
1јун 2010 • број 156     

ПОШТАР

Лист Синдиката ПТТ Србије
(излази једанпут у три месеца)

Издавач:
Главни одбор Синдиката ПТТ Србије

Председник Издавачког савета:
Благоје Свркота

Главни и одговорни уредник:
Милорад Будимир

Редакција:
Београд, Косовска 47, Телефон (011) 3248 419

Факс: (011) 3223 413

Интернет:
www.sindikat-pttsrbije.org.rs

Електронска пошта
sindptt@bitsyu.net

Тираж: 2000 примерака

Примерак бесплатан

Штампа:
ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ - РЈ „Хибридна пошта“

САДРЖАЈ
Извештај са изборне Скупштине:
Павловић поново председник  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 - 5

Телеком:
Држава мора остати највећи појединачни акционар!  . . . .   6 - 8

Актуелно:
Започет процес колективног преговарања       . . . . . . . . . . . . . .    9

Економија:
Плате обезвређене слабљењем динара  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

Одржана редовна Скупштина КСС:
На корак до репрезентативности     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12 - 13

Од броја до броја:
Прва пошта, Први мај и друге приче   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     14

Јубилеј:
Пошта као део историје Србије    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15

Безбедност и здравље на раду      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      16

Вишак запослених:
Која су моја права     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      18 - 19

Закон о спречавању злостављања на раду     . . .. . . . . . .     20 - 23

Поштаров лет:
Немој, па се не бој!   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24 - 25

Реч уред ни ка
По што ва не ко ле ге, пред ва ма је 

156-ти број По шта ра у ко ме смо се 
по тру ди ли да вам пре не се мо сва 
бит ни ја де ша ва ња на син ди кал ној 
сце ни и у Пред у зе ћу.

У овом бро ју мо же те про чи та-
ти из ве штај са из бор не Скуп шти не 
Син ди ка та ПТТ Ср би је али је сва-
ка ко те ма овог бро ја на ја вље на 
про да ја Те ле ко ма. То је од лу ка са 
не пред ви ди вим и да ле ко се жним 
по сле ди ца ма за наш си стем али и 
све гра ђа не, па су и ак тив но сти у ве-
зи са тим мно го број не.

Ве ли ки по сао нас че ка око пот пи-
си ва ња Ко лек тив ног уго во ра, па смо 
и тој те ми ука за ли ду жно по што ва ње.

По се ти ли смо Аген ци ју за по штан-
ске услу ге и ин те ре со ва ли се за 
на ја вље ну ли бе ра ли зацију, рад на 
за кон ској ре гу ла ти ви и тра жи ли да 
се санк ци о ни ше не ле гал на кон ку-
рен ци ја.

У овом бро ју вам пред ста вља мо 
и За кон о за бра ни зло ста вља ња на 
ра ду ко ји је не дав но усво јен у Скуп-
шти ни Ср би је.

Ка ко је ово ипак лет ње из да ње у 
ње му се на шло ме ста и за „ла га ни је“ 
те ме и из ве шта је на ших до пи сни ка о 
дру же њи ма и из ле ти ма у ор га ни за-
ци ји на ших син ди кал них ак ти ви ста. 
Ту је и из ве штај са Рад но - спорт ских 
так ми че ња у Кла до ву, као и под се-
ћа ње на зна ча јан ју би леј ко ји обе-
ле жа ва мо ове го ди не – 170 го ди на 
по штан ског са о бра ћа ја у Ср би ји.

Дра го нам је да све ви ше на ших 
ко ле га узи ма уче шће у ства ра њу 
По шта ра, што сва ка ко ути че на ње-
гов ква ли тет. Пи ши те нам, кри ти куј-
те, пред ла жи те – ово је ваш лист.
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СЕД МА ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Павловићпоновопредседник

Ве ли ко ин те ре со ва ње вла да ло је 
за VII из бор ну Скуп шти ну Син ди-

ка та ПТТ Ср би је, одр жа ну 23. и 24. 
апри ла 2010. го ди не на Зла ти бо ру, 
у хо те лу „Вис”. Од 89 де ле га та до шло 
је њих 88, ка ко би уче ство ва ло у до-
но ше њу бит них од лу ка за на ред ни 
че тво ро го ди шњи ман дат. 

У ра ду су, као иза бра ни чла но-
ви Скуп шти не, уче ство ва ли Ве сна 
Ба шић, Звон ко Кур чу бић, Де јан 
Ру жић, Злат ко Фа би јан, Слав ко То-
па лов, Ви то мир Гли шић, Вла ди мир 
Сто ја но вић, Дра ган Стан ко вић, Ви-
шња Ста но је вић, Но ви ца Во до вар, 
Го ран Чу ла је вић, Го ран Ла зић, Ми-
ло рад Бу ди мир, Зо ран Ду њић, Зо-
ран Ак сен ти је вић (уме сто Вељ ка 
Ви ди ћа), Ми лу тин Ра до ва но вић, Ве-
сна То до ро вић, Иван Ста јић, Дар ко 
Ра до ва но вић, Бо шко Же ра ђа нин, 
Дра ган Ра до је вић, Пре драг Па ла-
да, Мар ко Мла де но вић, Са ша То-
мо вић, Дра ган Ди ми три је вић, Ле ла 
Шмит, Но ви ца Пеј-
ко вић, Сла ви ца Тер-
зић, Слав ко Бр кић, 
Го ри ца На стић, Сло-
бо дан Па пић, Вла-
ди мир Сто ја но вић, 
Ра до је Ђер ма но вић, 
Дра ган Да ви до вић, 
Жив ка Бо шко вић, 
Алек са Мaрковић, 
Ми ло рад Бе лен за-
дић, Рат ко Ри стић, 
Дар ко Пе слаћ, Да ли-
бор Те шен дић, Бран-
ко Не дић, Жељ ко 
Кр стић (уме сто Ма ри је Мар ко вић), 
На да Гру бор, Гор да на Кор по на ић, 
Си ни ша Мар ков, Мла ден Ма рић, 
Бла го је Свр ко та (уме сто Пе ри це 
Ми нар ског), Вла ди мир Мал ба шић, 
Сне жа на Миљ ко вић, То ми слав Јан-
ко вић, Ви о ле та Јо ва но вић, Ра де 

– Тре ћи ман дат за ре дом Скуп шти на по ве ри ла Алек сан дру Па вло ви ћу – Пот пред сед ник Син ди ка та Слав-
ко То па лов, ко ји је ујед но и пред сед ник Скуп шти не – Бран ко Ка ла ја но вић до био дру ги ман дат на функ-
ци ји се кре та ра Син ди ка та – Скуп шти на до не ла Ре зо лу ци ју о ста во ви ма Син ди ка та по во дом на ме ре да се 
про да ју ак ци је Те ле ко ма – Ве ри фи ко ва ни ман да ти Над зор ном и Ста ту тар ном од бо ру – Усво јен Из ве штај о 
ма те ри јал но-фи нан сиј ском по сло ва њу Син ди ка та ПТТ Ср би је 

Ста ни шић, Ду шко Со ло мун, Дра ги 
Сте ва но вић, Зо ри ца Зец, Жељ ко 
Нец ков, Де јан По по вић, Алек сан-
дар Па вло вић, Сне жа на Да ви до-
вић, Жа кли на Си мић, Ко са ра Стан-

ко вић, Ми ло ван 
Лу ко вић, Алек сан-
дра Чо лић (уме сто 
Са ше Ма ти ћа), Вје ра 
Пе тро вић, Мом чи ло 
Је ли сав чић, Го ран 
Но ва ко вић, Зо ран 
Лу кић, Бран ко Ка ла-
ја но вић, Бо ри слав 
Фи ли по вић, Љи ља на 
Ми ло ва но вић, Дра-
ган Ву ло вић, Ср ђан 
Ба ло ше вић, Сто јан 
Сто ја но вић, Бо ја на 
Ми ло је вић, Дра ган 

Јо ва но вић, Ви до сав Пе шић, Ср бо-
љуб Деј ко вић, Ср ђан Цвет ко вић, 
Сла ђан Ри стић, Ми ла дин Мла де-
но вић, Зо ран Ми ћо вић, Ми ло рад 
Ста но је вић, Ми о драг Ив ко вић, Ра-
до мир Јоц кић, Че до мир Сте фа нов, 
Сла ви ша Ка ме но вић, Бран ко Во и-

но вић и Жи во рад Ђе лић. Не до ста-
ја ла је са мо, из оправ да них раз ло га, 
Љи ља на Миљ ко вић из Син ди кал не 
ор га ни за ци је „Ју го мар ка”. 

КОн фе де РА ци јА сА две сТА 
 хи љА дА члА нО вА

Скуп шти ни се на са мом по чет-
ку би ра ним ре чи ма обра тио Иви ца 
Цве та но вић, пред сед ник Кон фе де-
ра ци је сло бод них син ди ка та. По-
здра вио је при сут не и по же лео им 
успе шан рад, уз на по ме ну да Кон фе-
де ра ци ја има 200.000 чла но ва и да 
је то озби љан фак тор на ко ји мо ра ју 
ра чу на ти сви ко ји до но се зна чај не 
од лу ке за бу дућ ност за по сле них.

Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би-
је Алек сан дар Па вло вић за хва лио 
је де ле га ти ма и го сти ма на ве ли ком 
од зи ву и ин те ре со ва њу за пло дан и 
успе шан рад Скуп шти не. У скла ду са 
чла ном 28. Ста ту та Син ди ка та ПТТ 
Ср би је, пред ло жио је рад но пред-
сед ни штво: Ми ло ра да Бу ди ми ра из 
СО Одр жа ва ње, Бо ри сла ва Фи ли по-
ви ћа из СО Ја го ди на, Дра га на Јо ва-

Ивица Цветановић - председник 
КСС-а обраћа се Скупштини

Велико интересовање: Чланови Скупштине Синдиката ПТТ Србије
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но ви ћа из СО Ниш и Рат ка Ри сти ћа 
из СО Но ви Сад. Пред се да ва ње је 
пре у зео Ми ло рад Бу ди мир.

На кон то га су је до гла сно усво је-
ни По слов ник о ра ду VII (из бор не) 
Скуп шти не Син ди ка та ПТТ Ср-
би је и днев ни ред: из бор рад-
них те ла и пред сед ни ка рад-
них те ла Скуп шти не (Ко ми си је 
за ве ри фи ка ци ју ман да та, 
за пи сни ча ра и два ове-
рива ча за пи сни ка); 
ве ри фи ка ци ја ман-
да та чла но ва Скуп-
шти не Син ди ка та 
ПТТ Ср би је; из бор 
пред сед ни ка, пот-
пред сед ни ка и се-
кре та ра Син ди ка та 
ПТТ Ср би је; раз ма-
тра ње и усва ја ње 
пи са них пред ло га 
за из ме ну и до пу-
ну Ста ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је; 
ве ри фи ка ци ја ман да та чла но ви ма 
Над зор ног и Ста ту тар ног од бо ра на 
осно ву пред ло га ре ги о нал них скуп-
шти на; Из ве штај о ма те ри јал но-фи-
нан сиј ском по сло ва њу Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

У Ко ми си ју за ве ри фи ка ци ју ман-
да та иза бра ни су: Го ри ца На стић из 
СО Сме де ре во, Жив ка Бо шко вић из 
СО Ша бац, Сне жа на Миљ ко вић из 
СО Срем ска Ми тро ви ца, Вје ра Пе-
тро вић из СО Ужи це и Бран ко Во и-
но вић из СО Про ку пље. За пи сни чар 
је би ла Ире на Фи ли по вић из Струч-
не слу жба Син ди ка та ПТТ Ср би је, а 
ове ри ва чи Го ран Ла зић из СО Одр-
жа ва ње и Дра ган Ву ло вић из СО Ја-
го ди на.

Ко ми си ја за ве ри фи ка ци ју је кон-
ста то ва ла да од укуп ног бро ја чла-
но ва Скуп шти не (89 чла но ва) сед-
ни ци при су ству је 88 (57 чла но ва 
Скуп шти не и 31 пред сед ник Син-
ди кал них ор га ни за ци ја). Ве ри фи ко-
ва ни су ма нда ти свим чла но ви ма, 
чи ме је дат ле ги ти ми тет ра ду 7. из-
бор не Скуп шти не. 

ПО здРА вље не дО бРе бе се де 
КАн ди дА ТА зА фунК ци је

Сле ди ла је нај ва жни ја тач ка зла ти-
бор ске Скуп шти не: из бор пред сед-
ни ка, пот пред сед ни ка и се кре та ра 

Син ди ка та ПТТ Ср би је. Из бор ну ко-
ми си ју су, на пред лог Ре ги ја, са чи-
ња ва ли: Ви шња Ста но је вић из СО 
Тран спорт и пре ра да (Ре ги ја I), Ви то-
мир Гли шић из СО Бе о град цен тар 

(Ре ги ја I), Гор да на Кор по на ић из 
СО Су бо ти ца (Ре ги ја II), Де јан По-
по вић из СО Кра ље во (Ре ги ја III) 
и Ми ло рад Ста но је вић из СО Бор 
(Ре ги ја IV).

За пред сед ни ка Син ди-
ка та ПТТ Ср би је, по пред-
ло гу ре ги о нал них скуп-
шти на, кан ди до ва ни су 
Алек сан дар Па вло вић 
из СО Кра ље во и Дра-
ган Стан ко вић из СО 
Тран спорт и пре ра да.
(Би ло је за мер ки за-

што Алек сан дар Па вло-
вић ни је под нео пи са ни 
из ве штај о ра ду, на шта 
на во ди Ста тут, али је 

он од го во рио да је на ре ги о нал ним 
скуп шти на ма из ве стио члан ство 
о свом ра ду, да је у усме ној фор ми 
ис та као глав не еле мен те про те клог 
пе ри о да и да по себ но ни је же лео да 
тим из ве шта јем по тен ци ра кан ди-
да ту ру. Све је би ло 
ре ше но на сту пом 
пред сед ни це Ста-
ту тар ног од бо ра 
Ко са ре Стан ко вић, 
ко ја је оце ни ла да 
у овом при ме ру не-
ма огра ни ча ва ју ћих 
мо ме на та.

У пред ста вља њу 
свог из бор ног про-
гра ма Алек сан дар 
Па вло вић се др-
жао кон ти ну и те та 
у свом ра ду и ра ду 
Син ди ка та, ис ти чу-
ћи ве ли ку сна гу ко јом рас по ла же 
наш Син ди кат са 8799 чла но ва. Дра-
ган Стан ко вић је по тен ци рао по тре-
бу за ве ли ким про ме на ма у сти лу и 
на чи ну ра да Син ди ка та, као и да се 
мо ра очи то ва ти ефи ка сни ја бор ба 
за по бољ ша ње ма те ри јал ног по ло-
жа ја за по сле них и укуп них усло ва 
ра да.

