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Реч уредника

По што ва не ко ле ге, пред ста вља-
мо вам 144-ти број По шта ра у ко-
ме, као што сте већ на ви кли, пред-
ста вља мо све зна чај ни је до га ђа је 
и ак тив но сти у Пред у зе ћу, као и на 
син ди кал ној сце ни Ср би је.

Пе ри од ко ји је по кри вен овим 
бро јем је и пе ри од лет њих од мо ра, 
ка да по пра ви лу не ма зна чај ни јих 
де ша ва ња па смо сву па жњу усме-
ри ли на пред сто је ће пре го во ре са 
Ми ни стар ством фи нан си ја Ср би је 
око по ве ћа ња за ра да за по сле них 
у По шти. Ту је и из ве штај са сед ни-
це Глав ног од бо ра ко ји је та ко ђе у 
нај ве ћој ме ри био по све ћен за ра-
да ма, али и то ме ка ко при пре ми ти 
аде ква тан од го вор у слу ча ју да пре-
го во ри не ус пе ју.

Рас пи ти ва ли смо се и о на ја вље-
ном при па ја њу Срп ске бан ке По-
штан ској ште ди о ни ци. Та ко ђе смо 
за вас при пре ми ли текст о до бо ро-
вољ ном пен зи о ном оси гу ра њу, чи-
је би по год но сти уско ро тре ба ло 
да оче ку ју и сви рад ни ци ПТТ-а. На-
ста вак ак тив но сти у ве зи са до би-
ја њем пра ва на бес плат не ак ци је 
у јав ним пред у зе ћи ма је још јед на 
од вру ћих те ма, та ко да у овом бро-
ју мо же те про чи та ти и Пред лог за-
ко на ко ји ре гу ли ше та пра ва.

Оче ку је мо мно го ви ше син ди-
кал них ак тив но сти (па и те ма за 
наш лист) то ком ове је се ни, а оче-
ку је мо и ва ше при мед бе, пред ло ге 
и ве сти ко је би би ле ин те ре сант не 
за на ше чи та о це.
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АЛЕК САН ДАР ПА ВЛО ВИЋ О СТРА ТЕ ГИ ЈИ ПРЕ ГО ВО РА СА МИ НИ СТАРСТВОМ ФИ НАН СИ ЈА:

Ар гу мен ти су на на шој стра ни!

„За крај ок то бра при пре ма мо тре-
ћу рун ду раз го во ра са ре пу блич-

ким ми ни стром фи нан си ја Мла ђа ном 
Дин ки ћем, од ко је оче ку је мо да кру-
ни ше на ша до са да шња на сто ја ња да, 
пре све га, по пра ви мо ма те ри јал ни по-
ло жај за по сле них у ПТТ Ср би је”, ис ти-
че на по чет ку раз го во ра за „ По штар” 
о овој „вру ћој” те ми Алек сан дар Па-

вло вић, пред сед ник Син ди ка та ПТТ 
Ср би је.

Пре ма ње го вим ре чи ма, мно го је 
по ка за те ља ко ји иду у при лог те зи да 
По шта не ма ни при бли жно она кав трет-
ман ка кав за слу жу је у Ре пу бли ци: за ра-
де за по сле них у пред у зе ћи ма у ко ји ма 
је ПТТ ве ћин ски ак ци о нар (Ште ди о ни-
ца, Те ле ком) су ве ће не го код рад ни ка 
у ма тич ној фир ми; Мо би 63 је „без зр-
на ба ру та” оти шао из ПТТ си сте ма без 
обез бе ђи ва ња пра ва за по сле них на 
ак ци је и ди ви ден ду; це не ПТТ услу га 
ни су по ди за не већ две го ди не; По шта 
је по че ла да гу би по сло ве и ве ли ке ко-
ри сни ке као што је Не кер ман...

„Бит но је да се раз го во ри оба ве пре 
не го што бу де усво јен фи нан сиј ски 
план Пред у зе ћа, да би мо гли да ин си-
сти ра мо на по ве ћа њу за ра да за по сле-
них. Пре до чи ће мо ми ни стру Дин ки ћу 
да смо, као ком па ни ја, на тр жи шту у 

не ре гу ли са ним од но си ма, да се За кон 
о по шти не при ме њу је, а да ре гу ла ци-
о но те ло још не по сто ји, та ко да не мо-
же мо да се из бо ри мо за уво ђе ње ре да 
на тр жи шту ПТТ услу га и ма кар рав но-
пра ван по ло жај у од но су на не ло јал ну 
кон ку рен ци ју. Сти че се ути сак да је 
на ма од у зет мо но пол, а да смо у де лу 
за шти те из оп ште ни од стра не над ле-
жних ор га на”, оце њу је Па вло вић.

Он ка же и да ће ми ни стра фи нан си-
ја под се ти ти да је кроз ре струк ту ри ра-
ње Пред у зе ћа и про је кат сти му ла тив-
ног од ла ска рад ни ка, до са да из ПТТ-а 
оти шло ви ше од 2.000 за по сле них, да 
су из дво је ни Уго сти тељ ство, Пост-
турс, Одр жа ва ње хи ги је не и Обез бе-
ђе ње, а да се си стем јав них на бав ки 
по ка зао као по при лич но по гу бан за 

ве ли ки си стем као што је По шта Ср би-
је. Због то га је фир ма по че ла да и тех-
но ло шки за о ста је за кон ку рен ци јом 
(у до ме ну ин фор ма тич ке по др шке, 
во зи ла, усло ва ра да). Та ко ђе, још јед-
ном ће би ти по но вљен став да је не до-
пу сти во да је ЈП ПТТ у ре стрик тив ну 
по ли ти ку свих вла да по сле 5. ок то бра 
„уле те ла” са ве ли ким за о стат ком у ви-
си ни лич них до хо да ка у од но су на 
дру га јав на пред у зе ћа.

„Ми слим да ће би ти до вољ но ја ких 
ар гу ме на та да ми ни стру ство ри мо пра-
ву сли ку о пред у зе ћу ко је по зи тив но 
по слу је у усло ви ма ис под сва ког стан-
дар да и са рад ни ци ма ко ји оба вља ју 
свој по сао за ни ске за ра де у ја ко те-
шким усло ви ма. Охра бру ју ће је то 
што је ко мен тар ми ни стра фи нан си ја 
ко јим је за вр шен прет ход ни са ста нак 
био да ви ди да су пла те у ПТТ-у за и ста 
ма ле и да ће учи ни ти до дат ни на пор 
да про на ђе на чи не да се та не прав да 
ис пра ви”, оп ти ми ста је пред сед ник 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Па вло вић за кљу чу је да ће, уко-
ли ко син ди кал ни пред став ни ци не 
на и ђу на раз у ме ва ње код Мла ђа на 
Дин ки ћа, упр кос све ар гу мен та ци је, 
рад ни ци Пред у зе ћа си гур но тра жи ти 
да се за оправ да но по ве ћа ње за ра да, 
по бољ ша ње ма те ри јал ног ста ту са и 
усло ва ра да, бо ре на све на чи не, па и 
оним нај ра ди кал ни јим син ди кал ним 
ви до ви ма бор бе – штрај ком.         

Шта је до са да по стиг ну то?

„У два кру га пре го во ра ни смо 
ус пе ли да по стиг не мо за до во ља ва-
ју ће по ве ћа ње пла та, али смо обез-
бе ди ли не ке дру ге „по год но сти” – у 
ја ну а ру ове го ди не ис пла ће на је 
за ра да из до би ти за 2004. го ди ну, 
у апри лу смо до би ли јед но крат ну 
ис пла ту у ви си ни од 54 про цен та 
за ра де, а по чет ком сеп тем бра за-
по сле ни ма је ис пла ће но 620 ми ли-
о на на име рас по де ле до би ти из 
2005. го ди не. Та ко ђе, обез бе ђе на 
је и до дат на ма са сред ста ва за ис-
пла ту ра да на ди стри бу ци ји Жу то-
бе лих стра на, а да та је и са гла сност 
на ре ба ланс пла на ин ве сти ци ја”, 
под се ћа Алек сан дар Па вло вић.

У скло пу сво јих ре дов них ак тив-
но сти, де ле га ци ја Син ди ка та ПТТ 
Ср би је у са ста ву: Алек сан дар Па-

вло вић, Слав ко То па лов и Дра ган 

Стан ко вић оба ви ла je раз го вор са 
ди рек то ром РЈ ГПЦ, Алек сан дром Ра-
ди во је ви ћем.

До так ну те су мно ге те ме из де ло-
кру га ра да ове РЈ, али нас је нај ви-
ше ин те ре со ва ло ста ње у Слу жби за 
прат њу нов ца и то пре све га са ста-
но ви шта без бед но сти за по сле них.

Не по сре дан по вод овом раз го-
во ру био је, сва ка ко, рад Слу жбе 
за тран спорт нов ца. Раз го ва ра ло 
се о усло ви ма ра да (без бед ност за-
по сле них, во зи ла, уни фор ме), али 
и о за ра да ма. Овај са ста нак би ће 
са мо је дан у ни зу оних ко ји ће тек 
усле ди ти. Же ља син ди ка та је де фи-
ни са ње и по зи ци о ни ра ње ове слу-
жбе на оп ти ма лан на чин, а све то у 
нај бо љем ин те ре су ЈП ПТТ Ср би је и 
за по сле них.

Пошта нема третман какав 
заслужује: Александар Павловић

Бит но је да се раз го во ри оба ве пре не го што бу де усво јен фи нан сиј ски план Пред у зе ћа, да 
би мо гли да ин си сти ра мо на по ве ћа њу за ра да за по сле них 

Без бед ност на првом месту
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Велика очекивања
Стам бе на ко ми си ја и до бар број 

за по сле них оче ки ва ли су да се кра-
јем 2006. го ди не успе шно за вр ши 
ово го ди шња рас по де ла стам бе них 
кре ди та и не ко ли ци не ста но ва, а по-
зна то је да су то била пет пу та ве ћа 
сред ства од про шло го ди шњих.

Не ко ли ко ме се ци се утро ше но 
је у ин тен зив ном, озбиљ ном и од-
го вор ном ра ду. Те рен ска про ве ра 
је ура ђе на у 28 гра до ва ши ром Ср-
би је.

Као хла дан туш у ав гу сту Устав-
ни суд сво јом од лу ком утвр ђу је 
да од ред бе Чла на 6., чла но ви 33-
42 и Члан 50. Уред бе о ре ша ва њу 
стам бе них по тре ба иза бра них, по-
ста вље них и за по сле них ли ца код 
ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној 
сво ји ни, ни су у са гла сно сти са Уста-
вом и за ко ном.

То би прак тич но зна чи ло да се 
об у ста вља по де ла кре ди та и от куп 

по сто је ћих ста но ва у вла сни штву 
пре ду зе ћа).

Ка ко пре ва зи ћи овај сва ка ко ве-
ли ки про блем?

Мо гу ћи сце на рио (ве ро ват но ће 
се и то до го ди ти) је сле де ћи: ку по-
ви на ста но ва од гра ђе ви ске ди рек-
ци је Ср би је (без тен де ра) што је пре 
мо гу ће.

Оста је пр о блем са от ку пом тих (и 
свих оста лих) ста но ва, ко ји ће се ре-
ши ти из ме ном За ко на о сред стви ма 
у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је.

Бит но је да се ово го ди шња сред-
ства што пре утро ше, да би се но вим 
пла ном по сло ва ња ЈП ПТТ Ср би је 
би лан си ра ла но ва за 2007. го ди ну у 
знат ни јем из но су.

Иако је про блем чи ни се ве ли ки, 
тре ба са оп ти ми змом гле да ти на да-
љи раз вој до га ђа ја на овом пла ну.

СЛАВ КО ТО ПА ЛОВ
Члан стам бе не ко ми си је ЈП ПТТ

Одлазак 
Некермана

Ко ри сте ћи по год ност да не ка же-
мо ру пу у на шим ца рин ским про пи-
си ма, ко ји ма је би ло до зво ље но да 
се на по шиљ ке из ино стран ства у 
вред но сти до 100 евра не пла ћа ју 
ПДВ и ца ри на.

Не кер ман и се стрин ска ку ћа Кве-
ле су има ле же сток на ступ на на шем 
тр жи шту.

Ве ли ки обрт и при ход су тра ја ли 
до пре че ти ри ме се ца, ка да им је из-
ре че на ме ра за бра не огла ша ва ња и 
пла ћа ње да жби на. Не кер ман је по чет-
ком ав гу ста „ле га ли зо вао” сво је по сло-
ва ње, али то ви ше ни је би ло исто.

Ка ко се са зна је из по у зда них из во-
ра Не кер ман и Кве ле се по сле 15-ог 
ок то бра по вла че са овог тр жи шта.

Шта ово зна чи за на шу ком па ни-
ју? Гу би так на го ди шњем ни воу од 
пре ко 500 ми ли о на ди на ра. И да ли 
са мо то?

По во дом 9. ок то бра, Свет ског да-
на по ште, гост на шег пред у зе ћа је 
био ре пу блич ки ми ни стар фи нан си-
ја Мла ђан Дин кић и том при ли ком 
су му пре до че ни до са да шњи ре зул-
та ти по сло ва ња ПТТ Ср би је.

Вид но за до во љан, ми ни стар је 
по хва лио по сло вод ство и све за по-
сле не на до са да шњем успе шном 
по сло ва њу, а на кон фе рен ци ји за 
штам пу ко ја је усле ди ла до би ли смо 
при ли ку да пред пред сто је ће раз го-
во ре о по ве ћа њу за ра да до би је мо 
и од го во ре из пр ве ру ке на не ка ва-
жна пи та ња.

Упи та ли смо ми ни стра да ли зна 
да за ра де у По шти ни су у скла ду 
са до брим по слов ним ре зул та ти ма 
ко ји су му пре зен то ва ни. Од го вор 
је био да је упо знат са чи ње ни цом 
да су пла те рад ни ка ПТТ-а ма ле и 
обе ћао да ће би ти „од ре ђе них по-
бољ ша ња”. Та ко ђе је ис та као да ће 
уско ро усле ди ти раз го во ри са по-
сло вод ством пред у зе ћа и ре пре зен-

МЛА ЂАН ДИН КИЋ ПО СЕ ТИО ПТТ СР БИ ЈЕ ПО ВО ДОМ СВЕТ СКОГ ДА НА ПО ШТЕ

Ми ни стар има раз у ме ва ња
та тив ним син-
ди ка ти ма, ка ко 
би се по сти гао 
за до во ља ва ју-
ћи до го вор.

Тра жи ли смо 
од ми ни стра да 
нам по мог не да 
пре ва  зи ђе мо 
про блем на стао 
на кон од лу ке 
Устав ног су да 
Ср би је да за бра-
ни стам бе но 
кре ди ти ра ње и 
от куп ста но ва 
рад ни ци ма у 
јав ном сек то ру. 
Ми ни стар Дин-
кић је при знао да по сто ји про блем 
и да се ту, ка ко је об ја снио, су ко бља-
ва ју ло ги ка и про пи си. Ло ги ка ка же 
да и за по сле ни у јав ним слу жба ма 
тре ба да до би ју мо гућ ност да ре ше 
сво је стам бе не по тре бе на нај оп ти-

мал ни ји на чин, али про пи си ко ји су 
на сле ђе ни, за ста ре ли и пре ва зи ђе-
ни то оне мо гу ћа ва ју. Тре ба ме ња ти 
за ко не а не ло ги ку, за кљу чио је го-
спо дин Дин кић и обе ћао по моћ у 
пре ва зи ла же њу овог про бле ма.

Млађан Динкић у посети Пошти Србије
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ШЕ СТА СЕД НИ ЦА ГЛАВ НОГ ОД БО РА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

За ра де и ка ко оства ри ти мо гу ће

Пред сед ник Син ди ка та Алек сан-

дар Па вло вић ин фор ми сао је 
чла но ве ГО о ра ду Из вр шног од бо ра 
и о ме ра ма за по бољ ша ње еко ном-
ског и со ци јал ног по о ло жа ја. На гла-
сио је да су у при пре ми ове сед ни це 
одр жа на че ти ри ре ги о нал на кон сул-
та тив на са стан ка, што до но си ква ли-
тет у ра ду. Ука зао је на чи ње ни цу да 
је и по оби му и по ди на ми ци оства-
ре но све што је до 
са да до го во ре но 
у Ми ни стар ству 
фи нан си ја и да се 
мно го оче ку је од 
на ја вље ног на став-
ка раз го во ра.

Па вло вић је из-
нео чи ње ни це о 
ин ве с ти ци о  ном 
ци клу су у сми слу 
но ве град ње и ку-
по ви не во зи ла и 
опре ме, чи ме ће 
се „по бољ ша ти 
имиџ ком па ни је”. 
По но вио је чврст став Син ди ка та да 
су у то ку ре струк ту ри ра ња за по сле-
ни и њи хо ва ег зи стен ци ја на пр вом 
ме сту. Го во ре ћи о по слов ним ре зу-
ла ти ма Пред у зе ћа за осам ме се ци 
2006. го ди не, пред сед ник је из нео 
по да так о за бри ња ва ју ћем па ду про-
дук тив но сти и услу га.

Слав ко То па лов је го во рио о 
функ ци о ни са њу Управ ног од бо ра 
Пред у зе ћа, о при па ја њу Срп ске 
бан ке По штан ској ште ди о ни ци и о 
стам бе ној про бле ма ти ци, на гла ша-
ва ју ћи да смо се су о чи ли са ве ли ким 
про бле мом на кон од лу ке Устав ног 
су да да за бра ни кре ди ти ра ње за по-
сле них и от куп ста но ва за по сле ни ма 
у јав ном сек то ру. Стам бе на ли ста је 
го то ва, па ре су спрем не и тра жи се 
ре ше ње за но во на ста лу си ту а ци ју, 

па ак тив но сти у том по гле ду, пре ма 
ње го вим ре чи ма, до би ја ју у за ма ху.

За што не ма ме њач ких
по сло ва?

Мом чи ло Је ли сав чић је у сво јој 
ди ску си ји ре као „да мно ге ства ри 
зна мо, ни је да не зна мо, а шта се де-
ша ва ви ди мо, као на при мер са одр-
жа ва њем хи ги је не, што нас у овој 

да су „без ре зул та та“, да је сма њен 
број чла но ва, да рад ни ци има ју ма-
ле пла те а да „за ви сна пред у зе ћа“ 
има ју знат но ве ће, да рад ни ци ни су 
про тив до дат ног оси гу ра ња али не у 
овом тре нут ку ка да има ју ма ла при-
ма ња и да смо „уме сто хле ба до би ли 
ко ла че ко је ће мо мо ћи да ко ри сти мо 
за 10-15 го ди на”, као и да су чуд ни до-
га ђа ји у ве зи са про да јом „Моб те ла”. 

„На сце ни је уру ша ва ње по сло ва: 
у ПТТ-у не ма ме њач ких по сло ва, не 
ис пла те се, а на сва ком ћо шку ни чу 
ме њач ни це?! Др жав на гра ни ца је 
по себ на при ча, јер су ту ме њач ки 
по сло ви основ при хо да. Ура диш 
услу гу, а не мо жеш ко ри сни ку да 
про ме ниш 20 евра, ни евро”, ре као 
је Ко ва че вић и из нео оштар став о 
про да ји од ма ра ли шта („ни су има ли 
пра во да узму По штан ски дом у Вр-
њач кој Ба њи“), о По штан ској ште ди-
о ни ци („вре ди са мо ако је уве за на са 
По штом“), о штет ним уго во ри ма…

Штрајк се не рас пи су је
на огла сној та бли

Стра те ги ја о за ра да ма би ла је 
„врућ кром пир“ у ру ка ма пред сед ни-
ка Глав ног од бо ра Ми ло ра да Бу ди-

ми ра. Он је на вео сва ово го ди шња 
при ма ња, уз три до дат не зна чај не 
ис пла те, али је та ко ђе из ри чи то на-
гла сио да „по ве ћа ње за ра да ни је 
по стиг ну то“. Бу ди мир је оце нио да 
ће сви до са да шњи ре зул та ти би ти 
обез вре ђе ни ако у пред сто је ћим 
пре го во ри ма не до би је мо зна чај ни-
је по ве ћа ње за ра да. „Ако до ја ну а ра 
не оства ри мо тај циљ не тре ба да се-
ди мо ов де“, ре као је он. 

До го вор, али и про тест и штрајк 
су ре чи ко је се ни су одва ја ле од зах-
те ва за по ве ћа ње пла та. Алек сан дар 
Па вло вић је ре као да нам је „све ту-
ђе леп ше и ве ће не го на ше. При ми-

Еко ном ски и со ци јал ни по ло жај за по сле них и стра те ги ја за пред сто је ће пре го во ре о по ве ћа њу за ра да 
би ли су у цен тру зби ва ња на ше стој сед ни ци Глав ног од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је, одр жа ној 28. сеп тем-
бра у Бе о гра ду. Не по де ље но је ми шље ње да се за ра де у са мом стар ту на ред не го ди не мо ра ју зна чај но 
по ве ћа ти и да је не при хва тљи во да за по сле ни у „за ви сним пред у зе ћи ма“ (По штан ској ште ди о ни ци и 
Те ле ко му) и у дру гим јав ним пред у зе ћи ма има ју ве ће пла те и у це ли ни бо љи по ло жај

ва ри јан ти ви ше ко шта, не го док смо 
са ми бри ну ли о то ме ка ко се чи сти и 
бри не о ку ћи”. Про ла зе мно ге ства ри 
као из два ја ње Уго сти тељ ства, по де-
ла бес плат них ак ци ја, а са да се го во-
ри и о од ла ску Слу жбе за пра ће ње 
нов ца, на гла сио је он.

