о пла ће ним из но си ма.

Члан 67.
За по сле ном се на слу жбе ном пу ту по себ но 

на кна ђу ју тро шко ви: пре во за лич ног пр тља га 
и пре нос слу жбе ног ма те ри ја ла ве ће те жи не 
(јав ним пре во зом или так си јем), уко ли ко је то 
одо бре но на ло гом за слу жбе ни пут.

Члан 68.
За по сле ни ко ји уче ству ју на так ми че њи ма 

из чла на 23. став 1. тач ка 3) овог ко лек тив ног 
уго во ра, има ју пра во на на кна ду тро шко ва 
пре но ћи шта и пут них тро шко ва, ко је оства-
ру ју у ви си ни, под усло ви ма и на на чин, под 
ко ји ма те на кна де оства ру ју за по сле ни на слу-
жбе ном пу ту у зе мљи.

4.2.1.6. На лог за слу жбе ни пут

Члан 69.
Ге не рал ни ди рек тор за ди рек то ре ор га-

ни за ци о них де ло ва Пред у зе ћа, од но сно ди-
рек тор ор га ни за ци о ног де ла Пред у зе ћа за 
за по сле не ор га ни за ци о ног де ла Пред у зе ћа, 
из да је на ло ге за слу жбе ни пут и ове ра ва пут-
не об ра чу не по за вр шет ку слу жбе ног пу та.

Члан 70.
По за вр шет ку слу жбе ног пу та, а нај ка сни-

је у ро ку од три да на, од да на по врат ка са слу-
жбе ног пу та, за по сле ни је ду жан да под не се 
об ра чун тро шко ва слу жбе ног пу та, на осно ву 
ко га оства ру је пра во на на кна ду тро шко ва.

Ако се об ра чун тро шко ва за слу жбе ни пут 
не под не се у ро ку из ста ва 1. овог чла на, за по-
сле ни ко ји је до био акон та ци ју тро шко ва на 
осно ву чла на 54. став 2. овог ко лек тив ног уго-
во ра, ду жан је да це ло ку пан из нос акон та ци је 
вра ти из за ра де, при ли ком на ред не ис пла те.

4.2.2. Слу жбе ни пут
у ино стран ство

Члан 71.
За вре ме про ве де но на слу жбе ном пу ту у 

ино стран ству за по сле ни има пра во на днев-
ни цу и дру ге тро шко ве у из но су и под усло ви-
ма, ко је утвр ђу је над ле жни др жав ни ор ган, а 

ко ји се при ме њу ју за за по сле не у др жав ним 
ор га ни ма.

О по тре би и тра ја њу слу жбе ног пу та за по-
сле ног у ино стран ство, од лу чу је ге не рал ни 
ди рек тор на пред лог ди рек то ра ор га ни за ци о-
ног де ла Пре ду зе ћа.

Ре ше ње о упу ћи ва њу на слу жбе ни пут у 
ино стран ство, до но си ге не рал ни ди рек тор, 
од но сно ли це ко је он овла сти.

Члан 72.
За по сле ни ко ји је слу жбе но пу то вао у ино-

стран ство, ду жан је да нај ка сни је у ро ку од 10 
да на по по врат ку у зе мљу, под не се пут ни об-
ра чун са из ве шта јем ге не рал ном ди рек то ру.

Уз об ра чун пут них тро шко ва при ла жу се и 
ра чу ни о свим из да ци ма.

Пут ни об ра чун и из ве штај мо ра ју би ти 
пот пи са ни од за по сле ног ко ји је оба вио слу-
жбе ни пут, по твр ђе ни од ди рек то ра ор га ни за-
ци о ног де ла Пред у зе ћа и ове ре ни од стра не 
ге не рал ног ди рек то ра.

Ако се об ра чун пут них тро шко ва не под-
не се у ро ку и на на чин утвр ђен у ста ву 1, 2. и 
3. овог чла на, за по сле ни се по зи ва да од мах 
вра ти це ло ку пан из нос при мље не акон та ци је 
за слу жбе ни пут.

4.3. Рад на те ре ну

Члан 73.
За вре ме бо рав ка и ра да на те ре ну за по-

сле ни, уко ли ко му ни је обез бе ђе на ис хра на, 
има пра во на на кна ду за тро шко ве ис хра не у 
ви си ни од 60% днев ни це, ако на те ре ну про ве-
де нај ма ње осам ча со ва днев но.

Члан 74.
У вре ме про ве де но на те ре ну, ура чу на ва 

се и вре ме по треб но за од ла зак до ме ста ра да 
и по вра так са ме ста ра да.

На кна да за рад на те ре ну при па да за рад-
не да не за вре ме бо рав ка и ра да на те ре ну и 
за вре ме не дељ ног од мо ра и др жав них и дру-
гих пра зни ка ко ји су не рад ни да ни.

Члан 75.
За вре ме ра да на те ре ну, за по сле ни има 

пра во на пут не тро шко ве, пре ма при ло же ном 
ра чу ну, чи ја се вр ста утвр ђу је при упу ћи ва њу 
на те рен ски рад.

За по сле ном упу ће ном на рад на те ре ну, 
мо же се одо бри ти ко ри шће ње слу жбе ног во-
зи ла, во за, ауто бу са и соп стве ног во зи ла.

Члан 76.
За вре ме ра да на те ре ну, за по сле ни има 

пра во на тро шко ве пре но ћи шта, под усло ви-
ма утвр ђе ним у чл. 61. и 62. овог ко лек тив ног 
уго во ра.

4.4. На кна да за ис хра ну
у то ку ра да

Члан 77.
За по сле ни има пра во на на кна ду тро шко-

ва за ме сеч ну ис хра ну у то ку ра да (то пли 
оброк) у ви си ни од 200,00 ди на ра.

На кна да тро шко ва за ме сеч ну ис хра ну у 
то ку ра да ис пла ћу је се за по сле ни ма сра змер-
но бро ју да на про ве де них на ра ду.

 Син ди кат је пред ло жио да се, по чев од 
01.01.2008. го ди не, при ме њу је дру га чи ји 
на чин об ра чун то плог обро ка, та ко да се 
члан 77. из ме ни та ко да гла си:

„За по сле ни има пра во на на кна ду тро-
шко ва за ме сеч ну ис хра ну у то ку ра да (то пли 
оброк) у ви си ни 20% про сеч не ме сеч не за ра-
де у Ре пу бли ци, пре ма по след њем об ја вље-
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ном по дат ку Ре пу блич ког ор га на над ле жног 
за по сло ве ста ти сти ке.

4.5. Ре грес за ко ри шће ње
го ди шњег од мо ра 

Члан 78.
За по сле ни има пра во на ре грес за го ди-

шњи од мор у ви си ни од 1.200,00 ди на ра.
Пра во на пун из нос из ста ва 1. овог чла на 

при па да за по сле ном ко ји има пра во на го ди-
шњи од мор у тра ја њу од нај ма ње 20 рад них 
да на.

За по сле ни ко ји има пра во на го ди шњи од-
мор у тра ја њу кра ћем од 20 рад них да на има 
пра во на сра зме ран из нос ре гре са.

При па да ју ћи из нос ре гре са ис пла ћу је се 
ме сеч но у из но су од по 100,00 ди на ра.

Ко нач ни об ра чун ре гре са, на го ди шњем 
ни воу, утвр ђу је се и ис пла ћу је за по сле ном уз 
за ра ду за де цем бар те ку ће го ди не.

Син ди кат је пред ло жио да се члан 78. 
из ме ни та ко да гла си:

„За по сле ни има пра во на ре грес за го ди-
шњи од мор у ви си ни про сеч не ме сеч не за-
ра де у Ре пу бли ци пре ма по след њем об ја вље-
ном по дат ку Ре пу блич ког ор га на над ле жног 
за по сло ве ста ти сти ке.

Пра во на пун из нос из ста ва 1. овог чла на 
при па да за по сле ном ко ји има пра во на го ди-
шњи од мор у тра ја њу од нај ма ње 20 рад них 
да на.

За по сле ни ко ји има пра во на го ди шњи од-
мор у тра ја њу кра ћем од 20 рад них да на има 
пра во на сра зме ран из нос ре гре са.

Ко нач ни об ра чун ре гре са, на го ди шњем 
ни воу, утвр ђу је се и ис пла ћу је за по сле ном уз 
за ра ду за де цем бар те ку ће го ди не.”

5. Дру га при ма ња

Члан 79.
Под усло ви ма утвр ђе ним овим Ко лек тив-

ним уго во ром, за по сле ни има пра во на дру га 
при ма ња и то:

1.  на кна ду за одво је ни жи вот од по ро ди-
це,

2.  от прем ни ну при од ла ску у пен зи ју,
3.  со ли дар ну по моћ утвр ђе ну чла ном 82. 

овог ко лек тив ног уго вора,
4.  на кна ду тро шко ва по греб них услу га 

за по сле ном, у слу ча ју смр ти чла на уже 
по ро ди це, а чла но ви ма уже по ро ди це у 
слу ча ју смр ти за по сле ног, пре ма при ло-
же ном ра чу ну, а нај ви ше до ви си не про-
сеч них тро шко ва у ме сту са хра не,

5.  ју би лар ну на гра ду и при го дан по клон 
на осно ву укуп ног рад ног ста жа у Пред-
у зе ћу,

6.  но во го ди шњи по кло ни за де цу до 10 
го ди на ста ро сти (по де те ту), укљу чу ју-
ћи и де цу ко ја у те ку ћој го ди ни пу не 10 
го ди на,

Под тро шко ви ма по греб них услу га, у сми-
слу тач ке 4. из прет ход ног ста ва, под ра зу ме ва 
се по треб на опре ма у ви си ни про сеч них тро-
шко ва у ме сту са хра не и ствар ни тро шко ви 
пре во за умр лог до ме ста са хра не на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Син ди кат је пред ло жио да се по сле тач-
ке 6. до да но ва тач ка  ко ја гла си:

„7. по клон за же не по во дом 8. мар та, у ви-
си ни до нео по ре зо ва ног из но са.”

Члан 80.
Пред у зе ће је ду жно да ко лек тив но оси гу-

ра све за по сле не под јед на ким усло ви ма, за 

слу чај смр ти или ин ва лид но сти на ста ле због 
по вре де на ра ду.

Пред у зе ће мо же, у скла ду са фи нан сиј-
ским мо гућ но сти ма и го ди шњим про гра мом 
по сло ва ња за по сле ни ма упла ћи ва ти пре ми ју 
за до бро вољ но до дат но пен зиј ско оси гу ра-
ње,  ко лек тив но оси гу ра ње од по сле ди ца не-
зго да и ко лек тив но оси гу ра ње за слу чај:

–  смр ти и ин ва лид но сти на ста ле због по-
вре де ван ра да,

–  нео п ход них хи рур шких ин тер вен ци ја 
као по сле ди ца бо ле сти,

–  ле че ња те жих бо ле сти,
–  на ста лих по сле ди ца услед бо ле сти.
У пре го во ри ма о ко лек тив ном оси гу ра њу 

за по сле них у Пред у зе ћу уче ству ју и ре пре зен-
та тив ни син ди ка ти.

Пред лог син ди ка та је да се по сле ста ва 
3. до да ју два но ва ста ва ко ја гла се: 

„Пре ми ја оси гу ра ња по овом осно ву, не 
мо же би ти ма ња од 5.000,00 евра за слу чај 
смр ти и 10.000,00 евра за слу чај 100% ин ва-
лид но сти.

Из нос из ста ва 4. овог чла на ис пла ћу је се у 
ди нар ској про тив вред но сти, по сред њем кур-
су НБС,  ко ји ва жи на дан ис пла те.”

Син ди кат је пред ло жио да се по сле чла-
на 80. до да но ви члан ко ји гла си:

„Члан 80а
По сло да вац је оба ве зан да за по сле ни ма 

упла ћу је пре ми ју у фонд за до бро вољ но пен-
зиј ско оси гу ра ње ко ја се вр ши ме сеч но, нај ма-
ње у ви си ни нео по ре зи вог из но са у скла ду са 
од го ва ра ју ћим по ре ским про пи си ма.”

5.1. Одво је ни жи вот
од по ро ди це

Члан 81.
Пра во на на кна ду за одво је ни жи вот од 

по ро ди це има за по сле ни, ко ји је због по тре-
ба про це са ра да упу ћен у дру го ме сто ра да, 
под усло вом:

1.  да жи ви одво је но од уже по ро ди це,
2.  да му у дру гом ме сту ра да ни је ре ше но 

стам бе но пи та ње за чла но ве уже по ро-
ди це,

3.  да због уда ље но сти ме ста ра да не мо же 
сва ко днев но да се вра ћа у ме сто стал-
ног бо рав ка.

Члан 82.
Ме сеч на на кна да за одво је ни жи вот од 

по ро ди це ис пла ћу је се за по сле ном у ви си ни 
50% про сеч не ме сеч не за ра де ис пла ће не у 
прет ход на три ме се ца у при вре ди Ре пу бли ке.

За по сле ни има пра во на на кна ду за одво-
је ни жи вот од по ро ди це са мо док због ра да 
жи ви одво је но од по ро ди це.

5.2. От прем ни на при
од ла ску у пен зи ју

Члан 83.
За по сле ни има пра во на от прем ни ну при 

од ла ску у пен зи ју – у ви си ни три про сеч не ме-
сеч не за ра де, ис пла ће не у Пред у зе ћу у ме се цу 
пре ис пла те от прем ни не.

5.3. Со ли дар не и дру ге 
помоћи

Члан 84.
Со ли дар на и дру га по моћ мо же се оства-

ри ти из сред ста ва Пред у зе ћа у сле де ћим слу-
ча је ви ма:

1.  ду же или те же бо ле сти за по сле ног – у 
ви си ни јед не ме сеч не за ра де, је дан пут 
го ди шње, уко ли ко за по сле ни не по се ду-
је ра чу не или до пу ног из но са тро шко ва 
ле че ња по ра чу ну, уко ли ко за по сле ни 
по се ду је ме ди цин ску до ку мен та ци ју и 
ра чу не, по про це ни над ле жне слу жбе 
за со ци јал ну за шти ту,

2.  ду же или те же бо ле сти чла на уже по-
ро ди це за по сле ног - у ви си ни јед не 
по ло ви не ме сеч не за ра де, је дан пут го-
ди шње, уко ли ко за по сле ни не по се ду је 
ра чу не, или до 50% тро шко ва ле че ња 
по ра чу ну, уко ли ко за по сле ни по се ду је 
ме ди цин ску до ку мен та ци ју и ра чу не, по 
про це ни над ле жне слу жбе за со ци јал ну 
за шти ту,

3.  те же бо ле сти ви тал них ор га на за по сле-
них и чла но ва уже по ро ди це за по сле-
них, ко је зах те ва ју опе ра тив не за хва те 
или ле че ње по ми шље њу или пре по ру-
ци кон зи ли ју ма ле ка ра, ко ји се не мо гу 
оба ви ти у зе мљи - у ви си ни тро шко ва 
по ра чу ну, у са рад њи син ди ка та и над-
ле жне слу жбе за со ци јал ну за шти ту,

4.  хит не на бав ке ор то пед ских по ма га ла 
за за по сле ног и чла на уже по ро ди це 
за по сле ног, ко ја се на док на ђу ју на те-
рет за во да здрав стве ног оси гу ра ња - у 
ви си ни це не ор то пед ских по ма га ла по 
ра чу ну, уз оба ве зу за по сле ног да по до-
би ја њу сред ста ва од за во да, иста упла ти 
на ра чун Пред у зе ћа,

5.  смр ти за по сле ног и чла но ва ње го ве 
уже по ро ди це – по моћ у ви си ни јед не 
ме сеч не за ра де,

6.  убла жа ва ња по сле ди ца еле мен тар них 
не по го да или ван ред них до га ђа ја, уко-
ли ко ште та ко ју је пре тр пео за по сле ни 
из но си нај ма ње две ме сеч не за ра де - у 
ви си ни нај ви ше до 10 ме сеч них за ра да, 
на осно ву из ве шта ја и пред ло га ко ми си-
је за утвр ђи ва ње ште те, обра зо ва не од 
стра не ге не рал ног ди рек то ра,

7.  со ли дар ну по моћ за ро ђе ње де те та 
у ви си ни про сеч не ме сеч не за ра де у 
Пред у зе ћу, оства ре не у ме се цу ро ђе ња 
де те та, с тим да пра во на по моћ има за-
по сле на мај ка за сва ко ро ђе но де те, а 
из у зет но и отац де те та, уко ли ко мај ка 
не ра ди у Пред у зе ћу,

8.  у дру гим слу ча је ви ма на осно ву струч-
не екс пер ти зе над ле жне слу жбе за со ци-
јал ну за шти ту - у ви си ни јед не по ло ви не 
ме сеч не за ра де.

