
1

ПОШТАР

април 2006 � број 142

Реч уредника
Поштоване колеге, пред вама 

је 142-ги број Поштара у коме смо 
по ку ша ли да за вас обра ди мо и 
пре не се мо вам све бит ни је син ди-
кал не актив но сти у Пре ду зе ћу а и 
ши ре. На пр вом ме сту је, на рав но, 
са ста нак са ми ни стром фи нан си ја 
Мла ђан ом Дин ки ћем на ко ји смо 
ду го че ка ли и од ко га смо мно го 
оче ки ва ли. Спо ра зум ко ји је том 
при ли ком пот пи сан вео ма је ква-
ли те тан има ју ћи у ви ду да смо, из-
ме ђу ос та лог, до би ли мо гућ ност 
да оства ри мо пра во на до дат но 
пен зио но оси гу ра ње.

Ту је и изве штај са по след ње сед-
ни це Глав ног од бо ра која је одр жа-
на на кон уби ства на шег ко ле ге Ве-
ска Ба бо ви ћа и ко ја је у ве ћем де лу 
би ла по све ће на том тра гич ном до-
га ђа ју али и пи та њу без бед но сти 
свих на ших рад ника.

У овом бро ју још мо же те про чи-
та ти и реак ци је син ди ка та из чи та-
ве Ре пу бли ке на на јав ље не из ме не 
За ко на о ра ду, као и ак тив но сти у 
ве зи са но вом ре јо ни за ци јом до-
ста ве, и на јав ље ном при ме ном 
но вог Пра вил ни ка о ста тис ти ци и 
нор ма ма.

На захтев наших чланова и чи та-
ла ца По шта ра об јав љу је мо и „пре-
чиш ће ни” текст Ко лек тив ног уго во-
ра за ЈП ПТТ сао бра ћа ја „Ср би ја”.

И на кра ју, же лим да Вас још јед-
ном по зо вем на са рад њу, да нам 
ша ље те тек сто ве о де ша ва њи ма 
у ва шим сре ди на ма и та ко ак тив-
но уче ству је те у кре ира њу на шег 
ли ста.
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СА СТА НАК ЧЕЛ НИ КА ЈП ПТТ СА О БРА ЋА ЈА „СР БИ ЈА” СА МИ НИ СТРОМ ФИ НАН СИ ЈА 
МЛА ЂА НОМ ДИН КИ ЋЕМ

Исто риј ски до го вор?!
Са ста нак чел ни ка ЈП ПТТ са о бра-

ћа ја „Ср би ја” са ре пу блич ким 
ми ни стром фи нан си ја Мла ђа ном 
Дин ки ћем, одр жан 27. мар та, мо гао 
би, по све му су де ћи, да ре зул ти ра до-
го во ром од ве ли ког зна ча ја за на ше 
Пред у зе ће!

Пре го во ри ма су, осим ми ни стра 
Дин ки ћа, ис пред Ми ни стар ства фи-
нан си ја при су ство ва ле и Ве сна Џи-
нић, ди рек тор Тре зо ра и Ми ше ла 
Ни ко лић, са рад ник у Тре зо ру, док 
су са дру ге стра не сто ла би ли ге не-
рал ни ди рек тор По ште Ср би је Дра-
ган Ко ва че вић, ње гов за ме ник Љу-
бо мир Бе ло ше вић и чел ни ци два 
ре пре зен та тив на син ди ка та у Пред-
у зе ћу Алек сан дар Па вло вић и Сне-
жа на Мар ко вић.

Пр ва ис пла та у апри лу
Ре зул та ти: по ло ви на последње 

зараде запосленог у апри лу, а још 
јед на ис пла та (пла ни ра на  сред ства 
у бру то из но су од 629.206.000 ди-
на ра) у сеп тем бру; 
стар ту је про грам 
до дат ног пен зи о-
ног оси гу ра ња за 
за по сле не у ПТТ-
у; одо бре на је 
до дат на нов ча на 
ма са за ис пла ту 
ра да на ди стри-
бу ци ји Жу тих и 
Бе лих стра на; 
опре де љен је но вац за нео п ход не 
ин ве сти ци је у овој го ди ни; до го во ре-
но је да пре го во ри о зна чај ни јем по-
ве ћа њу за ра да у 2007. го ди ни поч ну 
у ок то бру.

„Из у зет но сам за до во љан овим 
са стан ком ко ји је про те као у кон-
струк тив ној ат мос фе ри, јер смо на-
и шли на раз у ме ва ње и са рад њу ми-
ни стра Дин ки ћа. До го вор ко ји смо 
по сти гли са њим и ње го вим ти мом 
мо гао би да умно го ме по бољ ша 
ма те ри јал ни по ло жај за по сле них у 
Пред у зе ћу, као и да нам омо гу ћи да 
у на ред ном пе ри о ду ко нач но иза ђе-

мо из пе ри о да у ко ме смо се ба ви ли 
Те ле ко мом и Моб те лом и да се окре-
не мо се би, ин ве сти ци ја ма и бо љем 
по сло ва њу”, ка же Алек сан дар Па-
вло вић, пред сед ник Син ди ка та ПТТ 

Ср би је за „По штар”.
Пре ма ње го вим ре чи-

ма, до го во ре но је да се 
то ком апри ла омо гу ћи 
ис пла та по ло ви не по-

след ње за ра де ко ју је 
за по сле ни при мио, у 
ви ду бес по врат не по-
зај ми це. Други део тог 
из но са, за ко ји је пла-
ни ра но 629 ми ли о на 

ди на ра             био би упла ћен рад ни ци ма 
ПТТ-а „нај ра ни је у сеп тем бру” ове го-
ди не.

Осам ми ли о на евра
за до дат но оси гу ра ње

„Као из у зе тан ква ли тет ко ји смо 
до би ли сма трам опре де љи ва ње ини-
ци јал ног ка пи та ла од осам ми ли о на 
евра за за по чи ња ње про гра ма до дат-
ног пен зи о ног оси гу ра ња за рад ни-
ке По ште. Упла те за по сле ни ма би ле 
би у из но су од 3.000 ди на ра месечно 
(мак си мал ни нео по ре зи ви део), а по 
ис те ку 16 ме се ци за ко је су сред ства 

обез бе ђе на, по сло вод ство се оба ве-
за ло да обез бе ди кон ти ну и тет упла-
та на те рет тро шко ва по сло ва ња”, 
об ја шња ва Па вло вић и до да је да ће 
„с об зи ром на ста ње у ре пу блич ком 
Фон ду ПИО и по ли ти ку пен зи о ног 
оси гу ра ња ко ја се во ди и пла ни ра, 
ова сред ства за до дат но пен зи о но 
оси гу ра ње зна чај но по бољ ша ти ег зи-
стен ци ју бу ду ћих ПТТ пен зи о не ра”.

Кре ћу ин ве сти ци је
Ни је за не мар љив ни до го вор да 

се обез бе ди до дат на нов ча на ма са за 
ис пла ту ра да на ди стри бу ци ји Жу тих 
и Бе лих стра на, јер ће се на тај на чин 
пред у пре ди ти евен ту ал ни про бле-
ми и не су гла си це до ко јих би мо гло 
до ћи уко ли ко би се тај рад пла ћао из 
по сто је ће ма се за за ра де, а на уштрб 
оста лих за по сле них у Пред у зе ћу.

„Оно што је од ве ли ког зна ча ја за 
ПТТ је да смо се до го во ри ли да се по-
ло ви на сред ста ва ко ја ће би ти вра ће-
на на име за ду же ња ко је Пред у зе ће 
има у слу ча ју „Моб тел”, би ти ан га жо-
ва на за ин ве сти ци је на 808 обје ка та, 
из град њи Глав ног по штан ског цен-
тра, об но ви во зног пар ка, ауто ма ти-

Александар Павловић и Млађан Динкић
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за ци ји по шта и по пра вља њу ими џа 
ПТТ-а”, ка же пред сед ник Па вло вић.

Да би по стиг ну ти до го вор ствар-
но био исто риј ски не до ста ја ло је, 
пре ма ње го вом ми шље њу, са мо да 
се по стиг не и кон кре тан до го вор и 
око по ве ћа ња за ра да за по сле ни ма 
у ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”: „У том 
де лу пре го во ра би ли смо огра ни-
че ни до не тим Пла ном по сло ва ња 
за ову го ди ну, као и огра ни че њи ма 
ММФ-а ко ја су сви ма по зна та. Ипак, 
вре ди ис та ћи да смо и у овом сег-
мен ту на и шли на раз у ме ва ње ми-
ни стра Дин ки ћа и да је оп шта кон-
ста та ци ја би ла да су пла те у ПТТ-у 
ни ске. За то је до го во ре но да се већ 
у ок то бру, при ли ком до но ше ња Би-
знис пла на за 2007. го ди ну, оба ви 
но ва рун да пре го во ра и да се, ува-
жа ва ју ћи чи ње ни цу да по слу је мо 
на до хо дов ним прин ци пи ма и да 
се пу но ра ди у оте жа ним усло ви ма, 

ШТА ЈЕ ТРА ЖЕ НО?
Да под се ти мо, те ме са ко ји ма 

је на ша де ле га ци ја оти шла на пре-
го во ре су би ле сле де ће:

1. План ин ве сти ци ја, из во ри 
фи нан си ра ња, ди на ми ка и ро-
кови;

2. На пла та ди ви ден ди од „Моб-
те ла” у из но су од 2,1 ми ли јар де 
ди на ра;

3.  На док на да сред ста ва ко је је 
ПТТ пла тио по осно ву от ку-
па ак ци ја „Те ле ко ма Ита ли ја” 
у Те ле ко му Ср би је у пе ри о-
ду пре не го што је сер ви си-
ра ње овог ду га по че ло да 
се ре а ли зу је на пла том ди ви-
ден ди од Те ле ко ма;

4.  Ис пла та за ра де из до би ти по 
об ра чу ну за 2005. го ди ну;

5.  Уве ћа ње ма се за ра де за ме-
сец март, април, мај и јун по 
осно ву по ве ћа ног оби ма 
по сла на ди стри бу ци ји те ле-
фон ских име ни ка;

6.  Пред лог син ди ка та из нет на 
сед ни ци Управ ног од бо ра у 
ве зи са по ве ћа њем пла те за-
по сле ни ма у ЈП ПТТ са о бра-
ћа ја „Ср би ја”.

ТРА ГЕ ДИ ЈА ПРИ ЛИ КОМ ПЉАЧ КЕ НОВ ЦА
НА МЕ ЊЕ НОГ ЗА ПЕН ЗИ ЈЕ

Уби јен рад ник ПТТ-а
Тра ги чан до га ђај ко-

ји се збио 24. мар та у 
Бе о гра ду, шо ки рао је 
све рад ни ке ПТТ-а: око 
де вет ча со ва ис пред по-
ште 11073 Бе о град 129 
у Ули ци Ју ри ја Га га ри на 
94, на пад ну та је еки па 
Слу жбе за тран спорт 
нов ца ЈП ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја” и том при ли ком те шко је 
ра њен наш ко ле га Ве ско Ба бо вић 
(30), ко ји је, убр зо за тим, пре ми нуо 
у Ур гент ном цен тру.

Пљач ка ши су од не ли око че ти-
ри ми ли о на ди на ра, на ме ње них за 
ис пла ту пен зи ја, а по ли ци ја прет по-
ста вља се да су у овом кри ми нал-
ном чи ну уче ство ва ла три ли ца. 
На па да чи се још на ла зе у бек ству, 
а је дан од њих је ра њен, ка да су на 
ње га за пу ца ле Ве ско ве ко ле ге.

Убр зо по што је вест о овом не-
ми лом до га ђа ју сти гла до рад ни ка 
на шег Пред у зе ћа, пред ула зом у 
„Ка ме ну згра ду” у Та ков ској 2, оку-

пи ла се гру па не за до вољ-
них рад ни ка, углав ном 
из Слу жбе за тран спорт 
нов ца. Они су про те ство-
ва ли код ге не рал ног 
ди рек то ра Дра га на Ко ва-
че ви ћа и по сло вод ства 
за то што не ма ју основ не 
усло ве за рад, во зи ла су 
им у очај ном ста њу, а уме-

сто ше сто ри це-сед мо ри це ко ле га, 
но вац раз но се са мо два-три ли ца.

Наш хра бри ко ле га Ве ско, ко ји 
је про шле го ди не већ по вре ђен на 
рад ном ме сту ка да је спре чио пљач-
ку, оста вио је иза се бе су пру гу ко ја 
је у сед мом ме се цу труд но ће.

Главни одбор Синдиката ПТТ Ср-
би је је већи део последње седнице 
по све тио овом немилом догађају. 
По ро ди ци убијеног колеге опре-
де ље на су средства у висини од 
200.000 динара на име помоћи, 
а од по сло водства се захтева 
одговорност и већа пажња питању 
безбедности свих запослених

са гле да ре ал на мо гућ ност да се зна-
чај но по ве ћа ју за ра де за по сле них 
у По шти Ср би је у 2007. го ди ни, без 
об зи ра на огра ни ча ва ју ће фак то ре 

са стра не. Том при ли ком ће се раз-
мо три ти и мо гућ ност да део за ра де 
из до би ти ис пла ћен у 2006. уђе у 
осно ви цу пла та за 2007. го ди ну”, на-

Бољи дани за Пошту Србије
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ПЕТА СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

Добар старт за 2007.
На пра ви ли смо спо ра зум ко ји ће 

по бољ ша ти по ло жај и за по сле-
них у ПТТ-у и Пред у зе ћа у це ли ни 
– оце нио је по стиг ну ти до го вор са 
ре пу блич ким ми ни стром фи нан си ја 
Мла ђа ном Дин ки ћем пред сед ник 
Алек сан дар Па вло вић, го во ре ћи 
на пе тој сед ни ци Глав ног од бо ра 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, одр жа ној 
29. мар та.

Пре ма ње го вим ре чи ма, чим се 
за вр ши по сао око „Моб те ла” са парт-
не ри ма из Аустри је, ПТТ ће до би ти 
но вац од Вла де Ср би је, пре ко по тре-
бан за по кре та ње ин ве сти ци о ног ци-
клу са, а зна ча јан по тез, ко ји ће има ти 
да ле ко се жне по сле ди це је и одо бра-
ва ње до дат них осам ми ли о на евра, 
ко ји ће би ти ис ко ри шће ни за по пра-
вља ње ло шег ма те ри јал ног по ло жа-
ја рад ни ка (али не на пла те, већ на 
до дат но пен зи о но оси гу ра ње).

ИО пу но ра дио на те ре ну
„Ако би нам сеп тем бар ска упла та 

би ла ура чу на та у осно ви цу за ра да за 
2007. го ди ну, мо гли би да у пре го во-

ри ма о пла ти за на ред ну го ди ну има-
мо до бар старт”, за кљу чио је он.

Бран ко Ка ла ја но вић, се кре тар 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, оце нио је да 
је Из вр шни од бор пу но ра дио на те-
ре ну и да не по сто ји син ди кал на ор-
га ни за ци ја ко ја је тра жи ла по моћ од 
чла на ИО а да им он ни је иза шао у 
су срет.

„Рад на ме ђу син ди кал ној и ме ђу-
на род ној са рад њи ду го се крч као, 
а са да мо ра мо од лу чи ти ко ме ће мо 
се при кло ни ти – EURO FE DOP-у или 
UNI-у”, ре као је он, на во де ћи и ка ко 
ће се кре та ти ис пла те за по сле ни ма 
у на ред ном пе ри о ду: у апри лу по ла 
„три на е сте пла те” (као по зај ми ца), 
у ма ју три по сто по ве ћа ња за ра да, 
пре ко ле та но ва по зај ми ца, 15. ав гу-

ста до дат них три по сто по ве ћа ња, 
у сеп тем бру ван ред на упла та и 15. 
но вем бра још три по сто по ве ћа ња 
за ра да, уз упла ћи ва ње до дат ног пен-
зи о ног оси гу ра ња.

„Још се ни смо од ре ди ли пре ма 
Кон фе де ра ци ји и ни смо про ве ри ли 

СКУП ШТИ НА
У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

Глав ни од бор од лу чио је да се 
Скуп шти на Син ди ка та ПТТ Ср би је 
за ка же за 26. и 27. мај у Вр њач кој 
Ба њи, у хо те лу „Бре за”.

ГЛА СА ЊЕ О ПО ВЕ РЕ ЊУ
По сле бур не ди ску си је, иза зва не по ги би јом рад ни ка Слу жбе за тран-

спорт нов ца Ве ска Ба бо ви ћа, у ко јој су пред став ни ци СО „Тран спорт и 
пре ра да по штан ских по ши ља ка” тра жи ли од го вор ност за све ко ји су до-
при не ли овој тра ге ди ји, гла са ло се о по ве ре њу чла но ви ма Ко ми си је за 
пра ће ње при ме не КУ (Алек сан дар Па вло вић, Слав ко То па лов и Зо ри ца 
Зец) и чла но ви ма Из вр шног од бо ра ко ји су чла но ви по ме ну те Ко ми си-
је (Слав ко То па лов, Зо ри ца Зец). У оба слу ча ја, ве ћи на чла но ва Глав ног 
од бо ра да ла им је по ве ре ње (пр во 16, па 18 гла со ва „за”).Тајно гласање за члана

Управног одбора

да ли мо же мо да до би је мо прав ну за-
шти ту на ших чла но ва кроз ову ор га-
ни за ци ју, а оста је нам и рад на ре а ли-
за ци ји за кључ ка ГО о из јед на ча ва њу 

Са седнице Главног одбора  Синдиката ПТТ Србије
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пла та за по сле них у ПТТ-
у са за ра да ма рад ни ка у 
за ви сним пред у зе ћи ма. 
Мо ра мо кроз План по-
сло ва ња за 2007. го ди ну 
да учи ни мо зна чај ни ји 
по мак у по ве ћа њу пла та, 
јер је то од ви тал ног зна-
ча ја за за по сле не”, на гла-
сио је Ка ла ја но вић.

Рад ни ци
су пре ва ре ни!
Рај ко Ко ва че вић је 

оце нио да спо ра зу мом 
са Дин ки ћем „рад ни ци 
ни су ни шта до би ли, јер 
ни шта ни је би ло на ве де но у Би знис 
пла ну. У исто вре ме, по сло вод ство 
је се би по ве ћа ло пла те за 50 про це-
на та, а ми мо ли мо за оно што нам 
при па да. Да нам је др жа ва узе ла по-
ла од за ра ђе ног, опет би нам оста ло 
па ра за ис пла ту две три на е сте пла-
те!”, ис та као је он, до да ју ћи огор че-
но да су „рад ни ци пре ва ре ни и при 
од ре ђи ва њу ма се за за ра де, ко ја 
ни је по ве ћа на иако је ве ли ки број 
за по сле них на пу стио Пред у зе ће”. 
Ње гов пред лог је био да се спо ра-
зум са ми ни стром Дин ки ћем не при-
хва ти.