Ср бо љуб Дeјко вић је на вео при-
мер да у Ле сков цу не до ста је пет до-
ста вља ча, да је обим по сла ве ли ки 
(огро ман при ти сак ма те ри ја ла за 
ло кал не из бо ре), да се то ли ки по сао 
те шко оба вља, а да је, са дру ге стра-
не, за бра њен при јем но вих рад ни ка. 
Пре ма ње го вом ми шље њу то је ве ли-
ки про блем и он је на кра ју упи тао 
„до кле та ко?”.

Рај ко Ко ва че вић је био ве о ма 
кри ти чан. За ме рио је про фе си о нал-
ном де лу ру ко вод ства Син ди ка та 

Лидери Синдиката: Милорад Будимир, Александар 
Павловић и Бранко Калајановић
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ти три ван ред не ис пла те и ре дов не 
пла те ни је ма ло. Он је до дао и „да 
се штрајк не рас пи су је на огла сној 
та бли“ , да се он де ша ва у ба зи и да 
је ја сно да Из вр шни од бор тре ба да 
бу де од бор за ван ред не си ту а ци је. 
„Ја ну ар ска пла та тре ба да бу де ре-
ал но знат но уве ћа на, а оста ло ће мо 
суд бин ски де ли ти са оста ли ма. До-
сад смо има ли ма њи старт од дру гих. 
Не при хва тљи во је да вла сник, ма кар 
и на па пи ру, има ма њу пла ту од По-
штан ске ште ди о ни це и Те ле ко ма, од 
два за ви сна пред у зе ћа“, за кљу чио је 
пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Ми ло рад Бу ди мир се на до ве зао 
са пре гршт по ста вље них пи та ња 
чла но ва ГО: За што не ма при ли ва 
сред ста ва?, За што су из гу бље ни ис-
пла ти ви по сло ви?, За што у ад ми ни-
стра ци ји има мно го за по сле них?

Стра те ги ја је и да до би је мо са гла-
сност за по ве ћа ње за ра да, а он да 
кад до би је мо са гла сност да ви ди мо 
да ли у По шти има па ра. Уко ли ко слу-
чај но не ма, да ви ди мо за што не ма?

Мом чи ло Је ли сав чић је ре а го вао 
са зах те вом да се из јед на чи мо са дру-
гим јав ним пред у зе ћи ма (са ЕПС-ом 
на при мер) и да је он да то старт ко ји је 
ко рек тан с об зи ром на то да узи ма ња 
др жа ве сма њу ју на шу до бит. „Ко ли ко 
нам је при па да ло од про да је МОБ ТЕ-
ЛА, око 150 ми ли о на евра?”, за пи тао 
је он. Рај ко Ко ва че вић је имао опа ску 
да је МОБ ТЕЛ за вр ше на при ча и да је-
ди но још мо же мо да ин си сти ра мо да 
но вац од за ку па згра да ко је са да ко-
ри сти „Те ле нор” оде на по бољ ша ње 
ма те ри јал ног по ло жа ја за по сле них.

Иза ђи те да не кле чи мо!

Ср бо љуб Деј ко вић је оце нио да 
„оно што је на ше тре ба да до би је мо”, 
а да је пи та ње штрај ка бит но за све 
чла но ве Син ди ка та ПТТ Ср би је, а по-
себ но за ко ле ге из Бе о гра да, где су 
глав на де ша ва ња, по ру чу ју ћи им: 
„Иза ђи те да не кле чи мо!“.

Се кре тар Син ди ка та Бран ко Ка-

ла ја но вић је у при лог ак тив ној стра-
те ги ји на вео фор му лу по ко јој збир 
свих ис пла та у овој го ди ни тре ба да 
омо гу ћи мно го бо љу осно ви цу и ко-
рек тан старт за но ве пла те од мах у 
ја ну а ру 2007. и да „уко ли ко та ко нe 
бу де оста је мо у ми ну су: на ша бру то 
је јед на ка не то пла ти у ЕПС-у!?” Он је 

по себ но под се тио 
на од лу ку ко ја је на 
сна зи да „уко ли ко 
за тре ба Из вр шни 
од бор пре у зи ма ин-
ге рен ци је Штрај кач-
ког од бо ра“.

Зо ри ца Зец се 
за пи та ла да ли ми 
мо же мо да ор га ни-
зу је мо штрајк и ани-
ми ра мо члан ство за 
15 по сто по ве ћа ња 
за ра да, Пре драг 

Ћу ћу ла је ре а го вао 
оце ном да му „ово ли чи на ко ле ги јум 
ди рек то ра”: „Ми тре ба од њих да тра-
жи мо па ре, а они не ка са вла дом раз-
го ва ра ју о про цен ти ма. Љу ди хо ће 
хлеб. Има мо нај ма ње пла те од свих 
јав них пред у зе ћа!”

У да љој рас пра ви је ре че но да се 
Син ди кат мо ра ба ви ти и пре го ва ра-
њем са вла дом, јер на ше по сло вод-
ство тре ба на шу ак тив ну по моћ, да се 
мо ра ју са гле да ти уго во ри са По штан-
ском ште ди о ни цом, да ап со лут но има-
мо члан ство иза се бе, да се у би знис 
пла ну ко ји се упра во са чи ња ва мо ра 
на ћи ре ше ње на шег суд бин ског пи та-
ња, да Те ле к  ом ни кад ни је штрај ко-
вао, а да је до би ј ао по ве ћа ње пла те, 
да тре ба са гле да ти све аспек те по-
сло ва ња фир ме, да тре ба ви де ти све 
у ве зи са ми ни му мом ра да у слу ча ју 
штрај ка, да нам је објек тив но по треб-
на по моћ ми ни стра фи нан си ја…

За кљу че но је да се пред ност да је 
пре го во ри ма на раз ра ђе ним осно ва-

ма стар та у 2007. го ди ни, а да уко ли-
ко то не до не се оче ки ва но по ве ћа ње 
за ра да сле де про те сти и – штрајк.

Усво јен Фи нан сиј ски план 
Син ди ка та

У да љем то ку сед ни це усво јен је 
Фи нан сиј ски план Син ди ка та ПТТ Ср-
би је. Да та је и ин фор ма ци ја о ре ги о-
нал ном са стан ку у Гра ча ни ци и тим 
по во дом ис ка за на је пу на по др шка 
на шим рад ни ци ма ко ји ма је по треб-
на по моћ и за шти та на Ко со ву и Ме то-
хи ји. Дат је и из ве штај о то ку „Ак ци је 
за ак ци је”, са на гла ском на чи ње ни ци 
да је сад при пре мљен текст је дин стве-
ног за ко на и да ће се од ре ди ти да љи 
по ступ ци, укљу чу ју ћи но во ве ли ко 
при ку пља ње пот пи са за по сле них и 
свих за ин те ре со ва них гра ђа на.

По себ ну па жњу Глав ни од бор је 
по све тио и пи та њу ко нач ног ре ша ва-
ња ста ту са За јед ни це ЈПТТ у сми слу 
пре у зи ма ња рад ни ка ко ји са да ра де 
по сло ве за ПТТ, као и да се обез бе де 
фи нан сиј ска сред ства за спро во ђе-
ње со ци јал ног про гра ма за пре о ста-
ле за по сле не у За јед ни ци. Усво јен је 
и пред лог СО Бе о град-ве нац да се 
од по сло вод ства за тра жи до на ци ја 
по во дом 8.мар та, Да на же на.

При хва ће но је да се раз мо три пи-
та ње со ли дар не по мо ћи рад ни ци ма 
из син ди кал них ор га ни за ци ја Но вог 
Са да, Кру шев ца и Гра ча ни це, да се 
на осно ву зах те ва СО Ча чак још јед-
ном са гле да ју сви аспек ти при ва ти за-
ци је МОБ ТЕ ЛА и пра ва на те ак ци је, 
као и да се са ста но ви шта Син ди ка та 
са гле да оства ри ва ње и ујед на ча ва-
ње рад ног вре ме на у Глав ној по шти 
у Ни шу.

Б. С.

Но ви УО Фон да
со ли дар но сти

До не та је Од лу ка о име но ва њу 
чла но ва Управ ног од бо ра Фон да 
со ли дар но сти Син ди ка та ПТТ 
Ср би је. У Од бо ру су са да: Сне жа-

на Да ви до вић (СО Кру ше вац), 
Зо ран Кр стић (СО Ниш), Иван 

Не шић (СО Про ку пље), Мла ден 

Ма рић (СО Су бо ти ца), На та ша 

Сте ва но вић (СО Ди рек ци ја Пред-
у зе ћа), Бо шко Сто ја но вић (СО Бе-
о град-цен тар), Бо ри слав Фи ли-

по вић (СО Ја го ди на), То ми слав 

Јан ко вић (СО Срем ска Ми тро ви-
ца) и Алек сан дар Сте фа но вић 
(СО Тран спорт и пре ра да).

Главни одбор: Стратегија која обећава
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них пред у зе ћа, при ва ти за ци ји ЈП и 
при ва ти за ци о ном ре ги стру. По но во 
ће мо по ку ша ти да при до би је мо са гла-
сност ре пу блич ких по сла ни ка и на тај 
на чин обез бе ди мо оно за шта ми сли-
мо да при па да на шим чла но ви ма, али 
и свим гра ђа ни ма Ср би је ко ји су до 
са да оста ли пра зних ша ка у вре ме ну 
тран зи ци је у на шој зе мљи“, на гла ша ва 
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, уко ли ко 
ова но ва ак ци ја не да ре зул та те, Кон-
фе де ра ци ја пла ни ра раз ли чи те об ли-
ке при ти ска на све над ле жне струк ту-

НА СТА ВЉА СЕ БОР БА ЗА ПО ДЕ ЛУ БЕС ПЛАТ НИХ АК ЦИ ЈА РАД НИ ЦИ МА И БИВ ШИМ 
ЗА ПО СЛЕ НИ МА У ЈАВ НИМ ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА

Кон фе де ра ци ја уз вра ћа уда рац?

Бор ба за по де лу бес плат них ак ци ја 
рад ни ци ма и бив шим за по сле ни-

ма ве ли ких јав них пред у зе ћа у Ср-
би ји ни је за вр ше на, већ се по но во 
за хук та ва, јер је реч о не че му што је 
од ве ли ког зна ча ја за ар ми ју гра ђа на 
у Ре пу бли ци ко ји од до са да шње при-
ва ти за ци је ни су до би ли ни шта.

Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди-
ка та, да под се ти мо, про ле тос је по ку-
ша ла да у Скуп шти ни Ср би је „про гу-
ра“ пред лог за ко на ко ји би омо гу ћио 
свим рад ни ци ма и бив шим за по сле ни-
ма у ПТТ Ср би је, Те ле ко му, ЕПС-у, НИС-
у, као и рад ни ци ма у здрав ству, про-
све ти, пен зи о не ри ма, мо гућ ност да 
упи шу ак ци је у ре пу блич ким јав ним 
пред у зе ћи ма пре по чет ка про це са њи-
хо ве при ва ти за ци је. На тај на чин, они 
би мо гли сво је ак ци је (у вред но сти од 
око 200 евра по го ди ни рад ног ста жа) 
да по ну де на про да ју у нај по вољ ни јем 
тре нут ку, а не тек по што се ве ћин ски 
па кет ак ци ја от ку пи и њи хо ве ак ци је 
по ста ну ма ње при влач не на тр жи шту.

Но во ску пља ње пот пи са

„Наш но ви пред лог, за ко ји од 9. 
до 12. ок то бра при ку пља мо пот пи се, 
би ће За кон о кор по ра ти ви за ци ји јав-

ре у Ре пу бли ци, па се не ће ли би ти ни 
од оних нај ра ди кал ни јих ви до ва син-
ди кал не бор бе.

„Оно што се са да де ша ва са НИС-
ом, где не ке фан том ске фир ме ор га-
ни зу ју упис ак ци ја, пред ста вља са мо 
лов у мут ном, јер су мно ги гра ђа ни 
то ли ко оја ђе ни прет ход них го ди на 
да се хва та ју и за нај сла ба шни ју на ду 
да ће мо ћи да до би ју ба рем део ак ци-
ја у на шим при вред ним ги ган ти ма. 
Све над ле жне ре пу блич ке ин сти ту ци-
је већ су се огла си ле и пре ци зи ра ле 
да ни ко пре 2009. го ди не не ће мо ћи 
да упи ше и на пла ти ове ак ци је. Ме-
ђу тим, на ма ни је циљ да се тај по сао 
оба ви за две или три го ди не, ми же ли-
мо кон крет не ре зул та те са да!“, ис ти че 
Па вло вић и до да је да је нео п ход но да 
гра ђа ни до би ју мо гућ ност да ак ци је 
упи шу од мах и да при ли ком при ва ти-
за ци је уче ству ју на тр жи шту рав но-
прав но са оста лим па ке том ак ци ја у 
про да ји по ре ал ној вред но сти.

Оче ку је мо ба рем об ја шње ње

„Оче ку јем, ако ни шта дру го, да 
нам над ле жни у др жа ви об ја сне ба-
рем шта то ни је до бро у на шем пред-
ло гу за ко на, јер смо сви све до ци да 
се у при ва ти за ци ји НИС-а већ да ле ко 
од ма кло, да се исто спре ма и Елек тро-
при вре ди Ср би је, а да је још је ди но 
не из ве сно шта власт же ли да учи ни 
са Те ле ко мом, јер и да ље не по сто ји 
ја сан план о то ме“, ка же пред сед ник 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, до да ју ћи да је, 
по ред све га, и да ље оп ти ми ста ка да је 
реч о бор би за по де лу бес плат них ак-
ци ја, јер „уко ли ко чо век ни је оп ти ми-
ста у овом по слу, не ма свр хе ба ви ти 
се син ди кал ним ра дом“: „Знам ка ква 
је по ли тич ка си ту а ци ја у зе мљи, али 
ме уме ре ни оп ти ми зам не на пу шта. 
Ме ђу тим, про блем код на ших љу ди је 
у то ме што че сто кло ну већ код пр ве 
пре пре ке и из гу бе ен ту зи ја зам ако се 
не што од мах не по стиг не,“ за кљу чу је 
у раз го во ру за наш лист пред сед ник 
Па вло вић.

Можемо и боље

„Знам ка ква је по ли тич ка си ту а ци ја у зе мљи, али ме уме ре ни оп ти ми зам не на пу шта,“ ка же Алек-
сан дар Па вло вић, пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је

Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср-
би је оце њу је да ни је у пот пу но сти 
за до во љан ра дом Кон фе де ра ци је 
сло бод них син ди ка та, ко ја, пре ма 
ње го вом ми шље њу, и да ље „тра ља-
во ра ди“.

„Има ак ци ја, не што се пред у зи ма-
ло ка да је до шло до про да је Моб те-
ла и пре у зи ма ња за по сле них из ове 
фир ме у „Те ле нор“, али је чи ње ни ца 
да се још ни смо из бо ри ли за ја ку по-
зи ци ју. За то су кри ви и објек тив ни и 
су бјек тив ни про бле ми, али бих пре 
свих на гла сио да су ак ти ви сти ја ких 
син ди ка та, ко ји у сво јој ку ћи има ју 
мно го про бле ма, че сто ви ше по све-
ће ни са ми се би, та ко да ни ка ко да 
до ђе мо у си ту а ци ју да на ђе мо јед ну 

ја ку, за јед нич ку син ди кал ну те му, на 
ко јој ће мо сви зду шно ра ди ти“, ка же 
Па вло вић и до да је да је про блем 
син ди кал не со ли дар но сти и да ље 
при су тан, али да ће до кра ја го ди не 
„при ча мо ра ти да се пре ло ми“.

„И др жа ва и пре о ста ле три син ди-
кал не цен тра ле хо ће да нас ми ни ми-
зи ра ју што ви ше, а ми не до вољ но 
сна жно на сту па мо. И кад се по ја ви-
мо у ме ди ји ма, ак ти ви сти Кон фе де-
ра ци је че сто за бо ра ве да се та ко 
пред ста ве, већ на сту па ју са мо као 
за ступ ни ци сво јих син ди ка та. То 
мо ра мо хит но да про ме ни мо, а ми-
слим да ће нас и на сту па ју ћи до га ђа-
ји при мо ра ти да убу ду ће озбиљ ни је 
ра ди мо“, оце њу је он.

Конференција за штампу КСС-а
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после чега би тре бало да уследи 
припајање Српске банке. Тако би 
требало да настане нај већа банка 
на домаћем тржишту са државним 
власништвом. Да је, са бан кар ског 
становишта, то заиста до бар посао 
потврђује и чињеница да су акције 
Поштанске штедионице до сти гле, 
до сада, највећу цену на Бео град-
ској берзи.

Мисли ли неко на Пошту?

Али, како ће се то одразити на 
По шту као већинског акционара? 
На рав но да смо заинтересовани да 
Поштанска штедионица повећа свој 
капитал и депозитну базу, уна пре ди 
пословање са привредом и у сва ком 
погледу буде још кон ку рен тн и ја, а 
припајање „Српске бан ке” а. д. у том 
смислу може бити од ли чан из бор. 
Али, као већински ак ци онар Ште-
ди они це, били бисмо не одго вор ни 
ако овом проблему не би посветили 
по треб ну пажњу и раз мо три ли га из 
свих углова.

То се првенствено односило на 
сагледавање свих правних, вла снич-
ких и економских импликација пла-
ни ра ног припајања. Изузетно је бит-
но да се на најбољи могући на чин 
заштити легитимни интерес ЈП ПТТ 
саобраћаја „Србија” да задржи по сто-
је ћи посао, као и одлучујући ути цај 
на усло ве под којима се он обав ља. 
То се до сада чинило ути ца јем кроз 
органе управљања у По штан ској 
штедионици, а на основу по се до ва-
ња ве ћин ског пакета ак ција.

Ја сно нам је да нико неће моћи 
да за уста ви про цесе, који су , како 
ка жу у опште-друштвеном интересу, 
али је битно да онима који одлучују 
пре до чимо све чињенице, као и про-
бле ме који могу да проистекну из 
исхи трених и погрешних одлу ка. У 
су прот ном, могло би се де си ти да 
Пошта не буде у стању да обав ља 
сво ју основну делатност не це лој те-
ри торији без значајнијих суб вен ција 
државе.

По штан ска ште дио ни ца и Српска 
банка требало је, пре ма одлуци 

Вла де Србије, да се интегришу до 
1. јула ове године, али се то ни је де-
си ло. Наиме, до одлагања је дошло, 
из ме ђу осталог, због наших  захтева 
да се преиспита оправданост чи та-
вог поступка као и стање у Срп ској 
банци. Због тесних веза које по сто је 
из међу Поште и Поштанске ште ди-
они це изразили смо ве ли ку за бри-
ну тост за судбину ПШ, а самим тим 
и суд би ну плат ног про мета, као де ла 
на ше де лат но сти и извора при хода.

Бан ка ри тврде – до бар 
посао

Према речима менаџмента ПШ, 
ово припајање и одлука владе су ис-
прав ни са банкарског становишта 
јер ће се добити једна јака банка, 
ко ја је 100 одсто у државном влас-
ни штву, са значајним капиталом. 
Они додају да ће, када се спо је ове 
две банке, Поштанска ште ди они-
ца моћи да понуди нове услуге као 
што су стамбени кредити. Ме ђу тим, 

сазнајемо да је друга стра на, од нос-
но Српска банка, била не за до вољ на 
пред логом да се задржи име По штан-
ска ште ди оница што је, да под се ти-
мо, био један од наших захтева.

Интеграција Поштанске
штедионице и Српске банке

Седиште Поштанске штедионице 

Тренутно стање у ПШ

Интересовало нас је да ли је 
сма њен број клијената након 
хап ше ња бивше директорке 
Ште дио нице Јелице Живковић 
због сумње да је преко ове банке 
одо бравала кредите „стечајној 
ма фији” за куповину фирми. Од 
пословодства Штедионице до би-
ли смо информацију да ни један 
комитент није затворио рачун. 
Они су истакли да је По штан-
ска штедионица највећа банка 
у Србији што се тиче рада са 
становништвом, да има 1,43 ми-
лиона текућих рачуна, од чега 
су чак 500.000 пензионерски. У 
бан ци постоји 500.000 штедних 
ра чу на на којима се налази око 
800 милиона динара. Такође су 
истакли и да је ова банка пла си-
рала око 1,8 милијарди динара 
кроз готовинске и потрошачке 
кредите.

У ЖИЖИ

Не тре ба мно го образ ла га ти 
ко ли ко су тесне везе ПШ и на шег 
Пре ду зећа, везе поштанског опе-
ра те ра и поштанске банке. Пракса 
је широм Европе да поштанска 
упра ва једне земље има у свом 
пот пу ном или већинском вла сни-
штву по штан ску банку. Као до-
дат ни мотив за забринутост је и 
чи ње ница да корисници услуга нов-
ча ног пословања не разликују ПШ 
од Поште. Основну активност Ште ди-
они це чини преко милион партија те-
ку ћих рачуна који се ажурирају пре-
ко наших шалтера. Све су то раз ло зи 
за нашу забринутост и велико инте-
ре со ва ње за реализацију поступка 
који је у току.