Члан 85.
Со ли дар на по моћ мо же се одо бри ти за 

здрав стве ну ре ха би ли та ци ју у тра ја њу од 15 
да на:

1.  у слу ча ју те жих бо ле сти, те жих по вре да 
на ра ду и акут них обо ље ња за по сле ног, 
као вид про ду же ног ле че ња (пре ло ми, 
опе ра ци о ни за хва ти, те же по вре де) - у 
ви си ни 100% тро шко ва ре ха би ли та ци-
је, по пре по ру ци ле кар ске ко ми си је у 
ци љу пре вен ци је гу бит ка рад не спо соб-
но сти, уко ли ко се иста не обез бе ђу је на 
те рет фон да со ци јал ног оси гу ра ња;

2.  у слу ча ју те жих бо ле сти чла на уже по ро-
ди це за по сле ног, као вид про ду же ног 
ле че ња (пре ло ми, опе ра ци о ни за хва ти, 
те же по вре де) у ви си ни 50% тро шко ва 
ре ха би ли та ци је, по пре по ру ци ле кар ске 
ко ми си је , уко ли ко се иста не обез бе ђу је 
на те рет фон да со ци јал ног оси гу ра ња.

За со ли дар не по мо ћи из чла на 84. овог 
ко лек тив ног уго во ра, као и за со ли дар не 
по мо ћи за здрав стве ну ре ха би ли та ци ју из 
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ста ва 1. овог чла на, Пред у зе ће обез бе ђу је  
сред ства нај ма ње у ви си ни 0,32% сред ста ва 
пла ни ра ног го ди шњег по слов ног при хо да 
Пред у зе ћа, у скла ду са го ди шњим про гра мом 
по сло ва ња.

Члан 86.
Под те жом бо ле шћу, у сми слу чл. 84. и 85. 

овог ко лек тив ног уго во ра, сма тра ју се сле де-
ћа обо ље ња:

–  ма лиг на обо ље ња,
–  ТБЦ,
–  хе ре ди тар на и де ге не ра тив на обо ље ња 

нер вно ми шић ног си сте ма,
–  те шки об ли ци кар ди о ва ску лар них и дру-

гих обо ље ња ко ја зах те ва ју хи рур шке за-
хва те, тран спла та ци ју ор га на и тки ва,

–  те шки об ли ци сте ри ли те та ко ји зах те ва-
ју сло же не трет ма не ко ји не па да ју на 
те рет РЗ ЗО,

–  те жа не у роп си хи ја триј ска обо ље ња са 
хо спи тал ним ле че њем у здрав стве ној 
уста но ви.

Под ду жом бо ле шћу, у сми слу чла на 84. 
овог ко лек тив ног уго во ра, сма тра се не пре-
кид но од су ство ва ње са ра да по осно ву при-
вре ме не спре че но сти за рад ду же од 180 
да на.

Под чла ном уже по ро ди це, у сми слу чл. 
84. и 85. овог ко лек тив ног уго во ра, сма тра ју 
се су пру жник и де ца до 27. го ди не, под усло-
вом да се на ла зе на ре дов ном шко ло ва њу или 
уко ли ко су од лу ком над ле жног су да ли ше на 
по слов не спо соб но сти, без об зи ра на го ди не 
жи во та.

Со ли дар на по моћ се одо бра ва по прет-
ход но при ба вље ном ми шље њу Слу жбе за 
со ци јал ну за шти ту Пред у зе ћа, за сва ки по је-
ди нач ни слу чај.

Члан 87.
Кад се на кна да тро шко ва из чла на 79. тач-

ка 4, чла на 84. тач. 1. до 4, 6. и 8. и чла на 85. 
овог ко лек тив ног уго во ра, оства ри код фон до-
ва со ци јал ног оси гу ра ња или по осно ву ко лек-
тив ног оси гу ра ња, по моћ се мо же ис пла ти ти 
у ви си ни раз ли ке из ме ђу при мље ног из но са 
и из но са на ко ји за по сле ни има пра во у скла-
ду са овим ко лек тив ним уго во ром ако про пи-
си ма ни је дру га чи је од ре ђе но.

Члан 88.
За по сле ни има пра во на ју би лар ну на гра-

ду, за уку пан рад у Пред у зе ћу за:

1.  10 го ди на ра да у Пред у зе ћу при го дан 
по клон – у ви си ни до 10% ме сеч не за-
ра де,

2.  20 го ди на ра да у Пред у зе ћу – у ви си ни 
јед не и по ме сеч не за ра де,

3.  30 го ди на ра да у Пред у зе ћу – у ви си ни 
две ме сеч не за ра де.

4.  40 го ди на ста жа оси гу ра ња ( пун рад ни 
стаж ) за му шкар це и 35 го ди на ста жа 
оси гу ра ња за же не – у ви си ни две и по 
ме сеч не за ра де.

Ју би лар на на гра да из ста ва 1. овог чла на 
ис пла ћу је се за Дан ПТТ рад ника.

5.4. Но во го ди шњи по кло ни
за де цу

Члан 89.
Пред у зе ће обез бе ђу је но во го ди шње по-

кло не за де цу за по сле них до 10 го ди на ста ро-
сти (по де те ту).

Но во го ди шњи по кло ни обез бе ђу ју се у 
ви си ни, ко ју утвр ђу је ге не рал ни ди рек тор 
Пред у зе ћа.

5.5. За јам за по сле ни ма

Члан 90.
За по сле ном се мо же одо бри ти за јам за 

на бав ку огре ва, зим ни це, уџ бе ни ка и за дру ге 
на ме не на пред лог ре пре зен та тив них син ди-
ка та.

Од лу ку о одо бра ва њу зај ма из ста ва 1. 
овог чла на до но си ге не рал ни ди рек тор Пред-
у зе ћа, у скла ду са рас по ло жи вим сред стви-
ма.

Од лу ком о одо бра ва њу зај ма утвр ђу је се 
на ме на за ко ју се за јам одо бра ва, ви си на зај-
ма, по че так от пла те и рок вра ћа ња зај ма, ко ји 
не мо же би ти ду жи од два на ест ме се ци.

Вра ћа ње зај ма вр ши се у јед на ким ме сеч-
ним ра та ма, об у ста вом ме сеч не ра те од за ра-
де за по сле ног.

Члан 91.
Под ме сеч ном за ра дом, на осно ву ко је за-

по сле ни оства ру ју пра ва утвр ђе на чла ном 83, 
чла ном 84. став 1. тач. 1, 2. и 5. до 8. и чла на 
88. овог ко лек тив ног уго во ра, под ра зу ме ва се 
про сеч на ме сеч на за ра да ис пла ће на у Пред у-
зе ћу у ме се цу, ко ји прет хо ди ис пла ти.

VI. ДРУ ГА ПРА ВА У ВЕ ЗИ
СА РА ДОМ

Члан 92.
Уко ли ко се го ди шњим про гра мом по сло-

ва ња Пред у зе ћа утвр ђу ју сред ства за ре ша-
ва ње стам бе них по тре ба за по сле них, пред-
ла га ње из но са сред ста ва вр ши се уз уче шће 
ре пре зен та тив них син ди ка та.

Члан 93.
По сле смр ти за по сле ног, Пред у зе ће 

обез бе ђу је ма те ри јал ну по моћ до кра ја 
про пи са ног ре дов ног шко ло ва ња за сва-
ку ре дов но упи са ну го ди ну, а на осно ву 
од лу ке ге не рал ног ди рек то ра Пред у зе ћа, 
од но сно ли ца ко је он овла сти, без оба ве за 
вра ћа ња исте, и то:

–  уче ни ци ма основ них шко ла у ви си ни 
јед не и по ме сеч не за ра де,

–  уче ни ци ма сред њих шко ла у ви си ни 
две ме сеч не за ра де,

–  сту ден ти ма ви со ко школ ских уста но-
ва у ви си ни две и по ме сеч не за ра де.

Ма те ри јал на по моћ ис пла ћу је се два пу-
та у то ку школ ске го ди не (по 50%).

Осно ви ца за об ра чун ма те ри јал не по-
мо ћи је про сеч на за ра да ис пла ће на у Пред-
у зе ћу у ме се цу ко ји прет хо ди ис пла ти ма те-
ри јал не по мо ћи.

VII. РАД НЕ ОБА ВЕ ЗЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 94.
За по сле ни има ју оба ве зе:

  1.  да по сло ве ко ји су им по ве ре ни из вр-
ша ва ју за ко ни то, уред но, са ве сно, бла-
го вре ме но и ква ли тет но и да по шту ју 
про пи са ну тех но ло шку и рад ну ди сци-
пли ну;

  2.  да у из вр ша ва њу за да та ка оства ру ју 
стан дард не ре зул та те ра да;

  3.  да у ра ду ко ри сте по треб но зна ње и 
рад не спо соб но сти, нео п ход не за из вр-
ша ва ње по ве ре них за да та ка;

  4.  да се обра зу ју и уса вр ша ва ју у скла ду 
са по тре ба ма про це са ра да;

  5.  да се при др жа ва ју и спро во де про пи-
са не и на ло же не ме ре без бед но сти и 
за шти те;

  6.  да се по на ша ју на на чин ко ји им омо гу-
ћа ва рад у Пред у зе ћу и ко ји обез бе ђу-
је до бре ме ђу људ ске и ме ђу на ци о нал-
не од но се;

  7.  да за ко ни то, од го вор но и це лис ход но 
ко ри сте сред ства ра да;

  8.  да ра ци о нал но ко ри сте про пи са но 
рад но вре ме за рад и да не од су ству ју 
са ра да без ре ше ња над ле жног ру ко во-
ди о ца;

  9.  да од су ство ва ње са ра да прав да ју од го-
ва ра ју ћим до ку мен ти ма;

10.  да чу ва ју по слов ну, слу жбе ну и дру гу 
тај ну утвр ђе ну за ко ном и ак том Пред-
у зе ћа;

11.  да не од би ја ју из вр ша ва ње рад них за-
да та ка и на ло га над ле жног ру ко во ди о-
ца, без оправ да ног раз ло га;

12.  да тач но еви ден ти ра ју и при ка зу ју ре-
зул та те ра да;

13.  и дру ге оба ве зе, утвр ђе не уго во ром о 
ра ду, ко је од го ва ра ју њи хо вим зна њи-
ма и спо соб но сти ма.

Члан 95.
За по сле ни мо же да бу де при вре ме но уда-

љен са ра да у скла ду са за ко ном, с тим што се 
по вре дом рад не оба ве зе ко ја угро жа ва имо-
ви ну ве ће вред но сти сма тра по вре да рад не 
оба ве зе ко ја угро жа ва имо ви ну чи ја вред ност 
из но си ви ше од јед не про сеч не за ра де у Пред-
у зе ћу, ис пла ће не у ме се цу ко ји прет хо ди ме се-
цу ка да је по вре да учи ње на.

Пред лог син ди ка та је да се по сле чла на 
95. до да ју два но ва чла на ко ји гла се:

„Члан 95а
Ако за по сле ни сво јом кри ви цом учи ни по-

вре ду рад не оба ве зе утвр ђе не овим уго во ром, 
за по сле ном се мо гу из ре ћи сле де ће ме ре: 

1.  упо зо ре ње за по сле ном да ће му би ти 
от ка зан уго вор о ра ду ако по но ви исту 
или слич ну по вре ду без по нов ног упо-
зо ре ња у скла ду са За ко ном;

2.  при вре ме но уда ље ње са ра да без на-
кна де за ра де у тра ја њу од јед ног до три 
рад на да на;

3.  от каз уго во ра о ра ду.

Члан 95б
Ме ру из тач ке 3. прет ход ног чла на, по сло-

да вац мо же из ре ћи за сле де ће по вре де рад-
них оба ве за, од но сно не по што ва ње рад не 
ди сци пли не:

1.  не про пи сно, не са ве сно или не бла го вре-
ме но из вр ша ва ње рад них оба ве за, без 
те жих по сле ди ца;

2.  не за ко ни то, нео д го вор но или не це лис-
ход но ко ри шће ње сред ста ва ра да, без 
те жих по сле ди ца;

3.  не тач но еви ден ти ра ње и при ка зи ва ње 
ре зул та та ра да, без те жих по сле ди ца;

4.  нео прав да но про пу шта ње да се у ро ку 
од 3 да на оба ве сти од го вор ни за по сле-
ни о спре че но сти за рад;

5.  не при др жа ва ње про пи са не тех но ло ги-
је ра да при ли ком из вр ша ва ња рад них 
оба ве за, ко јом се на но си ште та тре-
ћим ли ци ма, уко ли ко је ште та ма њег 
обима.”

Члан 96.
Пред у зе ће мо же да от ка же уго вор о ра ду 

за по сле ном, на на чин и по по ступ ку пред ви-
ђе ним За ко ном, у слу ча ју да за по сле ни сво-
јом кри ви цом учи ни сле де ће по вре де рад них 
оба ве за:
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1.  не про пи сно, не са ве сно или не бла го вре-
ме но из вр ша ва ње рад них оба ве за;

2.  не за ко ни то, нео д го вор но или не це лис-
ход но ко ри шће ње сред ста ва ра да;

3.  про у зро ко ва ње ште те Пред у зе ћу у оби-
му ко ји пре ла зи ви си ну три про сеч не 
за ра де у Пред у зе ћу;

4.  ода ва ње по слов не, слу жбе не или дру ге 
тај не утвр ђе не за ко ном и ак ти ма Пре ду-
зе ћа;

5.  нео прав да но из о ста ја ње са ра да нај ма-
ње пет рад них да на у то ку го ди не или 
нео прав да но уза стоп но из о ста ја ње са 
ра да нај ма ње че ти ри рад на да на у то ку 
ме се ца;

6.  од би ја ње из вр ша ва ња рад них за да та ка 
и на ло га над ле жног ру ко во ди о ца, без 
оправ да ног раз ло га;

7. не тач но еви ден ти ра ње и при ка зи ва ње 
ре зул та та ра да;

8.  до ста вља ње јав не ис пра ве при ли ком 
за сни ва ња рад ног од но са или у то ку 
рад ног од но са, над ле жној слу жби Пред-
у зе ћа, за ко ју се утвр ди да ни је ве ро до-
стој на;

9.  до ла же ње ви ше пу та на рад у на пи том 
ста њу, кон зу ми ра ње ал ко хо ла или нар-
ко тич них сред ста ва у то ку ра да;

10.  не пред у зи ма ње или не до вољ но пред-
у зи ма ње ме ра без бед но сти и за шти та 
жи во та и здра вља на ра ду од стра не 
од го вор ног ли ца, услед че га је до шло 
до по вре де за по сле ног;

11.  не при др жа ва ње, од но сно не спро во-
ђе ње про пи са них и на ло же них ме ра 
без бед но сти и за шти те;

12.  пре пра вља ње слу жбе них до ку ме на та 
у ци љу при ба вља ња ма те ри јал не ко-
ри сти;

13.  не при др жа ва ње про пи са не тех но ло ги-
је ра да при ли ком из вр ша ва ња рад них 
оба ве за, ко јом се на но си ште та тре ћим 
ли ци ма;

14.  по на ша ње на ра ду ко је је та кво да мо-
же до ве сти до по ре ме ћа ја ме ђу људ-
ских и ме ђу на ци о нал них од но са;

15.  нео вла шће но пот пи си ва ње при ма о ца 
на упут ни ци, раз ду жи ва ње са истом 
као са ис пла ће ном и за др жа ва ње упут-
нич ког из но са за се бе;

16.  про у зро ко ва ње бла гај нич ког мањ ка 
не са ве сним ра дом;

17.  ис пла та нео вла шће ном ли цу или 
ис пла та уз за др жа ва ње ис пла ће ног 
нов ца за се бе;

18.  да ва ње не тач них по да та ка од стра не 
од го вор них ли ца ко ји ма се за по сле ни 
до во де у за блу ду у по гле ду оства ри ва-
ња пра ва из рад ног од но са.

