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САДРЖАЈСАДРЖАЈ
Реч уред ни ка

По што ва не ко ле ге, пред ста вља мо 
вам 149-то из да ње По шта ра у ко ме, 
као што сте већ на ви кли, пред ста-
вља мо све зна чај ни је до га ђа је и ак-
тив но сти у Пред у зе ћу, као и на син-
ди кал ној сце ни Ср би је.

Пе ри од ко ји је „по кри вен” овим 
бро јем је и пе ри од у ко ме је пот пи-
сан Ко лек тив ни уго вор за Јав но пред-
у зе ће ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”, али и 
пе ри од у ко ме су се ло ми ла ко пља 
око по де ле бес плат них ак ци ја у јав-
ним пред у зе ћи ма и за то смо овим те-
ма ма по све ти ли по себ ну па жњу. Та ко 
у овом бро ју мо же те на ћи ком пле тан 
текст Ко лек тив ног уго во ра и све оно 
што је од ин те ре са за на ше члна ство 
ка да је по де ла ак ци ја у пи та њу. Ту је и 
из ве штај са сед ни це Глав ног од бо ра, 
ко ји је у нај ве ћој ме ри био по све ћен 
су ми ра њу ре зул та та и пла но ви ма за 
на ред ни пе ри од, као и из бо ру пред-
став ни ка Син ди ка та ПТТ Ср би је у 
Управ ни од бор Пред у зе ћа.

И по ред чи ње ни це да су се окол-
но сти око до дат ног до бро вољ ног 
пен зиј ског оси гу ра ња про ме ни ле и 
да Пред у зе ће ви ше не упла ћу је ди-
рект но до при но се фон до ви ма, на ста-
ви ли смо да пра ти мо ову те му јер се 
до бар део на ших чла но ва опре де лио 
да на ста ви са упла та ма.

По ку ша ли смо да од чел них љу ди 
Пред у зе ћа до би је мо од го во ре на пи-
та ња у ве зи са бу ду ћим де ша ва њи ма 
и на ја вље ним про ме на ма у По шти, 
јер ће све то ути ца ти на по ло жај и 
пра ва свих на ших рад ни ка. Оче ку је-
мо мно го ви ше син ди кал них ак тив но-
сти (па и те ма за наш лист) то ком ове 
го ди не, а оче ку је мо и ва ше при мед-
бе, пред ло ге и ве сти, ко је би би ле ин-
те ре сант не за на ше чи та о це.
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Ак ту ел на си ту а ци ја у По шти Ср би-
је, из бор но вог чла на Управ ног 

од бо ра из ре до ва Син ди ка та ПТТ 
Ср би је и низ дру гих ва жних пи та ња 
би ла су на днев ном ре ду 11. сед ни це 
Глав ног од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би-
је, одр жа не 11. мар та.

Глав ни од бор је, на кон све о бу хват-
не ди ску си је о мно гим про бле ми ма 
у функ ци о ни са њу ПТТ-а, на ло жио Из-
вр шном од бо ру да што пре при сту пи 
ре ша ва њу еви дент них про бле ма, а 
по себ но оних ве за них за без бед ност 
и за шти ту здра вља, ло ги сти ку, тех но-
ло ги ју, уни фор ме итд. С тим у ве зи, 
од лу че но је да Из вр шни од бор што 
пре при пре ми са оп ште ње о свим го-
ру ћим про бле ми ма у По шти, што би 
био основ за раз го во ре са над ле жни-
ма у Пред у зе ћу и ми ни стар стви ма. 
Од лу че но је да се, у слу ча ју не до стат-
ка раз у ме ва ња и во ље да се на го-
ми ла ни про бле ми ре ша ва ју, иза ђе 
у јав ност и пре ко сред ста ва јав ног 
ин фор ми са ња гра ђа ни упо зна ју са 
ста њем у По шти Ср би је.

При хо ди Пред у зе ћа
не за дово ља ва ју ћи

О ак ту ел ној си ту а ци ји у По шти Ср-
би је на по чет ку сед ни це го во рио је 
пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је 
Алек сан дар Па вло вић и оце нио да 
при хо ди Пред у зе ћа ни су за до во ља ва-

ју ћи и да до вољ но не пра те уло же ни 
рад, а да је ва жно пред у зе ти не што у 
нај кра ћем ро ку по пи та њу по ве ћа ња 
за ра да. Па вло вић је до дао и да су се 
из ме ни ле окол но сти у ве зи са упла та-
ма до при но са за до дат но до бро вољ-
но пен зиј ско оси гу ра ње, ис ти чу ћи да 
ни је би ло мо гу ће у текст КУ уба ци ти 
оба ве зу по сло дав ца да упла ћу је до-
при но се за до бро вољ но оси гу ра ње, 
па се за то при бе гло упла та ма у ви ду 
ре гре са. Он је по себ но на гла сио да 
рад ни ци ти ме ни су ни шта из гу би ли, 
већ на про тив, али да је од го вор ност 

ЈЕ ДА НА Е СТА СЕД НИ ЦА ГЛАВ НОГ ОД БО РА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Оштро у ре ша ва ње на го ми ла них 
про бле ма

Седница Главног одбора: Расправа о горућим темама

за ко ри шће ње тих сред ста ва пре ба-
че на на сва ког по је дин ца.

Па вло вић се за тим освр нуо на 
рад Ко ми си је за ко лек тив но пре го ва-
ра ње и ис та као да су пре го во ри би-
ли из у зет но те шки и да су ком про ми-
си би ли не ми нов ни, јер је по сто ја ла 
опа сност да за по сле ни оста ну без но-
вог КУ. Пре ма ње го вим ре чи ма, оста-
вље на је мо гућ ност уса гла ша ва ња 
око спор них та ча ка ко је се од но се 
на тех но ло шки ви шак и на док на де у 
ве зи са тим. Ина че, пред сед ник Син-
ди ка та под се тио је да је пред ви ђе но 
ку му ла тив но по ве ћа ње за ра де за це-
лу го ди ну од шест од сто, као и да су 
пред ви ђе ни из нос и ди на ми ка „три-
на е сте пла те” иден тич ни са ис пла ће-
ним из но сом и ди на ми ком из про-
шле го ди не, али и да се пре го ва ра 
о по ве ћа њу ма се за ис пла ту за ра де 
из до би ти. Па вло вић је до дао и да се 
у ме ђу вре ме ну у Пред у зе ћу фор ми-
ра ла Ко ми си ја за без бед ност и да је 
Син ди кат ПТТ Ср би је до ста вио пред-
ло ге за два чла на те ко ми си је.

По гре шна по слов на
по ли ти ка

Дра ги ша Сто ја но вић је у рас пра-
ви по овом пи та њу упо зо рио да по-

Слав ко То па лов до био нови ман дат
За чла на Управ ног од бо ра од-

бо ра Пред у зе ћа, као пред ста ни ка 
за по сле них из ре до ва чла но ва Син-
ди ка та ПТТ Ср би је, при ја ви ло се пет 
кан ди да та: Рај ко Ко ва че вић из СО 
Бе о град ски Ве нац, Вла ди мир Мал-

ба шић из СО Сом бор, Дра ги ша Сто-

ја но вић из СО За је чар, Да ли бор Те-

шен дић из СО Но ви Сад и Слав ко 

То па лов из СО Бе о град Цен тар.
Сви кан ди да ти су се обра ти ли 

чла но ви ма Глав ног од бо ра, из нев-
ши ви ђе ња о свом бу ду ћем ра ду, 
а за тим је усле ди ло гла са ње. Од 37 

чла но ва ГО, у пр вом кру гу гла сао је 
31 и то та ко да је Слав ко То па лов 
до био 17, Да ли бор Те шен дић де-
вет, Дра ги ша Сто ја но вић три, Рај ко 
Ко ва че вић је дан глас, а Вла ди мир 
Мал ба шић је остао без гла со ва. Је-
дан ли стић био је не ва же ћи.

Пре дру гог кру га гла са ња од у ста-
ли су Вла ди мир Мал ба шић, Дра ги-
ша Сто ја но вић и Рај ко Ко ва че вић, 
та ко да је из бор но вог чла на Управ-
ног од бо ра за вр шен на сле де ћи на-
чин: Слав ко То па лов – 20 гла со ва, 
Да ли бор Те шен дић – 11 гла со ва.
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сло вод ство По ште Ср би је во ди пот-
пу но по гре шну по слов ну по ли ти ку, а 
да Из вр шни од бор Син ди ка та, иако 
има све ин ге рен ци је Глав ног од бо-
ра, ни шта не пред у зи ма да се спре чи 
ха ос у пред у зе ћу, ко ји иде на те рет 
рад ни ка. Дра ган Ра до је вић је упо-
зо рио да ди рек то ри има ју сву власт, 
а да син ди кат не ма моћ да их на те ра 
да ре ша ва ју на го ми ла не про бле ме.

Слав ко То па лов ре као је да Пред-
у зе ће уско ро не ће ви ше мо ћи да ра-
чу на на при хо де од Те ле ко ма и до дао 
да је ре от куп ак ци ја Те ле ко ма Ср би је 
По шту ко штао 20 ми ли о на евра ви ше 
због ка ма та. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
до па да услу га пост екс пре са до шло 
је из два раз ло га – вра ћа ње пост екс-
пре са у ре дов не по штан ске то ко ве и 
рат це на ма ко јим је по ку ша на да се 
уби је кон ку рен ци ја, а до го ди ло се да 
смо се са ми уби ли. За бри ња ва ју ћи је 
и по раст оро бља ва ња пост екс прес 
по ши ља ка за 44 про цен та. Што се 
ти че три на е сте пла те, он је из ра зио 
оче ки ва ње да ће, на кон из ве шта ја 
спољ не ре ви зор ске ку ће, Управ ни 
од бор до не ти од лу ку о ис пла ти за ра-
де из до би ти кра јем апри ла.

За бри ња ва ју ћи
фи нан сиј ски из ве штај

Пре из бо ра но вог чла на Управ ног 
од бо ра Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о-
бра ћа ја „Ср би ја”, из ве штај о свом до-
са да шњем ра ду у УО под нео је Слав-

Скуп шти на у ма ју

Чла но ви Глав ног од бо ра од лу-
чи ли су да се нај ка сни је у ма ју ове 
го ди не одр жи ре дов но за се да ње 
Скуп шти не Син ди ка та ПТТ Ср би је. 
По сто ја ла је ди ле ма ко ја се од но-
си ла на чи ње ни цу да се, по ва же-
ћем Ста ту ту, скуп шти на одр жа ва 
нај ма ње јед ном у две го ди не и да 
тај рок ис ти че у кра јем ма ја. Са дру-
ге стра не, че ка ло се на но ви текст 
ста ту та ко ји, на жа лост, ни је ушао у 
про це ду ру јав не рас пра ве и прак-
тич но је не мо гу ће за вр ши ти чи тав 
по сту пак уса гла ша ва ња до ро ка ко-
ји је пред ви ђен ва же ћим Ста ту том. 
За то се мо же де си ти да се у овој 
го ди ни одр же две скуп шти не и то, 
пре све га, због по тре бе да се из ме-
ни и мо дер ни зу је по сто је ћи Ста тут, 
али чла но ви Глав ног од бо ра ни су 
же ле ли да на се бе пру зму од го вор-
ност и пре кр ше по сто је ћи нај ви ши 
акт на шег син ди ка та. Ко нач ну реч 
о све му да ће де ле га ти Скуп шти не.

Над зор ни од бор за до во љан

По чет ком фе бру а ра одр жан је са-
ста нак Над зор ног од бо ра Син ди ка-
та ПТТ Ср би је, на ко ме је раз ма тран 
фи нан сиј ски из ве штај и по сло ва ње 
Син ди ка та у прет ход ној го ди ни. 
Из вр шен је увид у ком плет ну до ку-
мен та ци ју и кон ста то ва но је да су у 
2007. оства ре ни ве ћи при хо ди од 
пла на и то за хва љу ју ћи пре све га 
по ве ћа ном при хо ду од основ не чла-
на ри не и чла на ри не на ме ње не за 
Фонд со ли дар но сти. Уоче но је та ко-
ђе да је оства рен зна тан при ход од 
ре кла ма у ли сту По штар, а Над зор-
ни од бор је по здра вио и по хва лио 
сва ку ак тив ност ко ја као ре зул тат 
има по ве ћа ње при хо да и сма тра да 
се тре ба и да ље ан га жо ва ти у том 
прав цу.

При ли ком раз ма тра ња осва ре-
них тро шко ва, Над зор ни од бор је 
кон ста то вао да су, у од но су на план, 
по тро ше на знат но ма ња сред ства. 
Оства ре не уште де се од но се на ме-
ђу на род ну са рад њу, обра зо ва ње, 
адво кат ске услу ге, тро шко ве ре пре-
зен та ци је, као и на тро шко ве за ра-
да чла но ва Из вр шног од бо ра.

За пи сни ком ко ји су пот пи са ли 
сви чла но ви Над зор ног од бо ра (Љи-

ља на Авра мо вић, Са ша Ву ко ман, 

Бо ја на Ми ло је вић, Дра ган Да ви-

до вић и Сла ђа на Ми ло ше вић), 
кон ста то ва но је да је фи нан сиј ски 
из ве штај ис пра ван и да су сред ства 
Син ди ка та ПТТ Ср би је у про те клој го-
ди ни тро ше на до ма ћин ски и у скла-
ду са ва же ћим про пи си ма и ак ти ма.

ко То па лов. Он се овом при ли ком 
освр нуо и на фи нан сиј си из ве штај о 
по сло ва њу Пред у зе ћа, усво јен на не-
дав но одр жа ној сед ни ци Управ ног 
од бо ра и оце нио га као за бри ња ва ју-
ћи, из но се ћи при том ње го ве нај бит-
ни је де та ље. Ком пле тан из ве штај, 
због ње го вог зна ча ја, пре но си мо у 
це ли ни у овом бро ју „По шта ра”.

Глав ни од бор је за тим раз мо трио 
и јед но гла сно усво јио из ве шта је Ко-
ми си је за по пис основ них сред ста ва, 
Ко ми си је за из ра ду Фи нан сиј ског 
пла на и Над зор ног од бо ра, с тим да 
се уз ма те ри јал са сед ни це Над зор-
ног од бо ра до ста ви спе ци фи ка ци ја. 
Пред сед ник Глав ног од бо ра Ми ло-

рад Бу ди мир је по том оба ве стио 
чла но ве ГО да Скуп шти на Син ди ка та 
ПТТ Ср би је тре ба да се одр жи сре ди-
ном ма ја и да ће из вр шни од бор про-
на ћи нај бо љу по ну ду и пред ло жи ће 
је на сле де ћој сед ни ци Глав ног од бо-
ра, што је јед но гла сно при хва ће но.

Сла ва Син ди ка та – 7. апри ла

Алек сан дар Па вло вић је за тим 
упо знао при сут не са ини ци ја ти вом 
да се ус по ста ви сла ва Син ди ка та 
ПТТ Ср би је. На осно ву ра зних раз-
ми шља ња и кон сул та ци ја, Из вр шни 
од бор је дао пред лог да то бу де 7. 
апри ла – на Бла го ве сти и да се тим 
по во дом одр жи тра ди ци о нал ни бал, 
што је Глав ни од бор за тим и при хва-
тио. Са че ти ри гла са про тив, до не та 

је од лу ка о ку по ви ни апа ра та за ме-
ре ње при ти ска и апа ра та за ме ре ње 
ше ће ра у кр ви, за све син ди кал не ор-
га ни за ци је Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Дра ган Стан ко вић је из нео низ 
про бле ма са ко јим се су сре ће у 
ГПЦ-у. По себ но се рас пра вља ло о 
ште ти ко ја је на не та тој син ди кал ној 
ор га ни за ци ји де ло ва њем Рај ка Ко-
ва че ви ћа, чла на Глав ног од бо ра, а 
по во дом из ве шта ја уну тра шње кон-
тро ле и уоча ва ња не пра вил но сти у 
ве зи са на пла том услу га у тој рад ној 
је ди ни ци. На кон рас пра ве, чла но ви 
Глав ног од бо ра по др жа ли су рад и 
ак тив но сти син ди кал не ор га ни за ци-
је ГПЦ и огра ди ли се од де ло ва ња 
Рај ка Ко ва че ви ћа. Кон ста то ва но је 
да је не при ме ре но да се без кон сул-
та ци ја и упо зна ва ња са чи ње ни ца ма 
ру ко вод ства син ди кал не ор га ни за-
ци је ГПЦ, у њи хов рад ме ша ју пред-
сед ни ци дру гих син ди кал них ор га ни-
за ци ја. По др жан је пред лог Дра га на 
Стан ко ви ћа да се ис пи та ју на во ди 
из из ве шта ја уну тра шње кон тро ле и 
кри вич не при ја ве и да се од го вор ни 
ка зне, али да се не ће до пу сти ти да се 
сва крив ца сва ли на јед ног рад ни ка. 
Та ко ђе је до го во ре но да се у чи тав 
слу чај укљу чи Из вр шни од бор.
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ПРО БЛЕ МИ У ВЕ ЗИ СА НА БАВ КОМ ЗИМ СКИХ
И ЛЕТ ЊИХ УНИ ФОР МИ

И да ље тра ља во

ПРЕДСТОЈЕ ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Оче ку јемо више разумевања

ЗА РА ДА ИЗ ДО БИ ТИ 
КРА ЈЕМ АПРИ ЛА

Пре го во ри
о по ве ћа њу

из но са
Пре ма по след њим ин фор ма-

ци ја ма, у другој половини апри-
ла оче ку је се ис пла та пр вог де ла 
за ра де из до би ти за 2007. За ис-
пла ту су опре де ље на сред ства 
у истом из но су као и прет ход не 
го ди не, а и ди на ми ка ће би ти 
слич на.

Син ди кат ПТТ Ср би је је иза-
шао са зах те вом да се та сред-
ства уве ћа ју и пре го во ри о то ме 
се још во де. По сто је обе ћа ња од 
стра не по сло вод ства да ће нам 
по мо ћи у на шим на сто ја њи ма 
да код над ле жног ми ни стар ства 
из деј ству је мо уве ћа ње пред ви-
ђе не су ме, али, за са да, ни шта 
ви ше од то га.

Под се ћа мо да је прет ход не 
го ди не би ло ис пла ће но 727 ми-
ли о на ди на ра, што је та да, у ко-
нач ној рас по де ли, би ло око јед-
на и по за ра да по за по сле ном. 
Ка ко је пре ди ђе на су ма за ову 
го ди ну у ди на ри ма иден тич на, а 
за ра де су у ме ђу вре ме ну ра сле, 
то би зна чи ло да ће у овој го ди-
ни би ти ис пла ће но око 1,3 пла та 
по осно ву до би ти. Уко ли ко до ђе 
до по ма ка у пре го во ри ма, про-
сле ди ће мо ин фор ма ци ју на шим 
чла но ви ма пре ко бил те на.

пра вил ни ка, за ко ји по сто ји оп шта 
оце на да тре ба да се ме ња.

Наш син ди кат ус пео је да се из бо-
ри за про ме ну пра вил ни ка, иако су 
по сто ја ли от по ри и по том пи та њу. 
При ре а ли за ци ји тог про јек та на и-
ла зи мо на мно го број не пре пре ке, 
али се на дам да ће мо ус пе ти са ти-

ме да се из бо ри мо.
С об зи ром на све 

прет ход но на ве де-
но, сма трам да про-
цес на бав ки но вих 
уни фор ми (као и 
ди на ми ка и ро ко ви 
ис по ру ке) иде вр ло 
тра ља во, да тре ба 
хит но пред у зе ти 
од ре ђе не ко ра ке, а 
Син ди кат ПТТ Ср би-
је ће се по тру ди ти 
да на ши до ста вља-
чи, ко ји би тре бало 
да бу ду огле да ло 

Пред у зе ћа, убу ду ће из гле да ју ка-
ко тре ба, а не као до са да. Мо ра мо 
из бе ћи да због од ре ђе них ор га ни-
за ци о них про пу ста на ши по шта ри 
не до би ја ју уни фор му на вре ме, а 
да и она ко ју до би ју, због при ме не 
не ких ста рих пра вил ни ка, ни је аде-
кват на.

С но вим ин фор ма ци ја ма о овој 
те ми увек ће те би ти на вре ме оба-
ве ште ни.

Да ни јел ГА ЧИЋ, члан Ко ми си је
за набав ку уни фор ми

Дра ге ко ле ге, обра ћам вам се 
као члан ко ми си ја за на бав ку зим-
ске и лет ње уни фор ме за до ста вља-
че. Мо гу да вас оба ве стим да су до 
са да у наш ма га цин при спе ле са мо 
зим ске пан та ло не, док се на ис по ру-
ку зим ских и лет њих ци пе ла мо ра 
при че ка ти због ду гач ких ро ко ва ис-
по ру ке.

Ово су, ина че, је-
ди ни де ло ви уни фор-
ме ко ји су до са да 
про шли на тен де ру. 
Што се ти че зим ске 
уни фор ме, то је је ди-
но и на ба вља но!? На 
мо ју при мед бу да до-
ста вља чи ис под зим-
ске јак не не ма ју ни 
је дан ко мад слу жбе-
не оде ће (а ми слио 
сам на дукс-ма ји цу, 
ко ја је по след њи 
пут на ба вља на пре 
ви ше од шест го ди на), ре че но ми 
је да она ни је ни пла ни ра на за про-
шлу го ди ну због не до стат ка нов ца 
и због то га што је не ко очи глед но 
за бо ра вио на то.