Струч ња ци које смо консултовали 
нас уве ра вају да је то за др жа ву и 
гра ђа не добар посао. Пре ма на-
ја ва ма, По штанска ште ди они ца 
при према до ка пи та лизацију од 16 
ми ли она евра како би повећала 
свој капитал на 50 милиона евра, 
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Ко нач но се јед на од иде ја, до дат но 
пен зи о но оси гу ра ње, ко ја је по те-

кла из на шег син ди ка та, бли жи ре а-
ли за ци ји. На и ме, пре ма спо ра зу му са 
Ми ни ста р ством фи нан си ја, а на кон 
про да је фир ме Мо би 063, до би ли смо 
осам ми ли о на евра за по че так ре а ли-
за ци је овог про јек та. Тај новац је на ме-
њен за по сле ни ма у ПТТ-у у ви ду ини ци-
јал них сред ста ва за про грам до дат ног 
пен зи о ног оси гу ра ња (до вољ на су за 
пр вих 16 ме се ци, а по сле то га ће Пред-
у зе ће на те рет тро шко ва по сло ва ња 
на ста ви ло да сер ви си ра ову оба ве зу). 

Ви си на ових сред ста ва из но си 
3.000 ди на ра по раднику, што је мак си-
мал ни нео по ре зи ви део. Ути сак је да 
је овај део до го во ра про шао до ста не-
за па же но од стра не за по сле них, иако 
са мо ми шље ња да ква ли те том над ма-
шу је оста ле став ке из спо ра зу ма са 
ми ни стром Дин ки ћем. Ра ди ва ше ин-
фор ма ци је, ма ло је син ди ка та ко ји су 
обез бе ди ли ова кав вид за шти те за по-
сле них, а јед но бо га то пред у зе ће као 
што је НИС, то је обез бе дио у ви си ни 
од 2.000 ди на ра по раднику.

ДОДАТНО ПЕНЗИОНО ОСИГУРАЊЕ

За сигурнију старост
Мало је синдиката који су обезбедили овакав вид заштите запослених, а једно богато предузеће као што 
је НИС, то је обезбедило у висини од 2.000 динара по запосленом

Члан пр вог до бро вољ ног ли цен-
ци ра ног пен зиј ског фон да мо ћи ће 
да по ди же сво је до дат не при хо де већ 
по сле на вр ше не 53. го ди не жи во та. 
Ми ни мал на упла та ко ја се мо же уго-
во ри ти је 1.000 ди на ра, а ни су пред ви-
ђе не санк ци је уко ли ко бу ду ћи пен зи о-
нер ни је баш нај ре дов ни ји у упла та ма 
до при но са ,,за си гур ни ју ста рост”.

Пре ма но вом За ко ну о до бро вољ-
ним пен зиј ским фон до ви ма, до зво ље-
но је да не за до во љан члан јед ног оси-
гу ра ња мо же пре не ти ра чун у дру го, 
по свом из бо ру.

Из Упра ве Дру штва за упра вља ње 
пен зиј ским фон дом „Дел та Ђе не ра ли” 
пре ци зи ра но је да оси гу ра ни ци мо гу 
но вац по ди за ти кроз про гра ми ра не 
ис пла те на ра те, али по зах те ву и јед-
но крат но. На јед но крат ну ис пла ту при-
ку пље ног нов ца члан ће мо ра ти да 
пла ти по рез на ка пи тал ну до бит од 20 
од сто, али са мо на оства рен при нос.

Сред ства се на ра чун до бро вољ не 
пен зи је мо гу ула га ти нај ка сни је до на-
вр ше не 70. го ди не жи во та. Упла та се 
мо же по ву ћи пре уго во ре ног ро ка у 
слу ча ју ван ред них тро шко ва ле че ња 
или трај не не спо соб но сти за рад. Иако 
је тр жи ште ка пи та ла у Ср би ји још не-
до вољ но раз ви је но, у „Дел та Ђе не ра-
ли ју” оче ку ју да ће при нос чла но ви ма, 
сте чен та ко што Фонд ула же но вац у 
по сло ве, би ти око осам од сто.

Сви од го во ри на
јед ном ме сту

На осно ву пи та ња чи та ла ца По шта-
ра и по се ти ла ца на ше web-пре зен та-
ци је, уви де ли смо да је сам по јам и уво-
ђе ње до дат ног пен зи о ног оси гу ра ња 
ко је нас уско ро оче ку је за ве ћи ну за-
по сле них ве ли ка не по зна ни ца. За вас 
смо пре ли ста ли За кон и при пре ми ли 
од го во ре на нај че шће по ста вља на пи-
та ња у ве зи са до бр о вољ ним пен зиј-
ским оси гу ра њем.

За што се уво де до бро вољ ни
пен зиј ски фон до ви?

Ре фор ма пен зиј ског оси гу ра ња 
пред ста вља је дан од нај ве ћих иза зо-
ва 21. ве ка. Мно ге зе мље да нас мо ра-

ју да се при ла го де ста ре њу по пу ла ци-
је и ре де фи ни шу пен зиј ски си стем 
оси гу ра ња, ка ко би га за др жа ле на 
за до во ља ва ју ћем ни воу и оси гу ра ле 
фи нан сиј ску одр жи вост си сте ма. Циљ 
За ко на је да омо гу ћи штед њу за ста ре 
да не! При ли ком ре фор ме пен зиј ског 
оси гу ра ња уве де ни су до бро вољ ни 
при ват ни пен зиј ски фон до ви, ка ко би 
се гра ђа ни ма омо гу ћи ло да до пу не др-
жав ну пен зи ју, ди вер си фи ку ју ри зи ке 
и оси гу ра ју при ма ња у ста ро сти.

Ко је су пред но сти члан ства у фон ду?

Ре фор ма др жав ног пен зиј ског оси-
гу ра ња до ве шће до сма ње ња др жав-
них пен зи ја у од но су на пла те за бу-
ду ће пен зи о не ре. Има ју ћи то у ви ду, 
за по сле ни, по себ но мла ди, мо ра ју да 
ште де за до дат на при ма ња, ко ја ће им 
до пу ња ва ти др жав ну пен зи ју. Што се 
ду же ште ди, до дат на пен зи ја је ве ћа. 
То ће бу ду ћим пен зи о не ри ма омо гу-
ћи ти да одр же жи вот ни стан дард и у 
ста ро сти. До бро вољ ни при ват ни пен-
зиј ски фон до ви су је дан од мо гу ћих 
ви до ва штед ње за пен зи ју.

Не ке пред но сти до бро вољ них пен-
зиј ских фон до ва као вр сте ду го роч не 
штед ње су: ко ри сте се ис кљу чи во за 
пен зиј ску штед њу; пот пу но су ре гу ли-
са ни и под стро гом су кон тро лом На-
род не бан ке Ср би је; пру жа ју до дат на 
при ма ња у ста ро сти, уве ћа на за при-
нос од ула га ња; ди вер си фи ка ци ја и 
ин ве сти ци о на по ли ти ка тре ба ло би 
да ми ни ми зи ра ју ри зик ула га ња; мо-
гу ће по ре ске олак ши це.

Ка ко су ор га ни зо ва ни до бро вољ ни 
пен зиј ски фон до ви?

Да би до бро вољ ни пен зиј ски фонд 
био ор га ни зо ван, по треб но је да На-
род на бан ка Ср би је дру штву за упра-
вља ње пен зиј ским фон до ви ма из да 
две до зво ле: до зво лу за рад и до зво-
лу за упра вља ње.

Осни ва чи дру штва за упра вља ње 
мо ра ју да до ка жу по у зда ност и оспо-
со бље ност за оба вља ње овог по сла. 
На род на бан ка Ср би је ће из да ва ти 
до зво ле на кон што про це ни да су 
осни ва чи по у зда ни и углед ни. На род-

Повољна рачуница за 
будуће пензионере

За до бро вољ не ме сеч не упла-
те од 3.000 ди на ра на пе ри од од 
30 го ди на, кли јент ко ји до дат но 
ште ди за ста рост кроз овај про-
грам мо же да оче ку је пен зи ју ве-
ћу од 20.000 ди на ра ме сеч но.

По че так при ме не про гра ма од ла-
же је ди но чи ње ни ца да се За кон из 
те обла сти про ме нио и да су оси гу-
ра ва ју ће ку ће ко је же ле да се ба ве 
пен зи о ним фон до ви ма би ле ду жне 
да при ба ве од го ва ра ју ће ли цен це. 
Пр ва ли цен ца је до де ље на про шлог 
ме се ца та ко да је до бро вољ но пен зиј-
ско оси гу ра ње од не дав но до ступ но 
и гра ђа ни ма Ср би је, ко ји „лич не до та-
ци је за ста рост” мо гу упла ћи ва ти код 
бив шег „Дел та оси гу ра ња”, ко је се са-
да на зи ва „Дел та Ђе не ра ли”. 
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пи са ним За ко ном, под за кон ским ак ти-
ма и про спек том фон да.

Мо же ли се но вац ра ни је по ву ћи?

У слу ча ју озбиљ не бо ле сти или 
трај не не спо соб но сти за рад, члан 

на бан ка Ср би је има пра во да зах те ва 
до дат не ин фор ма ци је од осни ва ча и 
с њи ма по ве за ним ли ци ма и да ис пи-
та њи хо ву фи нан сиј ску си гур ност и 
углед. Осни вач ки ка пи тал дру штва за 
упра вља ње је ми ли он евра.

Ка ко иза бра ти пен зиј ски фонд?

На по чет ку, док се фон до ви још 
ни су до ка за ли сво јом ствар ном успе-
шно шћу у упра вља њу имо ви ном пен-
зиј ског фон да, из бор фон да ће би ти 
сли чан из бо ру бан ке код ко је ште ди-
те свој но вац, то јест ода бра ће те онај 
фонд у ко ји има те по ве ре ња. Би ло би 
до бро да се нај пре рас пи та те о ли ци-
ма ко ја упра вља ју фон дом и са зна те 
не што ви ше о њи хо вим прет ход ним 
по сло ви ма. По сто ји мо гућ ност да се 
фон до ви ме ђу соб но раз ли ку ју по ви-
си ни на кна да ко је на пла ћу ју за сво је 
услу ге, те и тај фак тор тре ба узе ти у 
об зир. Ме ђу тим, мно го то га ће ути ца-
ти на ко нач ну успе шност фон до ва и 
те шко је уна пред пред ви де ти учи нак 
би ло ког од тих фак то ра.

Шта ако члан фон да про ме ни
по сло дав ца?

Ако је за по сле ни био члан пре ко 
пен зиј ског пла на ко ји је ор га ни зо вао 
ње гов прет ход ни по сло да вац, он да 
су мо гу ће две си ту а ци је. Члан фон да 
мо же на ста ви ти са члан ством у фон ду 
у ко ји је ње гов прет ход ни по сло да вац 
упла ћи вао. Ако и но ви по сло да вац 
има пен зиј ски план, он да се сред ства 
из прет ход ног пен зиј ског пла на мо гу 
пре не ти у пен зиј ски план но вог по-
сло дав ца. Ако но ви по сло да вац не ма 
пен зиј ски план, за по сле ни сти че пра-
во на об ра чу на ту пен зи ју са прет ход-
ног рад ног ме ста ка да на пу ни 53 го ди-
не. Дру штво за упра вља ње ће до тле 
на ста ви ти да ула же упла ће ни но вац.

Шта ако члан фон да оста не
без по сла?

Члан фон да оста је и да ље у фон ду 
у ко ји је бив ши по сло да вац упла ћи-
вао, то јест члан ство не ће пре ста ти, 
упла те не ће би ти из гу бље не, ин ди ви-
ду ал ни ра чун чла на фон да не ће би ти 
за тво рен, а дру штво за упра вља ње ће 
на ста ви ти да ула же но вац.

Ко је тро шко ве сно си члан фон да?
За кон огра ни ча ва на кна ду при ли-

ком упла те пен зиј ских до при но са на 
нај ви ше три од сто вред но сти упла те 
и го ди шњу на кна ду за упра вља ње 
фон дом на нај ви ше два од сто не то 
имо ви не фон да.

На ко ји на чин су фон до ви за шти ће ни?

Имо ви на до бро вољ ног пен зиј ског 
фон да је одво је на од имо ви не дру-
штва ко је упра вља тим фон дом. Уко-
ли ко се над дру штвом за упра вља ње 
по кре не сте чај ни по сту пак, имо ви на 
пен зиј ског фон да не мо же по ста ти 
пред мет при нуд ног из вр ше ња, ни ти 
за ло ге. Ова имо ви на не мо же ући у 
са став ли кви да ци о не или сте чај не 
ма се дру штва за упра вља ње, ка сто-
ди бан ке или дру гих су бје ка та, ни ти 
мо же би ти ко ри шће на за из ми ре ње 
оба ве за чла на до бр о вољ ног пен зиј-
ског фон да и дру гих ли ца пре ма тре-
ћим ли ци ма. Ре дов но из ве шта ва ње је 
је дан од кључ них еле ме на та за шти те 
чла но ва пен зиј ских фон до ва. Фи нан-
сиј ски из ве шта ји се из ра ђу ју и пре да-
ју На род ној бан ци Ср би је ме сеч но, 
по лу го ди шње и го ди шње. На осно ву 
тих из ве шта ја На род на бан ка Ср би је 
кон тро ли ше да ли се имо ви на фон да 
ула же у скла ду са огра ни че њи ма про-

У очекивању нових 
лиценци

Да би се ушло у про це ду ру 
за по чи ња ња упла та рад ни ци ма 
По ште, по треб но је, пре ма ми-
шље њу прав ни ка, да ба рем још 
јед на оси гу ра ва ју ћа ку ћа до би је 
ли цен цу за упра вља ње пен зи о-
ним фон до ви ма ка ко би мо гао да 
бу де рас пи сан тен дер. Пре ма не-
зва нич ним ин фор ма ци ја ма то ће 
се де си ти вр ло бр зо јер су „Ду нав 
оси гу ра ње” и ДДОР „Но ви Сад” у 
за вр шним фа за ма ли цен ци ра ња.

Комбинација штедње
и улагања

До дат но пен зиј ско оси гу ра ње, 
ко је ни у ком слу ча ју ни је у су прот-
но сти са са да шњим оба ве зним 
оси гу ра њем, пред ста вља ула га ње 
ко је се мо же схва ти ти као не што 
из ме ђу штед ње и ин ве сти ци о ног 
фон да, ко је чла ну пру жа мо гућ-
ност да јед но став но и ду го роч но 
аку му ли ра но вац, ко ји ка сни је мо-
же ис ко ри сти ти за пен зи ју.

Ка сни је, ка да пен зи о ни фон до ви 
раз ви ју по сло ва ње, из бор фон да ће 
се за сни ва ти на при но су ко ји он оства-
ру је. Ако је сто па при но са ни ска, члан 
фон да мо же сво ја сред ства пре ба ци-
ти у дру ги фонд где је сто па при но са 
ви ша, при че му не пла ћа ни ка кву на-
кна ду, осим ствар них из да та ка ко ји 
су по треб ни да би се пре нос фи зич ки 
из вр шио. Ова сло бо да из бо ра по ве-
ћа ва од го вор ност ме на џе ра фон да 
и уна пре ђу је здра ву кон ку ре ци ју на 
тр жи шту.

Шта ако члан фон да пре ста не
да упла ћу је до при нос?

Ако члан пре ста не да упла ћу је до-
при но се, члан ство не пре ста је и члан 
ће и у том слу ча ју мо ћи да, на кон на-
вр ше не 53 го ди не жи во та, рас по ла же 
сво јим аку му ли ра ним сред стви ма.

фон да мо же по ву ћи аку му ли ра ни из-
нос уко ли ко до ста ви до каз о те шкој 
здрав стве ној си ту а ци ји.

Шта се де ша ва у слу ча ју смр ти 
чла на фон да?

Сав но вац аку му ли ран на ин ди ви-
ду ал ном ра чу ну пен зиј ског фон да 
би ће пре нет ли цу ко је је члан фон да 
од ре дио. Уко ли ко члан ни је од ре дио 
та кво ли це, ста ње на ра чу ну по ста је 
део ње го ве за о став шти не.

Ко ме при па да ју аку му ли ра на сред-
ства у слу ча ју рас ки да уго во ра о 

до бро вољ ном пен зиј ском оси гу ра њу 
у по ступ ку ускла ђи ва ња по сло ва ња 
дру шта ва за до бро вољ но пен зиј ско 

оси гу ра ње са но вим за ко ном?

У слу ча ју рас ки да уго во ра о до-
бро вољ ном пен зиј ском оси гу ра њу 
од стра не по сло дав ца, аку му ли ра на 
сред ства на ин ди ви ду ал ним ра чу ни-
ма, об ра чу на та под усло ви ма под ко-
ји ма је уго вор за кљу чен, ис пла ћу ју се 
за по сле ни ма ко ји су оси гу ра на ли ца, 
без об зи ра на го ди не жи во та.

Ко се бри не да све функ ци о ни ше 
ка ко тре ба?

Као што је већ по ме ну то, На род на 
бан ка Ср би је је од го вор на за пра ће-
ње, ре гу ли са ње и над зор де лат но сти 
до бр о вољ них пен зиј ских фон до ва. 
Она ће над гле да ти рад дру шта ва за 
упра вља ње про ве ром фи нан сиј ских 
и дру гих из ве шта ја, не по сред ном кон-
тро лом и из ри ца њем ме ра.
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                        СЛО БО ДАН ЛА ЛО ВИЋ, МИ НИ СТАР РА ДА:

Ди гао сам ру ке од на ме ре да се 
из ме на ма За ко на о ра ду ис пла та 

то плог обро ка и ре гре са ре гу ли ше 
са мо као мо гућ ност а не оба ве за 
по сло дав ца. Да кле, оста је са да шње 
за кон ско ре ше ње по ко ме је ис пла та 
ових на кна да оба ве зна, ка же Сло бо-

дан Ла ло вић, ми ни стар ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке.

Да ли сте од у ста ли и од дру гих
на ја вље них из ме на овог за ко на?

Не. Оста је мо при из ме на ма ко је 
се ти чу осно ви це за ис пла ту на кна-
да ко је рад ник при ма ка да не ра ди, 
ре ци мо за бо ло ва ње или ре грес за 
од мор. За те осно ви це са да се узи ма 
про сек из по след ња три ме се ца што 
не рет ко до во ди до си ту а ци је да онај 
ко је на бо ло ва њу при ми ви ше од 
ко ле ге ко ји тог ме се ца ра ди. За то ће-
мо пред ло жи ти да осно ви ца за ове 
на кна де бу де основ на за ра да. Оста-
је мо и при ра ни јој иде ји да се рад на 
од ре ђе но вре ме са са да шњих го ди-
ну да на по ве ћа на три.

Је сте ли се ко нач но до го во ри ли са 
ми ни стром фи нан си ја око из ме на 
За ко на о за по шља ва њу, од но сно 
хо ће ли ста ри ји рад ни ци мо ћи 
пет го ди на до пен зи је да про-

ве ду на би роу за не за по сле не? 

Ни смо још до шли до до го-
во ра. Че кам да се ма ло раш-
чи сти по ли тич ка си ту а ци ја 
па да то пи та ње по но во вра-
тим на вла ду. Оче ку јем да 
ће то би ти то ком је се ни. 
Ових да на био сам у Кра-
гу јев цу и дру гим ме сти ма по Ср би ји. 
Сву да по сто ји ин те ре со ва ње да се 
тај про блем ре ши.

Стар то ва ле су фи нан сиј ске олак-
ши це за по сло дав це ко ји за по сле 
рад ни ке мла ђе од 30 или ста ри је 

од 45 го ди на. Ка кве ефек те
оче ку је те од тих ме ра?

Па жљи во ће мо пра ти ти ко ли ко 
су по сло дав ци за ин те ре со ва ни за 

њих. За око три ме се ца има ће мо ја-
сну сли ку ка кве ефек те ова олак ши-
це да ју у сми слу ве ћег за по шља ва-
ња. Ка да то бу де мо зна ли, ви де ће мо 
да ли да уве де мо још не ка рас те ре-
ће ња, а ако ефек ти бу ду ма ли, да 
от кло ни мо пре пре ке ко је до то га 
бу ду до ве ле. Фи нан сиј ски ефек ти 
ових ме ра по ка зу ју да ће рад ник 
са бру то пла том од 37.000 ди на ра 
по сло дав ца ко шта ти 10.000 ди на ра 
ма ње не го пре.

За ме сец и по да на тре ба да кре ну 
и јав ни ра до ви. Ре че но је да ће
рад ни ци ко ји бу ду ан га жо ва ни 

до би ја ти из ме ђу 8.500 и 13.000 
ди на ра. Ни је ли то ма ло?

Над ни це за јав не ра до ве су сву да, 
па и у за пад ним зе мља ма, знат но ма-
ње не го ре дов не над ни це. А да ли ће 
љу ди то при хва ти ти, то је дру го пи та-
ње. Ми у Ср би ји има мо про блем да 
љу ди од би ја ју да ра де а санк ци је за 
то су прак тич но ни ка кве. За то ће мо 
из ме на ма За ко на о за по шља ва њу ка-
зну бри са ња са еви ден ци је не за по-
сле них због од би ја ња по сла са са да-
шња три ме се ца по ве ћа ти на де вет 
или 12 ме се ци.

У Ср би ји је са да ви ше не за по сле-
них не го ка да сте по ста ли ми-

ни стар. На чему 
он да те ме љи те 

план да се са да-
шња сто па 

не за по сле но-
сти до 2010 
пре по ло ви?

Не ма ни јед-
не зе мље у тран зи ци ји ко ја ни је има-
ла тај про блем. Јер, у том пе ри о ду 
сти жу две гру пе не за по сле них, мла-
ди ко ји за вр ша ва ју шко ле и ста ри ји 
ко ји због при ва ти за ци је оста ју без 
по сла. Ме ђу тим, ка да се при ва ти за-
ци ја за вр ши, тај при лив се сма њу је 
и та ко би тре ба ло да бу де и код нас. 
Од 2008, до ка да би тре ба ло да раш-
чи сти мо са бо ле сним де лом срп ске 

при вре де, па у на ред не две го ди не, 
оче ку је мо 3,5 до че ти ри ми ли јар де 
евра „грин филд” ин ве сти ци ја, уз по-
моћ ко јих би смо са да шњу сто пу не-
за по сле но сти од 21,5 од сто све ли на 
10,5 од сто.