VI II. ОБРА ЗО ВА ЊЕ, 
ОСПОСОБЉА ВА ЊЕ

И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 97.
У скла ду за го ди шњим про гра мом по сло-

ва ња, по тре ба ма про це са ра да, тех нич ко-тех-
но ло шким уна пре ђе њи ма и ор га ни за ци јом 
ра да, Пред у зе ће обез бе ђу је струч но обра зо-
ва ње, оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње за по-
сле них пу тем:

1.  шко ло ва ња на сред њим, и ви со ко школ-
ским уста но ва ма;

2.  пре ква ли фи ка ци је, до ква ли фи ка ци је и 
по ла га ња струч них ис пи та;

3.  уса вр ша ва ња и спе ци ја ли за ци је;
4.  обра зо ва ња из обла сти за шти те на ра-

ду, за шти те и без бед но сти;
5.  се ми на ра, обу ке, кур се ва, са ве то ва ња 

и др.

Члан 98.
За по сле ни је оба ве зан да се обра зу је, 

оспо со бља ва и струч но уса вр ша ва, у скла ду 
са по тре ба ма про це са ра да у Пред у зе ћу.

Од лу ку о упу ћи ва њу на струч но обра зо-
ва ње, оспо со бља ва ње и струч но уса вр ша ва-
ње за по сле них, до но си ге не рал ни ди рек тор 
пред у зе ћа или за по сле ни ко га он овла сти.

  Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе из ме ђу Пред-
у зе ћа и за по сле ног, ко га је Пред у зе ће упу ти ло 
на обра зо ва ње, оспо со бља ва ње и струч но 
уса вр ша ва ње, у скла ду са чла ном 95. тач ка 1. 
од 4. овог ко лек тив ног уго во ра, уре ђу ју се по-
себ ним уго во ром.

IX. УТВР ЂИ ВА ЊЕ
ОД ГО ВОР НО СТИ ЗА ШТЕ ТУ

Члан 99.
По сту пак за утвр ђи ва ње од го вор но сти 

за по сле ног за ште ту, учи ње ну на ра ду или 
у ве зи са ра дом, по кре ће се ре ше њем ге не-
рал ног ди рек то ра или за по сле ног ко га он 
овла сти.

Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за утвр ђи ва-
ње од го вор но сти за ште ту, до но си се на осно-
ву при ја ве о про у зро ко ва ној ште ти или по лич-
ном са зна њу да је ште та про у зро ко ва на.

Ре ше ње оба ве зно са др жи име и пре зи ме 
за по сле ног, про тив ко га се по кре ће по сту пак 
за на кна ду ште те, ме сто, на чин и вре ме из вр-
ше ња штет не рад ње, до ка зе ко ји ука зу ју да је 
за по сле ни про у зро ко вао ште ту.

Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка до ста вља 
се за по сле ном.

Ре ше ње из ста ва 1. ово га чла на, до ста вља 
се и син ди ка ту, чи ји је за по сле ни члан, за ми-
шље ње у ро ку од пет да на.

За по сле ни, про тив ко га је по кре нут по сту-
пак, мо ра се са слу ша ти у ве зи на ста ле ште те.

Члан 100.
Ви си на ште те утвр ђу је се на осно ву по да-

та ка из до ку ме на та, на осно ву ко јих се са си-
гур но шћу мо же утвр ди ти из нос ште те.

Ако се ви си на ште те не мо же утвр ди ти у 
тач ном из но су, или би ње но утвр ђи ва ње про-
у зро ко ва ло Пред у зе ћу не сра змер не тро шко-
ве, ви си ну на ста ле ште те утвр ђу је слу жба 
у Пред у зе ћу, на осно ву про це не о ви си ни 
ште те.

Члан 101.
По утвр ђи ва њу чи ње ни ца и окол но сти од 

ути ца ја на од го вор ност за по сле ног, ге не рал-
ни ди рек тор или за по сле ни ко га он овла сти, 
до но си ре ше ње о од го вор но сти за ште ту и ви-
си ни на кна де ште те, од но сно о осло ба ђа њу 
од од го вор но сти.

На осно ву ре ше ња о на кна ди ште те, за по-
сле ни се по зи ва да на док на ди ште ту у од ре-
ђе ном ро ку, о че му за по сле ни да је пи сме ну 
из ја ву.

Ако за по сле ни не при ста не да на док на ди 
ште ту или не на док на ди ште ту у ро ку из ста ва 
2. овог чла на, Пред у зе ће мо же под не ти ту жбу 
над ле жном су ду.

Члан 102.
Ако за по сле ни пре тр пи по вре ду или ма те-

ри јал ну ште ту на ра ду или у ве зи са ра дом, за 

утвр ђи ва ње ште те при ме њу је се од ред ба чла-
на 100. овог ко лек тив ног уго во ра.

X. ВИ ШАК ЗА ПО СЛЕ НИХ
Члан 103.

Уко ли ко у Пред у зе ћу услед тех но ло шких, 
еко ном ских или ор га ни за ци о них про ме на 
пре ста не по тре ба за оба вља ње од ре ђе них 
по сло ва, или уко ли ко се у оба вља њу од ре-
ђе них по сло ва утвр ди ви шак за нај ма ње 20 
за по сле них у пе ри о ду од 90 да на, Пред у зе ће 
је оба ве зно да са ре пре зен та тив ним син ди ка-
ти ма за кљу чи спо ра зум о кри те ри ју ми ма за 
ре ша ва ње ви шка за по сле них и о на чи ну збри-
ња ва ња за по сле них, ко ји ма пре ста је рад ни 
од нос по том осно ву.

Члан 104.
При утвр ђи ва њу кри те ри ју ма, на осно ву 

чла на 103. овог ко лек тив ног уго во ра, мо ра се 
обез бе ди ти да пр вен стве но пре ста не рад ни 
од нос за по сле ни ма:

1.  ко ји у ка лен дар ској го ди ни ис пу ња ва ју, 
или ће у на ред не две го ди не ис пу ни ти 
је дан од усло ва за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју,

2.  ко ји до бро вољ но при хва те да им пре-
ста не рад ни од нос,

3.  ко ји има ју кра ћи рад ни стаж у Пре ду-
зећу.

Члан 105.
За слу чај от ка за уго во ра о ра ду због тех-

но ло шких еко ном ских или ор га ни за ци о них 
про ме на, Пред у зе ће је ду жно да за по сле ном 
ис пла ти от прем ни ну пре пре стан ка рад ног 
од но са и то за:

1.  до три го ди не про ве де не у рад ном од но-
су – у ви си ни дво стру ког из но са за ра де 
за по сле ног од но сно про сеч не ме сеч не 
за ра де, ако је то за ње га по вољ ни је,

2.  че ти ри до ше сна ест го ди на про ве де-
них у рад ном од но су – у ви си ни јед но-
стру ке за ра де за по сле ног, од но сно про-
сеч не ме сеч не за ра де, ако је то за ње га 
по вољ ни је, за сва ку го ди ну про ве де ну 
у рад ном од но су, с тим да укуп ни из нос 
от прем ни не не мо же би ти ве ћи од пе то-
стру ког из но са за ра де за по сле ног, од но-
сно про сеч не ме сеч не за ра де, ако је то 
за ње га по вољ ни је.

3.  се дам на ест и ви ше го ди на про ве де них 
у рад ном од но су – у ви си ни зби ра тре-
ћи не за ра де за по сле ног за сва ку на вр-
ше ну го ди ну ра да у рад ном од но су за 
пр вих 10 го ди на и че твр ти не за ра де 
за по сле ног за сва ку на ред ну на вр ше ну 
го ди ну ра да у рад ном од но су пре ко 10 
го ди на про ве де них у рад ном од но су, од-
но сно про сеч не ме сеч не за ра де, ако је 
то за ње га по вољ ни је.

Члан 106.
По ред ис пла те от прем ни не из чла на 105. 

овог ко лек тив ног уго во ра, ли цу ко је је про ве-
ло у рад ном од но су шест и ви ше го ди на, а ко ме 
је пре стао рад ни од нос у Пред у зе ћу због тех-
но ло шких, еко ном ских или ор га ни за ци о них 
про ме на, ис пла ти ће се по пре стан ку рад ног 
од но са по се бан из нос на име от прем ни не.

От прем ни на из ста ва 1. ово га чла на, за ше-
сту и сва ку на ред ну го ди ну про ве де ну у рад-
ном од но су, утвр ђу је се у ви си ни јед но стру ке 
про сеч не ме сеч не за ра де, ис пла ће не у Пред у-
зе ћу у ме се цу, ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме се 
вр ши ис пла та.
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Ис пла та от прем ни не вр ши се сук це сив но 
ме сеч но и то сва ког ме се ца по јед на ме сеч-
на за ра да, утвр ђе на на осно ву ста ва 2. ово га 
члана.

Уко ли ко при ма лац от прем ни не утвр ђе не 
на осно ву ста ва 2. овог чла на, за сну је рад ни 
од нос пре ис те ка ро ка сук це сив не ме сеч не 
ис пла те, гу би пра во на да љу ис пла ту, с тим 
да не ма оба ве зу вра ћа ња већ при мље ног 
из но са.

Члан 107.
При утвр ђи ва њу ви си не от прем ни не, ко-

ја се ис пла ћу је за по сле ни ма на осно ву чла на 
105. овог ко лек тив ног уго во ра, узи ма се за-
ра да за по сле ног, од но сно про сеч на ме сеч на 
за ра да у Пред у зе ћу за ме сец ко ји прет хо ди 
ме се цу у ко ме за по сле ном пре ста је рад ни од-
нос, ако је то за ње га по вољ ни је.

XI. БЕЗ БЕД НОСТ И ЗДРА ВЉЕ 
НА РА ДУ

Члан 108.
Пред у зе ће је ду жно да ор га ни зу је рад 

ко јим се обез бе ђу ју пре вен тив не ме ре 
за шти те жи во та и здра вља за по сле них, у 
скла ду са по себ ним за ко ном, дру гим про-
пи сом, овим уго во ром и по себ ним ак ти ма 
о без бед но сти и здра вљу на ра ду. 

Пред у зе ће је ду жно да обез бе ди усло-
ве за ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње без бед-
но сти и здра вља на ра ду на са вре ме ним 
прин ци пи ма, са гла сно тех нич ко – тех но ло-
шким по тре ба ма.

Сред ства за спро во ђе ње про гра ма ме-
ра и уна пре ђе ња без бед но сти и здра вља 
на ра ду утвр ђу ју се го ди шњим пла ном по-
сло ва ња Пред у зе ћа.

Члан 109.
Пред у зе ће је оба ве зно да код уво ђе ња 

но вих тех но ло ги ја пла ни ра ме ре за шти те 
на ра ду и ин фор ми ше за по сле не о тех но-
ло шким ка рак те ри сти ка ма и мо гу ћим ути-
ца ји ма тих тех но ло ги ја на здра вље и си гур-
ност за по сле них.

Пред у зе ће је оба ве зно да, у ци љу за-

шти те за по сле них на ра ду:

–  ор га ни зу је и спро во ди по сло ве без-

бед но сти и здра вља;

–  обез бе ди за по сле ном рад на по сло ви-

ма, у ко ји ма су спро ве де не ме ре без-

бед но сти и здра вља на ра ду;

–  пре ду зме пре вен тив не ме ре ра ди 

спре ча ва ња и от кла ња ња ри зи ка од 

по вре ђи ва ња и оште ће ња здра вља 

за по сле них, у скла ду са про пи са ним 

по ступ ком;

–  до не се, у пи са ном об ли ку, акт о про-

це ни ри зи ка за све по сло ве, као и да 

исти из ме ни у слу ча ју по ја ве сва ке 

но ве опа сно сти или про ме не ни воа 

ри зи ка у про це су ра да;

–  ак том, у пи са ној фор ми од ре ди јед но 

или ви ше ли ца за без бед ност и здра-

вље на ра ду;

–  из вр ши оспо со бља ва ње за по сле них 

за без бе дан и здрав рад;

–  за по сле ном на по сло ви ма са по ве ћа-

ним ри зи ком, пре по чет ка ра да обез-

бе ди прет ход ни ле кар ски пре глед, 

као и пе ри о дич не ле кар ске пре гле де 

у то ку ра да;

–  за по сле не оси гу ра од по вре да на ра-

ду, про фе си о нал них обо ље ња и обо-

ље ња у ве зи са ра дом;

–  обез бе ди фи нан сиј ска сред ства за ор-

га ни зо ва ње по сло ва и спро во ђе ње ме-

ра без бед но сти и здра вља на ра ду.

Члан 110.

За по сле ни мо ра би ти упо знат са ме-

ра ма без бед но сти и здра вља на ра ду и 

сво јим пра ви ма и оба ве за ма у по гле ду 

без бед но сти и здра вља на ра ду, од но сно 

мо ра би ти упо знат са упо тре бом сред ста-

ва и опре ме за лич ну за шти ту, као и сред-

ства за рад.

Члан 111.

За по сле ни је ду жан да при ме њу је про-

пи са не ме ре за без бе дан и здрав рад, да 

на мен ски ко ри сти сред ства за рад и опа-

сне ма те ри је, да ко ри сти про пи са на сред-

ства и опре му за лич ну за шти ту на ра ду и 

да са њи ма па жљи во ру ку је да не би угро-

зио сво ју без бед ност и здра вље, као и без-

бед ност и здра вље дру гих ли ца.

Члан 112.

Пра во је и оба ве за за по сле ног да се 

пре по чет ка ра да упо зна са ме ра ма без бед-

но сти и здра вља на ра ду на по сло ви ма на 

ко је је од ре ђен, од но сно пре ме штен.

Ако за по сле ном пре ти не по сред на опа-

сност по жи вот или здра вље, он има пра-

во да од би је да ра ди због то га што ни су 

спро ве де не про пи са не ме ре без бед но сти 

и здра вља на ра ду, све док се не от кло ни 

опа сност и не спро ве ду од го ва ра ју ће ме-

ре, као и у дру гим, за ко ном пред ви ђе ним 

слу ча је ви ма.
Од би ја ње за по сле ног да ра ди из раз ло-

га на ве де них у ста ву 2. овог чла на, не мо же 
се сма тра ти по вре дом рад не оба ве зе и не 
мо же му се от ка за ти уго вор о ра ду.

Члан 113.

Ге не рал ни ди рек тор и пред став ни ци 
ре пре зен та тив них син ди ка та, за јед нич-
ком од лу ком, обра зу ју Од бор за без бед-
ност и здра вље на ра ду.

Од бор за без бед ност и здра вље на ра-
ду има 7 (се дам) чла но ва, с тим да ре пре-
зен та тив ни син ди ка ти пред ла жу по 2 (два) 
чла на, из ре да свих за по сле них, а ге не рал-
ни ди рек тор Пред у зе ћа 3 (три) пред став ни-
ка по сло дав ца.