Зо ри ца Зец је го во ри ла о про-
бле ми ма ко је има ју до ста вља чи при 

обо рен из нос на док на де за ис по ру-
ку име ни ка, то ће би ти ка та стро фал-
но за до ста вља че, упо зо ри ла је она.

Ис пла ти ти пре ко вре ме ни 
рад

Сте во Са ла пу ра је про те ство вао 
што су он и ње го ве ко ле ге до би ли на-
ре ђе ње да рас по де лу име ни ка оба ве 
за осам да на, па су ра ди ли и по 12 са-
ти днев но: „За 37 го ди на рад ног ста-

у по след њих не ко ли ко ме се ци: тро-
шко ви за мо бил не те ле фо не уки ну-
ти су због уво ђе ња слу жбе них кар-
ти ца; тро шко ви за одво је ни жи вот 
чел ни ка Син ди ка та ни су пла ни ра-
ни у 2006. го ди ни; тро шко ви за ра-
да пред сед ни ка и се кре та ра у овој 
го ди ни ће се зна чај но сма њи ти, у 
скла ду са Ко лек тив ним уго во ром 
и до не тим од лу ка ма Глав ног од бо-
ра. Та ко ђе, на ве де но је да Слав ко 

ПО НО ВО ТО ПА ЛОВ
Слав ко То па лов по но во је иза-

бран за чла на Управ ног од бо ра 
Пред у зе ћа ко ји пред ста вља 
Син ди кат ПТТ Ср би је. Он је на 
гла са њу убе дљи во по бе дио сво-
ја три про тив кан ди да та: Дра ган 
Стан ко вић и Го ран Па у но вић до-
би ли су по је дан глас, Да ли бор 
Те шен дић де вет гла со ва, а То па-
лов – 21.

У на став ку сед ни це, на гла са-
њу је би ла и ини ци ја ти ва СО „Ди-
рек ци ја Пред у зе ћа” да члан УО 
убу ду ће це лу сво ју за ра ду да је 
за по тре бе ра да Син ди ка та, јер 
сма тра ју да ова на док на да „иза-
зи ва раз дор из ме ђу члан ства 
и ру ко вод ства син ди ка та и ре-
волт за по сле них”. По сле бур не 
ди ску си је, ис по ста ви ло се да 
ову иде ју по др жа ва ју са мо два 
чла на Глав ног од бо ра.

НО ВИ ЧЛА НО ВИ ГО
Ве ри фи ко ва ни су ман да ти 

три но ва чла на Глав ног од бо-
ра: Ни ко ле Мар ко ви ћа (СО „Из-
да вач ка де лат ност”), Ра де та 
Ста ни ши ћа (СО „Зре ња нин”) 
и Све тла не Бу хе (СО „ЗЈПТТ”). 
Глав ни од бор усво јио је и 
прин ци пе за из бор чла но ва 
Управ ног од бо ра Фон да со ли-
дар но сти, ко јих ће убу ду ће би-
ти де вет (три из Бе о гра да, по 
два из Вој во ди не и Цен трал не 
Ср би је, је дан из Ни ша и је дан 
из При шти не).

ПО МОЋ ПО РО ДИ ЦИ
НА СТРА ДА ЛОГ

БА БО ВИ ЋА
Глав ни од бор јед но гла сно је 

до нео од лу ку да се по ро ди ци 
по ги ну лог Ве ска Ба бо ви ћа упу-
ти по моћ у из но су од 200.000 
ди на ра. Но вац ће упла ти ти ГО, 
а оба ве за син ди кал них ор га ни-
за ци ја је да вра те сва ка по 5.000 
ди на ра. 

ис по ру ци Жу то-бе лих стра на у Вој во-
ди ни, јер им се мо ра обез бе ди ти на-
док на да тро шко ва го ри ва за мо пе де. 
Уко ли ко се то не учи ни, а иона ко је 

Незадовољан споразумом: Рајко 
Ковачевић, члан ГО

Славко Топалов, представник нашег синдиката
у Управном одбору

жа ја ова ко не што ни сам до жи вео, 
ми смо пот це ње ни и као рад ни ци и 
као љу ди!”, био је огор чен он, тра же-
ћи да се до ста вља чи ма ис пла ти пре-
ко вре ме ни рад.

Бо ри слав Пре до је вић из ло жио 
је из ве штај Над зор ног од бо ра (усво-
јен јед но гла сно) у ко ме се ис ти че 
да ни је би ло не пра вил но сти у ра ду 
Син ди ка та и пред ла же да се бла гај-
нич ки за пи си По штан ске ште ди о ни-
це по ву ку и ку пе об ве зни це Ре пу бли-
ке Ср би је.

Зна чај не уште де
У овом из ве шта ју на во де се и 

зна чај не уште де ко је су оства ре не 

То палов, члан УО Пред у зе ћа, по ло-
ви ну сво је на кна де за тај рад упла-
ћу је у ви ду до на ци је Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је.
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СЛО БО ДАН ЛА ЛО ВИЋ, РЕ ПУ БЛИЧ КИ МИ НИ СТАР РА ДА, ЗА ПО ШЉА ВА ЊА
И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ НЕ ДАВ НО НА ЈА ВИО:

НО ВЕ ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА О РА ДУ
У ре пу блич ком Ми ни стар ству ра-

да, за по шља ва ња и со ци јал не 
по ли ти ке при пре мље на је пр ва рад-
на вер зи ја из ме на За ко на о ра ду ко-
ја ће уско ро би ти по сла та син ди ка ти-
ма и Со ци јал но-еко ном ском са ве ту. 
Ре сор ни ми ни стар Сло бо дан Ла ло-
вић ка же да су јој прет хо ди ли раз го-
во ри са пред став ни ци ма стра них ин-
ве сти то ра и да би овим тре ба ло да 
се про ме ни не ко ли ко ре ше ња ко ја 
су се по ка за ла ло шим и за рад ни ке 
и за по сло дав це.

Ме ђу пред ло же ним про ме на ма 
не ма ни јед не ко ја се ти че пра ва син-
ди кал них во ђа, ка же Ла ло вић и до да-
је да се, у су шти ни, по но во пред ла жу 
ре ше ња ко ја је, ка да се до но сио овај 
за кон, утвр ди ла Вла да Ср би је, али 
су она на скуп штин ском за се да њу 
аманд ма ни ма из ме ње на.

На кна де пре ма основ ној 
за ра ди

Та ко би се на кна де за бо ло ва ња 
и го ди шњи од мор, ка ко је пр во бит-
но би ло пред ло же но, ра чу на ле пре-

до не ти ма ње от прем ни не. Јер, по но-
во је пред лог да се оне да ју са мо за 
го ди не ра да код по сло дав ца ко ји их 
от пу шта, а не за це ло ку пан стаж ка ко 
је то са да.

Због по сто је ћег ре ше ња по сло-
дав ци из бе га ва ју да за по сле ста ри је 
рад ни ке, ко ји су и ина че угро же на 
гру па, јер се пла ше да ће, уко ли ко 
јед ног да на бу ду при ну ђе ни да их 

от пу сте (а у тр жи шној при вре ди ће 
то га си гур но би ти), мо ра ти да им ис-
пла те ви со ко обе ште ће ње, об ја шња-
ва ми ни стар Ла ло вић.

Шта са то плим обро ком
и ре гре сом?

Ре ше ња за то пли оброк и ре грес 
још се тра же (на ме ра је да се та при-
ма ња осло бо де од пла ћа ња по ре за 
и до при но са), а ни је пре ци зи ра но 
ни ре ше ње за ми ну ли рад. Из ве сно 
је, ме ђу тим, да због уки да ња ове 
„пре жи ве ле” ка те го ри је рад ни ци ма 
не ће би ти сма ње не пла те, по што би 

„НЕ ЗА ВИ СНОСТ”
НИ ЈЕ ПРИ СУ СТВО ВА ЛА

По ме ну том са стан ку ни су 
при су ство ва ли је ди но пред став-
ни ци УГС „Не за ви сност”. Раз ло-
ге, ве ро ват но, тре ба тра жи ти у 
чи ње ни ци да је аутор спор них 
из ме на За ко на о ра ду, ми ни стар 
Ла ло вић, њи хов ка дар па не иде 
да са ми се бе кри ти ку ју.

СМИ ЉА НИЋ ИЗ ЛА ЗИ
ИЗ СА ВЕ ТА?

Од Ми лен ка Сми ља ни ћа, 
пред сед ни ка СССС је за тра же но 
да на пу сти рад у Со ци јал но-еко-
ном ском са ве ту, ко ји, ка ко сма-
тра ју син ди кал ци, ни је оправ-
дао сво је по сто ја ње. Он је убр зо 
и обе ћао да ће то учи ни ти.

АГЕНЦИЈА?
Једна од највећих кон тра вер-

зи овог законског предлога је 
но ва аген ци ја за за по шља ва ње 
која би имала своје запослене 
и слала их по потреби и захтеву 
послодаваца. Проблем је што 
би ти радници били мање пла-
ће ни, за њих не би важио Ко-
лективни уговор предузећа у 
ком је радник ангажован а не би 
имали ни право на синдикално 
удруживање и заштиту. То значи 
да би се послодавцима више 
исплатило да отпусте стално за-
по слене и користе јефтину рад-
ну снагу агенције.

Де лу за по сле них, ко ји ни су цео 
свој рад ни век про ве ли у јед ној фир-
ми, из ме не за ко на ће, уко ли ко бу ду 
про гла ше ни за тех но ло шки ви шак, 

ма основ ној за ра ди (ко ја не укљу чу-
је пре ба чај, на гра де, ми ну ли рад), а 
не пре ма про се ку при ма ња из прет-
ход на три ме се ца, ка ко је то ре гу ли-
са но са да. То зна чи да ће они ко ји 
се раз бо ле до би ја ти ма ње на кна де, 
а ма ње ће при ма ти и кад оду на го-
ди шњи од мор. Од мор ће, ина че, мо-
ћи да се „цеп ка” у ви ше де ло ва, а не 
да се ко ри сти из два, ка ко је са да, с 
тим што ће пр ви део го ди шњег од-
мо ра мо ра ти да тра је нај ма ње две 
не де ље.

се но во ре ше ње при ме ни ло на за те-
че ни ни во за ра да.

Ми ни стар ра да на ја вљу је још не-
ке из ме не: пред ло жи ће се да рад на 
од ре ђе но вре ме мо же да тра је три 
го ди не уме сто го ди ну да на, ка ко је 
пре ма са да шњем За ко ну.

Синдикати реагују
И по ред чи ње ни це да још увек 

не по сто ји зва нич ни пред лог по-
ме ну тих из ме на и до пу на За ко на о 
ра ду, син ди ка ти су већ ре а го ва ли и 
одр жа ли за јед нич ки са ста нак свих 
ре ле вант них син ди кал них цен тра-
ла и за у зе ли став да се не сме до зво-
ли ти де ро ги ра ње овог, за рад ни ке, 
нај ва жни јег за ко на. Ни ка ко се не ће 
до зво ли ти да се ми мо са гла сно сти 
пред став ни ка за по сле них ме ња за-
кон на ште ту рад ни ка, а до го во ре-
но је и да се ор га ни зу ју про те сти 
ши рих раз ме ра у чи та вој Ре пу бли-
ци уко ли ко се ова кав пред лог на-
ђе пред по сла ни ци ма ре пу блич ке 
скуп шти не.
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АК ТУ ЕЛ НО – НО ВА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ДО СТАВ НИХ РЕ ЈО НА

Лак ше за по што но ше?
Упут ство за ре ор га ни за ци ју до-

став них под руч ја до не то је још 
у ма ју 2004. го ди не, а у пе ри о ду од 
ок то бра до де цем бра 2004. го ди не 
је би ло на уса гла ша ва њу код рад них 
је ди ни ца и за ин те ре со ва них син ди-
ка та ко ји су да ва ли кон струк тив не 
при мед бе. 

На кон то га, у фе бру а ру 2005 го ди-
не сту пи ло је на сна гу и дат је рок за 
ре ор га ни зо ва ње до став них под руч-
ја по РЈ – 1 де цем бар 2005. го ди не. По-
што је вр ло ма ло РЈ за вр ши ло по сао 
до та да, рок је про ду жен до 1 мар та 
2006. го ди не, али по но во ве ћи број 
РЈ ни су ис пу ни ле за да так. У ме ђу вре-
ме ну, из ра ђен је и пре ци зан софт вер-
ски па кет и оба вље на обу ка ка ко би 
се бр же за вр шио чи тав по сао.

Разлике у продуктивности
Наш син ди кат ак тив ни је ула зи у 

чи та ву при чу по сле че твр те сед ни це 
Глав ног од бо ра, ка да смо од на шег 
пред став ни ка у Управ ном од бо ру 
Пред у зе ћа до би ли де таљ не ин фор-
ма ци је о уво ђе њу но ве ор га ни за ци је 
до став них ре јо на у ЈП ПТТ са о бра ћа-
ја „Ср би ја”. То је иза зва ло ве ли ко ин-
те ре со ва ње ме ђу син ди кал ци ма, те 
је од лу че но да се још ак тив ни је укљу-
чи мо у све фа зе тог про јек та. Као пр-
во, одр жан је са ста нак у Ди рек ци ји 
за по штан ски мре жу са љу ди ма ко ји 
ди рект но ра де на кре и ра њу но ве по-
штан ске мре же.

Је дан од раз ло га за уво ђе ње и 
при ме ну но ве ре јо ни за ци је је и у то-
ме што је сни ма њем утвр ђе но да по-
сто је ве ли ке раз ли ке у про дук тив но-
сти до ста вља ча ко је се кре ћу од 14,5 
до чак 147 про це на та, а до ста вља чи 
ко ји на те рен из не су раз ли чит број 
је ди ни ца ра де за исту пла ту. Рад ко ји 
они ула жу је раз ли чит, па је ово по ку-
шај да до ста вља чи бу ду рав но мер но 
оп те ре ће ни (ко ли ко је то мо гу ће).

Са дру ге стра не, са мо два од сто 
ста нов ни штва је са да на нај ши рем 
до став ном под руч ју, а то је за Пред-
у зе ће ве ли ки тро шак. Но вом ре јо-
ни за ци јом зна чај но ће се сма њи ти 
број из ла за ка на нај ши ре до став но 

под руч је, што ће до ве сти до то га да 
има мо ве ћи број до ста вља ча од бро-
ја ре јо на. Та ко би по кри ли од су ства 
услед ко ри шће ња го ди шњих од мо-
ра и бо ло ва ња, што је до са да пред-
ста вља ло ве ли ки про блем.

Прерасподела људских 
ресурса

Пре ма пла ну, до ћи ће до пре ба ци-
ва ња од ре ђе ног бро ја по што но ша 
на ужа до став на под руч ја, од но сно 
из вр ши ће се пре ра спо де ла људ ских 
ре сур са ка ко би се до би ло на ква ли-
те ту, али у крај њем зби ру број до-
ста вља ча оста је исти, што је за нас у 
овом тре нут ку нај бит ни је.

Пре ма ре чи ма по штан ских тех-
но ло га ко ји су ра ди ли но ву ор га ни-
за ци ју ре јо на, Пред у зе ће ће има ти 
ве ли ке уште де у пу то ва њи ма јер ће 
се сма њи ти сва ко днев ни од ла сци у 
под руч ја где за то не ма по тре бе, а за-
кон нам омо гу ћа ва да ту те ри то ри ју 
свр ста мо у ши ре до став но под руч је. 
На го ди шњем ни воу је пред ви ђе но 
да се пре ђе ни пут, ка да је до ста ва у 

пи та њу, сма њи за 1.200.000 ки ло ме-
та ра, а то је ве ли ка уште да и у ма те-
ри јал ном и људ ском фак то ру.

Но ва ре јо ни за ци ја је са став ни 
део стра те ги је по штан ског са о бра ћа-
ја са ко јом ће мо иза ћи пред Аген ци-
ју за по штан ске услу ге ко ја уско ро 
тре ба да се фор ми ра и ко ја је над ле-
жна за из да ва ње до зво ла за рад. То 
је ме сто где ће мо мо ра ти да га ран-
ту је мо и ква ли тет на ших услу га, а 
пре ма овом пред ло гу она је са мо за 
два од сто ма ња од ква ли те та ко ји је 
по стиг нут у ЕУ.

Мо гли смо да за кљу чи мо да је ве-
ћа рав но прав ност до став них ре јо на 
и ујед на ча ва ње оп те ре ће но сти по-
слом је дан од бит них ква ли те та ове 
ре ор га ни за ци је, па се оче ку је да нај-
ве ћи број по што но ша бу де за до вољ-
ни ји по сле ње го ве при ме не. Ипак, то 
је са мо ути сак на кон пре зен та ци је 
ко јој смо при су ство ва ли, а Син ди кат 
ПТТ Ср би је ће пра ти ти при ме ну и 
ефек те ре јо ни за ци је и ин тер ве ни са-
ти уко ли ко до ђе до про бле ма у то ку 
при ме не са мог про јек та на те ре ну.
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ДО ГО ВОР ОКО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈЕ ЖУ ТО-БЕ ЛИХ СТРА НА

Ува же ни ар гу мен ти Син ди ка та
Син ди кат ПТТ Ср би је ак-

тив но је уче ство вао у 
пре го во ри ма око на став ка 
ди стри бу ци је Жу то-бе лих 
стра на и у ве зи са тим за у-
зео став да се јед ном усво јен 
прин цип не сме на ру ша ва ти 
– да је то до дат ни по сао ко ји 
је Пред у зе ћу пла ћен, па се и 
ди стри бу ци ја мо ра до дат но 
пла ти ти.

Преговори са 
пословодством

Основ за ова кав став је и 
чи ње ни ца да је ди стри бу ци ја 
ко ја је већ из вр ше на за те ри-
то ри ју Бе о гра да на зах тев до ста вља ча 
и уз на шу по моћ пла ће на и то са 20 ди-
на ра по уру че ном при мер ку. До ста ва 
у Бе о гра ду се оба вља ла ис кљу чи во 
ван рад ног вре ме на, а те жи на па ке та 
је би ла ско ро три ки ло гра ма. Те жи на 
се та Жу то-бе лих стра на за оста ли део 
Ср би је је упо ла ма ња, а до ставa се мо-
же оба вља ти и у рад но вре ме.

Усле ди ли су пре го во ри са по сло-
вод ством у ко ји ма су, уз син ди кал не 
пред став ни ке, уче ство ва ли и пред-

став ни ци рад ни ка до ста ве са те ри-
то ри ја где се ди стри бу ци ја оба вља, 
ка ко би се чу ли и рас пра ви ли сви 
кон крет ни про бле ми.