Мно го љу ди жа ли се да по сло дав ци 
од њих тра же да ра де пре ко вре ме-

но, али тај рад не ће да им пла те. 
Шта мо гу да ура де по том пи та њу?

Сву да где је на ста јао ка пи та ли зам 
тре ба ло је вре ме на да се и рад ни ци 
и по сло дав ци на вик ну на но ве усло-
ве и да по сло дав ци вла сни штво над 
ка пи та лом пре ста ну по и сто ве ћи ва-
ти са вла сни штвом над љу ди ма. За 
то тре ба да про ђе вре ме на, а са да 
пред рад ни ци ма сто је две мо гућ но-
сти: да на пра ве син ди кат или да се 
обра те на шој ин спек ци ји ра да ко ја 
ће иза ћи на те рен. Рад ни ци, ако се 
пла ше по сле ди ца, ин спек ци ју мо гу 
по зва ти и ано ним но. Ина че, у ве ли-
ким ком па ни ја ма из све та ко је су 
до шле ов де та квих по ја ва не ма, али 
има код на ших љу ди ко ји су ку пи ли 
пред у зе ћа.

У Ср би ји је ма ло рад ни ка ко ји су 
чла но ви не ког син ди ка та. Шта је, по 
ва шем ми шље њу, раз лог за то – рад-
нич ки ку ка вич лук или оси о не га зде?

Ми слим да у свим син ди ка ти ма 
не ма ви ше од тре ћи не рад ни ка Ср-
би је, али то није наш проблем, то за-
ви си од са мих рад ни ка. Не ми слим 
ни да су рад ни ци ку ка ви це, ни ти да 
су по сло дав ци ко зна ка кви љу ди. 

ИНТЕРВЈУ:

Ре грес и то пли оброк оба ве заРе грес и то пли оброк оба ве за
по сло да ва цапо сло да ва ца



11

ПОШТАР

октобар 2006  број 144

Рад ни ци се јед но став но пла ше гу-
бит ка по сла. Сма трам да је нај бо ље 
да се пи та ње пра ва и оба ве за рад ни-
ка ре ша ва кроз си стем гран ских ко-
лек тив них уго во ра где се рад ник са 
вла сни ком не би су ко бља вао по је ди-
нач но, јер би од ре ђе ни усло ви би ли 
до го во ре ни на ни воу гра не.

Ко ли ко је па ра из На ци о нал ног 
ин ве сти ци о ног пла на пред ви ђе но 
за ре ша ва ње про бле ма из ре со ра 

ва шег ми ни стар ства?

Пред ви ђе но је 30 ми ли о на евра 
и то нај ви ше за ре фор му си сте ма со-
ци јал не за шти те. Су шти на је да што 
ма ње љу ди бу де у уста но ва ма со-

ци јал не за шти те. Да, ре ци мо, де ца 
без ро ди те ља иду на усво је ње или 
у хра ни тељ ске по ро ди це, а ста ри ји 
уме сто у ста рач ке до мо ве да оста-
ју код ку ће и да им се кроз си стем 
услу га у ло кал ној сре ди ни до но се 
хра на, ле ко ви и оста ло што им је 
нео п ход но. 

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ У ГРА ЧА НИ ЦИ

Знак по др шке
ко ле га ма

Чла но ви Ре ги о нал ног од бо ра 
Ниш Син ди ка та ПТТ Ср би је одр-

жа ли су 15. и 16. сеп тем бра ове го ди-
не сед ни цу у Гра ча ни ци на Ко сме ту. 
Осим чла но ва Ре ги о нал ног од бо ра и 
ко ле га из Гра ча ни це, сед ни ци су при-
су ство ва ли и пред сед ник и се кре тар 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, Алек сан дар 

Па вло вић и Бран ко Ка ла ја но вић, 
чла но ви Из вр шног од бо ра Зо ри ца 

Зец и Рат ко Ри стић и Бу ди мир Ми-

ло рад, пред сед ник ГО.
„Рад ни са ста нак ре ги о нал ног од-

бо ра био је при ли ка да се и ми, из 
цен тра ле Син ди ка та, на ли цу ме ста 
упо зна мо са усло ви ма ра да на ших 
ко ле га ов де. До шли смо да их чу је-
мо, да са слу ша мо њи хо ве про бле-
ме и да ви ди мо ка ко мо же мо да им 
по мог не мо. Наш крат ки бо ра вак у 
Гра ча ни ци знак је по др шке на шим 
ко ле га ма и њи хо вим су гра ђа ни ма у 
на по ри ма да оста ну на Ко сме ту”, оце-
нио је овом при ли ком Алек сан дар 
Па вло вић.

Би ла је то и при ли ка да се раз го ва-
ра о зах те ви ма ко је је СО При шти на, 
у ко јој су син ди кал но ор га ни зо ва ни 
за по сле ни на це лој те ри то ри ји Ко сме-
та, упу ти ла Глав ном од бо ру Син ди ка-
та ПТТ Ср би је. На и ме, реч је о зах те ву 

да се рад ни ци ПТТ Ср би је ко ји жи ве 
и ра де на те ри то ри ји Ко сме та аде-

кват но за шти те 
и да им се пру жи 
сва по треб на по-
др шка и по моћ, 
има ју ћи у ви ду 
да је пред на ма 
пе ри од ка да ће 
се ре ша ва ти ста-
тус ју жне срп ске 
по кра ји не. Пред-
сед ник ГО Ми ло-
рад Бу ди мир је 
уве рио све при-
сут не да ће са 
зах те ви ма, као и 
из не тим про бле-
ми ма, упо зна ти 
све чла но ве ГО 
на пр вој на ред-

ној сед ни ци и из ра зио уве ре ње да ће 
Глав ни од бор сво јим чла но ви ма са 
Ко со ва пру жи ти мак си мал ну по моћ 
и по др жа ти све њи хо ве зах те ве.

На сед ни ци ко ја је одр жа на 28. 
сеп тем бра, Чла но ви Глав ног од бо ра 
су, на кон из ве шта ја о по се ти де ле га-
ци је Син ди ка та ПТТ Ср би је Гра ча ни-
ци, упу ти ли пу ну по др шку и из ра зи-
ли со ли дар ност са сво јим ко ле га ма 
ко ји ра де на Ко со ву.

До нет је за кљу чак да ће се Син ди-
кат ПТТ Ср би је и за ло жи ти код над-
ле жних да се за шти те ин те ре си за по-
сле них са Ко сме та ко ји ра де у ЈП ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја”.

Кад за тре ба – ту су ко ле ге

При ли ком од ла ска у Гра ча ни цу, део де ле га ци је у ко јој су би ли чла но ви 
ИО из Вој во ди не Зо ри ца Зец и Рат ко Ри стић, као и пред сед ник ГО Ми ло-

рад Бу ди мир, има ла је пех ка да им се код Ја го ди не по ква рио слу жбе ни 
Ју го.

„По што је већ па ло ве че, по зва ли смо пред сед ни ка СО Ја го ди на Бо ри-

слава Фи ли по ви ћа и за тра жи ли по моћ ко ја је сти гла у ре корд но крат ком 
ро ку. На и ме, ан га жо ва њем Пре дра га Је ре ми ћа, син ди кал ног ак ти ви сте 
из Ја го ди не и мај стор-Бла же из сер ви са, као и ди рек то ра РЈ „Ја го ди на” Ми-

ла на По по ви ћа, про блем је ре шен и на ста ви ли смо пут ка Ни шу. Да све 
бу де још бо ље, и по ред чи ње ни це да квар ни је био на и ван, су тра дан по 
по врат ку свра ти ли смо по но во у Ја го ди ну где нас је ис пред глав не по ште 
че као по пра вљен Ју гић, ко ји је без про бле ма на ста вио ка Но вом Са ду. 
Још јед ном се за хва љу је мо ко ле га ма ко ји су нам по мо гли на по мо ћи и не-
се бич ној со ли дар но сти ко ју су ис ка за ли”, ис ти че Рат ко Ри стић.

Са колегама испред поште у Грачаници

Ре грес и то пли оброк оба ве за
по сло да ва ца
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       ( ИН ТЕР ВЈУ СА ДИ РЕКТ НОМ СНА ГОМ ИС ПО ВЕ СТИ)

Слав ко То па лов: ис ко ри сти дан
Ка да сте се и где за по сли ли?

У ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би-
ја” 1997, а пре то га сам ра дио у 
спољ ној тр го ви ни.

Шта не би сте ра ди ли?

Не бих ра дио по сло ве у ко ји-
ма је ис кљу че на ху ма ност.

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

Шест-се дам ча со ва.

Шта сте не дав но са ња ли?

Обич но не пам тим сво је сно-
ве, а ако ми не ки баш оста не у се-
ћа њу, углав ном ни је при ја тан.

Ко ју по сло ви цу нај ви ше це ни те?

Car pe di em. Ис ко ри сти дан.

Ко ји део да на, сед ми це, ме се ца

и го ди не нај ви ше во ли те?

Ако се љу ди де ле на со ве и пе-
тло ве, спа дам у ове дру ге. А што 
се ти че вре ме на, ви ше во лим 
све жи је вре ме па би мој из бор у 
овом слу ча ју би ли је сен и зи ма.

Где ра ди је иде те: на мо ре, у 

пла ни не, на је зе ра или у ба ње?

Пла ни на ми при ја због чи стог 
и све жег ва зду ха, па од мор ра до 
про во дим та мо, али је у ме ни ду бо ко 
уса ђе на ве за ност за рав ни цу, ве ро ват-
но због мог ба на ћан ског по ре кла.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

Имам до бро раз ра ђе ну и вр ло јеф-
ти ну ва ри јан ти на Див чи ба ра ма и ско-
ро сва ке зи ме тру дим се да про ве дем 
не де љу да на на сне гу.

Че га се пла ши те?

Лич но се пла шим бо ле сти, а као и 
сви оста ли љу ди за бри нут сам и упла-
шен за на шу за јед нич ку суд би ну на 
„тре ћем ка ме ну од Сун ца”.

Шта је то син ди кал на бор ба?

Озбиљ но пи та ње, на ко ји би би ло 
пра вил но би би ло од го во ри ти сле де-
ће – по бољ ша ње еко ном ског и со ци-
јал ни ог по ло жа ја за по сле них. А ако 
бих од го ва рао искре но – те жак по сао, 
без кра ја и по чет ка, по ма ло за ра зан. 
Мо ра се оба вља ти на ху ман на чин и 
вр ло не се бич но.

Шта је то по тро шач ка кор па?

То је не што до че га је дан ПТТ рад-
ник са про сеч ном за ра дом све те же 
до ла зи.

Шта је за Вас син ди кал ни ли дер?

По ште на осо ба, обра зо ва на, 
са ја сним ста вом, ха ри зма тич на.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?

Но сим сли ку сво је је ди ни це 
Алек сан дре, ко ја у зна чај ној ме-
ри да је сми сао мом жи во ту.

Ко је но ви не чи та те?

Пре ко 30 го ди на сва ко днев но 
чи там „По ли ти ку” али сам, по вре-
ме но, вр ло раз о ча ран са др жа јем.

Ко ли ко има те при ја те ља?

По зна ни ка имам ја ко пу но, а 
при ја те ља вр ло ма ло. Реч „при-
ја тељ” за ме не има по себ но зна-
че ње.

Ка кве сте на ра ви?

Те шко је го во ри ти о се би, али 
чу јем да љу ди из мо је око ли не ка-
жу за ме не да сам бла ге и пи то ме 
на ра ви, да ули вам по ве ре ње и 
да јем си гур ност дру ги ма.

О че му не же ли те ни кад

да при ча те?

За ме не не ма та бу те ма, али 
не при чам о ства ри ма ко је због 
при ро де мог по сла из и ску ју дис-

кре ци ју.

Ко ме би сте же ле ли да се из ви не те?

Же лео бих да се из ви ним мо јој по ро-
ди ци за то што ни сам окон чао сту ди је.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?

Не ми слим баш ле по, јер се при-
бо ја вам да нам се ве ли ки и брз на уч-
но-тех но ло шки раз вој не вра ти као 
бу ме ранг.

Ко ја на да одр жа ва чо ве чан ство?

На да за бо љом бу дућ но шћу, ко ја 
ће за ве ли ки део чо ве чан ства оста ти 
са мо пу сти сан.

Да ли чо ве чан ство бр зо или спо ро 

на пре ду је?

Основ ни про блем је не рав но ме-
ран раз вој и гло бал ни од го вор је те-
шко да ти.

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

Цр ну.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

Има их пу но, а ако баш мо рам да се 
од лу чим, то су ру ски кла си ци, пре све-
га До сто јев ски.

Ис так ну ти функ ци о нер у на-

шем Син ди ка ту  Слав ко То па лов 

ро ђен је 30. де цем бра 1956. у Бе-

о гра ду, где је за вр шио основ ну 

шко лу и гим на зи ју и ап сол ви рао 

на Сто ма то ло шком фа кул те ту.

У По шти оба вља  по сло ве тех-

ни ча ра за шал тер ске по сло ве. 

Син ди кал ним ра дом се ба ви 

од 2001. го ди не.

У Из вр шном од бо ру Син ди-

ка та ПТТ Ср би је за ду жен је за 

Управ ни од бор Пред у зе ћа, стам-

бе ну про бле ма ти ку, ко лек тив но 

пре го ва ра ње и Кон фе де ра ци ју.

Пред сед ник је Син ди кал не 

ор га ни за ци је „Бе о град-цен тар” 

ко ја бро ји 1022 чла на.

На ла зи се у нај ви шој упра ви 

Ком па ни је – члан је Управ ног од-

бо ра ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”.

Слав ко ва су пру га Ва ња ра ди у 

ПТТ КДС-у, а кћер ка Алек сан дра 

је гим на зи јал ка.

ПОШТАРОВ ЛЕТ
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Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

Опре де лио бих се за Па ју Јо ва но ви-
ћа, јер ми је на вр ло пла сти чан на чин 
при бли жио по је ди не де ло ве срп ске 
исто ри је. Ње го ва де ла нај бо ље по твр-
ђу ју да јед на сли ка го во ри као хи ља де 
ре чи.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?

Тре ба се хра бро хва та ти у ко штац 
са ве ли ким и ма лим про бле ми ма. По на-
шам се у ду ху из ре ке: „Ко сме, тај мо же”.

Зна те ли шта су сек те?

Вр ло до бро знам шта су сек те, ве-
ли ка опа сност за наш на род и же сток 
сам про тив ник сек ти.

Ко ја дро га је нај го ра?

Не ма нај го рих дро га, јер сва ка 
ствар или по ја ва ко ја у чо ве ку иза зи-
ва за ви сност пре тва ра га у ро ба.

Ко јим се спор том ба ви те?

Не кад сам ак тив но играо ко шар ку, 
а у са да, с об зи ром на го ди не и кон сти-
ту ци ју – сто ни те нис.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

Као и сви оста ли, го то во да и не 
пи шем пи сма, а сво ју по тре бу за пи са-
њем за до во ља вам по вре ме но пи шу-
ћи за син ди кал на гла си ла.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

Ми слим да је су, вр ло су љу ба зни и 
услу жни и они су пра ви пресдстав ни-
ци По ште.

Да ли сте гле да ли филм „По штар”

са Ке ви ном Кост не ром?

Је сам, али сам ви ше им пре си о ни-
ран књи гом „Post Offi    ce” Чар лса Бу ков-
ског.

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

Раз ли чи те пе сме за раз ли чи те при-
ли ке.

Шта је пре суд ни је: Љу бав или

Ин те рес?

Ово ме под се ћа на пи та ње: „Шта је 
ја че: Иде ја или Ма те ри ја?”. Де фи ни тив-
но ово пр во.

Дај те крат ку де фи ни ци ју на ше

По ште?

Ве ли ки обрт, ма ла за ра да.

За крај: ка жи те још не што, шта 

год же ли те?

Не што у ду ху на сло ва ру бри ке, ми-
слим да ће по штан ски рад ни ци још ду-
го успе шно да ле те. Ја сам од го во рио 
на број на пи та ња, до шло је вре ме да 
и син ди кал ци „од го ва ра ју“.                   

Син ди кал ни круг
тран зи ци јом

Ма те ри јал ни и со ци јал ни по ло-
жај за по сле них. Си сте ма ти за ци ја. 
Ак ци је за вла снич ке ак ци је. Нор ми-
ра ње и без бед ност за по сле них. За-
ра де и ка ко их по ве ћа ти. Ши ре ње 
ути ца ја и из о штра ва ње ин фор ма-
тив ног кру га. Из град ња ефи ка сни јег 
вр ха син ди кал не пи ра ми де. Кон ти-
ну и ра на са рад ња са дру гим Син ди-
ка ти ма у зе мљи и ино стран ству.

То је са мо врх ак ту ел ног жи вог 
за ни ма ња и функ ци о ни са ња на шег 
Син ди ка та.

А шта тек сле ди?
Не пре ста ни ан га жман на стал но 

отво ре ним жи вот ним пи та њи ма и 
на кон крет ном па ке ту про грам ских 
до ку ме на та за но ве ак ци је.

За да так ни ма ло лак, ни ма ло за-
хва лан, али – оствар љив.

Чи ни се да су Глав ни и Из вр шни 
од бор са Скуп шти ном до бро пре по-
зна ли ци ље ве и пу те ве ко ји та мо во-
де. И да зна ју шта хо ће.

Охра бру је и бр зо и ефи ка сно ре-
а го ва ње син ди кал них ли де ра.

Екс пре сно је упу ћен апел ми ни-
стри ма Мла ђа ну Дин ки ћу и Ве ли-

ми ру Или ћу да не за бо ра ве на уче-
шће ПТТ-a у от ку пу 29 по сто ак ци ја 
Те ле ко ма од Ита ли ја на. То је пре ко 
50 ми ли о на евра. Буд но пра те ћи 
про да ју „МО БИ 63”, Алек сан дар Па-

вло вић и еки па су при ско чи ли у по-
моћ по сло вод ству са зах те вом да се 
По шти вра ти оно што јој при па да.

Ис пла та оства ре не до би ти за 
2005. успе шно је окон ча на не дав но, 
7. сеп тем бра.

По себ но се ци ља на зна чај ни-
је по ве ћа ње за ра да, пре све га од 
ја ну а ра 2007., а јед на од „ква ка” је 
по ве ћа ње ма се са ура чу на тим свим 
ис пла та ма из ове го ди не.

За слу жи ли сте ве ће за ра де, ја-
сно се из ра зио на Скуп шти ни Син-
ди ка та ПТТ Ср би је про ле тос у Вр-
њач кој Ба њи по моћ ник ми ни стра 
Бра ти слав Бла го је вић и ис та као 
фан та стич не по слов не ре зул та те ко-
је оства ру је По шта и да као по сле ди-

ца то га тре ба да усле ди и зна чај ни је 
по ве ћа ње за ра да. И на ше по сло вод-
ство је у том по гле ду ве о ма за ин те-
ре со ва но. Ка ко та да ре че ди рек тор 
Ди рек ци је за ка дро ве Не над Спа со-

је вић по слов ни успех ни је из ра жен 
и у за радaма, што нам пред сто ји.

Уско ро сле ди и на ста вак кон крет-
ног до го во ра са ми ни стром Мла ђа-

ном Дин ки ћем о по ве ћа њу пла та и 
дру гим круп ним пи та њи ма, ко ји је 
успе шно за по чет још 27. мар та ове 
го ди не.

На род на ини ци ја ти ва са пред ло-
гом че ти ри за ко на, по др жа на од по-
ла ми ли о на гра ђа на, на осно ву ко-
јих би се бес плат не ак ци је по де ли ле 
рад ни ци ма пре про да је јав них пред-
у зе ћа ни је „про шла” у Скуп шти ни. 
Од ње, ме ђу тим, син ди ка ти По ште, 
Те ле ко ма, НИС-а, ЕПС-а не од у ста ју, 
што се оце њу је као здрав и при хва-
тљив на ступ. На осно ву истих прин-
ци па ра де се но ви пред ло зи за ко-
на. Ак ци ја се ши ри, при дру жу ју се 
но ви син ди ка ти. Ре зул тат је, на кон 
на ја вље ног дру гог по лу вре ме на, 
сва ка ко нај бит ни ји.

Про је кат сти му ла тив ног од ла-
ска из Пред у зе ћа, као ре зул тат 
кон струк тив ног на сту па на шег 
син ди ка та, оства ру је се у прак си. 
Син ди кат се прак тич но из бо рио да 
ба ук кла сич ног от пу шта ња не до ђе 
на сце ну.

Сва ка ко, ни шта ни је за у век да то 
ни ти за у век из бо ре но.

Све ви ше ја ча свест да су по треб-
не стал не, чвр сте и упор не ак тив но-
сти ко је ће ре зул ти ра ти од лу ка ма 
и ак ци ја ма ко је се не мо гу тек та ко 
ла ко рас пр ши ти. Осми шље но и ефи-
ка сни је де ло ва ње, под у пр то ва лид-
ним чи ње ни ца ма не по гре ши вих 
про це на и ана ли за до бро об у че них 
и оспо со бље них соп стве них ка дро-
ва или ан га жо ва них нај е лит ни јих 
екс пе ра та нај бо ља су си гу ра ци ја за 
бо ље да не.