У Од бо ру за без бед ност и здра вље на 
ра ду, мо ра би ти иза бран нај ма ње 1 (је дан) 
члан, ко ји је струч њак из обла сти без бед-
но сти и здра вља на ра ду и има од го ва ра ју-
ћу ли цен цу.

Од бор за без бед ност и здра вље на ра-
ду до но си по слов ник о ра ду и би ра пред-
сед ни ка Од бо ра.

Од бор за без бед ност и здра вље на ра-
ду, мо же обра зо ва ти  под од бо ре за без-
бед ност и здра вље на ра ду, у скла ду са 
од ред ба ма по слов ни ка о ра ду. За свој рад 
под од бо ри од го ва ра ју Од бо ру за без бед-
ност и здра вље на ра ду  и на зах тев Од бо-
ра под но се из ве шта је о свом ра ду.

Члан 114.

Од бор за без бед ност и здра вље на ра-
ду уче ству је у из ра ди и пра ти ре а ли за ци ју 
пла на и про гра ма ко је је до нео, а по себ но:

–  оства ру је увид у све ак те ко ји се од но-
се на без бед ност и здра вље на ра ду;

–  уче ству је у раз ма тра њу свих пи та ња 
ко ја се од но се на спро во ђе ње без бед-
но сти и здра вља на ра ду;

–  зах те ва од по сло дав ца ин фор ма ци је 
о свим по да ци ма ко ји се од но се на 
без бед ност и здра вље на ра ду;

–  да је пред ло ге о свим пи та њи ма ко ја 
се од но се на без бед ност и здра вље;

–  зах те ва од по сло дав ца да пре ду зме 
од го ва ра ју ће ме ре за от кла ња ње или 
сма ње ње ри зи ка ко ји угро жа ва без-
бед ност и здра вље за по сле них;

–  зах те ва вр ше ње ин спек циј ског над зо-
ра, ако сма тра да ни су спро ве де не од-
го ва ра ју ће ме ре без бед но сти и здра-
вља на ра ду;

–  зах те ва да се упо зна са на ло зи ма и 
пред ло зи ма или  пред у зе тим ме ра-
ма ин спек ци је ра да од стра не по сло-
давца;

–  зах те ва да се упо зна са из ве шта ји ма о 
по вре да ма на ра ду, про фе си о нал ним 
обо ље њи ма и обо ље њи ма у ве зи са 
ра дом и о пред у зе тим ме ра ма за без-
бед ност и здра вље на ра ду од стра не 
по сло дав ца;

–  зах те ва да се  упо зна са пред у зе тим 
ме ра ма за спре ча ва ње не по сред не 
опа сно сти по жи вот и здра вље од 
стра не по сло дав ца.

Пред у зе ће је ду жно да чла но ви ма Од-
бо ра за без бед ност и здра вље на ра ду, као 
и под од бо ри ма у рад ним је ди ни ца ма, обез-
бе ди по треб не усло ве за не сме тан рад.

Од бор је ду жан да о свом ра ду, ре дов-
но, а нај ма ње је дан пут у три ме се ца, оба-
ве сти по сло дав ца и ре пре зен та тив не син-
ди ка те.

По сло да вац је ду жан да раз мо три ста-
во ве и ми шље ња Од бо ра за без бед ност и 
здра вље на ра ду, као и да о свом ста ву из-
ве сти Од бор.

Члан 115.

За по сле ни ма, ко ји због здрав стве ног 
ста ња на осно ву ре ше ња над ле жног ор-
га на не мо гу оба вља ти по сло ве за ко је 
су за сно ва ли рад ни од нос и на ко ји ма су 
ра ди ли до про ме не здрав стве ног ста ња, 
омо гу ћи ће се оба вља ње дру гих од го ва ра-
ју ћих по сло ва, у скла ду са ре ше њем пре ма 
пре о ста лој здрав стве ној спо соб но сти, ако 
про пи си ма ни је дру га чи је од ре ђе но. 

Члан 116.

У ци љу ства ра ња усло ва за без бед но и 
не сме та но функ ци о ни са ње ПТТ са о бра ћа-
ја, Пред у зе ће у окви ру оспо со бља ва ња за-
по сле них за пра вил ну при ме ну сред ста ва 
и ме ра ко ји ма се оси гу ра ва без бед ност и 
здра вље за по сле них, обез бе ђу је об у ча ва-
ње за по сле них и из обла сти пр ве по мо ћи.

Члан 117.

У ве зи спро во ђе ња ме ра без бед но сти 
и здра вља на ра ду, син ди ка ти има ју пра во 
да:

1.  бу ду оба ве ште ни о свим про ме на-
ма од бит ног ути ца ја на си гур ност и 
здра вље за по сле них,
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2.  при ма ју при мед бе за по сле них на 

при ме ну про пи са и спро во ђе ње ме-

ра без бед но сти и здра вља на ра ду,

3.  сво јом ак тив но шћу под сти чу оста ле 

за по сле не за рад на си гу ран на чин и

4.  при сту пе свим ме сти ма ра да, ра ди 

упо зна ва ња са усло ви ма ра да.

XII. УСЛО ВИ ЗА РАД 
СИНДИКА ТА У ПРЕД У ЗЕ ЋУ

Члан 118.

Ге не рал ни ди рек тор је ду жан да обез бе-
ди усло ве за де ло ва ње син ди ка та, у скла ду са 
њи хо вом уло гом у за шти ти пра ва и уна пре ђе-
ња про фе си о нал них и еко ном ских ин те ре са 
њи хо вих чла но ва, за по сле них у Пред у зе ћу, 
као и да их ин фор ми ше о пи та њи ма ко ја су 
од бит ног зна ча ја за ма те ри јал ни и со ци јал ни 
по ло жај за по сле них.

Члан 119.

По вре дом пра ва на син ди кал но ор-

га ни зо ва ње  сма тра ће се и при ти сак на 

за по сле не од стра не ру ко во ди ла ца да се 

учла не, од но сно иш чла не из од ре ђе ног 

син ди ка та.

Члан 120.

Пред у зе ће је ду жно да обез бе ди об ра чун 
и упла ту син ди кал не чла на ри не на ра чу не 
син ди ка та, при ли ком сва ке ис пла те за ра да.

Син ди ка ти су ду жни да Пред у зе ћу до ста-
ве ове ре не спи ско ве сво јих чла но ва.

Члан 121.

Ге не рал ни ди рек тор је ду жан да пред став-
ни ци ма син ди ка та до зво ли да за по сле ни ма 
до ста ве ин фор ма ци је, бил те не, пу бли ка ци је 
и дру га ак та син ди ка та.

Пред став ни ци ма син ди ка та до зво ље но је 
да ис ти чу оба ве ште ња син ди ка та у „ПТТ гла-
сни ку” и у про сто ри ја ма Пред у зе ћа, на ме сти-
ма од ре ђе ним за ту на ме ну.

1. По слов ни про стор

Члан 122.

Преду зе ће ће у окви ру рас по ло жи вих мо-
гућ но сти, за по тре бе ре пре зен та тив них син-
ди ка та обез бе ди ти ко ри шће ње по слов ног 
про сто ра, ко ји је нео п хо дан за ак тив но сти ко-
је ре пре зен та тив ни син ди ка ти пред у зи ма ју у 
скла ду са сво јим про грам ским ак тив но сти ма 
на осно ву ко лек тив ног уго во ра и дру гих ака-
та Пред у зе ћа и ака та ре пре зен та тив них син-
ди ка та.

Ре пре зен та тив ним син ди ка ти ма се обез-
бе ђу је по тре бан про стор за рад, ка ко у се ди-
шту Пред у зе ћа, та ко и у се ди шту син ди кал них 
ор га ни за ци ја у рад ним је ди ни ца ма.

Од лу ку о ве ли чи ни и ло ка ци ји про сто ра 
за рад, чи је се ко ри шће ње обез бе ђу је за по-
тре бе ре пре зен та тив них син ди ка та, до но си 
ге не рал ни ди рек тор или за по сле ни ко га он 
овла сти, у скла ду са рас по ло жи вим по слов-
ним про сто ром, при че му во ди ра чу на о 
нео п ход ним по тре ба ма ре пре зен та тив них 
син ди ка та.

Пред у зе ће је са гла сност да про стор за 
рад, ко ји се обез бе ђу је за рад ре пре зен та тив-
них син ди ка та, бу де опре мљен кан це ла риј-
ским на ме шта јем и нео п ход ним сред стви ма 
ра да.

2. Оба вља ње струч но 
админи стра тив них по сло ва

Члан 123.

Пред у зе ће за по тре бе ре пре зен та тив них 
син ди ка та обез бе ђу је оба вља ње сле де ћих 
струч них и ад ми ни стра тив них по сло ва:

1. прав них,
2. фи нан сиј ских,
3. ад ми ни стра тив но-тех нич ких,
4. дак ти ло граф ских,
5.  умно жа ва ња и ди стри бу ци је ма те ри ја ла.

Осло ба ђа ње од ре дов них за да та ка

Члан 124.

За вре ме тра ја ња ман да та:

1.  пред сед ни ка и се кре та ра ре пре зен та-
тив них син ди ка та и 

2.  нај ви ше по јед ног чла на ор га на ре пре-
зен та тив них син ди ка та на сва ких

1.200 њи хо вих чла но ва, за по сле ни не оба-
вља ју по сло ве утвр ђе не уго во ром о ра ду, при 
че му има ју пра ва као да су на ра ду.

Чла но ви ор га на ре пре зен та тив них син-
ди ка та, ко ји у сми слу ста ва 1. тач ке 2. ово га 
чла на за вре ме ман да та не оба вља ју по сло ве 
утвр ђе не уго во ром о ра ду, од ре ђу ју се ак том 
из чла на 126. овог ко лек тив ног уго во ра, на 
обра зло же ни пред лог ре пре зен та тив них син-
ди ка та о по тре би њи хо вог ан га жо ва ња у син-
ди ка ту у ре дов ном рад ном вре ме ну.

За вре ме док оба вља ју функ ци ју, пред сед-
ник и се кре тар ре пре зен та тив них син ди ка та 
оства ру је на кна ду за ра де у ви си ни утвр ђе ној 
уго во ром о ра ду, уве ћа ну за од го ва ра ју ћи 
про це нат, та ко да уку пан из нос на кна де за ра-
де не мо же пре ћи ви си ну за ра де ко ја од го ва-
ра по сло ви ма по моћ ни ка ди рек то ра рад не 
је ди ни це.

За по сле ни, ко ји у скла ду са ста вом 1. тач-
ком 2. ово га чла на не оба вља ју по сло ве утвр-
ђе не уго во ром о ра ду, оства ру ју на кна ду за-
ра де утвр ђе не уго во ром о ра ду.

Ре ше ња о на кна ди за ра да за по сле ни ма 
из ста ва 3. и 4. ово га чла на, до но си ге не рал ни 
ди рек тор или за по сле ни ко га он овла сти, на 
пред лог ре пре зен та тив них син ди ка та.

Син ди кат је пред ло жио да се по сле чла-
на 124. до да но ви члан ко ји гла си:

„Члан 124а
Пред став ни ци ма син ди ка та ко ји, за по тре-

бе син ди ка та, од ла зе ван свог ме ста ра да, из-
да је се на лог за пу то ва ње.

Сред ства за на кна ду тро шко ва при па да-
ју ћих днев ни ца ис пла ћу ју се на те рет ор га ни-
за ци о ног де ла Пред у зе ћа ко јем пред став ник 
син ди ка та при па да.

При ли ком ре а ли за ци је пра ва из ста ва 
1. и 2. овог чла на, пред став ник син ди ка та је 
ду жан да при ло жи до ку мент на осно ву ко јег 
од су ству је са ра да, од но сно упу ћу је на слу-
жбе ни пут.”

4. Ре гу ли са ње од но са
са синди ка ти ма

Члан 125.

Акт о си сте ма ти за ци ји по сло ва у пред у зе-
ћу до но си ге не рал ни ди рек тор уз прет ход но 
при ба вље но ми шље ње ре пре зен та тив них 
син ди ка та.

Ре пре зен та тив ни син ди ка ти ми шље ње из 
ста ва 1. овог чла на до ста вља ју у ро ку од 10 да-
на од да на при је ма зах те ва.

Син ди кат је пред ло жио да се по сле 
члан 125. до да но ви члан ко ји гла си:

„Члан 125а
Пред у зе ће ће, у ци љу обез бе ђи ва ња 

усло ва за рад ре пре зен та тив них син ди ка та, 
у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма, го ди шњим 
про гра мом по сло ва ња пла ни ра ти фи нан сиј-
ска сред ства у ви си ни 0,10% ме сеч не ма се 
сред ста ва за за ра де.

Рас по де ла ових сред ста ва вр ши се сра-
змер но бро ју чла но ва ових син ди ка та.”

Члан 126.

Усло ви за рад ре пре зен та тив них син ди ка-
та уре ђу ју се уго во ром, од но сно спо ра зу мом, 
ко ји за кљу чу ју ге не рал ни ди рек тор и ре пре-
зен та тив ни син ди ка ти.

Члан 127.

Син ди ка ти има ју пра во на ин фор ми са ње 
и из ра жа ва ње сво јих ста во ва по бит ним пи та-
њи ма из обла сти ра да.

Пред став ник син ди ка та, не мо же би ти 
по зван на од го вор ност или до ве ден у не по-
во љан по ло жај, због сво јих ак тив но сти као 
пред став ник син ди ка та, ако по сту па у скла ду 
са за ко ном и овим ко лек тив ним уго во ром.

За вре ме тра ја ња ман да та и 1 (јед не) го ди-
не на кон ис те ка ман да та, пред став ник син ди-
ка та се не мо же без ње го ве са гла сно сти:

– пре ме сти ти на дру ге по сло ве,
– утвр ди ти као ви шак за по сле них

Син ди кал ни пред став ник има пра во на-
кон пре стан ка син ди кал не функ ци је да се вра-
ти на по сло ве у ме сто ра да, где је ра дио пре 
од ла ска на функ ци ју.

Син ди кал ни пред став ник, ко ме је син ди-
кал на функ ци ја пре ста ла пре ис те ка пу ног 
ман да та, не мо же се без сво је са гла сно сти 
пре ме сти ти на дру ге по сло ве и утвр ди ти као 
ви шак за по сле них, сра змер но вре ме ну про ве-
де ном на функ ци ји.

XI II. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ 
ОД РЕД БЕ

Члан 128.

За по сле ни, ко ји су сте кли од ре ђе на пра-
ва из рад ног од но са на осно ву по је ди нач них 
ака та (ре ше ња и др.) до не тих пре сту па ња на 
сна гу овог ко лек тив ног уго во ра, има ју пра во 
да на ста ве са ко ри шће њем тих пра ва на осно-
ву до не тих по је ди нач них ака та.

Члан 129.

Овај ко лек тив ни уго вор за кљу чу је се на 
пе ри од до три го ди не.

Ва же ње овог ко лек тив ног уго во ра мо же 
пре ста ти на на чин утвр ђен за ко ном.

Из ме не и до пу не овог ко лек тив ног уго во-
ра, вр ше се анек сом, на на чин и по по ступ ку 
за за кљу чи ва ње ко лек тив ног уго во ра.

Члан 130.

Да ном сту па ња на сна гу овог ко лек тив ног 
уго во ра, пре ста је да ва жи Ко лек тив ни уго вор 
за Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја "Ср би ја" 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 90/04, 102/05 и 
33/06).

Члан 131.

Овај ко лек тив ни уго вор сту па на сна гу 
осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе-
ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср бије”.
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       (ИН ТЕР ВЈУ СА ДИ РЕКТ НОМ СНА ГОМ ИС ПО ВЕ СТИ)

Косара Станковић: Све се може кад се хоће
Кад сте се и где за по сли ли?