Мо дел зим ских пан та ло на је 
иден ти чан прет ход ном мо де лу ко ји 
је на ба вљан, ма да је на ње га би ло 
мно го при мед би, по што та кав мо-
дел не при ли чи зим ској јак ни ко ја 
је спорт ски мо дел. Ме ђу тим, на ту 
мо ју при мед бу од го во ре но је да је 
то по сле ди ца при ме не по сто је ћег 

Данијел Гачић

При ли ком пот пи си ва ња Ко лек тив ног уго во ра, уго вор-
не стра не су се са гла си ле да, у ро ку од 30 да на од да на 
ње го вог сту па ња на сна гу, от поч ну пре го во ре за за кљу-
че ње анек са, ко јим ће се утвр ди ти ви си на на кна де 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 у Пред у зе ћу.

Анекс би тре ба ло уса гла си ти у ро ку од шест ме се ци, 
а до та да се не ће при ме њи ва ти од ред бе ко је су ре гу ли-

са не чла но ви ма 108. и 109. Спор ни чла но ви пре ста ће да 
ва же уко ли ко се не по стиг не спо ра зум и не уса гла се ста-
во ви.

У пре го ва рач ком ти му Син ди ка та ПТТ Ср би је ка жу 
да је нај ве ћи про блем неразуме ва ње и тврд став Ми ни-
стар ства фи нан си ја, али и да се на да ју да ће на кон фор-
ми ра ња но ве вла де пре го во ри до би ти дру га чи ји ток и да 
ћемо наићи на ви ше раз у ме ва ња за на ше зах те ве.
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ВЛА ДА СР БИ ЈЕ УСВО ЈИ ЛА ПРЕД ЛОГ ЗА КО НА О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА
О ПО ШТАН СКИМ УСЛУ ГА МА

Ре зер ви са на услу га па да на 100 гра ма?!

На ини ци ја ти ву Ми ни стар ства 
за те ле ко му ни ка ци је и ин фор-

ма тич ко дру штво, Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је је 6. мар та усво ји ла Пред лог 
за ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко-
на о по штан ским услу га ма. Раз ло зи 
за до но ше ње овог ак та, пре ма обра-
зло же њу Ми ни стар ства су: ускла ђи-
ва ње За ко на са по зи тив ним за ко но-
дав ством Европ ске уни је, са ак ти ма 
Свет ског по штан ског са ве за и са 

ме ђу оста лих по сло ва, по ве ре но и 
до но ше ње под за кон ских ака та, ни-
је по че ла са ра дом јер ни је иза бран 
Са вет Аген ци је. Не по сто ја ње под за-
кон ских ака та као ин стру ме на та 

за из вр ше ње овог За ко на, до-
ве ло је до прав ног ва ку у ма 

и по ја ве ве ли ког 
бро ја по штан ских 
опе ра то ра ко ји 
нео вла шће но оба-

вља ју по штан ске услу ге. Ме-
ђу тим, уме сто да је Са вет Аген ци је 
ко нач но иза бран и да је увео ред на 
тр жи шту по штан ских услу га, па се 
тек он да ра зним пред ло зи ма евен-
ту ал но по пра вио ак ту ел ни За кон, 
при сту пи ло се ње го вим из ме на ма 
и до пу на ма. На по ми ње мо да ак ту-
ел ној из ме ни, осим јав не рас пра ве, 
ни су прет хо ди ле струч не ана ли зе 
ко је би по ка за ле шта на ве де не из-
ме не зна че за јав ног по штан ског 
опе ра те ра тј. По шту и да ли је јав ни 
по штан ски опе ра тор у да тим усло-
ви ма спре ман за тр жи шну утак ми-
цу са не ло јал ном кон ку рен ци ом.

Глав на из ме на ти че се сма ње ња 
ли ми та по ма си и це ни за ре зер ви-
са не по штан ске услу ге и то са 350 
гра ма на 100 гра ма, што прак тич но 
зна чи да ће са да не ло јал на кон ку-
рен ци ја мо ћи да оба вља све по-
штан ске услу ге пре ко 100 гра ма у 
ме сти ма где има ин те рес тј. за ра ду, 
док јав ном по штан ском опе ра те ру 
и да ље оста је оба ве за пру жа ња уни-
вер зал не по штан ске услу ге на це лој 
те ри то ри ји Ре пу бли ке.

На ме ће се пи та ње за што се ра ди 
на о па ко и на ште ту др жа ве и ње них 
гра ђа на. Мо гу ћа су два од го во ра, 
од ко јих је је дан не зна ње, а дру ги 
ин те рес. На ма се чи ни да не ко у др-
жав ним ор га ни ма, уме сто да шти ти 
др жав ни ка пи тал и гра ђа не, ло би ра 
и ра ди за ра чун по је ди на ца из та-
ко зва ног при ват ног сек то ра. За то 
оче ку је мо да се уско ро обе ло да ни 
да по сто ји и по штан ска ма фи ја и да 
ће се спе ци јал но ту жи ла штво по за-
ба ви ти овом те мом.

зах те ви ма Свет ске тр го вин ске ор га-
ни за ци је.

Тач но је да по сто је ПРЕ ПО РУ КЕ 
Свет ског по штан ског са ве за, али је 
очи глед но да се код нас све ра ди 
на о па ко. На и ме, Ре пу блич ка аген-
ци ја за по штан ске услу ге осно-
ва на је чла ном 65. За ко-
на, као не за ви сно 
ре гу ла тор но те ло. 
Аген ци ја, ко јој је 
овим За ко ном, из-

ОБ ЈА ШЊЕ ЊЕ ПО СТУП КА УПИ СА У ЕВИ ДЕН ЦИ ЈУ
ЗА ПО СЛЕ НИХ И БИВ ШИХ ЗА ПО СЛЕ НИХ КО ЈИ ИМА ЈУ

ПРА ВО НА БЕС ПЛАТ НЕ АК ЦИ ЈЕ

На зах тев Син ди ка та
олак шан на чин при ја ве
Јав ни по зив за упис бес плат них 

ак ци ја Аген ци ја за при ва ти за ци ју 
об ја ви ла је 25. ја ну а ра, а при ја вљи-
ва ње ће тра ја ти од 28. ја ну а ра до 
31. ју ла ове го ди не. Са да шњи и 
бив ши за по сле ни на шег пред у зе-
ћа при ја вљи ва ће се лич но, у фи ли-
ја ла ма На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње (НСЗ).

Син ди кат ПТТ Ср би је и Кон фе-
де ра ци ја сло бод них син ди ка та у 
пре го во ри ма са пред став ни ци ма 
Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о-
нал ног раз во ја зах те ва ли су да се 
олак ша по сту пак при ја ве за за по-
сле не и бив ше за по сле не. До го во-
ре но је да се са спи ска нео п ход не 
до ку мен та ци је из у зме по твр да о 
пре би ва ли шту, а фо то ко пи ја рад-
не књи жи це не ће мо ра ти да се ове-
ра ва у оп шти ни ка ко је то Уред бом 
о по ступ ку еви ден ци је про пи са но, 
већ ће за по сле ни ове ру оба вља ти 
у ма тич ном пред у зе ћу, а пен зи о не-
ри у Фон ду за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње.

За по тре бе при ја вљи ва ња за по-
сле них и бив ших за по сле них На ци-
о нал на слу жбе за за по шља ва ње 

ор га ни зо ва ла је рад но вре ме од 
14 до 19 ча со ва.

При ли ком при ја ве нео п ход но је 
под не ти сле де ћу до ку мен та ци ју:

1.  фо то ко пи ју лич не кар те и лич-
ну кар ту на увид;

2.  уве ре ње о др жа вљан ству;
3.  фо то ко пи ју рад не књи жи це 

ове ре ну у пред у зе ћу (за за-
по сле не), фо то ко пи ју рад не 
књи жи це ове ре ну у Фон ду 
ПИО (за пен зи о не ре);

4.  по твр ду о оства ре ном рад-
ном ста жу на је дин стве ном 
обра сцу НСЗ;

5.  кар ти цу са бро јем ди нар ског 
те ку ћег ра чу на.

Пр ви су на ре ду за при ја вљи ва-
ње рад ни ци НИС-а и Ја та (од 28. 
ја ну а ра до 31. мар та), за тим Те ле-
ко ма, ПТТ-а и Аеро дро ма „Ни ко ла 
Те сла“ (од 31. мар та до 31. ма ја) и 
на кра ју, од 31. ма ја до 31. ју ла, рад-
ни ци „Га ле ни ке” и ЕПС-а.

Све ин фор ма ци је о по де ли бес-
плат них ак ци ја за по сле ни и бив ши 
за по сле ни мо гу да до би ју бес плат-
ним по зи вом на број Ин фо цен тра 
0800 100 400.
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У сре ду, 26. мар та, у бли-
зи ни По ште 22 на Ко-

њар ни ку, опљач ка но је 
во зи ло По ште и том при ли-
ком је, у ко фе ри ма за тран-
спорт нов ца, од не то пре ко 
21 ми ли он ди на ра. Био је 
то по вод да се на ста ви раз-
го вор са сед ни це Глав ног 
од бо ра о сте пе ну и ста њу 
без бед но сти у ПТТ-у.

За по сле ни ко ји ра де на 
тран спор ту „ко фе ра” обра-
ти ли су се Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је са зах те вом да се са 
над ле жни ма ор га ни зу је са-
ста нак и рас пра ве сви про-
бле ми ве за ни за по сао ко ји оба вља ју. 
Истог да на, Из вр шни од бор Син ди ка-
та се са стао са Жељ ком Га го ви ћем, 
ди рек то ром Ди рек ци је за по штан ску 
мре жу и са пред став ни ци ма во за ча и 
прат ни ка и том при ли ком су из не ти 
сви про бле ми и до го во ре ни да љи ко-
ра ци у ци љу њи хо вог ре ша ва ња.

Пред став ни ци за по сле них су, пре 
све га, по тен ци ра ли без бед ност љу-
ди, јер, ка ко ка жу, са да је у ко фе ри ма 
обез бе ђен са мо но вац. Са дру ге стра-
не, во за чи и прат ни ци су пот пу но не-
за шти ће ни и под кон стант ним су при-
ти ском и стре сом. Уки ну та је ору жа на 
прат ња нов ца, рад ни ци ни су об у че-

Рад на гру па са ста вље на од пред-
став ни ка син ди ка та и пред став ни ка 
за по сле них – во за ча и прат ни ка на 
тран спор ту нов ца, одр жа ла је са ста-
нак по во дом до га ђа ја од 26. 3. 2008. 
го ди не (на па да на слу жбе но во зи ло) 
и том при ли ком је за кљу чено да се 
по сло вод ству упути сле де ћи захтев:

Да во за чи и пра ти о ци не вр ше 
тран спорт нов ца због ре ал не опа-
сно сти угро жа ва ња без бед но сти 
и здра вља, као и због тех нич ке и 
струч не нео спо со бље но сти;

Рад на гру па ПРЕД ЛА ЖЕ, све сна 
да се про блем не мо же ре ши ти пре-
ко но ћи, да се у пре ла зном пе ри о ду 
(нај ка сни је у ро ку од три ме се ца), 
пре ду зму сле де ће ме ре:

1.  По ве ћа ње ме ра без бед но сти, 
укљу чу ју ћи оба ве зно пра ће ње 
во зи ла и си гур но сних ко фе ра 
GPS си сте мом (рок, од мах);

2.  По ди за ње сте пе на си гур но сти 
на ви ши ни во, што под ра зу ме-
ва са рад њу Сек то ра за упра-

вља ње ри зи ком и МУП-а Ре пу-
бли ке Ср би је (рок-од мах);

3.  Пе ри о дич не кон сул та ци је (на 
сва ких 15 да на) пе то чла не де-
ле га ци је ко ју ће чи ни ти пред-
сед ни ци син ди ка та ко ји де лу ју 
у Пред у зе ћу и пред став ни ци 
за по сле них – во за ча и прат ни-
ка, са из вр шним ди рек то ром 
ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” у ве-
зи са ре ша ва њем прет ход ног 
зах те ва;

4.  Сви за по сле ни ко ји у пре ла-
зном пе ри о ду бу ду оба вља ли 
по сло ве тран спор та нов ца тре-
ба да бу ду аде кват но сти му ли-
са ни сра змер но ра ду, а сход но 
Од лу ци о про ме ни за ра да број 
489, од 3. 1. 2008. го ди не (тач ка 
2. став 2).

Уко ли ко се у пред ло же ном ро ку 
не ре ши овај про блем, син ди ка ти и 
за по сле ни би ће при ну ђе ни да пре-
ду зму све ме ре ко је им сто је на рас-
по ла га њу у скла ду са За ко ном.

ни ни ти опре мље ни за 
по сао, што пред ста вља 
до дат ну опа сност. По кре-
ну то је пи та ње кон цеп та 
тран спор та нов ца јер је 
очи глед но да по сто је ћи 
си стем но си са со бом од-
ре ђе ни сте пен ри зи ка, 
па за по сле ни због то га 
тра же да ви ше не тран-
спор ту ју но вац или да то 
ра де за шти ће ни, об у че-
ни и аде кват но пла ће ни.

Син ди кат ПТТ Ср би је 
се већ ду же вре ме ба ви 
овом про бле ма ти ком. На 
наш зах тев за по че то је са 

обез бе ђи ва њем је ди ни ца по штан ске 
мре же ка ме ра ма, а кон стант но се раз-
го ва ра и пре го ва ра о нај бо љем ре ше-
њу за тран спорт нов ца.

Ка ко би из бе гло тра гич не до га ђа је, 
ру ко вод ство на ше ком па ни је се опре-
де ли ло да оруж је за ме ни тех но ло ги јом, 
па су та ко и уве де ни фа мо зни ко фе ри. 
Ви ди мо, ме ђу тим, да ни то не пред ста-
вља до во љан фак тор од вра ћа ња по-
тен ци јал ним на па да чи ма. Зах те ва ли 
смо од по сло вод ства да у сред стви ма 
јав ног ин фор ми са ња об ја ве по да так да 
је но вац ко ји се тран спор ту је за по тре-
бе По ште оси гу ран од кра ђе и да га је 
прак тич но не мо гу ће нео ште ће ног из-
ва ди ти на сил но из ко фе ра, али нам је 
су ге ри са но да то тре ба да бу де тај на.

Све сни смо да се ба ви мо ри зич ним 
по слом, по ште мо ра ју има ти до вољ но 
го то ви не да би ра ди ле, али је та ко ђе 
очи глед но да по сто ји још мно го про-
сто ра да се без бед ност на ших рад ни-
ка по диг не на ви ши ни во.

Ди рек тор Га го вић је обе ћао сво ју 
по др шку и по моћ и на ја вио ини ци ја ти-
ву ка Сек то ру за упра вља ње ри зи ком, 
да се и они до дат но ан га жу ју ка ко би 
ре зул та ти би ли ви дљи ви што пре.

На кра ју са стан ка по стиг нут је до-
го вор да се што пре да ју кон крет ни 
пред ло зи ко ји би по мо гли да се пи та-
ње без бед но сти на ших рад ни ка ре ши 
на пра ви на чин.

СИ ГУР НО СНИ КО ФЕ РИ ОЧИ ГЛЕД НО НИ СУ ДО ВО ЉАН РАЗ ЛОГ ДА ОД ВРА ТЕ ПЉАЧ КА ШЕ

За по сле ни тра же ве ћи
сте пен без бед но сти

Безбедност и људи и новца
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При чу о те шком по ло жа ју на ших 
до ста вља ча, ко ју је на сед ни ци 

Глав ног од бо ра за по чео Сте во Са ла-

пу ра, на ста ви ле су ње го ве ко ле ге 
из ве ћих по штан ских цен та ра на са-
стан ку са тех но ло зи ма Ди рек ци је за 
по штан ску мре жу, а уз ло ги стич ку 
по др шку и у ор га ни за ци ји Из вр шног 
од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Пре по зна ти су иден тич ни про бле-
ми у свим сре ди на ма, а то су, пре све-
га, ма њак до ста вља ча, по ве ћан обим 
по сла, ло ша ре јо ни за ци ја, го ди шњи 
од мо ри, уни фор ме…

Ма њак из вр ши ла ца

Про блем број је дан, пре ма ре чи ма 
по шта ра, сва ка ко је све те жа по штан-
ска тор ба, од но сно све ве ћи обим 
по сла ко ји се оба вља са све ма њим 
бро јем љу ди. Про јек том ре јо ни за ци је 
би ло је пред ви ђе но рас те ре ћи ва ње 
по шта ра, а тех но ло зи су, у ве ћи ни слу-
ча је ва, кон ста то ва ли да је нео п ход но 
сма ње ње ре јо на, од но сно по ве ћа ње 
бро ја из вр ши ла ца. У прак си се, ме ђу-
тим, де ша ва не што са свим дру го.

Ни су рет ки слу ча је ви да је сма њен 
број из вр ши ла ца, од но сно по ве ћан 
број ре јо на. Ис так нут је и про блем ко-
ји се ја вља као по сле ди ца ова квог ста-
ња, а то је лош ква ли тет до ста ве. Кон-
стант но се про би ја ју ро ко ви уру че ња 
по ши ља ка, то ле ри ше се не из но ше ње 
ре јо на, а и вој ни ци се ко ри сте као по-
шта ри, што је све за јед но у нај ма њу 
ру ку кр ше ње про пи са. Пре ма ре чи ма 
пред став ни ка по што но ша, све је ве ћи 
број ре кла ма ци ја ко ри сни ка, што је та-
ко ђе по сле ди ца ло ше ор га ни за ци је и 
не до стат ка рад не сна ге.

Али, ни то ни је све. Због већ по ме-
ну тог про бле ма пре оп те ре ће но сти, 
до ста ља чи не мо гу да ко ри сте го-
ди шње од мо ре, го ми ла ју им се сло-
бод ни да ни ко је та ко ђе не мо гу да 
ко ри сте јер не ма ју за ме не. Још јед на 
по сле ди ца ова квог на чи на ра да су 
и све че шћа бо ло ва ња ко ја су, ка ко 
смо чу ли, та ко ђе по сле ди ца пре оп те-
ре ће ња.

Ре јо ни за ци ја

Циљ ре јо ни за ци је сва ка ко је био 
ра ци о на ли за ци ја ра да и ујед на ча ва ње 
оп те ре ће но сти ре јо на, али у прак си ни-
је сву да та ко. На осно ву по да та ка ста ти-
сти ке из РЈ Зе мун, ви ди се да се про дук-
тив ност ре јо на кре ће од 68,95 до 177 
про це на та, што до вољ но го во ри да су 
кри те ри ју ми ко ји су ко ри шће ни при-
ли ком кре и ра ња но вих ре јо на би ли 
по гре шно по ста вље ни или ни су би ли 
до след но ис пра ће ни. Ови про бле ми 
су по себ но из ра же ни у гу сто на се ље-
ним под руч ји ма, где је све ви ше ко ри-
сни ка, јер се сва ко га да на отва ра ју но-
ва пред у зе ћа и бан ке, а тре нут но се за 
по тре бе три мо бил на опе ра те ра но си 
ви ше ра чу на не го за фик сну те ле фо ни-
ју. Да кле, при вре да на пре ду је, раз ви ја 
се и све је ви ше ко ри сни ка и по сла, а 
по шта ра је, на жа лост, све ма ње.

По себ ну па жњу и по ле ми ку иза-
звао је зах тев до ста вља ча да се ре јо-
ни за ци ја уре ди по улич ној а не по бло-
ков ској по де ли ре јо на. Они сма тра ју 
да би то по мо гло и њи ма и рад ни ци-
ма ко ји ра де при пре му и твр де да 
бло ков ска по де ла ре јо на не мо же да 
за жи ви пре из град ње ГПЦ-а и пу шта-
ња у рад ма ши не за сор ти ра ње.

Уни фор ме

У мо ру про бле ма ко је су из но си ли, 
по шта ри су се освр ну ли и на уни фор-

ме, де фи ни тив но јед ну од нај ве ћих 
сра мо та Пред у зе ћа. Син ди кат је о то-
ме мно го при чао, зах те вао, упо зо ра-
вао, али уни фор ми не ма. „Иде мо ули-
цом по це па ни и одр па ни, а че сто нам 
се де си да ко ри сник не ће да нам отво-
ри ка пи ју или вра та ка да нас ви ди, јер 
не мо же да ве ру је да по штар мо же да 
из гле да та ко бед но”, ис та кли су овом 
при ли ком рад ни ци РЈ „Бе о град-цен-
тар”. Они су не го до ва ли и због не спро-
во ђе ња иде је о ма сов ни јем уво ђе њу 
де поа, на гла сив ши да би им би ло мно-
го лак ше ка да би се во зи ли ма ма те ри-
јал раз во зио по ре јо ни ма до де поа, 
али, оце ни ли су, „из гле да да па ра има 
са мо за лук су зна во зи ла”.

Те шко је би ло слу ша ти у ка квом је 
ста њу на ша основ на де лат ност и ко ли-
ко се у тај сег мент по сло ва ња Пред у зе-
ћа ма ло ула га ло. Због то га Син ди кат 
ПТТ Ср би је сма тра да је еви ден ти ра ње 
свих про бле ма и при ку пља ње ин фор-
ма ци ја из пр ве ру ке, од са мих до ста-
вља ча, до бар по че так и да ће, са свим 
си гур но, сви из не ти про бле ми би ти 
при о ри те ти у да љем ра ду Син ди ка та.

По сле над ле жних у Ди рек ци ји за 
мре жу, са свим што смо чу ли упо зна-
ће мо и ге не рал ног ди рек то ра и зах-
те ва ће мо да се што пре за поч не са 
кон крет ним ко ра ци ма, ко ји ма ће се 
вра ти ти до сто јан ство по шта ри ма и 
на шој де лат но сти.