У тран зи ци ји ко ја ће по тра ја ти.
Б. Свр ко та

У ФОКУСУ
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ЛА ЛО ВИ ЋЕВ ПЛАН ЗА СМА ЊЕ ЊЕ НЕ ЗА ПО СЛЕ НО СТИ

Тех но ло шки ви шко ви и незапосленост
рад ни ка као по сле ди це ре фор ми при вре де
Ре а ли за ци ја На ци о нал ног пла на 

за за по шља ва ње тре ба ло би да 
омо гу ћи, до 2010. го ди не, сма ње ње 
не за по сле но сти са 21,8 на де сет од-
сто. О пла ну за ре ша ва ње не за по сле-
но сти Вла да Ср би је тре ба да се из ја-
сни то ком ове је се ни.

Ми ни стар за рад, за по шља ва ње и 
со ци јал ну по ли ти ку Сло бо дан Ла ло-

вић је не дав но на кон фе рен ци ји за 
но ви на ре ре као да је план ура ђен у 
са рад њи са Европ ском аген ци јом за 
ре кон струк ци ју и уз ње ну фи нан сиј-
ску по моћ, као и да пред сто ји ве ли ки 
за да так ко ји би тре ба ло да пре по ло-
ви сто пу не за по сле но сти у Ср би ји.

Пре ма ње го вим ре чи ма, у на ред-
не две го ди не Ср би ју оче ку је за вр-
ше так пр о це са при ва ти за ци је и ре-
струк ту ри ра ња при вре де, због че га 
је нео п ход но обез бе ди ти ста лан раст 
ди рект них стра них ин ве сти ци ја.

Он је та ко ђе из ја вио ка ко се на да 
да ће Вла да Ср би је, упр кос не сла-
га њи ма не ких ми ни ста ра, усво ји ти 
Пред лог за ко на о за по шља ва њу, ко-
ји ће за око 170.000 гра ђа на ко ји ма 
је оста ло пет го ди на до ис пу ња ва ња 
јед ног од усло ва за пен зи ју омо гу ћи-
ти да то и до стиг ну. „Та ко ће се љу ди 
до мо ћи со ци јал не си гур но сти, а мла-
ди ма ће би ти омо гу ће но за по шља ва-
ње”, ка же ми ни стар Ла ло вић.

Ди рек тор Европ ске аген ци је за 
ре кон струк ци ју Да ни јел Ђул га рис 
оце нио је да је не за по сле ност је дан 
од ве ли ких про бле ма Ср би је, али 
да се ра ди о по сле ди ци ре фор ми 
ко је мо ра ју би ти спро ве де не. Ла ло-
вић и Ђул га рис су се са гла си ли да је 
обра зо ва ње је дан од ве о ма ва жних 
про це са у бор би про тив не за по сле-
но сти и да је по треб но про ме ни ти 
си стем чи ји је ре зул тат обра зо ва ње 
про фи ла рад ни ка за ко ји ма не по сто-
ји по тра жња на тр жи шту.

Ми ни стар фи нан си ја и ми ни стар 
за рад за по шља ва ње и со ци јал ну 
по ли ти ку по но во су из не ли опреч-

не ста во ве о то ме ка ко ре ши ти про-
блем 170.000 рад ни ка ко ји ће оста ти 
тех но ло шки ви шак а до пен зи је им 
је оста ло све га пет го ди на. Док Ла ло-
вић на ја вљу је но ва ча не на док на де 
за те рад ни ке, из Ми ни стар ства фи-
нан си ја по ру чу ју да Ср би ја не мо же 
да при у шти се би лук суз да пла ћа не-
ко ме ко не ра ди.

Не за по сле ни ко ји ма је до пен зи је 
оста ло пет го ди на те шко на ла зе но-
ви по сао, па је због то га ми ни стар 
ра да пред ло жио да им др жа ва три 
го ди не пла ћа ми ни мал не ме сеч не 
за ра де, а свих пре о ста лих пет го ди-
на до пен зи је до при но се.

Са дру ге стра не, став Ми ни стар-
ства фи нан си ја је да ова кво ре ше ње 
ни је фи нан сиј ски при хва тљи во. Пре-
ма њи хо вим ре чи ма, ти љу ди тре ба 
да се ба ве дру штев но-ко ри сним ра-
дом, да ко се по ред ауто пу та или да 
по ма жу ин ва ли ди ма, а не да не ра де 
ни шта и да се при том и не тру де да 
на ђу по сао.

Пр вен стве но за ла га њем син ди ка-
та, у По шти се по сле ди це ре струк ту-

ри ра ња и ре фор ми ни су не га тив но 
од ра зи ле на за по сле не. Про гра мом 
до бро вољ ног на пу шта ња Пред у зе ћа 
уз от прем ни не, у ве ли кој ме ри је сма-
њен број за по сле них и то пр вен стве-
но оних ко ји ни су у до вољ ној ме ри 
мо гли да до при не су рад ном про це-
су. Та ко ђе смо ак тив но уче ство ва ли 
и у про це су из два ја ња од ре ђе них де-
лат но сти и то пр вен стве но шти те ћи 
ин те ре се за по сле них. 

Као ве ли ки успех сма тра мо и за у-
ста вља ње да љег „ре струк ту ри ра ња”, 
ко је се огле да ло у рас про да ји на ше 
имо ви не и из два ја њу по сло ва без 
еком ске ана ли зе оправ да но сти. Не 
за ва ра ва мо се да смо за вр ши ли по-
сао и да се не ће мо и да ље су сре та ти 
са истим про бле ми ма. Ре фор ме дру-
штва, ко је про из во де тех но ло шке 
ви шко ве за по сле них, има ју ве ли ки 
ути цај и на ста ње у По шти, а Син ди-
кат је у том про це су не за о би ла зан 
парт нер и чи ни лац ко ји до при но си 
да ти про це си, по за по сле не, про ђу 
што без бол ни је.                                  

При јат но смо об ра до ва ни ве-
шћу да је про је кат адре сног ко да 
По ште Ср би је на не дав  но одр жа-
ној ма ни фе ста ци ји „Ин фо фест” 
осво јио пр ву на гра ду. То је био 
по вод за раз го вор са го по ди ном 
Ђор ђем За гор цем, ди рек то ром 
Сек то ра за уру че ње по ши ља ка, од 
ко га смо са зна ли да је и Ди рек ци ја 
за ин фор ма ци о не тех но ло ги је, на 
че лу са Дра га ном Ло пи чић, уче-
ство ва ла у из ра ди овог про јек та.

Про је кат је из у зет но зна ча јан, 
јер до но си објек тив ну ре јо ни за ци-
ју и ху ма ни за ци ју ра да по што но-
ша. Омо гу ћа ва та ко ђе и да ве ли ки 

ко ри сни ци већ са да, пре у зи ма њем 
на ше ба зе по да та ка, до би ју по шиљ-
ке сло же не по ре јо ни ма и ити не ре-
ру кре та ња по што но ша. Ко ли ки је 
зна чај овог про јек та го во ри и по да-
так да га је при хва тио Свет ски по-
штан ски са ве за и да ће из дво ји ти 
50.000 до ла ра за ње го во фи нан си-
ра ње.

Сма тра мо да ће овај про је кат, 
уз пред сто је ћу из град њу ГПЦ-а, 
до при не ти ху ма ни за ци ји ра да де-
ља ча-по што но ша и об ра чун ских 
рад ни ка и омо гу ћи ти бр зо и аде-
кват но ре а го ва ње на све про ме не 
код уру че ња по ши ља ка.

УСПЕХ ПРО ЈЕК ТА АДРЕ СНОГ КО ДА ПО ШТЕ СР БИ ЈЕ

Пр во ме сто ра ду је и по што но ше
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МЕ ЂУ НА РОД НЕ АК ТИВ НО СТИ СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Дра го це на раз ме на ис ку ста ва

Ово га ле та Син ди кат ПТТ Ср би је 
оства рио је зна чај ну ме ђу на род-

ну ак тив ност – де се то чла на син ди кал-
на де ле га ци ја бо ра ви ла је у Грч кој, 
пред сед ник Син ди ка та Алек сан дар 

Па вло вић ишао је не дав но у Сје ди-
ње не Аме рич ке Др жа ве, а не дав но 
се и једна синдикална де ле га ци ја вра-
ти ла из Ма ђар ске.

О све му то ме за „По штар” го во ри 
пред сед ник Син ди ка та Алек сан дар 
Па вло вић: „Оно што је про шле го ди не 
оста ло не ре а ли зо ва но у скло пу тро го-
ди шњег уго во ра о раз ме ни са грч ким 
син ди ка том, ре а ли зо ва но је ове го ди-
не кроз сед мо днев ни бо ра вак де се то-
чла не гру пе син ди кал них ак ти ви ста 
у гра ду Ка те ри ни на се ве ру Грч ке. Де-
ле га ци ја је овог пу та би ла са ста вље на 
од пред став ни ка син ди кал них ор га-
ни за ци ја, јер је ру ко вод ство Син ди ка-
та за у зе ло став да се бо ра вак у Грч кој 
омо гу ћи пред став ни ци ма оних СО 
ко је су у про те клом пе ри о ду би ле ак-
тив не у ра ду Син ди ка та ПТТ Ср би је, 
од но сно, да ово сед мо днев но, „рад но 
ле то ва ње” бу де не ка вр ста на гра де за 
ак тив но де ло ва ње у Син ди ка ту.”

Два рад на са стан ка

То ком бо рав ка у Грч кој одр жа на 
су и два рад на са стан ка, пр ви са син-
ди кал ним ак ти ви сти ма из ре ги о на, а 
по том и са пред сед ни ком Син ди ка та 
Све грч ких по шта Фи ли пом То ма сом 
и се кре та ром син ди ка та за ме ђу на-
род ну са рад њу и од но се са јав но шћу 
Хри стом Ко ља сом. „Ови са стан ци би-
ли су при ли ка да из пр ве ру ке чу је мо 
ин фор ма ци је о ак ту ел но сти ма у син-
ди кал ном жи во ту грч ких ко ле га, али 
и да на би ла те рал ном ни воу раз ме ни-
мо ис ку ства о тре нут ној си ту а ци ји у 
на шим ком па ни ја ма. Ре зул тат је био 
до го вор да се зва нич не де ле га ци је 
на ших син ди ка та срет ну још јед ном 
до кра ја го ди не, ка ко би смо ре ви ди-
ра ли, од но сно по но во пот пи са ли, уго-
вор о раз ме ни гру па за ле то ва ња ко ји 
ис ти че ове го ди не. Са рад ња на ше две 
цен тра ле од пр вог да на је на ве о ма ви-
со ком ни воу, мно го смо и на у чи ли од 
грч ких ко ле га, мно го су нам по мо гли 
и да се афир ми ше мо на ме ђу на род-

ној сме ни. Уго вор је ло ги чан ре зул тат 
све га то га”, ис ти че Па вло вић.

Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је 
бо ра вио је ле тос и у Фи ла дел фи ји, на 
по зив Аме рич ког син ди ка та по шта, 
ко ји бро ји 800.000 чла но ва, а по во-
дом 100 го ди на ра да овог син ди ка та 
и одр жа ва ња њи хо вог 18. кон гре са. 
Та мо се срео се са пред став ни ци ма 
син ди ка та Ен гле ске, Ру си је, Шпа ни је, 
Фран цу ске и са њи ма раз ме нио ин-
фор ма ци је о ра ду по штан ских упра-
ва и по ло жа ју за по сле них у њи ма.

Слич ни про бле ми
и у Аме ри ци

„Уче ство вао сам у ра ду кон гре-
са на ко ме је би ло 3200 де ле га та и 
ви део да и они, на њи хо вом ни воу 
раз во ја и до стиг ну ћа, има ју слич не 
про бле ме као и ми – пре све га да са-
чу ва ју основ ни сер вис, јер је код њих 
још ја чи на пад при ват ни ка са бр зим 
услу га ма. Та ко ђе, по пла та ма су ис под 
про се ка у др жа ви јер је то слу жба од 
јав ног ин те ре са, ни је сјај но пла ћен 
по сао, ни су сјај ни ни усло ви ра да, 
има пу но огра ни че ња, али има и до-
ста ви до ва за шти те, од пен зи о ног до 
здрав стве ног”, оце њу је Па вло вић и 
до да је да овај син ди кат има иза се бе 
сто го ди шње ис ку ство бор бе у ка пи та-
ли стич ком дру штву, ко је код нас тек 
до ла зи и то у нај су ро ви јем об ли ку.

Де ле га ци ја Син ди ка та ПТТ Ср би је 
бо ра ви ла је од 23. до 26. сеп тем бра и у 
Ма ђар ској, на по зив син ди ка та По ште 
Ма ђар ске (би ли су на ши го сти по чет-
ком про шле го ди не) и том при ли ком 
су у ме сту Ба ла тон Ле ле, на оба ла ма је-
зе ра Ба ла тон, при су ство ва ли крат ком 
са ве то ва њу и три би ни на те му „Мо гућ-
но сти да љег раз во ја син ди кал не са-
рад ње у Сред њој и Ис точ ној Евро пи”.

Раз мо тре ни про бле ми
тран зи ци је

„Би ле су при сут не и де ле га ци је 
из Ре пу блич ког син ди ка та хр ват ских 
по шта, сло вач ких син ди ка та По ште и 
Те ле ко ма, као и ге не рал ни се кре тар 
европ ске цен тра ле ЕУРО ФЕ ДОП-а 
Берт Ван Ка лен берг. До ма ћин нам 
је био Ан драш Ла зар, а ис ко ри сти ли 
смо при ли ку да са ко ле га ма раз мо три-
мо све про бле ме тран зи ци је, јер су 
они про шли све оно што на ма тек пред-
сто ји, та ко да су сте че на дра го це на ис-
ку ства”, ка же Алек сан дар Па вло вић.

Наш син ди кат у Ма ђар ској су пред-
ста вља ли и се кре тар Бран ко Ка ла ја но-
вић, чла но ви Из вр шног од бо ра Рат ко 

Ри стић, Дра ган Ра до је вић и Дра ган 

Јо ва но вић и члан ГО Мла ден Ма-

рић, ко ји је ујед но био и пре во ди лац. 
Овом при ли ком пот пи са ни су за кључ-
ци и до го во ре не да ље ак тив но сти и 
чвр шћа би ла те рал на са рад ња.

Балатон, септембар 2006. – поштари на окупу
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Про фе сор ка др Ми ро сла ва Ја шо-

вић-Га шић, пред сед ни ца Сек ци је 
за пси хи ја три ју Срп ског ле кар ског 
дру штва и ди рек тор Ин сти ту та за 
пси хи ја три ју Кли нич ког цен тра Ср би-
је, ка же да је гу би так по сла је дан од 
нај стре со ге ни јих фак то ра у жи во ту 

ГУ БИ ТАК ПО СЛА ЈЕ ЈЕ ДАН ОД НАЈ ВЕ ЋИХ СТРЕ СО ВА У ЖИ ВО ТУ

Не при пре мље ни за ка пи та ли зам

Ни је про шло мно го вре ме на од 
не срећ ног слу ча ја, ка да је пе де-

се то го ди шња рад ни ца гор њо ми ла-
но вач ке фа бри ке ауто де ло ва из вр-
ши ла са мо у би ство по сле до би је ног 
от ка за, а до га ђај се већ се ли у за бо-
рав. Тран зи ци ја не ма вре ме на за 
са ми лост, али из гле да 
да се ни ко у пред у зе ћи-
ма у ко ји ма се та ко ђе 
при пре ма ју ду ге ли сте 
су ви шних ни је за пи тао 
да ли би се не срећ ни 
сце на рио по сле до би-
ја ња от ка за мо гао по но-
ви ти.

Ако је ве ро ва ти 
по зна том пси хи ја тру,
др Вол фган гу Ру цу, 
ду го го ди шњем на чел-
ни ку сек то ра за мен тал-
но здра вље у Свет ској 
здрав стве ној ор га ни-
за ци ји, сва ка др жа ва у 
тран зи ци ји мо ра да се 
при пре ми за ве ћи про це нат са мо у-
би ста ва. Ка да је то го во рио на Ме ђу-
на род ној европ ској кон фе рен ци ји о 
са мо у би стви ма у Љу бља ни, гле да ли 
су га са не ве ри цом. Он да су Сло вен-
ци, Че си, Сло ва ци, Ма ђа ри по че ли да 
се хва та ју за гла ву ка да су пр о це нат 
по ра ста са мо у би ста ва за и ста по че ли 
да до во де у ве зу са тран зи ци јом.

Љу ди гу бе по ве ре ње у основ не 
вред но сти, ма ње се дру же, жа ле се на 
сла бље ње по ро дич них ве за. С дру ге 
стра не, сла бе мо гућ но сти за про ме не 
у жи во ту, љу ди по ста ју не моћ ни и све 
ви ше гу бе сми сао у жи во ту. То ће би ти 
глав ни узро ци по ра ста бро ја са мо у би-
ста ва – по ру чио је та да док тор Руц. 

Рад ни ца за стру гом, Дра ги ца Си-

мић, ову исти ну по ру чи ла је сво јим 
по сло дав ци ма на мно го ту жни ји и 
из гле да је ди ни на чин – да би је чу ли. 
Да би је би ло ко у др жа ви чуо! Пи та-
ње је да ли ће би ло ка ква по ру ка или 
по у ка би ти из ву че на из овог ствар но 
не срећ ног до га ђа ја. 

ти ра ти про ме ну или гу би так по сла 
тра жи ће све ве ћу по моћ пси хи ја та ра 
и пси хо ло га. По сто ји и про блем што 
код нас ни је раз ви јен кул ту ро ло шки 
обра зац по ко јем би се љу ди у акут-
ној пси хич кој кри зи ја вља ли за по-
моћ ле ка ру, пси хи ја тру, са ве то ва ли-

шту, те ле-апе лу... Мно ги 
би жи во ти мо гли би ти 
спа се ни.

Ни ко не спо ри да нам 
у тран зи ци ји не мо же 
би ти ле по, ни при јат но. 
Ме ђу тим, од лу чу ју ћи 
фак тор да се пре ва зи ђе 
не чи ја акут на пси хич ка 
кри за је сте у окру же њу 
фа ми ли је, при ја те ља... То 
су еле мен ти ко ји ће не ко-
га одр жа ти у жи во ту, ко ји 
ће у да том тре нут ку пре-
ваг ну ти, али при ја тељ, 
не ко из бли же сре ди не 
или пси хи ја тар, мо ра да 
пре по зна шта је у жи во-

ту јед не осо бе нај бит ни ји мо ме нат, 
да ре а гу је и да га од ву че од са мо у би-
лач ке иде је – твр де пси хо ло зи.

Они до да ју да, узи ма ју ћи у об зир 
наш мен та ли тет, пра ви ла ра да и по-
на ша ња у тран зи ци ји мно ги ма ве о ма 
те шко па да ју. Ме ђу тим, ако же ли мо 
да тран зи ци о ни пе ри од пре бро ди-
мо што без бол ни је, мо ра ће мо да се 
ме ња мо. Си ту а ци ја у ко јој жи ви мо, 
али још ви ше те шка вре ме на ко ја 
смо про шли (ма ла еко ном ска моћ, 
ра то ви, не ма шти на), по ре чи ма ле ка-
ра, до дат ни су про во ка тив ни фак тор 
да про це нат са мо у би ста ва бу де у 
Ср би ји ве ћи, па да до стиг не и број у 
Сло ве ни ји или Ма ђар ској, на ци је ко-
је убе дљи во во де у Евро пи по бро ју 
са мо у би ста ва. 

Де фи ни тив но, вре ме је да на у чи-
мо да ка да има мо про блем са со бом 
и дру ги ма по тра жи мо по моћ струч-
ња ка, пре ва зи ла зе ћи страх да ће мо 
због то га би ти обе ле же ни или сма тра-
ни ма ње вред ним.

Транзиција нема времена за самилост

Да ли ће би ло ка ква по ру ка или по у ка би ти из ву че на из не срећ ног слу ча ја рад ни це гор њо ми-
ла но вач ке фа бри ке ауто де ло ва?

јед ног чо ве ка, ко ји ће уз др ма ти пси-
ху и вр ло ста бил них љу ди. Вр ло осе-
тљи ве, пси хич ки не жни је осо бе не ће 
из др жа ти.

„Уска че мо у на чин функ ци о ни са-
ња За па да, али вр ло не при пре мље-
ни. У Аме ри ци љу ди од ма лих но гу 
зна ју да мо гу да оста ну без по сла у 
сва ком тре нут ку. То је и за њих ве ли-
ки стрес, али не та кве те жи не као за 
на шег чо ве ка. Ми још жи ви мо у по-
гре шном убе ђе њу да смо ти ме што 
смо се за по сли ли у јед ној фир ми са-
да спо кој ни, па чак и ка да на свом 
рад ном ме сту не ра ди мо. Мно ге ства-
ри мо ра ће мо да учи мо из но ва, а за 
ова кве стре сне си ту а ци је љу ди ће 
мо ра ти да се при пре ма ју већ кроз 
си стем обра зо ва ња,” ка же она.