За пот пред сед ни ке Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, по пред ло гу ре ги о нал-
них скуп шти на, на ли сти су се на шла 

два кан ди да та: Да ли бор Те шен дић 
из СО Но ви Сад и Слав ко То па лов из 
СО Бе о град цен тар. Из бор ни про-
грам Те шен дић је ба зи рао на по тре-
би мо дер ни јег и ефи ка сни јег де ло-
ва ња син ди кал них ор га ни за ци ја и 
са мих ру ко вад ста ва, као и да се да-
ље по бољ ша уку пан си стем ин фор-
ми са ња. Слав ко То па лов је из нео 
мно ге де та ље и ре зул та те син ди кал-
ног де ло ва ња у про те клом ман да ту, 
по себ но осве тља ва ју ћи рад у Управ-
ном од бо ру на ше ком па ни је. Из нео 
је чвр сто уве ра ва ње да се до бром 
ко ор ди на ци јом и упор ним и струч-
ним ра дом мо же по сти ћи још мно го 
ви ше у на ред ном пе ри о ду, ко ји не-
ће би ти ни ма ло лак ни за за по сле не, 
ни за Син ди кат у це ли ни.

За се кре та ра Син ди ка та ПТТ Ср би-
је, по пред ло гу ре ги о нал них скуп-
шти на, са чи ње на је ли ста од три 
кан ди да та: Зо ри ца Зец из СО Ки кин-
да, Бран ко Ка ла ја но вић из СО Ча чак 
и Дра ган Ра до је вић из СО Зе мун.

Зо ри ца Зец је ис та кла ве ли ки 
зна чај опе ра тив ног аспек та ове 
функ ци је и ве зе ру ко вод ства и ба-
зе, Бран ко Ка ла ја но вић се освр нуо 

на на чин на ко ји је 
оба вљао по сло ве 
се кре та ра у про те-
кле че ти ри го ди не и 
на ак ту ел не за дат ке 
Син ди ка та, а Дра ган 
Ра до је вић је ука зао 
на мно штво од го-
вор них по сло ва ко ји 
сто је пред Син ди ка-
том и пред бу ду ћим 
ру ко вод ством. На-
кон пред ста вља ња, 
ко је је ве о ма до бро 
по здра вље но од 
стра не де ле га та јер 

су кан ди да ти за нај ви ше син ди кал-
не функ ци је по ка за ли до бро по зна-
ва ње ста ња у Син ди ка ту и у По шти, 
као и од но се у дру штву, при сту пи ло 
се тај ном гла са њу.

Из бор на ко ми си ја је, по сле пре-
бро ја ва ња гла со ва, са оп шти ла: 
Алек сан дар Па вло вић је до био 58, а 
Дра ган Стан ко вић 30 гла со ва. Ве ћи-
ном гла со ва, за пред сед ни ка Син-
ди ка та ПТТ Ср би је, иза бран је Алек-
сан дар Па вло вић из СО Кра ље во.

Александар Павловић

Гласање у току



4    јун 2010 • број 156

ПОШТАР

Да ли бор Те шен дић је до био 30, а 
Слав ко То па лов 57 гла со ва (1 не ва-
же ћи ли стић), па је ве ћи ном гла со ва 
за пот пред сед ни ка иза бран Слав ко 
То па лов из СО Бе о град цен тар.

Зо ри ца Зец је до би ла 10, Бран ко 
Ка ла ја но вић 66, а Дра ган Ра до је вић 
12 гла со ва. Ве ћи ном гла со ва, за се-
кре та ра Син ди ка та ПТТ Ср би је, иза-
бран је Бран ко Ка ла ја но вић из СО 
Ча чак.

Он да је но во и за бра ни пот пред-
сед ник Син ди ка та Слав ко То па лов, 
на осно ву чла на 28. Ста ту та Син ди-
ка та ПТТ Ср би је, пре у зео во ђе ње 
сед ни це Скуп шти не.

из вР Ше не ПР ве из ме не и 
 дО Пу не сТА Ту ТА

Че твр та тач ка днев ног ре да би ла 
је „Раз ма тра ње и усва ја ње пи са них 
пред ло га за из ме ну и до пу ну Ста ту та 
Син ди ка та ПТТ Ср би је”. Из ве сти лац је 
би ла Ко са ра Стан ко вић, пред сед ник 
Ста ту тар ног од бо ра Син ди ка та ПТТ 
Ср би је. Из не ла је сле де ће при мед бе:

Ре ги о нал на скуп шти на Цен трал-
на Ср би ја је пред ло жи ла из ме ну 
у чла ну 43, ста ву 2 Ста ту та, та ко да 
став гла си: „Над зор ни од бор бро ји 
пет чла но ва ко ји на сво јој пр вој сед-
ни ци би ра ју пред сед ни ка Над зор-
ног од бо ра”. Та ко ђе је пред ло жи ла 
из ме не у чла ну 45, ста ву 2 Ста ту та, 
та ко да став 2 гла си: „Ста ту тар ни од-
бор бро ји пет чла но ва ко ји на пр вој 
сед ни ци би ра ју пред сед ни ка Ста ту-
тар ног од бо ра”.

Син ди кал на ор га ни за ци ја Ди рек-
ци ја Пред у зе ћа је пред ло жи ла сле-
де ће из ме не: у чла ну 30. тач ка 7 тре-
ба да гла си: „Усва ја Ста тут Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, као и из ме не и до пу не 
Ста ту та”; у чла ну 46. у па су су 3 тре ба 
да сто ји: „Ре ги о нал на Скуп шти на је 
ор ган Син ди ка та ПТТ Ср би је, ор га ни-
зо ва на на те ри то ри јал ном прин ци пу 
ор га ни за ци о не ше ме Пред у зе ћа”; у 
чла ну 55. став 2 тре ба бри са ти.

У ди ску си ји је уче ство вао Мла ден 
Ма рић из СО Су бо ти ца. Скуп шти на 
је јед но гла сно усво ји ла из ме не и до-
пу не Ста ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је.

У пе тој тач ки днев ног ре да ве ри-
фи ко ва ни су ман да ти чла но ви ма 

Над зор ног и Ста ту тар ног од бо ра, 
а на осно ву пред ло га ре ги о нал них 
скуп шти на.

Чла но ви Ста ту тар ног од бо ра су: 
Ви то мир Мир ко вић из СО Ша бац 
(Ре ги ја I), Не бој ша Па у но вић из СО 
Тран спорт и пре ра да (Ре ги ја I), Мла-
ден Ма рић из СО Су бо ти ца (Ре ги ја 
II), Ми ло ван Лу ко вић из СО Кра гу је-

вац (Ре ги ја III), Ви до сав Пе шић из СО 
Ниш (Ре ги ја IV).

Чла но ви Над зор ног од бо ра су: 
Љи ља на Авра мо вић из СО Ди рек-
ци ја Пред у зе ћа (Ре ги ја I), Сла ви ца 
Тер зић из СО Пан че во (Ре ги ја I), Ми-
лен ко Бо ди ро га из СО Но ви Сад (Ре-
ги ја II), Го ран Но ва ко вић из СО Ужи-
це (Ре ги ја III) и Ср ђан Цвет ко вић из 

РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈА VII СКУП ШТИ НЕ СИН ДИ КА ТА ПТТ СРБИЈЕ

Непристајемона
квазиаргументе!

Син ди кат ПТТ Ср би је ко ји за сту па бли зу 10.000 чла но ва, рад ни ка По-
ште, за бри нут за суд би ну Те ле ко ма Ср би ја и Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о-
бра ћа ја „Ср би ја” (а на ро чи то за суд би ну за по сле них у оба пред у зе ћа), 
овим пу тем се обра ћа сво јим чла но ви ма, свим за по сле ни ма у Јав ном 
пред у зе ћу ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”, као и гра ђа ни ма Ср би је, и упу ћу је 
зах тев свим од го вор ним љу ди ма у на шој зе мљи да се пре и спи та став 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је у ве зи са но вом при ва ти за ци јом ком па ни је „Те-
ле ком Ср би ја” а. д.

Од лу ка Вла де Ср би је да се при сту пи про да ји „Те ле ко ма Ср би ја” је стра-
те шка од лу ка од ин те ре са за све гра ђа не Ср би је, те сма тра мо да би она 
мо ра ла да бу де ре зул тат кон сен зу са свих за ин те ре со ва них стра на, и као 
та ква оп ти мал на за са да шње и бу ду ће ге не ра ци је гра ђа на Ср би је.

Ми ни смо про тив при ва ти за ци је, али смо про тив про да је 40 од сто 
ак ци ја Те ле ко ма, ко ја ауто мат ски зна чи ве ћин ску при ва ти за ци ју те 
ком па ни је. Др жа ва не мо ра има ти ап со лут ни ве ћин ски па кет ка ко би 
кон тро ли са ла ком па ни ју. Му дре др жа ве раз у ме ју стра те шки зна чај те-
ле ко му ни ка ци ја, не од ри чу их се и на ста вља ју да их ак тив но над зи ру 
и ути чу на њи хо ву стра те ги ју. Тре ба зна ти да је уче шће Не мач ке у „De-
utsche Te le kom”-у око 32 про цен та, а Фран цу ске у „Fran ce Te le com”-у око 
27 од сто. У оба слу ча ја, др жа ве су нај ве ћи по је ди нач ни ак ци о на ри са 
бит ним по лу га ма у од лу чи ва њу. Сма тра мо да до са да од Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је, ко ја је до не ла од лу ку о про да ји, ни смо чу ли ни је дан ва ља ни 
раз лог, ни ти пра ви ар гу мент за про да ју 40 од сто ак ци ја нај бо љег и нај-
про фи та бил ни јег срп ског пред у зе ћа.

Ар гу мен ти на ко је ука зу је мо, а ко је по др жа ва и струч на и ши ра јав-
ност, иду у при лог чи ње ни ци да Ре пу бли ка Ср би ја тре ба да оста не нај-
ве ћи по је ди нач ни вла сник ком па ни је „Те ле ком Ср би ја” а. д. 

Та ко ђе, наш ин те рес је и да спре чи мо обез вре ђи ва ње вред но сти ак-
ци ја ма лих ак ци о на ра (за по сле них и бив ших за по сле них), што ће се де-
си ти ако ку по ви ну из вр ши „De utsche Te le kom” и ти ме, као ве ћин ски вла-
сник, по ста не пот пу но не за ин те ре со ван за њи хо ву ку по ви ну! 

Чла но ви Скуп шти не јед но гла сно до но се од лу ку да Син ди кат ПТТ Ср-
би је, за јед но са оста лим чла ни ца ма Кон фе де ра ци је сло бод них син ди ка-
та, пре ду зме све рас по ло жи ве ме ре син ди кал не бор бе у ци љу од бра не 
на ве де ног ста ва.

Не при ста је мо на ква зи ар гу мен те за про да ју „Те ле ко ма Ср би ја” а. д. 
ко ји вре ђа ју на шу ин те ли ген ци ју, зна ње и ис ку ство! 

Не ће мо ћу те ћи гле да ти ка ко се пра ви ве ро ват но нај ве ћа гре шка у при-
ва ти за ци ји срп ске при вре де, а до са да их је, при зна ће те, би ло пре ви ше.
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СО Ле ско вац (Ре ги ја IV).

уПО зО РА вА ју ће ПО Ру Ке збОг 
ПРи вА Ти зА ци је Те ле КО мА

Из ве штај о ма те ри јал но-фи нан-
сиј ском по сло ва њу Син ди ка та ПТТ 
Ср би је под не ла је Љи ља на Авра-
мо вић, пред сед ни ца Над зор ног 
од бо ра. У ди ску си ји су уче ство ва-
ли: Мла ден Ма рић из СО Су бо ти ца, 
Ле ла Шмит из СО Пан че во, Бо ја на 
Ми ло је вић из СО Ниш, Ми лу тин 
Ра до ва но вић из СО Бе о град ски ве-
нац и Ве сна Ба шић из СО Ди рек ци-
ја Пред у зе ћа. Из ве штај Над зор ног 
од бо ра је усво јен ве ћи ном гла со-
ва, уз 11 гла со ва про тив.

На кон ово га, за реч се ја вио Дар-
ко Ра до ва но вић из СО Бе о град ски 
ве нац, ко ји је ре као да се 28. април 
обе ле жа ва као Свет ски дан без-
бед но сти и здра вља за по сле них 
на ра ду. Тог да на се, ши ром све та, 
про мо ви ше пре вен ци ја по вре да 
на ра ду и про фе си о нал них обо ље-
ња У скла ду са тим, пред ло жио је 
одр жа ва ње са ста на ка свих под од-
бо ра за без бед ност и здра вље на 
ра ду у рад ним је ди ни ца ма. Пред-
лог је јед но гла сно при хва ћен.

У за вр шном де лу сед ни це, пред-
се да ва ју ћи Слав ко То па лов пред-
ло жио је усва ја ње Ре зо лу ци је VII 
Скуп шти не Син ди ка та ПТТ Ср би-
је, ко јом се Син ди кат ПТТ Ср би је 
обра ћа сво јим чла но ви ма, свим 
за по сле ни ма у Пред у зе ћу, као и 
гра ђа ни ма, и тра жи од Вла де Ср-
би је да пре и спи та став у ве зи са 
но вом при ва ти за ци јом ком па ни је 
„Те ле ком Ср би ја” а.д. Из ра же на је 
ве ли ка за бри ну тост за суд би ну Те-
ле ко ма и По ште Ср би је и њи хо вих 
за по сле них и из не ти су ар гу мен-
ти ко ји се од но се на спре ча ва ње 
обез вре ђи ва ња вред но сти ак ци-
ја ма лих ак ци о на ра – за по сле них 
и бив ших за по сле них. Чла но ви 
Скуп шти не су јед но гла сно до не ли 
од лу ку да Син ди кат ПТТ Ср би је, за-
јед но са оста лим чла но ви ма Кон-
фе де ра ци је сло бод них син ди ка та, 
пре ду зме све рас по ло жи ве ме ре 
син ди кал не бор бе у ци љу од бра не 
на ве де ног ста ва.