РАЗ ГО ВО РИ О СТА ЊУ У ОСНОВ НОЈ ДЕ ЛАТ НО СТИ ПО ШТЕ СР БИ ЈЕ

Ве ли ко не за до вољ ство
међу поштоношама

Препознати су идентични проблеми
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ ЧЛА НА УПРАВ НОГ ОД БО РА ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА
ПТТ СА О БРА ЋА ЈА „СР БИ ЈА”

Ан га жо ва ти се на из ра ди
стра те ги је раз во ја По ште

По што ва не ко ле ги ни це и ко-
леге,

Ко ри стим при ли ку да Вас из-
ве стим о свом ра ду у про те клом 
пе ри о ду, не ким сво јим раз ми шља-
њи ма о тре нут ном ста њу у на шем 
пред у зе ћу и евен ту ал но о томе 
ко јим пу тем ићи да ље. Све стан чи-
ње ни це да из ве штај о ра ду кри је 
опа сност по на вља ња већ из ре че-
ног на сед ни ца ма Глав ног од бо ра 
и ре ги о нал ним ску по ви ма, ипак ћу 
вас под се ти ти на нај зна чај ни је до-
га ђа је из прет ход ног пе ри о да.

Сам по че так мог ан га жо ва ња 
у Управ ном од бо ру Јав ног пред у-
зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” био 
је обе ле жен ула ском у ве ли ке 
кре дит не оба ве зе По ште, око ре-
от ку па 29 од сто ак ци ја Те ле ко ма 
од ита ли јан ских парт не ра. По ку-
ша ло се да се ве ли ки кре ди ти по-
кри ју хи по те ка ма на нај зна чај ни-
је објек те ПТТ-а, што је са со бом 
но си ло опа сност њи хо вог трај ног 
оту ђи ва ња. Тај по ку шај смо успе-
шно осу је ти ли.

Под се тио бих вас на још јед ну 
из у зет но зна чај ну сед ни цу УО, на 
ко јој је до не та не ко рект на од лу-
ка о про да ји на шег од ма ра ли шта 
„Пет ко Ми ље вић“ и ка да сам, као 
пред став ник Син ди ка та ПТТ Ср би-
је остао уса мљен у из ја шња ва њу 
про тив. Слич на си ту а ци ја се де си-
ла и при ли ком до но ше ња од лу ке 
Управ ног од бо ра о пре но су осни-
вач ких пра ва РЈ „Уго сти тељ ство” 
и ње го ве це ло куп не имо ви не на 
Вла ду Ре пу бли ке Ср би је. Та да је, на 
је дан крај ње груб на чин, од у зе та 
имо ви на (хо те ли, од ма ра ли шта) ко-
ју су ге не ра ци је по штан ских рад ни-
ка сти ца ле. Епи лог ове по гре шне 

За јед нич ком ак ци јом Син ди ка та 
ПТТ Ср би је и ор га на упра вља ња у 
Пред у зе ћу, из два ја на су сред ства 
за про је кат до бро вољ ног од ла ска, 
чи ме се ре ша вао по тен ци јал ни ви-
шак за по сле них и очу ван је со ци-
јал ни мир. Од зна ча ја је и уки да ње 
број них ко мер ци јал них по пу ста, 
што је ре зул ти ра ло по ве ћа њем  по-
слов них при хо да Пред у зе ћа.

Пу но ан га жо ва ња је та ко ђе би-
ло око усва ја ња го ди шњих из ве-
шта ја, пла но ва по сло ва ња По ште 
Ср би је, број них ре ба лан са, збир-
них из ве шта ја, спољ не ре ви зи је, о 
че му сам Вас из ве шта вао кад год 
сам имао за то при ли ку.

О мом ра ду оце ну тре ба да да те 
ви, чла но ви Глав ног од бо ра на шег 
син ди ка та, као и на ше члан ство, 
а ја бих про ко мен та ри сао рад УО 
у це ли ни. Сва ка ко да ни сам за до-
во љан, јер се Управ ни од бор на-
ла зи не ка ко „на ре пу” де ша ва ња. 
Че сто се ко ри сти фло ску ла „власт 
је власт“, да би про шле не ке осе-
тљи ве од лу ке. На пред став ни ке 
за по сле них у УО то не би сме ло да 
има ути ца ја. Сма трам да Управ ни 
од бор, као нај ви ши ор ган упра вља-
ња, тре ба да има ак тив ни ју уло гу у 
во ђе њу ова ко ве ли ког си сте ма као 
што је По шта Ср би је.

Ову при ли ку бих ис ко ри стио 
да вам пре до чим не ка сво ја раз ми-
шља ња о да љем раз вој ном пу ту 
на ше ком па ни је. Био бих ве о ма 
сре тан ка да би Син ди кат ПТТ Ср би-
је при сту пио из ра ди стра те ги је По-
ште, јер се осе ћа не до ста так иде ја 
на том по љу, што мо же по тен ци јал-
но да но си опа сност за све нас. 

У нај кра ћим цр та ма, скре нуо бих 
ва шу па жњу на сле де ће чи ње ни це:

од лу ке ће се де си ти при ли ком про-
да је ПД „ПТТ Уго сти тељ ство” по по-
чет ној це ни ско ро пет пу та ни жој 
од про це ње не.

Та ко ђе су од зна ча ја сед ни це 
Управ ног од бо ра ка да се ре ша ва-
ла суд би на Моб те ла. Др жа ва се, у 
на сто ја њу да раз ре ши тај ве ли ки 
про блем, по слу жи ла струк ту ром 

ЈП ПТТ Ср би је, а да при том на ша 
ком па ни ја ни је до би ла ни шта за уз-
врат, баш као ни за по сле ни. Пред-
ви дев ши та кав раз вој до га ђа ја, 
гла сао сам про тив и по сле то га су 
за ме не усле ди ле број не не при јат-
но сти.

У про те клом пе ри о ду сам при су-
ство вао на пре ко пе де сет сед ни ца 
УО и број ним кон сул та ци ја ма. Као 
по зи тив на кре та ња же лео бих да 
ис так нем прак су ис пла те за ра де 
из до би ти, ко ја се, као по сле ди ца 
на шег за јед нич ког ра да, са да уста-
ли ла. Та ко ђе се ин тен зи ви ра ло 
ре ша ва ње стам бе них по тре ба за-
по сле них, јер су из дво је на знат на 
сред ства за ту на ме ну.

Славко Топалов
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Иван Не шић
(1950–2008)

По сле крат-
ке и те шке бо ле-
сти, 20. ја ну а ра 
је пре ста ло је 
да ку ца ср це 
Ива на Не ши-

ћа, шал тер ског 
рад ни ка по ште 
18400 Про ку-
пље 1 и пред сед-
ни ка Син ди кал-
не ор га ни за ци је 
РЈ „Про ку пље” у 
два ман да та.

Иван је ро ђен у Про ку пљу где 
је за вр шио и гим на зи ју и већ од 
1976. го ди не по чео је да ра ди у 
ПТТ-у као шал тер ски рад ник и на 
том ме сту га је и за те кла смрт.

У Син ди ка ту ПТТ Ср би је ис ти цао 
се, у те шким го ди на ма тран зи ци је, 
ак тив ном бор бом за по бољ ша ње 
стан дар да за по сле них у По шти, 
а не мер љив је ње гов до при нос и 

у ра ду Фон да 
со ли дар но сти, 
где је био члан 
Управ ног од бо-
ра та ко ђе у два 
ман да та.

У при ват ном 
жи во ту био је 
ак ти ван ру ко ме-
таш и ка пи тен 
еки пе „То пли ча-
ни на”, а по за вр-
шет ку спорт ске 

ка ри је ре де сет го ди на је био са ве-
зни су ди ја. Би ће упам ћен и као је-
дан од спорт ских рад ни ка ко ји је 
2000. об но вио жен ски ру ко мет ни 
клуб у Про ку пљу. Сво је огром но 
спорт ско ис ку ство са ру ко мет них 
те ре на не се бич но је пре но сио и 
на ко ле ге из По ште.

Ива нов од ла зак нај те же је пао 
ње го вој по ро ди ци – ћер ки Да ни је-
ли, си ну Де ја ну и су пру зи На ди ци.

– Је дан од нај ве ћих не до ста та ка 
по сто је ће ор га ни за ци је је ви сок 
ни во цен тра ли за ци је пред у зе ћа, 
ко ја као по сле ди цу има зна чај ну 
не е фи ка сност си сте ма. Ток рад не 
сна ге је не ра ци о на лан. Ква ли тет-
ни ка дро ви из РЈ на пу шта ју тех но-
ло шки про цес и од ла зе у ди рек-
ци је пред у зе ћа. По сле ди ца је да 
су нам ди рек ци је пре ди мен зи о ни-
са не, а рад не је ди ни це ка дров ски 
осла бље не. Осе ћа се по тре ба за 
обр та њем то ка рад не сна ге пре ма 
основ ној де лат но сти. Иза зо ви но-
вог вре ме на нам на ме ћу и раз вој 
ка дро ва спрем них да да ју од го во-
ре на мно га пи та ња. Пред у зе ће 
ко је оба вља стал ну обу ку ка дро ва 
и ула же у њих је ди но и мо же да се 
раз ви ја и при ла го ђа ва но во на ста-
лој си ту а ци ји на тр жи шту по штан-
ских услу га. Не ма по др шке, осим 
де кла ра тив не, ини ци ја ти ва ма за 
до но ше ње но вих ква ли тет них по-
сло ва. Дуг је пут до ре а ли за ци је 
но вих услу га. Та ко ђе се кон ста ту је 
ни зак про це нат ре а ли за ци је ин ве-
сти ци ја, што оста вља по сле ди це 
на све у ку пан раз вој По ште.

– Но ва ор га ни за ци ја би би ла ба-
зи ра на на по слов ним про це си ма 
пру жа ња ква ли тет не по штан ске 
услу ге, про фит но ори јен ти са на, уз 
ја ку ин фор ма тич ку по др шку. Да би 
сва ка ор га ни за ци о на ше ма би ла 
при мен љи ва у прак си, тре ба ус по-
ста ви ти ме ха ни зме ко ји ће ин те-
гри са ти све де ло ве и усме ри ти их 
ка оства ри ва њу успе шног по сло-
ва ња пред у зе ћа. По сло вод ство се 
мо ра од ре ћи де ла овла шће ња и 
пре не ти их на ни же ни вое од лу чи-
ва ња. При ли ком де цен тра ли за ци-
је си сте ма тре ба узе ти у об зир све 
чи ни о це спе ци фич не за по је ди не 
ор га ни за ци о не це ли не. Рад не је ди-
ни це би тре ба ло да има ју са мо стал-
ност у од ре ђе ним обла сти ма као 
што су во ђе ње ка дров ске по ли ти-
ке, уну тра шња ор га ни за ци ја, рас-
по де ла за ра да, план ин ве сти ци ја, 
упра вља ње рас хо ди ма, као и де ли-

мич но у до ме ну це нов не по ли ти ке 
(ко мер ци јал ни по пу сти).

– По сло вод ство би тре ба ло да, у 
од но су са др жа вом, ра ди на да љем 
де фи ни са њу од но са са за ви сним 
пред у зе ћи ма (43 про цен та на шег 
по слов ног при хо да по ти че од По-
штан ске ште ди о ни це и Те ле ко ма). 
Енер гич но се тре ба за ла га ти за 
по што ва ње За ко на о по штан ским 
услу га ма, а не да се он се лек тив но 
при ме њу је као до са да. Тре ба при-
сту пи ти из ра ди стра те ги је По ште 
ко ја би се ба зи ра ла на оп ти мал-
ном ко ри шће њу рас по ло жи вих 
ре сур са, по ди за њу ква ли те та по-
сто је ћих услу га, при пре ми По ште 
за тр жи шну утак ми цу, ли бе ра ли за-
ци ју тр жи шта (очу ва ње ли дер ске 
по зи ци је и агре сив ни на ступ пре-
ма ве ли ким ко ри сни ци ма), раз вој 
но вих услу га.

По сло вод ство би се у ор га ни-
за ци о ном сми слу ба ви ло и гло-

бал ном по ли ти ком (ста бил но шћу 
си сте ма), тех но ло шком уни фи ка-
ци јом, од но си ма са осни ва чем, 
од но си ма са дру гим по штан ским 
упра ва ма, стра те шким пла ни ра-
њем, стра те шким ин ве сти ци ја ма, 
као и кон тро лом тех но ло шких 
про це са.

Да кле, тре ба на пу шта ти стра-
те ги је про шло сти, кон ста то ва ти 
њи хо ву не е фи ка сност. И по ред 
еви дент них ри зи ка, тре ба хра бро 
ис ко ра чи ти уна пред и учи ни ти не-
што до бро и ква ли тет но за нас и 
на ше по ро ди це. Ово осе ћа ње тре-
ба да нас ин спи ри ше у вре ме ни ма 
ко ја до ла зе. Спре ман сам да пу ним 
ка па ци те том на ста вим да ис пу ња-
вам сво је оба ве зе из на ших за јед-
нич ких ста во ва уса гла ше них на 
сед ни ца ма Глав ног од бо ра и да ти-
ме сви за јед но да мо свој мак си мал-
ни до при нос.

Слав ко То па лов

IN MEMORIAM
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Све о акцијамаСве о акцијама
и акционарствуи акционарству

С об зи ром на то да има мно го 
пи та ња и не ја сно ћа код на ших 

чла но ва око сти ца ње пра ва на бес-
плат не ак ци је и у ве зи са ак ци о нар-
ством уоп ште, по ку ша ће мо да и на 
овај на чин сви ма при бли жи мо ову 
те му ко јом ће мо се ба ви ти у на ред-
ном пе ри о ду. По тру ди ли смо се да 
си сте ма тич но об ра ди мо за кон ски 
основ сти ца ња пра ва на бес плат не 
ак ци је, об ја сни мо основ не пој мо ве 
и да мо од го во ре на нај че шће по ста-
вље на пи та ња.

ЗА КОН СКИ ОСНОВ

Као пр во, тре ба ис та ћи да смо 
пр ве на го ве шта је пра ва на ак ци је 
до би ли 2005. го ди не, на кон при ти-
са ка и про те ста КСС-а. Пре то га, по 
та да ва же ћим за кон ским ре ше њи-
ма, ми ни смо има ли пра во на по де-
лу бес плат них ак ци ја и за по сле ни у 
јав ном сек то ру прак тич но су би ли 
гра ђа ни дру гог ре да. Тач ни је, ва же-
ћи За кон о при ва ти за ци ји ко ји је 
до нет 2001. (са из ме на ма и до пу на-
ма ко је су вр ше не 2003. и 2005. го-
ди не) и ко јим се уре ђу ју усло ви и 
по сту пак при ва ти за ци је, на исто ве-
тан на чин до пу шта при ва ти за ци ју 
и дру штве ног и др жав ног ка пи та ла, 
али по себ ни за ко ни ко ји се од но се 
на сва јав на пред у зе ћа су про пи си-
ва ли зна чај на огра ни че ња.

На кон про ме на из 2005. го ди не 
и при зна ва ња пра ва на ак ци је, по ку-
ша ли смо да, кроз ини ци ја ти ву ко ју 
је у два на вра та по др жа ло ми ли он 
гра ђа на, пред ло жи мо на ша ре ше-
ња и за ко не по ко ји ма би за по сле-
ни за си гур но до би ли нај ви ше, али 
и др жа ва је има ла сво је ин те ре се и 
на ши за кон ски пред ло зи ни су про-
шли у Скуп шти ни Ср би је.

Ко нач но, од 1. ја ну а ра ове го ди-
не, сту пио је на сна гу За кон о пра-
ву на бес плат не ак ци је и нов ча ну 
на док на ду ко ју гра ђа ни оства ру ју 
у по ступ ку при ва ти за ци је ко јим су 

по себ но ре гу ли са на пра ва за по сле-
них и бив ших за по сле них у јав ним 
пред у зе ћи ма.

Би ло је пу но не до у ми ца и отво-
ре них пи та ња ко ја су пра ти ла до но-
ше ње овог за ко на. Син ди ка ти свих 
јав них пред у зе ћа ак тив но су уче-
ство ва ли у том про це су а, као што 
је по зна то, кре ну ло се од пред ло га 
Ми ни стар ства за ре ги о нал ни раз-
вој, по ко ме су рад ни ци и бив ши 
за по сле ни у јав ним пред у зе ћи ма 
по и сто ве ће ни са гра ђа ни ма Ср би је 
ко ји до са да ни су оства ри ли пра во 
на бес плат не ак ци је. То је прак тич-
но зна чи ло да би, без об зи ра на 
рад ни стаж и до при нос у из град њи 
ин фра струк ту ре нај ви тал ни јег де ла 
срп ске при вре де, сви на ши рад ни-
ци има ли иста пра ва као и оста ли 
гра ђа ни Ср би је.

Усле ди ли су пре го во ри, али и 
штрај ко ви упо зо ре ња, што је на 
кра ју ре зул ти ра ло при хва та њем 
ве ћи не син ди кал них зах те ва ко ји 
нам омо гу ћа ва ју да до би је мо нај-
ма ње 200 евра по го ди ни ста жа за 
све за по сле не и бив ше за по сле не 
у јав ним пред у зе ћи ма. За рад ни ке 
По ште је та ко ђе бит но што смо ус-
пе ли да на мет не мо став да нам, без 
об зи ра на ста ту сне про ме не и одва-
ја ње Те ле ко ма, при па да ју ак ци је 
тог пред у зе ћа за све го ди не рад ног 
ста жа у ПТТ-у.

Од го вор ност син ди кал ног ру ко-
вод ства је у по ме ну тим пре го во ри-
ма би ло ве ли ка. Би ло је и оних ко ји 
су нас кри ти ко ва ли, а да при том 
ни шта ни ка да ни су ура ди ли ка ко би 
они ко је за сту па ју до би ли ба рем не-
што. Ни су нам при хва ће ни сви зах-
те ви, зна мо да су мно ги оче ки ва ли 
ви ше, али тре ба ло је до не ти од лу-
ку, а ра чу ни ца је по ка за ла да За кон 
ко ји је усво јен пред ста вља со лид ну 
осно ву и из ба лан си ра ну ме ру из ме-
ђу же ља и мо гућ но сти. Све дру го 
би до ве ло до од ла га ња при ва ти за-

ци је, па да вред но сти ак ци ја јав них 
пред у зе ћа и не из ве сно сти.

ПОЈ МО ВИ

Ак ци је

Ак ци је су хар ти је од вред но сти из-
да те у се ри ји ко је гла се на део основ-
ног ка пи та ла ак ци о нар ског дру штва. 
По сто је две основ не вр сте ак ци ја: 
обич не и пре фе рен ци јал не (при о-
ри тет не или по вла шће не). Обич не 
ак ци је су еле ме нат ак циј ског ка пи та-
ла и од ра жа ва ју вла снич ку по зи ци ју 
у пред у зе ћу. Оно што им да је ви сок 
сте пен атрак тив но сти пред ста вља 
чи ње ни ца да сво јим вла сни ци ма 
да ју ве ћи број пра ва ко је дру ги фи-
нан сиј ски ин стру мен ти не ма ју: пра-
во кон тро ле, пра во на део до би ти а. 
д., пра во пре че ку по ви не, пра во на 
увид у основ не по слов не ре зул та те 
а. д., пра во на ак ти ву у слу ча ју бан-
крот ства, пра во на тран сфер ак ци ја. 
При о ри тет не ак ци је од ра жа ва ју део 
вла сни штва над кор по ра тив ним вла-
снич ким об ли ком пред у зе ћа, с тим 
што њи хо ви вла сни ци обич но не 
ужи ва ју пра во гла са. За уз врат, њи хо-
вим вла сни ци ма се га ран ту је фик сна 
ди ви ден да и по вла шћен трет ман 
у по гле ду ње не ис пла те. Та ко ђе их 
ка рак те ри ше и при о ри тет у по гле-
ду из вр ше ња оба ве за у слу ча ју бан-
крот ства или ли кви да ци је а. д.

Ак ци је без на кна де су ак ци је 
ко је се бес плат но пре но се за по сле-
ни ма, бив шим за по сле ним и пен зи-
о не ри ма, др жа вља ни ма Ре пу бли ке 
Ср би је.

Бес плат не ак ци је

Бес плат не ак ци је су хар ти је од 
вред но сти ко је ће пре ко Ак циј ског 
фон да до би ти сви пу но лет ни гра ђа-
ни Ср би је ко ји до са да ни су до би ли 
ак ци је у про це су при ва ти за ци је. Бес-
плат не ак ци је са др же збир ни удео 
вла сни штва у шест јав них пред у зе ћа 
– „Те ле ком Ср би је“, „НИС“, ЈАТ“, „Га ле-
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ни ка“, „ЕПС“ и Аеро дром, а гра ђа ни 
ће њи ма мо ћи да тр гу ју на бер зи.

Ак ци о нар ско дру штво

Ак ци о нар ско дру штво је сте при-
вред но дру штво ко је осни ва јед но 
или ви ше прав них или фи зич ких ли-
ца у свој ству ак ци о на ра ра ди оба-
вља ња од ре ђе не де лат но сти, под 
за јед нич ким по слов ним име ном, 
чи ји је основ ни ка пи тал утвр ђен и 
по де љен на ак ци је.

Упис а кц ија

А кц и он аром се у о дн осу пр ема 
а кц и она рском др уштву и тр ећим 
л иц има см атра л ице к оје је уп ис-
ано у Це нтра лни р ег истар ха рт ија 
од вре дн ости, у скл аду са з ак оном 
к ојим се ур еђ ује т рж иште ха рт ија 
од вред но сти.

Д атум пр иј ема за хт ева за упис 
у књ игу а кц ија од стр ане а кц и она-
рског др уштва см атра се д ат умом 
уп иса а кц ија у ту књ игу, без о бз ира 
на вр еме уп иса ако су све п отре-
бне и нфо рм ац ије за овај упис обез-
бе ђе не.

Ако има н ескл ада и зм еђу књ иге 
а кц ија и Це нтра лног р ег истра ха-
рт ија од вре дн ости, м ер од аван је 
упис у Це нтра лни р ег истар.