Струч ња ци ин си сти ра ју на чи ње-
ни ци да се у кон крет ном не срећ ном 
слу ча ју про блем са мо у би ства не сме 
ге не ра ли зо ва ти, јер сва ка при ча ду-
бо ко је ин ди ви ду ал на. Вре ме пред 
на ма, еко ном ске при ли ке ко је ће дик-
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СИН ДИ КА ТИ НА ЈА ВЉУ ЈУ ДА ЋЕ ОВЕ ЈЕ СЕ НИ МНО ГО НЕ ЗА ДО ВОЉ НИХ ИЗА ЋИ НА УЛИ ЦЕ

Рад ни ци апа тич ни, тај ку ни у успо ну

Че сто су син ди кал не цен тра ле у 
Ср би ји на ја вљи ва ле ма сов не про-

те сте, штрај ко ве рад ни ка и оштру 
бо ру за рад нич ка пра ва, али од то га 
ни је би ло ни шта. За по сле ни се ни су 
у ве ћем бро ју ода зи ва ли по зи ви ма 
у бор бу за рад нич ка пра ва. Чи ни се 
да је за по сле не за хва ти ла оп шта апа-
ти ја, де пре си ја и од су ство же ље да 
се ор га ни зо ва но бо ре за ве ћа пра ва 
и пла те а про тив не за ко ни тих по сту-
па ка по сло да ва ца, сте чај не ма фи је и 
сум њи ве про да је пред у зе ћа. Три нај-
ве ће син ди кал не цен тра ле у Ср би ји 
има ју (ка ко са ме пред ста вља ју на 
сво јим веб-сајт пре зен та ци ја ма) око 
1,3 ми ли о на чла но ва, али очи глед но 
је да енер ги ја рад ни ка и не за до вољ-
ство ни су ка на ли са ни, што олак ша ва 
по сао по сло дав ци ма ко ји, као у ка пи-
та ли зму пр во бит не аку му ла ци је, да 
не сме та но из ра бљу ју за по сле не, ко-
ри сте све ру пе у про пи си ма.

Је ди на све тла тач ка би ло је при-
ку пља ње ви ше од 450.000 пот пи са 
и оку пља ње син ди ка та око зах те ва 
за бес плат ном по де лом ак ци ја рад-
ни ци ма, али и то је са мо ин ци дент 
у од но су на пра ви ло ме ђу соб не су-

рев њи во сти нај ја чих син ди кал них 
цен тра ла.

Адво кат Бран ко Па вло вић, ко ји 
је за сту пао за по сле не, сма тра да мо-
дер ни син ди ка ти на За па ду све ви ше 
при ме њу ју суп тил ни је ме то де бор бе 
не го што су то штрај ко ви и про те сти, 
али ве о ма до бро зна ју шта же ле да 
ура де, вр ше при ти сак на вла де и по-
сло дав це пред ла жу ћи кон крет на ре-
ше ња за по је ди не про бле ме.

Они су од лич но ор га ни зо ва ни. 
Има ју, за раз ли ку од до ма ћих син-
ди ка та, до вољ но нов ца да би мо гли 
да спро ве ду сво је ак ци је, по се ду ју и 
обра зо ван ка дар, ја ку ор га ни за ци ју. 
На шим син ди ка ти ма упра во не до-
ста ју љу ди ко ји ће при ти ска ти вла-
ду и по сло дав це ну де ћи кон крет на 
ре ше ња што са да ни је слу чај. На ши 
син ди ка ти су увек у де фан зи ви, а вла-
да и по сло дав ци им на ме ћу го то во 
ре ше ња. Они се про ти ве та квим ре-
ше њи ма од го ва ра ју да не же ле да их 
при хва те, али не ма ју раз ра ђен план 
ко ји са ми пред ла жу. По ред то га, по-
сто је и раз ли ке из ме ђу син ди кал них 
цен тра ла, за тим ко рум пи ра ња по је-
ди них син ди ка ла ца, што вла да и по-

Пре до ла ска но ва власт обе ћа ва ла гла са чи ма бор бу за ре ви зи ју сум њи вих при ва ти за ци ја, 

али од то га ни је би ло ни шта, па се тај ку ни за ци ја на ста ви ла. Са дру ге стра не су син ди ка ти 

ко ји по ку ша ва ју да раз би ју апа ти ју, али озбиљ ног ш трај ка или про те ста ни је би ло

НАЈ ВИ ШЕ ШТРАЈ КО ВА ЛИ ПРО СВЕ ТА РИ

Осим по след њих про те ста рад ни ка “Роб них ку ћа Бе о град” ко је су у 
сте ча ју, де ша ва ња у “Ју го ре ме ди ји”, по је ди нач них штрај ко ва ко ји ту и 
та мо бук ну, не ма ор га ни зо ва не ак ци је. Не ки су ди гли ру ке од пр о те ста 
јер су пред у зе ћа спа ла на та ко ни ске гра не да нов ца и не ма. Спо ра дич-
не су на ја ве син ди ка та здрав стве них рад ни ка и про све та ра да ће штрај-
ко ва ти, ту и та мо би ло је скра ћи ва ња на ста ве, об у ста ве ра да, али све 
мла ко и са ма ло ефек та. Пре ма не ким про це на ма, то ком 2005. го ди не 
би ло је око 276 штрај ко ва на под руч ју ре пу бли ке, од че га 213 у школ-
ству. Нај ве ћу упор ност и ис трај ност у бор би са Вла дом Ср би је по ка зао 
је Син ди кат пра во су ђа Ср би је, ко ји упра во не ма пра во на штрајк. Ор га-
ни за ци јом та ко зва ног бе лог штрај ка, по ве зи ва њем са ме ђу на род ним 
син ди кал ним ор га ни за ци ја ма, стал ним пре го во ри ма и при ти сци ма на 
вла ду, и што је нај зна чај ни је пред ла га њем пот пу но го то вих ре ше ња, 
про то ко ла о пла та ма и слич но, они су упра во при ме ни ли све оно што 
ра де син ди ка ти на За па ду. Не ка то бу де при мер на ко ме би мно ги тре-
ба ло да уче.

сло дав ци ко ри сте да их раз је ди не 
– каже Па вло вић.

Исти ни за во љу по сто је на го ве шта-
ји да ће се све син ди кал не цен тра ле 
оку пи ти по во дом про ти вље ња За ко-
ну о ра ду, али још ни је си гур но да ће 
се то до го ди ти.

Број на ис тра жи ва ња јав ног мње-
ња по след њих го ди на по ка зу ју да 
гра ђа ни, осим што не ма ју по ве ре ња 
у др жав не ин сти ту ци је исто та ко не 
ве ру ју ни у спо соб ност син ди ка та да 
им по мог не у олак ша њу ужа са срп-
ске тран зи ци је. Али, не би тре ба ло 
кри ти ко ва ти са мо син ди ка те, јер је и 
др жа ва оста ви ла по сло дав ци ма пре-
ви ше про сто ра да ра де шта хо ће и 
без по себ не кон тро ле. То је по ка зао 
про цес при ва ти за ци је и чи ње ни ца 
да су мно ге фир ме на си лу оте ра не 
у сте чај, рад ни ци пре ва ре ни, опљач-
ка ни и раз ју ре ни. Љу ди из са да шње 
Вла де Ср би је би ли су нај ве ћи бор-
ци за ре ви зи ју при ва ти за ци је, али 
од про ве ре сум њи вих тен де ра ни је 
би ло ни шта. Тај ку ни за ци ја Ср би је је 
на ста вље на пу ном па ром, др жав на 
упра ва се умно жи ла, а јав на по тро-
шња оста ла при лич но ви со ка.

За запослене у Пошти, поред на-
ве деног постоји и јак додатни разлог 
за радничко незадовољство а то 
су ниске зараде. Међутим и поред 
све га тога тешко је мотивисати члан-
ство да се масовније одазове по зи-
ви ма синдиката и узме учешће у 
про тестима. Као да сви очекујемо да 
не ко други одради посао за нас, као 
да то нису наши проблеми.

Главни одбор нашег синдиката је 
на протеклој седници посебно ин си-
сти рао на раду на терену и темељној 
при преми евентуалних протеста јер 
мо ра мо схватити да ће само масовна 
по дрш ка синдикалним захтевима 
има ти утицаја ако преговори не дају 
оче ки ване резултате.
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ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу је се кор по ра ти-
ви за ци ја јав них пред у зе ћа, од но сно јав но 
ко му нал них пред у зе ћа и дру гих об ли ка 
при вред них дру шта ва на ста лих ре струк-
ту ри ра њем, ре ор га ни за ци јом, про ме ном 
прав не фор ме или ста ту сном про ме ном 
јав них пред у зе ћа, од но сно јав но ко му-
нал них пред у зе ћа (у да љем тек сту: Јав но 
пред у зе ће), при ва ти за ци ја јав них пред у-
зе ћа, осни ва ње Дру штва за упра вља ње 
ин ве сти ци о ним фон дом «При ва ти за ци о-
ни ре ги стар» и рас по де ла пра ва из При ва-
ти за ци о ног ре ги стра.

КОРПОРАТИВИЗАЦИЈА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 2.

Овим законом Ре пу бли ка Ср би ја пре но-
си јав ним пред у зе ћи ма сред ства у сво ји ни 
Ре пу бли ке Ср би је ко ја је до 31. де цем бра 
2006. го ди не ко ри сти ло Јав но пред у зе ће, 
а ко ја су об у хва ће на За вр шним ра чу ном 
сва ког Јав ног пред у зе ћа за 2006. го ди ну и 
уно си их у ка пи тал тог Јав ног пред у зе ћа.

По ред сред ста ва у сво ји ни Ре пу бли ке 
Ср би је из ста ва 1. овог чла на ка пи тал Јав-
ног пред у зе ћа чи не и пра ва ко је је ко ри-
сти ло Јав но пред у зе ће на дан 31. де цем-
бра 2006. го ди не, а ко ја ни су об у хва ће на 
овим по пи сом (пра ва ко ри шће ња сред ста-
ва у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је – екс пло а-
та ци ја при род ног бо гат ства, кон це си је у 
ино стран ству, пра ва ин ду стриј ске сво ји-
не, трај ни уло зи у тре ћа ли ца и др.).

Члан 3.

Вред ност имо ви не озна че не у чла ну 2. 
овог за ко на про це ни ће се по је ди нич ној 
сред њој вред но сти јед но о бра зних сред-
ста ва и пра ва у Аустри ји, Хр ват ској, Ма ђа-
р ској и Бу гар ској пре ма ре ви зор ском на-
ла зу овла шће ног ре ви зо ра ко ји има сво је 
ор га ни за ци о не је ди ни це и по слу је у све 
че ти ри на ве де не зе мље.

Про це на ре ви зо ра из ста ва 1. овог чла-
на слу жи ће као осно ва за дру гу еми си ју 
ак ци ја, у скла ду са овим за ко ном.

Члан 4.

Основ ни ка пи тал Јав ног Пред у зе ћа је 
из ра жен у ак ци ја ма од ре ђе не но ми нал не 
вред но сти и упи сан је у ре ги стар.

Јав но пред у зе ћа ће из вр ши ти две еми-
си је обич них ак ци ја, но ми нал не вред но-
сти сва ке ак ци је 100 евра.

Пр ва еми си ја ак ци ја би ће по де ље на 
та ко да се пре про да је и не за ви сно од 
би ло ког по ступ ка при ва ти за ци је за по сле-

ни ма до де ли до 15% ове еми си је, При ва-
ти за ци о ном ре ги стру не ма ње од 15%, а 
осни ва чи ма јав них пред у зе ћа: Ре пу бли ци 
Ср би ји, ауто ном ној по кра ји ни,гра до ви ма, 
од но сно је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве 
пре о ста лих 70%, по пра ви ли ма ко ја ва же 
код об ра чу на ва ња ак ци ја за по сле ни ма и 
При ва ти за ци о ном ре ги стру у по ступ ку 
тен дер ске про да је.

Члан 5.

За по сле ни ма у сми слу овог за ко на сма-
тра ју се:

1)  за по сле ни у Јав ном пред у зе ћу, у сми-
слу чл. 1. овог За ко на, чи ја сред ства 
и пра ва ула зе у са став јав ног пред у-
зе ћа, на дан сту па ња на сна гу овог за-
ко на и она ли ца ко ја су би ла ра ни је 
за по сле на у том јав ном пред у зе ћу;

2)  ли ца ко ја су би ла за по сле на у прав ним 
прет ход ни ци ма Јав ног пред у зе ћа;

3)  пен зи о не ри ра ни је за по сле ни у при-
вред ним су бјек ти ма из тач ке 1) и 2) 
овог ста ва.

Члан 6.

За по сле ни има ју пра во на сти ца ње ак-
ци ја по овом за ко ну за сва ку пу ну го ди ну 
рад ног ста жа, а нај ви ше до 35 го ди на рад-
ног ста жа.

Но ми нал на вред ност ак ци ја за по сле-
них из ра чу на ва се та ко што се пу не го-
ди не рад ног ста жа мно же са 200 евра у 
ди нар ској про тив вред но сти по сред њем 
кур су На род не бан ке Ср би је, на дан из да-
ва ња ак ци ја.

Члан 7.

Дру га еми си ја ак ци ја из вр ши ће се од-
мах по при је му из ве шта ја овла шће ног ре-
ви зо ра о укуп ној вред но сти сред ста ва и 
пра ва из чла на 3. овог за ко на.

Ак ци је дру ге еми си је има ју по је ди-
нач ну но ми нал ну вред ност од 100 евра у 
ди нар ској про тив вред но сти по сред њем 
кур су На род не бан ке Ср би је на дан еми-
си је.

Број ак ци ја дру ге еми си је утвр ди ће 
се као раз ли ка из ме ђу укуп не вред но сти 
сред ста ва и пра ва утвр ђе не у из ве шта ју 
ре ви зо ра из чла на 3. овог за ко на и укуп-
не но ми нал не вред но сти ак ци ја пр ве еми-
си је, по де ље на са је ди нич ном вред но шћу 
ак ци ја од 100 евра.

Члан 8.

Све ак ци је дру ге еми си је се од мах пре-
но се у вла сни штво Пен зи о ним фон до ви-
ма (ци вил ном и вој ном) у сра зме ри бро ја 
осу гу ра ни ка у тим фон до ви ма на дан сту-
па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 9.

Уче шће свих ак ци о на ра у основ ном 
ка пи та лу Јав ног пред у зе ћа утвр ди ће се у 
од го ва ра ју ћим про цен ти ма на кон дру ге 
еми си је ак ци ја, на на чин ка ко се утвр ђу ју 
уче шћа ак ци о на ра при ли ком до ка пи та ли-
за ци је при вред них дру шта ва.

Члан 10.

Ак ци о на ри за оба ве зе Дру штва од го-
ва ра ју са мо до из но са но ми нал не вред но-
сти ка пи та ла.

Члан 11.

Ак ци је Ре пу бли ке Ср би је пре но се се 
Ак циј ском фон ду.

Ак циј ски фонд је оба ве зан да од мах 
за кљу чи уго вор о ли стин гу и ко та ци ји за 
10% сво јих ак ци ја са «Бе о град ском бер-
зом» а.д. Бе о град. Ак циј ски фонд упра вља 
и рас по ла же ак ци ја ма Ре пу бли ке Ср би је 
на осно ву од лу ка Вла де РС.

Ак ци је ко је при па да ју ауто ном ним по-
кра ји на ма, гра до ви ма и оп шти на ма пре но-
се се Ак циј ском фон ду ко ји у том слу ча ју 
упра вља и рас по ла же тим ак ци ја ма на осно-
ву од лу ка скуп шти на тих ор га на. Ове ак ци-
је се има ју ко ти ра ти на бе о град ској бер зи 
под истим усло ви ма као и ак ци је РС.

Ауто ном на по кра ји на и гра до ви мо гу 
сво јим осни вач ким ак ти ма пред ви де ти 
осни ва ње по себ них или ан га жо ва ње дру-
гих ор га ни за ци ја ко је ће оба вља ти по сло-
ве Ак циј ског фон да за њи хо ве по тре бе.

Члан 12.

Син ди ка ти Јав ног пред у зе ћа мо гу 
осно ва ти при вред на дру штва за ко ри шће-
ње сред ста ва ко ја су на ста ла ула га њем 
из Фон до ва за јед нич ке по тро шње Јав ног 
пред у зе ћа.

Син ди ка ти Јав ног пред у зе ћа су ду жни 
да при вред на дру штва из ста ва 1. овог чла-
на осну ју нај ка сни је у ро ку од 30 да на од 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 13.

Јав но пред у зе ће је ду жно да обез бе ди 
одр жа ва ње и упо тре бу ко ри шће них сред-
ста ва и пра ва у скла ду са тех нич ким и 
дру гим про пи си ма, про пи си ма о за шти ти 
жи вот не сре ди не, пре по ру ка ма про из во-
ђа ча и до бром по слов ном прак сом.

Јав но пред у зе ће мо же ан га жо ва ти про-
фе си о нал но ли це за упра вља ње ин ве сти-
ци ја ма, имо ви ном, од но сно сред стви ма и 
пра ви ма.

Члан 14.

Јав но пред у зе ће је ду жно да за кљу чи 
уго вор о по ве ра ва њу сва ке де лат но сти од 
оп штег ин те ре са ко ју оба вља у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај 

Предлог закона о корпоративизацији јавних 
предузећа, приватизацији јавних предузећа

и приватизационом регистру
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јав них пред у зе ћа и оба вља ње де лат но сти 
од оп штег ин те ре са.

Члан 15. 

Сви уну тра шњи ак ти, фи нан сиј ски из-
ве шта ји, књи га ак ци о на ра, књи га од лу ка 
Скуп шти не ак ци о на ра и дру ги ак ти Јав них 
пред у зе ћа су јав ни.

Сви ак ти из ста ва 1. овог чла на об ја-
вљу ју се на ин тер нет пре зен та ци ји Јав ног 
пред у зе ћа, нај ка сни је у ро ку од 24 са та од 
да на до но ше ња.

Ли це у Јав ном пред у зе ћу од го вор но 
за ин фор ми са ње је ду жан да обез бе ди јав-
ност ра да Јав ног пред у зе ћа.

Члан 16.

Јав но пред у зе ће је ду жно да од мах 
код про це не ка пи та ла Јав ног пред у зе ћа 
из ра ди и об ја ви По пис сред ста ва и пра ва 
ко је се уно се у Јав но пред у зе ће.

Члан 17.

Јав но пред у зе ће је ду жно да у про це су 
кор по ра ти ви за ци је Јав ног пред у зе ћа об ја-
ви јав ни по зив за све за по сле не из чла на 
5. овог за ко на, ко ји по овом за ко ну сти чу 
пра во на ак ци је нај ма ње у два раз ли чи та 
днев на ли ста ко ја има ју ти раж не ма њи од 
100.000 про да тих при ме ра ка днев но, три 
да на уза стоп но.

За по сле ни из чла на 5. овог за ко на, мо-
ра ју у ро ку од 45 да на од да на об ја вљи ва-
ња по след њег јав ног по зи ва, при ја ви ти 
сво је пра во на упис ак ци ја Јав ног пред у-
зе ћа.

Јав но пред у зе ће је ду жно да утвр ди 
пра ва за по сле них из чла на 5. овог за ко на, 
да из вр ши об ра чун и да утвр ди укуп ну но-
ми нал ну вред ност ових пра ва.

Члан 18.

Јав но пред у зе ће је ду жно да ста ви на 
рас по ла га ње При ва ти за ци о ном ре ги стру 
из нос од 15% ак ци ја уве ћан за из нос ак-
ци ја ко је евен ту ал но пре о ста не на кон до-
де ле ак ци ја за по сле ни ма из чла на 5. овог 
за ко на, а нај ви ше до 30%.

 Јав но пред у зе ће је ду жно да ста ви на 
рас по ла га ње Ре пу бли ци Ср би ји, ауто ном-
ној по кра ји ни, гра ду, од но сно је ди ни ци 
ло кал не са мо у пра ве ко ја је осни вач Јав-
ног пред у зе ћа пре о ста лих 70% ак ци ја пр-
ве еми си је.

Члан 19.

Јав но пред у зе ће је ду жно да пу тем јав-
ног кон кур са ан га жу је ме ђу на род ног ре ви-
зо ра ко ји има сво је ком па ни је у Ма ђар ској, 
Хр ват ској, Бу гар ској и Ру му ни ји, ко ји ће из-
вр ши ти про це ну вред но сти сред ста ва и 
пра ва из чла на 2. овог за ко на. 

Члан 20.

Ди рек тор Јав ног пред у зе ћа је ду жан да:

1)  из вр ши еми си је ак ци ја у скла ду са 
од ред ба ма овог за ко на;

2)  утвр ди ко нач ну рас по де лу ак ци ја ме-
ђу ак ци о на ри ма Јав ног пред у зе ћа;

3)  из вр ши упи се у Цен трал ном ре ги-
стру, кли рин гу и де поу хар ти ја од 
вред но сти;

4)  отво ри књи гу ак ци о на ра;

5)  са зо ве осни вач ку Скуп шти ну ак ци о-
на ра у ро ку од 60 да на од да на сту па-
ња на сна гу овог за ко на;

6)  да за осни вач ку Скуп шти ну ак ци о на-
ра при пре ми пред лог ли сте чла но ва 
ор га на пред у зе ћа, та ко што ће пред-
став ни ци за по сле них Јав ног пред-
у зе ћа има ти нај ма ње јед ног чла на 
управ ног од бо ра, од но сно над зор-
ног од бо ра Јав ног пред у зе ћа;

7)  да за осни вач ку Скуп шти ну ак ци о-
на ра при пре ми пред лог Ста ту та Јав-
ног пред у зе ћа.

Члан 21. 

На осни вач кој скуп шти ни ак ци о на ра 
из вр ши ће се из бор ор га на Јав ног пред у-
зе ћа.

На осни вач кој скуп шти ни ак ци о на-
ра из вр ши ће се усва ја ње Ста ту та Јав ног 
пред у зе ћа.

Члан 22.

Чла но ви Управ ног од бо ра Јав ног пред-
у зе ћа из вр ши ће из ме ћу се бе из бор пред-
сед ни ка Управ ног од бо ра Јав ног пред у зе-
ћа нај ка сни је у ро ку од осам да на од да на 
име но ва ња на осни вач кој Скуп шти ни ак-
ци о на ра.

Пред сед ник Управ ног од бо ра пред у-
зе ћа је ду жан да из вр ши упис кор по ра-
ти ви за ци је Јав ног пред у зе ћа, од но сно 
про ме ну Јав ног пред у зе ћа у ак ци о нар ско 
дру штво, у ре ги стар при вред них су бје ка-
та, у ро ку од 30 да на од да на име но ва ња.