У ју лу 1986. го ди не, као кон тро лор 
па кет ске и шал тер слу жбе у По шти 
Кра гу је вац, по том као ре фе рент за по-
штан ски са о бра ћај, па ин спек тор уну-
тра шње кон тро ле и са да као управ-
ник По штан ског цен тра 34200

Шта не би сте ра ди ли?

Сви по сло ви ко је сам ра ди ла 
зах те ва ли су струч ност, ква ли тет, 
екс пе ди тив ност, али ни кад ни сам 
и не бих ра ди ла по сло ве ко ји се 
ко се са за ко ном, по штан ским пра-
ви ли ма и мо рал ним нор ма ма.

Ко ли ко про сеч но днев но спава те?

У то ку рад не не де ље ја ко ма ло 
спа вам, око 4–5 са ти. У су прот ном 
не бих мо гла да по стиг нем све оно 
што за поч нем у то ку да на. Та ко 
већ ду го функ ци о ни шем, до брог 
сам здра вља и не мам вре ме на да 
бу дем ло ше.

Шта сте не дав но са ња ли?

Сно ве не пам тим ако уоп ште 
са њам, а на ја ви са њам хар мо ни ју 
као сло гу и ху ма ност у свим сег-
мен ти ма жи во та, јер то је спас.

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

Све се мо же кад се хо ће!

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

Во лим ве че као сми рај да на, да не 
ви кен да ка да сти же опу шта ње од оба-
ве за, то пле да не у про ле ће кад жи вот 
из но ва бу ја и ра ну је сен род ну и ми-
ри сну на ку ку руз и ду њу.

Где ра ди је иде те – на мо ре,
на језера, у ба ње?

Нај ви ше во лим мо ре због сло бо де 
у по кре ту, обла че ња, про стран ства и 
енер ги је ко ју ми пру жа во да и сун це. 
Ина че, во лим да пу ту јем, да упо зна-
јем при ро ду, љу де и аку му ли рам сна-
гу за да ље.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

Про шле го ди не, због су пру га ко ји 
ски ја, а ја се сан кам са де цом и ше там 
усну лим сне жним ста за ма.

жи во ту „Ни жи вих се ни сам бо ја док 
су би ли по ужа са, а ка мо ли мр твих па-
са”, што ре че ста ри Ву ја дин.

Шта је то син ди кал на бор ба?

Ак тив ност рад ни ка и син ди кал них 
пред став ни ка, тј. њи хо во је дин-
ство у оства ри ва њу усло ва ра да и 
за ра да до стој них чо ве ка, у скла ду 
са ре но ме ом и сна гом њи хо ве ком-
па ни је.

Шта је то по тро шач ка кор па?

Тај тер мин се зло у по тре бља ва у 
јав но сти, те шко је од ре ди ти ме ру 
као про сек не чи јег за до вољ ства 
и по тре бе, по го то ву за ви шеч ла не 
или са мо хра не по ро ди це. Ми се бо-
ри мо да пре ва зи ђе мо про сеч ност 
у свим ви до ви ма.

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?

Обра зо ван, вре дан, мо ра лан 
чо век ко ји пре по зна је про тив ни-
ка и по сти же успех са што ма ње 
жр та ва и ште те.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?

Свих чла но ва сво је по ро ди це, 
чак но сим и ми ни ал бум да мо гу 
да их имам по ред се бе и да се ма-

ло хва лим, на ро чи то са уну ком Уро-
шем ко ји ме зо ве ба ба љу ба ви.

Ко је но ви не чи та те? 

Сла бо чи там но ви не, јер су ту ве-
ћи ном цр не и на ру че не ин фор ма ци-
је, а ја ина че имам сво је ми шље ње о 
мно гим те ма ма, па ту не мам шта да 
на у чим. Сем син ди кал них, во лим да 
чи там ча со пи се о здра вљу и еко ло ги-
ји, та са зна ња ме опле ме њу ју.

Ко ли ко има те при ја те ља?

Чи ни ми се да их имам пу но, чак 
не ке и не по зна јем до бро, јер при ја-
те љи су ти сви ко ји те во ле, це не и 
по др жа ва ју, ве ру ју у те бе, као што ја 
во лим мно ге сво је ко ле ге, ком ши је, 
дру га ре ко ји ма по ма жем увек кад за-
тре ба, иако се не ви ђа мо и не дру жи-
мо сва ки дан.

Ка кве сте на ра ви?

Ја сам до бро ћуд на осо ба, али са из-
ра же ним етич ким прин ци пи ма, па до-

ПОШТАРОВ ЛЕТ

Че га се пла ши те?

Пла шим се еле мен тар них не по го да 
ра за ра ју ћих раз ме ра и бо ле сти, ка да 
не маш вре ме на да се бо риш против 
њих. У сва ко днев ном и син ди кал ном 

Ро ђе на у Сме де рев ској Па-

лан ци, 13. мар та 1957. го ди не, 

где су ро ди те љи про свет ни 

рад ни ци та да жи ве ли и ра-

ди ли. Де тињ ство до за вр ше-

не основ не шко ле про ве ла у 

Стра га ри ма, Гим на зи ју и Прав-

ни фа кул тет за вр ши ла у Кра гу-

јев цу, где жи ви 35 го ди на.

Уда та је, има ћер ке Јо ва ну и 

Та тја ну. Су пруг Стан ко ра ди у 

Те ле ко му.

Син ди кал ним ра дом се ба-

ви од ок то бра 2000. го ди не, од 

ка да је пред сед ник Син ди кал-

не ор га ни за ци је Кра гу је вац, 

ко ја бро ји 380 чла но ва.

Пред сед ник је Ста ту тар ног 

од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је 

и пот пред сед ник Ре ги о нал не 

гра не КСС.
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Из ме на Пра вил ни ка
Фон да со ли дар но сти

Глав ни од бор је у свој ству Скуп-
шти не Фон да со ли дар но сти на сво-
јој 11 сед ни ци ко ја је одр жа на 11. 
ок то бра ове го ди не, до нео од лу ку 
о из ме на ма Пра вил ни ка Фон да со-
ли дар но сти и то:

У чла ну 1. до да је се став 3. ко ји 
гла си:

–  Из у зет но сред ства Фон да се мо-
гу ко ри сти ти и за убла жа ва ње 
по сле ди ца еле мен тар них не по-
го да или ван ред них до га ђа ја.

Кри те ри ју ми за до де лу по мо ћи 
по овом осно ву би ће ре гу ли са ни по-
себ ним упут ством ко је до но си Управ-
ни од бор Фон да и Из вр шни од бор 
на сво јој за јед нич кој сед ни ци.

Ме ња се члан 16 Пра вил ни ка 
Фон да со ли дар но сти, ко ји са да 
гласи:

–  Од бор пу но прав но од лу чу је 
ако је при сут но нај ма ње 2/3 
чла но ва, а од лу ка је ва же ћа ако 
се за њу из ја сни ве ћи на од укуп-
ног бро ја чла но ва Од бо ра.

ла зим у су коб са дру гим осо ба ма ко је 
не ми сле као ја, али сам са го ди на ма по-
ста ла то ле рант ни ја пре ма су пар ни ку. 
Ве се ла сам, во лим да се дру жим, прав-
до љу би ва сам, а то је на след но. Мо је 
ро ди те ље ге не ра ци је ђа ка и да нас по-
ми њу с по што ва њем и љу ба вљу.

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

Во лим да при чам, сма трам да је 
раз го вор ве о ма ва жан у ко му ни ка ци-
ји љу ди и да се раз го во ром мо же мно-
го по сти ћи, али са мо искре но – без 
об зи ра о че му се ра ди.

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

Ни ко га не по вре ђу јем да бих се из-
ви ња ва ла, на чин жи во та ко ји во дим 
је уз по др шку мо је по ро ди це, јер ра-
ди ти вред но и чи ни ти до бро је за нас 
не што нор мал но.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?

Мо дер но до ба но си са собом и до-
бро и ло ше. Не тре ба би ти у цен тру 
зби ва ња или мо де ран по сва ку це ну. 
Тре ба има ти ме ру, би ти свој и ме ња ти 
се у скла ду са сво јим по тре ба ма.

Ко ја на да др жи чо ве чан ство?

Чо ве чан ство оп ста је за хва љу ју ћи 
ве ри у до бро и ве ри у љу бав – то су 
си но ни ми за жи вот.

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

Мно го па мет них и об да ре них љу-
ди жи ви на на шој пла не ти, њи хо вим 
тру дом бр зо се раз ви ја мо, али сва ко 
до стиг ну ће има и дру гу стра ну. За то 
тре ба са чу ва ти оно што је вред но и 
осо бе но на ма љу ди ма.

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

Нај ви ше но сим бе лу оде ћу, јер се 
та ко осе ћам бо ље и уз њу ком би ну-
јем све дру ге пре ма при ли ци и до бу. 
По не кад во лим да екс пе ри мен ти шем 
по свом уку су, не пре ма мод ним трен-
до ви ма, иако сам као ма ла ма шта ла 
да ше там мод ним пи ста ма.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

Ра ни је сам мно го чи та ла, чак пре ви-
ше. Ан дрић, Се ли мо вић, Да ви чо – то 
су би ли пи сци мо је мла до сти, ка сни је 
сам се ба ви ла хе лен ским и рим ским фи-
ло зо фи ма Со кра том и Се не ком, за тим 
сам про у ча ва ла пси хо а на ли ти ча ре 
Фрој да и Јун га у фа зи ка да сам хте ла да 

упо знам дру гу стра ну мо је лич но сти. 
Са да чи там ве се ли ју ли те ра ту ру: М. Б. 
Мој си ло вић, Иси до ру Бје ли цу и сл.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

Од на ших На де жду Пе тро вић, Ми-
ла на Ми ло ва но ви ћа, Уро ша Пре ди ћа, 
Па ју Јо ва но ви ћа. Во лим хо ланд ску и 
фран цу ску шко лу (Рем бран та и Ре но-
а ра) и – Ми ке лан ђе ло ве Мој си ја и Да-
ви да, као ва јар ска ре мек де ла.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?

Тре ба уме ти одолети сва ком ис ку-
ше њу без об зи ра на це ну. То је ствар 
вас пи та ња и веч но пи та ње ко ли ко ти 
за пра во тре ба да би био сре ћан.

Знате ли шта су сек те?

Сек те су ма ле вер ске за јед ни це, 
от пад ни ци од иде о ло ги је ко јој су при-
па да ли, ко ју за гри же но ис по ве да ју и 
на ме ћу сво је уче ње дру ги ма.

Ко ја дро га је најго ра?

Све вр сте дро га ства ра ју за ви-
сност, а за ви сност у свим сфе ра ма жи-
во та је по губ на. Би ти свој и сло бо дан 
је ве ли ки успех.

Ко јим се спор том ба ви те?

Ре кре а тив но ве жбам јо гу и тре ни-
рам од бој ку ко ли ко је то мо гу ће у мо-
јим го ди на ма.

Ко ја пи сма нај ради је пи ше те?

Во лим да пи шем са пу то ва ња, да 
до ча рам и за бе ле жим мо је им пре си-
је, али то у последње вре ме ра дим 
ка ме ром и фо то а па ра том.

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

Пе ву шим по не кад и за пе вам кад је 
ве се ло. На при мер „Мо ји су дру го ви 
би се ри ра су ти по це лом све ту“.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

Је су оми ље ни. Мно ги на ши ко ри-
сни ци их до жи вља ва ју као сво ју фа-
ми ли ју, јер су че сто у њи хо вим до мо-
ви ма и оче ви ци су њи хо вих ле пих и 
ту жних тре ну та ка.

Да ли сте гле да ли филм „По штар“ 
са Кевином Кост не ром?

На рав но, филм је све до чан ство о 
вре ме ну ју на штва, по ште ња и по жр-
тво ва но сти за иде ју, за оп ште до бро.

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

Ја сам иде а ли ста и оп ти ми ста увек 
и у све му и ве ру јем у љу бав. То је мој 
мо то.

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

По шта је јав но пред у зе ће ко је по-
слу је за до бро бит свих гра ђа на. До 
са да је успе ва ла да оправ да сво је по-
сто ја ње, у бу дућ но сти је оче ку ју мно-
га ис ку ше ња. Ве ру јем да ће одо ле ти 
не при ја те љу.

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

Ако су ан ђе ли са на ма, бај ку ће мо 
на пра ви ти са ми.

Б. С.
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ИЗ ДНЕВНИКА ЈЕДНОГ ПОШТАРА

Синдикат ПТТ Србије на крову Ирана

Ка да по што но ши до де ли те ре јон у 
ру рал ном – пла нин ском де лу, то се 

ту ма чи као ка зна за не до вољ но ан га-
жо ва ње у до са да шњем ра ду. Углав ном 
сви по ми сле ка ко је рад на та квом под-
руч ју ве о ма на по ран. Али, још те же је 
по ве ро ва ти ка да чу је те да по што но ша, 
по врх сва ко днев ног пре ђе ног пу та ко-
ји оства ру је оба вља ју ћи до ста ву, же ли 
да се поп не на пла нин ски ма сив ви ши 
од 5.000 ме та ра! И још не ту не где бли-
зу већ у, на ма да ле ко ме Ира ну.

Та ко је од ла зак на пу то ва ње и пла-
ни на ре ње у Иран ове го ди не био 
ре зул тат јед ног ду жег раз ми шља ња, 
пла ни ра ња и при пре ма ња Да ни је ла 

Ка ра и чи ћа, на шег ко ле ге, по шта ра из 
Ужи ца. За овај пут, дуг пре ко 4.500 км
(са мо у јед ном прав цу), по треб на је 
пре све га ве ли ка љу бав и во ља али и 
ви ше го ди шње ис ку ство.

Циљ – два највиша врха

На овај пут, по ред ко ле ге Да ни је ла 
Ка ра и чи ћа, по шла је и еки па из пла ни-
нар ског дру штва „Руј но”, са ци љем да се 
осво је два нај ви ша вр ха у два раз ли чи-
та ма си ва у Ира ну и то Зард кох(4548 м)
у ма си ву За гро са и Да ма ванд (5671 м)
у ма си ву Ел борс-а, ко ји је и ујед но нај-
ви ши Евро а зиј ски врх. Уз све срд ну по-
моћ при ја те ља из Ира на (Мо ха ма да, 
Фар хар да, Мах му ди ја, Ре зе, Ху се и на, Ја-
фа ра... ) са вла да не су све пре пре ке као 
што је ва ђе ње ви за за три др жа ве кроз 
ко је су пла ни на ри про шли на пу то ва-
њу (Бу гар ска, Тур ска и Иран), као и је-
зич ке ба ри је ре ко је не из о став но пра те 
пла ни на ре на ова квим по ду хва ти ма.

А ево шта је Да ни јел за бе ле жио у 
свом днев ни ку то ком свог пла ни нар-
ског по хо да: „У Те хе ра ну нас је че као 
Мо ха мад. По сле че ти ри ме се ца до пи-
си ва ња не по сред но смо га упо зна ли. 
То је био пр ви од при ја те ља из Ира на 
ко је смо сте кли та мо. Истог да на смо 
на ста ви ли ауто мо би лом за Ис фа хан, 
од но сно да ље за Схард де кор, ко ји је 
уда љен око 550 км од Те хе ра на и ујед-
но ме сто на нај ви шој над мор ској ви-
си ни у овој зе мљи (2200 м). Та мо нас 
је са че као и уго стио ње гов (а по сле и 
наш) при ја тељ Фар хард. Су тра дан нас 
је пре у зео Фар хар дов при ја тељ Мах-
му ди. Са њим се дру жи мо на ред на два 

да на. На ста вља мо пут да ље на за пад, 
пре ма ма си ву За гро са. Још 100 км ула-
зи мо по ду би ни те ри то ри је у јед ну, по 
тра ди ци ји и на ро ду (Бак ти ја ри) ко ји ту 
жи ви, нај ста ри јих обла сти Ира на. Пр во 
ас фалт, он да ма ка дам и те шко про ход-
ни пу те ви. На се ља као пре Хри ста, ку-
ће од зе мље и не пре глед не пу ста ре, 
пла нин ски ви со ви са по не ком зе ле ном 
до ли ном кроз ко је про ла зе при лич но 
сла ба шне ре ке. Наш до ма ћин се по ста-
рао да ви ди мо све нај леп ше у том су ро-
вом, а опет им пре сив ном кра ју, као и да 
се упо зна мо са љу ди ма ко ји ту жи ве.