Д ив иде нда

А кц и она рско др уштво м оже 
од обр ити г од ишње пл аћ ање д ив-
иде нди на св оје а кц ије у скл аду са 
о дл ук ама р едо вне г од ишње ску пшт-
ине или у б ило к оје вр еме и зм еђу 
г од ишњих ску пшт ина, осим ако је 
осн ива чким а ктом др уштва дру кч-
ије о др еђ ено.

О дл уку а кц и она рског др уштва 
о од обр ењу пл аћ ања д ив иде нди 
м оже да д он есе и упра вни о дбор, 
ако је то о др еђ ено осн ива чким 
актом др уштва или ако га за то овл-
асти ску пшт ина а кц и он ара, у скл-
аду са осн ива чким а ктом.

Д ив иде нде се м огу пл аћ ати у но-
вцу и у а кц иј ама или др угим ха рт-
иј ама од вре дн ости а кц и она рског 
др уштва или а кц иј ама тог др уштва 
у др угим др уштв има, као и у др угој 
им ов ини, осим ако је осн ива чким 
а ктом др уштва др уг ач ије о др е-
ђено.

Бе рза

Бе рза је пра вно л ице о рг ан из ов-
ано као а кц и она рско др уштво к оје 
об авља д ела тност о рг ан из ов ања 
т рг ов ине ха рт иј ама од вре дн ости 
и др угим ф ина нси јским и нстр уме-
нт има на бе рза нском т рж ишту, 
о дн осно на бе рза нском и ва нбе рза-
нском тр жи шту. Осн ивач, о дн осно 
а кц и онар бе рзе м оже б ити Р еп убл-
ика С рб ија, д ом аће и стр ано, пра-
вно и фи зич ко ли це.

Д ела тност бе рзе је:
–  о рг ан из ов ање ја вне п он уде ха-

рт ија од вре дн ости и п ов ез ив-
ање п он уде и тр ажње ха рт ија 
од вре дн ости;

–  о бј ављ ив ање и нфо рм ац ије о 
п он уди, тр ажњи и т рж ишној 
ц ени ха рт ија од вре дн ости и 
др угих по да та ка зна чај них за 
тр го ви ну ха рт иј ама од вре дн-
ости;

–  утвр ђи ва ње и об јав љи ва ње 
кур сних л иста ха рт ија од вред-
но сти;

–  об ављ ање др угих п осл ова у 
скла ду са з ак оном.

Бр оке рско-д иле рско 
друштво

Бр оке рско-д иле рско др уштво 
је пра вно ли це о рг ан из ов ано као 
ак цио на рско дру штво ко је де лат но-
сти об авља на ор га ни з ова ном т рж-
ишту у скл аду са з ак оном.

Бр оке рско-д иле рско др уштво 
м оже об ављ ати сл ед еће де лат ности:

–  п оср ед ов ање у к уп ов ини и пр-
од аји ха рт ија од вре дн ости и 
др угих ф ина нси јских и нстр ум-
ен ата и к уп ов ина и пр од аја тих 
и нстр ум ен ата у св оје име, а за 
р ачун н ал ог ода вца, о дн осно 
у име и за р ачун н ал ог ода вца 
(бр оке рски п осл ови);

–  к уп ов ина и пр од аја ха рт ија од 
вре дн ости и др угих ф ина нси-
јских и нстр ум ен ата у св оје име 
и за свој р ачун, р ади оств ар ив-
ања ра зл ике у ц ени (д иле рски 
п осл ови);

–  об ав езна к уп ов ина и пр од аја 
ха рт ија од вре дн ости и др угих 
ф ина нси јских и нстр ум ен ата 
у св оје име и за свој р ачун по 

ц ени к оју ун апред о бј ављ ује 
бр оке рско-д иле рско др уштво 
(п осл ови ма ркет-ма јк ера);

–  упр ављ ање ха рт иј ама од вред-
н ости и др угим ф ина нси јским 
и нстр уме нт има у име и за 
ра чун на ло го дав ца (п осл ови 
порт фо лио ме на џе ра);

–  орга низ ов ање и зд ав ања хар-
ти ја од вред но сти и дру гих фи-
нан сиј ских и нстр ум ен ата без 
об ав езе о тк упа н епр од атих 
ха рт ија од вред но сти, од но сно 
ор га ни зо ва ње укљу чи ва ња 
хар ти ја од вредн ости на ор га-
ни зо ва но тр жи ште (п осл ови 
аген та еми си је);

–  о рг ан из ов ање и зд ав ања ха-
рт ија од вре дн ости и др угих 
ф ина нси јских и нстр ум ен ата 
са об ав езом њ их овог о тк упа 
од и зд ав а оца р ади д аље пр од-
аје, или са об ав езом о тк упа од 
изда ва оца не про да тих ха рт ија 
од вре дн ости (п осл ови по кро-
ви те ља ем ис ије);

–  пр уж ање с ав ет ода вних усл уга 
у в ези с п осл ов ањем ха рт ија 
од вре дн ости и др угих фи нан-
сиј ских и нстр ум ен ата (п осл ови 
ин ве сти цио ног с аве тн ика).

Це нтра лни р ег истар ха рт ија 
од вре дн ости

Це нтра лни р ег истар је а кц и она-
рско др уштво к оје об авља п осл ове 
ј еди нств ене ев иде нц ије о з ак он итим 
им а оц има ха рт ија од вре дн ости и 
др угих ф ина нси јских и нстр ум ен ата 
и о пр ав има из тих ха рт ија, о дн осно 
и нстр ум ен ата, з атим о пр ав има тр-
ећих л ица на ха рт иј ама од вре дн ости 
и др угим ф ина нси јским и нстр уме нт-
има и о тим л иц има, као и п осл ове 
кл ири нга и са лд ир ања ха рт ија од 
вре дн ости и кл ири нга и са лд ир ања 
но вч аних об ав еза и п отр аж ив ања 
н аст алих по осн ову п осл ова са ха рт-
иј ама од вре дн ости и об авља др уге 
п осл ове у скл аду са овим з ак оном.

Пр ет ежна д ела тност Це нтра лног 
р ег истра је кл иринг и са лд ир ање 
об ав еза и п отр аж ив ања у ха рт иј-
ама од вре дн ости и но вцу н аст алих 
на осн ову з акљ уч ених п осл ова са 
ха рт иј ама од вре дн ости.
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НАЈ ЧЕ ШЋА ПИ ТА ЊА У ВЕ ЗИ СА ПРА ВОМ НА ЕВИ ДЕН ТИ РА ЊЕ ЗА БЕС ПЛАТ НЕ
АК ЦИ ЈЕ ЈАВ НИХ ПРЕД У ЗЕ ЋА

Не ма упи са без ма тич ног бро ја
1. Да ли рад ник јав ног пред у зе ћа 

мо же да би ра и да узме ак ци је
као гра ђа нин ако му се то ви ше

ис пла ти (нпр. има 1-2 го ди не
ста жа или ма ње) ?

Рад ник мо же да би ра да ли ће 
сво је пра во оства ри ти као гра ђа-
нин или као за по сле ни. Про ста 
ра чу ни ца по ка зу је да би рад ни ци 
ко ји има ју ма ње од че ти ри го ди не 
рад ног ста жа тре ба ло да до би ју ви-
ше ако се при ја ве као гра ђа ни (око 
1000 евра) не го као рад ни ци нпр. 
По ште (200 евра по го ди ни рад ног 
ста жа).

2. Да ли ће рад ник ко ји је ра дио у 
ви ше јав них пред у зе ћа (од ових 

шест), до би ти ак ци је са мо јед ног 
пред у зе ћа по соп стве ном из бо ру?

Уко ли ко под не се при ја ву, оства-
ри ће пра во у свим пред у зе ћи ма 
где је ра дио, сра змер но го ди на ма 
рад ног ста жа ко је је про вео у сва-
ком од тих пред у зе ћа.

3. Да ли рад ник мо же да се при ја ви 
без ЈМБГ, ако до не се по твр ду да је 

пре дао зах тев за упис ЈМБГ?

Не, по треб но је да за по сле ни 
има ЈМБГ при ли ком при ја ве.

4. Да ли за по сле ни мо же
те ле фо ном или пре ко

Ин тер не та да про ве ри да ли
му је при зна то пра во
на бес плат не ак ци је?

Не, сва ки гра ђа нин ће до би ти по-
твр ду на адре су из лич не кар те.

5. Ко ме за по сле ни мо же да се 
жали ако му ни је сти гло пи сме но 

оба ве ште ње?

Уко ли ко пи сме но оба ве ште ње 
не стиг не до 31. де цем бра 2008. го-
ди не, по треб но је да се за по сле ни 
обра ти Аген ци ји за при ва ти за ци ју.

6. Да ли за по сле ни мо же да
ко ри сти жи ро-ра чун

уме сто те ку ћег ра чу на?

Гра ђа ни мо ра ју има ти отво рен 
те ку ћи ди нар ски ра чун у бан ци као 
фи зич ка ли ца.

7. Да ли су ак ци је на след не од 
тренут ка при ја ве у по шти, тј.

у На ци о нал ној слу жби за
за по шља ва ње (НСЗ)?

Да. Ако је ли це пре ми ну ло по 
под но ше њу при ја ве за упис гра ђа-
на, ње го ве ак ци је су на сле ди ве.

8. У ком тре нут ку се узи ма пре сек 
рад ног ста жа у јав ним пред у зе-

ћи ма? Да ли је то у тре нут ку 
при ја ве, до би ја ња оба ве ште ња 
о при зна том пра ву, за вр шет ка 

при ја вљи ва ња, об ја вљи ва ња 
тендера, или у тре нут ку ИЈП 

акци ја на бер зи?

Као да тум пре се ка узи ма се дан 
из да ва ња по твр де о оства ре ним го-
ди на ма рад ног ста жа у пред у зе ћу.

9. Да ли рад ни стаж оства рен ван 
јав ног пред у зе ћа „про па да“ (не 

ра чу на се у стаж за ак ци је) ?

Бес плат не ак ци је за по сле ни сти-
чу са мо за пу не го ди не рад ног ста-
жа про ве де не у пред у зе ћу у ко ме 
сти чу ак ци је.

10. Да ли двој но др жа вљан ство 
ути че и ка ко ути че на пра во на 

ак ци је?

Не ути че.

11. Да ли се са мо лич но пре у зе те 
ак ци је од дру штве них пред у зе ћа 
(УЗ ПОТ ПИС) сма тра ју до би је ним 

ак ци ја ма? А у су прот ном?

Све ак ци је ко је је гра ђа нин упи-
сао без на кна де, у дру штве ним 
пред у зе ћи ма у скла ду са ра ни јим 
про пи си ма, без об зи ра да ли су му 
лич но уру че не или не, сма тра ју се 
до би је ним ак ци ја ма. У том сми слу, 
гра ђа нин ко ји је сте као ова кве ак-

ци је не мо же да оства ри то пра во 
по овом за ко ну.

12. Где и ка ко за по сле ни мо гу да 
про ве ре да ли су на спи ску

рад ни ка ко ји су до би ли ак ци је?

У књи зи ак ци о на ра пред у зе ћа у 
ко ме су упи са ли ак ци је или пре ко 
бро ке ра у Цен трал ном ре ги стру, 
ако пред у зе ће не во ди књи гу ак ци-
о на ра.

13. Шта да ра ди за по сле ни ако 
је по гре шно упи сан да је до био 

ак ци је?

Упис ак ци ја у Цен трал ни ре ги-
стар ХОВ оба вља се по зах те ву 
пред у зе ћа у ко ме за по сле ни има 
упи са не ак ци је. За то је по треб но да 
се обра ти свом пред у зе ћу.

14. Ка да за по сле ни сти че пра во 
рас по ла га ња ак ци ја ма (њи хо ва 

евен ту ал на про да ја или
по кла ња ње)?

Чим се ак ци је упи шу у Цен трал ни 
ре ги стар на име за по сле ног, а то ће 
се де си ти нај ка сни је шест ме се ци од 
мо мен та при ва ти за ци је пред у зе ћа.

15. Да ли ће за по сле ни до би ја ти 
ак ци је по сле сва ке од шест

при ва ти за ци ја, или све ак ци је
од јед ном, на кра ју?

Ак ци је ће се до би ја ти сук це сив-
но, у ро ку од шест ме се ци од окон-
ча ња при ва ти за ци је сва ког од пред-
ви ђе них шест пред у зе ћа.

16. Да ли је за по сле ни оба ве зан
да пла ћа не ку на кна ду, по рез

или сл. на до би је не ак ци је?

Не, све до 31. де цем бра 2011. го-
ди не, а по сле тог ро ка да.

17. Да ли ак ци је гла се на
до но си о ца? 

Ак ци је гла се на име и упи са не су 
у елек трон ској ба зи Цен трал ног ре-
ги стра хар ти ја од вред но сти, и не 
из да ју се у па пир ном об ли ку.
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По чет ком го ди не до шло је до 
про ме на ка да је упла ћи ва ње за 

до дат но пен зиј ско оси гу ра ње у пи-
та њу. Но вац ко ји је сва ко га ме се ца 
Пред у зе ће пре ба ци ва ло на лич не 
ра чу не за по сле них у до бро вољ ним 
пен зиј ским фон до ви ма (3000 ди на ра 
ме сеч но), са да се, у об ли ку ре гре са, 
упла ћу је на те ку ће ра чу не за по сле-
них. Сва ки рад ник По ште мо же да се 
опре де ли ка ко ће утро ши ти та сред-
ства и хо ће ли на ста ви ти са упла та ма 
ка ко би у ста ро сти мо гао да ра чу на 
на до дат ни из вор при хо да.

Ин фор ма ци ја ко ју смо тим по во-
дом до би ли од по сло вод ства гла си 
да у Про гра му по сло ва ња Јав ног 
пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” 
за 2008. го ди ну, на ко ји са гла сност 
да је Вла да Ср би је, ни су пред ви ђе-
на сред ства за упла ту до бро вољ ног 
пен зиј ског до при но са за за по сле не 
у Пред у зе ћу, те да ви ше не ма мо гућ-
но сти да се на ста ви са упла та ма до-
бро вољ ног пен зиј ског до при но са за 
за по сле не на до са да шњи на чин.

Због то га је Пред у зе ће са дру штви-
ма за упра вља ње до бро вољ ним пен-
зиј ским фон до ви ма рас ки ну ло уго во-
ре о упла ти пен зиј ских до при но са, с 
тим да је по след ња упла та до при но-
са по на ве де ним уго во ри ма из вр ше-
на у ја ну а ру 2008. за де цем бар 2007. 
го ди не. Ин ди ви ду ал ни уго во ри ко је 
су за по сле ни за кљу чи ли са дру штви-
ма за упра вља ње до бро вољ ним пен-
зиј ским фон до ви ма овим се не рас ки-
да ју и за по сле ни има ју мо гућ ност да 
на ста ве да упла ћу ју до при нос, или 
да под усло ви ма из уго во ра рас по ла-
жу аку му ли ра ним сред стви ма.

Про гра мом по сло ва ња Пред у зе-
ћа за 2008. го ди ну пред ви ђе но је 
по ве ћа ње не то ме сеч не за ра де у 
овој го ди ни и то ли не ар но за све за-
по сле не у из но су од 3.000,00 ди на ра, 
па за по сле ни има ју две мо гућ но сти. 
Пр ва је да на осно ву сво јих ин ди ви ду-
ал них уго во ра са дру штви ма за упра-
вља ње до бро вољ ним пен зиј ским 
фон до ви ма на ста ве са упла та ма до-
бро вољ ног пен зиј ског до при но са и 

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ВИШЕ НЕ УПЛАЋУЈЕ НО ВАЦ ЗА ДО ДАТ НО ПЕН ЗИЈ СКО ОСИ ГУ РА ЊЕПРЕД У ЗЕ ЋЕ ВИШЕ НЕ УПЛАЋУЈЕ НО ВАЦ ЗА ДО ДАТ НО ПЕН ЗИЈ СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Но вац за по сле ни ма на ру кеНо вац за по сле ни ма на ру ке

то та ко што ће, на осно ву пот пи са не 
и ове ре не ад ми ни стра тив не за бра-
не на део за ра де ко јом ће за по сле ни 
опре де ли ти из нос ме сеч ног до при-
но са, Пред у зе ће оба вља ти упла ту до-
при но са об у ста вом из за ра де. Дру га 
мо гућ ност је да на ве де ни нов ча ни 
из нос ко ји ће при ми ти кроз за ра ду, 
за по сле ни за др же и ко ри сте по сво-
јој во љи.

По себ но на по ми ње мо да се по-
рез на пен зиј ски до при нос у до бро-
вољ ни пен зиј ски фонд не пла ћа са-
мо у слу ча ју ка да Пред у зе ће оба вља 
упла ту об у ста вља њем из за ра де за-
по сле ног ад ми ни стра тив ном за бра-

тив не за бра не на нов ча ни из нос ко-
ји лич но опре де ле до ста вља ће га на 
ове ру над ле жној слу жби за еко ном-
ске по сло ве ор га ни за ци о ног де ла 
Пред у зе ћа у ко ме ра де.

Син ди кат ПТТ Ср би је, као по-
кре тач ини ци ја ти ве за уво ђе ње 
до дат ног пен зиј ског оси гу ра ња, 
сма тра да је то био из у зет но до бар 
про је кат. Тре ба ме ђу тим ис та ћи да 
по сто је и про бле ми у функ ци о ни са-
њу чи та вог си сте ма и да до при но си 
ко ји се при пи су ју аку му ли ра ним 
сред стви ма ни су на ни воу ко ји смо 
оче ки ва ли. Ка ко смо са зна ли, раз ло-
зи за та ко не што су пре све га по ли-

Кретање вредности инвестиционих једница
добровољних пензијских фондова

Датум Garant Raiff eisen Delta-Generali DDOR Dunav NLB Triglav

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

01.11.2007. 1154.34 1125.48 1190.23 1073.05 1001.79 991.69 979.02

15.11.2007. 1163.00 1125.08 1190.74 1081.86 1007.33 994.12 983.43

23.11.2007. 1147.92 1123.01 1161.60 1070.12 998.96 969.91 988.63

05.12.2007. 1150.53 1149.94 1162.48 1068.67 1004.40 975.38 993.42

25.01.2008. 1145.39 1191.97 1152.94 1063.40 1004.68 976.26 1027.80

22.02.2008. 1147.49 1203.13 1154.60 1063.80 1009.08 977.69 1029.24

26.03.2008. 1118.49 1178.23 1105.47 1013.54 992.08 955.48 1013.56

ном до из но са од 3.000,00 ди на ра 
као и да ова по ре ска олак ши ца не 
ва жи у. слу ча ју ка да за по сле ни лич-
но, ми мо Пред у зе ћа, оба вља упла ту 
пен зиј ског до при но са.

На при мер, за по сле ног ко ји се 
опре де ли да упла ћу је пен зиј ски до-
при нос у до бро вољ ни пен зиј ски 
фонд пре ко ад ми ни стра тив не за бра-
не у ви си ни од 3000,00 ди на ра, та 
упла та ће га ко шта ти 2640,00 ди на-
ра, а 360 ди на ра (по рез на до хо дак 
гра ђа на) се вра ћа и ис пла ћу је кроз 
за ра ду.

Дру штва за упра вља ње до бро-
вољ ним пен зиј ским фон до ви ма су 
пре у зе ла оба ве зу да сво јим чла но ви-
ма до ста ве пред лог ад ми ни стра тив-
не за бра не у три при мер ка на њи хо-
ву кућ ну адре су, а за по сле ни ко ји 
се опре де ле да на ста ве са упла та ма 
до при но са пот пи са не ад ми ни стра-

тич ко-еко ном ске при ро де. На и ме, 
еко ном ске при ли ке, а пре све га 
кре та ња ин дек са Бе о град ске бер-
зе и вред но сти ак ци ја на њој, ни су 
би ли по вољ ни и то због по ли тич не 
не ста бил но сти у зе мљи. То је, пре-
ма ре чи ма ме на џе ра дру шта ва за 
упра вља ње пен зиј ским фон до ви ма, 
пре суд но ути ца ло на до бит од уло-
же них сред ста ва.

Ме ђу тим, и по ред ових чи ње ни-
ца, сма тра мо да тре ба на ста ви ти са 
упла та ма јер је то, пре све га, ин ве сти-
ра ње на ду ге ста зе. Ре фор ма пен зиј-
ског си сте ма је не ми нов на, та ко да 
ће сва ка штед ња за пен зи о нер ске 
да не би ти ви ше не го ко ри сна.

На ста ви ће мо да пра ти мо ову те-
му и да вас оба ве шта ва мо о свим но-
ви на ма и кре та њи ма, ка ко би пра во-
вре ме но мо гли да ре а гу је те и бу де те 
ва ља но ин фор ми са ни.
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Из ме ђу два бро ја ПО ШТА РА, ево, 
де си ла нам се Но ва го ди на и по 

гре го ри јан ском и по ју ли јан ском и по 
свим дру гим ка лен да ри ма, као и старт 
ки не ске – у зна ку па цо ва. То се раз ли-
чи то ту ма чи, с об зи ром на то ка ко га 
чо век до жи вља ва. Но, Олим пиј ске 
игре у Пе кин гу се вр то гла во при бли-
жа ва ју.

Па три јарх Па вле је у Бо жић ној по-
сла ни ци ис та као бол но пи та ње Ко со-
ва и Ме то хи је и ја сан став све тог ар-
хи је реј ског Са бо ра СПЦ пре ма ко ме 
„ни ко не ма пра во да др жав но-прав ни 
ста тус ју жне срп ске по кра ји не ме ња 
јед но стра но, без са гла сно сти свих 
на ро да ко ји у Ср би ји жи ве, па да кле 
и срп ског на ро да”, а још ма ње уз прет-
њу си лом.