ДРУ ШТВО ЗА УПРА ВЉА ЊЕ

Члан 23.

Осни ва се Дру штво за упра вља ње ин-
ве сти ци о ним фон до ви ма (у да љем тек сту: 
дру штво за упра вља ње).

Дру штво за упра вља ње се осни ва као 
отво ре но дру штво.

Члан 24.

Осни ва чи Дру штва за упра вља ње су 
др жа вља ни Ре пу бли ке Ср би је ко ји су сте-
кли пра во на сти ца ње ак ци ја без на кна де, 
a ко ји то сво је пра во ни су ис ко ри сти ли 
сти ца њем ак ци ја Јав ног пред у зе ћа или 
сти ца њем ак ци ја без на кна де у ра ни јим 
по ступ ци ма при ва ти за ци је дру штве ног и 
др жав ног ка пи та ла, или то сво је пра во ни-
су ис ко ри сти ли у це ли ни.

Ак ци је без на кна де из ста ва 1. овог чла-
на су ак ци је еви ден ти ра не у При ва ти за ци-
о ном ре ги стру, у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је при ва ти за ци ја дру штве ног и 
др жав ног ка пи та ла и овим за ко ном.

Члан 25.

Дру штво за упра вља ње по слу је под 
фир мом: Дру штво за упра вља ње ин ве сти-
ци о ним фон до ви ма сред ста ва и пра ва 
ко ја ко ри сте јав на пред у зе ћа и дру ги об-
ли ци при вред них дру шта ва за оба вља ње 
де лат но сти од оп штег ин те ре са.

Скра ће ни на зив фир ме Дру штва за 
упра вља ње је: Дру штво за упра вља ње 
фон до ви ма јав них пред у зе ћа.

Се ди ште Дру штва за упра вља ње је у 
Бе о гра ду.

Члан 26.

Де лат ност Дру штва за упра вља ње је 
упра вља ње отво ре ним и за тво ре ним ин-
ве сти ци о ним фон до ви ма.

Дру штво за упра вља ње по слу је у скла-
ду са од ред ба ма овог за ко на, а на све од-
но се ко ји ни су ре гу ли са ни овим За ко ном 
при ме њу је се За кон ко јим се уре ђу је ор га-
ни зо ва ње и упра вља ње ин ве сти ци о ним 
фон до ви ма.

Члан 27.

Основ ни ка пи тал Дру штва за упра вља-
ње чи не ди ви ден де за 2006. го ди ну на ак-
ци је еви ден ти ра не у При ва ти за ци о ном ре-
ги стру, за кључ но са 31. де цем бром 2006. 
го ди не.

Ди ви ден де из ста ва 1. овог чла на би ће 
упла ће не на по се бан ра чун на ме њен осни-
ва њу Дру штва за упра вља ње.

Члан 28.

Дру штво за упра вља ње еми ту је обич-
не упра вљач ке ак ци је осни ва чи ма.

Члан 29.

Осни ва чи Дру штва за упра вља ње су 
за по сле ни ко ји има ју пра во на сти ца ње 
ак ци ја без на кна де, у скла ду са за ко ном ко-
јим се уре ђу је при ва ти за ци ја дру штве ног 
и др жав ног ка пи та ла, и ли ца еви ден ти ра-
на код слу жбе за за по шља ва ње, као и ли-
ца ко ја су де ли мич но оства ри ла пра во на 
сти ца ње ак ци ја без на док на де (у да љем 
тек сту: осни ва чи).

Члан 30.

Осни ва чу Дру штва за упра вља ње при-
па да по јед на ак ци ја Дру штва за упра вља-
ње за сва ку го ди ну ста жа на те ме љу ко је 
му се при зна је пра во на ак ци је из При ва-
ти за ци о ног ре ги стра, сход но од ред ба ма 
ко ја ва же за за по сле не.

Члан 31.

Оснивачи своје право на стицање 
акција без накнаде остварују на основу 
потврде о оствареном радном стажу.

По твр ду о оства ре ном рад ном ста жу, 
на зах тев осни ва ча, ду жни су да из да ју 
ор га ни и ор га ни за ци је др жав не упра ве, 
уста но ве, су до ви, ту жи ла штва, пен зи о ни 
фон до ви са мо стал них де лат но сти, слу жбе 
за за по шља ва ње и јав на пред у зе ћа, и дру-
ги по сло дав ци код ко јих је осни вач оства-
рио рад ни стаж, а у скла ду са оства ре ним 
ста жом код ових су бје ка та.

Члан 32.

Сви ме ди ји ко ји ко ри сте на ци о нал не 
фре квен ци је ду жни су да у нај гле да ни јим 
тер ми ни ма у пе ри о ду од 7 да на уза стоп но, 
по чев ши од да на сту па ња на сна гу овог за-
ко на, оба ве сте грађ не да мо гу оства ри ти 
пра во на ак ци је без на док на де, као и о по-
ступ ку оства ри ва ња тог пра ва.

У истом ро ку и на исти на чин из ст. 1. 
овог чла на ор га ни ло кал не са мо у пра ве су 
ду жни да пре ко ме ди ја чи ји су осни ва чи 
оба ве сте гра ђа не на сво јој те ри то ри ји.

Вла да РС је ду жна да са чи ни оба ве ште-
ње гра ђа ни ма, до ста ви га елек трон ским 
ме ди ји ма и ор га ни ма ло кал не са мо у пра-
ве и исто об ја ви у свим днев ним ли сто ви-
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ма ко ји се про да ју на це лој те ри то ри ји РС 
у пе ри о ду од 7 да на не пре кид но.

Осни ва чи мо гу да до ста ве При ва ти за-
ци о ном ре ги стру сво је зах те ве за до де лу 
ак ци ја Дру штва за упра вља ње са до ка зом 
о оства ре ном ста жу из чла на 35. овог за-
ко на у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на.

По при је му свих зах те ва и утвр ђи ва њу 
из но са основ ног ка пи та ла слу жба При ва-
ти за ци о ног ре ги стра утвр ди ће уку пан 
број и но ми нал ну вред ност ак ци ја осни-
ва ча, у да љем ро ку од ________ да на од 
ро ка из ста ва 1. овог чла на.

 Слу жба При ва ти за ци о ног ре ги стра ће 
у ро ку од _______ да на од ро ка из ста ва 
1. овог чла на, отво ри ти књи гу ак ци о на ра, 
из вр ши ти упис свих осни ва ча и ње го вих 
сте че них ак ци ја и о то ме из да ти од го ва ра-
ју ћу по твр ду сва ком осни ва чу.

Члан 33.

Слу жба При ва ти за ци о ног ре ги стра са-
зва ће осни вач ку скуп шти ну Дру штва за 
упра вља ње у ро ку од 180 да на од да на сту-
па ња на сна гу овог за ко на и по зва ти све 
осни ва че да име ну ју ди рек то ра и упра ву 
Дру штва за упра вља ње.

Пред лог за име но ва ња ди рек то ра и 
упра ве Дру штва за упра вља ње мо же под-
не ти гру па осни ва ча са пра вом на ви ше 
од 10.000 ак ци ја.

ОТВО РЕ НИ ИН ВЕ СТИ ЦИ О НИ 
ФОНД «ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ О НИ 

РЕ ГИ СТАР»

Члан 34.

Дру штво за Упра вља ње у ро ку од три 
да на од да на осни ва ња, осни ва Отво ре ни 
Ин ве сти ци о ни Фонд «При ва ти за ци о ни Ре-
ги стар».

Са да шња слу жба При ва ти за ци ног ре-
ги стра и Дру штво за упра вља ње уне ће 
све ак ци је и пра ва ко ја се за тек ну у При-
ва ти за ци о ном ре ги стру и пра ва на ак ци је 
ко ја има При ва ти за ци о ни ре ги стар а ко ја 
ће би ти оства ре на у да љем то ку при ва ти-
за ци је у Отво ре ни Ин ве сти ци о ни Фонд 
«При ва ти за ци о ни Ре ги стар».

Да ном осни ва ња Отво ре ног Ин ве-
сти ци о ног Фон да «При ва ти за ци о ни Ре-
ги стар» пре ста је да ра ди слу жба При ва-
ти за ци о ног ре ги стра при Ми ни стар ству 
над ле жном за по сло ве при ва ти за ци је.

Да ном осни ва ња Отво ре ног Ин ве сти-
ци о ног Фон да «При ва ти за ци о ни Ре ги-
стар» Дру штво за Упра вља ње пре у зи ма 
за по сле не, до ку мен те, елек трон ске ба зе 
по да та ка и сред ства за рад слу жбе При ва-
ти за ци о ног ре ги стра при Ми ни стар ству 
над ле жном за по сло ве при ва ти за ци је као 
и сва пра ва упра вља ња ко ја про ис ти чу из 
пре у зе тих ак ци ја.

Члан 35.

Сва ком осни ва чу Дру штва за Упра вља-
ње при па да по јед на ин ве сти ци о на је ди-
ни ца Отво ре ног Ин ве сти ци о ног Фон да 
«При ва ти за ци о ни Ре ги стар» за сва ку ак ци-
ју Дру штва за Упра вља ње ко ју по се ду је.

Дру штво за Упра вља ње ће оба ви ти ди-
стри бу ци ју и еви ден ци ју ин ве сти ци о них 
је ди ни ца и њи хо ве по де ле осни ва чи ма. 

Сма тра се да су сти ца њем Ин ве сти ци-
о них је ди ни ца на овај на чин, осни ва чи 
из ми ри ли све сво је оба ве зе пре ма овом 
Отво ре ном Ин ве сти ци о ном Фон ду.

Члан 36.

Ин ве сти ци о не је ди ни це Отво ре ног 
Ин ве сти ци о ног Фон да «При ва ти за ци о ни 
Ре ги стар» мо гу се сло бод но пре но си ти пу-
ним ин до са мен том.

Сти ца ње но вих ин ве сти ци о них је ди ни-
ца Отво ре ног Ин ве сти ци о ног Фон да «При-
ва ти за ци о ни Ре ги стар» мо же се вр ши ти 
ис кљу чи во пла ћа њем у нов цу.

ОР ГА НИ ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ О НОГ 
РЕ ГИ СТРА

Члан 37.

Ор га ни При ва ти за ци о ног Ре ги стра су: 
Скуп шти на ак ци о на ра, Управ ни од бор, Из-
вр шни од бор и Над зор ни од бор. 

СКУП ШТИ НА АК ЦИ О НА РА

Члан 38.

Скуп шти ну ак ци о на ра чи не ак ци о на-
ри дру штва.

Сви ак ци о на ри има ју пра во уче шћа у 
ра ду Скуп шти не ак ци о на ра ди рект но или 
пре ко свог за ступ ни ка.

У ра ду Скуп шти не ак ци о на ра не по сред-
но мо гу уче ство ва ти за ступ ни ци ак ци о на-
ра или ак ци о на ри ко ји има ју нај ма ње 1% 
ак ци ја са пра вом гла са.

Члан 39.

Скуп шти на ак ци о на ра има Пред сед ни-
ка скуп шти не ак ци о на ра.

Пред сед ник скуп шти не ак ци о на ра, је 
исто вре ме но и Пред сед ник Управ ног од-
бо ра.

Члан 40.

Скуп шти на ак ци о на ра од лу чу је о:

1)  до но ше њу и из ме на ма Ста ту та ;
2)  име ну је и раз ре ша ва чла но ве Управ-

ног од бо ра и Над зор ног од бо ра;
3)  по ве ћа њу или сма ње њу одо бре ног 

бро ја ак ци ја или про ме на ма пра ва 
или по вла сти ца би ло ко је вр сте или 
кла се ак ци ја, ко ји ма по ве ћа ва ју или 
сма њу ју основ ни ка пи тал, не укљу чу-
ју ћи про ме не ко је мо же из вр ши ти 
управ ни од бор у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај 
при вред них дру шта ва; 

4)  ста ту сним про ме на ма,;
5)  сти ца ње и рас по ла га ње имо ви ном 

ве ли ке вред но сти;
6)  рас по де ли до би ти и по кри ћу гу би-

та ка;
7)  усва ја њу фи нан сиј ских из ве шта ја, 

као из ве шта ја Управ ног од бо ра, из-
ве шта ја ре ви зо ра и над зор ног од бо-
ра у ве зи са фи нан сиј ским из ве шта-
ји ма;

8)  по ли ти ци на кна да и на гра да ма чла-
но ви ма Управ ног од бо ра, Из вр шног 
од бо ра и Над зор ног од бо ра;

9)  пре стан ку При ва ти за ци о ног ре ги-
стра.;

10)  из бо ру и раз ре ше њу ре ви зо ра;

11)  пи та њи ма под не тим Скуп шти ни 
ак ци о на ра на од лу чи ва ње од стра-
не Управ ног од бо ра и Над зор ног 
од бо ра;

12)  из да ци ма по осно ву на гра ђи ва ња 
чла но ва Управ ног од бо ра и Из вр-
шног од бо ра пу тем из да ва ња ак ци-
ја, ва ран та и дру гих фи нан сиј ских и 
не фи нан сиј ских да ва ња;

13)  дру гим пи та њи ма у скла ду са за ко-
ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло-
жај при вред них дру шта ва.

Од лу ке до не те на сед ни ци Скуп шти не 
ак ци о на ра уно се се без од ла га ња у књи гу 
од лу ка.

Члан 41.

Скуп шти на ак ци о на ра за се да два пу та 
го ди шње, при ли ком до но ше ња сва ког по-
лу го ди шњег ра чу но вод стве ног из ве шта ја.

Кво рум за сед ни цу Скуп шти не ак ци о на-
ра чи не ак ци о на ри ко ји по се ду ју ве ћи ну 
од укуп ног бро ја ак ци ја са пра вом гла са.

Члан 42.

Скуп шти на ак ци о на ра до но си од лу ке 
ве ћи ном гла со ва ак ци о на ра ко ји по се ду ју 
ак ци је са пра вом гла са.

Ка да Скуп шти на ак ци о на ра до не се 
од лу ку о сма ње њу ка пи та ла, до ка пи та ли-
за ци ји, или од лу чи да ви ше од јед не тре-
ћи не до би ти рас по де ли на ин ве сти ци је, 
сва ки ак ци о нар ко ји ни је гла сао за та кву 
од лу ку мо же зах те ва ти од При ва ти за ци о-
ног ре ги стра да от ку пи ње го ве ак ци је, по 
це ни ко ја не мо же би ти ма ња од тр жи шне 
це не ак ци ја, уве ћа не за део до би ти ко ја би 
при па ла ак ци о на ру по осно ву рас по де ле 
35% до би ти за ди ви ден де .

Пра во ак ци о на ра из ста ва 2. овог чла-
на пре ста је ис те ком 30 да на од да на до но-
ше ња од лу ке Скуп шти не ак ци о на ра. 

УПРАВ НИ ОД БОР

Члан 43.

Управ ни од бор се са сто ји од 7 чла но-
ва.

Сви чла но ви Управ ног од бо ра су не из-
вр шни.

Чла но ве Управ ног од бо ра би ра и раз-
ре ша ва Скуп шти на ак ци о на ра ве ћи ном 
гла со ва ак ци о на ра ко ји по се ду ју ак ци је 
са пра вом гла са.

Управ ни од бор има ман дат од че ти ри 
го ди не.

Чла но ви Управ ног од бо ра мо гу би ти 
би ра ни ви ше пу та у Управ ни од бор.

Члан 44.

Пред лог за раз ре ше ње чла на Управ-
ног од бо ра Скуп шти ни ак ци о на ра мо же 
под не ти: члан Управ ног од бо ра за се бе, 
Управ ни од бор, Над зор ни обор и ак ци о на-
ри ко ји по се ду ју нај ма ње 5% од укуп ног 
бор ја ак ци ја са пра вом гла са.

Пред лог за раз ре ше ње Управ ног од бо-
ра у це ли ни, Скуп шти ни ак ци о на ра мо же 
под не ти: Управ ни од бор, Над зор ни од бор 
или ак ци о на ри ко ја по се ду ју нај ма ње 10% 
ак ци ја са пра вом гла са.
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Члан 45.

Управ ни од бор над ле жан је на ро чи то 
за од лу чи ва ње о пи та њи ма ко ја се од но-
се на: 

1)  кон тро лу тач но сти фа нан сиј ских из-
ве шта ја и ин фор ма ци ја;

2)  упра вља ње раз во јем и стра те ги јом 
и над зи ра њем из вр шних ди рек то ра 
и ад ми ни стра ци је дру штва;

3)  утвр ђи ва ње или одо бра ва ње по-
слов ног пла на дру штва;

4)  са зи ва ње сед ни це Скуп шти не ак ци-
о на ра и утвр ђи ва ње пред ло га днев-
ног ре да;

5)  да ва ње и опо зи ва ње про ку ре;
6)  утвр ђи ва ње пред ло га од лу ка Скуп-

шти не ак ци о на ра и кон тро лу њи хо-
вог спро во ђе ња;

7)  утвр ђи ва ње вред но сти ак ци ја и дру-
ге имо ви не;

8)  из бор и раз ре ше ње чла но ва Из вр-
шног од бо ра, одо бра ва ње усло ва 
уго во ра ко је При ва ти за ци о ни ре ги-
стар за кљу чу је са њи ма и утвр ђи ва-
ње њи хо ве на кна де;

9)  утвр ђи ва ње из но са и да на ди ви ден-
де, да на пла ћа ња и по ступ ка пла-
ћа ња ди ви ден ди у скла ду са овим 
за ко ном;

10)  до но ше ње од лу ка о дру гим пи та-
њи ма у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је прав ни по ло жај при вред-
них дру шта ва, овим за ко ном и ста-
ту том.

Управ ни од бор не мо же до но си ти од-
лу ке о оту ђе њу имо ви не При ва ти за ци о-
ног ре ги стра.

Члан 46.

Управ ни од бор одр жа ва нај ма ње че ти-
ри сед ни це го ди шње.

Две сед ни це Управ ног од бо ра мо ра ју 
се одр жа ти нај ма ње ме сец да на пре сва ке 
ре дов не сед ни це Скуп шти не ак ци о на ра.

Члан 47.

Управ ни од бор има Пред сед ни ка 
управ ног од бо ра.

Пред сед ник управ ног од бо ра је исто-
вре ме но и пред сед ник Скуп шти не ак ци о-
на ра.

Пред сед ни ка Управ ног од бо ра, на 
пред лог Управ ног од бо ра, би ра Скуп шти-
на ак ци о на ра ве ћи ном гла со ва ак ци о на-
ра ко ји по се ду ју ак ци је са пра вом гла са.

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР
И ГЕ НЕ РАЛ НИ ДИ РЕК ТОР

Члан 48.

Из вр шни од бор има пет чла но ва: Ге не-
рал ног ди рек то ра, фи нан сиј ског ди рек то-
ра, ди рек то ра ра чу но вод ства, ди рек то ра 
за прав не по сло ве и ди рек то ра за ин фор-
ми са ње.

Ман дат Из вр шног од бо ра је пет го ди на.
Члан Из вр шног од бо ра мо же ви ше пу-

та би ти би ран у Из вр шни од бор.

Члан 49.

Чла но ве Из вр шног од бо ра би ра Управ-
ни од бор на осно ву јав ног кон кур са и на-
кон спро ве де ног јав ног ис пи ти ва ња пред 
Скуп шти ном ак ци о на ра.

На чин јав ног ис пи ти ва ња из ста ва 1. 
овог чла на и уре ђу је се Ста ту том.

Чла но ве Из вр шног од бо ра би ра и раз-
ре ша ва Управ ни од бор, јав ним гла са њем 
ве ћи не од укуп ног бро ја чла но ва Управ-
ног од бо ра.

НАД ЗОР НИ ОД БОР

Члан 50.

Над зор ни од бор има три чла на.
Чла но ве Над зор ног од бо ра би ра Скуп-

шти на ак ци о на ра гла со ви ма ак ци о на ра 
ко ји по се ду ју ве ћи ну од укуп ног бро ја ак-
ци ја са пра вом гла са.

За пред лог чла но ва Над зор ног од бо ра 
ак ци о на ри мо гу сво је пра во упо тре би ти 
са мо је дан пут.

Члан 51.

На де ло круг ра да Над зор ног од бо ра 
сход но се при ме њу ју од ред бе за ко на ко ји-
ма се уре ђу је прав ни по ло жај при вред них 
дру шта ва.

НА ГРА ЂИ ВА ЊЕ ЧЛА НО ВА 
УПРАВ НОГ, ИЗ ВР ШНОГ
И НАД ЗОР НОГ ОД БО РА

Члан 52.

Члан Управ ног од бо ра, Из вр шног од бо-
ра или Над зор ног од бо ра ко ме је пре стао 
ман дат мо же би ти пред ла ган за чла на 
Управ ног од бо ра, Из вр шног од бо ра или 
Над зор ног од бо ра, са мо уко ли ко је у то-
ку тра ја ња ње го вог ман да та сто па ра ста 
вред но сти ак ци ја При ва ти за ци о ног ре ги-
стра би ла ве ћа од сто пе ре ва ло ри за ци је 
сред ста ва и пра ва из чла на 3 овог за ко на.

Члан 53.

Чла но ви ма Управ ног од бо ра за њи хов 
рад укуп но при па да на кна да у ви си ни од 
0,1% оства ре не до би ти у сва ком по лу го ди-
шту.

Управ ни од бор ће на сво јој пр вој сед-
ни ци утвр ди ти на чин по де ле на кна де из 
ста ва 1. овог чла на.

Члан 54.