б. свр ко та

Постепена
либерализација

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 по се ти ла је Ре пу блич ку 
аген ци ју за по штан ске услу ге (РА-
ПУС) и раз го ва ра ла са пред сед ни-
ком Са ве та Дра га ном Ђор ђе ви ћем. 
С об зи ром на ста ње на тр жи шту 
по штан ских услу га, нај ви-
ше нас је ин те ре со вао рад 
Аген ци је, ли бе ра ли за ци ја 
по штан ског тр жи шта и су-
зби ја ње не ле гал не кон ку-
рен ци је.

Као што је по зна то, би ли 
смо при мо ра ни да јав но 
из ра зи мо став Син ди ка та 
ПТТ Ср би је о Пред ло гу за-
ко на о из ме на ма и до пу на-
ма За ко на о по штан ским 
услу га ма, ко ји је не дав но 
усво јен у Скуп шти ни Ре пу бли ке 
Ср би је. Син ди кат ПТТ Ср би је је 
сво јим аманд ма ни ма по себ но ре-
го вао на де ло ве Пред ло га ко јим 
је би ло пред ви ђе но спу шта ње ли-
ми та по це ни и ма си у до ме ну ре-
зер ви са не по штан ске услу ге, што 
је са да у над ле жно сти Аген ци је. 
Сма тра ли смо да ин си сти ра ње на 
не кон тро ли са ној ли бе ра ли за ци ји 
ште ти ин те ре си ма на ше ком па ни је 
(ко ја је јав ни по штан ски опе ра тер), 
јер је тр жи ште још не у ре ђе но.

Го спо дин Ђор ђе вић нам је ре-
као да је пред ви ђе на по сте пе на 
и кон тро ли са на ли бе ра ли за ци ја 
на тр жи шту по штан ских услу га, у 
скла ду са ди рек ти ва ма Европ ске 
уни је, пре по ру ка ма Свет ског по-
штан ског са ве за и ин те ре си ма Ре-
пу бли ке Ср би је.

У раз го во ру је кон ста то ва но и 
да смо за јед нич ким де ло ва њем 
учи ни ли мно го на по бољ ша њу 
За ко на, али и да у ње му има још 
пу но мањ ка во сти на ко ји ма тре ба 
ра ди ти. Та ко ђе смо за јед нич ким 
де ло ва њем ути ца ли на су зби ја-
ње не ле гал не кон ку рен ци је, што 
је ре зул ти ра ло кри вич ном при ја-
вом про тив јед ног од по штан ских 

опе ра те ра ко ји ра ди без до зво ле 
– „Cityma i la”.

„Има мо од лич ну са рад њу са 
свим по штан ским опе ра те ри ма 
ко ји су ре ги стро ва ни у Ре пу бли-
ци Ср би ји и ко ји ра де у скла ду са 
За ко ном о по штан ским услу га ма. 

Разговори у Агенцији за поштанске услуге

Ме ђу тим, има и оних ко ји ра де 
без до зво ла и кр ше За кон и на ша 
је оба ве за да ре а гу је мо. Аген ци ја 
је до са да, у скло пу сво јих ак тив-
но сти и из де ло кру га свог ра да и 
над ле жно сти, из ра ди ла пет пра-
вил ни ка од ко јих су нај ва жни ји 
Пра вил ник о оп штим усло ви ма 
за оба вља ње по штан ских услу га, 
Пра вил ник о стан дар ди ма ква ли-
те та за оба вља ње уни вер зал не 
по штан ске услу ге и Пра вил ник о 
од ре ђи ва њу та риф них ста во ва за 
уни вер зал ну по штан ску услу гу.

Аген ци ја се су сре ће и са мно-
штвом про бле ма. Не до во љан је 
број ин спек то ра ко ји ра де у ре-
сор ном ми ни стар ству и кон тро-
ли шу рад по штан ских опе ра те ра. 
Та ко ђе је ве ли ки про блем то што 
су ка зне за пре кр ша је би ле ни ске 
и што се „ди вљим” по штан ским 
опе ра те ри ма ви ше ис пла ти ло да 
пла те ка зну и да на ста ве са ра-
дом ми мо за ко на, не го да свој рад 
ускла де са на шим про пи си ма”, ре-
као је Дра ган Ђор ђе вић.

Наш ути сак на кон раз го во ра је 
да се по ла ко уво ди ред на тр жи-
шту по штан ских услу га, што је сва-
ка ко за по хва лу.
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СИН ДИ КАТ ПРО ТИВ НА ЈА ВЉЕ НЕ ПРО ДА ЈЕ 40 ПРО ЦЕ НА ТА АК ЦИ ЈА ТЕ ЛЕ КО МА

Државаморадаостаненајвећи
појединачниакционар

Од лу ка Вла де Ср би је да се при сту пи про да ји „Те ле ко ма Ср би ја” а. д. је стра те шка од лу ка од ин те ре са за све гра-
ђа не Ср би је, те сма тра мо да би она мо ра ла да бу де ре зул тат кон сен зу са свих за ин те ре со ва них стра на, и као та ква 
оп ти мал на за са да шње и бу ду ће ге не ра ци је гра ђа на Ср би је. Му дре др жа ве раз у ме ју стра те шки зна чај те ле ко му ни-
ка ци ја, не од ри чу их се и на ста вља ју да их ак тив но над зи ру и ути чу на њи хо ву стра те ги ју.

Као што смо у увод ни ку и на ја-
ви ли, те ма овог бро ја је Те ле-

ком и на ја вље на про да ја 40 од сто 
ак ци ја те ком па ни је ко је су са да у 
вла сни штву По ште. То је од лу ка са 
не пред ви ди вим и да ле ко се жним 
по сле ди ца ма по по сло ва ње на ше 
ком па ни је, па не тре ба ни ко га да 
чу ди што смо, као Син ди кат, овој 
те ми при сту пи ли ве о ма озбиљ но и 
што се на свим по љи ма и на сва ки 
до сту пан на чин бо ри мо за ин те ре-
се на ше ком па ни је и члан ства.

Ипак, на по чет ку, тре ба ис та ћи 
наш зва нич ни став по овом пи та-
њу. Син ди кат ПТТ Ср би је ни је про-
тив при ва ти за ци је Те ле ко ма, али 
сма тра мо и бо ри ће мо се да др жа ва 
оста не нај ве ћи по је ди нач ни ак ци-
о нар. Про да ја 40 про це на та ак ци-
ја Те ле ко ма ауто мат ски би зна чи ла 
ве ћин ску при ва ти за ци ју те ком па-
ни је.

ПОд сеТ ниК
Да под се ти мо, из два ја њем те ле-

ко му ни ка ци ја из Јав ног пред у зе ћа 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” и фор ми-
ра њем ком па ни је „Те ле ком Ср би ја” 
а. д. у ју ну 1997. го ди не от по че ла је 
при ва ти за ци ја Те ле ко ма и то та ко 
што је 20 од сто ак циј ског ка пи та-
ла про да то грч кој ком па ни ји ОТЕ, 
а 29 од сто хо ланд ском де лу ита ли-
јан ског Те ле ко ма. По шти, од но сно 
др жа ви Ср би ји, оста ло је 51 од сто. 
Не ко ли ко го ди на ка сни је, 2002, 
ПТТ је от ку пио тих 29 од сто ак ци-
ја од Ита ли ја на и на ред них го ди на 
от пла ћи вао кре дит. По том сле ди 
екс пан зи ја Те ле ко ма у ре ги о ну. 
Од лу ком он да шње Вла де Ср би је, 
2006. го ди не, ку пљен је Те ле ком 
Ре пу бли ке Срп ске па М:Тел Цр на 
Го ра, за шта је, по но во, по диг нут 
кре дит.

имО ви нА Те ле КО мА
Нај ве ћа вред ност Те ле ко ма су 

ње го ви прет плат ни ци: мо бил них 
5,8 ми ли о на (од то га 1,3 ми ли о на 
пост пејд) и око 50.000 ко ри сни ка 
3Г мо бил ног ин тер не та; фик сних 3 
ми ли о на, као и ком плет на ин фра-
струк ту ра.

Ту је за тим вла сни штво од 65 од-

сто у „Те ле ко му Срп ска” (вла сник 25 
од сто ак ци ја је ПИО), вла сни штво од 
51 од сто у цр но гор ском М:Тел-у, вла-
сни штво од 50 од сто оп тич ког ка бла 
у Цр ној Го ри, ко ји је по ста вљен са 
Же ле зни ца ма Цр не Го ре, вла сни-
штво над фир мом „Те лус” ко ја оба-
вља по сло ве одр жа ва ња хи ги је не 
и обез бе ђе ње обје ка та  за Те ле ком 
и По шту. Те ле ком по се ду је и де вет 
МТС по слов ни ца на нај бо љим ло ка-
ци ја ма у ве ћим гра до ви ма Ср би је.

Ма да је при ва ти за ци ја Те ле ко ма 
от по че ла дав но, још увек ни је ре-
ше но пи та ње вла сни штва над не-
крет ни на ма. На и ме, Те ле ком и ПТТ 
се на ла зе у за јед нич ким објек ти ма у 
це лој Ср би ји. При то ме, у те не крет-
ни не но вац су ула га ли ПТТ и дру-

штве но по ли тич ка за јед ни ца, да нас 
ло кал на са мо у пра ва. Да кле, по ста-
вља се пи та ње ко је вла сник не крет-
ни на ко је ко ри сти Те ле ком?

вРед нОсТ Те ле КО мА
Тр жи шна вред ност ак ци ја Те ле ко-

ма Ср би је си гур но је знат но ве ћа од 
свих про це на ко је су ра зни струч-
ња ци из но си ли у јав ност ових да на. 

Они ко ји из но се кон крет не ци фре 
и пот пу но не у те ме ље не про це не 
вред но сти ак ци ја ак ци о нар ског 
дру штва, мо ра ју да бу ду све сни соп-
стве не од го вор но сти за евен ту ал но 
на не ту ште ту. Те ле ко м Ср би је ни је 
дру штве но ни ти јав но пред у зе ће, 
не го ак ци о нар ско дру штво, због че-
га је За кон о при ва ти за ци ји на ње га 
не при ме њив, па ни ка ко не мо же би-
ти го во ра о при ва ти за ци ји дру штва, 
већ о про да ји од ре ђе ног де ла ње го-
вих ак ци ја.

Ни је са мо ја сно да ли се ра ди о ис-
хи тре ним или „ди ри го ва ним” про-
це на ма, али је ја сно да не ко има 
ин те рес да се Те ле ком про да што 
јеф ти ни је. Ти ме се на но си ште та са-
мој ком па ни ји, ње ним ак ци о на ри ма 



7јун 2010 • број 156     

ПОШТАР

и гра ђа ни ма Ср би је, ко ји ће уско ро 
и са ми по ста ти ак ци о на ри.

Очи глед но је реч о ве ли кој гре-
шци јер по тен ци јал ним куп ци ма се 
су ге ри ше са ко ли ким из но сом би 
про да вац, у овом слу ча ју Вла да Ср-
би је, био за до во љан при ли ком про-
да је. У овој си ту а ци ји, ка да се та ко 
не смо тре но пу шта проб ни ба лон, 
са свим је све јед но да ли ће се су тра 
ак ци је Те ле ко ма про да ва ти ди рект-
ном по год бом или на тен де ру.

Те шко је на ћи де мо крат ску и тр-
жи шно ори јен ти са ну др жа ву и при-
вре ду у ко јој власт „од о ка тив ном” 
ме то дом од ре ђу је шта и по ко јој це-
ни тре ба про да ти, па то још са оп шти 
јав но пре не го што се пре и спи та ју и 
до не су зва нич не од лу ке. Пре ми јер 
и ми ни стри у Вла ди Ср би је на ча су 
еко но ми је, из гле да, ни су на у чи ли 
је дан од основ них по сту ла та тр жи-
шне еко но ми је: кад је кри за ни шта 
се не про да је – он да се ку пу је, а про-
да је се тек ка да је си ту а ци ја ста бил-
на.

Сва ова де ша ва ња у нај ма њу ру ку 
иза зи ва ју сум њу. 

АК ци је зА 
 (не)ПО знА ТОг КуП цА
Да би се про да ло но вих 40 од сто 

ак ци ја, ПТТ Ср би је тре ба да се од-
рек не 80 од сто вла сни штва над Те-
ле ко мом у ко рист др жа ве. Пре тен-
де ра, та ко ђе, тре ба утвр ди ти та чан 
из нос ак ци ја ко је при па да ју гра ђа-
ни ма по осно ву по де ле бес плат них 
ак ци ја (укуп но 15 од сто) и та чан 
из нос, број и про це нат ак ци ја ко ји 
при па да за по сле ни ма и бив шим за-
по сле ни ма у Те ле ко му и ПТТ Ср би је. 
Про це не су да је реч о 12 од сто ак-
ци ја јер, до да нас, ни је утвр ђен та-
чан про це нат.

Ин те ре сант но је да се ни ко од зва-
нич ни ка, на бра ја ју ћи за ин те ре со ва-
не куп це, ни је огла ша вао по пи та њу 
евен ту ал ног пра ва пре че ку по ви не, 
ко је „De utsche Te le kom” има на осно-
ву вла сни штва над ак ци ја ма у грч кој 
ком па ни ји ОТЕ.

Ипак, оно што нас по себ но бри не 
у овом сце на ри ју про да је Те ле ко ма 
(не)по зна том куп цу је чи ње ни ца да 
би се обез вре ди ла вред но сти ак ци-
ја ма лих ак ци о на ра (за по сле них и 

бив ших за по сле них) што ће се де си-
ти ако ку по ви ну из вр ши „De utsche 
Te le kom” и ти ме, као ве ћин ски вла-
сник (60 од сто ак ци ја), по ста не пот-
пу но не за ин те ре со ван за њи хо ву 
ку по ви ну.

АР гу мен Ти зА ПРО дА ју
Они ко ји за сту па ју про да ју ка жу да 

је, и по ред свет ске еко ном ске кри зе, 
ово по го дан тре ну так за про да ју Те-
ле ко ма Ср би је, јер тр жи ште те ле ко-
му ни ка ци ја са мо мо же да се раз ви ја 
и до но си про фит, па би се за на ци о-
нал ног опе ра те ра мо гла до би ти до-
бра це на и ове и на ред них го ди на. 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је пла ни ра да 
фор ми ра по се бан бу џет ски фонд из 
ко јег ће се сред ства од про да је ула-
га ти у зна чај не ин фра струк тур не 
про јек те.

Ка жу и да ће ула га ња у те ле ко му-
ни ка ци је би ти ве ћа, да ће сер ви си 
би ти ра зно вр сни ји и бо љи и да ће 
гра ђа ни Ср би је има ти ко рист од 
про да је.