По што се та мо не бо је ни Бо жи-
јих ни људ ских за ко на, иза њих сто ји 
си ла ве ли ких си ла, про гла си ли су на 
на шем има њу сво ју др жа ву и за то 
сил но бо гат ство на гра ђе ни су ње ним 
при зна ва њем. Ваљ да ће та љу бав са 
мен то ри ма по тра ја ти док не ис цр пе 
ко рист од ве ли ког бла га – угља, ру де 
и дру гих дра го це но сти, а све по кар та-
ма Са са, ста рих ру да ра из до ба Ми лу-
ти на Не ма њи ћа.

У на шој Ком па ни ји на сце ну је сту-
пио но ви ге не рал ни ди рек тор, дипл. 
инж. Го ран Ћи рић, са но вим ти мом и 
но вим Управ ним од бо ром ко ји во ди 
ува же ни проф. др Дра го слав Шу ма-
рац.

Сва ка ко – оче ку је мо бо ље да не. У 
том сме ру зра че и сле де ће ре чи но вог 
ге не рал ног ди рек то ра: „План је да се 
по ја ви мо у сва кој рад ној је ди ни ци и 
да у на ред ном пе ри о ду по се ти мо сва-
ки шал тер, као и да чу је мо иде је што 
ве ћег бро ја љу ди ко ји, пре све га, има ју 
до бар од нос пре ма пред у зе ћу у ко ме 
ра де. Да кле, то ни је са мо тех но ло шки 
и од го во ран од нос већ и емо тив ни, и 
ми слим да је то је дан од глав них ква-
ли те та на шег си сте ма.

По шта је про шле го ди не оства ри ла 
по зи ти ван фи нан сиј ски ре зул тат, од-
но сно не то до бит од 4,1 ми ли јар де ди-
на ра. Про сеч на за ра да са ис пла ће ном 
до би ти из но си ла је 32.904,00 и би ла је 
ре ал но ве ћа за 10,9 од сто. Про јек то ва-
на не то до бит за 2008. је 1,8 ми ли јар ди 
ди на ра, а пр во одо бре но по ве ћа ње 

пла та до но си ло је са мо шест по сто ку-
му ла тив но.

Из нос ко ји ће за по сле ни при ми ти 
из про шло го ди шње до би ти би ће при-
бли жан оном што смо до би ли у два 
на вра та 2007. И опет ће мо та ко – у 
два на вра та. Бар да смо из јед на че ни 
са Те ле ко мом, у ко ме ће опет до би ти 
знат но ви ше (1,5 бру то пла ту), а ви ше 
су им и за ра де. Ка ко ли са мо до бро 
зву че ре чи са сед ни це Управ ног од бо-
ра да је пред По штом ре де фи ни са ње 
од но са пре ма Те ле ко му и По штан ској 
ште ди о ни ци!

У де цем бру смо има ли 15.591 рад-
ника, а у сле де ћем де цем бру би ло 
би нас за 1,3 од сто ви ше – од но сно 
15.794. У Син ди ка ту ПТТ Ср би је, ка ко 
об ја вљу је мо на на шем сај ту, има мо 
9.899 чла но ва.

Сли ка о По шти ско чи ла је на вред-
но сти из ван ред ним од но сом пре ма 
гра ђа ни ма ко ји упи су ју бес плат не ак-
ци је. Око 4,5 ми ли о на љу ди ће по се ти-
ти на ше шал те ре, па имиџ шал тер ских 
рад ни ка и ква ли тет ме на џер ског при-
сту па до би ја ју на зна ча ју.

Од ове ће го ди не свих 1298 по шта 
би ти у Пост не ту. Услу ге ће би ти до ступ-
не гра ђа ни ма на 3357 шал те ра и 3829 
ре јо на ши ром Ср би је.

У 2008. го ди ни се пла ни ра бор ба 
про тив па ра лел не до ста ве ми мо За ко-
на о по штан ским услу га ма, раз ви ја ње 
про фи та бил них про је ка та као што су 
Пост екс прес и по ди за ње ква ли те та 
услу га на шал те ри ма.

На пре кло пу две го ди не 66 за по сле-
них до би ло је кљу че ве но вих ста но ва 
ко је мо гу от ку пи ти на 20 го ди на, а у 
2008. на ше пред у зе ће тре ба да при ба-
ви 100 но вих ста но ва за за по сле не у 
свим ор га ни за ци о ним де ло ви ма.

Но ви Ко лек тив ни уго вор за ЈП ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја” пот пи сан је у Вла-
ди Ср би је уз оп шту оце ну да обез бе ђу-
је бо ље окви ре за за до во ље ње зах те-
ва ПТТ рад ни ка у ре ша ва њу њи хо вог 
фи нан сиј ског, со ци јал ног и ма те ри јал-
ног ста ту са. Ва жност му је до 2010. го-
ди не.

Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је 
Алек сан дар Па вло вић на дах ну то је из-
ја вио тим по во дом да за син ди ка те и 
за за по сле не „овај акт је сте сво је вр сна 
Би бли ја” и да ни је би ло ла ко ис пу ни ти 

же ље све три стра не, али да се ве ли ки 
уло же ни труд ко нач но ис пла тио.

У ме ђу вре ме ну су одр жа не две ве о-
ма са др жај не сед ни це Глав ног од бо ра 
на шег Син ди ка та. По што је окон ча но 
ко лек тив но пре го ва ра ње и бор ба за 
бес плат не ак ци је, до ми ни ра ле су те ме 
о по бољ ша њу ма те ри јал ног по ло жа ја 
за по сле них, о ја ча њу Син ди ка та и про-
ме ни Ста ту та. На рав но, уз оста ле ак ту-
ел не и хро нич не по сло ве.

Тај ним из ја шња ва њем да то је по-
ве ре ње Алек сан дру Па вло ви ћу и Ми-
ло ра ду Бу ди ми ру, (пред сед ни ци ма 
Син ди ка та и Глав ног од бо ра) за да љи 
ан га жман, а за чла на Управ ног од бо ра 
ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”, ме ђу ви ше 
кан ди да та, иза бран је по но во Слав ко 
То па лов.

Управ ни од бор Фон да со ли дар но-
сти ре дов но се са ста је и до но си од лу-
ке о до де ли со ли дар не по мо ћи чла но-
ви ма на шег Син ди ка та, што на и ла зи 
на ве ли ку по др шку и одо бра ва ње.

Пред у зе ће је пре ста ло са упла та ма 
до дат ног пен зиј ског оси гу ра ња. Но-
вац се упла ћу је на те ку ће ра чу не за по-
сле них, па они за се бе чи не што им је 
нај при хва тљи ви је.

Не по сред но на кон се це си о ни стич-
ког чи на ко сов ских Ал ба на ца, де ле га-
ци ја по сло вод ства и пред став ни ка оба 
син ди ка та – проф. др Вла де та Пе тро-
вић, Сне жа на Мар ко вић и Алек сан дар 
Па вло вић – по се ти ла је Ко сов ско По мо-
ра вље и са ди рек то ром РЈ При шти на 
Ран ђе лом Ној ки ћем на ли цу ме ста са-
гле да ла си ту а ци ју у тим ме сти ма, угро-
же ност на ших ко ле га и усло ве у ко ји ма 
ра де. Ка ко је за бе ле жио ПТТ ГЛА СНИК 
– „За по сле ни су од луч ни да не до зво-
ле шип тар ским се па ра ти сти ма да пре-
у зму на ше по ште, ин сти ту ци је ко је су 
је дан од сту бо ва др жав но сти Ср би је 
на Ко сме ту.”

На те ку ћој вру ћој тра ци, ко ја обе-
ле жа ва жи вот и на ше ста ње ства ри, 
на шли су се по но во из бо ри – не са мо 
ре дов ни ло кал ни и по кра јин ски, не-
го и ван ред ни за ре пу блич ки пар ла-
мент.

Ве ли ко не са гла сје.
На ши не при ја те љи тр ља ју ру ке и 

ша пу ћу, већ ду го, ду го: „Не дај Бо же да 
се Ср би сло же!”

Јед ном би ва ља ло и ту пре ло ми ти.

Ваљало би „преломити”

ОД БРОЈА ДО БРОЈА

Пише: Благоје Свркота
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ИСТО РИ ЈАТ ПРО СЛА ВЕ ОСМОГ МАР ТА

Бор ба за жен ска људ ска пра ва

Мно га пра ва су сва ка ко обез бе ђе-
на, али је си гур но да још по сто-

ји по тре ба да се она уна пре ђу ју и не 
мо же се оспо ри ти да Осми март, 
као дан бор бе за жен ска људ ска пра-
ва, тре ба да по сто ји.

Осми март је дан ка да се обе ле-
жа ва се ћа ње на бор бу за жен ска 
људ ска пра ва или би та ко ба рем тра-
ба ло да бу де, а из гле да 
да смо сви за бо ра ви ли 
су шти ну и пра во зна-
че ње тог да на. Би ло ка-
ко би ло, Осми март се 
код нас про сла вља на 
на чин ко ји не ма баш 
пу но ве зе са из вор ним 
иде ја ма. За син ди кал не 
ак ти ви сте је то сва ка ко 
би тан да тум, јер су оче-
ки ва ња на ших ко ле ги-
ни ца увек при сут на.

Ове го ди не 8. март 
је обе ле жен на раз не 
на чи не и то пре све га 
у за ви сно сти од мо гућ-
но сти и ма што ви то сти син ди кал них 
ор га ни за ци ја. При мет но је да дру же-
ња и из ле ти све ви ше усту па ју ме сто 
нов ча ним че стит ка ма, што још ви ше 
де вал ви ра чи та ву иде ју обе ле жа ва-
ња тог да на. Не ће мо кри ти ко ва ти, 
али ће мо под се ти ти на пра во зна че-
ње Осмог мар та и освр ну ће мо се на 
по ло жај же на да нас.

На Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји 
же на со ци ја лист ки ња у Ко пен ха ге ну 
1910. го ди не, на пред лог Кла ре Цет-
кин, од лу че но је да се сва ке го ди не 
ор га ни зу је ме ђу на род ни дан же на 
као се ћа ње на ве ли ке де мон стра ци-
је ко је су одр жа ле аме рич ке же не 
1909. го ди не под па ро лом бор бе за 
оп ште пра во гла са.

Ме ђу на род ни дан же на пр ви пут 
је про сла вљен 1911. го ди не у Не мач-
кој, Аустри ји, Дан ској и Швај цар ској. 
Про сла ва се 1914. го ди не пре тво-

ри ла у де мон стра ци је по во дом хап-
ше ња Ро зе Лук сем бург, ис так ну те 
ре во лу ци о нар ке ко ја се отво ре но 
по бу ни ла про тив на о ру жа ња и им-
пе ри ја ли стич ких ра то ва. У Ср би ји је 
Дан же на пр ви пут обе ле жен у Бе о-
гра ду, 1914. го ди не.

Пре ма зва нич ним ста во ви ма, же-
не у Ср би ји су рав но прав не са му-

шкар ци ма. Ме ђу тим, ка да оне са ме 
го во ре о то ме, си ту а ци ја је са свим 
дру га чи ја. Мно ге сма тра ју да 
те же од му шка ра ца до ла зе до 
бо љих по сло ва, да су ма ње 
пла ће не, у не ким сре ди на ма 
че сто се од ри чу ка ри је ре због 
по ро дич них оба ве за. На кључ-
ним по ли тич ким функ ци-
ја ма го то во да их и не ма, 
а у Син ди ка ту ПТТ Ср би-
је знат но је ви ше ак ти ви-
ста му шка ра ца.

Ме ђу тим, чи ње ни ца је 
да се по ло жај же на у Ср би ји 
по пра вио у про те клих не ко ли ко го-
ди на, бар због то га што су о сво јим 
про бле ми ма же не по че ле отво ре но 
да при ча ју.

Мла де же не нај те же до ла зе до 
рад ног ме ста, јер по сло дав ци ра чу-
на ју да ће се уда ти, ро ди ти де цу и 

да ће њи хо ва по ро диљ ска од су ства 
они мо ра ти да пла ћа ју. Ко ле ги ни це 
са ко ји ма смо раз го ва ра ли у пр ви 
план ис ти чу тра ди ци о на ли зам, од-
но сно па три јар хал ни на чин раз ми-
шља ња, ко ји је још увек до ми нан тан 
у Ср би ји, а на осно ву ко јег се же не 
тре ти ра ју као ни жа би ћа у од но су на 
му шкар це.

Да би се по пра вио ста-
тус же на у Ср би ји, ка да је 
реч о же на ма, осим про-
ме не на чи на ми шље ња 
нео п хо дан је и знат но 
ве ћи и бр жи при вред ни 
раз вој, јер је еко ном ска 
не за ви сност је дан од 
основ них пред у сло ва ко-
ји са со бом но се сло бо ду 
и рав но прав ност.

Пи та ли смо на ше 
ко ле ги ни це ка ко је то 
да нас би ти же на и са зна-
ли да су пре оп те ре ће не 
оба ве за ма. Же на у по-
ро ди ци нај че шће пр ва 

уста је, при пре ма до ру чак, по ма же 
де ци да се обу ку, за тим од ла зи на 

по сао, ода кле се вра ћа „на-
то ва ре на” ке са ма са на мир-
ни ца ма да би при пре ми ла 

ру чак. По сле то га, зна се – пра-
ње су до ва, уси са ва ње, пра ње 

ве ша, пе гла ње. Од ла сци код 
фри зе ра, ко зме ти ча ра или у 

шо пинг су пе ро дич ни и по вре-
ме ни.

Ве ру је мо да же не мо гу 
све сво је же ље да оства-
ре уко ли ко се бу ду по ве-

за ле и за јед но си сте мат ски 
де ло ва ле у ци љу ре ша ва ња свог по-
ло жа ја. Је дан од на чи на је ја че син-
ди кал но по ве зи ва ње и де ло ва ње 
кроз жен ску сек ци ју ко ја по сто ји у 
окви ру Кон фе де ра ци је сло бод них 
син ди ка та и од ко је се мно го оче ку је 
у бу дућ но сти.

Осми март сла ви мо ре дов но, али је тај дан с вре ме ном по стао при ли ка за жен ске за ба ве, жен ска 

путо ва ња, а за му шкар це – дан за по кла ња ње цве ћа и „пу шта ња же на ма да се ма ло осло бо де”. 

Прогре сив ност и бор ба за жен ска људ ска пра ва очи глед но су се не где „за гу би ле”, па из гле да да су 

же не већ оства ри ле сво ја пра ва и са да мо гу то да про сла вља ју у јед ном да ну у го ди ни.



16

ПОШТАР

април 2008  број 149

ПРЕД ЛО ЗИ И СМЕР НИ ЦЕ ЗА ИЗ РА ДУ И ДО ПУ НУ СТА ТУ ТА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Следи јавна расправа
На осно ву ми шље ња и пред ло га 

син ди кал них ор га ни за ци ја и чла-
но ва Ор га на и те ла Син ди ка та ПТТ 
Ср би је, о из ме на ма и до пу на ма Ста ту-
та Син ди ка та ПТТ Ср би је, Ста ту тар ни 
од бор Глав ном од бо ру до ста вља на 
раз ма тра ње и усва ја ње сле де ће пред-
ло ге и смер ни це за из ме ну и до пу ну 
Ста ту та.

У по гла вљу I ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

До да ти но ви члан ко ји де фи ни ше 
удру жи ва ње Син ди ка та ПТТ Ср би је у 
Кон фе де ра ци ју сло бод них син ди ка та.

Обра зло же ње: По сто ји по тре-
ба нор ма тив ног ре гу ли са ња чи ње-
нич ног ста ња с об зи ром да смо на 
осно ву до не тих од лу ка већ чла ни ца 
КСС-а, и ак тив но уче ству је мо у функ-
ци о ни са њу исте и из ми ру је мо ма те-
ри јал не оба ве зе пре ма син ди кал ној 
цен тра ли за сва ког чла на Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

У по гла вљу III СИН ДИ КАЛ НА

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Сва ка син ди кал на ор га ни за ци ја је 
ду жна да на са стан ку Од бо ра СО усво-
ји Пра ви ла син ди кал не ор га ни за ци је 
ко ја мо ра ју би ти у скла ду са Ста ту том 
Син ди ка та ПТТ Ср би је и ко ја мо ра ју 
би ти до ста вље на Ста ту тар ном од бо-
ру на ве ри фи ка ци ји.

Пра ви ли ма син ди кал не ор га ни за-
ци је утвр ђу ју се:

–  кри те ри ју ми за фор ми ра ње син-
ди кал них по дру жни ца, њи хо ви 
за да ци и на чин де ло ва ња;

–  на чи ни за спро во ђе ње из бо ра;
–  на чи ни од лу чи ва ња на са стан-

цима;
–  на чи ни и де ло круг ра да Над зор-

ног од бо ра син ди кал не ор га ни-
за ци је;

–  и дру га пи та ња у скла ду са те-
ри то ри јал ним и тех но ло шким 
спе ци фич но сти ма син ди кал не 
ор га ни за ци је.

У по гла вљу IV ОР ГА НИ И ТЕ ЛА

пред лог је:

1. Да Из вр шни од бор бу де пре и ме-
но ван у ор ган Син ди ка та ПТТ Ср би је 
због опе ра тив ни јег ра да и пре у зи ма-
ња од го вор но сти у сми слу до но ше-

ње од лу ка. Из вр шни од бор би био 
нај ви ши ор ган из ме ђу две сед ни це 
Глав ног од бо ра.

Да Из вр шни од бор чи не пред сед-
ни ци ре ги о нал них скуп шти на, пред-
сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је по 
функ ци ји и чла но ви Из вр шног од бо-
ра иза бра ни од стра не пред сед ни ка 
Син ди ка та ПТТ Ср би је (као тим), број-
ча но у скла ду са ва же ћим Ко лек тив-
ним уго во ром.

Да чла но ви Из вр шног од бо ра 
(пред сед ни ци ре ги о нал них скуп шти-
на), иза бра ни од стра не ре ги о нал них 
скуп шти на, од го во ра ју ис ти ма, а чла-
но ви Из вр шног од бо ра иза бра ни од 
стра не пред сед ни ка Син ди ка та ПТТ 
Ср би је, за свој рад од го ва ра ју ње му. 

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

2. Да Скуп шти на као нај ви ши ор-
ган Син ди ка та ПТТ Ср би је, по ред већ 
де фи ни са них по сло ва, вр ши из бор 
пред сед ни ка и се кре та ра Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, као и да гла са о њи хо-
вом по ве ре њу, нај ма ње јед ном у две 
го ди не.

3. Да Глав ни од бор и да ље бу де 
нај ви ши ор ган из ме ђу две скуп шти-
не Синди ка та ПТТ Ср би је са кон то рол-
ном функ ци јом у од но су на све дру ге 
ор га не и те ла Син ди ка та ПТТ Ср би је. 

4. Да се у ор га ни за ци о ну струк ту-
ру Син ди ка та ПТТ Ср би је, као те ло 

Син ди ка та ПТТ Ср би је, увр сти Ре ги о-
нал на скуп шти на.

5. Да Ре ги о нал ну скуп шти ну чи не 
по функ ци ји: пред сед ни ци син ди кал-
них ор га ни за ци ја и иза бра ни чла но-
ви Скуп шти не Син ди ка та ПТТ Ср би је 
из син ди кал них ор га ни за ци ја ко је чи-
не ту Ре ги о нал ну скуп шти ну.

Ре ги о нал на скуп шти на би ра пред-
сед ни ка из сво јих ре до ва на осно ву 
пред ло га Од бо ра син ди кал них ор га-
ни за ци ја.

Пред сед ник Ре ги о нал не Скуп шти-
не је ујед но и члан Из вр шног од бо ра 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

У по гла вљу V ИЗ БОР НИ ПРИН ЦИ ПИ

пред ла же се да:

1. Ман да ти у Син ди ка ту ПТТ Ср-
би је тра ју че ти ри го ди не са мо гућ но-
шћу из бо ра у нај ви ше два уза стоп на 
ман да та.

Број уза стоп них ман да та од но си 
се и на чла на Управ ног од бо ра Пред-
у зе ћа, као пред став ни ка за по сле них 
из ре до ва чла но ва Син ди ка та ПТТ Ср-
би је.

2. Ман да ти ко ји су од ред ба ма Ста-
ту та де фи ни са ни „по функ ци ји” у ор-
га ни ма и те ли ма не ра чу на ју се као 
из бор ни ман да ти.

Обра зло же ње: Тач ка 2. је пред-
ло же на због чи ње нич ног ста ња да 
ве ћи ни чла но ва ор га на и но си о ци ма 
функ ци ја у Син ди ка ту ПТТ Ср би је ис-

Статутарни одбор: Усаглашени предлози новог Статута
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ти че дру ги ман дат 2009. го ди не ко ја 
је ујед но и из бор на го ди на.

У по гла вљу VI МА ТЕ РИ ЈАЛ НО-

-ФИ НАН СИЈ СКО ПО ЛО ВА ЊЕ

пред ла же се:

1. Да за спро во ђе ње сво јих ак тив-
но сти син ди кал на ор га ни за ци ја за-
др жи 80% при ку пље них сред ста ва 
чла на ри не, а 20% пре не се на те ку ћи 
ра чун Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Обра зло же ње: Због по тре бе фи-
нан си ра ња Ре ги о нал не скуп шти не 
пред ла же се из ме на до са да шње про-
пор ци је, а та ко ђе из пре не тих сред-
ста ва тре ба фи нан си ра ти Кон фе де ра-
ци ју сло бод них син ди ка та.

ИН СТИ ТУТ – ОВЛА ШЋЕ ЊА

За све чла но ве ор га на и те ла, као 
и за но си о це функ ци ја обе зе бе ди ти 
мо гућ ност за ме не пу тем ове ре ног 
овла шће ња.

Обра зло же ње: Овла шће ње се 
осим за слу чај од су ства из да је и у слу-
ча ју не мо гућ но сти при су ство ва ња 
сед ни ца ма – са стан ци ма по је ди них 
ор га на, те ла и ко ми си ја Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, али и дру гих орга на, те ла 
и ко ми си ја где Син ди кат ПТТ Ср би је 
уче ству је у ра ду.