Платити додатни посао
Сма тра ли смо и сма тра мо да су до-

ста вља чи већ до вољ но оп те ре ће ни 
сва ко днев ним по слом и да у по штан-
ској тор би, уз ре до ван рад, не ма ме ста 
за та ко ве ли ки по сао ка кав је ди стри-
бу ци ја Жу то-бе лих стра на. Наш зах тев 

је да се до дат ни по сао пла ти 
из јед но крат но уве ћа не ма се 
и да се обез бе ди по треб на 
ло ги стич ка по др шка (во зи-
ла, ви љу шка ри итд.).

Као ре зул тат ових пре го-
во ра усле ди ло је пи смо ге не-
рал ног ди рек то ра упу ће но 
на шем син ди ка ту, у ко ме нас 
оба ве шта ва да је од лу че но 
да се иза ђе у су срет на шим 
зах те ви ма и да ће ди стри бу-
ци ја име ни ка би ти пла ће на. 
Кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње 
ви си не на кна де су би ли те-
жи на са мог се та као и рок 
за до ста ву, а то прак тич но 

зна чи да ће у про се ку до ста вља чи 
но си ти днев но од се дам до де вет 
име ни ка и би ти пла ће ни (у про се ку) 
са по де сет ди на ра по ко ма ду. Пре ма 
ин фор ма ци ја ма са те ре на по сао се, 
уз раз не ко мен та ре и проблеме, оба-
вља у скла ду са ди на ми ком.

У ве зи са тим Главни од бор зах те ва 
да се изнађе могућност реалне на до-
кна де по ве ћа них тро шко ва за го ри во 
при ли ком ко риш ће ња соп стве них во-
зи ла и мо пе да за уру чење име ни ка.

РАД НА НО ВОМ ПРА ВИЛ НИ КУ О СТА ТИ СТИ ЦИ И НОР МА МА

Син ди кат мо ра да се пи та
За ра де, си сте ма ти за ци ја, нор ме, 

про дук тив ност ве чи те су син ди кал-
не од но сно рад нич ке те ме. Син ди-
кат ак тив но при сту па ре ша ва њу те 
про бле ма ти ке, од но сно уче ству је 
у ра ду ра зних ко ми си ја. Рад тих ко-
ми си ја ко је по сло вод ство фор ми ра 
„бо лу је” вр ло че сто од пре те ра ног 
нор ма ти ви зма и ка би нет ског од-
лу чи ва ња. За то смо зах те ва ли и са 
не стр пље њем оче ки ва ли по че так 
из ра де но вог пра вил ни ка о ста ти-
сти ци и нор ма ма, као пр ву фа зу ка 
ме ре њу про дук тив но сти, што ће би-
ти од ви тал ног зна ча ја за ма те ри јал-
ни по ло жај за по сле них.

У де цем бру 2005. го ди не по чи-
њу при пре ме за из ра ду тог пра вил-
ни ка. Син ди кат за ово са зна је тек 
по сле ме сец и по да на на са стан-

ку ко ји је Из вр шни од бор имао у 
Ди рек ци ји за по штан ску мре жу. 
Та ко ђе, са зна је мо да су по штан ске 
слу жбе рад них је ди ни ца у ве ли кој 
ве ћи ни не за ин те ре со ва не за да ва-
ње ква ли тет них при мед би на рад-
ни текст. За кљу че но је да се од ре-
де по је ди не РЈ да оба ве сни ма ње 
по је ди них  фа за на ше по штан ске 
де лат но сти.

Шта је раз лог за не у ва жа ва ње 
Син ди ка та? Да ли сма тра ју да смо 
не струч ни и не ком пе тент ни за овај 
по сао? Пу но пу та смо по ка за ли да у 
син ди кал ним ре до ви ма има мо спо-
соб не и струч не љу де, па ће мо то 
учи ни ти и овог пу та.

По сле пу но про бле ма, ових да на 
смо ко нач но укљу че ни у про цес из-
ра де но вог пра вил ни ка. Рад на вер-

зи ја да је до бре осно ве за рад. Да су 
син ди ка ти би ли укљу че ни у рад ко-
ми си је од са мог по чет ка, ре зул та ти 
би си гур но би ли још бо љи. Тре нут-
но смо у фа зи ста вља ња при мед би 
на рад ну вер зи ју и ис ти чем да су 
не ке на чел не при мед бе, пре све га, 
ука зи ва ње на не нор ми ра не по сло-
ве, нео прав да но спа ја ње не ких  фа-
за рад ног про це са и сма ње ње нор-
ми за по је ди не фа зе ра да. Та ко ђе, 
сти че се ути сак да су нај ма сов ни је 
услу ге не а де кват но нор ми ра не.

Иако смо ка сно укљу че ни у овај 
рад, сма трам да ће мо ак тив ним де-
ло ва њем у за вр шној фа зи, сво јим 
су ге сти ја ма до ћи до до брог пра вил-
ни ка о нор ма ма и ста ти сти ци.

Славко Топалов
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ДО ПУ НЕ ЗА МО БИЛ НЕ
ТЕ ЛЕ ФО НЕ

Уско ро
по зи ти ван
од го вор?

Ка ко смо са зна ли у Ди рек ци ји 
за ин фор ма ци о не тех но ло ги је и 
те ле ко му ни ка ци је, у при пре ми је 
од го вор на на шу ини ци ја ти ву да се 
за по сле ни ма у ПТТ-у одо бри од ре-
ђе ни из нос кре ди та за ко ри шће ње 
мо бил них те ле фо на. Не зва нич но 
са зна је мо да ће од го вор по сло вод-
ства би ти по зи ти ван, а раз ма тра се 
су ма и на чин на ко ји би се ова по-
год ност ко ри сти ла. Иде ја је да сви 
рад ни ци По ште до би ју кар ти це у 
тзв. за тво ре ној мре жи (ми нут раз го-
во ра уну тар мре же ко шта око је дан 
ди нар) и по 500 ди на ра кре ди та сва-
ког ме се ца.

ПО СЛЕ ТРА ГИЧ НЕ ПО ГИ БИ ЈЕ РАД НИ КА ПТТ-А
НА НО ВОМ БЕ О ГРА ДУ

КО ЈЕ КРИВ?
У по след њих не ко ли ко го ди на 

у РЈ ПС „Зе мун” до го ди ло се де вет 
ору жа них на па да и пљач ки по шта а 
по чи ни о ци ни до да нас ни су от кри-
ве ни. На жа лост, два на па да су од не-
ла и два људ ска жи во та. По што но ша 
Сре тен Ан ђел ко вић на пад нут је и 
уби јен у Пр во мај ској ули ци у Зе му-
ну за вре ме оба вља ња свог ре дов-
ног по сла, а не дав но је при ли ком 
до пре ма ња нов ца у по шту Бе о град 
129, у Ули ци Ју ри ја Га га ри на 94 на 
Но вом Бе о гра ду, уби јен рад ник на 
прат њи нов ца Ве ско Ба бо вић.

Уме сто да по сло вод ство сме њу-
је ру ко во ди о це због ло ше ор га ни-
за ци је и про пу ста, крив ци су тра-
же ни ме ђу за по сле ни ма. Та ко је за 
пљач ку по ште на Бе жа ниј ској Ко си 

за крив ца про гла шен пор тир Жи ка 
Пе тро вић, а за пљач ку по ште у ста-
ром „Мер ка то ру” во зач ТТ до ста ве 
Дра ган Ри сто вић.

На су ђе њи ма ко ја су усле ди ла на 
ви де ло су иза шле све мањ ка во сти 
и про пу сти у ор га ни зо ва њу по сло-
ва и очи глед на од го вор ност по сло-
вод ства. Ни је се ула га ло у опре му 
и обу ку за по сле них за по сту па ње у 
ова квим си ту а ци ја ма, а на сна зи су 
и за ста ре ли пра вил ни ци. На рав но, 
то ни нај ма ње ни је уз не ми ри ло ру-
ко во ди о це код ко јих не ма чак ни 
мо рал не од го вор но сти за не ми ле 
до га ђа је па се по ко зна ко ји пут по-
ста вља пи та ње – ко је са да крив?

Драган Радојевић

Ко лек тив но оси гу ра ње
На ин тер вен ци ју на ших чла но ва 

по на вља мо ин фор ма ци ју ко ју смо већ 
об ја вљи ва ли да је ЈП ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја” за кљу чи ло са ком па ни јом 
„Ду нав оси гу ра ње” а. д. по ли су ко лек-
тив ног оси гу ра ња за све за по сле не и 
то за не срећ не слу ча је ве ко ји им се мо-
гу до го ди ти у рад но вре ме али и ван 
рад ног вре ме на. То прак тич но зна чи 
да смо сви оси гу ра ни то ком 24 са та за 
сле де ће не срећ не слу ча је ве:

– смрт услед бо ле сти, смрт услед 
не зго де, на ста нак ин ва ли ди те та, ин-
ва ли ди те та услед н а па да тре ћег ли ца 
уда ра или ује да жи во ти ње. Ри зи ци ко-
ји су та ко ђе оси гу ра ни су и све те же 
бо ле сти као и хи рур шке ин тер вен ци-
је. Ши ру ин фор ма ци ју као и де таљ но 
упут ство о ко лек тив ном оси гу ра њу 
мо же те про на ћи на на шем сај ту и то 
на адре си: www.sin di kat-pttsr bi je.org.
yu/osi gu ra nje.html

ЕУРО ДИ ЈАГ НО СТИ КА

До та ци је пре ко Фон да со ли дар но сти 

ПО КЛОН ЗА КО ЛЕ ГИ НИ ЦЕ

Бес пла тан ги не ко ло шки пре глед
ПО НО ВО БО НО ВИ
ЗА ТО ПЛИ ОБРОК?

У ин те ре су
рад ни ка

Пре ма ре чи ма ре пу блич ког ми ни-
стра за рад, за по шља ва ње и со ци јал-
ну по ли ти ку Сло бо да на Ла ло ви ћа, по-
сто ји мо гућ ност уво ђе ња бо но ва за 
то пли оброк за по сле них. Пла ни ра но 
је да се усво ји и по се бан за кон о еми-
то ва њу ових бо но ва, ко ји би се ко ри-
сти ли у од ре ђе ном бро ју ре сто ра на и 
про дав ни ца, што је прак са у ве ли ком 
бро ју зе ма ља.

Ми ни стар је ука зао да је За ко ном 
о ра ду од 1. ја ну а ра ове го ди не утвр-
ђе на оба ве за по сло дав ца да ис пла-
ћу је то пли оброк и ре грес, али да за-
по сле ни од то га ни су има ли ни ка кву 
ко рист, јер су све ис пла те ура чу на те 
у за ра ду. Убу ду ће, ка ко је об ја снио 
Ла ло вић, ис пла та то плог обро ка и 
ре гре са не би би ла за кон ска оба ве за 
већ би по сло дав ци уки да њем да жби-
на на те ис пла те би ли сти му ли са ни 
да рад ни ци ма по ве ћа ју ме сеч на при-
ма ња.

Син ди кат ПТТ Ср би је скло пио 
је уго вор о по слов ној са рад њи са 
здрав стве ном уста но вом „Еуро ди-
јаг но сти ка”. Сви чла но ви Син ди ка та 
ПТТ Ср би је и чла но ви њи хо вих по-
ро ди ца мо гу да се пре гле да ју у овој 
уста но ви по по себ ним усло ви ма.

На и ме, уз од го ва ра ју ћу ле кар-
ску до ку мен та ци ју и ра чун ко ји су 

пла ти ли у „Еуро ди јаг но сти ци”, чла-
но ви на шег Син ди ка та мо гу да до-
би ју ре фун да ци ју тро шко ва пре ко 
Фон да со ли дар но сти Син ди ка та 
ПТТ Ср би је. Де таљ ни је ин фор ма ци-
је, као и це нов ник услу га, мо же те 
про чи та ти на на шем сај ту или се 
ин фор ми са ти код свог син ди кал-
ног пред став ни ка.

Ге не рал ном ди рек то ру ЈП ПТТ са-
о бра ћа ја „Ср би ја” упу ћен је зах тев да 
се свим на шим ко ле ги ни ца ма упла ти 
ком пле тан си сте мат ски и ги не ко ло-

шки пре глед у ре ле вант ним здрав-
стве ним цен три ма. Ини ци ја ти ва је 
по кре ну та од на ших ко ле ги ни ца – ак-
ти ви ста Син ди ка та ПТТ Ср би је.
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ПА КЕТ ЗА КО НА О БЕС ПЛАТ НИМ АК ЦИ ЈА МА

Из ве штај о до са да шњем ра ду
У раз до бљу април 2005 – март 

2006. го ди не спро ве де не су сле де-
ће ак ци је:

–  об ја вље но је ви ше од 30 са оп ште-
ња за ме ди је ко ја су ишла на адре-
се два де се так цен трал них аген ци-
ја, пи са них и елек трон ских ме ди ја 
по стан дард ној ин тер ној ли сти;

–  ор га ни зо ва но је ви ше од де сет 
кон фе рен ци ја за ме ди је, нај че-
шће у Тан ју го вом Ме ђу на род ном 
прес цен тру и то са дво стру ким 
по зи вом: на 300 адре са по Тан ју го-
вој ли сти и стан дард но по на шој 
ин тер ној ли сти;

–  Бран ко Па вло вић одр жао је укуп-
но 52 пре зен та ци је за кон ског мо-
де ла по гра до ви ма Ср би је, од по-
чет не у Но вом Са ду до за вр шне у 
Бе о гра ду;

–  одр жан је окру гли сто еко но ми-
ста у Тан ју го вом МПЦ, уз уче шће 
но ви на ра цен трал них, ло кал них и 
спе ци ја ли зо ва них ме ди ја;

–  до би ли смо ви ше по зи ва на раз-
го вор са по сла нич ким гру па ма у 
На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке 
Ср би је (по сла ни ци ма су до ста-
вље ни пред ло зи за ко на);

–  одр жа не су две еду ка ци је за љу де 
из ме ди ја у про сто ри ја ма Кон фе-
де ра ци је;

–  пи смо са по зи вом на да ва ње пот-
пи са као по др шка ак ци ји по сла то 
је на пре ко 80.000 адре са за по сле-
них у јав ним пред у зе ћи ма;

–  кај ро ни ко ји су еми то ва ни на про-
гра ми ма РТС1 и РТС2 по зи ва ли 
су гра ђа не да да ју пот пис на шој 
ак ци ји;

–  об ја вљен је ин серт са об ја шње-
њем за ко на и по зи вом да се да пот-
пис за по др шку у шест цен трал них 
днев них ли сто ва са укуп ним ти ра-
жом од око ми ли он при ме ра ка; 

–  ма те ри јал са об ја шње њем и по зи-
вом на пот пис за ло кал не ра дио ста-
ни це по слат је на пре ко 40 адре са;

–  ма те ри јал са об ја шње њем ак ци је 
и по зи вом на пот пис за ло кал не 
ТВ ста ни це по слат је на пре ко 25 
адре са;

–  ор га ни зо ва на је мре жа за пот пи-
си ва ње за кон ских пред ло га у оп-
штин ским цен тра ла ма ССС у пре-
ко 80 гра до ва Ср би је;

–  ор га ни зо ва на је мре жа за ди стри-
бу ци ју ма те ри ја ла, те ле фон ске ко-
му ни ка ци је, за штан до ве у Кнез 
Ми хај ло вој, у се ди шту Кон фе де ра-
ци је, за елек трон ску об ра ду по да-
та ка и за при ку пља ња ма те ри ја ла;

–  ор га ни зо ва но је пре ко 30 го сто ва-
ња Бран ка Па вло ви ћа и пред став-
ни ка син ди ка та на цен трал ним и 
ло кал ним ра дио и ТВ ста ни ца ма 
(еми си ју „По ли граф” на РТВ Б92 
пра ти ло је око 400.000 гле да ла ца, 
што је из у зет но ви сок ни во гле да-
но сти за ту еми си ју);

–  одр жа на су два ску па на отво ре-
ном про сто ру у Бе о гра ду: у ок то-
бру при ли ком пре да је до ку мен та-
ци је и у де цем бру као при ти сак за 
ста вља ње на днев ни ред сед ни це 
Скуп шти не Ср би је;

–  ор га ни зо ва на је при пре ма ле та ка 
и пла ка та у два на вра та: у ак ци ји 
пот пи си ва ња и у ак ци ји при ти ска 
за ста вља ње на днев ни ред;

–  при прем ни раз го во ри за на ступ 
у Скуп шти ни одр жа ва ни су у про-
сто ри ја ма Кон фе де ра ци је и на 
Фру шкој го ри.

До са да шњи ре зул та ти:
–  при пре мљен је пред лог три за кон-

ска тек ста и јед не из ме не и до пу-
не за ко на;

–  о пред ло гу је оба ве ште но из ме ђу 
3,5 и че ти ри ми ли о на гра ђа на (и то 
са мо уочи и то ком ак ци је за пот пи-
си ва ње, а ра чу на то по про сеч ној 
чи та но сти, слу ша но сти и гле да но-
сти ме ди ја укљу че них у ак ци ју);

–  при ку пље но је око 700.000 пот-
пи са, од че га је Скуп шти ни до ста-
вље но и од ње при зна то 542.592 
пот пи са гра ђа на за сва ки од че ти-
ри за кон ска пред ло га;

–  об ја вље но је пре ко 300 тек сто ва 
у цен трал ним пи са ним ме ди ји ма 
(укљу чу ју ћи но во сад ски „Днев-
ник”) и пре ко 70 при ло га у цен-
трал ним ТВ ста ни ца ма;

–  ин тер нет пре тра жи вач Go o gle 
сре ди ном мар та ове го ди не, под 
од ред ни ца ма „бес плат не ак ци-
је – јав на пред у зе ћа – НИС –ЕПС 
–Те ле ком – ПТТ – јав не слу жбе” 
бе ле жи пре ко 2.700 тек сто ва и ко-
мен та ра, од ко јих је из ме ђу 1.200 
и 1.500 раз ли чи тих и ди рект но ве-
за них за на шу ак ци ју;

–  кроз два усво је на за кон ска тек ста 
по пра вљен је по ло жај за по сле них 
у јав ним пред у зе ћи ма и јав ним 
слу жба ма, иако су ре сор ни ми ни-
стри, ви це пре ми јер и гу вер нер 
НБС пре за хук та ва ња на ше ак ци је 
из ри чи то од ба ци ва ли сва ки пред-
лог и зах тев да ова ка те го ри ја гра-
ђа на пар ти ци пи ра у вла сни штву 
над јав ним пред у зе ћи ма (под се-
ћа мо да пред лог из ме на за ко на 
о јав ним пред у зе ћи ма ни је са др-
жао пра во на по де лу бес плат них 
ак ци ја, већ је то до да то аманд ма-
ном вла де у но вем бру, да кле ка да 
смо ми већ би ли у штрај ку);

–  па кет пред ло га за ко на ста вљан је 
на днев ни ред Скуп шти не Ср би је 
у де цем бру 2005. го ди не;

–  од фе бру а ра ове го ди не те му су 
пре у зе ли и про мо ви шу је (у кон-
тек сту нео п ход но сти раз во ја 
тр жи шта ка пи та ла у Ср би ји) Бе о-
град ска бер за и На уч но дру штво 
еко но ми ста, а уз ини ци ја ти ву из 
син ди ка та НИС-а и При вред на ко-
мо ра Вој во ди не;

–  при ти ском смо убе ди ли вла да ју ћу 
ко а ли ци ју да за ко ни мо ра ју има-
ти нор ма лан трет ман у скуп штин-
ској про це ду ри. Тре нут но се че ка 
ус по ста вља ње кво ру ма (ни су има-
ли кво рум ни за сво ју сед ни цу на 
од бо ру за пра во су ђе) и си гур но 
за ка зи ва ње на ших од бо ра (за ко-
но дав ство, фи нан си је и при ва ти-
за ци ја). Пр ва нор мал на сед ни ца 
се оче ку је сре ди ном апри ла.