Све ово су квази ар гу мен ти ко ји 
вре ђа ју нашу ин те ли ген ци ју, зна ње 
и ис ку ство. 

АР гу мен Ти 
 ПРО Тив ПРО дА је

Сма тра мо да до са да ни смо чу ли 
ни је дан ва ља ни раз лог, ни ти пра ви 
ар гу мент за про да ју 40 од сто ак ци ја 
нај бо љег и нај про фи та бил ни јег срп-
ског пред у зе ћа од Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је, ко ја је и до не ла од лу ку о 
про да ји. Ар гу мен ти на ко је ука зу је-
мо, а ко је по др жа ва и струч на и ши-
ра јав ност, иду у при лог чи ње ни це 
да Ре пу бли ка Ср би ја тре ба да оста-
не нај ве ћи по је ди нач ни вла сник 
ком па ни је „Те ле ком Ср би ја” а.д. 

Тре ба зна ти да је уче шће Не мач ке 
у „De utsche Te le ko m”-у око 32 од сто, 
од но сно Фран цу ске у „Fran ce Te le co-
m”-у око 27 про це на та. У оба слу ча ја 
су др жа ве нај ве ћи по је ди нач ни ак-
ци о на ри са бит ним по лу га ма у од лу-
чи ва њу. Та ко ђе, наш је ин те рес и да 
спре чи мо обез вре ђи ва ње вред но-
сти ак ци ја ма лих ак ци о на ра (за по-
сле них и бив ших за по сле них).

Ар гу мент вла де да се ни је до вољ-
но ин ве сти ра ло у те ле ко му ни ка ци-
је не сто ји. До са да је Те ле ком го ди-

шње, у про се ку, ин ве сти рао по 200 
ми ли о на евра, а сле де ће го ди не су 
пла ни ра не ин ве сти ци је од 230 ми-
ли о на евра. Од свог до ла ска у зе-
мље у окру же њу, не мач ки Те ле ком 
ни је ниг де ин ве сти рао ви ше од 100 
ми ли о на евра, што је да ле ко ма ње 
од оно га што чи ни Те ле ком Ср би је. 

Че сто се Те ле ком кри ти ку је због 
по сто ја ња „двој ни ка” у фик сној те-
ле фо ни ји ко јих има све га два од сто. 
Та ко ђе, ква ли тет услу га у зе мља ма 
где је до шао „De utsche Te le kom” је 
исти или ло ши ји од услу га Те ле ко-
ма Ср би је, а це не су од пет до 40 
пу та ви ше не го у Ср би ји. Тех но ло-
шки ви шак у свим ком па ни ја ма ко-
је су ку пи ли Нем ци био је од 50 до 
80 про це на та за по сле них. Та ко је у 
Сло вач кој без по сла оста ло 8.000, а 
у Хр ват ској 5.700 рад ни ка. 

Све му тре ба до да ти и чи ње ни цу 
да је „Си ти гру па”, кан ди дат за при-
ва ти за ци о ног са вет ни ка Те ле ко ма, 
бро кер „De utsche Telekomа”. Ово, 
на рав но, не сме та ни ко ме из вла-
де и ни ко се ни је огла сио по во дом 
очи глед ног су ко ба ин те ре са.

сТАв сТРуКе и 
јАв нО сТи

При ва ти за ци ја Те ле ко ма Ср би је, 
по ре чи ма Алек сан дре Сми ља нић, 
бив ше ми ни стар ке за те ле ко му ни-
ка ци је и ин фор ма тич ко дру штво и 
ван ред ног про фе со ра на Елек тро-
тех нич ком фа кул те ту у Бе о гра ду, 
би ла би ло ша за Ср би ју, јер би фир-
ма ко ја ку пи Те ле ком има ла са мо је-
дан циљ – да мак си ми зи ра про фит 
и сма њи број за по сле них. Мо же 
се оче ки ва ти и по ве ћа ње це не те-
ле ко му ни ка ци о них услу га и ма ње 
ин ве сти ци је. Она је под се ти ла и на 
пи смо ко је су по чет ком апри ла ове 
го ди не ис так ну ти струч ња ци и јав-
не лич но сти упу ти ли пред сед ни ку 
Ср би је Бо ри су Та ди ћу, тра же ћи од-
го во ре, на је да на ест пи та ња:

1. Ко ји струч ња ци, на ве де ни име-
ном, пре зи ме ном и ре фе рен ца ма, 
су уче ство ва ли у из ра ди сту ди је 
оправ да но сти про да је Те ле ко ма? 

2. Ка кви су ре зул та ти ана ли зе по-
сле ди ца про да је од го ва ра ју ћих 
ком па ни ја у су сед ним зе мља ма, са 
ста но ви шта про ме не оби ма ин ве-
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сти ци ја, ква ли те та и це на услу га, за-
по сле но сти и раз во ја пра те ће ин ду-
стри је те ле ко му ни ка ци ја?

3. Због свог стра те шког зна ча ја, 
до ми нант ни те ле ко му ни ка ци о ни 
опе ра то ри су др жав ни у мно гим 
зе мља ма: Лук сем бург, Бел ги ја, Фин-
ска, Швед ска, Нор ве шка, Ита ли ја, 
Сло ве ни ја, Швај цар ска... Ка кав раз-
лог има Вла да Ср би је да се по на ша 
дру га чи је од ка пи та ли стич ких зе ма-
ља са нај бо љим те ле ко му ни ка ци о-
ним си сте ми ма?

4. У ка квој са гла сно сти је од лу ка 
о про да ји ком плет не те ле ко му ни-
ка ци о не ин фра струк ту ре Ср би је са 
ре а ли за ци јом стра те шких др жав-
них ци ље ва де фи ни са них у стра-
те ги ја ма раз во ја Ре пу бли ке Ср би је 
– Стра те ги ја при вред ног раз во ја, 
Стра те ги ја раз во ја ин фор ма ци о ног 
дру штва, Стра те ги ја раз во ја те ле-
ко му ни ка ци ја, Стра те ги ја раз во ја 
Е упра ве, Стра те ги ја ин те гри са ног 
упра вља ња гра ни цом...?

5. Ка кви раз ло зи сто је иза на из-
глед не ра ци о нал ног по на ша ња др-
жа ве ко ја 2002. по но во от ку пљу је 
29 од сто вла сни штва од Ита ли ја на, 
за тим оба вља зна чај не акви зи ци је у 
окру же њу (Те ле ком Ре пу бли ке Срп-
ске и М:Тел Цр не Го ре) – да би са да 
све то „пре пу сти ла” стра ном вла сни-
ку?

6. Ко ји су раз ло зи за ви ше стру ко 
по ве ћа ње прет пла те без обра зло-
же ња, ка да је очи глед но да ће се 
ти ме, про да јом до ми нант ног опе-
ра то ра, но вац пре ли ти ди рект но 
стра ном куп цу из џе по ва гра ђа на, 
др жав не упра ве, фир ми, ин сти ту ци-
ја од јав ног зна ча ја?

7. Ко ли ко је оче ки ва но сма ње ње 
бро ја за по сле них у „Те ле ко му Ср би-
ја” а. д., Јав ном пред у зе ћу ПТТ са о-
бра ћа ја „Ср би ја” и те ле ко му ни ка ци-
о ној ин ду стри ји?

8. Ка ко др жа ва пла ни ра да обе-
ште ти онај део ко ри сни ка Те ле ко-
ма ко ји је де це ни ја ма уна зад ула гао 
сред ства у обез бе ђе ње „тех нич ких 
усло ва” за те ле фон ски при кљу чак?

9. Тех нич ки фа кул те ти уни вер зи-
те та у Ср би ји шко лу ју нај бо ље ка-
дро ве за област те ле ко му ни ка ци ја. 
Ка ко ће др жа ва, од ри чу ћи се пот-
пу но ути ца ја на раз вој те ле ко му ни-

ка ци ја у Ср би ји, обез бе ди ти њи хов 
оста нак у зе мљи? 

10. Ка ко др жа ва има на ме ру да 
обез бе ди раз вој те ле ко му ни ка ци ја 
и те ле ко му ни ка ци о не ин ду стри је 
као ин ду стри је бу дућ но сти, на кон 
што оту ђи те ле ко му ни ка ци о ну ин-
фра струк ту ру, на ци о нал ни ре сурс 
не про це њи ве вред но сти, и те ле-
ко му ни ка ци о но тр жи ште ко је об-
у хва та го то во све гра ђа не Ср би је, 
пред у зе ћа, др жав ну упра ву, вој ску, 
по ли ци ју, ин сти ту ци је од јав ног зна-
ча ја?

11. Ка ко др жа ва на ме ра ва да 
спре чи обез вре ђи ва ње вред но сти 
ак ци ја ма лих ак ци о на ра (гра ђа на, 
за по сле них и бив ших за по сле них) 
ако ку по ви ну из вр ши „De utsche Te-
le kom” и ти ме, као ве ћин ски вла-
сник, по ста не пот пу но не за ин те ре-
со ван за њи хо ву ку по ви ну? 

Од го во ра не ма.

син ди КА Ти 
 ПРО Тив ПРО дА је

Став Кон фе де ра ци је сло бод них 
син ди ка та, у чи јем са ста ву де лу ју 
син ди ка ти По ште и Те ле ко ма, је да 
Те ле ком мо ра да оста не у ве ћин-
ском вла сни штву др жа ве.

То је ин те рес за по сле них у По шти 
и Те ле ко му, али и свих гра ђа на Ср-
би је. Те ле ком је у прет ход ној го ди-
ни, оства рио не то до бит од 15,5 ми-
ли јар ди ди на ра, а нај ве ћи део тог 
нов ца је упла ћен у бу џе т Ре пу бли-
ке Ср би је. Од тих па ра се ис пла ћу ју 
пен зи је и пла те ле ка ри ма, про фе-
со ри ма, вој сци, ми ли ци ји... Сва ком 
до бро на мер ном гра ђа ни ну ове зе-
мље је ја сно да се та ква фир ма не 
про да је. До бар до ма ћин ни ка да не 
про да је нај вред ни је из ку ће.

Сма тра мо да је би ло до вољ но не-
у спе шних и сум њи вих при ва ти за-
ци ја ко је за ре зул тат има ју ве ли ки 
број не за по сле них рад ни ка и још 
ве ћи број њих на ули ца ма. Син ди-
ка ти ко ји де лу ју у По шти и Те ле-
ко му има ју по себ ну од го вор ност 
пре ма свом члан ству и би ће ве о ма 
ак тив ни у овом про це су.

Си гур но је да не ће мо ћу те ћи 
гле да ти ка ко се пра ви ве ро ват но 
нај ве ћа гре шка у при ва ти за ци ји 
срп ске при вре де, а до са да их је, 
при зна ће те, би ло и пре ви ше.

ме Ђу нА РОд нА ПО дР ШКА
Пред сед ник Ве ћа по ште и те ле ко-

му ни ка ци ја EURO FE DOP-a, европ ске 
фе де ра ци је син ди ка та јав них слу-
жби, Ман фред Вид нер, при ли ком 
бо рав ка у Бе о гра ду дао је по др шку 
син ди ка ти ма у на сто ја њи ма да се 
од у пру гло ба ли за ци ји и ова квом  на-
чи ну про да је срп ских те ле ко му ни ка-
ци ја.

„Ра ду је ме што сам да нас ов де ка-
да се го во ри о про да ји јед не те ле ко-
му ни ка ци о не мре же, и то не мач ком 
Те ле ко му. Да нас у све ту ва жи пра-
ви ло да за све нас по сто је ре сур си, 
али не ки су то ли ко по хлеп ни да им 
ни кад ни је до вољ но. Дој че Те ле ком 
је ори јен ти сан пре све га на оства ри-
ва ње про фи та и то је по ка зао у свим 
зе мља ма где је ку по вао те ле ко му ни-
ка ци о не ком па ни је. Са ве то вао бих 
да, ка да се го во ри о про да ји де ла 
Те ле ко ма Ср би је, на са мом по чет ку 
до го во ри те со ци јал не ме ре у ве зи 
са про да јом. Ми ће мо, као ве ли ка 
европ ска ор га ни за ци ја, по ку ша ти да 
ути че мо на де ша ва ња у Ср би ји”, ре-
као је Вид нер. 

ПО ШТА у ПРО бле му
Пре не го што се на ме ђу на род ном 

тен де ру про да Те ле ком нео п ход но је 
да се из вр ши пре нос вла сни штва, јер 
је По шта са да вла сник 80 од сто ак ци-
ја те ком па ни је. На и ме, По шта Ср би-
је ће са да мо ра ти да по де ли имо ви ну 
са „ћер ком” због ко је је др жа ва при-
лич но за не ма ри ва ла „мај ку”, а мно-
гим по те зи ма на но си ла јој и ди рект-
ну ште ту. При ва ти за ци ја Те ле ко ма 
зна чи ће и ком плет ну ре ор га ни за ци-
ју По ште Ср би је и то у мо мен ту ка да 
смо кре ну ли у ка пи тал ни про је кат 
из град ње Глав ног по штан ског цен-
тра и ка да оче ку је мо не га тив не ре-
зул та те ли бе ра ли за ци је по штан ског 
тр жи шта.

По зна то је и да Те ле ком зна чај но 
уче ству је у оства ре ним при хо ди ма 
По ште, па се по ста вља пи та ње са мог 
функ ци о ни са ња на ше фир ме, а то 
очи глед но не за ни ма оне ко ји во де 
ову др жа ву и ко ји би тре ба ло да во де 
бри гу о ин те ре си ма сво јих гра ђа на, 
а не стра них ком па ни ја.

И на кра ју пи та ње ко је че сто чу је-
мо ових да на – је ли у овој др жа ви 
баш све на про да ју? Ви де ће мо.
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УСВО ЈЕН ЗА КОН О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА  
ЗА КО НА О ПРА ВУ НА БЕС ПЛАТ НЕ АК ЦИ ЈЕ

Aкцијепреприватизације
На род на Скуп шти на Ре пу бли ке 

Ср би је усво ји ла 5. ма ја За кон о из-
ме на ма и до пу на ма За ко на о пра-
ву на бес плат не ак ци је и нов ча ну 
на кна ду ко ју гра ђа ни оства ру ју у 
по ступ ку при ва ти за ци је. Овим из-
ме на ма, за по сле ни ма, бив шим за-
по сле ни ма и гра ђа ни ма омо гу ћа ва 
се да стек ну ак ци је без на кна де пре 
при ва ти за ци је, уме сто, ка ко је то до 
са да би ло од ре ђе но, шест ме се ци 
на кон спро ве де не при ва ти за ци је.