Сурови и величанствени 
предели

Пре де ли су ро ви, пу сти, а опет ве ли-
чан стве ни по сво јој по себ но сти. Не ма 
тра ве, не ма др ве ћа, са мо тр но ви то 
жбу ње, ка мен и сун це, али као кон-
траст тој не го сто љу би вој сре ди ни љу-
ди су то пли, го сто при мљи ви, љу ба зни 
и спрем ни да са ва ма по де ле чај, хра ну 
свој дом (исти на без кро ва и чвр стих 
зи до ва) и да се дру же.

На рав но, при о ри тет је био да се 
осво ји Зард кох. Та ко смо дру ги дан по 
до ла ску у ма сив За гро са у 3 ча са и 20 
ми ну та кре ну ли на успон. Има ли смо 
два ло кал на пра ти о ца ко ји су са на ма 
ишли до 3900 ме та ра. Успон је ишао 
пр во пре ко ка ме ни тих пре де ла, а он-
да пре ко јед ног стр мог сне жни ка и на 
кра ју пре ко 250 ме та ра кру шљи ве ли-
ти це. На тај за вр шни успон смо ишли 
без на ших пра ти ла ца.

По по врат ку са пла ни не, дру жи мо 
се и но ћи мо у ку ћи код на шег при ја-
те ља Фар хар да у Шард де ко ру. Су тра-
дан на ста вља мо ка Ис фа ха ну, па он да 
по но во за Те хе ран где се  при пре ма мо 
за успон на Да ма венд. Од лу ку о из бо-
ру стра не са ко је ће мо пе ти пре пу сти-
ли смо на шим до ма ћи ни ма. Пр ви дан 
смо из ве ли акли ма ти за ци о ни успон 
од По лу ра до „пар кин га” ис под Да ма-
вен да на 3300 ме та ра, а су тра дан на-
ста вља мо ка Си мо ру, пла ни нар ском 
скло ни шту на 4200 ме та ра.

Сумпорна испарења гуше

На ред ног да на из ла зи мо на за пад ну 
стра ну вр ха Да ма вен да. Че сти та мо јед-
ни дру ги ма, пра ви мо по лу круг око кра-
те ра (Да ма венд је не ак ти ван вул кан) и 
од ла зи мо на ју жну стра ну где се на ла зи 
пло ча ко ја обе ле жа ва врх. Сли ка мо се и 
ус пут гу ши мо од сум пор них ис па ре ња 
ко ја се са те стра не нај ви ше осе ћа ју.

Це ло на ше пу то ва ње је тра ја ло 23 
да на. На рав но, ве ли ку за хвал ност ду-
гу је мо на шим при ја те љи ма из Ира на. 
Ово је тре нут но нај ви ши врх ко ји су „по-
шта ри” (уз Ужи ча не) осво ји ли до са да.”

По сле сре ђе них ути са ка са овог 
по ду хва та Да ни јел, за љу бље ник у 
екс трем не спор то ве, раз ми шња да у 
ско ри јој бу дућ но сти са по штан ском 
тор бом кре не на Ју жни пол. Ако има 
же љу и во љу – не ка му је сре ћан пут. 
На да мо се да ће про на ћи не ко га ко ји 
ће га осим нас по др жа ти и по мо ћи да 
све пла ни ра но и оства ри.
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Експедиција „Србија – Брод Пик 2007”Експедиција „Србија – Брод Пик 2007”
Ду го го ди на ба вље ња ори јен та ци о ним трчањем, пла ни-

нарством и ал пи ни змом у окви ру пла ни нар ског дру штва 
ПТТ су иза Пре дра га Загорца. Иако млад, већ има до ста 
успе ха и искуства. Све на пред на ве де но га је ква ли фи ко ва-
ло да узме уче шће у походу на Хи ма ла је.

Пла ни нар ско сму чар ски са вез Вој во ди не и Пла ни нар ски 
са вез Бе о гра да су ор га ни зо ва ли екс пе ди ци ју на 12. по ви си-
ни врх све та Брод пик (Broad Pe ak) ви сок 8047 ме та ра, ко ји 
се на ла зи на Ка ра ко ру му (За пад ни Хи ма ла ји). У екс пе ди ци-
ји су уче ство ва ли Ми ли вој Ер де љан (Но ви Сад) – во ђа екс-
пе ди ци је, Исо Пла нић (Су бо ти ца), Вла ди мир Ра шко вић 
(Но ви Сад), Дрен Ман дић (Су бо ти ца) и Пре драг За го рац 
(Бе о град), као и Па ки стан ски ал пи ни сти Ха сан и Са дик Сад-

па ра. Екс пе ди ци ја је тра ја ла од 29. 05. до 27. 07. 2007. го ди-
не. На врх су иза шли Исо и Дрен са Ха са ном и Са ди ком 
12.07. у 14 ча со ва.

Уче шће Бе о град ског чла на – Пре дра га За гор ца на екс пе-
ди ци ји омо гу ћио је Град ски се кре та ри јат за спорт и омла ди-
ну, до на ци јом од 500.000,00 ди на ра, а на бав ку спе ци јал не 
опре ме за екс трем не усло ве омо гу ћи ла му је По шта, до на-
ци јом од 80.000,00 ди на ра.

СОМБОРСКИ ПЛАНИНАРИ ПОХОДИЛИ ВЕЛИЧАНСТВЕНИ КАЊОН МРТВИЦЕ

Три мускетара у дубинама Маганика

Три планинара из сомборског 
„Поштара” освојили су крајем 

августа прекрасне дубине кањона 
Мртвице, десне притоке Мораче. 
Кањон између Маганика и Стожца 
дуг 6.800 метара са врлетном 
дубином од преко 1100 метара 
походили су врхунски пла нинари 

Горан Зелић, Иван Томић и Милан 

Јовић.
– То је непоновљив доживљај 

пре пун ризика, одважности и 
огром не жеље да се савлада један 
од нај леп ших и најатрактивнијих 
европ ских кањона, каже познати 
пли вач, веслач, инструктор ро ње-

ња, бициклиста, моториста и пла-
нинар из сомборске РЈ поштанског 
саобраћаја Горан Зелић. – Пејзаж 
који се смењује дуж кањона је не-
ве ро ватно разнолик: од питомих 
обала и ливада, аутентичних села 
са госто љу би вим становницима, 
шума и не так нуте див љине, суровог 
стења и застра шу јућих литица.

Велико задовољство што су 
савла да ли чувени кањон, који није 
баш та ко често одредиште због вео-
ма ризичних деоница, показали су 
и познати планинар, алпиниста и во-
дич Иван Томић и чувени ронилац 
и планинар Милан Јовић.

Целодневно пешачење по ка-
њо ну крунисано је изласком на 
Ка петаново језеро, које лежи на 
1.672 м, а окружено је врховима 
мо рачких планина од преко
2000 м. Ту су заноћили под ша то-
рима, да би сутрадан поново ужи-
ва ли у непо нов љивим лепотама ка-
њона и мно го број них катуна, који 
живе свој небески живот далеко од 
ци вилизације.У кањону Мртвице: Милан Јовић, Иван Томић и Горан Зелић
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                                  НО ВЕ КЊИ ГЕ НИ ШКЕ ПЕ СНИ КИ ЊЕ СЛА ЂА НЕ СЛ. СТО ЈА НО ВИЋ

„Сиг на ли” и „Ис пу ње ње”
Сла ђа на Сл. Сто ја но вић за по сле на 

је ви ше од две де це ни је у РЈ „Ниш” 
на по сло ви ма еко но ми сте. За вр ши ла је 
Еко ном ски фа кул те ту Ни шу, а у сло бод-
ном вре ме ну већ го ди на ма пи ше при-
че, пе сме и књи жев ну кри ти ку. Члан 
је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и до 
са да је об ја ви ла књи ге „Ју тар њи хлад” 
2001. го ди не (из да ње Ни шког кул тур ног 
цен тра) и „Из не на да у но ћи” 2002. го ди-
не (из да ње Књи жев ног клу ба ПТТ при 
КУД „Ђо ка Па вло вић”). Кра јем ово га ле-
та, код ле ско вач ког из да ва ча „Фи лекс”, 
об ја ви ла је књи гу по е зи је „Ис пу ње ње” 
и при по ве дач ке про зе „Сиг на ли”.

 „Сиг на ли” су „про зни трип тих ма лих 
про зних ко ма да о ве ли ким пи та њи ма 
чо ве ко ве ег зи стен ци је”. У њи ма Сла-
ђа на, ка ко ка же ре цен зент Ми ли сав 

Са вић, „сли ка спо ред не ли ко ве ме ђу-
соб но по ве за не на са свим не кла си чан 
на чин и осми шљен јед ном но вом при-
по вед ном дра ма тур ги јом. Те осо бе, 
све де них ра чу на сво јих про ма ше них 
суд би на, при сти жу у „без бед ну” оба лу 
пу сте ре ке жи во та по сред но шћу ди ја-
ло га мо но ло гом и мо но ло га ди ја ло гом, 

али и лир ским тка њем нај не по сред ни-
је про ис те клим из си ту а ци је у ко ји ма 
се на ла зе и мо же мо их раз у ме ти са мо 
ако раз у ме мо и те си ту а ци је”.

„Сиг на ли” су про зни за пи си о 
по ро ди ци, о тре ну ци ма опу шта ња, 
при ку пља ња сна ге  и сно ва за гру бу 
ствар ност, о де тињ ству и мла до сти, о 
не про ла зном ме сту по ста ја ња и оп ста-
ја ња. За Сла ђа ну, сви „сиг на ли” ко је чу-
је или ви ди, до жи вље ни су у род ном 
кра ју, под се ћа ју на ње га, сви та мо во-
де и жи ве са њом.

Збир ка „Ис пу ње ње” као да је на ста-
вак пе снич ког сна о тра га њу и на ла-
же њу, о про ла зном и не про ла зном. 
Крат ким, брит ким сти хо ви ма, гу стих 
ми сли, Сла ђа на јед но став но пе ва о 
свим ве ли ким те ма ма, од љу ба ви до 
смр ти. Ре цен зент Го ран Стан ко вић за 
ову збир ку, из ме ђу оста лог, пи ше: „Ис-
пу ње њем се озна ча ва при ро да об је ди-
ње них ста ња, са гла сних са ду хом, али 
и пе снич ком ви зи јом оства ре но сти, 
ко јој нај трај ни је и нај ду бље те жи мо, 
а нај че шће је до се же мо. Овај по ет ски 
post fe stum, жи вот но су ми ран, не сум-

њи во нео че ки ван већ по сле дру ге пе-
снич ке збир ке, че твр ту књи гу Сла ђа не 
Сл. Сто ја но вић ис пу ња ва упра во ма гиј-
ском мо ћи сми сла жи во та уоп ште и 
умет но сти ре чи на по се, сти ша но до 
све тло сти, уз ви ше но мо ли твом.”

За ра ни је об ја вље не тек сто ве ова 
пе сни ки ња је ви ше пу та  на гра ђи ва на. 
Са да су пред љу би те љи ма ле пих ре чи 
две ње не књи ге ко је ће об ра до ва ти, 
пру жи ти уте ху и охра бре ње чи та те љи-
ма, јер пе сни ки ња по ру чу је сво јим сти-
хо ви ма и при ча ма да има  још до ста 
сми сла и ле по те. Сла ђа на Сл. Сто ја но-
вић све то ка же, мно го до па дљи ви је, 
на не жан и та нан по ет ски на чин.

И. Г. В.

ОПЕТ

Оно што памтим
Није оно што сам волела.
Оно што сам волела – заборавила сам.
Опет ветрови.
Шта да гледам при раној светлости.
Сневаћу брезове шуме.

Слађана Сл. Стојановић

ПРЕДСТАВЉАМО

Би ло је ле по ви де ти Шу-
ма диј ски трг у Бе о гра ду у 
не де љу, 14. ок то бра.

Ис пред Рад не је ди ни це 
Бе о град ски венац три ста 
два де сет два чла на Син ди-
кал не ор га ни за ци је ПТТ 
Ср би је с осме хом и ра до-
шћу ушло је у удоб не Ла-
сти не ауто бу се.

Пра вац – ауто пут, и он-
да – на се вер.

Пр во су би ли у Ко ви-
љу у коме се ро дио чу ве-
ни пе сник Ла за Ко стић и 
где је зна ме ни ти срп ски 
ма на стир, ко ји је оча рао све уче-
сни ке.

 По том су по се ти ли Па лић ко је зе-
ро и ди ви ли се из ван ред ној ле по ти 
ре лик та Па нон ског мо ра. Оду ше ви-

ли су се и тиме ка ко су зна лач ки и 
са ве ли ким сти лом уре ђе ни пар ко-
ви, др во ре ди, оба ла и ста ри објек-
ти на њој.

И он да – де сио се на да ле ко по-
зна ти ре сто ран до ма ће ку хи ње 

„Мај кин са лаш” са там бу ра-
ши ма и фи ја ке ри ма – као 
у пе сма ма ве ли ког ма га са 
се ве ра Бач ке Звон ка Бог-
да на.

Сун ча ни дан до при нео 
је да се све оба ви на нај бо-
љи на чин. Рас по ло же ње 
је би ло ма е страл но, све 
што је за ми шље но и зби-
ло се.

Ле по те зна ме ни тог Ко-
ви ља и бо га тог Па лић ког 
је зе ра оста ће као дра го-
це не успо ме не на дан 
ка да је Син ди кат Бе о град-

ског вен ца ор га ни зо вао од лич ну 
екс кур зи ју и ка да је све тро шко ве 
пла ти ла ова Син ди кал на ор га ни-
за ци ја, са сво јих моћ них 900 чла-
но ва.

НЕ ЗА БО РАВ НА ЕКС КУР ЗИ ЈА СИН ДИ КА ЛА ЦА БЕ О ГРАД СКОГ ВЕН ЦА

Лазин Ковиљ и „Мајкин салаш”
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КРАТКЕ ПРИЧЕ

Зо ран Спа-

со је вић ро ђен 
је 22. ја ну а ра 
1949. го ди не у 
Кра гу јев цу.

Ау тор је 
књи га по е зи је: 
„Дар пра зни не” 
(1986) и „Глад” 
(1998), књи га 
крат ких при ча „Оде ло за од ла зак” 
(1997) и „Крат ке при че без му ке” (2003, 
2006), драм ске три ло ги је „Аме ри ка 
има ру пу” (2003), као и књи ге крат ких 
дра ма „Ре зер ват Ср би ја” (2006).

Аутор је CD-ROM-а (гра фи ке, књи-
ге, тек сто ви) „Цир кус” (2006).