–  на ста вља се кон ти ну и ра ни рад 
са пред став ни ци ма син ди ка та ко-
ји ће за сту па ти за ко не у скуп шти-
ни (из ра да тек сто ва, по је ди нач на 
при пре ма го вор ни ка, за јед нич ка 
изо ло ва на рас пра ва у ве зи свих 
до са да шњих ста во ва Вла де и 
сл.);

–  по че ла је са ра дом ра дио-ста ни-
ца син ди ка та (фре квен ци ја за Бе-
о град је 99.3 MHz) – Ра дио Ак ци ја. 
Она функ ци о ни ше већ три ме се ца 
и ми смо уло жи ли у овај про је кат 
7.000 евра;

–  убр за не су при пре ме за до би ја ње 
трај не фре квен ци је за ра дио (на-
ша ди рект на да ља ула га ња би ће 
око 9.000 евра).
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ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ НА ФОРУМУ „НОВА ЕРА НА ПОШТАНСКОМ ТРЖИШТУ”

Пошта има будућност
Фо рум под на зи вом „Но ва ера на 

по штан ском тр жи шту”, у ор га ни-
за ци ји Грч ке по ште (EL TA), на ко ме је 
Син ди кат ПТТ Ср би је пред ста вљао 
ње гов пред сед ник Алек сан дар Па-
вло вић, одр жан је 9. и 10. фе бру а ра 
у Ати ни. Основ не те ме овог ску па 
би ле су ли бе ра ли за ци ја и оба ве зе 
уни вер зал ног сер ви са и по штан ска 
са рад ња у ју го и сточ ној Евро пи.

„Фо ру му су при су ство ва ли нај ви-
ши пред став ни ци Свет ског по штан-
ског са ве за, ди рек то ри и ру ко во ди-
о ци по штан ских упра ва, ре сор ни 
ми ни стри, као и чел ни ци по штан ских 
син ди ка та из Грч ке, Ки пра, Бу гар ске, 
Ал ба ни је и Ср би је”, ка же Па вло вић и 
до да је да је на че лу на ше де ле га ци је 
био ге не рал ни ди рек тор Пред у зе ћа 
Дра ган Ко ва че вић, ко ји је имао за-
па же но из ла га ње при пре зен та ци ји 
ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”.

Пре ма Па вло ви ће вим ре чи ма, 
Син ди кат ПТТ Ср би је овом при ли ком 
оства рио је низ зна чај них би ла те рал-
них кон та ка та, до био дра го це не ин-
фор ма ци је од љу ди из зе ма ља ко је 
су про шле кроз тран зи ци ју у ко јој се 
на ша зе мља на ла зи и при ку пио низ 
са ве та ка ко да се са при сут ним те шко-
ћа ма из бо ри, а да при то ме не „из ми-

шља то плу во ду”. Од чел ни ка свет ске 
и европ ске по штан ске ор га ни за ци је 
сти гла су чвр ста уве ра ва ња да по шта 
има бу дућ ност, на во ди он.

„Нај ви ше смо го во ри ли о тре нут-
ној си ту а ци ји у по штан ским упра ва-
ма у Евро пи и о то ме ка ко ће но ва 
ре ше ња по ну ђе на на не дав но одр жа-
ном кон гре су Свет ског по штан ског 
са ве за да се од ра зе на рад по штан-
ских упра ва. Ми смо са син ди кал ног 
аспек та са гле да ли си ту а ци ју и за-
кљу чи ли да је она ма ње-ви ше сву да 
под јед на ко те шка, осим у Грч кој и на 
Ки пру, ко је су до не кле за шти ће не 
сво јим члан ством у Европ ској уни ји. 
Сву да има при ти са ка да се от пу сти 
ве ћи број рад ни ка и мо рам при зна-
ти да се ис по ста ви ло ка ко смо ми 
тај про блем нај е ле гант ни је ре ши ли 
кроз до бро вољ но на пу шта ње Пред-
у зе ћа и ис пла ту от прем ни на. При ме-
ра ра ди, у Бу гар ској и Ал ба ни ји, где 
рад ни ци у по шти има ју ма ње пла те 
од на ших по шта ра, по јам от прем-
ни на уоп ште ни је по знат, већ они 
ви шак рад не сна ге ре ша ва ју кроз со-
ци јал не про гра ме, са мно го ма њим 
нов ча ним из но си ма”, ис ти че пред-
сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Је дан од ве ли ких про бле ма са ко-
ји ма се су о ча ва ју по штан ске упра ве 

у окру же њу је и не ло јал на кон ку рен-
ци ја ко ја „вр шља” по тр жи шту, а ту је 
и по ли ти ка це на ко ја је под др жав-
ном кон тро лом.

ВИ СО КЕ ЗВА НИ ЦЕ
Ме ђу уче сни ци ма Фо ру ма 

би ли су и Еду ард Да јан, ге не рал-
ни ди рек тор ин тер на ци о нал ног 
Би роа UPU-a, Јорг Рајн бо те из 
Европ ске ко ми си је, Бер нард 
Деј ми енс, пред се да ва ју ћи од бо-
ра Po ste u rop-a, Кнуд Пе дер сен, 
за ме ник из вр шног ди рек то ра 
Дан ске по ште, Ан дре ас Та пран-
тис, из вр шни ди рек тор Грч ке 
по ште, То до рис Дра ва лис, пот-
пред сед ник На ци о нал ног ко ми-
те та те ле ко му ни ка ци ја и По шта 
Грч ке, Фи лип То мас, пред сед ник 
POST-a, Ан ге лос Бра та кос, пред-
сед ник Управ ног од бо ра Грч ке 
по ште и Ми ха лис Ли а пис, ми ни-
стар са о бра ћа ја и те ле ко му ни ка-
ци ја Грч ке.

ДР ЖА ВА ПО МА ЖЕ ГРЧ КУ 
ПО ШТУ

Као из у зет но за ни мљив по да-
так мо же се на ве сти да Грч ка по-
шта при ма до та ци је од др жа ве 
за све је ди ни це по штан ске мре-
же ко је до но се гу бит ке, а ко је 
се углав ном на ла зе у ру рал ним 
под руч ји ма (на ре ђе на се ље ним 
грч ким остр ви ма).

Бернард Дејмиенс, Александар Павловић и Едуард Дајан

„Ми смо ис та кли да нас ко чи и то 
што ре пу блич ка по штан ска аген ци-
ја још ни је по че ла са ра дом и што 
не ма мо Глав ни по штан ски цен тар, 
иако по се ду је мо раз ви је ну по штан-
ску мре жу, та ко да ни смо спрем ни 
за све иза зо ве ко је ће до не ти гло ба-
ли за ци ја. Ка да је о њој реч, са зна ли 
смо да грч ки по шта ри при пре ма ју 
про те сте као од го вор на по ли ти ку 
Европ ске уни је”, ка же Па вло вић и 
оце њу је да је на Фо ру му би ло при-
ли ке да се при бли же ста во ви о ре-
гу ла ти ви по штан ског тр жи шта, ко ју 
Европ ска уни ја тре ба да усво ји до 
кра ја го ди не.
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На осно ву чла на 146. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 70/2001 И 73/2001) и чла на 247. За ко на о 
ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05 и 61/05) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Син ди кат ПТТ Ср би је и син ди кат 
ЈП 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”

ПРЕ ЧИ ШЋЕН ТЕКСТ
(Об у хва та По је ди нач ни ко лек тив ни уго вор за Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” об ја вљен у „Слу жбе ном 

гла сни ку РС”, бр. 90/2004 од 6.8.2004. го ди не и Анекс 1 По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра за Јав но пред у зе ће ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја” об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, бр. 102/2005 од 23.11.2005. го ди не )

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

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

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

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

се на све за по сле не у Пред у зе ћу.

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

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

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 Пред у зе ћа, у скла ду са 
за ко ном и овим ко лек тив ним уго во ром.

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

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

сле ном из ме ну уго во ре них усло ва ра-
да за кљу чи ва њем анек са уго во ра о ра-
ду, у слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном 
и у слу ча ју 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. ово га чла на, Пред-
у зе ће је ду жно да во ди ра чу на и о здрав-
стве но-со ци јал ним усло ви ма у ко ји ма 
жи ви и ра ди за по сле ни, мо гућ но сти ма 
ре дов ног пре во за и бла го вре ме ног до-
ла ска на рад и од ла ска са ра да, као и ви-
си ни по ве ћа них тро шко ва за Пред у зе ће 
и за по сле ног, због про ме не ме ста ра да.

4. Рад на од ре ђе но вре ме

Члан 10.
Рад ни од нос на од ре ђе но вре ме мо-

же се за сно ва ти у Пред у зе ћу:
1)  ка да тре ба за ме ни ти за по сле ног ко-

ји је при вре ме но од су тан,
2)  ка да се при вре ме но по ве ћа обим 

ра да,
3)  ка да оба вља ње од ре ђе ног по сла 

по сво јој при ро ди тра је од ре ђе но 

вре ме (се зон ски по сло ви, по сло ви 
на од ре ђе ном про јек ту и сл.),

4)  у свој ству при прав ни ка, ра ди оспо-
со бља ва ња за са мо стал ни рад,

5)  у дру гим слу ча је ви ма, ка да то зах те-
ва по тре ба про це са ра да.

5. При прав ни ци

Члан 11.
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 12.
У ци љу при пре ме при прав ни ка за 

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

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

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

ском спре мом, осам ме се ци,
3)  за при прав ни ке са ви со ком школ-

ском спре мом, де сет ме се ци.

III. РАД НО ВРЕ МЕ

1. Рас по ред рад ног вре ме на

Члан 13.
Рас по ред рад ног вре ме на у Пред у зе-

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

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

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

сни ци ма услу га и
4)  вре ме по треб но за оба вља ње дру-

гих ак тив но сти, од ре ђе них уго во-
ром о ра ду.
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Члан 14.
Ак том из чла на 13. 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 15.
По сло ви са по себ ним усло ви ма ра да 

(са по ве ћа ним ри зи ком), на ко ји ма се 
рад оба вља са скра ће ним рад ним вре-
ме ном, утвр ђу ју се на осно ву сле де ћих 
кри те ри ју ма:

1) усло ва ра да:
(1)  по ве ћа ни ри зик од по вре ђи ва ња, 

на стан ка про фе си о нал них обо ље-
ња и здрав стве них оште ће ња,

(2)  рад на ви со кој или на ни ској тем-
пе ра ту ри, рад у про сто ри ја ма са 
штет ним деј стви ма: хе миј ским 
(га со ви, па ре, дим, пра ши на и 
сл.), фи зич ким (бу ка, ви бра ци је 
и штет на зра че ња) и би о ло шким 
(ви ру си, бак те ри је, гљи ве, пле-
сни, па ра зи ти)

(3)  рад на ви си ни,
(4)  рад на отво ре ном,
(5)  рад при не а де кват ном осве тље-

њу;
2) оп те ре ће ња на ра ду:

(1) фи зич ко,
(2) пси хич ко,
(3) смен ски рад;

3)  по себ них зах те ва и спе ци фич но сти 
тех но ло шког про це са у по гле ду:
(1) од ре ђе них по сло ва,
(2) ста ро сне гра ни це,
(3) по ла из вр ши о ца,

4)  по себ них пси хо фи зич ких зах те ва 
због ру ко ва ња сред стви ма уну тра-
шњег тран спор та.

Члан 16.
На осно ву из вр ше них струч них ана ли-

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

Члан 17.
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 Пред у зе-
ћа, на ко ји ма и по ред про ме не од го ва ра-
ју ћих ме ра за шти те на ра ду, сред ста ва и 
опре ме лич не за шти те, по сто ји по ве ћа-
но штет но деј ство на здра вље за по сле-

1)  сло же но сти по сло ва за ко је је ак том Пред у зе ћа утвр-
ђе на:
(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 радни дан

(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

(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

1а) по осно ву до при но са на ра ду до два рад на да на

2) ду жи не ста жа оси гу ра ња:
(1) од 5 до 10 го ди на ста жа оси гу ра ња 2 рад на да на

(2) од 10 до 15 го ди на ста жа оси гу ра ња 3 рад на да на

(3) од 15 до 20 го ди на ста жа оси гу ра ња 4 рад на да на

(4) пре ко 20 го ди на ста жа оси гу ра ња 6 рад них да на

3)  по сло ва са по ве ћа ним ри зи ком (са по себ ним усло ви ма 
ра да) из чла на 17. овог ко лек тив ног уго во ра 3 рад на да на

4) по сло ва са по ве ћа ним на по ром: 2 рад на да на

(1) по што но ша

(2) шал тер ских рад ни ка

(3) рад ни ка на раз ме ни за кљу ча ка

(4) кар ти ста и усме ри ва ча у по штан ском цен тру

(5)  управ ни ка је ди ни це ПТТ мре же ко ји ви ше од по ло-
ви не днев ног ра да оба вља по сло ве до ста вља ча ПТТ 
по ши ља ка или шал тер ског рад ни ка

ног, скра ћу је се рад но вре ме, сра змер но 
штет ном деј ству усло ва ра да на здра вље 
и рад ну спо соб ност за по сле ног, и то:

1)  два ча са и 30 ми ну та не дељ но на 
по сло ви ма:
(1)  из град ње и одр жа ва ња ка блов-

ско ди стри бу тив не мре же (КДС),
(2)  ру ко ва ња уре ђа ји ма са рент ген 

зра че њи ма,
(3)  елек тро и ауто ге ног за ва ри ва ња,
(4) ауто-ли ма ра,
(5) ауто ла ки ре ра,
(6) ауто-ко ва ча;

2)  је дан час не дељ но на по сло ви ма:
(1)  во за ча пу ту ју ћих по шта,
(2)  из град ње и одр жа ва ња ан тен-

ских си сте ма,
(3)  ко пи ра ња амо ни ја ком,
(4)  пе ра ча мо тор них во зи ла,
(5)  гра ђе вин ских ли ма ра,
(6)  на оста лим по сло ви ма у про сто-

ри ја ма са рент ген зра че њи ма,
(7) ло жа ча на чвр сто го ри во,

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 18.
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.

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 (ду же од пу ног рад ног вре ме-
на – пре ко вре ме но), има пра во на од мор 
у то ку днев ног ра да у тра ја њу од јед ног 
ча са.

2. Го ди шњи од мор

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

ног утвр ђу је се та ко, што се за кон ски 
ми ни мум уве ћа ва по осно ву:
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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 
17. и чла на 20. тач ка 4) овог ко лек-
тив ног уго во ра;

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

3)  ро ди те љи и ин ва ли ди из чла на 20. 
тач ка 5) овог ко лек тив ног уго во ра;

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.

4. Пла ће но
од су ство

Члан 23.

За по слен има пра во на од су ство са 
ра да уз на кна ду за ра де у то ку ка лен-
дар ске го ди не у укуп ном тра ја њу до 
се дам рад них да на у слу ча ју:

Члан 24.
Пла ће но од су ство са ра да мо же се за-

по сле ном одо бри ти и ра ди:
1)  упу ћи ва ња на обра зо ва ње, оспо со-

бља ва ње и струч но уса вр ша ва ње, 
ако је то у ин те ре су за Пред у зе ће, 
нај ду же у та ја њу до шест ме се ци,

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

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

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

5. Не пла ће но од су ство

Члан 25.
За по сле ни има пра во на не пла ће но 

од су ство са ра да до пет рад них да на у то-
ку ка лен дар ске го ди не, за слу чај:

1)  не ге бо ле сног чла на уже по ро-
дице,

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

  1) скла па ња бра ка 5 рад них да на

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

  3) ро ђе ња де те та 5 рад них да на

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

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

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

  9) са ни ра ња по сле ди ца еле мен тар не не по го де 5 рад них да на

10) те шке бо ле сти чла на уже по ро ди це 4 рад на да на

11) на град ног од су ства нај бо љим рад ни ци ма до 5 рад них да на

12) уче шћа на кул тур ним, спорт ским и дру гим ак тив но сти ма до 5 рад них да на

13) пре вен тив ног од мо ра по упу ту Пред у зе ћа до 5 рад них да на

14) по ла га ња све ча не за кле тве (отац и мај ка) 1 рад ни дан

15)  сва ког до бро вољ ног да ва ња кр ви, ако про пи си ма ни је 
дру га чи је од ре ђе но 2 рад на да на

16) за вр ша ва ња лич них и по ро дич них по сло ва до 3 рад на да на

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

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

5)  смрт них слу ча је ва, за ко је не ма пра-
во на од су ство са ра да уз на кна ду 
за ра де,

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

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

ре ме ти про цес ра да и уко ли ко за то 
по сто је из у зет ни оправ да ни раз ло зи 
одо бри ти не пла ће но од су ство са ра да 
и ду же од пет рад них да на у то ку ка лен-
дар ске го ди не, и то:

1)  до го ди ну да на за слу чај из чла на 
25. тач. 1),

2)  до шест ме се ци за слу ча је ве из чла-
на 25. тач. 4) и 6) и

3)  до ме сец да на за слу ча је ве из чла-
на 25. тач. 3) и 5) овог ко лек тив ног 
уго во ра.