Овла шће ње да је мо гућ ност не сме-
та ног функ ци о ни са ња Син ди ка та ПТТ 
Ср би је и тре ба га угра ди ти у све чла-

но ве Ста ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је 
где за то по сто ји по тре ба.

НА ПО МЕ НА: На пред пред ло же не 
из ме не и до пу не Ста ту та Син ди ка та 
ПТТ Ср би је угра ди ле би се у На црт 
ста ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је ко ји 
би ишао на јав ну рас пра ву.

По за вр шет ку јав не рас пра ве са чи-
нио би се Пред лог ста ту та ко ји би био 
раз ма тран на Скуп шти ни Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

Свим ор га ни ма, те ли ма и но си о ци-
ма функ ци ја за по че ти ман да ти тра ју 
до на ред них из бо ра у Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је.

ПРЕД СЕД НИК СТА ТУ ТАР НОГ ОД БО РА
СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Ко са ра Стан ко вић, с. р.

ОТВО РЕ НО ПИ СМО ГЕ НЕ РАЛ НОМ ДИ РЕК ТО РУ ЈП ПТТ СА О БРА ЋА ЈА „СР БИ ЈА”

Шта то беше људска реч
По што ва ни,
По тру ди ћу се да ово пи смо бу де 

што кра ће. Ни је, ве ру јем, ни оби-
чај да рад ни ци ко му ни ци ра ју са 
ге не рал ним ди рек то ром, јер, нас је 
мно го, па кад би га сва ко, и за сва-
шта пи тао...Али, ме не су бес, срџ ба, 
инат и ко зна шта још на те ра ли да 
Вам пи шем...

Да пре ђем на ствар – има то ме 
ви ше од го ди не...Мла да, не ис ку сна 
ше фо ви ца, а ми ра зно ра зни...Зла 
вре ме на, „хо ћу сад и хо ћу све”, а не 
мо же се, па нер во зни, сва ка кви...
Ја ра чу нам, тре ба да бу де мо љу ди. 
Јед ном при ли ком, ше фо ви ца ка же 
– пре ђи на дру го рад но ме сто. Ма, 
хо ћу, кад ја ни сам хтео, не го, за то 
тре ба ма ло ве ћа ди пло ма од ове 
ко је имам, а има и љу ди ко ји има ју 
та кве шко ле...Ди рек тор је ре као да 
си до вољ но стру чан да ра диш тај 
по сао, ка же она. Го ди ми то, при зна-
јем, али то је и ве ћа од го вор ност... 
и пла та... Ви де ће мо док про ђе но ва 
го ди на, од го ва ра ше фо ви ца. Кад је 
та ко, дај да се ра ди, бар ја знам шта 
је Но ва го ди на у по шти – 26 но вих 
го ди на је иза ме не...Про ђе Но ва го-
ди на и још ма ло ви ше, про ђе ско ро 
це ла го ди на, вра ти ше ме на ста ро 
рад но ме сто...До бро љу ди, шта би 
са па ра ма, пи там, та раз ли ка ни је 

не што, де се так по сто ме сеч но, ал’ 
ме ни је мно го...Па где си до сад био, 
што ни си од мах тра жио ре ше ње, 
што се од мах ни си бу нио, не ма уна-
зад ни шта, од го ва ра ју. Ди рек тор је 
ре као да је то го то ва при ча а и љут 
је! Он се љу ти због то га што тра жим 
мо је по ште но за ра ђе не па ре – јел’ 
та ко !!!???

Ја сам увек био и би ћу ту где је-
сам и ми слио сам да смо за јед нич-
ки на шли ре ше ње...ре ше ње да се 
по сао за вр ши, јер та ко ме учи ли 
и у ку ћи вас пи та ва ли. И ни сам ја 
бун џи ја и не ка кав три бун, ја сам 
рад ник! Не знам ко ли ко сам до бар, 
али знам да по ште но ра дим. Ка жу, 
не маш пра ва да нас ту жиш. Ко га, 
бре, да ту жим, па ни сам ја ту жи ба-
ба! Ту сам две тре ћи не рад ног ве ка, 
а ако Бог да, и пен зи ју ћу ов де да 
стек нем...

Не го, да ја Вас пи там: Је смо ли ми 
(од ге не рал ног ди рек то ра до по што-
но ше) јед на иста еки па, је дан исти 
тим? Је смо ли не по пра вљи во по де-
ље ни на Вас и Нас? Шта је ово – си-
стем „ко ко га пре ва ри тај је ИН”? Као 
да сам тра жио тро со бан стан у Кнез 
Ми хај ло вој!?! Ка жу ми да су прав не 
нор ме про тив ме не. А шта је са мо-
рал ним нор ма ма? Не где сам про чи-
тао да је пра во на ста ло из оби чај ног 

пра ва. Па, не кад је био оби чај да јед-
ни дру ги ма иза ђе мо у су срет, да се 
људ ски до го ва ра мо. Јел’ тре ба да 
но си мо сви у џе пу Ко лек тив ни уго-
вор и мла та ра мо чла ном тим и тим, 
тач ком том и том, па ра гра фом тим и 
тим??? И још ми ка жу у струч ним слу-
жба ма да мо гу и да од го ва рам због 
чи ње ни це да сам ра дио на ме сту за 
ко је не мам школ ску спре му, јер, „по 
ре ше њу ти си ов де, а у ства ри био 
си та мо”! Не раз у мем, ја сам са мо 
хтео да учи ним... Па, ни шта, кад је 
та ко, ка зни те ме...све не ка је по за ко-
ну...да се зна ред... 

PS. Ка же из ре ка „док је ов чи ца 
би ће и ву не“...та ко је то...И до бро 
је то за на шу, по штан ску ор га ни за-
ци ју, јер уште де ло се три де се так 
хи ља да ди на ра, а ште ди ше тре ба 
на гра ди ти. Ка жу ми – све би би ло 
дру га чи је да си од мах тра жио ре ше-
ње и под се ти ше ме на је дан цр та ни 
филм: ...а све би би ло дру га чи је да 
је Пе ра пра во оти шао у по ли ци ју... 
Ре кох им – ми слио сам да смо на-
шли ре ше ње и не ма шта да раз ми-
шљам, јер и по ред све га опет бих 
исто ура дио. Без ре ше ња, јер ве ру-
јем љу ди ма, а кад су љу ди у пи та њу 
за све по сто ји ре ше ње.

Ђор ђе Ко ја ди но вић

Из ме нич на по шта Бгд 31 (ГПЦ Бгд 2)
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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”

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: По сло-
да вац), 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 по сло дав ца.

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

све за по сле не код По сло дав ца.

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 По сло дав ца.

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 
овла сти.

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 По сло дав ца, 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.
По сло да вац 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:

1.  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; 

2.  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, По сло да-
вац је ду жан 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 По сло дав ца 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 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, По сло да вац 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

1. Рас по ред рад ног вре ме на

Члан 12.
Рас по ред рад ног вре ме на код По сло дав-

ца, 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 услу га;
3.  вре ме по за вр шет ку ра да са ко ри сни ци-

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

ак тив но сти, од ре ђе них уго во ром о 
раду.

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. 

2. Скра ће но рад но вре ме

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

По сло дав ца, 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 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  на раз ме ни си гур но сних ко фе-
ра;

  4.  прат ни ка 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 не про це не ри зи ка на 

рад ном ме сту и у рад ној око ли ни, По сло да-
вац 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 ним 
уго во ром и ак том По сло дав ца, на ко ји ма и 
по ред при ме ње них ме ра у скла ду са за ко-
ном, по сто је окол но сти ко је мо гу да угро зе 
без бед ност и здра вље за по сле ног, скра ћу је 
се рад но вре ме, сра змер но про це ње ним опа-
сно сти ма, штет но сти ма и утвр ђе ном ни воу 
ри зи ка, и то:

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

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 ча са 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 ће на зах тев ре пре зен та тив-
них син ди ка та до ста ви ти из ве штај о оства ре-
ним пре ко вре ме ним са ти ма.

4. Пре ра спо де ла рад ног вре ме на

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, 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 пре на стан ка по тре бе за пре ра спо де-
лом рад ног вре ме на и мо ра да са др жи:

1.  вре мен ски пе ри од за ко ји се пред ви ђа 
пре ра спо де ла рад ног вре ме на; 

2.  спи сак за по сле них на ко ји се пре ра спо-
де ла од но си;

3.  пе ри од у ко јем ће ра ди ти кра ће, од но-
сно ду же 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 сле де ћим осно ва ма:

Члан 21.
Кри те ри ју ми 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 (же не), 
од но сно 30 (му шкар ци) го ди на ста жа 
оси гу ра ња;

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.

3.  План ко ри шће ња го ди шњих 
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) рад них 
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.

Члан 24.
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 јед не про сеч не за ра де 
ко ја му је ис пла ће на у прет ход на 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 25.
За по сле ни 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. 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 ње 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 породице
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 до ма ћин 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

1.
струч на спре ма за ко ју је ак том 
По сло дав ца 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. до при нос на ра ду
до 2 

рад на 
да на

3.
ду жи на вре ме на про ве де ног у 
рад ном од но су:

3.1. од 5 до 10 го ди на
2 рад на 

да на

3.2. ви ше од 10 до 15 го ди на 
3 рад на 

да на

3.3. ви ше од 15 до 20 го ди на 
4 рад на 

да на

3.4. пре ко 20 го ди на 
6 

рад них 
да на

4.

по сло ви са по ве ћа ним ри зи ком 
(са по себ ним усло ви ма ра да) 
из члана 16. овог колективног 
уговора

3 рад на 
да на

5. по сло ва са по ве ћа ним на по ром:

5.1.
по штар I, по штар II и до ста-
вљач

2 рад на 
да на

5.2.
тех ни чар за шал тер ске 
по сло ве I и тех ни чар за шал-
тер ске по сло ве II

2 рад на 
да на

5.3.

тех ни чар у по шти I, тех ни-
чар у по шти II, тех ни чар 
у по шти III и тех ни чар у 
по шти IV

2 рад на 
да на

5.4.

управ ник ЈПМ ко ји ви ше од 
по ло ви не днев ног рад ног 
вре ме на оба вља по сло ве  
по шта ра I, по шта ра II и до ста-
вља ча или тех ни ча ра за шал-
тер ске по сло ве I, тех ни ча ра 
за шал тер ске по сло ве II

2 рад на 
да на

6. со ци јал ни ста тус:

6.1.

ро ди тељ де те та са смет ња-
ма у пси хо фи зич ком раз во ју 
или утвр ђе ним ин ва ли ди-
те том

2 рад на 
да на

6.2.
ро ди тељ за сва ко де те до 15 
го ди на ста ро сти

1 рад ни 
дан

6.3.
ро ди тељ ко ји има ви ше 
од тро је де це до 15 го ди на 
ста ро сти

3 рад на 
да на

6.4.
са мо хра ни ро ди тељ са де-
цом до 15 го ди на ста ро сти 

2 рад на 
да на

6.5. за по сле ни ин ва лид
3 рад на 

да на
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Члан 33.
За по сле ни, ко ји је за сно вао рад ни од нос 

код По сло дав ца у свој ству при прав ни ка, 
оства ру је 80% основ не за ра де по сло ва за ко-
је је за кљу чио уго вор о ра ду.

Члан 34.
Основ на за ра да по сла, утвр ђе на на осно-

ву чла на 32. 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 
По сло дав ца, 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 По сло дав ца 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 од лу чу је о по ве ћа њу 
основ не за ра де за по сле ног, о че му се  за кљу-
чу је анекс уго во ра о ра ду.

9.
са ни ра ње по сле ди ца 
еле мен тар не не по го де на 
објек ту ста но ва ња

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 радних 
да на

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

до 5 радних 
да на

13.
пре вен тив не ре ха би ли та-
ци је по упу ту По сло дав ца

до 5 радних 
да на

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

1 рад ни
дан

15.
сва ко до бро вољ ног да ва-
ња кр ви

2 рад на да на

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

до 3 рад на 
да на

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 26.
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 По сло дав ца, нај ду же у тра 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 код По сло дав ца, гра не, 
де лат но сти, ко ја ор га ни зу је син ди кат 
или По сло да вац, 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 По сло дав ца 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 27.
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 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:

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

1. За ра де

Члан 28.

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 По сло дав ца 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 код По сло дав ца.

Члан 29.

Ма са сред ста ва за за ра де за по сле них, 
утвр ђу је се про гра мом по сло ва ња По сло дав-
ца, 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 
По сло дав ца.

Члан 30.

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 ног за 

обављени рад и вре ме

про ве де но на ра ду

Члан 31.

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 32.

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 По сло дав ца.

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-
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:

1.
не ге бо ле сног чла на уже 
породи 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 
стамбе 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 По сло дав ца

до месец 
дана,

4.
оправ да не по се те бо ле сним 
чла но ви ма уже по ро ди це који 
живе у земљи или иностранству

до шест 
месеци,

5.
за вр ша ва ња лич них и 
породичних по сло ва

до шест 
ме се ци

ГРУ ПА ПО СЛО ВА

Ко е фи ци јент за сва ки 
ни во по сло ва

НИ ВО КО Е ФИ ЦИ ЈЕНТ

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
05
06
07
08
09

1,950
2,045
2,055
2,225
2,340
2,430
2,850
3,160
3,205

09  Послови високо-
ква ли фи ко ваног 
радника

01
02
03

1,885
2,035
2,075

10  Оперативно–тех но-
ло шки 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 опера-
тивно– тактичког 
руковођења 

01
02
03
04

3,175
3,630
3,700 
3,705
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1.1.2.1. За ра да по осно ву до при-
но са за по сле ног по слов ном успе-

ху По сло дав ца

Члан 38.
Ге не рал ни ди рек тор мо же за из у зет не 

ме сеч не и го ди шње до при но се за по сле них у 
из вр ша ва њу рад них за да та ка и пру жа њу ПТТ 
услу га ко ји су до при не ли по слов ном успе ху 
По сло дав ца, ис пла ти ти део за ра де, по на ве-
де ном осно ву, нај бо љим за по сле ни ма код 
По сло дав ца. 

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.

1.1.3. Огра ни че ње ма се сред ста-
ва 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 

из чла на 34. и ис пла те де ла за ра де из чла на 
38. овог ко лек тив ног уго во ра из но се 1% ме-
сеч не ма се сред ста ва за за ра де код По сло дав-
ца у окви ру ма се сред ста ва за за ра де, утвр ђе-
не  про гра мом по сло ва ња По сло дав ца.

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

за ра да по осно ву рад ног учин ка из чла на 37. 
овог ко лек тив ног уго во ра 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 По сло дав ца.

1.1.4. 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 32. овог ко лек тив-
ног уго во ра и то:

Сред ства за по ве ћа ње основ них за ра да  
ис пла ћу ју се из ма се сред ста ва из дво је не за 
ове на ме не из сред ста ва за за ра де код По сло-
дав ца.

Члан 35.
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 По сло дав ца.

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 про-
јек то ва ног ра ста или оства ре ни ре зул та ти 
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 36.
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 37.
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 ног 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 ме на.

Ква ли тет ра да и од нос 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 зи ма;

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 сло ва;
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.

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 рад ни учи нак ис под 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 ума њи ти 
до 10% у од но су на основ ну за ра ду.

ског од су ства и од су ства са ра да ра ди не ге 
де те та, при вре ме не спре че но сти за рад  због 
по вре де на ра ду или 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 тра ја ња при вре ме не 
спре че но сти за рад,  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 По сло дав ца, 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, По сло да вац 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, По сло да-
вац 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 за ра де 

у ви си ни 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. 25. и 26. овог ко лек тив ног уго во ра;
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 за вре ме пре ки да ра-
да до ко јег је до шло на ред бом над ле жног 

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.  по осно ву вре ме на про ве де ног на 
ра ду, за сваку пуну годину рада 
остварену у радном односу

 0,4%

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.

1.1.5.  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, у скла ду са за ко ном.

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

ра де из до би ти По сло дав ца, 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 на осно ву чл. 32, 34, 
37. и 38. овог ко лек тив ног уго во ра и уве ћа на 
за ра да на осно ву чла на 41. 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-
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др жав ног ор га на или над ле жног ор га на По-
сло дав ца, у скла ду са за ко ном.

3. На кна да тро шко ва

3.1. 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 ца 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 По сло да вац 
ни је ор га ни зо вао 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 о 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 По сло да вац обез бе-

дио 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 ко ри сти пре во зно сред ство По сло-
дав ца 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:

1.  би цикл 3% це не ли тра мо тор ног бен зи на;
2.  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:

1.  би цикл 3% це не ли тра мо тор ног бен зи-
на;

2.  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.

3.2. Слу жбе ни пут

3.2.1. 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 По сло дав ца, 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.

3.2.1.1. 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 
По сло дав ца.

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 ном 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 ном 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 обро ка).

3.2.1.2. 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 с 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.

3.2.1.3. 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.

3.2.1.4. 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-
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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 26. 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.

3.2.1.5. На лог за слу жбе ни пут

Члан 69.
На лог за слу жбе ни пут и ове ру пут ног об-

ра чу на, по за вр шет ку слу жбе ног пу та, из да је 
и вр ши ге не рал ни ди рек тор за ди рек то ре 
ор га ни за ци о них де ло ва, а за за по сле не у ор-
га ни за ци о ном де лу –  ди рек тор тог ор га ни за-
ци о ног де ла.

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 56. 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.

3.2.2. 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.

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 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 ст. 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.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. 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 52.560,00 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 4.380,00 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.

4. 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; 
4.  на кна ду тро шко ва по греб них услу га 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;

5.  ју би лар ну на гра ду; 
6.  но во го ди шњи по клон за де цу. 

Члан 80.
По сло да вац је ду жан 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.

По сло да вац 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:

1.  смр ти и ин ва лид но сти на ста ле због по-
вре де ван ра да;

2.  нео п ход них хи ру шких ин тер вен ци ја 
као по сле ди ца бо ле сти;

3.  ле че ња те жих бо ле сти;
4.  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 код По сло дав ца уче ству ју и 
ре пре зен та тив ни син ди ка ти.

4.1. 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.

4.2. 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 код По сло дав ца 
у ме се цу пре ис пла те от прем ни не.

4.3. Со ли дар на по моћ

Члан 84.
Со ли дар на по моћ се оства ру је из сред ста-

ва По сло дав ца 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-
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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 за здрав стве но оси гу ра ње – 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 По сло дав ца;

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 на 
објек ту ста но ва ња, 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, у чи јем са ста ву је 
и је дан пред став ник ре пре зен та тив них 
син ди ка та;

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 код 
По сло дав ца, 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 код По сло дав ца,

8.  пре вен тив не ре ха би ли та ци је за по сле-
них на осно ву струч не ана ли зе над ле-
жне слу жбе за со ци јал ну за шти ту – у 
ви си ни тро шко ва ре ха би ли та ци је;

9.  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.

Под тро шко ви ма ре ха би ли та ци је из тач-
ке 8. овог чла на под ра зу ме ва ју се уго сти тељ-
ске и ме ди цин ске услу ге ре ха би ли та ци о ног 
цен тра, као и тро шко ви пре во за за по сле ног 
упу ће ног на ре ха би ли та ци ју (од ла зак и по-
вра так).

Члан 85.
Со ли дар на по моћ се одо бра ва 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 ле 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 
ста ва 1. овог чла на, По сло да вац 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 
По сло дав ца, 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:

1.  ма лиг на обо ље ња;
2.  ТБЦ;
3.  хе ре ди тар на и де ге не ра тив на обо ље-

ња нер вно ми шић ног си сте ма;
4.  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 ру-
шке за хва те, тран спла та ци ју ор га на и 
тки ва;

5.  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;

6.  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 По сло дав ца, за сва ки по је-
ди нач ни слу чај.

4.4. На кна да по греб них тро шко ва

Члан 87.
За по сле ни има пра во на на кна ду тро шко-

ва по греб них услу га у слу ча ју смр ти чла на 
уже по ро ди це, а чла но ви 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.

Под тро шко ви ма по греб них услу га, у 
сми слу ста ва 1. овог чла на, 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.

Члан 88.
Кад се на кна да тро шко ва из чла на 84. тач. 

1. до 4, 6. и 9. и чл. 85. и 87. 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. 

4.5. Ју би лар на на гра да

Члан 89.
За по сле ни има пра во на ју би лар ну на гра-

ду, за уку па но вре ме про ве де но у рад ном од-
но су код По сло дав ца за:

1.  10 го ди на ра да – 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 ви си ни јед не и по 
ме сеч не за ра де;

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

4.  35 го ди на ра да  – 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 ни ка.

Члан 90.
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, 5. до 7. и 9. и чла-
ном 89. овог ко лек тив ног уго во ра, сма тра се 
про сеч на ме сеч на за ра да ис пла ће на код По-
сло дав ца у ме се цу ко ји прет хо ди ис пла ти.

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

Члан 91.
По сло да вац 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), укљу чу ју ћи и де цу ко ја 
у те ку ћој го ди ни пу не 10 го ди на.

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, 
до ви си не нео по ре зи вог из но са.

VI. ДРУ ГА ПРА ВА У ВЕ ЗИ
СА РА ДОМ

Члан 92.
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, 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 93.
Уко ли ко се го ди шњим про гра мом по сло-

ва ња По сло дав ца 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, у скла ду 
са за ко ном и дру гим про пи си ма,  уз уче шће 
ре пре зен та тив них син ди ка та.

Члан 94.
По сле смр ти за по сле ног, По сло да вац 

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, од но сно ли ца ко је он 
овла сти, без оба ве за вра ћа ња исте, и то:

1.  уче ни ци ма осно вих шко ла у ви си ни јед-
не и по про сеч не ме сеч не за ра де;

2.  уче ни ци ма сред њих шко ла у ви си ни 
две про сеч не ме сеч не за ра де;

3.  сту ден ти ма ви со ко школ ских уста но ва 
у ви си ни две и по про сеч не 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%).