За сту пљен је у преко три де сет 
ан то ло ги ја и збор ни ка. Ње го ве крат-

Крат ка би о граф ска белешка

тер ском ани ма ци јом. Ком пју тер ске 
гра фи ке об ја вљу је на раз глед ни ца-
ма, у штам пи и књи га ма, као и у број-
ним ин тер нет ма га зи ни ма. Об ја вио 
је пре ко сто мејл-арт раз глед ни ца у 

ке при че, дра ма „Аме ри ка има ру пу” 
(нај бо љи текст ТВ дра ме на кон кур-
су РТС-а за 1998. го ди ну), ко ме ди је 
„Га ври лов Прин цип или ка ко сам 
по ста ла ба ле тан” (нај бо ља ко ме ди-
о граф ски текст на 
кон кур су Фе сти ва ла 
„Да ни ко ме ди је” у Ја-
го ди ни за 2000. го ди-
ну) и „Во лиш ли ме, 
Ја ко ве”, као и крат ке 
дра ме из књи ге „Ре-
зер ват Ср би ја” нај-
чи та ни ји су срп ски 
књи жев ни тек сто ви 
на Ин тер не ту.

Ба ви се мејл-ар-
том, ком пју тер ском 
гра фи ком и ком пју-

Ше шир
Па вле из ла зи на ули цу, пре пун је сре ће због по ви ши це.
Ка же: Их!
Он да ски да ше шир и ба ца га увис.
Ше шир оста је го ре.

Први мај
Трак то ри ста Вла ди мир Иљич Ле њин слу жио је код га зде Кар ла Марк-

са, ко ји је био ве о ма по бо жан чо век и ни кад ни је те рао рад ни ке да ра де 
о пра зни ци ма. Ове го ди не, о Пр вом ма ју, В. И. Ле њи на је по звао су сед 
Уј ка Сем да му пре ву че др ва из за бра на, обе ћав ши му за тај рад 100 до-
ла ра и бокс „мал бо ра”. В. И. Ле њин је при стао на те усло ве. Сео је на су се-
дов трак тор и по чео да пре вла чи др ва, али трак тор се на јед ном не што 
уз не ми рио. Зба цио је В. И. Ле њи на са се бе и пре шао при ко ли цом пре ко 
ње га. По сле не ко ли ко ча со ва В. И. Ле њин је умро.

Су је вер ни свет сма тра да је до ове не сре ће до шло јер је В. И. Ле њин 
ра дио о Пр вом ма ју.

Чо век на за че љу
Ју тар њи ауто бу си и трам ва ји су увек пу ни. На сва кој но вој ста ни ци, го-

ми ла нер во зних љу ди на ди ра ла би са ула за, по ред кон дук те ра и во за ча, 
са би ја ла се у без лич ну ма су и опа сно на ги ња ла во зи ло на јед ну стра ну.

По но во сам ка снио на по сао. Би ла је то чи сто мо ја кри ви ца и стра-
шно сам се због то га по тре сао. Ка да смо, као и обич но, уда ри ли у за јед-
нич ки трк пре ма ауто бу су, из не на да сам до шао до за кључ ка да ми је 
жи вот му чан и бе зна ча јан: обич но сра ње. Схва тио сам да су нео п ход не 
хит не про ме не. Од лу чио сам у тре нут ку да мој бед ни жи вот учи ним за-
ни мљи ви јим и бо га ти јим.

На гло сам стао и пу стио ма су да ме обо ри и из га зи.

Од 2003. го ди не аутор је из да вач-
ке ку ће „Ал ма”.

У по шти Кра гу је вац 1 за по слен је 
од 10. мар та 1975. го ди не као шал тер-
ски рад ник.

ви ше из да ња. Ње го ве раз глед ни це 
на ла зе се у би бли о те ка ма и му зе ји-
ма мејл-ар та: (Ca li for nia Mu se um of 
Art – Ter ra Can del la, Fo re stvil le, USA), 
(Art pool - Art Re se arch Cen ter, Bu da-
pest, Hun gary), (Mu seo de In ter nаci o-
na le de Neu Art, Co ur te nay, Ca na da), 
(Sec hi Island In ter na ti o nal Li brary, Rio 
Cla ro, Bra sil). Уче ство вао на ви ше ко-
лек тив них из ло жби мејл-ар та у зе-
мљи и све ту (Кра гу је вац, Пан че во, 
Бу дим пе шта, Ван ку вер…)

За сво је ра до ве на гра ђи ван је ви-
ше пу та.

Члан је Удру же ња драм ских пи са-
ца Ср би је и Удру же ња књи жев ни ка 
Ср би је.
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СО БЕОГРАД-ЦЕНТАР

Цен тар на Зла ти бо ру
Син ди кал на Ор га ни за ци ја „Бе о-

град-цен тар” на ста вља тра ди ци ју, 
па је и ове го ди не сво је чла но ве об-
ра до вала ор га ни за ци јом из ле та. До 
са да је би ла прак са да се иде на јед-
но днев ни из лет али је на зах тев за по-
сле них ово га пу та ор га ни зо ван дво-
днев ни. Де сти на ци ја је би ла планина 
Златибор, кра љи ца срп ског ту ри зма.

Су бот ње ју тро на го ве шта ва ло је 
леп дан. Ве се ла ат мос фе ра се на слу-
ћи ва ла још при са мом ула ску у ауто-
бус. Пр во ста ја ње је би ло у Ов чар-
ско-Ка блар ској кли су ри уз оби ла зак 
ма на сти ра Ва ве де ње.

На Зла ти бор се сти гло око 14 ча-
со ва. Сме штај је ор га ни зо ван у хо те-
лу„Зе лен ка да”. По сле кра ћег од мо ра 

и рас по ре ђи ва ња по со ба ма, усле ди-
ла је шет ња по Зла ти бо ру, оби ла зак 
ка фи ћа, пи ја це – у нај кра ћем ужи ва-
ње у по год но сти ма ко је ова пла ни на 
пру жа.

Ве че ра је ор га ни зо ва на у 18 ча со-
ва. Бо гат швед ски сто и услу жно осо-
бље по твр ди ло је ре пу та ци ју ко ју 
хо тел „Зе лен ка да” има.

Вр ху нац ве че ри би ла је за ба ва са 
му зи ком. За тре ну так су за бо ра вље-
ни про бле ми, љу ди су се пре пу сти ли 
ве се лим но та ма ор ке стра из Ужи ца. 
Игра и пе сма тра ја ли су до ра них ју-
тар њих са ти.

По сле до руч ка(ко ји је та ко ђе био 
на вр хун ском ни воу) усле ди ло је па-
ко ва ње и по ла зак за Бе о град. На пу-
ту до ку ће „ве се ла по вор ка” је ста ла 
да оби ђе Др вен град, а из не на ђе ње 
за све био је ор га ни зо ва ни ру чак 
на оба ла ма Дри не у пра вом при род-
ном окру же њу. У Бе о град се стигло у 
ка сним ве чер њим са ти ма.

Овај из лет ће по ре чи ма љу ди ко-
ји су на њему би ли, оста ти свима у ле-
пом се ћа њу а на шем Син ди ка ту то је 
ве ли ки плус и подршка за да љи ра д.

СО НИШ

Нишлије на се ве ру
Ви кенд 6. и 7. ок то бра гру па 

рад ни ка ПТТ РЈ Ниш ће пам ти ти по 
пре ле пом из ле ту на Па лић ко ји је 
ор га ни зо ва ла СО Ниш.

Ле по сун ча но вре ме је до при не-
ло да по се та Па ли ћу, његовом из у-
зет но бо га том зо о ло шком вр ту и 
пре ле пим гра ђе ви на ма Су бо ти це 
бу де још атрак тив ни ја. Дру же ње 
на ве че ри са ко ле га ма из РЈ Ки кин-
да и РЈ Су бо ти ца је би ло драгоцено 
ис ку ство, а по се та чу ве ној ер ге ли 
ко ња на Ке ле би ји је иза зва ла оду-
ше вље ње код из лет ни ка. Це ло ку-
пан аран жман је био ор га ни зо ван 
на оп ште за до вољ ство свих.

Рас та ли смо се уз же љу да ова-
квих из ле та бу де што ви ше.
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СО ДИ РЕК ЦИ ЈА ЈЕ ОР ГА НИ ЗО ВА ЛА ИЗ ЛЕТ НА ГР ЗУ

Ле па тра ди ци ја се на ста ви ла
Син ди кал на ор га ни за ци ја Ди рек-

ци је ор га ни зо ва ла је дво днев ни 
из лет, 6. и 7. ок то бра, на пла ни ну Гр-
зу, крај Па ра ћи на. Пр вог да на из ле та 
је по пла ну по се ћен пре ле пи сред-

ње ве ков ни ма на стир Ра ва ни ца и 
вр ло ин те ре сан тан ма на стир Леш је 
(ура ђен у ру ском сти лу).

На Гр зи, у хо те лу „Ко ли ба”, ор га ни-
зо ван је ру чак и све ча на ве че ра са 

му зи ком, у при су ству го сти ју из РЈ 
Ја го ди на. Ве се ле и рас пе ва не ко ле-
ги ни це и ко ле ге су још јед ном по ка-
за ли сво је играч ко и пе вач ко уме ће 
и ве се ло рас по ло же ње пре не ли и на 
осо бље хо те ла. Су тра дан се кре ну ло 
пут Бе о гра да, уз по се те цр кви Све те 
Пет ке у се лу Из вор и ма на сти ру Ко-
по рин, крај Ве ли ке Пла не (уз сву за-
хвал ност ма ти Ни ни на љу ба зно сти 
и пре див ној при чи о ма на сти ру и чу-
до твор ним мо ћи ма Све тог де спо та 
Сте фа на).

По сле овог изузетног ду хов ног 
ис ку ства, ор га ни зо ван је ру чак у хо-
те лу „Пла на” и по се та цр кви По кај ни-
ци. На кра ју, у Бе о гра ду, пред слу жбе-
ним ула зом у Та ков ску ули цу, упр кос 
ки ши, видела су се на сме ја на ли ца 
из лет ни ка што је по ру ка да се бр зо 
ор га ни зу је сли чан пут.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ВО ЗА ЧА И РАД НИ КА НА ОДР ЖА ВА ЊУ ВО ЗНОГ ПАР КА
ЈП ПТТ СА О БРА ЋА ЈА „СР БИ ЈА”

Наш во зач нај бо љи
Уз не се бич ну по др шку и фи нан сиј-

ску по моћ Син ди ка та ПТТ-а, као и по-
др шку ди рек то ра РЈ Глав ни по штан-
ски цен тар „Бе о град”, још је дан пе хар 
и ме да ља кра се на ше ви три не.

По сле уче шћа во за ча и ауто ме ха-
ни ча ра, на рад но спорт ским игра ма, 
као и так ми че њу во за ча и ауто ме ха ни-
ча ра 2. јуна 2007. го ди не у Ла за рев цу, 
во за чи и ауто ме ха ни ча ри у ор га ни за-
ци ји Удру же ња во за ча и рад ни ка на 
одр жа ва њу во зног пар ка ЈП ПТТ са о-
бра ћа ја „Ср би ја”, огле да ли су се и на 
Тре ћем отво ре ном ме ђу на род ном 
так ми че њу во за ча и ауто ме ха ни ча ра, 
у Цр ној Го ри од 20. до 23. септембра.

Так ми чи ле су се три еки пе у „Б”, „Ц” 
и „Д” ка те го ри ји, чи ји чла но ви су рад-
ни ци, РЈ ГПЦ Бе о град, РЈ Ауто сер вис, 
РЈ Бе о град цен тар и РЈ Суботица.

Нај бо ље ре зул та те по сти гла је еки-
па у „Д” ка те го ри ји, осво јив ши дру го 
ме сто. Да ле ко нај бо љи по је ди нац, Де-
си мир Милу но вић, осво јио је у овој 
ка те го ри ји пр во ме сто. Еки па „Ц” ка те-
го ри је за у зе ла је 4 ме сто, док су на ше 

ко ле ги ни це у „Б” ка те го ри ји осво ји ле 
пе то ме сто у кон ку рен ци ји од шест 
еки па, али са ста вље них од во за ча му-
шка ра ца. На ши ауто ме ха ни ча ри су 
так ми че ћи се по је ди нач но у сво јим 
еки па ма у „Ц” и „Д” ка те го ри ји осво ји-
ли за па же но пето и осмо ме сто.

Овом при ли ком, тра ди ци ја ду га 
40-так го ди на да се бу де ме ђу нај бо-
љи ма ни је из не ве ре на, без об зи ра 
на пе ри пе ти је ко је су удружење пра-
ти ле у при прем ном пе ри о ду.

По ру ка во за чи ма: до ђи те да се 
дру жи мо, да бу де мо бо љи.
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Го ди ну да на по сло ва ња
Дел та Ге не ра ли
до бро вољ ног пен зиј ског фон да

Пр ви при ват ни пен зиј ски фонд у Ср би ји при пре мио 
спе ци јал не по кло не за сво је чла но ве из ре до ва ЈП ПТТ са о-
бра ћа ја Ср би ја по во дом пр ве го ди шњи це по сло ва ња.

Дел та Ге не ра ли до бро вољ ни пен зиј ски фонд, пр ви при-
ват ни пен зиј ски фонд у Ср би ји, обе ле жио је 8.сеп тем бра 
го ди ну да на од по чет ка ра да. У том пе ри о ду оства ри ли 
смо за па же не ре зул та те ко ји нас свр ста ва ју у сам врх у по-
слу у ко јем се ба ви мо, па та ко да нас има мо ви ше од 32.000 
чла но ва, ме ђу ко ји ма је и 5.200 рад ни ка ЈП ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја”.

Вред ност имо ви не на шег и ва шег фон да уве ћа на је за 
ви ше од 2,5 пу та и из но си 537,4 ми ли о на ди на ра.

Ве о ма смо по но сни на раст вред но сти ин ве сти ци о не 
је ди ни це оства рен то ком пр ве го ди не по сло ва ња. Од 15. 
но вем бра, ка да смо по че ли да је об ра чу на ва мо, на ша ин-
ве сти ци о на је ди ни ца је по ра сла за 22%, што би би ло екви-
ва лент при но су од 30% на го ди шњем ни воу.

Раст вред но сти ин ве сти ци о не је ди ни це је је дан од нај-
бо љих по ка за те ља успе шног упра вља ња сред стви ма ко је 
су чла но ви по ве ри ли Дел та Ге не ра ли до бро вољ ном пен-
зиј ском фон ду.

Ови по слов ни ре зул та ти ко је вам са по но сом пред ста-
вља мо плод су на пор ног и кон зи стент ног ра да у пр о мо-
ви са њу и ре а ли за ци ји јед ног, на на шем тр жи шту, пот пу но 
но вог пр о из во да. Са ма чи ње ни ца да смо пи о ни ри у овом 
по слу, од но сно пр ви до бро вољ ни пен зиј ски фонд у зе мљи 
ко ји је до био ли цен цу На род не бан ке Ср би је, да је по стиг-
ну тим ре зул та ти ма до дат ни зна чај.

Дел та Ге не ра ли до бро вољ ни пен зиј ски фонд осно ван је 
по чет ком пр о шле го ди не, од стра не Дел та Ге не ра ли Оси гу-
ра ња, нај ве ће при ват не оси гу ра ва ју ће ку ће у Ср би ји. Са сво-
јим осни ва чем Дел та Ге не ра ли до бро вољ ни пен зиј ски фонд 
при па да Ге не ра ли гру пи (Ђе не ра ли), ко ја по сто ји 175 го ди-
на, по слу је у 40 зе ма ља све та и по се ду је ве ли ки бр ој дру гих 
пен зиј ских фон до ва, 113 оси гу ра ва ју ћих ком па ни ја, као и 
ве ћи бр ој ба на ка и ком па ни ја ко је се ба ве не крет ни на ма.

Упла ћи ва ње пен зиј ских до при но са у до бро вољ не пен-
зиј ске фон до ве пред ста вља вид ду го роч не штед ње, ко ја 
има циљ да обез бе ди до дат не при хо де за „ тре ће до ба“. 
Има ју ћи у ви ду да је тзв. пр ви стуб пен зиј ског оси гу ра ња, 
др жав ни фонд Пен зиј ско ин ва лид ског оси гу ра ња већ са да 
уве ли ко ис пра жњен и да ће се вре ме ном пен зи је из тог 
фон да још ви ше сма њи ва ти, сва ки од го во ран по је ди нац у 
зе мљи мо ра да ми сли на ста рост и сво ју пен зи ју. До бро вољ-
ни пен зиј ски фон до ви пред ста вља ју пра ву при ли ку за то.