5) со ци јал ног ста ту са:

(1)  ро ди те љу 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

(2) ро ди те љу за сва ко де те до 15 го ди на ста ро сти 1 рад ни дан

(3)  ро ди те љу ко ји има ви ше од тро је де це до 15 го ди на ста-
ро сти 3 рад на да на

(4) са мо хра ном ро ди те љу са де цом до 15 го ди на ста ро сти 2 рад на да на

(5) за по сле ном ин ва ли ду 3 рад на да на
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V. ЗА РА ДЕ, НА КНА ДЕ
ЗА РА ДА И ДРУ ГА ПРИ МА ЊА

1. За ра де

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

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

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

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

Члан 28.
Сред ства за за ра де за по сле них, утвр-

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

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

пу та ме сеч но:
1)  до пр вог у ме се цу, акон та ци ја за ра-

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

за ра де за прет ход ни ме сец.

1.1. За ра да за по сле ног
за оба вље ни рад и вре ме

про ве де но на ра ду

Члан 30.
За ра да за оба вље ни рад и вре ме 

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

1.1.1. Основ на за ра да

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

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

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

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

2)  ко е фи ци јен та за сва ки ни во 
по сла у окви ру гру пе по сло ва, 
утвр ђе ног у за 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:

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
10

1,950
2,045
2,055
2,225
2,280
2,340
2,430
2,565
3,160
3,205

09   Послови висококвалификованог 
радника

01
02
03

1,885
2,035
2,075

10  Оперативно – технолошки послови 

01
02
03
04
05

2,110
2,150
1,995
2,225
2,340

11   Послови прераде поштанских 
пошиљака 

01
02
03
04

1,730
1,770
1,845
1,995

12  Референтски послови 

01
02
03
04

2,110
2,225
2,340
2,545

13  Високо стручни послови 

01
02
03
04
05
06
07

2,565
2,795
3,090
3,325
3,400
3,410
3,775

14   Послови оперативно – тактичког 
руковођења 

01
02
03
04

3,175
3,325
3,630
3,705

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

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

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

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

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

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

исто вре ме но са до но ше њем Пла на по-
сло ва ња Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа-
ја „Ср би ја”.

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

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

1.1.2. Го ди не рад ног ста жа
(бри ше се)

Члан 35.( бри ше се)

1.1.3. Ре зул та ти ра да

Члан 36.
Ре зул та ти ра да 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, на осно ву стан дар да, 
нор ма ти ва ра да и дру гих ме ри ла за утвр-
ђи ва ње ре зул та та ра да.

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

Члан 37.
Ре зул та ти ра да за по сле ног утвр ђу ју 

се ку му ла тив ном оце ном оби ма и ква ли-
те та ра да за по сле ног.

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 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.

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

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

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

2)  про ме не основ них за ра да по осно-
ву ре зул та та ра да за из вр ше ни по-
сао по оби му и ква ли те ту.

Члан 41.
Укуп но из дво је на сред ства за по ве ћа-

ње за ра да на осно ву ре ше ња ди рек то ра 
ор га ни за ци о ног де ла Пред у зе ћа, из но се 
2% ме сеч не ма се сред ста ва за за ра де ор-
га ни за ци о ног де ла Пред у зе ћа, уве ћа не 
за не ис ко ри шће ни део ме сеч них ма са 
сред ста ва за за ра де за по сле них за ре до-
ван рад, а по осно ву ума ње ња основ них 
за ра да.

1.3. Уве ћа на за ра да

Члан 42.
За по сле ни има пра во на уве ћа ну 

за ра ду, утвр ђе ну на осно ву чла на 
30. овог ко лек тив ног уго во ра и то:  
(Наредна табела).

1)  за рад ду жи од пу ног рад ног вре ме на (пре ко вре ме ни рад) 35%

2) за рад на дан пра зни ка ко ји је не рад ни дан 110%

3) за рад но ћу 35%

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

5) дво крат ни рад 10%

6)  за сва ку пу ну го ди ну ра да, оства ре ну по осно ву вре ме на про-
ве де ног на ра ду, ако за ко ном ни је дру га чи је про пи са но 0,4%

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 40. 
овог ко лек тив ног уго во ра.

Члан 39.
Ди рек то ри ор га ни за ци о них де ло ва 

Пред у зе ћа ду жни су да пре ко над ле жне 
ди рек ци је до ста вља ју ге не рал ном ди рек-
то ру Пред у зе ћа ме сеч не из ве шта је о из-
вр ше ним про ме на ма основ них за ра да у 
ор га ни за ци о ним де ло ви ма Пред у зе ћа.

1.2. 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 40.
Сред ства за по ве ћа ње основ них за ра-

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

Сред ства из дво је на у ви си ни утвр ђе-
ној ста вом 1. овог чла на, мо гу се ко ри сти-
ти за:

1)  по ве ћа ње основ них за ра да за по-
сле ни ма ко ји ра де на по сло ви ма 
од по себ ног зна ча ја за по сло ва ње 
Пред у зе ћа и оства ру ју из у зе тан до-
при нос у ра ду и

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.

1.4. За ра да из до би ти

Члан 43.
За по сле ни мо гу оства ри ти за ра ду по 

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

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

Члан 44.
Рас по де ла из дво је не ма се сред ста ва 

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

Под пој мом оства ре на за ра да, у сми-
слу ста ва 1. овог чла на, под ра зу ме ва се 
за ра да за по сле ног, оства ре на за оба вље-
ни рад и вре ме про ве де но на ра ду на 
осно ву чла на 30. овог ко лек тив ног уго-
во ра и уве ћа на за ра да на осно ву чла на 
42. овог ко лек тив ног уго во ра.

Члан 45.
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 



17

ПОШТАР

април 2006 � број 142

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, од да на по чет ка ко ри шће ња од су-
ства, сра змер но на кна ди за ра де, ко ју је 
за по сле ни оства рио за вре ме од су ства.

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

2. До ста ва об ра чу на

Члан 46.
Да ном до ста вља ња об ра чу на за ра да, 

сма тра се да је за по сле ни оба ве штен о 
утвр ђи ва њу ње го ве за ра де.

Об ра чун за ра да из ста ва 1. ово га чла-
на до ста вља се лич но.

3. На кна да за ра де

Члан 47.
За по сле ни има пра во на на кна ду за-

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

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

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

си о нал ном бо ле шћу,
(2)  у дру гим слу ча је ви ма, ка да је 

то утвр ђе но по себ ним про пи-
си ма.

Члан 48.
За слу чај не бла го вре ме но сти у ис пла-

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

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

2)  до бро вољ ног да ва ња тки ва и ор-
га на,

3)  не ге бо ле сног де те та мла ђег од три 
го ди не, од пр вог да на спре че но сти 
за рад,

4)  бо ле сти за по сле ног пре ко 30 да-
на,

5)  одр жа ва ња труд но ће пре ко 30 да-
на.

За слу чај ис пла те на кна де за ра де на 
на чин утвр ђен ста вом 1. ово га чла на, 

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

Члан 49.
За по сле ни има пра во на на кна ду про-

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

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

2)  за да не ко ри шће ња го ди шњег од-
мо ра,

3)  за да не ко ри шће ња пла ће ног од су-
ства из чл. 23. и 24. 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)  ре кре а ци је за по сле них у објек ти ма 
Пред у зе ћа за од мор и ре кре а ци ју,

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

Члан 50.
За по сле ни има пра во на на кна ду за-

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

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

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

дав ца,
–  че ка ња и у то ку пре ква ли фи ка ци-

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

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

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

Члан 51.( бри ше се)

4. На кна да тро шко ва

4.1. Пре воз на рад

Члан 52.
За по сле ни има ју пра во на ме сеч ну 

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

Члан 53.
За по сле ни ма, ко ји од ме ста ста но ва-

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

Члан 54.
За по сле ни, ко ји по ред ко ри шће ња 

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

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

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

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

Члан 55.
За по сле ном, ко ме је Пред у зе ће обез-

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

Члан 55а.
За по сле ном ко ји при вр ше њу до ста-

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

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

–  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-
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за ци је, ко ја се об ра чу на ва на це ну мо-
тор ног бен зи на ( МБ 95) по пре ђе ном 
ки ло ме тру, и то за:

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

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

Члан 56.
За по сле ни ин ва ли ди, ко ји због здрав-

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

4.2. Слу жбе ни пут

4.2.1. Слу жбе ни пут у зе мљи

Члан 57.
Под слу жбе ним пу тем у зе мљи под ра-

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

4.2.1.2. Днев ни ца

Члан 58.
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 59.
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 за 
во за че и дру ге за по сле не пу ту ју ћих по-
шта – пре ма ча су по ла ска из га ра же и 
по врат ка у га ра жу, утвр ђе ним Оп штим 
ре дом пре во за.

Члан 60.
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) за сва ких 24 ча са,
(2)  за оста так вре ме на ду жи од 12 

ча со ва,
(3)  за вре ме ма ње од 24, а ду же од 

12 ча со ва,
(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:
(1)  за вре ме ма ње од 12, а ду же од 

8 ча со ва,
(2)  за оста так вре ме на ду жи од 8 ча-

со ва, ако је пут тра јао ви ше да на,
(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 61.
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 62.
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).

4.2.1.3. Тро шко ви пре но ћи шта

Члан 63.
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 64.
За по сле ни ма ко ји не оправ да ју пре-

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

4.2.1.4. Пут ни тро шко ви

Члан 65.
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 66.
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 67.
За по сле ни, ко ме је у на ло гу за слу-

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

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

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

Члан 68.
По ред днев ни це, за по сле ном на слу-

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

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

Члан 69.
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 70.
За по сле ни ко ји уче ству ју на так ми че-

њи ма из чла на 24. став 1. тач ка 3) овог 
ко лек тив ног уго во ра, има ју пра во на 
на кна ду тро шко ва пре но ћи шта и пут-
них тро шко ва, ко је оства ру ју у ви си ни, 
под усло ви ма и на на чин, под ко ји ма те 
на кна де оства ру ју за по сле ни на слу жбе-
ном пу ту у зе мљи.

4.2.1.6. На лог за слу жбе ни пут

Члан 71.
Ге не рал ни ди рек тор за ди рек то ре 

ор га ни за ци о них де ло ва Пред у зе ћа, од-
но сно ди рек тор ор га ни за ци о ног де ла 
Пред у зе ћа за за по сле не ор га ни за ци о-
ног де ла Пред у зе ћа, из да је на ло ге за слу-
жбе ни пут и ове ра ва пут не об ра чу не по 
за вр шет ку слу жбе ног пу та.
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Члан 72.
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 2. овог 
чла на, за по сле ни ко ји је до био акон та ци-
ју тро шко ва на осно ву чла на 58. став 2. 
овог ко лек тив ног уго во ра, ду жан је да 
це ло ку пан из нос акон та ци је вра ти из за-
ра де, при ли ком на ред не ис пла те.

4.2.2. Слу жбе ни пут у ино стран ство

Члан 73.
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 Пред у зе ћа.

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

Члан 74.
За по сле ни ко ји је слу жбе но пу то вао 

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

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

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

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

4.3. Рад на те ре ну
Члан 74а.

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 74б.
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 74в.
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 74г.
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. 63. 
и 64. овог ко лек тив ног уго во ра.

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

Члан 74д. (при ме на од 1. ја ну а ра 
2006. год.)

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.

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

Члан 74.ђ. ( при ме на од 1. ја ну а ра 
2006. год.)

За по сле ни има пра во на ре грес за 
го ди шњи од мор у ви си ни од 1.200,00 
ди на ра.

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

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

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

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

5. Дру га при ма ња

Члан 75.
Под усло ви ма утвр ђе ним овим Ко лек-

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

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

2)  от прем ни ну при од ла ску у пен-
зи ју,

3)  со ли дар ну по моћ утвр ђе ну чла н-
ом 83. овог ко лек тив ног уго во ра,

4)  на кна ду тро шко ва по греб них 
услу га за по сле ном, у слу ча ју 
смр ти чла на уже по ро ди це, а 
чла но ви ма уже по ро ди це у слу-

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

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

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

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

Члан 75а.
Пред у зе ће је ду жно да ко лек тив но 

оси гу ра све за по сле не под јед на ким 
усло ви ма, за слу чај смр ти или ин ва лид-
но сти на ста ле због по вре де на ра ду.

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

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

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

–  ле че ња те жих бо ле сти,
–  на ста лих по сле ди ца услед бо ле-

сти.
У пре го во ри ма о ко лек тив ном оси-

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

5.1. Рад на те ре ну (бри ше се)
Члан 76.(бри ше се)
Члан 77.(бри ше се)
Члан 78.(бри ше се)
Члан 79.(бри ше се)

5.2. Одво је ни жи вот од
по ро ди це

Члан 80.
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 81.
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.
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За по сле ни има пра во на на кна ду за 
одво је ни жи вот од по ро ди це са мо док 
због ра да жи ви одво је но од по ро ди це.

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

Члан 82.
За по сле ни има пра во на от прем ни ну 

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

5.4. Со ли дар не и дру ге по мо ћи

Члан 83.
Со ли дар на и дру га по моћ мо же се 

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

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

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

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

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

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

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

7)  со ли дар ну по моћ за ро ђе ње де те та 
у ви си ни про сеч не ме сеч не за ра де 
у Пред у зе ћу, оства ре не у ме се цу 

ро ђе ња де те та, с тим да пра во на 
по моћ има за по сле на мај ка за сва-
ко ро ђе но де те, а из у зет но и отац 
де те та, уко ли ко мај ка не ра ди у 
Пред у зе ћу,

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

Члан 84.
Со ли дар на по моћ мо же се одо бри ти 

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

1)  у слу ча ју те жих бо ле сти, те жих по-
вре да на ра ду и акут них обо 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 83. 
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, 
Пред у зе ће обез бе ђу је сред ства нај ма-
ње у ви си ни 0,32% сред ста ва пла ни-
ра ног го ди шњег по слов ног при хо да 
Пред у зе ћа у скла ду са го ди шњим про-
гра мом по сло ва ња.

Члан 84а.
Под те жом бо ле шћу, у сми слу чл. 

83. и 84. овог ко лек тив ног уго во ра, 
сма тра ју се сле де ћа обо ље ња:

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

обо ље ња нер вно ми шић ног си-
сте ма,

–  те шки об ли ци кар ди о ва ску лар-
них и дру гих обо ље ња ко ја зах те-
ва ју хи рур шке за хва те, тран спла-
та ци ју ор га на и тки ва,

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

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

Под ду жом бо ле шћу, у сми слу чла-
на 83. 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. 83. и 84. овог ко лек тив ног уго-
во ра, сма тра ју се су пру жник и де ца до 

27. го ди не, под усло вом да се на ла зе 
на ре дов ном шко ло ва њу или уко ли ко 
су од лу ком над ле жног су да ли ше на 
по слов не спо соб но сти, без об зи ра на 
го ди не жи во та.

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

Члан 85.
Кад се на кна да тро шко ва из чла на 

75. тач ка 4), чла на 83. тач. 1) до 4), 6) и 
8) и чла на 84. овог ко лек тив ног уго во-
ра, оства ре не код фон до ва со ци јал ног 
оси гу ра ња или по осно ву ко лек тив ног 
оси гу ра ња, по моћ се мо же ис пла ти ти 
у ви си ни раз ли ке из ме ђу при мље ног 
из но са и из но са на ко ји за по сле ни 
има пра во у скла ду са овим ко лек тив-
ним уго во ром ако про пи си ма ни је дру-
га чи је од ре ђе но.

Члан 86.
За по сле ни има пра во на ју би лар ну на-

гра ду, за уку пан рад у Пред у зе ћу за:
1)  10 го ди на ра да у Пред у зе ћу при го-

дан по клон - у ви си ни до 10% ме-
сеч не за ра де,

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

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

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

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

5.5. Но во го ди шњи по клон
па ке ти ћи за де цу

Члан 87.
Пред у зе ће обез бе ђу је но во го ди шње 

по клон па ке ти ће за де цу за по сле них до 
10 го ди на ста ро сти (по де те ту).

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

5.6. За јам за по сле ни ма

Члан 88.
У скла ду са мо гућ но сти ма Пред у зе-

ћа, ге не рал ни ди рек тор мо же до не ти од-
лу ку о ис пла ти зај ма за по сле ни ма, за на-
бав ку огре ва, зим ни це и уџ бе ни ка, под 
сле де ћим усло ви ма:

1)  да из нос одо бре ног зај ма не мо же 
би ти ве ћи од дво стру ке про сеч не 
ме сеч не за ра де по за по сле ном у 
при вре ди Ре пу бли ке, пре ма по-
след њем об ја вље ном по дат ку ре-
пу блич ког ор га на над ле жног за 
по сло ве ста ти сти ке;

2)  ис пла та зај ма у те ку ћем ме се цу не 
мо же се вр ши ти пре ис пла те за ра-
да за прет ход ни ме сец;
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3)  да се вра ћа ње зај ма вр ши из за ра-
де за по сле ног, нај ду же у шест ме сеч-
них ра та по чев од ис пла те за ра де у 
пр вом на ред ном ме се цу у од но су 
на ме сец у ко ме је ис пла ћен за јам;

4)  да се но ви за јам не мо же одо бри ти 
док се у пот пу но сти не вра ти ра ни-
је до би је ни за јам.

Члан 89.
Под ме сеч ном за ра дом, на осно ву ко-

је за по сле ни оства ру ју пра ва утвр ђе на 
чла ном 82, чла ном 83. став 1. тач. 1, 2. и 
5. до 9. и чла на 86. овог ко лек тив ног уго-
во ра, под ра зу ме ва се про сеч на ме сеч на 
за ра да ис пла ће на у Пред у зе ћу у ме се цу, 
ко ји прет хо ди ис пла ти.

VI. ДРУ ГА ПРА ВА У ВЕ ЗИ
СА РА ДОМ

Члан 90.
Уко ли ко се го ди шњим пла ном по сло-

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

Члан 91.
По сле смр ти за по сле ног, Пред у зе ће 

обез бе ђу је:
(1)  сти пен ди ра ње де це до кра ја про-

пи са ног ре дов ног шко ло ва ња, у ре-
дов но упи са ним го ди на ма, на осно-
ву ре ше ња ге не рал ног ди рек то ра 
и за кљу че ног уго во ра о сти пен ди-
ра њу – у ви си ни 12% у основ ним, 
16% у сред њим и 20% у ви шим и 
ви со ким шко ла ма про сеч не ме сеч-
не за ра де, ис пла ће не у Пред у зе ћу 
у ме се цу ко ји прет хо ди ис пла ти.

(2)  при о ри тет у за по шља ва њу у Пред-
у зе ћу де це или брач ног дру га, 
уко ли ко је смрт на сту пи ла као по-
сле ди ца по вре де на ра ду или про-
фе си о нал ног обо ље ња.