Чла но ви ма Из вр шног од бо ра за њи-
хов рад укуп но при па да на кна да у ви си ни 
од 0,1% оства ре не до би ти у сва ком по лу-
го ди шту.

Из вр шни од бор ће на сво јој пр вој сед-
ни ци утвр ди ти на чин по де ле на кна де из 
ста ва 1. овог чла на.

Члан 55.

Чла но ви ма Над зор ног од бо ра за њи-
хов рад укуп но при па да на кна да у ви си ни 
од 0,05% оства ре не до би ти у сва ком по лу-
го ди шту.

Чла но ви Над зор ног од бо ра ће на кна-
ду из ста ва 1. овог чла на по де ли ти на јед-
на ке де ло ве.

СТА ТУТ ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ О НОГ 
РЕ ГИ СТРА.

 Члан 56.

При ва ти за ци о ни ре ги стар има Ста тут.
Ста тут и ње го ве из ме не и до пу не до-

но си Скуп шти на ак ци о на ра на пред лог 
Управ ног од бо ра.

Ста тут до но си Скуп шти на ак ци о на ра 
гла со ви ма ак ци о на ра ко ји по се ду ју ве ћи ну 
од укуп ног бро ја ак ци ја са пра вом гла са.

Ста ту том се на ро чи то утвр ђу је на чин 
до ка пи та ли за ци је и за ду жи ва ња При ва ти-
за ци о ног ре ги стра.

На Ста тут се сход но при ме њу ју од ред-
бе за ко на ко ји ма се уре ђу је прав ни по ло-
жај при вред них дру штва.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ 

Члан . 

На прав ни по ло жај кор по ра ти ви зо ва-
ног Јав ног пред у зе ћа и ње го во осни ва-
ње, при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим 
се уре ђу је прав ни по ло жај при вред них 
дру шта ва, ако дру га чи је ни је ре гу ли са но 
од ред ба ма овог за ко на.

Члан .

У слу ча ју да Ре пу бли ка Ср би ја, ауто-
ном на по кра ји на, град или ор ган ло кал не 
са мо у пра ве про да је пу тем тен де ра, аук ци-
је или на дру ги на чин ми мо тр жи шта хар-
ти ја од вред но сти па кет ак ци ја од 25 % 
или ве ћи про це нат кор по ра ти ви зо ва ног 
Јав ног пред у зе ћа, или под дру гим уло сви-
ма уго во ра о про да ји оту ђу ју кон трол ни 
па кет тог пред у зе ћа, ку пац та квих ак ци ја 
ду жан је да от ку пи од дру гих вла сни ка све 
ак ци је по ис тој це ни ко је му бу ду по ну ђе-
не у ро ку од 6 ме се ци од да на ис пла те це-
не ак ци ја ко је је ку пио од РС, по кра ји не, 
гра да или оп шти не.

Члан .

Ре пу бли ка Ср би ја по осно ву пра ва 
вла сни штва на јед ној ак ци ји кор по ра ти-
ви зо ва них Јав них пред у зе ћа на ста лих 
ре ор га ни за ци јом ЕПС-а у основ ним де-
лат но сти ма има пра во ве та на све од лу ке 
скуп шти на ак ци о на ра тих Јав них пред у зе-
ћа ко је се ти чу сма ње ња ка пи та ла, до ка пи-
та ли за ци је, за ду же ња ве ли ке вред но сти 
и за кљу че ња дру гих по сло ва ко ји мо гу 
до ве сти до бит но про ме ње не струк ту ре 
ка пи та ла.

Ре пу бли ка Ср би ја не мо же оту ђи ти ак-
ци ју из ст.1. овог чла на.

Члан .

Уче шће у струк ту ри ка пи та ла кор по ра-
ти ви зо ва них ко му нал них Јав них пред у зе-
ћа гра до ва и ло кал них са мо у пра ва у зби-
ру са вла сни штвом пен зи о них фон до ва у 
тим пред у зе ћи ма не мо же би ти ма ње од 
51% од укуп ног ка пи та ла тих пред у зе ћа. 

Сва ка тран сак ци ја би ло ког су бјек та ко-
јом се на ру ша ва оба ве зна струк ту ра ка пи-
та ла из ст.1. овог чла на је ни штав на.

Члан .

Кор по ра ти ви за ци ја Јав них пред у зе ћа 
из обла сти ПТТ са о бра ћа ја и те ле ко му ни-
ка ци ја не мо же на ру ша ва ти оба ве зе тих 
су бје ка та ко је су пре у зе ли по ме ђу на род-
ним уго во ри ма до да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на.

Члан . 

Овај за кон 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”.                     
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НО ВА КЊИ ГА ЈО ВА НА Н. БУН ДА ЛА

Жи вот је гло са

Јо ван Н. Бун да ло, пе-
сник ко ји је свој рад-

ни век упра во окон чао 
у ПТТ си сте му, по сле 
број них на гра да и пет 
књи га по е зи је ко је су 
му штам па ле по зна те 
из да вач ке ку ће, пр ви 
пут сво јом но вом књи-
гом ја вља се као члан 
Књи жев ног клу ба „Ђо-
ка Па вло вић”. Пе сник 
ко ји је у сво јим пе сма-
ма твр дио да је „Жи вот 
трен, да је жи вот дан, да је жи вот 
збир”, са да ка же да је „жи вот гло са” 
и та ко му је књи га и на сло вље на. У 
но вој Бун да ло вој књи зи на шло се 
три де се так гло са. Гло са је лир ска 
пе снич ка фор ма шпан ског по ре кла 
и овај пе сник је гло си рао сти хо ве 
Алек се Шан ти ћа, Бран ка Ћо пи ћа, 
Ми ла на Ра ки ћа, Ла зе Ко сти ћа, Во ји-
сла ва Или ћа Мла ђег, Је се њи на и др. 
У уво ду за књи гу, аутор об ја шња ва 

ка ко се од лу чио за ову 
пе снич ку фор му и на-
слов, али и по ма ло као 
да сво ди ра чу не, као да 
пра ви ре зи ме .

„Од ка да сам по чео 
пи са ти гло се, на дру-
га чи ји на чин гле дам и 
при мам свет око се бе. 
Све ми се ви ше чи ни да 
је мој жи вот, а из гле да 
и сва чи ји, кла сич на гло-
са. Љу ди ме пре пра вља-
ју и до пи су ју пре ма сво-

јим ме ри ли ма и по тре ба ма. Са мо 
зад њи стих по ма ло ли чи на ме не... 
Што се ви ше бли жи дан су о ча ва ња 
са исти ном, све упор ни је тра жим 
на чин ка ко се раз ду жи ти. Ка ко узе-
ти сво је, а вра ти ти ту ђе... Хтео бих 
су тра ка да иза ђем пред Оно га што 
ва же де ла и не де ла би ти опет са мо 
у из вор ном об ли ку. Не мо гу од ре-
ди ти да ли је пре прав ка на ме ни 
по зи ти ван по раз или не га тив на по-

бе да... Мо жда су ме пре пра вља ли 
на бо ље.”

Ре цен зент Ју го сла ва Љу шта но-

вић ка же да у Бун да ло вом из ра зу 
„про ве ја ва да ле ки ехо нај фи ни јег 
на род ног по ја ња, као ме та фо рич ни 
би сер ни вез уткан у по ет ску по тку 
чи ји сјај на пра ви на чин по др жа ва 
пе снич ку ли ни ју Јо ва на Бун да ла”. У 
ви ше од сто ти ну пе са ма, Бун да ло 
нај ви ше пе ва о љу ба ви, же ни, жи-
во ту, бо лу, про ла зно сти, али ни ка-
да не по ка зу је за мор, ме лан хо ли ју, 
већ ве дри ну, сна гу и ве ру у „ле по ту 
ко ја ће спа си ти свет”. Пи шу ћи ин тен-
зив но по е зи ју, Јо ван Бун да ло ни је 
њо ме мо гао да спре чи све оно што 
нам се де ша ва ло, али је пи са ње ње-
му по мо гло. 

Клу бу пи са ца КУД „Ђо ка Па вло-
вић” за и ста је част што је ко нач но у 
сво је чла но ве увр стио и овог ства ра-
о ца и штам пао му ше сту пе снич ку 
збир ку.

И. Г. В.

Ше сту књи гу по е зи је овог пе сни ка штам пао Књи жев ни клуб КУД „Ђо ка Па вло вић” у но вој еди-

ци ји „Ду ша на дла ну”

Под ге слом „Тво јих пет ми ну та – не чи ји цео 
жи вот”, 19. сеп тем бра СО „Ди рек ци ја” је ор га-
ни зо ва ла до ла зак еки пе Ин сти ту та за тран сфу-
зи ју кр ви Ср би је, у про сто ри ја ма у Пал мо ти ће-
вој 2. За шест са ти, крв је да ло 17 рад ни ка међу 
ко ји ма и Александар Павловић и Бранко 

Ка ла јановић, председник и секретар 
Синдиката ПТТ Србије. На рав но, же љу да да 
крв има ло је мно го ви ше за по сле них, али их 
је по сле пре гле да и уста но вље ња по ви ше ног 
крв ног при ти ска, пре хла да и сл., ле кар ски 
тим од био.

„Ово га пу та за до вољ ни смо од зи вом да-
ва ла ца. Зна мо да смо и на овај на чин не ко ме 
по мо гли, спа си ли не чи ји жи вот. На рав но, не 
мо же мо да ути че мо на на ше рад ни ке да да ју крв, али 
мо же мо они ма ко ји то мо гу и ко ји су здрав стве но спо-
соб ни да се за хва ли мо,” ка же Вла дан Ђу рић, пред сед-
ник СО „Ди рек ци је”.

АК ЦИ ЈА ДО БРО ВОЉ НОГ ДА ВА ЊА КР ВИ

По моћ зла та вред на

Сви ко ји да ју крв има ју пра во на два да на пла ће ног 
од су тва, а Ин сти тут им, осим по слу же ња, по кла ња ма-
ји це, ка пе и др.

И. Г. В.
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Ис пред ме не дан
Ка квог ли бо гат ства

Илин ка Г. Ву ко вић, „Из о ста-
вље на реч”, Бо нарт, Но ва Па-
зо ва, 2005.

Сре ћа је у све му че га се до так не те.

 Ми сао ова, стих ко ји осве жа ва и 
бу ди на ду у ве чи то по зи тив но раз ми-
шља ње ко је во ди ка ле по ти жи во та, 
мо жда нај леп ше све до чи о ка рак те-
ру збир ке пе са ма Из о ста вље на реч.

Илин ка Г. Ву ко вић је спо знав ши 
тај не при ро де и про ла зно сти пре бр о-
ди ла оштре зам ке жи во та ка да пе сму 
Сре ћа за по чи ње са ова два сти ха:

Ви ко ји оче ку је те да вам сре ћа
Пад не са не ба, од у ста ни те…

За и ста ле по, по ет ски зре ло и емо-
тив но чи сто зву че ме ло ди је ње них 
сти хо ва и стро фа. Као до каз из бру-
ше них осе ћа ја и та на них треп та ја из-
ван ред ног пе снич ког да ра.

Ка ква ли са мо сна га си ја у Клу бу 
ста рих. Она пе ва:

Ра дуј те се сва ком да ну и су сре ту
Осме ху и сти ску ру ке.
Ужи вај те у свом жи во ту
Док тра је.

Он да је у бле ску осе ћа ја ис пе ва ла 
див ну искру од сти хо ва, сен тен цу да-
ка ко:

Наш жи вот је као гру два сне га,
Ис то пи се од ја ког сти ска ру ке.

Ре ђа ју се пе сме са ми сли ма о суд-
би ни – од Му ши ца и Аре не пре ко 
По при шта до Не пла ши се Ада ме. Ме-
та фо рич не искре зра че, пле не по љу-
бав ној су шти ни и жи вот ној же сти ни 
нај и стан ча ни јих осе ћа ја у пе сма ма 
До ру чак код грч ке кра љи це („Уљуд-
но и уч ти во / Пред ла жеш за јед нич ку 
/ По се ту би о ско пу / Из ло жби, шет-
њу”), Пу сто остр во („Пу сто остр во. 
Мо је. / Ни чи је дру го. / Лет ња же га је. 
/ Под не.”), Са мо об ма на („Ба че не зве-
зде са уда ље них / Га лак си ја че зну”), 
Зве ри њак („Пти це на гра на ма / Као 
Мо цар та од му ке пе ва ју” Сла бо ви да 
(„Ис пред ме не – дан / Ка сквог ли бо-
гат ства”), Да сам на ло ма чи („Ви ко-
ји се ни сте / Ни опе кли, / Не мо же те 
зна ти / Док са ми, бар јед ном не ја ук-

не те / Аја ој.”), Ма сли на („Као двор ска 
да ма / Пу на се бе и гор да”).

Код ње се пре ле по и као веч ност 
упо зна ју Но је, Ог ње на Ма ри ја, бо-
ги ља Ни ка, Ма ри ја („Же на од пра и-
ско на”), при ја тељ Ви тез 
(„Вит ки Дон Ки хо те”), 
Мо на хи ња („Пре бла га 
и пре све та,/ Нај бли жа 
мо ја ро ди це”), Бо го ро ди-
ца Мај ка („Са слу шај ме 
и да руј опро ште ње / за 
сва до са да шња са гре ше-
ња / Ко ја ме ни су ми мо-
и шла”). Про ми шља она 
вре ме и ожиљ ке и за це-
ље не осе ћа је, то чи ни са 
из у зет ним пе снич ким на-
дах ну ћем, она до ча ра ва 
до дир као пле нид бу љу ба ви, или као 
тра јан, ми ран, суп ти лан опро штај. Пе-
снич ки огле ди о про ла зно сти иза зов 
су од иско на, тра ја ће док је му зи ке и 
сти хо ва и сли кар ских рап со ди ја. 

Илин ка Г. Ву ко вић се од лу чи ла за 
још је дан леп оглед, по глед на вре-
ме, на оно што би ва и не ста је. Она у 
пе сми Са ти осми шља ва пут кроз све-
мир ске тре нут ке („Као гла со ви го ди-
не је зде”), ра ду је се жи вот ној енер ги-
ји ко ја вра ћа у да ле ка вре ме на („Као 
кад је па ра ла ма ти / Ста ре џем пе ре 
/ Да но ве ис пле те”). У то окри ље ле-
по ути че ме ло ди ја пе сме Же на у сви-
ли, раз гра ђу је се и он да спа ја ри там 
ср ца „ноћ не ве зи ље”. Као код Ла зе 
Ко сти ћа и ње го ве „не у мор не пле ти-
сан ке”. 

Емо тив но ја ке и ми са о но ду бо ке 
пе сме су оне у ко ји ма осли ка ва пор-
трет по ро ди це, у ко јем су сви ми ли 
и дра ги, у ко јем су и сно ви, и на де, и 
вре ме ко је не дри ве дри не и успо ме-
не. Ус треп та ла је, али је исто вре ме-
но ја ка и трај но си гур на да је вре ме 
нај бо љи сли кар и да су пе сме пре-
див но уто чи ште („Не вла дам се ви ше 
по ту ђим / Пра ви ли ма. / Сво ја сам, 
по себ на и / Ни ко ме слич на”).

У сти ху ње ном има ме ста за на ше 
ве ли ке и трај не гол го те, за стра хо те 
ко је су се де си ле. Она то чи ни ис тан-

ча но, сен зи бил но, пе снич ки зре ло, 
му дро. Исто ри ја је учи те љи ца, жи вот 
то по ко зна ко ји пут код нас не де-
ман ту је. С бо лом Илин ка Г. Ву ко вић 
пе ва о Ви дов да ну („Не ћа ка сам Влат-

ко ва / Се стра и тет ка, 
/ Ву ко ви ћа / Што су 
во је ва ли ср цем / За Ср-
би ју и сло бо ду”), о Ме то-
хи ји и Ко со ву („Зар су 
кне зо ви и ца ри це / Ше-
та ли не бе си ма / А не 
ме то хиј ском зе мљом. 
/ Ни чи ја ни је до зо ре”), 
о Је ри ни и Сме де ре ву, 
о ве ли ким кне ги ња ма 
(„Ру ке су ти од се кли / 
Је фи ми ја, / Част ти по-
га зи ли / Оли ве ра, / Очи 

осле пе ли / Си мо ни да. / Да не ве зе те 
/ По вест серб ску”). За тре пе ри ше од-
мах, као не у мит на ре флек си ја и у сну 
и на ја ви, сти хо ви Ми ла на Ра ки ћа о 
Је фи ми ји и о Си мо ни ди (фре ска у 
Гра ча ни ци). Не зван гост је дир љив 
спо мен на тра ги чан из гон Ср ба из 
Кра ји не („Кад је све тво је по па ље но 
/ И не маш где да се вра тиш”).

И као не бе ска ари ја о не из мер ној 
и трај ној љу ба ви из ра ста ње на пе-
сма о Бе о гра ду, на ушћу два ју ре ка 
ис под Ава ле:

Бе о град ни су са мо
Бе ле ро де и хри зан те ме, 
Ма слач ци у ко си де це. 
Бе о град је ве ли ко уто чи ште.
За гр љај ре ка и љу ди,
Ко ји пу ту ју и тра же
Над стре шни цу, под ко ју
Кад је ко ша ва и ки ша
Сво ју ра дост и ту гу
Без бед но да сме сте.

По сле пр ве зби р ке „Ни пр ви ни по-
след њи” ја ви ла се про фе сор Илин ка 
Г. Ву ко вић, но ви нар ПТТ ГЛА СНИ КА, 
од лич ним на став ком узгло бље ним у 
„Из о ста вље ну реч”. У 57 пе са ма раз-
ви ло се око 1.4оо сти хо ва ми лих, не-
ми лих, дра гих, не дра гих, искон ски 
чи стих и истин ски зре лих од сја ја ре-
чи ко је ће по тра ја ти, ду го.

Бла го је Свр ко та

РЕЧ О КЊИЗИ
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Из ре ке и ци та ти
  Ко боље познаје укус пораза од 
победника.

(Бранко Миљковић)

  Нема веће неправде него кад 
правда закасни.

(Момчило Настасијевић)

  Ко не цени себе, тај је несрећан, а 
ко се прецењује, тај је глуп.

(Мопасан)

  Човек нити је оно што мисли 
да јесте, нити оно што хоће да 
буде, већ једино оно што радом 
потврђује.

(Милан Вукасовић)

  Човек све даје за образ, а образ 
низашта!

(Наша народна мудрост)

  Нико није случајно добар, врлину 
треба научити!

(Сенека)

  Оно до чега се тешко долази има 
највећу цену.

(В. Глигорић)

  Ако није могуће одбацити оно што 
не ваља, треба га бар одвојити од 
оног што не ваља.

(Душан Радовић)

  Блато може драгуљ упрљати,
али га не може претворити у блато.

(Кинеска народна мудрост)

  Што људи хоће то и време трпи!
(Његош)

  Захвалност не постоји у природи. 
Зашто је онда тражимо од људи?

(Шопенхауер)

   Човек се не вара само онда 
када прашта.

(Семирамида)

  За живот је најважније стрпљење. 
Да бисте дуго живели морате 
имати много стрпљења.

(Душан Радовић)

  Ствари имају онакав изглед какав 
им да наша душа.

(Јован Дучић)

  Наше мане су наши најбољи 
учитељи.

(Ниче)

  Невоља је јача од стида!
(Доситеј Обрадовић)

  Сликарство је немо песништво, 
а песништво сликарство које 
говори.

(Симонид)

  Сви се покоравамо законима да 
бисмо били слободни.

(Цицерон)

ПОД ВИ ЗИ ЗА СЕ ЋА ЊЕ

Ве сли ма пре ко че ти ри ре ке
Де сет да на су по зна ти 

сом бор ски  ро ни о ци и пли-
ва чи  Го ран Зе лић и Ми ло-
рад Ву кас ве сла ли у ка нуу 
дво се ду од Пе рућ ца на Дри-
ни до Сом бо ра, где им је 
у но ћи 17. ав гу ста  на чу ве-
ном  Штран ду  при ре ђен из у-
зе тан до чек. Пре ве сла ли су 
65о ки ло ме та ра  низ вод но 
Дри ном и Са вом, уз вод но 
на бу ја лим Ду на вом и Ти сом  
и пло ве ћи мир ним во да ма 
Ма лог и Ве ли ког бач ког ка-
на ла, ко ји су им при ре ђи ва-
ли „пре ска ка ње” пре ко  ви ше пре-
вод ни ца.

– Би ло је на пор но и ле по по што 
смо се 7. ав гу ста, на кон пе то днев-

ног ро ње ња на За о вин ском је зе ру,  
оти сну ли Дри ном код Пе рућ ца. Же-
ле ли смо да оства ри мо но ви под-
виг. До сад смо пре ве сла ли  цео ток 

на шег Ду на ва, оба лу Ја дра-
на од Бо ја не до Рта Оштро 
на Пре вла ци. Дри на је још 
увек чи ста и ле па ре ка, Са ва 
је тек код Обед ске ба ре  би-
стри ја и при сту пач ни ја, Ду-
нав је та да био по рас тао за 
4 ме тра, а и Ти са ни је би ла 
бе за зле на. Но, пра ти ла нас 
је сре ћа, а и сна га, тех ни ка 
и ис ку ство во су нас др жа ли 
на до бром кур су. На ред не 
го ди не ве сла ће мо Ти сом од 
из во ра у Кар па ти ма до исто-
риј ског Слан ка ме на – ка же 

по зна ти спор ти ста и прав ник Го ран 

Зе лић, ина че ру ко во ди лац Слу жбе 
за оп ште по сло ве у Рад ној је ди ни ци 
по штан ског са о бра ћа ја у Сом бо ру.

Го ран Зе лић на Ду на ву