Син ди кат ПТТ Ср би је и Кон фе-
де ра ци ја сло бод них син ди ка та 
по кре ну ли су ини ци ја ти ву за на-
ве де не из ме не пре ко за јед нич ке 
Ко ми си је за из ме ну и до пу ну за ко-
на и под за кон ских ака та ве за них 
за оства ри ва ње пра ва на бес плат-

не ак ци је, у чи јем ра ду уче ству ју 
и пред став ни ци Ми ни стар ства 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во-
ја. Уса гла шен текст из ме на За ко на 
на кон то га је усво ји ла Вла да Ре-
пу бли ке Ср би је, а са да и На род на 
Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је.

Ис трај ним ра дом, кроз ин си-
сти ра ње на стал ном со ци јал ном 
ди ја ло гу на свим ни во и ма, Син ди-
кат ПТТ Ср би је и Кон фе де ра ци ја 
сло бод них син ди ка та су ус пе ли 
да на мет ну сво је ста во ве и по сти-
гли да пар ла мент усво ји на ве де не 
из ме не За ко на, чи ме је омо гу ће на 
по вољ ни ја по зи ци ја и бо љи еко-
ном ски ефе кат за вла сни ке ак ци-
ја – за по сле не, бив ше за по сле не и 
гра ђа не.

У про сто ри ја ма Пред у зе ћа 26. ма-
ја одр жан је пр ви са ста нак пре го ва-
рач ких ти мо ва ре пре зен та тив них 
син ди ка та и по сло вод ства 
по све ћен ра ду на но вом Ко-
лек тив ном уго во ру за Јав но 
пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја”.

Чла но ви ти ма ис пред на-
шег син ди ка та су Алек сан дар 
Па вло вић и Слав ко То па лов, 
из Син ди ка та „Не за ви сност” 
Сне жа на Мар ко вић и Та хир 
Аде мо вић, док су пред став-
ни ци по сло вод ства Гор да-
на Си мо но вић-Жив ко вић, 
Сне жа на Па но вић, Ми ли ца 
Ћа тић, Ксе ни ја Бо жо вић, 
Стан ка Ђо кић, Вла дан Жар ко вић и 
Алек сан дар Гла до вић.

То ком пр вог са стан ка раз мо трен 
је ини ци јал ни пред лог Анек са Ко-
лек тив ног уго во ра ко ји је са чи нио 
тим по сло вод ства, из не та су по ла-
зна ста но ви шта, ак цен то ва ни нај-
ва жни ји про бле ми и ди ску то ва ни 

ЗА ПО ЧЕТ ПРО ЦЕС КО ЛЕК ТИВ НОГ ПРЕ ГО ВА РА ЊА У ПО ШТИ СР БИ ЈЕ

Очекујемодоговордокрајановембра
ме тод и ро ко ви ак тив но сти. Ни је 
пре ју ди ци ра но да ли ће се рад фи-
на ли зи ра ти из ра дом но вог ко лек-

ног уго во ра са Оп штим ко лек тив-
ним уго во ром ко ји је, на жа лост, 
те шко при ме њив за ве ли ке си сте ме 

као што је наш. На и ме, Оп шти 
ко лек тив ни уго вор је по пу ли-
стич ки акт ко ји је пра вљен за 
по тре бе од ре ђе ног по ли тич-
ког тре нут ка и те шко се мо же 
им пле мен ти ра ти у ком па ни ју 
као што је По шта.

Пре и спи та ће се и од ред бе за 
ко је се мо гу на ћи аде кват ни ја 
ре ше ња ко ја не би ума њи ва-
ла ба зич на пра ва за по сле них, 
али би до при не ла от кла ња њу 
од ре ђе них де фор ма ци ја ко-
ја су уоче на у прак си. По сло-

вод ство је отво ри ло пи та ња 
то плог обро ка и ре гре са, днев ни ца, 
на кна де тро шко ва пре во за и со ли-
дар не по мо ћи.

Пред ло зи син ди ка та 
 ПТТ ср би је

Син ди кат ПТТ Ср би је је по ста вио 
пи та ње не по сто ја ња уви да у стал-
не сти му ла ци је ко је да ју ди рек то ри 
ор га ни за ци о них де ло ва Пред у зе ћа. 
У скло пу ове те ме се отва ра и пи та-
ње ко е фи ци је на та и по тре бе из ра де 
но ве си сте ма ти за ци је рад них ме-
ста. Та ко ђе, тра жи мо и бо љи увид у 
ис пла те со ли дар не по мо ћи ко је се 
ис пла ћу ју из сред ста ва Фон да со ли-
дар но сти Пред у зе ћа.

По кре ну ли смо и пи та ње ко ри-
шће ња го ди шњих од мо ра ко ји се 
пр вен стве но од но си на по што но ше. 
Тра жи мо да се ре ши тај про блем јер, 
због не до вољ ног бро ја из вр ши ла ца 
и не по сто ја ња мо гућ но сти за ме не 
у до став ним по шта ма, ти рад ни ци 
ни су у мо гућ но сти да оства ре сво је 
пра во ко је им је га ран то ва но За ко-
ном о ра ду. Оче ку је мо и да по штан-
ски тех но ло зи да ју пред лог ка ко би 
се овај про блем пре ва зи шао.

На кон уса гла ша ва ња ста во ва уну-
тар Пред у зе ћа, сле де пре го во ри са 
ти мом Вла де Ср би је и они се мо ра ју 
окон ча ти до кра ја но вем бра, јер по-
сто је ћи Ко лек тив ни уго вор ис ти че 
кра јем го ди не.

тив ног уго во ра или анек сом по сто-
је ћег, што ће нај ви ше за ви си ти од 
оби ма и ка рак те ра из ме на.

уса гла ша ва ње са 
Оп штим Ку

Ти мо ви су се сло жи ли око нео п-
ход но сти уса гла ша ва ња Ко лек тив-

Колективно преговарање у току
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ОД ПО ЧЕТ КА КРИ ЗЕ СТАН ДАРД НА ШИХ РАД НИ КА ОПАО ЗА 40, А КУ ПОВ НА 
МОЋ ЗА ЧАК 60 ОД СТО! 

Платеобезвређенеслабљењем
домаћевалуте

Пад вред но сти ди на ра и ин фла-
ци ја ко ја је ути ца ла на по ску-

пље ње основ них жи вот них на мир-
ни ца бу квал но су пре по ло ви ли 
вред ност на ших пла та, као и пла та 
свих гра ђа на Ср би је. Струч ња ци 
про це њу ју да је од по чет ка свет ске 
еко ном ске кри зе, сеп тем бра 2008. 
го ди не, жи вот ни стан дард гра ђа на 
пао за око 40 од сто, а ку пов на моћ 
за чак 60 про це на та!

Про сеч на пла та у Ср би ји је у 
сеп тем бру 2008. го ди не из но си ла 
32.969 ди на ра, што је, по та да шњем 
сред њем кур су од 76,4 ди на ра за 
евро, би ло око 430 евра. Пре ма 
по след њим зва нич ним по да ци-
ма За во да за ста ти сти ку про сеч на 
пла та у овој го ди ни у мар ту из но си 
33.508 ди на ра. Сред њи курс евра 
истог ме се ца био је 99,7 ди на ра, па 
је та ко про сеч на за ра да 336 евра, 
што је за око 100 евра ма ње не го 
сеп тем бра 2008 го ди не. По што је 
ди нар до дат но осла био, мај ске за-
ра де гра ђа на Ср би је још ви ше су 
обез вре ђе не.

И про сеч на пла та у По шти, ко ја је 
од лу ком вла де „за мр зну та”, због па-
да ди на ра са да је ма ња за око 100 
евра. Још ка да се ура чу на ин фла-
ци ја, има мо ре а лан пад при ма ња за 
око 40 од сто! По штан ски рад ни ци 
су од сред ње кла се до спе ли на нај-
ни же гра не. Са да на шњом пла том 
је ди но мо гу се би и сво јој по ро ди-
ци да при у ште нај о снов ни је ства ри, 
хра ну, оде ћу и лич ну хи ги је ну. О од-
ла ску у по зо ри ште или го ди шњем 
од мо ру рет ко ко раз ми шља.

То је стра шан пад, по го то во ка да 
се то ме до да и раст це на на ма ло.

Па да про мет у рад ња ма
Та њи нов ча ник нај ви ше се осе тио 

у тр го ви на ма где је про мет знат но 
опао. Ку пов на моћ гра ђа на од по-
чет ка из би ја ња кри зе опа ла за 40 до 
60 од сто, јер љу ди ку пу ју са мо нај-

о снов ни је и оно без че га за и ста не 
мо гу. Оно што је нај тра гич ни је, је сте 
да се све ви ше гра ђа на окре ће ку-
по ви ни на пи ја ца ма, без об зи ра на 
ква ли тет ро бе, јер су при ну ђе ни да 
ку пу ју та мо где им је јеф ти ни је. 

Нај ве ћи цех кри зе пла ћа ју „обич-
ни” гра ђа ни. Та ко је ко ри сник стам-
бе ног кре ди та ко ји из но си 45.000 
евра, у сеп тем бру 2008. го ди не за 
ра ту од 336 евра из два јао 25.670 ди-
на ра, а са да ће, због курс не раз ли ке, 
мо ра ти да пла ти око 8.600 ди на ра 
ви ше, од но сно 34.272 ди на ра.

То ме тре ба до да ти чи ње ни цу да 
су ми ну си на ших рад ни ка на те ку-
ћим ра чу ни ма све ве ћи, као и да се 
све ви ше ка сни са от пла та ма ра та за 
кре ди те. 

не ма пла на за 
спас ди на ра

Иако је очи глед но да је срп ски 
мо не тар ни си стем у нај ве ћој кри-

зи од 5. ок то бра, власт као да не ма 
ни ка кав план за спа са ва ње срп ске 
ва лу те! Спо ра дич но се, про да јом 
де ви зних ре зер ви, бра не пре ве ли-
ке осци ла ци је днев ног кур са, а од-
го вор ност се ре дов но пре ба цу је у 
круг – На род на бан ка оп ту жу је вла-
ду и обр ну то. Пре ми јер Цвет ко вић 
нас убе ђу је да тре ба да за бо ра ви мо 
на евро и да ми сли мо на ди нар, јер 
је то на ша ва лу та. Про блем је са мо 
што за тај исти ди нар сва ко га да на 
мо же мо ку пи ти све ма ње ро бе.

До кле ће гра ђа ни Ср би је (а и рад-
ни ци По ште са њи ма) мо ћи да тр пе 
ово про па да ње ни ко за са да не зна. 
Ако се на ста ви са овим трен дом 
па да ди на ра, а на ше пла те и да ље 
оста ну за мр зну те, не за до вољ ство 
рад ни ка ће си гур но при мо ра ти син-
ди ка те да иза ђу на ули це и по ку ша ју 
да не што про ме не.

Не што би та да тре ба ло да пад не – 
курс или ...

Једнократнапомоћуместо
растаплатаипензија

По след њих ме се ци смо слу ша-
ли на ја ве од по је ди них ми ни ста-
ра из ак ту ел не Вла де да је вре ме 
да се пла те и пен зи је „од мр зну” 
што је да ва ло раз ло га за оп ти ми-
зам и рад ни ци ма По ште чи је су 
пла те већ ду го „на ле ду” и по ред 
чи ње ни це да не при па да мо кла-
сич ном јав ном сек то ру и да ни-
смо бу џет ски ко ри сни ци. Ипак, 
на кон за вр ше них пре го во ра са 
де ле га ци јом ММФ-а, усле ди ла је 
вест да не ће би ти на ја вље ног по-
ве ћа ња пла та и пен зи ја. Уме сто 
то га, об ја вље но је да ће нај у гро-
же ни ји сло је ви дру штва до би ти 
јед но крат ну по моћ и да ће то би-
ти ис пла ће но из ди ви ден ди јав-

них пред у зе ћа.
Од мах смо за тра жи ли по ја шње-

ња и до би ли уве ра ва ња да ис пла-
та за ра де из до би ти, ко ју уско ро 
оче ку је мо, ни је до ве де на у пи та-
ње и да ће се но вац за јед но крат-
ну по моћ од ре ђе ном сег мен ту 
ста нов ни штва ко ји су за по сле ни у 
јав ном сек то ру (ис кљу чу ју ћи јав-
на пред у зе ћа), пен зи о не ри ма и 
ко ри сни ци ма со ци јал не по мо ћи, 
ис пла ти ти из дру гих из во ра.

У сва ком слу ча ју, вест да не ће 
би ти на ја вље ног по ве ћа ња пла та 
и пен зи ја, и по ред чи ње ни це да су 
нај ни же у ре ги ону, је отре жњу ју-
ћа и го во ри нам у ка вом је ствар-
но ста њу срп ска при вре да.
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Већ дру ги пут ове го ди не на ше 
рад ни це у РЈ „Кру ше вац” ус пе ле 

су да спре че на о ру жа не на па да че 
да опљач ка ју по шту. Пр ви пут је у 
мар ту то учи ни ла Жа кли на Си мић, 
рад ни ца по ште 37102, ко ја се хра-
бро су про ста ви ла на па да чу и од би-
ла да му пре да но вац, док се дру ги 
слу чај до го дио овог ме се ца у Па ру-
нов цу код Кру шев ца, где је бла гај ни-
ца Ве ра Ми хај ло вић нај пре од би ла 
да отво ри сеф, а по том је по бе гла из 
згра де. Пљач ка ши су у оба слу ча ја 
по бе гли без пле на

Жа кли на Си мић нам је ис при ча ла 
да је пљач каш ушао у по шту на кра ју 
рад ног вре ме на: „У том тре нут ку на 
шал те ру смо би ле управ ни ца Сми-
ља на Ра ди во је вић и ја. Пљач каш ми 
је при шао и ви као да му дам но вац, 
упе рив ши оруж је у ме не. По сум ња-
ла сам да се ра ди о пла стич ном пи-
што љу, што ми је да ло хра бро сти да 
му се су про ста вим. Ви де ла сам да је 
збу њен мо јом ре ак ци јом, па сам на-
ста ви ла да ви чем на ње га и бу квал-
но сам га ис те ра ла на по ље. Исти ни 
за во љу, и ја сам би ла на о ру жа на – 
има ла сам ки шо бран. Тек ка да је по-
бе гао, управ ни ца и ја смо схва ти ле 
шта се до го ди ло. По зва ле смо по ли-
ци ју, али на па дач и по ред че ње ни це 
да ни је био ма ски ран, до да нас ни је 
про на ђен.”