VII. РАД НЕ ОБА ВЕ ЗЕ
ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 92.
За по сле ни има ју оба ве зе:
1)  да по сло ве ко ји су им по ве ре ни 

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

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

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

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

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

6)  да се по на ша ју на на чин ко ји им 
омо гу ћа ва рад у Пред у зе ћу и ко ји 

обез бе ђу је до бре ме ђу људ ске и ме-
ђу на ци о нал не од но се;

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

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

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

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

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

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

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

Члан 92а.
За по сле ни мо же да бу де при вре-

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

Члан 92б.
Пред у зе ће мо же да от ка же уго вор 

о ра ду за по сле ном, на на чин и по по-
ступ ку пред ви ђе ним За ко ном, у слу ча-
ју да за по сле ни сво јом кри ви цом учи-
ни сле де ће по вре де рад них оба ве за:

1.  не про пи сно, не са ве сно или не-
бла го вре ме но из вр ша ва ње рад-
них оба ве за;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.  нео вла шће на упла та или ис пла-
та са те ку ћег ра чу на и за др жа ва-
ње ис пла ће ног нов ца за се бе;

18.  ис пла та са те ку ћег ра чу на нео-
вла шће ном ли цу;

19.  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,
ОСПО СО БЉА ВА ЊЕ

И СТРУЧ НО УСА ВР ША ВА ЊЕ 
ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 93.
У скла ду за го ди шњим про гра мом 

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

1)  шко ло ва ња на сред њим, ви шим и 
ви со ким шко ла 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 94.
За по сле ни је оба ве зан да се обра зу-

је, оспо со бља ва и струч но уса вр ша ва, 
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у скла ду са по тре ба ма про це са ра да у 
Пред у зе ћу.

Од лу ку о упу ћи ва њу на струч но обра-
зо ва ње, оспо со бља ва ње и струч но уса-
вр ша ва ње за по сле них, до но си ге не рал-
ни ди рек тор пред у зе ћа или за по сле ни 
ко га он овла сти.

Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе из ме ђу 
Пред у зе ћа и за по сле ног, ко га је Пред у зе-
ће упу ти ло на обра зо ва ње, оспо со бља ва-
ње и струч но уса вр ша ва ње, у скла ду са 
чла ном 93. тач ка 1) од 4) овог ко лек тив ног 
уго во ра, уре ђу ју се по себ ним уго во ром.

IX. УТВР ЂИ ВА ЊЕ
ОД ГО ВОР НО СТИ ЗА ШТЕ ТУ

Члан 95.
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 96.
Ви си на ште те утвр ђу је се на осно ву 

по да та ка из до ку ме на та, на осно ву ко јих 
се са си гур но шћу мо же утвр ди ти из нос 
ште те.

Ако се ви си на ште те не мо же утвр ди-
ти у тач ном из но су, или би ње но утвр ђи-
ва ње про у зро ко ва ло Пред у зе ћу не сра-
змер не тро шко ве, ви си ну на ста ле ште те 
утвр ђу је слу жба у Пред у зе ћу, на осно ву 
про це не о ви си ни ште те.

Члан 97.
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 утвр ђе ном ре ше њем из ста ва 1. овог 

чла на, Пред у зе ће мо же под не ти ту жбу 
над ле жном су ду.

Члан 98.
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 96. овог ко лек тив ног 
уго во ра.

X. КО ЛЕК ТИВ НО
ОСИ ГУ РА ЊЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ

(бри ше се )
Члан 99. ( бри ше се )

XI. ВИ ШАК ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 100.
Уко ли ко у Пред у зе ћу услед тех но ло-

шких, еко ном ских или ор га ни за ци о них 
про ме на пре ста не по тре ба за оба вља-
ње од ре ђе них по сло ва, или уко ли ко се у 
оба вља њу од ре ђе них по сло ва утвр ди ви-
шак за нај ма ње 20 за по сле них у пе ри-
о ду од 90 да на, Пред у зе ће је оба ве зно 
да са ре пре зен та тив ним син ди ка ти ма 
за кљу чи спо ра зум о кри те ри ју ми ма за 
ре ша ва ње ви шка за по сле них и о на чи ну 
збри ња ва ња за по сле них, ко ји ма пре ста-
је рад ни од нос по том осно ву.

Члан 101.
При утвр ђи ва њу кри те ри ју ма, на 

осно ву чла на 100. овог ко лек тив ног уго-
во ра, мо ра се обез бе ди ти да пр вен стве-
но пре ста не рад ни од нос за по сле ни ма:

1.  ко ји у ка лен дар ској го ди ни ис пу ња-
ва ју, или ће у на ред не две го ди не 
ис пу ни ти је дан од усло ва за оства-
ри ва ње пра ва на пен зи ју,

2.  ко ји до бро вољ но при хва те да им 
пре ста не рад ни од нос,

3.  ко ји има ју кра ћи рад ни стаж у Пре-
дузе ћу.

Члан 102.
За слу чај от ка за уго во ра о ра ду због 

тех но ло шких еко ном ских или ор га ни за-
ци о них про ме на, Пред у зе ће је ду жно 
да за по сле ном ис пла ти от прем ни ну пре 
пре стан ка рад ног од но са и то за:

1)  до три го ди не про ве де не у рад ном 
од но су – у ви си ни дво стру ког из но-
са за ра де за по сле ног од но сно про-
сеч не ме сеч не за ра де, ако је то за 
ње га по вољ ни је,

2)  три и ви ше го ди на про ве де них у 
рад ном од но су – у ви си ни јед но-
стру ке за ра де за по сле ног, од но сно 
про сеч не ме сеч не за ра де, ако је то 
за ње га по вољ ни је, за сва ку го ди ну 
про ве де ну у рад ном од но су, с тим 
да укуп ни из нос от прем ни не не 
мо же би ти ве ћи од пе то стру ког из-
но са за ра де за по сле ног, од но сно 
про сеч не ме сеч не за ра де, ако је то 
за ње га по вољ ни је.

Члан 103.
По ред ис пла те от прем ни не из чла на 

102. овог ко лек тив ног уго во ра, ли цу ко је 
је про ве ло у рад ном од но су шест и ви ше 
го ди на, а ко ме је пре стао рад ни од нос у 
Пред у зе ћу због тех но ло шких, еко ном-
ских или ор га ни за ци о них про ме на, ис-
пла ти ће се по пре стан ку рад ног од но са 
по се бан из нос на име от прем ни не.

От прем ни на из ста ва 1. ово га чла на, 
за ше сту и сва ку на ред ну го ди ну про ве де-
ну у рад ном од но су, утвр ђу је се у ви си ни 
јед но стру ке про сеч не ме сеч не за ра де, ис-
пла ће не у Пред у зе ћу у ме се цу, ко ји прет-
хо ди ме се цу у ко ме се вр ши ис пла та.

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

Уко ли ко при ма лац от прем ни не утвр-
ђе не на осно ву ста ва 2. овог чла на, за сну-
је рад ни од нос пре ис те ка ро ка сук це сив-
не ме сеч не ис пла те, гу би пра во на да љу 
ис пла ту, с тим да не ма оба ве зу вра ћа ња 
већ при мље ног из но са.

Члан 104.
При утвр ђи ва њу ви си не от прем ни не, 

ко ја се ис пла ћу је за по сле ни ма на осно-
ву чла на 102. овог ко лек тив ног уго во ра, 
узи ма се за ра да за по сле ног, од но сно 
про сеч на ме сеч на за ра да у Пред у зе ћу 
за ме сец ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме за-
по сле ном пре ста је рад ни од нос.

XII. ЗА ШТИ ТА НА РА ДУ

Члан 105.
Пред у зе ће је ду жно да при ме њу је 

про пи се ко ји ма се обез бе ђу је без бед-
ност, здрав стве на за шти та, за шти та лич-
ног ин те гри те та и дру га пра ва у скла ду 
са за ко ном.

Пред у зе ће је оба ве зно да код уво ђе-
ња но вих тех но ло ги ја пла ни ра ме ре за-
шти те на ра ду и ин фор ми ше за по сле не 
о тех но ло шким ка рак те ри сти ка ма и мо-
гу ћим ути ца ји ма тих тех но ло ги ја на здра-
вље и си гур ност за по сле них.

Пред у зе ће је оба ве зно да, у ци љу за-
шти те за по сле них на ра ду, обез бе ди:

1)  усло ве за не сме та ни рад у свим рад-
ним и по моћ ним про сто ри ја ма,

2)  здрав стве ну за шти ту, пу тем здрав-
стве них пре гле да, по себ но за за по-
сле не ко ји ра де на по сло ви ма са 
по ве ћа ним ри зи ком на ра ду,

3)  бес плат не си сте мат ске пре гле де за-
по сле них, ко ји ра де на по сло ви ма 
штет ним по здра вље,

4)  по треб на сред ства и опре му лич не 
за шти те у скла ду са ва же ћим про-
пи си ма о за шти ти на ра ду,

5)  по себ не усло ве за рад за по сле них, 
код ко јих по сто ји опа сност од на-
стан ка про фе си о нал них обо ље ња,

6)  оспо со бља ва ње за по сле них за пра-
вил ну при ме ну сред ста ва и ме ра 
за шти те на ра ду.
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Члан 106.
Пред у зе ће је ду жно да оси гу ра ис-

прав ност сред ста ва за рад, у скла ду са 
ва же ћим про пи си ма из обла сти за шти те 
на ра ду и да вр ши кон тро лу истих у утвр-
ђе ним ро ко ви ма.

Члан 107.
За по сле ни ма, ко ји због здрав стве ног 

ста ња на осно ву ре ше ња над ле жног ор-
га на не мо гу оба вља ти по сло ве за ко је 
су за сно ва ли рад ни од нос и на ко ји ма су 
ра ди ли до про ме не здрав стве ног ста ња, 
омо гу ћи ће се оба вља ње дру гих од го ва ра-
ју ћих по сло ва у скла ду са ре ше њем пре-
ма пре о ста лој здрав стве ној спо соб но сти, 
ако про пи си ма ни је дру га чи је од ре ђе но.

Члан 108.
У ци љу ства ра ња усло ва за без бед но 

и не сме та но функ ци о ни са ње ПТТ са о-
бра ћа ја, Пред у зе ће у окви ру оспо со бља-
ва ња за по сле них за пра вил ну при ме ну 
сред ста ва и ме ра за шти те на ра ду, обез-
бе ђу је об у ча ва ње за по сле них и из обла-
сти пр ве по мо ћи.

Члан 109.
У ве зи спро во ђе ња ме ра за шти те на 

ра ду, син ди ка ти има ју пра во да:
1)  бу ду оба ве ште ни о свим про ме на-

ма од бит ног ути ца ја на си гур ност 
и здра вље за по сле них,

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 за шти те на ра ду,

3)  сво јом ак тив но шћу под сти чу оста-
ле за по сле не за рад на си гу ран на-
чин и 

4)  при сту пе свим ме сти ма ра да, ра ди 
упо зна ва ња са усло ви ма ра да.

XI II. УСЛО ВИ ЗА РАД
СИН ДИ КА ТА У ПРЕД У ЗЕ ЋУ

Члан 110.
Ге не рал ни ди рек тор је ду жан да обез-

бе ди усло ве за де ло ва ње син ди ка та, у 
скла ду са њи хо вом уло гом у за шти ти 
пра ва и уна пре ђе ња про фе си о нал них и 
еко ном ских ин те ре са њи хо вих чла но ва, 
за по сле них у Пред у зе ћу, као и да их ин-
фор ми ше о пи та њи ма ко ја су од бит ног 
зна ча ја за ма те ри јал ни и со ци јал ни по ло-
жај за по сле них.

Члан 111.
Пред у зе ће је ду жно да обез бе ди об-

ра чун и упла ту син ди кал не чла на ри не 
на ра чу не син ди ка та, при ли ком сва ке 
ис пла те за ра да.

Син ди ка ти су ду жни да Пред у зе ћу до-
ста ве ове ре не спи ско ве сво јих чла но ва.

Члан 112.
Ге не рал ни ди рек тор је ду жан да пред-

став ни ци ма син ди ка та до зво ли да за по-
сле ни ма до ста ве ин фор ма ци је, бил те не, 
пу бли ка ци је и дру га ак та син ди ка та.

Пред став ни ци ма син ди ка та до зво ље-
но је да ис ти чу оба ве ште ња син ди ка та у 
„ПТТ гла сни ку” и у про сто ри ја ма Пред у зе-
ћа, на ме сти ма од ре ђе ним за ту на ме ну.

1. По слов ни про стор

Члан 113.
Пред у зе ће ће у окви ру рас по ло жи вих 

мо гућ но сти, за по тре бе ре пре зен та тив-
них син ди ка та обез бе ди ти ко ри шће ње 
по слов ног про сто ра, ко ји је нео п хо дан 
за ак тив но сти ко је ре пре зен та тив ни син-
ди ка ти пред у зи ма ју у скла ду са сво јим 
про грам ским ак тив но сти ма на осно ву 
ко лек тив ног уго во ра и дру гих ака та 
Пред у зе ћа и ака та ре пре зен та тив них 
син ди ка та.

Ре пре зен та тив ним син ди ка ти ма се 
обез бе ђу је по тре бан про стор за рад, 
ка ко у се ди шту Пред у зе ћа, та ко и у се ди-
шту син ди кал них ор га ни за ци ја у рад ним 
је ди ни ца ма.

Од лу ку о ве ли чи ни и ло ка ци ји про-
сто ра за рад, чи је се ко ри шће ње обез бе-
ђу је за по тре бе ре пре зен та тив них син-
ди ка та, до но си ге не рал ни ди рек тор или 
за по сле ни ко га он овла сти, у скла ду са 
рас по ло жи вим по слов ним про сто ром, 
при че му во ди ра чу на о нео п ход ним по-
тре ба ма ре пре зен та тив них син ди ка та.

Пред у зе ће је са гла сност да про стор 
за рад, ко ји се обез бе ђу је за рад ре пре-
зен та тив них син ди ка та, бу де опре мљен 
кан це ла риј ским на ме шта јем и нео п ход-
ним сред стви ма ра да.

2. Оба вља ње струч но
ад ми ни стра тив них по сло ва

Члан 114.
Пред у зе ће за по тре бе ре пре зен та-

тив них син ди ка та обез бе ђу је оба вља ње 
сле де ћих струч них и ад ми ни стра тив них 
по сло ва:

1) прав них, 
2) фи нан сиј ских,
3) ад ми ни стра тив но-тех нич ких,
4) дак ти ло граф ских,
5) умно жа ва ња и ди стри бу ци је ма те-

ри ја ла.

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

Члан 115.
За вре ме тра ја ња ман да та:
1)  пред сед ни ка и се кре та ра ре пре-

зен та тив них син ди ка та и 
2)  нај ви ше по јед ног чла на ор га на 

ре пре зен та тив них син ди ка та на 
сва ких 1.500 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 117. овог 
ко лек тив ног уго во ра, на обра зло же ни 
пред лог ре пре зен та тив них син ди ка та о 
по тре би њи хо вог ан га жо ва ња у син ди ка-
ту у ре дов ном рад ном вре ме ну.

За вре ме док оба вља ју функ ци ју, 
пред сед ник и се кре тар ре пре зен та тив-
них син ди ка та оства ру је на кна ду за ра де 
у ви си ни утвр ђе ној уго во ром о ра ду, уве-
ћа ну за од го ва ра ју ћи про це нат, та ко да 
уку пан из нос на кна де за ра де не мо же 
пре ћи ви си ну за ра де ко ја од го ва ра по-
сло ви ма по моћ ни ка ди рек то ра рад не 
је ди ни це.

За по сле ни, ко ји у скла ду са ста вом 1. 
тач ком 2) ово га чла на не оба вља ју по сло-
ве утвр ђе не уго во ром о ра ду, оства ру ју на-
кна ду за ра де утвр ђе не уго во ром о ра ду.

Ре ше ња о на кна ди за ра да за по сле ни-
ма из ста ва 3. и 4. ово га чла на, до но си 
ге не рал ни ди рек тор или за по сле ни ко га 
он овла сти, на пред лог ре пре зен та тив-
них син ди ка та.

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

Члан 116.
Акт о си сте ма ти за ци ји по сло ва у 

пред у зе ћу до но си ге не рал ни ди рек тор 
уз прет ход но при ба вље но ми шље ње ре-
пре зен та тив них син ди ка та.

Ре пре зен та тив ни син ди ка ти ми шље-
ње из ста ва 1. овог чла на до ста вља ју у ро-
ку од 10 да на од да на при је ма зах те ва.

Члан 117.
Усло ви за рад син ди ка та уре ђу ју се 

уго во ром, од но сно спо ра зу мом, ко ји за-
кљу чу ју ге не рал ни ди рек тор и син ди ка-
ти, у скла ду са за ко ном и овим ко лек тив-
ним уго во ром.

Члан 118.
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 због сво јих ак-
тив но сти као пред став ник за по сле них, 
ако по сту па у скла ду са за ко ном и овим 
ко лек тив ним уго во ром.

Ре пре зен та тив ни син ди ка ти има ју 
пра во на уче шће у пре го во ри ма и за кљу-
чи ва њу овог ко лек тив ног уго во ра.

XIV. РЕ ША ВА ЊЕ СПО РО ВА
(бри ше се )

Члан 119. ( бри ше се )

XV. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ 
ОД РЕД БЕ

Члан 120.
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 
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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 121.
Овај ко лек тив ни уго вор за кљу чу је се 

на пе ри од до три го ди не.
Ва же ње овог ко лек тив ног уго во ра мо-

же пре ста ти на на чин утвр ђен за ко ном.
Из ме не и до пу не овог ко лек тив ног 

уго во ра, вр ше се анек сом, на на чин и по 

по ступ ку за за кљу чи ва ње ко лек тив ног 
уго во ра.

Члан 122.
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. 37/92, 45/92, 44/94, 65/94) и (“Слу-
жбе ни ПТТ гла сник”, број 162/96), као и 
Пра вил ник за при ме ну Ко лек тив ног уго-

во ра Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја” (“Слу жбе ни ПТТ гла сник”, бр. 
71/92, 88/93, 106/1/94, 110/94, 114/94, 
129/95, 144/96, 154/96, 157/96, 186/98, 
207/99, 224/2000 и 301/2003).

Члан 123. ( бри ше се)

Члан 124.
Овај ко лек тив ни уго вор сту па на сна-

гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

МА ЛО СТА ТИ СТИ КЕ

Со ци јал ни по ло жај и жи вот ни
стан дард

Нај ве ће про сеч не не то за ра де у 
де цем бру у Ср би ји ис пла ће не 

су за по сле ни ма у обла сти фи нан сиј-
ског по сре до ва ња 52.900 дин (607,33 
евра), про из вод њи ду ван ских про-
из во да 51.855 дин.(595,34 евра) и 

но вем бар де цем бар еври

Укуп на про сеч на за ра да 27.378 дин 32.244 дин 370,20

Укуп на про сеч на
за ра да без по ре за
и доприноса

18,697 дин
(ре а лан раст

од 1,06 од сто)

22.079 дин
(ре а лан раст

од 16,2 од сто)
253,20

Про сеч на за ра да
у при вре ди 25.862 дин 29.981 дин 344,21

Про сеч на за ра да у при вре-
ди без по ре за и до при но са

17.685 дин
(ре а лан раст

0,15 од сто)

20.563 дин
(ре а лан раст

од 14,4 од сто)
236,08

Про сеч на за ра да
у ван при вре ди 30.786 дин 37.318 дин 428,45

Про сеч на за ра да
у ван при вре ди без
по ре за и до при но са

20.971 дин
(ре а лан раст

од 2,82 од сто)

25.479 дин
(ре а лан раст

од 19,6 од сто)
292,53

Нај ни жа це на ра да
– за га ран то ва на за ра да*** 7.216 дин 7.216 дин 82,85

пре ди ва и тка ни на 7.064 дин (81,10 
евра) и пре ра ди др ве та и про из во ди-
ма од др ве та и плу те 7.673 дин.