Под се ћа мо вас, да На род на бан ка Ср би је као и за кон о 
до бро вољ ним пен зиј ским фон до ви ма стрикт но кон тро ли-
шу по сло ва ње до бро вољ них пен зиј ских фон до ва. Ти ме се 
га ран ту је си гур ност ула га ња, ко ја уз ве ли ку јав ност ра да, 
до при но си тран спа рент но сти, нео п ход ној за из град њу по-

ве ре ња ко је је у ми ну лим вре ме ни ма че сто на ру ша ва но, а 
без ко јег је не мо гу ће за ми сли ти по сто ја ње до бро вољ них 
пен зиј ских фон до ва.

У по след њих два де се так го ди на у на шем дру штву по ве-
ре ње љу ди у фи нан сиј ске ин сти ту ци је је би ло из не ве ре но 
у ви ше на вра та, а ка ко је по ве ре ње основ ни те мељ на ко-
јем по чи ва ју до бро вољ ни пен зиј ски фон до ви, пот пу ном 
тран спа рент но шћу и јав но шћу ра да тру ди мо се да исто 
из гра ди мо, све сни да је то је дан ду го тра јан пр о цес у ко јем 
и нај ма ња сен ка сум ње мо же обе сми сли ти прет ход но уло-
жен труд.

Јав ност на шег ра да огле да се у то ме да сва ко днев но 
об ја вљу је мо вред ност ин ве сти ци о не је ди ни це у ви со ко 
ти ра жним днев ним но ви на ма „Блиц” и „По ли ти ка“, на осно-
ву че га мо же те пр о це ни ти успе шност на шег по сло ва ња. 
Исто вре ме но, сва ки члан Дел та Ге не ра ли до бро вољ ног 
пен зиј ског фон да, у сва ко до ба да на и но ћи, на wеб сај ту 
www.pen zij ski fond.co.yu мо же сте ћи увид у сред ства ко ја 
се на ла зе на ње го вом лич ном ра чу ну.

Све што је по треб но је сте члан ска кар ти ца, при па да ју-
ћи јој пин бр ој и Ин тер нет ве за. На рав но, за сва до дат на пи-
та ња о до бро вољ ном пен зиј ском фон ду и би ло ка кве евен-
ту ал не пр о бле ме, те ле фо ни: 011/2011742; 011/2011746; 
011/2012778; 011/2012779 сто је на рас по ла га њу сва ког 
рад ног да на од 08.30 до 16.30 ча со ва.

Уз на ду да ће на ша са рад ња и у бу дућ но сти би ти ова ко 
успе шна, за хва љу је мо вам на ука за ном по ве ре њу.

По клон за чла но ве
из ЈП ПТТ са о бра ћај Ср би ја

По во дом пр ве го ди не од по чет ка ра да Дел та Ге не ра ли 
до бро вољ ни пен зиј ски фонд од лу чио је да да ру је сво је 
чла но ве из ре до ва ЈП ПТТ са о бра ћа ја Ср би ја. Сви чла но ви 
Дел та Ге не ра ли до бро вољ ног пен зиј ског фон да, ро ђе ни 
08. сеп тем бра до би ће на по клон по јед ну ин ве сти ци о ну 
је ди ни цу. Сре ћан ро ђен дан уз по клон Дел та Ге не ра ли до-
бро вољ ног пен зиј ског фон да же ли мо на шим чла но ви ма:

ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДАТУМ РОЂЕЊА

Драган Јовичић 08. 09. 1955.

Јасминка Јовановић 08. 09. 1970.

Гордана Градински 08. 09. 1969.

Јелена Дамњановић 08. 09. 1977.

Перица Стојановић 08. 09. 1964.

Сузана Митрановић 08. 09. 1974.

Анжела Солдат 08. 09. 1973.

Милан Урукало 08. 09. 1983.

Јованка Вукићевић 08. 09. 1955.

Слађана Ристић 08. 09. 1965.

Љиљана Вучковић 08. 09. 1956.

Дејан Вукићевић 08. 09. 1974.

Предраг Ђурковић 08. 09. 1961.

Бојан Тодоровић 08. 09. 1985.

Милорад Милосављевић 08.09.1948.

Боривој Ракић 08.09.1974.

Звездан Фаркаш 08.09.1983.

МАРКЕТИНГ
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Кра јем сеп тем бра на бро ду Си-
ро на то ком кр ста ре ња Ду на вом, 
Но вак Ђо ко вић по стао је члан ДУ-
НАВ до бро вољ ног пен зиј ског фон-
да. На кон из у зет но успе шне игре 
на УС Опен-у, тре ћи ре кет све та пот-
пи сао је уго вор о члан ству и та ко 
се би обез бе дио при ват ну пен зи ју.

Но вак је оку пље ним но ви на ри-
ма као сво је раз ло ге за члан ство 
у пен зиј ском фон ду на вео то да је, 
иако млад, же лео да 
„ствар узме у сво је 
ру ке” и се би обез бе-
ди при ват ну пен зи-
ју. Но вак је ис та као 
да је век про фе си-
о нал ног спор ти сте 
кра так и ујед но апе-
ло вао на све мла де 
љу де да учи не исто 
и на вре ме ми сле на 
бу дућ ност.

Наш ас је до дао 
да се за ДУ НАВ до-
бро вољ ни пен зиј ски 
фонд од лу чио за то 
што је то до ма ћи и 
нај ве ћи фонд у зе-
мљи. На кра ју обра-
ћа ња но ви на ри ма, 
Но вак је члан ство у „Ду нав пен зи ја-
ма” упо ре дио са још јед ним по е ном 
у свом жи вот ном ме чу.

ДУ НАВ до бро вољ ни пен зиј ски 
фонд има 72.000 чла но ва, а вред-
ност имо ви не из но си 16,2 ми ли о-
на евра. Нај ве ћи број чла но ва, чак 
92% чи не за по сле ни у чи ју ко рист 
по сло да вац упла ћу је до пун ске пен-
зиј ске до при но се. Не ки од њих су: 
ЈП ПТТ Ср би ја, НИС, ДИН, ДИВ, Ерик-
сон, Бе о град ска бер за, При вред на 
бан ка Пан че во, Јуб мес бан ка, АИК 
бан ка, Ин фо стан, Ада Ци ган ли ја, 
Град ска чи сто ћа, Здра вље Ле ско-
вац, Ре ги о нал не при вред не ко мо-
ре Но ви Сад и Кра гу је вац, оп шти не 

За је чар, Пи рот, Жа ба ри, Ин ду стри-
ја пре ци зне ме ха ни ке, Во до вод Пи-
рот, Аеро дром Ниш, Спорт ски цен-
тар Ча ир и мно ги дру ги.

У ве ли кој кон ку рен ци ји фон до-
ва, нај зна чај ни ји по ка за тељ из у-
зет ног по ве ре ња у ДУ НАВ до бро-
вољ ни пен зиј ски фонд је ло јал ност 
чла но ва. На и ме, све га 0,27% од 
укуп ног бро ја чла но ва пре не ло је 
ра чу не у дру ги пен зиј ски фонд.

О ве ли чи ни Ду нав фон да го во ре 
и зва нич ни по да ци На род не бан ке 
Ср би је у Из ве шта ју о сек то ру до-
бро вољ них пен зиј ских фон до ва 
за дру ги квар тал 2007. го ди не. Од 
укуп ног бро ја за кљу че них уго во ра 
та да 6 ак тив них дру шта ва, Ду нав 
дру штво је за кљу чи ло 50,24%, а у 
укуп ној не то имо ви ни свих фон до-
ва Ду нав фонд уче ству је са 51,66%. 
Та ко ђе, од укуп но упла ће них сред-
ста ва у до бро вољ не пен зиј ске фон-
до ве у дру гом квар та лу ове го ди не, 
упла те у Ду нав до бро вољ ни пен зиј-
ски фонд уче ству ју са 36,69%.

Пре ма За ко ну о до бро вољ ним 
пен зиј ским фон до ви ма и пен зиј-

ским пла но ви ма, на кна да при ли-
ком упла те пен зиј ског до при но са 
мо же да из но си до 3% од вред но-
сти из вр ше не упла те. У Ду нав до-
бро вољ ном пен зиј ском фон ду она 
из но си 2,8% и нај ни жа је на тр жи-
шту. Ми ни мал ни пен зиј ски до при-
нос из но си 1.055,00 ди на ра.

Про дај на ме ста Дру штва рас по-
ре ђе на су та ко да по кри ва ју це лу 
те ри то ри ју Ср би је, а чи не их 12 

фи ли ја ла и седам 
по слов ни ца. Тим 
од 67 про фе си о-
на ла ца по све ћен 
је ква ли тет ној и 
кон ти  ну  и  ра  ној 
еду ка ци ји ста нов-
ни штва и пру жа-
њу вр хун ске услу-
ге упра вља ња 
д о  б р о  в о љ  н и м 
пен зиј ским фон-
дом.

Са да шње ДУ-
НАВ дру штво за 
упра вља ње до-
бро вољ ним пен-
зиј ским фон дом 
је још као оси гу-
ра ва ју ћа ку ћа, 

но вем бра 2005. го ди не, по че ло да 
ис пла ћу је пр ву при ват ну пен зи ју 
у Ср би ји, док је ис пла та дру ге по 
ре ду у ви ду про гра ми ра не ис пла-
те на 10 го ди на по че ла сеп тем бра 
те ку ће го ди не.

На ин тер нет пре зен та ци ји
 www.dunavpenzije.com мо гу се 
на ћи све ин фор ма ци је о ДУ НАВ 
Дру штву и ДУ НАВ Фон ду, на кал ку-
ла то ру пен зи ја се мо гу из ра чу на ти 
си му ла ци је оче ки ва них пен зи ја и 
он-ли не про ве ри ти ста ње на ин ди-
ви ду ал ном ра чу ну. Та ко ђе, на сва 
пи та ња од го во ри се мо гу до би ти 
пре ко Ин фо те ле фо на 0700 700 600 
(по це ни ло кал ног по зи ва).

НО ВАК ЂО КО ВИЋ: „Члан ство у Ду нав пен зи ја ма
још је дан по ен у жи вот ном ме чу”

Но вак Ђо ко вић об ја шња ва раз ло ге за члан ство у ДУ НАВ
до бро вољ ном пен зиј ском фон ду

МАРКЕТИНГ
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обез бе ди се би при сто јан жи вот на кон пен зи о ни са-
ња. У Сло ве ни ји, ре ци мо, из над 90 од сто ста нов ни-
штва је укљу че но у ове фон до ве и то пре ко по сло да-
ва ца ко ји до бро вољ но упла ћу ју до при но се за сво је 
за по сле не. 

Но, на сре ћу, пре ма ис ку стви ма Га ран та, све ви-
ше  по сло да ва ца у Ср би ји за сво је за по сле не упла ћу-
је у до бро вољ не пен зиј ске фон до ве, јер за из нос од 
3.000 ди на ра не упла ћу је се по рез и до при нос, па та-
ко сва ки за по сле ни до би ја по 3.000 ди на ра ме сеч но 
на свој ра чун код фон да.

Га рант је пот пу но окре нут по тре ба ма сво јих чла-
но ва, а о то ме све до чи и по да так да је на ше пен зиј ско 
дру штво ис пу ни ло из у зет но стро ге усло ве нео п ход-
не да би би ло осно ва но. То је и сво је вр сна по твр да 
на ше од го вор но сти у упра вља њу сред стви ма Фон да 
и обез бе ди ти нај бо љи при нос и си гур ну ис пла ту. Га-
рант је део гру па ци је ко ја има огром но ис ку ство у 
упра вља њу пен зиј ским фон до ви ма у ре ги о ну. У окви-
ру си сте ма Пр вог пен зиј ског дру штва – јед ног од два 
осни ва ча Га ран та, де лу је 11 фон до ва из ре ги о на, са 
ви ше од 150.000 чла но ва и ви ше од 2.500 пред у зе ћа. 
За то нам је циљ да упра вља ју ћи Фон дом оства ри мо 
оп ти мал не при но се на имо ви ну Фон да и обез бе ди мо 
си гур ни ју бу дућ ност ње го вим чла но ви ма.

Ре ал но је оче ки ва ти да ће си стем до бро вољ них 
пен зи ја у ро ку од три го ди не има ти око 500.000 чла-
но ва, а циљ Га ран та је да од то га бро ја у свом члан-
ству има 100.000 ли ца, од но сно 20 од сто тр жи шта.  
До са да је 130 фир ми скло пи ло уго во ре за упла ту 
до при но са за сво је за по сле не, уку пан број чла но ва 
фон да је 4.200, док уку пан порт фељ фон да вре ди ви-
ше од 460.000 евра. 

На кон све га, оста је нам да по ру чи мо и по сло дав-
ци ма и за по сле ни ма да ис ко ри сте по ре ске олак ши це 
до нео по ре зо ва ног мак си му ма од 3.000 ди на ра, јер 
пен зи ја је бли жа не го што ми сли мо. За што не би у 
њој ужи ва ли и жи ве ли мир но и опу ште но?

Ка ко се по ста је члан Га рант пен зиј ског фон да? 
По треб но је да по сло да вац за кљу чи уго вор о пен-
зиј ском пла ну а да сва ки по је ди нац пот пи ше уго вор 
о члан ству. Ва ља зна ти и то да је имо ви на Фон да у 
це ли ни сво ји на чла но ва Фон да и одво је на је од имо-
ви не Дру штва.

Ви ше по да та ка о га рант пен зиј ском дру штву мо-
же те до би ти на сај ту www.garant-penzije. eu

АП СО ЛУТ НИ ОП ТИ МИ СТИ

Ба вље ње пен зиј ским
дру штви ма је тр ка
на ду ге ста зе а не спринт

МАРКЕТИНГ

Га рант пен зиј ско дру штво за упра вља ње до бро вољ-
ним пен зиј ским фон до ви ма са се ди штем у Бе о гра ду, 
осно ва но је 2006. го ди не. Ово Дру штво осно ва ли су Пр-
во пен зиј ско дру штво из Сло ве ни је и  Еки ин вест мент.

Осни ва ње до бро вољ них пен зиј ских дру шта ва ко-
је је омо гу ћио За кон о до бро вољ ним пен зиј ским фон-
до ви ма и пен зиј ским пла но ви ма Ср би ју при бли жа ва 
раз ви је ним зе мља ма у ко ји ма се ве ћи на за по сле них и 
по сло да ва ца уве ли ко осла ња на ова кав на чин пен зиј-
ских до при но са, а ко ји је за пра во за о кру жи ва ње ком-
плет ног пен зиј ског си сте ма ко ји об у хва та и оба ве зне и 
до пун ске пен зи је. 

Очи гле дан је и тренд да ста ре ње ста нов ни штва ути-
че и на чи ње ни цу да си стем др жав них пен зи ја по ста је 
нео др жив, јер је он пре скуп за др жа ву, а др жав не пен-
зи је те шко да мо гу обез бе ди ти мир ну и до сто јан стве ну 
ста рост. 

И по ред то га што у Ср би ји функ ци о ни ше се дам до-
бро вољ них пен зиј ских фон до ва и упр кос то ме да је ула-
га ње у тре ћи стуб пен зиј ског оси гу ра ња об лик штед ње 
за ста рост, као и упр кос до ста за бри ња ва ју ћем по дат ку 
да је дан за по сле ни „из др жа ва“ јед ног пен зи о не ра, тек 
пет од сто ста нов ни штва је од лу чи ло да на овај на чин 

Милош Шкрбић

Председник
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