Жа кли на ка же да се ни је упла ши-
ла, али да је ка сни је раз ми шља ла о 
то ме шта је мо гло да се де си: „Ни-
сам мо гла да до пу стим да ме не ко 
опљач ка са пла стич ном играч ком. У 
том тре нут ку сам ре а го ва ла им пул-
сив но, али не пре по ру чу јем мо јим 
ко ле ги ни ца ма да сле де мој при мер, 
јер је мо гло и дру га чи је да се за вр-
ши.”

У дру гом слу ча ју, на пад на по шту 
у Па ру нов цу из вр шен је у вре ме 
па у зе, ка да је не по зна ти на па дач 
из ва дио пи штољ и за тра жио но вац 
од бла гај ни це Ве ре Ми хај ло вић и 
ње не ко ле ги ни це ко ја је ра ди ла на 
шал те ру.

ПОКУШАЈ ДВЕ ПЉАЧКЕ У РЈ „КРУШЕВАЦ”

Храбрепоштарке
„Пљач каш ни је имао ма ску. Ви-

као је да му да мо па ре и др жао је 
пи штољ упе рен у нас. За о би шао је 
шал тер и ушао у слу жбе ни део по-

сној ру ци је др жао пи штољ, а ле вом 
је по ку ша вао да отво ри ка су”, при ча 
Ве ра Ми хај ло вић ко ја у овој по шти 
ра ди 18 го ди на. 

„Ис ко ри сти ла сам тај тре ну так и 
по бе гла кроз ход ник. Иза шла сам 
из згра де, по ви ка ла да је пљач ка у 
то ку. Пљач каш је по бе гао без пле на 
и по ли ци ја тра га за њим. Мој по сту-
пак је мо жда био опа сан и не ра зу-
ман, али ни шта дру го ни сам мо гла 
да ура дим”, на гла ша ва на ша са го-
вор ни ца.

По ступ ци Жа кли не Си мић и Ве-
ре Ми хај ло вић сва ка ко су, пре све-
га, од раз њи хо ве лич не хра бро сти 
и мо же мо са мо да им че сти та мо. 
Ипак, не пре по ру чу је мо да сле ди те 
њи хов при мер, јер, ка ко и са ме ка-
жу, тек по сле све га су би ле све сне 
да је мо гло и дру га чи је да се за вр-
ши. Људ ски жи вот је вред ни ји од 
све га и је ди но ње га не мо же мо на-
док на ди ти и вра ти ти.

ште. Са сво јих 50 ки ло гра ма ни сам 
ус пе ла да га за др жим. Он ме је вра-
ти ма при кле штио уз ка су и тра жио 
кључ. Од го во ри ла сам да не мам 
кључ од ка се и да не ма нов ца. У де-

Жаклина Симић

Стиглеуниформе
На кон от по чи ња ња са рад ње и 

пот пи си ва ња уго во ра са Јум ком 
из Вра ња о на бав ци слу жбе не 
оде ће, ре шен је је дан од го ру ћих 
про бле ма у на шој ком па ни ји. Зна-
чај ну уло гу у чи та вом по ступ ку 
има ли су и пред став ни ци ре пре-
зен та тив них син ди ка та.

Ди стри бу ци ја је от по че ла 7. ју-
на, на Дан ПТТ радника, и то по-
де лом лет ње слу жбе не оде ће за 
по што но ше и пост-екс прес до-
ста вља че. Ис по ру че не су ма ји це 
и ко шу ље са крат ким ру ка ви ма, 
лет ње пан та ло не и кач ке ти, док 
се ис по ру ка јак ни оче ку је то-
ком ле та. Син ди кат је имао сво је 
пред став ни ке то ком свих фа за 
уго ва ра ња и при пре ме за на бав-
ку. Ис пред Син ди ка та ПТТ Ср би је 
то је био Бо шко Же ра ђа нин, наш 
ак ти ви ста ко ји ра ди као по што но-
ша у РЈ Зе мун.

Пре ма до са да шњим ре ак ци ја-
ма, ква ли тет и ди зајн ис по ру че не 
оде ће је из у зе тан. Би ло је спо ра-
дич них при мед би на лет ње пан-
та ло не, али пре све га због чи ње-
ни це да су по де ље не у пе ри о ду 
ви со ких тем пе ра ту ра ка да ни је-
дан ма те ри јал ни је до вољ но до-
бар и та нак.

Пре ма ре чи ма Же ра ђа ни на, до-
ма ћин ским од но сом пре ма чи та-
вом по ступ ку на бав ке уште ђен је 
но вац ко јим ће се ку пи ти слу жбе-
на обу ћа, што ни је би ло у пла ну за 
ову го ди ну.

До би је ни су и узор ци по ну ђе не 
обу ће ра ди про ве ре ква ли те та и 
да ва ња ми шље ња, па се на да мо 
да ће и овај по сао би ти спро ве ден 
у што кра ћем ро ку и на за до вољ-
ство на ших рад ни ка који ма је она 
на ме ње на.
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ОДР ЖА НА РЕ ДОВ НА ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА КСС

Накоракдо
репрезентативности

Сед ма ре дов на го ди шња Скуп-
шти на Кон фе де ра ци је сло бод-

них син ди ка та одр жа на је 11. ма ја 
у Бе о гра ду. Глав не те ме Скуп шти не 
су би ле со ци јал ни и еко ном ски по-
ло жај за по сле них у Ср би ји, на ја ва 
при ва ти за ци је Те ле ко ма, као и ре-
пре зен та тив ност КСС-а на ре пу-
блич ком ни воу.

Сед ни ци су, по ред чла но ва Скуп-
шти не, при су ство ва ли и проф. Мла-
ђен Ко ва че вић из На уч ног дру штва 
еко но ми ста Ср би је, Алек сан дра 
Сми ља нић, бив ша ми ни стар ка за 
те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма ци-
о но дру штво, Жар ко Ми ли са вље-
вић, пред сед ник Удру же ња ма лих 
и сред њих пред у зе ћа, Ран ка Са вић, 
пред сед ник АСНС-а, пред став ник 
Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о-
нал ног раз во ја и пред став ник При-
вред не ко мо ре Ср би је.

По ло жај рад ни ка 
 у ср би ји

Иви ца Цве та но вић, пред сед ник 
Кон фе де ра ци је, ре фе ри сао је чла но-
ви ма Скуп шти не да је КСС на ко рак 
до до би ја ња ре ше ња о ре пре зен-
та тив но сти на ре пу блич ком ни воу. 
„До ка за ли смо да пред ста вља мо 
бли зу 200 хи ља да за по сле них и наш 
је циљ да ак тив но уче ству је мо у ра-
ду Со ци јал но еко ном ског са ве та. На 
тај на чин да ће мо ак ти ван до при нос 
у кре и ра њу со ци јал не по ли ти ке и 
ра ди ти на по бољ ша њу еко ном ског 
и со ци јал ног по ло жа ја рад ни ка ко је 
пред ста вља мо. У том ци љу, фор ми-
ра на је рад на гру па за пре ва зи ла-
жње кри зе и у њој је КСС узео ак тив-
ну уло гу. И по ред кри ти ка, сма тра мо 
да је, у вре ме ка да је рад них ме ста 
све ма ње и ка да су от пу шта ња рад-
ни ка сва ко днев на по ја ва, ди ја лог са 
по сло дав ци ма и Вла дом Ср би је не-
из бе жан и по тре бан”, ре као је он.

Те ле ком
Глав на те ма Скуп шти не би ла је 

на ја ва Вла де Ре пу бли ке Ср би је 

да ће при ва ти зо ва ти Те ле ком та-
ко што ће по ну ди ти на про да ју 40 
про це на та ак ци ја тог пред у зе ћа. 
У ци љу од бра не ста ва да је ова кав 
на чин про да је ве ли ка ште та за све, 
ани ми ра ни су и струч на и ши ра 
јав ност у Ср би ји.

У рас пра ви се мо гло чу ти да се 
ре зу ла та ти до са да шње при ва ти за-
ци је срп ске при вре де ма ни фе сту ју 
кроз га ше ње мно гих при вред них 
гра на и пред у зе ћа, кроз гу би так 
ве ли ког бро ја рад них ме ста, пре-
за ду же ност и еко ном ску за ви-
сност од свет ских фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја и стра ног ка пи та ла. 
Очи гле дан је не до ста так ду го роч-
не стра те ги је раз во ја кључ них сек-
то ра до ма ће при вре де.

Син ди ка ти оку пље ни око КСС-а 
зах те ва ју од нај ви ших др жав них 
ор га на – На род не скуп шти не Ре-
пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је, да шти те на ци о нал не и 
стра те шке ин те ре се Ср би је при ли-
ком до но ше ња од лу ка о при ва ти-
за ци ји ве ли ких др жав них си сте ма 
и јав ног сек то ра.

Та ко ђе, при ли ком до но ше ња 
од лу ка о мо гу ћој при ва ти за ци ји 
стра те шких сек то ра, тра жи мо нај-
ши ру јав ну рас пра ву и ува жа ва ње 

ми шље ња нај ши рих дру штве них 
чи ни ла ца и струч не јав но сти.

из ве штај о ра ду 
 Ксс за 2009.

Из ве штај је на пра вљен на осно ву 
пла ни ра них ак тив но сти у 2009. го ди-
ни, ко ји је Скуп шти на усво ји ла го ди-
шњим пла ном, и ак тив но сти ко је су 
про ис те кле као по сле ди ца свет ске 
еко ном ске кри зе и ње ног ути ца ја на 
при вре ду Ср би је, као и ме ра вла де 
за су зби ја ње кри зе ко је су ди рект но 
ути ца ле на стан дард за по сле них у 
сек то ри ма ко је по кри ва мо. 

У окви ру за ко но дав них ак тив-
но сти, Кон фе де ра ци ја је по кре ну-
ла ини ци ја ти ву за из ме ну За ко на о 
пра ву на бес плат не ак ци је и нов ча-
ну на кна ду ко ју гра ђа ни оства ру ју 
у по ступ ку при ва ти за ци је ко јом би 
за по сле ни, бив ши за по сле ни и гра-
ђа ни сте кли пра во на ак ци је пре 
при ва ти за ци је уме сто, ка ко је би ло 
ре гу ли са но за ко ном, шест ме се ци 
на кон спро ве де не при ва ти за ци је 
пред у зе ћа ко ја су об у хва ће на за-
ко ном. Ре а ли за ци ја ини ци ја ти ве се 
спро во ди ла кроз рад за јед нич ке 
ко ми си је Кон фе де ра ци је и Ми ни-
стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног 
раз во ја.

Ини ци ја ти вом за из ме ну За ко-

Радно Председништво Скупштине КСС-а
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на и по кре та њем ра да за јед нич ких 
ко ми си ја на осно ву спо ра зу ма са 
Ми ни стар ством еко но ми је и ре-
ги о нал ног раз во ја, по ве ћа ло се 
ин те ре со ва ње бу ду ћих вла сни ка 
ак ци ја за учла ње ње у удру же ња 
ак ци о на ра (Удру же ње вла сни ка ак-
ци ја Те ле ко ма, Удру же ње вла сни ка 
ак ци ја ЈАТ-а), чи јим ома со вље њем 
КСС до ла зи у по зи ци ју да по ста не 
не за о би ла зан фак тор у пре го во ри-
ма са Вла дом Ср би је и да уче ству је 
у упра вљач ким струк ту ра ма ових 
пред у зе ћа као бу ду ћи вла сни к де ла 
ка пи та ла.

Кон фе де ра ци ја је по кре ну ла и из-
ме не За ко на о ра ду, али је због не-
по сто ја ња три пар тит ног ди ја ло га у 
Ср би ји као по сле ди це оп струк ци-
је ра да не ле ги тим них со ци јал них 
парт не ра и не ак тив но сти ми ни-
стар ства на ову те му, по ме ну та ак-
тив ност, од ко је не од у ста је мо, од-
ло же на за на ред ну го ди ну.

укљу чи ва ње у рад со ци
јал ноеко ном ског са ве та

На осно ву За ко на о ра ду, Кон фе-
де ра ци ја је по кре ну ла про цес пре-
и спи ти ва ња ре пре зен та тив но сти 
по сто је ћих со ци јал них парт не ра у 
Со ци јал но еко ном ском са ве ту Ре пу-
бли ке Ср би је. Од бор за утвр ђи ва ње 
ре пре зен та тив но сти, ко ме је оба ве-
за да по сту пи по зах те ву и спро ве де 
про це ду ру пре и спи ти ва ња ре пре-
зен та тив но сти, вр шио је оп струк ци-
ју свих зах те ва. 

По сле ви ше по сла тих до пи са ми-
ни стар Ра сим Ља јић је до нео од лу ку 
о рас пу шта њу од бо ра и фор ми рао 
ко ми си ју ко ја ће по сту пи ти по За ко-
ну и по кре ну ти про цес утвр ђи ва ња 
ре пре зен та тив но сти свих за ин те-
ре со ва них со ци јал них парт не ра на 
свим ни во и ма у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Кон фе де ра ци ја је по др жа ла ову од-
лу ку ми ни стра као од го вор ног за 
функ ци о ни са ње свих ор га на ње го-
вог ми ни стар ства.

Пред сед ни штво Кон фе де ра ци је 
је у ме ђу вре ме ну, као и прет ход не 
го ди не, на ста ви ло са стра те ги јом 
ак тив ног ани ми ра ња и укљу чи ва ња 
но вих син ди ка та чла ни ца, у че му се 
и ус пе ло, јер се Кон фе де ра ци ји при-
кљу чи ло још 10 син ди кал них ор га-

ни за ци ја.
На овај на чин КСС је до се гла број 

члановa по тре бан за ре пре зен та-
тив ност на ни воу Ре пу бли ке и под-
не ла зах тев Ми ни стар ству ра да за 
утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти. 
На ста вље ни су раз го во ри о при-
кљу чи ва њу и дру гих син ди ка та из 
јав ног сек то ра и др жав не упра ве.