Про сеч на за ра да ко ја је ис пла ће-
на у Ре пу бли ци Ср би ји, у де цем бру 
2005. го ди не, ве ћа је у од но су на за-

за ра де у при вре ди по ра сле за 10,32 
од сто, а у ван при вре ди 5,35 од сто. И 
по ред то га што је у прет ход ној го ди-
ни ре а лан раст за ра да у при вре ди 
био ве ћи од ра ста за ра да у ван при-
вре ди, ван при вре да ис пла ћу је за 
15,4 про цен та ве ће за ра де од при-
вре де (по да так из де цем бра 2005.).

У фе бру а ру 2006. го ди не утвр ђе-
на је ми ни мал на за ра да за пе ри од 
ја ну ар – јун 2006. год. у не то из но су 
од 46 дин. по рад ном ча су (Од лу ка 
Со ци јал но еко ном ског са ве та о ви си-
ни ми ни мал не за ра де за пе ри од ја-
ну ар-јун 2006. год., ко ја је об ја вље на 
у Слу жбе ном гла сни ку РС бр. 11 од 
7. фе бру а ра 2006. год). По сло дав ци 
ко ји су ис пла ти ли ми ни мал ну за ра ду 
у ви си ни ми ни мал не за ра де за пе ри-
од јул-де цем бар у из но су од 41 дин 
по рад ном ча су, пре об ја вљи ва ња 
но ве це не рад ног ча са, ду жни су да 
ис пла те раз ли ку за ра де и по ре за и 
со ци јал них до при но са. Ми ни мал на 
за ра да за ја ну ар 2006. из но си 8.096 
дин. не то, од но сно 11.888,40 дин. 
бру то.

ЦЕНЕ НА МАЛО
И ТРОШКОВИ ЖИВОТА

И по след њи квар тал 2005. го ди-
не у Ре пу бли ци Ср би ји обе ле жен је 
ре ла тив но ви со ким ра стом це на на 
ма ло и тро шко ва жи во та. Као што 
се из при ло же не та бе ле ви ди, це не 
су у но вем бру по ра сле за 1,2 од сто, 
а у де цем бру за чак 2,2 про цен та. 
Та ква кре та ња су ре зул ти ра ла укуп-
ним по ве ћа њем це на од 16,5 од сто, 

ра ду ис пла ће ну у де цем бру 2004. за 
27,29 од сто (то је но ми нал ни раст 
за ра де за го ди ну да на). У том пе ри о-
ду за ра де су ре ал но по ра сле за 8,70 
про це на та, с тим што су ре ал не не то 

*** Утвр ђе ни из нос ми ни мал не за ра де за пе ри од ју ли/де цем бар 2005. го ди не 
из но сио је 41,00 дин, а у пе ри о ду ја ну ар – јун 2005. из но си ла је 38,50 дин по рад-
ном ча су.

обла сти по сло ва са не крет ни на ма 
50.911 дин (584,50 евра), а нај ма ње 
за по сле ни ма у обла сти про из вод ње 
одев них пред ме та и кр зна 4.891 дин 
(56,15 евра), про из вод њи тек стил них 
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ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У 2005. ГОДИНИ

Јануар
– де цем бар 2005.

Бру то
дин.

Не то
ДИН

Не то
€

Укупно 25.514 17.443 211,79

Привреда 24.072 16.472 200,00

Ванпривреда 28.754 19.623 238,26

СРБИЈА – РАСТ ЦЕНА НА МАЛО И ТРОШКОВИ ЖИВОТА

индекс раста
XI 2005 Х 2ОО5

Индекс раста
XII 2005 XI 2005

XII 2005
XII 2004

Цене на мало 101,2 102,2 116,5

Трошкови живота 101,3 101,6 117,1

а тро шко ва жи во та од 17,1 про цен та 
на го ди шњем ни воу. Пре ма прет ход-
ним по да ци ма На род не бан ке Ср би-
је сто па ин фла ци је у де цем бру 2005. 
го ди не у од но су на де цем бар 2004. 
го ди не је на ни воу од 17,7 од сто.

ПОТРОШАЧКА КОРПА
За 11 ме се ци 2005. го ди не про сеч-

на по тро шач ка кор па ко ју пра ти Ми-
ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и услу-
га на осно ву по да та ка Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку је по ску пе ла за 
15,4 од сто, а ми ни мал на по тро шач ка 
кор па за 17 про цен та, што ука зу је да 
су нај ви ше по ску пе ле основ не жи вот-
не на мир ни це, те је глав ни удар на 
бу џе те нај си ро ма шни јих по ро ди ца. 
Ти ме се на ме ће осно ва но пи та ње: да 
ли се у Ср би ји при ме њу је стра те ги ја 
за сма ње ње или стра те ги ја за по ве-
ћа ње си ро ма штва?

Пратили смо син ди кал ну по тро-
шач ку кор пу за че тво ро чла но до ма-
ћин ство, чи ја је струк ту ра утвр ђе на 
у са рад њи са Ка те дром за ис хра ну 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. 
У ја ну а ру ове го ди не кор па је ко шта-
ла 33.076,44 ди на ра (375,87€), од 
че га је 18.858,65 дин. од ла зи ло за 
ис хра ну, 1.575,19 дин. за хи ги је ну, 
2.891,20 дин. за оде ва ње, 4.987,80 за 
тро шко ве ста но ва ња, 2.400,00 дин. 
за пре воз и 2.363,60 за обра зо ва ње 
и оста ле кул тур не по тре бе.

Под ад ми ни стра тив ном сто пом 
не за по сле но сти под ра зу ме ва се 
број не за по сле них ли ца ре ги стро ва-
них у На ци о нал ној слу жби за за по-
шља ва ње у од но су на збир укуп ног 
бро ја за по сле них и не за по сле них ли-
ца у пе ри о ду за ко ји се да је по да так. 
У струч ној слу жби Са ве за син ди ка та, 
на осно ву рас по ло жи вих по да та ка о 

га са и во де оства ри ла је раст од 28,6 
од сто, пре ра ђи вач ка ин ду стри ја 
11,5 про цен та и ва ђе ње ру да и ка ме-
на 10,6 од сто.

На ни воу укуп не при вре де при-
сут ни су по зи тив ни трен до ви у из во-
зу ро ба, про ме ту тр го ви не на ма ло, 
у са о бра ћа ју укуп но, го ве дар ству, а 
не га тив ни трен до ви су при сут ни у 
за по шља ва њу, не пре кид ном ра сту 
це на и ин фла ци ји и раз во ју ту ри-
зма.

СТА ЊЕ У ПО ШТИ
За ра де за по сле них у По шти Ср би-

је но ми нал но су по ра сле за 20,5 про-
це на та (де цем бар 2005 у од но су на 
исти ме сец у 2004-тој го ди ни). Та ко 
је про сеч на пла та у ја ну а ру про шле 
го ди не из но си ла 18.200 ди на ра, док 
је у де цем бру тај из нос био 21.947 
ди на ра. Ка да се узме у об зир раст 
тро шко ва жи во та у 2005-тој го ди ни 
од 17,1 од сто, до би ја се ре ал на раст 
за ра да за по сле них од скром них 2,9 
про це на та.

из вод ње у 2005. го ди ни из но си ло 
0,8 про це на та. То ком 2005. го ди не 
по ра сту ин ду стриј ске про из вод ње 
нај ви ше је до при не ла про из вод ња 
основ них ме та ла (21,8 од сто), за тим 
про из вод ња мо тор них во зи ла и при-
ко ли ца (20,3 про цен та) и ва ђе ње ру-
да не ме та ла и ка ме на (17,2 од сто), 
а нај ве ћа ре це си ја је за бе ле же на у 
де лат но сти про из вод ње кан це ла-
риј ских и ра чун ских ма ши на (пад од 
74,4 од сто) и про из вод њи оста лих 
ма ши на и уре ђа ја (осим елек трич-
них), где је за бе ле жен пад од 39,1 
од сто. По сма тра но по сек то ри ма, 
у де цем бру 2005., у од но су на про-
сек из 2004. го ди не, про из вод ња и 
ди стри бу ци ја елек трич не енер ги је, 

ЗАПОСЛЕНИ И НЕЗАПОСЛЕНИ

СРБИЈА

Новембар 2005.

Број запослених 2.050.599

Број регистрованих на Тржишту рада* 994.098

Активно траже запослење 896.190

Стопа незапослености 27,10 %5

* 3авод за тр жи ште ра да Ре пу бли ке Ср би је ре ги стру је ли ца ко ја се по ра-
зним осно ва ма при ја вљу ју Тр жи шту ра да, а по себ но не за по сле на ли ца ко ја 
ак тив но тра же за по сле ње.

од но су бро ја ли ца ко ја тра же за по-
сле ње и за по сле них ли ца из ра чу на-
та је сто па не за по сле но сти од 30,4 
од сто у Ср би ји и 25,7 од сто у Цр ној 
Го ри.

ПРИ ВРЕ ДА
– ИН ДУ СТРИЈ СКА

ПРО ИЗ ВОД ЊА
Не га тив на кре та ња из пр ве по-

ло ви не го ди не ре зул ти ра ла су да је 
укуп но по ве ћа ње ин ду стриј ске про-
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Мла ђе ко ле ге се да нас збу не кад 
ви де ста ри знак ПТТ-а у ви ду ле-

ти ли це. По што сам чи тав рад ни век 
про вео у овој ку ћи, тру дим се да им 
об ја сним од но се у на шој „ПТТ по ро-
ди ци” не ка да и са да.

Та ле ти ли ца је би ла 
у ви ду ра ке те и сим бо-
ли зо ва ла је бр зи ну, а 
скра ће ни ца ПТТ зна чи 
„по шта, те ле гра фи ја, те-
ле фо ни ја”. По што смо 
би ли др жав на фир ма, 
од но се у на шој по ро ди-
ци је увек де фи ни са ла 
др жа ва. Би ли смо по-
ро ди ца са три се стре 
и жи ве ли смо као у 
ста рој па три јар хал ној 
по ро ди ци – под истим 
кро вом.

Се стре су по ма га ле 
јед на дру гој кад год за-
тре ба: око Но ве го ди не 
за че стит ке, око по ла га ња мре жних 
ка бло ва и сл. Као у сва кој по ро ди ци, 
по не кад смо се љу ти ли јед ни на дру-
ге и то нај ви ше око то га ко се ви ше 
ума ра од по сла и ко ко га из др жа ва. 
Али, све у све му, ле по се жи ве ло и 
што је нај ва жни је – фи но смо се дру-
жи ли. По шта је би ла нај вред ни ја се-
стра и нај ви ше је ра ди ла, а те ле фо ни-
ја је има ла нај ви ше па ра и по ма га ла 
је дру ге две се стре.

По чет ком де ве де се тих го ди на 
у на шу ПТТ по ро ди цу је ушао не ки 
уљез „Моб тел”, ко ји нас је чи та вих 
13 го ди на ис ко ри шћа вао и ни шта ни-
је пла ћао ни на ма ни др жа ви. Ових 
да на др жа ва раш чи шћа ва од но се и 
ви де ће се ка ко је и на чи ју ште ту све 
то ис па ло.

Др жа ва је 1997. го ди не ре ши ла да 
дру га чи је де фи ни ше од но се у на шој 
ПТТ по ро ди ци: те ле гра фи ја је већ 
би ла ста ра (уско ро ће да не ста не), 
а по шта и те ле фо ни ја тре ба да се 
не ка ко раз ве ду, и да на пра ве мо де-
ран европ ски брак. „Та та” Те ле ком 
ће и да ље да углав ном за ра ђу је, јер 
је ком па ни ја са нај ве ћим про фи том 
у зе мљи, а „ма ма” По шта ће да чу ва 

ИЗ ИСТО РИ ЈА ТА „ПО РО ДИ ЦЕ ПТТ” КРА ЈЕМ 20. И ПО ЧЕТ КОМ 21.ВЕ КА

Ма ло љу ба ви, ма ло сва ђе
за јед нич ку имо ви ну (ма ме увек бо-
ље чу ва ју па ре не го та те) и да бу де 
вла сник 51 од сто Те ле ко ма, 85 про-
це на та По штан ске ште ди о ни це и 49 
од сто Моб те ла. Те о рет ски је то та ко, 
али у прак си ма ма че сто има фи нан-

сиј ских про бле ма кад тре ба да нам 
ку пи но ву опре му, па по зајм љу је од 
др жа ве.

Има мо ми у на шој ПТТ по ро ди ци 
и јед ну бо га ту „тет ку” – По штан ску 
ште ди о ни цу и она је увек би ла наш 
до бро твор. Тет ка је по не кад до но си-
ла по кло не (кра јем осам де се тих го-

ди на 12 МРX ра чу на ра по Ср би ји) и 
ми смо је ува жа ва ли и ра ди ли за њу. 
Тет ка је и да нас жи ва и здра ва и има 
пу но па ра.

Кра јем де ве де се тих го ди на та та 
Те ле ком је на сил но уте ран у јед ну 
„ин тер на ци о нал ну ван брач ну ве зу” 
са Ита ли јан ком и Гр ки њом, а ма ма се 
ту ни шта ни је пи та ла. Је два смо про-

шле го ди не ску пи ли па ре да та ту от-
ку пи мо и одво ји мо бар од те Ита ли-
јан ке, док је са Гр ки њом још у ве зи.

Ових да на се од но си у по ро ди ци 
уре ђу ју по мо дер ном европ ском мо-
де лу, по ја вљу ју се и не ки но ви чла-

но ви по ро ди це (Те лус, 
Пост турс), би ће их уско-
ро још (што брач них што 
ван брач них) и од но си у 
по ро ди ци ПТТ ће би ти 
вр ло ин те ре сант ни. Са да 
жи ви мо у јед ној мо дер-
ној по ро ди ци, одво је ни 
су ма ма и та та, а и де ца 
се одва ја ју и жи ве по себ-
но. Ме ђу соб не од но се 
уре ђу је мо уго во ри ма, за-
јед нич ки сте че ну имо ви-
ну крч ми мо ме ђу соб но. 
Ових да на је та та ма ми 
пла тио не ку али мен та ци-
ју (ди ви ден де) и ма ма је 
ма ло жив ну ла. Ка ко ће се 

све ор га ни за ци о но за вр ши ти мла ди 
ће ви де ти и до жи ве ти.

По уну тра шњо сти се та та и ма ма 
још дру же и одр жа ва ју за јед нич ке 
од но се, а у Бе о гра ду је то баш мо-
де ран европ ски брак, у ко ме сва ко 
во ди свој жи вот, а ви ђа ју се са мо на 
рет ким по ро дич ним сла вљи ма.

На кра ју, са вет мла дим ко ле га ма: 
Не за бо ра ви те, у про шлом ве ку сви 
смо би ли јед на за јед нич ка по ро ди-
ца, сви по ти че мо од истог пре тка. И 
за то се во ли те и по штуј те као до бри 
ро ђа ци. По сао нам у су шти ни оста је 
исти – пре нос по ру ка, по шиљ ки и по-
да та ка, ме ња се са мо тех но ло ги ја:

Ко ле га из Ужи ца

ЉУ БАВ НЕ ПО РУ КЕ КРОЗ ИСТО РИ ЈУ
Кад су љу бав не по ру ке у пи та њу ПТТ тех но ло ги је су се сме њи ва ле: 

Нај пре је По шта би ла глав на, по сто ја ле су са мо пи са не по ру ке Ка сни је је 
По шта за ви де ла Те ле ко му, јер су љу бав на пи сма по че ли све ви ше да за ме-
њу ју љу бав ни те ле фон ски раз го во ри (љу бав пре ко жи це).

Са да мо бил на те ле фо ни ја по рав на ва ре зул тат. Љу бав не по ру ке се опет 
пи шу, до ду ше елек трон ски, а Те ле ком их пре но си. У бу дућ но сти ће све ре-
ша ва ти ин фор ма ти ка (љу бав пре ко ин тер не та). Ка ко ће то из гле да ти на 
мла ђи ма оста је да де фи ни шу, а ми ста ри ји смо ви ше за ста ре тех но ло ги је 
и ди рект не кон так те. 
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ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ НА ШЕ РАД НИ ЦЕ У МИ НИ СТАР СТВУ ЗА ДИ ЈА СПО РУПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ НА ШЕ РАД НИ ЦЕ У МИ НИ СТАР СТВУ ЗА ДИ ЈА СПО РУ

Ро ман са срећ ним кра јемРо ман са срећ ним кра јем
Ја сми на Јан ко вић, ди пло ми ра ни 

со ци јал ни рад ник у Ди рек ци ји за 
ка дро ве, по сле две збир ке пе са ма за 
де цу, об ја ви ла је је се нас и за па жен 
ро ман „Ја се но ви”. Овај ро ман о љу-
ба ви пред ста вљен је 23. мар та у Ми-
ни стар ству за ди ја спо ру, у чи је име 
је по здрав не ре чи упу ти ла На та ша 
Дра шко вић.

„Ово је ме сти ми це те шка, 
су ро ва, фак то граф ски увер-
љи ва и но во и сто риј ски осве-
до че на при ча. Али, во ђе на ни-
ти ма жен ског сен зи би ли те та 
на по тки жи во та, она је тка на 
фи ном ли ри ком и оби љем 
ме та фо ра, уз ефект но до ча ра-
не сли ке при ро де”, део је из 
ре цен зи је Дра го љу ба Лу не та 
Си мо но ви ћа, ко ји је од пр вог 
да на по др жа вао аутор ку на 
пи са њу ове по тре сне и сна-
жне при че. Кроз суд би ну и жи-
во те шест ли ко ва раз ли чи тог 
до ба, обра зо ва ња и по гле да 
на жи вот, Ја сми на Јан ко вић 
је осли ка ла и ис при ча ла фа-
сци нант ну исто ри ју оп стан ка и тра-
ја ња, бор бе и пра шта ња, спа се ња и 
ве ро ва ња. Жи вот на исто ри ја ју на ка 
књи ге ве за на је за про сто ре Ко сме-
та, за пе ри од од НА ТО бом бар до ва-
ња до да нас.