Про сеч ном ме сеч ном за ра дом у сми слу 
ста ва 1. овог чла на сма тра се про сеч на за ра-
да ис пла ће на код По сло дав ца 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 
ЗАПОСЛЕ НИХ

Члан 95.
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;
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  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 код По сло дав ца 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 По сло-
дав ца;

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 96.
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 
код По сло дав ца, 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.

Члан 97.
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 98.
По сло да вац 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:

  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 код По сло дав ца;

  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 
По сло дав ца;

  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 По-
сло дав ца, 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 СТРУЧ НО УСА ВР ША ВА ЊЕ 
ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 99.
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, По сло да вац 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 100.
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 код По сло дав ца.

  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 
или за по сле ни ко га он овла сти.

  Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе из ме ђу По-
сло дав ца и за по сле ног, ко га је По сло да вац 
упу тио на обра зо ва ње, оспо со бља ва ње и 

струч но уса вр ша ва ње, у скла ду са чла ном 
99. тач ка 1. до 4. овог ко лек тив ног уго во ра, 
уре ђу ју се по себ ним уго во ром.

IX. УТВР ЂИ ВА ЊЕ 
ОДГОВОРНО СТИ ЗА ШТЕ ТУ

Члан 101.
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 102.
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 По сло дав цу не сра змер не 
тро шко ве, ви си ну на ста ле ште те утвр ђу је 
слу жба код По сло дав ца, на осно ву про це не 
о ви си ни ште те.

Члан 103.
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, По сло да вац мо же под не ти 
ту жбу над ле жном су ду.

Члан 104.
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 103. овог ко лек тив ног уго во ра.

X. ВИ ШАК ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 105.
Уко ли ко код По сло дав ца 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, По сло да-
вац је оба ве зан да пре до но ше ња Про гра ма 
ре ша ва ња ви шка за по сле них, 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.
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Члан 106.
При про гла ше њу ви шка за по сле них, на 

осно ву чла на 105. овог ко лек тив ног уго во ра, 
у скла ду са кри те ри ју ми ма утвр ђе ним Про-
гра мом ре ша ва ња ви шка за по сле них, обез-
бе ди ће се 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 ће вре ме про ве де но у 
рад ном од но су код По сло дав ца.

Члан 107.
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, По сло да вац је ду жан 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. пр вих де сет годинa про ве де них у рад-
ном од но су –  350 еура,  у ди нар ској про тив-
вред но сти, за сва ку на вр ше ну го ди ну ста жа 
оси гу ра ња; 

2. је да на ест и ви ше го ди на про ве де них у 
рад ном од но су – 330 еура, у ди нар ској про-
тив вред но сти, за сва ку на вр ше ну го ди ну ста-
жа оси гу ра ња.

Ди нар ска про тив вред ност еура од ре ђу је 
се на дан ис пла те, по сред њем об ра чун ском 
кур су НБС.

 Члан 108.
По ред ис пла те от прем ни не из чла на 107. 

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 код По сло дав ца 
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 себ на  на кна да.

На кна да 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 код По сло-
дав ца у ме се цу, ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме 
се вр ши ис пла та.

Ис пла та на кна де вр ши се сук це сив но ме-
сеч но и то сва ког ме се са по јед на ме сеч на 
за ра да, утвр ђе на на осно ву ста ва 2. ово га 
чла на.

Уко ли ко при ма лац на кна де 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 109.
При утвр ђи ва њу ви си не на кна де, ко ја се 

ис пла ћу је за по сле ни ма на осно ву чла на 108. 
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 
код По сло дав ца 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 110.
По сло да вац је ду жан 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. 

По сло да вац је ду жан 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 про це-
си ма ра да.

Фи нан сиј ска сред ства за спро во ђе ње 
ак та о про це ни ри зи ка и про гра ма ме ра за 
уна пре ђе ње без бед но сти и здра вља на ра ду 
утвр ђу ју се го ди шњим пла ном по сло ва ња По-
сло дав ца.

Члан 111.
По сло да вац је оба ве зан да код уво ђе ња 

но вих тех но ло ги ја пла ни ра ме ре без бед но-
сти и здра вља 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 ри зи ка тих тех но ло ги ја 
на здра вље и  без бед ност за по сле них.

По сло да вац је оба ве зан да, у ци љу за шти-
те за по сле них на ра ду:

1.  ор га ни зу је и спро во ди по сло ве без бед-
но сти и здра вља;

2.  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;

3.  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;

4.  до не се, у пи са ном об ли ку, акт о про це-
ни ри зи ка за сва рад на ме ста и 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;

5.  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;

6.  из вр ши оспо со бља ва ње за по сле них за 
без бе дан и здрав рад;

7.  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;

8.  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;

9.  обез бе ди фи нан сиј ска сред ства за ор га-
ни зо ва ње по сло ва и спо ро во ђе ње ме-
ра без бед но сти и здра вља на ра ду.

Члан 112.
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 стви ма за рад.

Члан 113.
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 114. 
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 
рас по ре ђен, од но сно пре ме штен.

Ако за по сле ном пре ти 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 из тог раз ло га от ка за ти уго вор о ра ду. 

Члан 115.
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) пред став ни ка, с тим да ре пре-
зен та тив ни син ди ка ти пред ла жу по 2 (два) 
пред став ни ка из ре да свих за по сле них, а ге-
не рал ни ди рек тор 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 ба ран нај ма ње 1 (је дан) 
пред став ник, ко ји је струч њак из обла сти без-
бед но сти и здра вља на ра ду.

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 116.
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:

1.  оства ру је увид у све ак те ко ји се од но се 
на без бед ност и здра вље на ра ду;

2.  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;

3.  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;

4.  да је пред ло ге о свим пи та њи ма ко ја се 
од но се на без бед ност и здра вље;

5.  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;

6.  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;

7.  зах те ва од По сло дав ца да их 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;

8.  зах те ва од По сло дав ца да их 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;

9.  зах те ва од По сло дав ца да их  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.

По сло да вац је ду жан 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 омо гу ћи  
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 117.
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-
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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 118.
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, По-
сло да вац, по ред 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 оспо со бља ва ње од ре ђе ног 
бро ја за по сле них и из обла сти пр ве по мо ћи.

Члан 119.
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 без бед ност и здра-
вље за по сле них;

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 без бе дан на чин; 

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
СИН ДИ КА ТА КОД

ПО СЛО ДАВ ЦА

Члан 120.
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 код По сло дав-
ца, 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 121.
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 122.
По сло да вац је ду жан 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 По сло дав цу до ста-
ве ове ре не спи ско ве сво јих чла но ва.

Члан 123.
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 По сло дав ца, на 
ме сти ма од ре ђе ним за ту на ме ну.

1. По слов ни про стор

Члан 124.
По сло да вац 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 По сло дав ца 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 По сло дав ца, 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.

По сло да вац је са гла сан 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
ад ми ни стра тив них по сло ва

Члан 125.
По сло да вац, 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.

3. Осло ба ђа ње од ре дов них
за да та ка

Члан 126.
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; 
2.  нај ви ше по јед ног чла на ор га на ре пре-

зен та тив них син ди ка та, иза бра них 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 128. 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, до ви си не основ не 
за ра де ко ју оства ру је по моћ ник ди рек то ра 
рад не је ди ни це, уве ћа ну за про це нат ми ну-
лог ра да.

За по сле ни, ко ји у скла ду са ста вом 1. тач-
ка 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 
у ви си ни основ не за ра де утвр ђе не уго во ром 
о ра ду, уве ћа не за про це нат ми ну лог ра да.

Ре ше ња о на кна ди за ра да за по сле ни ма 
из ст. 3. и 4. овог 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.

4. Ре гу ли са ње од но са
са син ди ка ти ма

Члан 127.
Акт ко јим се уре ђу је си сте ма ти за ци ја по-

сло ва код По сло дав ца 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.

Члан 128.
Усло ви за рад ре пре зен та тив них син ди-

ка та уре ђу ју се 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 129.
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 2 (две) 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:

1. пре ме сти ти на дру ге по сло ве;
2. 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 пре 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 130.
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 131.
За по сле ни му шкар ци ко ји на дан 7. ју на 

2008. го ди не има ју ви ше од 35 го ди на укуп-
ног ра да код По сло дав ца, а ни су оства ри ли 
пра во на ју би лар ну на гра ду за 40 го ди на укуп-
ног ра да, оства ру ју пра во на ју би лар ну на гра-
ду, у скла ду са чла ном 89. овог ко лек тив ног 
уго во ра.

Члан 132.
Уго вор не стра не су са гла сне да у ро ку од 

30 да на од да на сту па ња на сна гу овог ко лек-
тив ног уго во ра от поч ну пре го во ре за за кљу-
че ње анек са, ко јим ће се утвр ди ти ви си на 
на кна де 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 код По сло дав ца.

Анекс из ста ва 1. овог чла на за кљу чи ће 
се у ро ку од шест ме се ци од да на сту па ња на 
сна гу овог ко лек тив ног уго во ра.

До за кљу че ња анек са из ста ва 1. овог чла-
на не ће се при ме њи ва ти од ред бе чл. 108. и 
109. овог ко лек тив ног уго во ра.

У слу ча ју да се анекс из ста ва 1. овог чла-
на не за кљу чи у пред ви ђе ном ро ку, чл. 108. 
и 109. пре ста ју да ва же да ном ис те ка ро ка из 
ста ва 2. овог чла на.

Члан 133.
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.

Члан 134.
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, 33/06 и 76/07).

Члан 135.
Овај ко лек тив ни уго вор, по об ја вљи ва њу  

у "Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је", 
сту па на сна гу 1. ја ну а ра 2008. го ди не.
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       (ИН ТЕР ВЈУ СА ДИ РЕКТ НОМ СНА ГОМ ИС ПО ВЕ СТИ)

Зорица Зец: Неки мисле да знају
Кад сте се и где за по сли ли?

У ПТТ Ки кин да као шал тер ски рад-
ник, 1979. го ди не.

Шта не би сте ра ди ли?
Искре но се на дам да ни ка да не ћу 

мо ра ти да ура дим би ло шта што ни је 
у скла ду, пре све га, са мо јим мо рал-
ним осе ћа њем.

Ко ли ко про сеч но днев но спа ва те?
Вр ло ма ло. Увек сам има ла сре ћу 

да ми је тре ба ло ма ло сна да бих 
се вра ти ла у нор ма лу, јер спа вам 
бр зо (ваљ да за то што сам Зец) 
и чвр сто (имам чи сту са вест) и 
увек се бо јим да ће се не што ва-
жно де си ти док ја спа вам, а не 
бих же ле ла да то про пу стим.

Шта сте не дав но са ња ли?
Са њам мно го, чак и буд на са-

њам. На дам се да ме то ни ка да 
не ће про ћи, јер жи вот је сте сат-
кан од сно ва. На кра ју, ваљ да, 
оста не са мо – „Од то га се са мом 
се би чу дим ни ти са њам, ни да 
се про бу дим”. А сад ско ро сам 
са ња ла ка ко као де ца „кра де мо” 
ком шиј ске тре шње, па по сле цео 
дан ни сам ни шта је ла да не бих 
по ква ри ла укус ко ји ми је остао 
по сле сна.

Ко ју по сло ви цу нај ви ше це ни те?
„Не ки ми сле да зна ју, а не ки зна ју 

да ми сле!” На жа лост, пр вих је мно го 
ви ше.

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

Ма ло сам успо ре ни ја кад је тмур-
но. У су шти ни, све тре нут ке во лим, а 
по себ но кад је то пло.

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

Ра до идем сву где. Про сто ми је 
жао ме ста у ко ји ма ни сам и не ћу би-
ти, а та ко бих же ле ла да ви дим што 
ви ше. Но, ка да се вра ћам ку ћи и ка да 
пре ђем Пан че вач ки мост, па ми пред 
очи ма пук не рав ни ца, ср це ми дру га-
чи је ку ца. Ба на ћан ка сам ја!

Кад сте би ли на зи мо ва њу?
Не пам тим, а увек се би обе ћа вам. 

Стал но има не што пре че.

ство. Син ди кал на бор ба ни је са мо 
сад и од мах, и не тре ба и не мо гу да 
је во де са мо они ко ји су иза бра ни на 
од ре ђе ну функ ци ју.

Сви чла но ви мо ра ју да во де син-
ди кал ну бор бу у сво јим до ме ни ма, 
али исто та ко „функ ци о не ри” не сме-
ју да за бо ра ве шта је њи хов за да так 
и за што су ту где је су.

Шта је то по тро шач ка кор па?
Ми сле на име ни ца. Ни ти од ње 
мо жеш да се нај е деш, ни ти да се 
опе реш, а што је још го ре – не мо-
жеш ни да је ку пиш. Сва ка част 
оно ме ко је из ми слио. Ве ли ки је 
пре ва рант!

Ко је за Вас син ди кал ни ли дер?
Че стит чо век ко ји ни ка да не 

ста вља лич но ис пред оп штег, 
ко ји је од го во ран пре ма љу ди-
ма ко је пред ста вља, до вољ но 
па ме тан и вешт да ви ди пре дру-
гих, да уме да чу је дру ге и да ни-
кад, ни кад, не за бо ра вља за што 
је ту. А, по себ но, не сме ни кад да 
ла же.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?
Би ља ни ну и Гој ко ву, као и 

Астри ну, Мо ни ну, Де и ну, Га ри ну, 
Ма ли ну и још де ве то ро њих. Би-
ља на је мо ја кћер ка, а Гој ко је дан 

из у зе тан чо век у мо ме жи во ту. Све 
оста ло су на ше ку це.

Ко је но ви не чи та те?
Ка ко кад.

Шта гле да те на те ле ви зи ји?
Углав ном ци ља но: до бре фил мо-

ве и обра зов ни про грам. Ни сам оп-
те ре ће на те ле ви зи јом, иако, кад сам 
у ку ћи, он звр ји не пре ста но.

Ко ли ко има те при ја те ља?
До вољ но, што не зна чи да не ма 

ме ста за још не ког. Што се то га ти че 
– ја ко сам срећ на. Ја реч „При ја тељ” 
пи шем са ве ли ким П.

Ка кве сте на ра ви?
Екс пло зив на сам и не под но сим 

не прав ду. У су шти ни сам, ка ко ка же 
наш на род, „Да ме на ра ну при ви јеш”, 
али сам „ла ја ва” и не умем да се фо ли-
рам. Ни сам зло пам ти ло.

ПОШТАРОВ ЛЕТ

Че га се пла ши те?
Ни ко га до Бо га. Ужа са вам се људ-

ске глу по сти и зло бе.

Шта је то син ди кал на бор ба?
Си зи фов ски по сао – мно го ра да, 

ма ло ре зул та та. Чо век има пра во да 
до сто јан стве но жи ви, ра ди и умре. 
Чим мо раш да се бо риш, не што је 
угро же но. Ка да је угро же но при зна-
ње ра да, а је сте, са мо син ди кал на 
бор ба мо же да му вра ти до сто јан-

Јед на од ли дер ки на шег Син ди-
ка та је Зо ри ца Зец, пред сед ни ца 
СО Ки кин да и члан Из вр шног од-
бо ра Глав ног од бо ра. За ду же на је 
за рад син ди кал них ор га ни за ци ја 
Зре ња нин, Су бо ти ца, Пан че во и Ки-
кин да. У прет ход ном ман да ту би ла 
је се кре тар Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Ро ђе на је 24. апри ла 1957. у 
Иђо шу, где је за вр ши ла Основ ну 
шко лу. Гим на зи ју је по ха ђа ла и ма-
ту ри ра ла је у Ки кин ди, а Прав ни 
фа кул тет сту ди ра ла је у Но вом Са-
ду. За кћер ку Би ља ну ка же да јој је 
нај ве ћи успех у жи во ту.

Зо ри ца Зец је управ ник по ште у 
Мо кри ну, чу ве ном по мно гим зна-
ме ни тим љу ди ма – Ми ки Ан ти ћу, 
Ра ши и Ра до ва ну По по ву, Бог да ну 
Ибрај те ру и Ми ло шу Чо ба но ву-
Чо ки, као и по мно гим ле пим до-
га ђа њи ма – Свет ском пр вен ству у 
ту ца њу ја ји ма и Гу са ни ја ди, као и 
по то ме да је по бро ју ста нов ни ка 
Мо крин био нај ве ће се ло у оној ве-
ли кој Ју го сла ви ји.
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О че му не же ли те ни кад да при ча те?
Ни ка да о оно ме што ми је не ко ре-

као у по ве ре њу, а ина че – ми слим да 
пу но при чам. За то љу ди ваљ да и по-
се ду ју ту спо соб ност – да би дру ги ма 
ре кли шта ми сле. Ка ко да знам ако 
ми не ка жеш!

Ко ме би сте же ле ли да се 
извините?

Ни ко ме. Ко ме је тре ба ло, већ 
сам се из ви ни ла. Ме ни то не па да те-
шко.

Шта је за Вас сре ћа?
То што се про бу дим сва ко ју тро је-

сте до во љан раз лог за сре ћу, као и 
то што су око ме не љу ди ко је во лим 
и ко ји ме во ле.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?
Сва ко до ба је у од ре ђе ном пе ри о-

ду би ло мо дер но. Ово са да је мо дер-
но са мо за нас, ко ји смо у ње му.

Ко ја на да др жи чо ве чан ство?
Ве ра у љу бав и жи вот. Жар ко же-

лим да је бу де до вољ но.

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

Тех но ло шки бр зо, људ ски не до-
вољ но.

Шта ми сли те о тран зи ци ји?
Ве ли ка му ка, ма да ми слим да мо-

же да се од ви ја и дру га чи је.

Ко ју бо ју оде ће нај ра ди је но си те?
Цр ве ну – на ра дост!

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?
Не ће те има ти до вољ но ме ста. 

Мно го чи там и вр ло че сто се из но-
ва вра ћам и про чи та ним де ли ма и 
пи сци ма. Во лим да про чи там и но ва 
из да ња, али ако већ тре ба да се опре-
де лим за не ко га, он да би то би ли: 
Џемс Џојс, Волт Вит мен, као и ру ски 
кла си ци, а по себ но ме сто има наш 
но бе ло вац Иво Ан дрић. Ми слим да 
ни ко ни је та ко у сво јим де ли ма на-
шао су шти ну игре као што је то он, а 
игра је у сва ком об ли ку си но ним за 
жи вот, са мо ако то уме мо да пре по-
зна мо. Из у зет но уман пи сац, не са мо 
за то што је наш.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?
За ди вље на сам пред сви ма, ма да 

не раз у мем све. Де си ло ми се да до-
би јем сли ку на по клон и да је ока чим 
на о пач ке. Во лим ре а ли сте и имре си-
о ни сте, њих раз у мем.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?

Цео жи вот је зам ка.

Зна те ли шта су сек те?

На рав но. Са они ма ко је зна те – мо-
же те да се из бо ри те. Из у зет но су опа-
сне оне не пре по зна тљи ве, по себ но 
за мла де љу де, али ни ста ри ји ни су 
иму ни на њих.

Ко ја дро га је нај го ра?

Она ко јој под лег не те.

Ко јим спор том се ба ви те?

Не ка да сам се ак тив но ба ви ла тр-
ча њем и ру ко ме том. Са да је то углав-
ном ду го трај на во жња би ци клом 
или вр ло бр зо хо да ње, али не за то 
што ја то хо ћу, не го мо ја Ма ја, ко ја је 
си бир ски ха ски, то зах те ва. Ту не ма 
хо ћеш – не ћеш!

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

Во лим да пи шем пи сма и пи шем 
их љу ди ма ко је во лим. Че сто их и 
не по ша љем, а че сто их и лич но уру-
чим. То ра дим кад ми не до ста ју.

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

„Гла во лу да”!

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?
Из у зет но, а та ко и тре ба да бу де. 

Бар у ма лим сре ди на ма – они су про-
сто чла но ви по ро ди це.

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

Не са мо тај. Хи ља ду го ди на сам 
за љу бље на у ње га. Он је мој иде ал 
му шкар ца, са мо ни је имао сре ћу да 
ме упо зна. Ње гов про ма шај!

Шта је пре суд ни је – љу бав или 
инте рес?

Увек љу бав!

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

Те шко пи та ње за не ко га ко је нај-
ве ћи део жи во та оста вио у њој. Бо-
же, чу вај је! По шта ри – бо ри мо се 
за њу!

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

Ни јед но зло не тра је до ве ка. Чо-
век мо же да бу де огор чен за то што 
је по вре ђен, али не сме да мр зи, јер 
мр жња тру је и раз ди ре са мо оно га 
ко ји мр зи. Кад во ли те – сто стру ко се 
вра ћа!

Б. С.

Експедиција „Србија – Брод Пик 2007”

–  Не от кри вај сва ком чо ве ку сво је 
ср це.

(Т. Кем пин ски)

  

–  Ура ди мо или умри мо.
(Р. Бернс)

  

–  Што не бо ли, то ни је жи вот; што 
не про ла зи, то ни је сре ћа.

(И. Ан дрић)

  

–  Ко ћу ти, не ка га не мо ре бри ге 
– чо век оста је скри вен ис под је-
зи ка.

(Ге те)

  

–  Сти да се тре ба осло бо ди ти на 
вре ме, док још мо же мо да ра ди-
мо све оно че га се сти ди мо.

(Д. Ра до вић)

–  Суд би на ме ша кар те – ми игра-
мо.

(А. Шо пен ха у ер)

  

–  Онај ко не це ни жи вот, ни је га ни 
за слу жио.

(Р. Емер сон)

  

–  Свет је по зор ни ца, али су уло ге у 
ко ма ду ло ше по де ље не.

(Шек спир)

  

–  Ни је ми жао што дру ги кра ду мо-
је иде је, не го ми је жао што не-
ма ју сво је.