са рад ња са син ди ка ти ма 
 и по сло да вач ким 

ор га ни за ци ја ма
Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди-

ка та је у про шлој го ди ни са ра ђи ва ла 
са свим син ди кал ним цен тра ла ма у 
Ср би ји, осим са УГС „Не за ви сност”. 
По др жа ва не су све ак тив но сти дру-
гих цен тра ла ко је су би ле усме ре не 
да за шти те ин те ре се за по сле них, 
ор га ни за ци ју про те ста и за ко но дав-
не ак тив но сти. Оно што је зна чај но 
за КСС је да су нас ко ле ге из дру гих 
цен тра ла вр ло озбиљ но схва ти ле и 
да па жљи во пра те све на ше ак тив-
но сти и да, за раз ли ку од пред ход-
них го ди на ка да су нас ети ке ти ра ли 
као гран ски син ди кат, са да при зна-
ју да смо цен тра ла на ре пу блич ком 
ни воу.

Асо ци ја ци ја ма лих и сред њих 
пред у зе ћа и КСС су на скуп шти ни у 
Вр њач кој Ба њи пот пи са ли спо ра зум 
о за јед нич ком де ло ва њу у вре ме 
кри зе. За јед нич ким ак тив но сти ма 
око ре пре зен та тив но сти смо убр за-
ли рас пу шта ње од бо ра за утвр ђи ва-
ње ре пре зен та тив но сти и по кре ну-
ли фор ми ра ње кри зног СЕС-а, као 
па ра лел ног ор га на по сто је ћем ко ји 
не функ ци о ни ше и да ва ли за јед нич-
ке пред ло ге Вла ди Ср би је за пре ва-
зи ла же ње кри зе и по кре ну ли фор-
ми ра ње син ди ка та у овом сек то ру.

Те ку ће ак тив но сти
Због не до стат ка со ци јал ног ди ја-

ло га из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би-
је и Кон фе де ра ци је и због ви ше раз-
ли чи тих про бле ма са ко ји ма су се у 
то ку го ди не су сре та ле чла ни це Кон-
фе де ра ци је, вла ди је упу ће но ви ше 
до пи са, отво ре них пи са ма и зах те ва 
за са ста нак. До бра ко му ни ка ци ја је 
оства ре на са Ми ни стар ством еко-
но ми је и ре ги о нал ног раз во ја и по-
кре нут је ди ја лог са Ми ни стар ством 
за рад и со ци јал ну по ли ти ку.

У по след њем квар та лу го ди не, 
због на ја ва пред став ни ка вла де о 
за мр за ва њу за ра да за по сле них у 
јав ном сек то ру и у 2010. го ди ни, 
Кон фе де ра ци ја је, ка ко би спре чи ла 
да до то га до ђе, по кре ну ла ме диј ску 
кам па њу, ор га ни зо ва ла кон фе рен-
ци ју за штам пу и вр ши ла кон стан тан 
при ти сак на вла ду. С дру ге стра не, 
омо гу ћи ла је ве ћи ни сво јих чла ни-
ца да са бо ље по зи ци је уђу у пре го-
во ре око пот пи си ва ња спо ра зу ма и 
про то ко ла са вла дом и ме наџ мен-
том у ве зи са за ра да ма за сво је чла-
но ве и оста ле за по сле не. 

Пот пи си ва њем Оп штег КУ Ми ни-
стар ство за рад и со ци јал ну по ли-
ти ку, од но сно вла да је, за јед но са 
оста лим уче сни ци ма, оне мо гу ћи ла 
гран ске син ди ка те да уђу у пре го-
во ре око пот пи си ва ња гран ских КУ 
и то баш у тре нут ку те шких не га тив-
них по сле ди ца свет ске еко ном ске 
кри зе по рад ни ке у Ср би ји.

 Ста вља њем пот пи са ног Оп штег 
КУ ван сна ге у де лу ко ји се од но си 
на ма те ри јал ни по ло жај за по сле-
них, та ко зва ни ре пре зен та тив ни 
чла но ви Со ци јал но-еко ном ског са-
ве та су по ка за ли сву не моћ ус по ста-
вља ња пра вог со ци јал ног ди ја ло га 
на ни воу ре пу бли ке и још увек ве-
ли ку ар би тра жну уло гу др жа ве, што 
је Кон фе де ра ци ја оштро кри ти ко ва-
ла у сво јим са оп ште њи ма за јав ност. 
Сво јим ра дом, Вла да Ре пу бли ке Ср-
би је је по ка за ла да је го то во увек 
на стра ни при ват ног ка пи та ла, а на 
ште ту рад ни ка.

У 2009. го ди ни КСС је на пра ви ла 
и по кре ну ла про грам обра зо ва ња 
члан ства. Ни во син ди кал ног обра-
зо ва ња на шег члан ства је вр ло 
ни зак, а за по сле ди цу има мо то да 
не по сто ји ни ми ни мум со ли дар-
но сти ка да тре ба по др жа ти дру ге, 
а да не го во ри мо о то ме да тре ба 
ући у штрајк за дру ге. Сма тра мо да 
са мо стал ним обра зо ва њем мо же-
мо до до стиг не мо ни во со ли дар-
но сти европ ских син ди ка та (Грч ке, 
Фран цу ске, Ита ли је), та ко да ће се 
ова ак тив ност на ста ви ти са ци љем 
да што ве ћем бро ју чла но ва и ак-
ти ви ста омо гу ћи мо син ди кал но 
обра зо ва ње. 
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Од бРО јА дО бРО јА

Пише: Благоје Свркота

Првапошта,Првимајидругеприче
На вр ши ло се 170 го ди на од уво-

ђе ња јав ног по штан ског са о-
бра ћа ја у Ср би ји. У Бе о гра ду је 25. 
ма ја / 7. ју на 1840. го ди не, отво ре на 
пр ва по шта у Ср би ји. Зна чај ни да-
тум се обе ле жа ва чи та вим ни зом 
ак тив но сти. Би ло је ве о ма ле по на 
све ча но сти у Га ле ри ји СА НУ. Ве ли ко 
је за ни ма ње за вр хун ска фи ла те ли-
стич ка из да ња и за ре пре зен та тив-
ну мо но гра фи ју.

До бро из гле да и по сао из да ва ња 
кр ште ни ца, па со ша и дру гих до ку-
ме на та на по штан ским шал те ри ма 
пет гра до ва, о че му је не дав но из ја-
ву (исто та ко до бро про пра ће ну) дао 
наш ге не рал ни ди рек тор Го ран Ћи-
рић. Ка ко је ис та као, циљ је да По шта 
Ср би је са сво јом моћ ном мре жом од 
1500 по шта у на ред не две го ди не по-
кри је све ло кал не са мо у пра ве – 173 
оп шти не и 23 гра да – и да „на не ки 
на чин пре ра сте у уни вер зал ни ад-
ми ни стра тив ни апа рат” на услу зи 
гра ђа на. Ту су, сва ка ко, и елек трон-
ски при ступ ка та стру не по крет но сти 
и дру ги про јек ти са – ви зи јом.

Ствар но, По шта је увек би ла до бар 
парт нер и до бар осло нац и за рад ни-
штво и за се ља штво и за гра ђан ство. 
Да не по ми њем по ште ну ин те ли-
ген ци ју. По шта је, да се при се ти мо, 
из не дри ла моћ не си сте ме по пут 
По штан ске ште ди о ни це и Те ле ко ма. 
Зе лен ка да и дру ги не кад пр во кла-
сни уго сти тељ ско-ту ри стич ки објек-
ти та ко ђе ви ше ни су у ње ном окри-
љу. За по сле ни у По шти су, без сум ње, 
до бро ра ди ли, за ра де до би ја ли, али 
и до ста, до ста ин ве сти ра ли и то вр ло 
зна лач ки. 

Тран зи ци о ни жал за про шлим вре-
ме ни ма ни је у мо ди, нит се чу је, ни ти 
вре ди. (При се ти мо се, ипак: Ни је би ло 
та ко дав но ка да су хте ли да про да ју и 
РТБ Ба сен Бор по што-по то, па по што 
ни су ус пе ли, хва ла Бо гу, да нас у пр ви 
план ис ти чу ве ли ки зна чај „злат ног 
ба кра”.) Да не би ис па ло да „кру жим 
као ки ша око Ни ша, а у Ни шу су во”: 
ПО ШТА је са сво јом чу ве ном та блом, 

пре по зна тљи вим шал те ри ма и са до-
брим и вред ним љу ди ма при сут на у 
сва ком кут ку на ше дра ге нам отаџ би-
не. Са окрет ним ме наџ мен том (за до-
бре по те зе син ди ка ти да ју зна чај ну 
по др шку), сми шља нај бо ље пу те ве 
да би оста ла ус прав на на не ве ли кој 
сце ни успе шних срп ских ком па ни ја. 
На при мер: по сле две и по го ди не 
од до ла ска но вог ти ма на че ло По-
ште, сти гло је одо бре ње за из град њу 
Глав ног по штан ског цен тра у Зе му ну 
и за про сла ву ју би ле ја рас пи сан је 
јав ни тен дер за ре а ли за ци ју овог из-
у зет но бит ног про јек та.

Ак ту ел на про да ја де ла „Те ле ко ма 
Ср би ја” иза зва ла је, на све стра не, 
огром но ин те ре со ва ње. Син ди ка ти 
се про ти ве про да ји „злат не ко ке”, ту 
је и наш Син ди кат био вр ло из ри чит 
усва ја ју ћи Ре зо лу ци ју на зла ти бор-
ској Скуп шти ни, струч на јав ност де-
ли исто ми шље ње, али ће би ти – ка ко 
ће би ти. Ми ни стри, ка ко из ве шта ва ју 
„ра зно бој ни” ме ди ји, зна ју шта хо ће: 
Ве ри ца Ка ла но вић тра жи па ре за не-
раз ви је на под руч ја, Ја сна Ма тић за 
те ле ко му ни ка ци је, Мр ко њић за пу те-
ве и пру ге, би зни сме ни (да ли и они 
са оф-шор ре ги стра ци ја ма?) за јеф-
ти не кре ди те при вре ди... Због ве ли-
ких ки ша, по пла ва и кли зи шта ту су 
и во до то ко ви.... (За и ста, бр лог у во-
до то ко ви ма је као на оке а ни ма – пла-
сти ка, гро зан ли от пад, пла сти ка опет 
и ду го трај ни не рад, ту га жи ва, да те 
срам по је де, ни ко ско ро ни шта го ди-
на ма ни је мр дао... А бу ји це не би ра ју, 
љу ди су би ли очај ни... Све тлост је у тај 
ко шмар унео ми ни стар Оли вер Ду-
лић, ја сно отва ра ју ћи ши ро ки фронт 
кон крет не бор бе про тив ја ва шлу ка 
и – от па да. Ак ци ја „Очи сти мо Ср би ју“ 
би ла је од лич но ор га ни зо ва на и ве о-
ма успе шна 5. ју на, и ка ко ми се чи ни 
тра ја ће ду же од јед ног да на).

Ко ли ко ли ће па ра би ти од про да је 
(ако ли је уско ро и бу де) де ла Те ле-
ко ма: При жељ ку је се 1,5 ми ли јар ди 
ЕВРА. Се ћам се да је ско ро то ли ко, 
али у ДМ би ло од пр ве про да је ТЕ-

ЛЕ КО МА, па да је ско ро то ли ко, баш 
у ЕВРИ МА би ло од про да је (са пра-
те ћим пра ви ма) МОБ ТЕ ЛА и да је то 
оти шло у по тро шњу – и та мо и ова мо 
и ова ко и она ко – и да је, ето, ствар 
опет до шла до на ше „злат не ко ке”.

У По шти је овај јун ја ко за ни мљив 
ме сец: 

– Обе ле же на је 170 го ди шњи ца од 
исто риј ског по чет ка по ште у Ср би ји; 

– Фонд со ли дар но сти у на шем 
Син ди ка ту функ ци о ни ше не пре ста-
но и бес пре кор но; 

– По зај ми ца је по моћ без ко је се 
не мо же, за то је сти гла по уста ље ном 
„во зном ре ду”;

– Три на е ста пла та, или ти рас по де-
ла из до би ти, би ће, то је из ве сно, 30. 
ју на у раз ме ри 60 по сто од 1,4 за ра-
де, а он да по сле до ла зи оста так од 40 
по сто; 

– Рад но-спорт ска так ми че ња за вр-
ше на су за Дан ком па ни је у Кла до ву 
на Ду на ву, у од лич ном, сла вље нич-
ком, рит му; 

– Ре ше ње са лет њом слу жбе ном 
оде ћом је за ко ра чи ло на ве ли ка вра-
та; 

– Сти му ла тив ни од ла зак, пр ва рун-
да, од ви ја се баш овог ме се ца, а у 
сеп тем бру је но ва шан са; 

– У на шем Син ди ка ту се оба вља ју 
мно го број не ак тив но сти – од ба зе до 
вр ха – на та ла су за да та ка уста но вље-
них на нај ви шем ску пу нај од го вор-
ни јих син ди кал них во ђа на Зла ти бо-
ру, кад су на функ ци је пред сед ни ка, 
пот пред сед ни ка и се кре та ра иза-
бра ни Алек сан дар Па вло вић, Слав ко 
То па лов и Бран ко Ка ла ја но вић.

– Упра во се пра ве но ви пла но ви 
и са гле да ва ју ефек ти ме ђу на род не 
са рад ње на шег Син ди ка та, на кон 
успе шних по се та де ле га ци ја Тур ској 
и Грч кој.

Да не за бо ра ви мо, у ме ђу вре ме ну 
нам се де сио и Пр ви мај, ко ји је код 
нас кар не вал ски про сла вљен: Ро-
штиљ, па при ка ши и дру ге ђа ко ни је у 
при ро ди, па то ти је. Из вор ни дух пр-
во мај ског за но са и син ди кал ни по-
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кре тач пр во мај ског уран ка ви ше (да 
ли са мо на из глед и при вре ме но?) не 
ста ну ју ов де. 

„У Ср би ји има љу ди ко ји су не при-
стој но бо га ти, а не зна се ни ка ко су 
то бо гат ство сте кли”, ре као је, 6. ју на, 
на сед ни ци ГО ДС Бо рис Та дић, ли-
дер де мо кра та и пред сед ник Ср би-
је. Он је на вео да је нај ве ћи про блем 
до ма ће при вре де не за по сле ност, 

као и да она нај ви ше де ста би ли зу је 
Ср би ју. Та дић је у Сме де ре ву, ка ко 
пи ше „БЛИЦ“, по ру чио да би пра во-
су ђе тре ба ло да ис пи та сва кр ше ња 
за ко на у про те клих 20 го ди на, али и 
да то не зна чи да су сви бо га ти љу ди 
сте кли но вац на не ле га лан на чин.