„Ја сми на Јан ко вић се до та кла 
те шке те ме, те ме до стој не ве ли ког 
До сто јев ског и ус пе ла је да сво јим 
ис ку ством и спи са тељ ским та лен том 
про жи ви жи во те сво јих ју на ка, да са 
њи ма па ти, да их раз у ме, оправ да и 
пла стич но при ка же чи та о ци ма. Она 
успе шно, сво јим ре че ни ца ма и опи-

си ма при ро де, за др жа ва па жњу чи-
та о ца та ко да овај из гу би осе ћај за 
вре ме и за бо ра ви на свет око се бе. 
Ро ман о љу ба ви, ду хов но сти, ду шев-
но сти и мо ра лу до бро је чи та ти у 
ап со лут ној ти ши ни, у са мо ћи, јер је 

та ко и на стао – у тре ну ци ма спи са те-
љи ци не оса ме. Ово је ва жна књи га, 
књи га за апла уз, по сле ко је чи та ју ћи 
о гре ху, опра шта њу, по ка ја њу, до жи-
вља ва те и са ми очи шће ње, ка тар зу”, 
ре као је, из ме ђу оста лог, др Рат ко 
Бо жо вић, со ци о лог кул ту ре го во ре-
ћи о вред но сти и зна ча ју овог де ла.

О ро ма ну „Ја се но ви”, то пло 
је го во рио и мр Жељ ко Ђу-
рић, пре да вач на Бо го слов-
ском фа кул те ту и све ште ник 
из Ра шко-при зрен ске епар хи-
је отац Ра до слав.

Пред ста вља ње књи ге уве-
ли ча ли су чла но ви хо ра при 
цр ква ма Св. Пет ка и Ру жи ца, 
ђа ци Пе те бе о град ске гим на-
зи је ко ји су чи та ли де ло ве 
из ро ма на, му зи ча ри и мно-
го број на пу бли ка. За хва љу ју-
ћи се на по мо ћи и уче шћу на 
овој ве че ри Ја сми на Јан ко вић 
је обе ћа ла да ће се и да ље, уз 
свој по сао у По шти, „ба ви ти ле-
по том ко је је пун све мир и да 
ће стал ним пре и спи ти ва њем 

и спо зна ва њем се бе и сво је око ли не, 
на сто ја ти да на нај бо љи ли те рар ни 
на чин, по зи тив ном енер ги јом ко ја је 
и ове ве че ри бли ста ла, оста ви траг и 
свој бе лег” у овом вре ме ну.

И. Г. В.

У то ку су уз бу дљи ве ко шар ка-
шке утак ми це у окви ру ПТТ ли ге 
у ко јој уче ству ју рад ни ци По ште 
и По штан ске ште ди о ни це. Ли га 
је на и шла на по др шку и раз у ме-
ва ње за по сле них, Син ди ка та ПТТ 
Ср би је и по сло вод ства на шег Пре-
ду зе ћа.

Осим то га, ове го ди не је стар то-
ва ла и жен ска ПТТ ли га у од бој ци 
где су, по ред на ших ко ле ги ни ца, 
уче шће узе ле и еки пе По штан ске 
ште ди о ни це и „Моб те ла”.

До са да шњи ток так-
ми че ња и уз бу дљи ве 
утак ми це по ка зу ју да 
су оправ да на на ша на-
сто ја ња да овај вид ре-
кре а ци је за по сле них 
за жи ви, а на да мо се да 
ће од је се ни ова так ми-
че ња би ти још ма сов ни-
ја и за ни мљи ви ја.

За хва љу је мо се свим уче сни ци-
ма две ПТТ ли ге, су ди ја ма и слу жбе-
ним ли ци ма ко ји су да ли свој до при-

нос то ком так ми че ња. 
По себ но се за хва љу је-
мо Син ди ка ту ПТТ Ср-
би је и по сло вод ству 
на мо рал ној и ма те ри-
јал ној по др шци.

Ако вас ин те ре су-
је ко је по бед ник так-
ми че ња и ка ко из гле-
да та бе ла, пра ти те 

не ко од сле де ћих из да ња на шег 
По шта ра.

Драган Радојевић

ЗА ХУК ТА ВА ЈУ СЕ ТАК МИ ЧЕ ЊА У ПТТ ЛИ ГА МА У КО ШАР ЦИ И ОД БОЈ ЦИ

И да ме све ак тив ни је

Ратко Божовић и Јасмина Јанковић
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ИНТЕРВЈУ

ИЗАЗОВИ И – ГОРАНОВИ ПОДВИЗИ
Један од руководилаца у сомборској Пошти и наш дугодишњи активиста Горан Зелић постигао 
изванредне резултате као  пливач, ронилац, веслач, планинар и бициклиста

По зна ти сом бор ски прав ник Го-
ран Зе лић, ру ко во ди лац Слу-

жбе за за јед нич ке по сло ве у РЈ ПС 
Сом бор, све стра ни је спор ти ста и 
је дан од нај бо љих пли ва ча, ро ни ла-
ца и пла ни на ра. Ис та као се и у син ди-
кал ном ра ду – био је ду го го ди шњи 
члан и пред сед ник Син ди кал не ор га-
ни за ци је у Сом бо ру и члан Глав ног 
од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је, а на-
ла зио се и на ме сту чла на Над зор ног 
од бо ра ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”. 
Ра до је при стао на ин тер вју за наш 
„По штар“.

Сло ви те за од лич ног пли ва ча, мла-
ђи иду ва шим при ме ром, у че му је 

тај на?

Пли ва ње је мој ба зи чан спорт. 
Иако ми је так ми чар ска ка ри је ра 
у „мла ђим“ ка те го ри ја ма про шла 
и да ље се успе шно огле дам у 
„ма стерс“ пли вач кој ка те го ри ји. 
Злат не ме да ље осво је не на про-
шло го ди шњем др жав ном пр вен-
ству по твр ђе не су и на нај ја чем 
ме ђу на род ном ма стерс-ми тин гу 
у Бу дим пе шти, одр жа ном про-
шлог де цем бра. Том при ли ком, 
као је ди ни пред став ник Ср би је 
и Цр не Го ре у сво јој ка те го ри ји, 
осво јио сам зла то на 100 ме та ра пр-
сно и брон зу на 100 ме та ра сло бод-
но. Уче шће на пли вач ким ма ра то ни-
ма ко ји се одр жа ва ју у на шој зе мљи 
ви ше сма трам за ре дов ни тре на жни 
про цес, без об зи ра на ме да ље. Ина-
че, тај на успе ха је у тре нин гу и упор-
ном, стал ном ра ду, као и у при ро ди 
и у та лен ту.

Ро ни лач ки спорт је за ни мљив и иза-
зо ван, али и ри зи чан, зар не?

Ло ги чан на ста вак успе шне пли-
вач ке је мо ја ро ни лач ка ка ри је ра. 
Имам ви ше од 1000 са ти про ве де них 
под во дом, ин струк тор сам ро ње ња, 
об у чио сам и оспо со био на де се ти не 
вр сних ро ни ла ца на ро ни лач ким кам-
по ви ма на мо ру и на шим је зе ри ма. 
Пред сед ник сам Дру штва под вод них 
ак тив но сти „Сом бор“, у ко ме ак тив но 

ра ди и до ста на ших „по шта ра“. По себ-
на ми је част што сам члан На став не 
ко ми си је Ро ни лач ког са ве за Вој во ди-
не, као нај ви шег струч ног те ла у овој 
обла сти. Са сво јом еки пом че сто во-
лон тер ски уче ству јем у ак ци ја ма спа-
са ва ња жи во та и имо ви не љу ди као 
и, на жа лост, у ва ђе њу уто пље ни ка 
на на шим во да ма, што је ве о ма те-
шко и ту жно. На Свет ском ку пу одр-
жа ном 2003. у Бе о гра ду осво јио сам 
пр во ме сто у ди сци пли ни 400 ме та-
ра бр зин ско ро ње ње, а у нај те жим 
и нај зах тев ни јим ро ни лач ким так-
ми че њи ма „под вод не ве шти не“ још 
увек осва јам са мо пр ва ме ста. Ов де 
бих из нео и јед ну по себ ну вест ко ју 
су за бе ле жи ли сви ме ди ји, а по себ-
но го ди шњак „Ал ма нах“, а ко ја ка же 

да сам за јед но са још два чла на Сом-
бор ског ро ни лач ког клу ба на чи нио 
не сва ки да шњи по ду хват на су сре ту 
две но ве го ди не. „У во де Ја дра на код 
Кум бо ра за ро ни ли су у 23,40 31. де-
цем бра 1999, а из ро ни ли у 00,20 1. 
ја ну а ра 2000. У част 15-го ди шњи це 
Клу ба за ро ни ли су по 1,5 ме та ра за 
сва ку го ди ну. Шам пањ цем су у мор-
ским ду би на ма на здра ви ли но вом  
ве ку и ми ле ни ју му“.

И ве сла ње вам је та ко ђе ве ли ка 
страст?

Ви ше пу та сам пре ве слао цео ток 
Ду на ва кроз на шу зе мљу. За то смо 
ко ри сти ли ча мац од ста кло пла сти ке 
за две осо бе, а парт нер ми је био од-
лич ни Ми ша Ву кас из „Елек тро вој во-
ди не“. Но си ли смо та да и пе де се так 
ки ло гра ма те ре та. За пре ла зак ове 

де о ни це по треб но је око де се так 
да на на пор ног ве сла ња, што мо гу 
да из ве ду са мо осо бе у до број кон-
ди ци ји и истин ски за љу бље ни ци ак-
тив ног од мо ра под ве дрим не бом. 
Исто та ко, нас дво ји ца пре ве сла ли 
смо 280 км Ја дра ном од Аде Бо ја не 
до Рта Оштро на Пре вла ци. Мо ре је 
пред ста вља ло ве ли ки иза зов за ча-
мац на ме њен ре ка ма, али и та сед мо-
днев на оди се ја пре пу на пре ле пих 
до жи вља ја успе шно је окон ча на.

Сти го смо и до пла ни на ре ња. Би ци-
кли зам је пи та ње ко је иде иза тог. 

Очи то да вас во де иза зо ви?

Ак тив ни сам члан Пла ни нар ског 
дру штва „По штар“, ма да у ак ци је нај-
ра ди је кре ћем са још јед ним или два 

уче сни ка. По себ но бих из дво јио 
под виг ка да сам се 2000. го ди не 
по пео на врх Дур ми то ра, Бо бо-
тов Кук, на над мор ској ви си ни 
2522 м и од мах за не ко ли ко да на 
спу штао се на мор ске ду би не од 
пре ко 50 ме та ра код Рта Ве сло у 
Бо ки. У но вем бру сам се са на шим 
„по шта ром“ Ве ли бо ром Сто ја чи-
ћем по пео на врх Ру ми је, да по-
се тим цр кви цу ко ја је у жи ћи по-
ли тич ких зби ва ња у Цр ној Го ри, а 

истог да на за ро ни ли смо под пу ном 
опре мом у пла ве ду би не у пре ле пим 
Ро са ма. Ина че, био сам на мно гим на-
шим пла ни на ма, а иза зов су ми вр хо-
ви и по глед ко ји пу ца у не до глед. То 
је исто та ко ле по као и по глед у мор-
ским ду би на ма, то су от кро ве ња

По ме ну ли смо во ду, ва здух и коп но. 
„Ва тра“ је исто та ко ве ли ки иза зов, 
и у том по гле ду сте за слу жни што 
је у сом бор ској по шти осно ва но ве-
о ма ак тив но До бро вољ но ва тро га-
сно дру штво „По штар“, као огра нак 
ве ли ке по ро ди це на шег Пред у зе ћа. 

Но, вра ти мо се коп ну и би ци кли зму. 
Шта вас је од ву кло и на ту стра ну?

За се бе не мо гу ре ћи да сам ак тив-
ни би ци кли ста, али по го ди шње пре-
ђе ној ки ло ме тра жи спре ман сам да 
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ИШ ЧИ ТА ВА ЊА…

МО НО ГРА ФИ ЈА КАО УЏ БЕ НИК
До би ли смо још јед ну 

од лич ну и за ни мљи-
ву књи гу, ово га пу та из 
пе ра зна ме ни тог исто ри-
ча ра, пу бли ци сте и по-
штан ског по сле ни ка Или-
је Пе тро ви ћа. Реч је о 
Спо ме ни ци (мо но гра фи-
ји), об ја вље ној по во дом 
75 го ди на ра да Пла ни нар-
ског дру штва „По штар“ у 
Но вом Са ду.

У три де сет по гла вља на 540 стра-
ни ца пред ста вљен је жи во то пис Дру-
штва, ње го вих чла но ва, при ја те ља и 
са рад ни ка. То је ве о ма бо га та и до бро 
сло же на гра ђа о пла ни на ри ма, а до ку-
мен ти све до че да су чла но ви „По шта-
ра“ би ли на број ним пла ни на ма све-
та, да су гле да ли са вр хо ва Олим па, 
Ко ра ба, Ко па о ни ка, Дур ми то ра, Ри ле, 
Кар па та, Ро ма ни је и Три гла ва, са Мон 
Бла на, Кав ка за и Ки ли ман џа ра…

Ипак, ма тич на пла ни на би ла им је 
и оста ла Фру шка го ра, „вој во ђан ска 
Све та го ра”. Ор га ни зо ва ли су или 
сво јим уче шћем уве ли ча ли број не 

ма сов не пла ни нар ске ску-
по ве са ве зног или ме ђу-
на род ног зна ча ја. Без број 
из ле та у ор га ни за ци ји 
овог Дру штва улеп ша ли 
су жи вот но во сад ским по-
шта ри ма.

Све то, сил не емо ци је, 
до жи вља је, до сет ке, зго-
де и не зго де зна лач ки је, 
уз оби ље ин те ре сант них 
анег до та, до ча рао овај 

вр сни аутор. Са сва ке стра не ове 
спо ме ни це из ви ре љу бав не са мо 
пре ма при ро ди, пла ни на ма и пла ни-
нар ству, не го и пре ма ма тич ном Дру-
штву и ње го вим чла но ви ма. 

Ипак, ка ко на гла ша ва проф. др 
Ми лан Ст. Бре бе ри на, „по себ ну вред-
ност књи зи да је низ би о граф ских по-
да та ка о не ка да шњим и са да шњим 
чла но ви ма „По шта ра“. Крат ког пам ће-
ња и ола ко ве ру ју ћи да све по чи ње 
од нас, ве о ма ла ко за бо ра вља мо сво-
је прет ход ни ке у пла ни нар ству. 

Или ја Пе тро вић и ње гов са рад ник 
у овом де лу по сла Цве тин Ри ста но вић, 

ус пе ли су да вас кр сну број на дав но 
за то мље на име на, ко ја ни нај ста ри ји 
чла но ви Дру штва ви ше не пам те, иако 
су то би ли љу ди ко ји су Дру штву удах-
ну ли жи вот и по кло ни ли му нај леп ши 
део се бе. С дру ге стра не, на пи са не би-
о гра фи је зна чај них, још увек ак тив них 
пла ни на ра, ума њи ле су мо гућ ност да 
и они јед ног да на бу ду скрај ну ти из 
исто ри је Дру штва. Ако се ме ђу њи ма 
на ђе жи во то пис не ког од пла ни на ра 
ко ји ни је био члан „По шта ра“, би ће 
нам то знак да „по шта ри“ ни су пла ни-
на ри ли са ми, са мо се бе ра ди, већ да 
су пла ни нар ске ста зе от кри ва ли и за 
дру ге, на ро чи то са дру ги ма“.

У овој из у зет ној књи зи обим на 
гра ђа из ло же на је струч но, си сте ма-
тич но, до бро и пре глед но, а уз све то 
за ни мљи во и по уч но. Илу стра ци је су 
ве ли ка дра го це ност. Мо но гра фи ја је 
на ко рист свим пла ни на ри ма и свим 
љу би те љи ма при ро де. Ова књи га ма-
ми у пла ни не и под се ћа чо ве ка да је 
део при ро де. Она је и сво је вр сни уџ-
бе ник пла ни нар ства.

Б. Свр ко та

се упу стим у озбиљ не иза зо ве и на 
овом по љу. По вре ме ни би ци кли стич-
ки тре нин зи су нео п ход ни да би се 
мо гло уче ство ва ти у три а тлон ским 
так ми че њи ма, на ко јим се оку пља ју 
на ши нај спрем ни ји спор ти сти. Про-
шло го ди шњи би ци кли стич ки ма ра-
тон и пре ла зак ре ла ци је од Ја дран-
ског до Па нон ског мо ра, од Ро са 
до Сом бо ра, за јед но са мо јим при ја-

„аван ту ра“. И овај ин те ре сант-
ни пу то пис би ће об ја вљен у 
на шем сом бор ском „Ал ма на-
ху“, ко ји је вер ни хро ни чар 
свих, па и мо јих под ви га.

Ко ји су вам пла но ви?

О њи ма је те шко го во ри ти 
ду го роч но. Овај ак тив ни тем-
по зах те ва до ста сло бод ног 

вре ме на, што је те шко 
ускла ди ти са ве о ма од-
го вор ним ре дов ним рад ним 
оба ве за ма. Си гур но је да су 
са да ак ту ел не и ве о ма са др-
жај не и ди на мич не при пре-
ме за од ла зак на мо ре кра јем 
апри ла или по чет ком ма ја, 
ка да ће мо на пра ви ти (и по је-
ди нач но и за Клуб) нео п ход-
не ду бин ске за ро не по треб-
не за кон ди ци о ни ра ње и за 
по твр ду на ших ро ни лач ких 

ка те го ри ја. А по сле, има још мно го 
то га за ни мљи вог и ле пог. До ла зи ле-
то, до ла зе но ви иза зо ви…

Ето, то је са га на шег Го ра на Зе ли-
ћа. Ме ђу тим, иако је ње гов тем по 
ак тив но сти био ве ли ки за све ове 
го ди не, ни ка да за ње га ни је до би је-
на зна чај ни ја по моћ у ви ду по кро ви-
тељ ства за пла ни ра не и оства ре не 
под ви ге. На жа лост, на ше Пред у зе-
ће ни је на ма кар сим бо ли чан на чин 
по мо гло овог успе шног спор ти сту 
у ње го вим и за мар ке тинг ин те ре-
сант ним под ви зи ма. Мо жда ни је 
ка сно за по прав ни, јер „Хе ра кло“ 
не ми ру је.

Б. Свр ко та

те љем, већ по ме ну тим „по шта ром“ 
Ве ли бо ром Сто ја чи ћем, са мо је упот-
пу нио ис ку ство на по љу спорт ских 