(Те сла)

  

–  Не ка же се слу чај но да онај ко ни-
је си гу ран у сво је пам ће ње не би 
тре ба ло да се упу шта у ла га ње.

(Мон тењ)

ИЗ РЕ КЕ И ЦИ ТА ТИ
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О веч но сти и бес крај ној све тло сти
НОВЕ КЊИГЕ

По ет ско тра га ње 
про фе сор ке књи-

жев но сти и но ви нар-
ке „ПТТ ГЛА СНИ КА“ 
Илин ке Г. Ву ко вић 
за тај на ма жи во та и 
љу ба ви и за сре ћом 
за по че ло је до бро из-
бру ше ном збир ком 
„Ни пр ва ни по след-
ња” (2004), на ста вље-
но од лич ном књи гом 
„Из о ста вље на реч” 
(2005), да би она, ево, 
као нај бо ља пле ти ља, 
у књи зи „ОН ДА, ОН ДЕ“ (2007) ство-
ри ла но ве емо тив не за пи се кроз 
ме та фо ра ма бо гат, искон ски чист 
и истин ски тра јан од сјај сна жне пе-
снич ке ре чи.

Илин ка Г. Ву ко вић по ка зу је из у-
зет ну пе снич ку сна гу, са жи ма ле по-
те и тај не жи во та, љу ба ви, тра ја ња 
и бо ла и вас кр са ва их у сло бод ном 
раз ви гор ном сти ху, као нај бо љи 
ткач. У из у зет ној „Зим зе ле ној шу-
ми”, пре пу ној сна жне ме та фо ри ке, 
„док гр ли мо ко ре те ла” иси ја ва 
про ми шља ње о не у ту ље ној те ми 
про ла зно сти, кад нас без ду шна 
енер ги ја ве тра оста вља без ра-
са да и без да ро ва и кад „с на шег 
хла да тру ну гне зда”. Али, ње на му-
зи ка о ја бла ну и је ли, бо ру и смре-
ки, хра сту и бре зи, ду бо ко ура ња 
у ду шу и ши ри ми сао о веч но сти и 
бес крај ној све тло сти. И о на ди без 
пре стан ка.

Ње на „Љу бав“, то је ви ше не го 
ода љу ба ви, кад „ни ко не жа ли што 
је до дир нут и што ће бо ло ва ти ду-
го”, то је пра ви би сер, јер шта има 
леп ше у тој огр ли ци сре ће од ста-
ња „кад се пре пла виш ми ли ном”.

Он да у ње ној „Но ћи“ „упа ли ће ја-
сна све тла / оба сја ће тај не сун ца”, 

а у ње ном „За пи су” 
„љу ба ви прет хо ди 
ти ши на” и „лам пи о ни 
у фе ње ру ср ца / тре-
пе ре као сло бо да”. 
У пе сми „Же на”, она 
ка же за нај леп ше би-
ће на све ту: „Сте на је 
ко ју не ру ше си ле / 
она је цвет ми ри сни, 
ле ко ви ти / и пло до-
но сна пче ла / Она је 
пла не та”. 

Же на и код ње, 
као и код ан тич ке 

Сап фо има из у зет но, суд бо но сно 
ме сто.

У „Леп ти ру” пе сни ки ња са жи ма 
жи вот, ис ку ство, тра ја ње и у из ре-
ци нај леп ших ме та фо ра ди ра нас 
до бо ла:

„За цви ли леп ти ру
Да те не чу ју
Су зу про гу тај ру жо
Ро са ју тар ња
Са мо је кап стр пље ња
Ко је се пре ли ва
У на пу ње ном вр чу.
Ко ли ко тра је дан
Уве ли цве те”.

У ци клу су по кло ње ном љу ба ви 
зра че „Он да, он де“, „Бро јач”, „Глад”, 
„До бо шар”, „Ло квањ”, „Же ља”, „А ме-
ни ка ко бу де”, „Ми сли”. У „Мол би” је 
скло пље на чи та ва ни ска ја ких осе-
ћа ја ко ји ни ко га не мо гу да оста ве 
рав но ду шним, она мо ли пре све ту 
Мај ку Ма ри ју да на трен вас кр сне 
ње ну ве ли ку ЉУ БАВ, „да ви дим ка-
ко из гле да, здра ва ли је / и ко га во-
ли ово га да на”:

„Обе ћа вам да не ћу
Би ти стро га, би ћу бо ља
Раз у ме ћу ње го ва тра га ња
Да га ви дим са мо”.

Хеј, да га ви ди са мо! Па има ли 
ишта леп ше, ишта дра же, ишта 
ода ни је од ми сли, од осе ћа ја и сна-
жног до жи вља ја ко ји иде на жи вот-
ну нит ко ја ни је са мо ха мле тов ски 
ис кљу чи ва, ни је стра дал нич ка, ни-
је очај нич ки ин то ни ра на, не го је 
пе снич ки мо ли тве на и скру ше на, 
по жр тво ва но сми ре на и под ви-
жнич ка – да га ви ди са мо. Ка кав 
ли је то са мо „за пис да те во лим”, 
ка кав ли је то са мо на дах ну ти ис-
ко рак у пе сми „Од ла зак”, кад ка же: 
„Леб дим на ста кла стим та ла си ма / 
Бе жим да ме не су стиг не ки ша”. Нај-
та на ни јом ода но шћу зра чи пе сма 
„Опет” и у из ре че ним ме та фо ра ма 
све до чи ка ко је мо ћан њен пе снич-
ки из раз.

Чи та ва фо ло зо фи ја љу ба ви, љу-
бав је и код ње укуп но ве о ма сна-
жан мо тив, скла па се у ње дри ма 
збир ке „Он да, он де”. Цве ће и опој-
ни ми ри си та ко ђе се ши ре на све 
стра не. Све цве та, али и ве не, гу би 
се у вре ме ну, по но во вас кр са ва, 
зра чи на да ле ко и оста вља по сле-
ди це за у век. Ој, жи во те! Ка ко ли 
то са мо ње не до бо ла ис кре не по-
ру ке зву че: „Тај не о те би од ма рам 
/ И сми шљам но ве сти хо ве”, или 
„Мо жеш ли да обе ћаш / Да ћеш да 
ме чу ваш / Од пре гла сних / И од за-
бо ра ва”.

Ко ја ли то са мо му зи ка из ви ре 
из ње ног пе ра, ни је ли то њен бо-
ле ро, њен сна жни леп ти ров лет 
у ко јем, са сва ким сти хом, сти же 
но ви цвет, но ви уз дах или још бо-
ље – раз ви ја се и ра сте ве ли ка 
страст у пе сми „Ноћ на фрај ла”. Ту 
су див на ру жа, пла ви ча сти ирис, 
ми ри сна пе ру ни ка, жућ ка сти ли-
мун са Кр фа, на пад но упа дљи ви 
ше бој, опој ни ка ран фил, нар цис, 
ту ли пан, љу би чи ца „и још сто ти не 

Илин ка Г. Ву ко вић, „OНДА, ОН ДЕ“, пе сме, аутор ско из да ње, 2007.
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ВЕ СНА СТА НО ЈЕ ВИЋ, ШАЛ ТЕР СКИ РАД НИК У ЉИ ГУ, 
БАВИ СЕ КЕ РА МИ ЧАР СТВОМ

От кри ва ње тај ни
ри јал, грн чар ски то чак, пећ. Уз 
кре дит и још не ка сред ства на ба-
ви ли смо све што је по треб но за 
јед ну грн чар ску ра ди о ни цу. Са да 
смо већ по зна ти и сво је про из во-

де из ла же мо 
на сај мо ви ма, 
у га ле ри ја ма. 
Истин ски ужи-
ва мо док од 
гли не из ра ђу-
је мо су ве ни-
ре, ва зе, опан-
чи ће, лут ке”, 
ис ти че Ве сна.

Она углав-
ном из ра ђу је сит не ке ра мич ке по-
су де, оне што под се ћа ју  на на шу 
на род ну умет ност, пре по зна тљи-
ве као срп ски су ве нир. Осли ка не 
фи гу ри не у бо ја ма на ших на род-
них но шњи, бо га то укра ше не и 
ве дре, за тим опан ци ра зних ве ли-
чи на, укра сне вар ја чи це, ша ре не 
ра зно бој не су ве ти кве и др. Ве-
сна се др жи на ше на род не тра ди-
ци је и же ли да у ке ра ми ци са чу ва 
на ше оби ча је, да сва ки пред мет 
под се ти на не ка да шњи на чин жи-
во та и ра да у се лу. Уче ство ва ла је 
и на пр вом сај му за нат ства и ру ко-
тво ри на, ко ји је ПТТ ор га ни зо вао 
2006. го ди не. До би ла је број не по-
хва ле и при зна ња.

Ка да оде у пен зи ју обе ћа ва се-
би да ће има ти ви ше сло бо де и 
ма ште да се раз мах не и да у гли-
ни от кри ва тај не при ро де и по ма-
ло сво је ду ше. Ве сна Спа со је вић 
ка же да јој ни је по треб но при зна-
ње за ства ра ла штво, сла ва и ре-
кла ма. Са мо ти хи про стор у ко ји 
ће, уз по моћ су пру га, уме ти да 
са кри је и по ка же сво је не ми ре и 
ра до сти, сво је сум ње и от кри ћа, 
свој бо га ти уну тра шњи свет, чи је 
је сли ке од ла га ла до ових го ди на, 
ка да је њи ма по че ла да усре ћу је 
сво ју по ро ди цу и окру же ње.

И. Г. В.

„Од у век сам же ле ла да сли-
кам. Би ла сам оп чи ње на 

ча ро ли јом да се на плат ну, цр те-
жу, у гли ни, из ра зи и по ка же тај-
на људ ске ду ше.Пи та ла сам се 
че сто ка ко то 
умет ник успе-
ва. И чим сам 
мо гла да ку-
пим сли кар-
ски ма те ри-
јал, по че ла 
сам да тра гам 
и от кри вам 
тај не. На ро-
чи то су ме 
за о ку пља ле по ја ве и ста ња као 
што су но ћи пу ног ме се ца, бу ра 
на мо ру, олу ја, ко ви тла ци при ро-
де и ду ше.Во ле ла сам да ра дим 
пор тре те и успе ва ло ми је”, при-
ча Ве сна Спа со је вић, шал тер-
ски рад ник у по шти у Љи гу, РЈ 
ПТТ Ва ље во.

Ова же на ко ја но си име рим ске 
бо ги ње про ле ћа и бу ђе ња, већ 29 
го ди на ра ди у По шти. Нај пре је за-
вр ши ла сред њу ПТТ шко лу у Бе о-
гра ду, где је јед но вре ме ра ди ла у 
Слу жби ин фор ма ци ја 988 и он да 
се вра ти ла у свој род ни Љиг. И од 
та да је по че ла да сли ка и да бо ја-
ма из ра жа ва сво је емо ци је, ту гу, 
сре ћу и све  што ју је до ти ца ло. 
По том је ста ла, по све ти ла се по-
ро ди ци и за ни ма њу. Од пре не ко-
ли ко го ди на је про на шла се бе у 
ке ра ми ци.

„На ше кћер ке су по че ле да 
сту ди ра ју у Бе о гра ду. Тре ба ло је 
да им омо гу ћи мо да уче и жи ве 
у дру гом гра ду. Би ра ју ћи шта би-
смо мо гли да ра ди мо, за ра ди мо, 
а при том и ужи ва мо, опре де ли-
ли смо се за ке ра ми ку. Му ко трп-
но смо учи ли, чи та ли, гле да ли 
ка ко дру ги ра де и по че ли. Би ло 
је ве о ма те шко, јер је за из ра ду 
су ве ни ра од ке ра ми ке тре ба ло 
има ти зна ња, ве ште ру ке, ма те-

вр ста ба штен ског би ља” и – цео 
тај пре див ни бу кет у ду бо кој је ве-
зи са чо ве ком из сно ва, у ве зи је 
са Њим. Пе сни ки ња ту за у ста вља 
ор ке стар, на ста је ве ли ки уз дах (не 
и ве ли ки лом) и оста вља уза вре ли 
та лог ре зиг ни ра ног осе ћа ња да 
све то не би до вољ но би ло „да те 
крај се бе / оку па на би ра ним уљи-
ма / за др жи стра сне јед не но ћи / 
от ме на ноћ на фрај ла у бе лом”.

Илин ка у пе сми „До бар дан” 
раз ви ја ле пу ди мен зи ју пе снич-
ке сна ге и сла же див не стил ске 
фи гу ре док сла ви ра дост и срећ-
на кли че: „Здра во да си осме ху / 
До ви ђе ња не ми ру / Уго сти ћу те 
му зи ком”. Све тлост, јар ка и то пла, 
кад је „ко ло жи во та веч но” иси-
ја ва из пе са ма „Цвет на не де ља” 
и „Ве че пред пра зник”. Кад пе ва 
„јор го ва ни пла ви та ла са ју гра не” 
ја вља нам асо и ци ја ци ју на чу ве ну 
До ли ну јор го ва на и ве ли ку љу бав 
Уро ша Пр вог и Је ле не Ан жуј ске. 
При ча о по ро ди ци, кроз сло је ви-
ту сли ку и са мно го љу ба ви, зо ве 
се „Ве че пред пра зник”. Пе сма је 
на дах ну та, лир ски ле па, искре на, 
истин ски ду бо ка:

„Све је скром но ти хо
Ми ром об гр ље но.
На ша ма ти над че сни цом
Убе дљи во шап ће
Бог ће да по мог не”.

У том ци клу су су и из у зет не пе-
сме, ко јим се збир ка и за вр ша ва, 
по све ће не Све том Са ви („Са фре-
ске мо ли за нас / Ста ре књи ге као 
до ка зе чу ва”) и ма на сти ру Ве лу ће 
(„Ус пе ћу се у Ве лу ће / Хо да ју ћи без 
обу ће”).

Хо ћу да ка жем и да пот пи шем 
да, за и ста ле по, по ет ски зре ло и 
емо тив но, чи сто зву че ме ло ди је 
Илин ки них сти хо ва и стро фа, зна-
лач ки скло пље них у 43 пе сме. Као 
до каз из бру ше них осе ћа ја и та на-
них треп та ја, из ван ред ног да ра и 
од лич ног пе снич ког пле те ња ме ђу 
ја вом и ме ђу сном.

Бла го је Свр ко та
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Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја” је у ма ју 2007. по ста ло об ве-
зник упла те пен зиј ског до при но са 
на осно ву Уго во ра о члан ству, ко ји су 
за по сле ни за кљу чи ли са Дру штвом 
за упра вља ње до бро вољ ним пен зиј-
ским фон дом „ДУ НАВ“. Ме ђу тим, у ја-
ну а ру 2008, због не до стат ка сред ста-
ва, по сло да вац је из вр шио по след њу 
упла ту до при но са за де цем бар 2007. 
го ди не

Са пре стан ком упла та по сло дав ца 
ни је пре ста ло и члан ство за по сле них 
у До бр о вољ ном пен зиј ском фон ду 
„ДУ НАВ”, јер они и да ље ужи ва ју сва 
пра ва и оба ве зе. Сто га, за на ста вак 
упла те пен зиј ских до при но са из соп-
стве них сред ста ва ни је по треб но да 
за по сле ни за кљу чу ју ју но ви уго вор, 
већ да упла те оба вља ју пре ко уплат-
ни ца или, што је за њих по вољ ни је, 
пре ко ад ми ни стра тив не за бра не.

Раз лог због ког пред ла же мо на-
ста вак упла та пре ко ад ми ни стра тив-
не за бра не је ма њи тро шак у од но су 
на упла ту пу тем уплат ни це. На и ме, 
пен зиј ски до при нос упла ћен пу тем 
ад ми ни стра тив не за бра не (об у ста-
ве и ис пла те из за ра де за по сле ног) 
осло бо ђен је пла ћа ња по ре за на до-
хо дак гра ђа на (12 од сто) за из но се до 
3.303,00 ди на ра. 

Да по ја сни мо – уко ли ко се за по сле-
ни од лу чи за упла ту пен зиј ског до при-
но са у ви си ни до 3.303 ди на ра пу тем 
уплат ни це, то га ко шта 3.303 ди на ра 
плус тро шко ви про ви зи је бан ке или 
по ште. Уко ли ко се, пак, пен зиј ски до-
при нос пла ћа пре ко ад ми ни стра тив-
не за бра не, он је осло бо ђен по ре за 
на до хо дак гра ђа на (12 од сто), те се 
не то за ра да уве ћа ва за 396,36 ди на ра 
(3.303 ди на ра x 12 по сто = 396,36 ди на-
ра) и не пла ћа се про ви зи ја. На рав но, 
за по сле ни мо же да иза бе ре и ве ће 
из но се до при но са, с тим што је у том 
слу ча ју раз ли ка из ме ђу 3.303 ди на ра 
и же ље ног из но са оп те ре ће на пу ним 
по ре зи ма и до при но си ма.

Та ко ђе, за по сле не По шти Ср би је 
же ли мо да под се ти мо на основ на 

пра ва чла но ва до бро вољ ног пен зиј-
ског фон да:

Пра во на из бор ви си не

пен зиј ског до при но са

и ди на ми ке упла та

Члан фон да од ре ђу је ви си ну пен-
зиј ског до при но са ко ји упла ћу је за 
се бе или тре ће ли це, као и ди на ми ку 
упла та. Ви си на пен зиј ског до при но са 
мо же да се ме ња, али не ис под ми ни-
мал ног из но са.

Пра во по вла че ња и рас по ла га ња 

аку му ли ра ним сред стви ма

Члан фон да сти че пра во по вла че-
ња и рас по ла га ња сред стви ма нај ра-
ни је са на вр ше не 53 го ди не жи во та, 
а из у зет но и ра ни је, у слу ча ју ван ред-
них тро шко ва ле че ња или трај не не-
спо соб но сти за рад. 

Аку му ли ра на сред ства мо гу се по-
ву ћи јед но крат ном ис пла том, про гра-
ми ра ном ис пла том, ку по ви ном ану и-
те та или ком би на ци јом ових на чи на.

У слу ча ју смр ти чла на фон да, сред-
ства са ње го вог ра чу на пре но се се на 
ли це ко је је он прет ход но од ре дио, а 
уко ли ко то ни је учи нио или ли це ни је 
по зна то, при ме њу је се за кон ко ји ре-
гу ли ше на сле ђи ва ње.

По вла че ње и рас по ла га ње сред-
стви ма мо ра за по че ти нај ка сни је са 
на вр ше них 70 го ди на жи во та.

Вла снич ко пра во

Ка ко је фонд у вла сни штву сво-
јих чла но ва, упла том сред ста ва на 
ин ди ви ду ал ни ра чун члан по ста је 
су вла сник фон да, сра змер но из но су 
сред ста ва на ин ди ви ду ал ном ра чу ну, 

без пра ва од лу чи ва ња о на чи ну ин ве-
сти ра ња сред ста ва.

Пра ва у слу ча ју пре стан ка упла та 

пен зиј ских до при но са

У слу ча ју при вре ме ног или трај-
ног пре стан ка упла те пен зиј ских до-
при но са, члан за др жа ва сва пра ва по 
осно ву уго во ра о члан ству у до бро-
вољ ном пен зиј ском фон ду.

Пра во на за шти ту сред ста ва

на ин ди ви ду ал ном ра чу ну

Сред ства на ин ди ви ду ал ном ра чу-
ну чла на фон да не мо гу би ти пред мет 
при нуд не на пла те, за ло ге, хи по те ке и 
не мо гу се укљу чи ти у ли кви да ци о ну 
или сте чај ну ма су дру штва за упра-
вља ње, ка сто ди бан ке или дру гих 
ли ца.

Штед ња у до бро вољ ним пен зиј-
ским фон до ви ма је дан од нај че шћих 
ви до ва штед ње за ста рост. С об зи-
ром на све не по вољ ни ји од нос про-
сеч не др жав не пен зи је у од но су на 
про сеч ну за ра ду (ис под 55 од сто) и 
де фи цит у ПИО фон ду, из ве сно је да 
ће др жав не пен зи је би ти све ни же. 
Због то га је ва жно ак тив но уче шће 
сва ког по је дин ца у обез бе ђи ва њу 
при хо да за тре ће до ба и оства ре њу 
што ква ли тет ни је при ват не пен зи је. 
Ин ди ви ду ал ним упла та ма, уз на ве де-
не по вољ но сти ад ми ни стра тив не за-
бра не, го ди не ко је до ла зе мо гу ће је 
учи ни ти рас те ре ће ни јим не са мо за 
се бе, већ и за по ро ди цу.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се 
до би ти на ин фо те ле фо ну 0700 700 
600, по це ни ло кал ног по зи ва.

ЧЛАН СТВО ЗА ПО СЛЕ НИХ ПО ШТЕ СР БИ ЈЕ У ДО БРО ВОЉ НОМ ПЕН ЗИЈ СКОМ ФОН ДУ „ДУ НАВ”

Ни је по тре бан но ви уго вор

ПЕ РИ ОД 
УПЛА ТЕ
(године)

МЕ СЕЧ НИ
ПЕН ЗИЈ СКИ
ДО ПРИ НОС

АКУ МУ ЛИ РА НА 
СУ МА

ПРО СЕЧ НА МЕ СЕЧ НА ПРО ГРА МИ РА НА ИС ПЛА ТА

5 година 10 година 15 година

20

1500 1.055.572 22.205 13.699 11.067

2000 1.407.430 29.606 18.265 14.755

3000 2.111.145 44.409 27.397 22.133

15

1500 585.564 12.318 7.599 6.139

2000 780.752 16.424 10.132 8.185

3000 1.171.127 24.635 15.198 12.278

10

1500 293.725 6.179 3.812 3.079

2000 391.634 8.238 5.082 4.106

3000 587.450 12.357 7.624 6.159

На по ме на: Да ти при но си и из но си ни су га ран ци ја бу ду ћих ре зул та та.

МАРКЕТИНГ