Ди нар је, у од но су на евро и до-
лар до бра но пао. Стот ка ви ше ни је 
до ста. Ди нар је да нас, 8. ју на, пао за 

још 33 па ре, па је сред њи курс евра 
103,3427. НБС је про да ла, од 1. ја ну а-
ра, чи та вих 1,088.000.000,00 евра за 
од бра ну кур са.

Ма ло ли је?!
Це не не ми ру ју.
Свињ ски грип ви ше не по ми ње ни 

ми ни стар здра вља.
Фуд бал ска гро зни ца узи ма ма ха. 
Упе кла зве зда, 36 сте пе ни.

170 ГО ДИ НА ПО ШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА У СР БИ ЈИ

ДеоисторијеСрбије
Ор га ни зо ва ње по штан ског са о-

бра ћа ја на сво јој те ри то ри ји јед-
на је од основ них ка рак те ри сти ка 
др жав но сти и еко ном ског раз во ја 
дру штва. Овог ме се ца на вр ша ва 
се зна чај на го ди шњи ца – 170 го ди-
на од уво ђе ња јав ног по штан ског 
са о бра ћа ја у Ср би ји. По шта Ср би-
је пред у зе ла је низ ак тив но сти да 
све ча но и до сто јан стве но обе ле-
жи овај ју би леј.

„Исто ри ја По ште на упе ча тљив 
на чин од сли ка ва исто ри ју Ср би је”, 
ре као је Јо ван Ћи ри лов го во ре ћи 
о мо но гра фи ји „170 го ди на По ште 
Ср би је“, чи ја је про мо ци ја одр жа на 
у Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти, од мах на кон отва ра-
ња исто и ме не из ло жбе пред ме та 
из ПТТ му зе ја за ко ји не кри ју ре чи 
хва ле ни стру ка ни пу бли ка.

Отва ра њу из ло жбе, по ред до-
ма ћи на, ге не рал ног ди рек то ра 
Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја” Го ра на Ћи ри ћа, при су-

Вој ске Ср би је, ди пло мат ског ко ра, 
цр ка ва и вер ских за јед ни ца и број-
ни за ин те ре со ва ни гра ђа ни.

На осно ву Ха ти ше ри фа – Сул та но-
ве по ве ље из 1830. и 1833. го ди не, 
Ср би ја је оста ла у за ви сном по ло жа-
ју од Тур ске, али је до би ла из ве стан 
сте пен уну тра шње не за ви сно сти и 
пра во уре ђе ња по штан ског са о бра-
ћа ја на сво јој те ри то ри ји. У од ред би 

са ино стран ством би ла је у над ле-
жно сти Кне же ве кан це ла ри је.

Са дру ге стра не, по штан ски са о-
бра ћај за гра ђа не ни је по сто јао, па 
су при ват на пи сма сти хиј ски пре-
но си ли ра зни тр гов ци, пут ни ци, 
гла сни ци, а ве ро ват но су и са ми 
та та ри пре у зи ма ли по шиљ ке ра ди 
до дат не за ра де.

При пре ме за уво ђе ње јав ног 
по штан ског са о бра ћа ја у Ср би ји 
по че ле су 1835. го ди не, на кон до-
но ше ња Сре тењ ског уста ва, чи јим 
је од ред ба ма ста вље но у ду жност 
По пе чи тељ ству уну тра шњих де ла 
„да за ве де и уре ди по ште и упра-
вља њи ма”. У скла ду са устав ним 
на че ли ма осно ва на је ко ми си ја са 
ни ма ло ла ким за дат ком да, по узо-
ру на сред њу и за пад ну Евро пу, 
пред ло жи си сте мат ско ор га ни зо-
ва ње по шта и јав ног по штан ског 
са о бра ћа ја у Ср би ји.

Го ди не 1840, ука зом По пе чи тељ-
ства вну тре них де ла По шта Ср би је 
је устро је на по са вре ме ним стан-
дар ди ма та да шње Евро пе. 

Овом при ли ком ПТТ „Ср би ја” 
штам па ла је из ван ред ну мо но гра-
фи ју „170 го ди на По ште Ср би је”, 
кроз ко ју се упе ча тљи во пре пли ће 
исто ри ја по ште са исто ри јом срп-
ког на ро да и ње го ве кул ту ре. 

ко ја се од но си на ре гу ли са ње по-
ште сто ји: „Ако по ме ну ти на род на-
ђе за по тре бу да, у свом по себ ном 
ин те ре су, уста но ви по шту за пи сма, 
власт мо је Ви со ке Пор те не ће му у 
то ме сме та ти”.

Пре 1840. го ди не у Ср би ји још ни је 
би ло ор га ни зо ва не јав не по штан ске 
слу жбе, али при Кне же вој кан це ла-
ри ји по сто ја ла је ку рир ска слу жба, 
ко ја је пре ко гла сни ка, ко ји су се зва-
ли та та ри, пре но си ла зва нич не по-
ру ке и пи сма по зе мљи. Ра ди бр жег 
пре но са по ште, та та ри су ко ри сти ли 
мре жу мен зу ла на – ус пут них ста ни-
ца на по је ди ним пут ним прав ци ма, у 
ко ји ма су мо гли до би ти хра ну, ко нак, 
од мор не ко ње или пра ти о це за да ље 
пу то ва ње. Нај ва жни је мен зу ла не на-
ла зи ле су се дуж „ца ри град ског пу-
та”, од Бе о гра да до Ни ша. Пре пи ска 

ство ва ли су и Ње го ва Све тост Па-
три јарх срп ски Г. Ири неј, у прат њи 
Пре о све ће ног ви кар ног Епи ско па 
хво стан ског Г. Ата на си ја, пред сед-
ник Вла де Ре пу бли ке Ср би је Мир-
ко Цвет ко вић, ми ни стар кул ту ре 
Не бој ша Бра дић, пред став ни ци 
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Ве ћи на љу ди се по вре ме но на-
ђе у кон фликт ним си ту а ци ја ма. 

Обич но су та кви кон флик ти ре-
зул тат не спо ра зу ма, раз ли чи тих 
лич них ве ро ва ња и вред но сти, су-
прот ста вље них ин те ре са, не за до во-
ље них по тре ба или не спо соб но сти 
у из ра жа ва њу соп стве них осе ћа ња 
и ми шље ња. 

На ћи се у кон фликт ној си ту а ци ји и 
би ти у мо гућ но сти да се при том про-
на ђе ра зум но ре ше ње мо же би ти ве-
о ма те жак за да так.У кон фликт ној си-
ту а ци ји не ма по бед ни ка, јер по бе да 
би у том слу ча ју зна чи ла да је ис ход 
це ле си ту а ци је за до во ља ва ју ћи са мо 
за јед ну од су прот ста вље них стра на. 
Кон флик те тре ба ре ша ва ти.

Ако је реч о кон флик ту са љу ди ма 
са ко ји ма ра ди мо, они мо гу да под-
стак ну и дру ге про бле ме на по слу као 
што су: не тр пе љи вост ме ђу ко ле га ма, 
сма ње на ко му ни ка ци ја ко ја са мим 
тим ло ше ути че на про дук тив ност. 

Ка ко до ла зи до кон флик та?
До кон флик та до ла зи ка да за па зи-

мо да дру га осо ба не га тив но де лу је 
или би мо гла не га тив но да де лу је на 
ци ље ве ко ји су на ма бит ни. Ка да се 
ра ди о љу ди ма ко ји су нам бли ски, 
спрем ни ји смо да ре ши мо не су гла-
си це, ка ко би за др жа ли од нос ко ји 
нам је ва жан. Ме ђу тим, са љу ди ма 
са ко ји ма ра ди мо си ту а ци ја је не што 
дру га чи ја. 

На по слу нај че шће ни смо у мо гућ-
но сти да би ра мо љу де са ко ји ма ће-
мо да са ра ђу је мо, ни ти да „иза ђе мо” 
из си ту а ци је ко ја нам је не при јат на. 
Ко ле ге са ко ји ма ра ди мо нај че шће 
не по зна је мо до вољ но до бро, али, с 
об зи ром на то да је вре ме ко је про-
во ди мо са њи ма не из бе жно, по жељ-
но је да за др жи мо ако не до бар, он да 
бар по сло ван од нос. У та квој си ту а ци-
ји, ка ко би смо пре жи ве ли рад ни дан, 
би ли про дук тив ни, па чак и срећ ни 
на рад ном ме сту, ва жно је зна ти ка ко 
да се по ста ви мо ди пло мат ски у ко му-
ни ка ци ји са њи ма и ка ко да на у чи мо 
не ке ве шти не успе шног из бе га ва ња 
и ре ша ва ња кон фли ка та.

НА У ЧИ МО НЕ КЕ ВЕ ШТИ НЕ УСПЕ ШНОГ ИЗ БЕ ГА ВА ЊА И РЕ ША ВА ЊА КОН ФЛИ КА ТА

Сукобинарадномместу
Ка ко ре ши ти кон фликт?

На по слу су љу ди у си ту а ци ји да 
раз ме њу ју иде је и ула зе у рас пра ве 
та ко да су кон флик ти и не су гла си це 
прак тич но не из бе жни. Кон флик ти 
углав ном зна че да је љу ди ма до-
вољ но ста ло да од бра не сво је ми-
шље ње. Због то га би тре ба ло да на-
у чи мо ка ко да ис ко ри сти мо њи хо ве 
по зи тив не аспек те и очу ва мо до бре 
ме ђу људ ске од но се. За то, ако се већ 
сва ђа мо – сва ђај мо се кон струк тив-
но. Из ву ци мо ко рист из кон флик та. 
Гле дај мо на кон флик те као на ре-
сурс, при ли ку за уче ње, раст и раз-
вој. Бу ди мо кре а тив ни, отво ре ни 
и по ку шај мо да про на ђе мо за јед-
нич ки ин те рес са су прот ста вље ном 
стра ном. Ре ше ње ко јим ће мо сви би-
ти за до вољ ни си гур но по сто ји, са мо 
га тре ба про на ћи. Трик је не до зво-
ли ти да они бес ко нач но тра ју. Ко му-
ни ка ци ја би тре ба ло да бу де отво ре-
на, ја сна, ди рект на и кон струк тив на. 
Ти ме олак ша ва мо дру ги ма да схва те 
на шу по зи ци ју и да је мо при мер ка-
ко же ли мо да и дру ги раз го ва ра ју са 
на ма.

Кон фликт је бо ље ре ши ти са да не-
го ка сни је! Кон фликт се ре ша ва ка да 
на ста не јер вре ме ном са мо по ста је 
го ре. 

из бег ни те бе сну ре ак ци ју
Уко ли ко је не ко учи нио не што на 

шта смо се се на љу ти ли или ни смо 
си гур ни да смо раз у ме ли аспе кат 
при че, не мој мо од мах прет по ста ви-
ти да то не ко ра ди на мер но ка ко би 
вас раз љу тио и из нер ви рао. По не ка-
да ствар но по сто ји до бро об ја шње-
ње за не ке по ступ ке ко је ва ше ко ле ге 
чи не, чак и ка да вас они ја ко ири ти-
ра ју. Уме сто бе сне ре ак ци је љу ба зно 
упи тај мо све што нам ни је ја сно и 
за мо ли мо за об ја шње ње. По зо ви те 
ко ле гу на раз го вор о спор ној си ту а-
ци ји и сло бод но ре ци те шта је то што 
сма тра те да је про блем. Мо жда ваш 
ко ле га ни је ни све стан да про блем 
по сто ји јер ства ри по сма тра на дру-
га чи ји на чин. Ис хи тре ни раз го вор у 
хо ду не ће ни шта ре ши ти. Не до пу-

сти мо да емо ци је ути чу на по сао. У 
стре сним си ту а ци ја ма тре ба оста ти 
ми ран, са бран и кон струк тив но ре-
а го ва ти. А ако не иде, по ку шај те да 
по но во са гле да те си ту а ци ју ве за ну 
за про блем и мо жда ће те је ви де ти у 
са свим но вом све тлу.

На у чи мо да при хва ти мо раз ли чи-
то сти (раз ли ке у ми шље њу, кул ту ри, 
ста во ви ма, пол не раз ли ке). До бар 
од нос се гра ди на те ме љи ма ме ђу-
соб ног по што ва ња и при зна ва ња 
сва чи је ин ди ви ду ал но сти, са ста вом 
да не ма ис прав ног ни по гре шног 
кул ту рал ног мо де ла. Ако се раз ли ке 
по ку ша ју са мо иг но ри са ти, ства ра се 
не при јат на ат мос фе ра. Не тре ба сви 
да раз ми шља ју исто, јер је раз ли чи-
тост ми сли и ста во ва оно што обо га-
ћу је тим и чи ни га успе шним.

из ви ни мо се за 
сво је гре шке

Из ви ни мо се за сво је гре шке. За 
кон фликт је по треб но дво је.То зна-
чи да мо ра мо би ти све сни да и ми 
са ми има мо уче шћа у не спо ра зу му. 
Из ви ње ње не зна чи да при хва та мо 
сву кри ви цу, већ са мо онај део ко ји 
смо до при не ли да се он на ста ви. Од 
ве ли ке ће по мо ћи би ти ако у тој си-
ту а ци ји успе мо да ис так не мо за што 
је на ма ста ло да ре ши мо про блем. 
Део ре ше ња је сва ка ко и увид у по-
сле ди це кон флик та уко ли ко се он не 
ре ши, па би за то би ло по жељ но да 
од ре ди мо се би циљ ка ко ме ће мо се 
кре та ти то ком ре ша ва ња кон фликт-
не си ту а ци је.

Уко ли ко ни је мо гу ће про на ћи ре-
ше ње ко је је за до во ља ва ју ће по обе 
стра не, тре ба по зва ти по сред ни ка 
ко ји ће по мо ћи да се си ту а ци ја ре-
ши.

По при ро ди ства ри, а и због чи ње-
ни це да из ме ђу по сло дав ца и рад ни-
ка не по сто ји ни јед на ин стан ца осим 
син ди ка та, че сто смо у си ту а ци ји да 
као син ди кал ни пред став ни ци по-
сре ду је мо у спо ро ви ма. Овај текст је 
ма ли до при нос „По шта ра” еду ка ци ји 
син ди ка ла ца, али и свих за по сле них 
у на шој ком па ни ји.
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Свет ски дан без бед но сти и здра-
вља на ра ду обе ле жа ва се 28.апри-
ла. Тог да на се ши ром све та про мо-
ви ше пре вен ци ја по вре да на ра ду и 
про фе си о нал них обо ље ња.

Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да, 
по чев ши од 2003. го ди не, ре дов но 
спро во ди кам па њу са ци љем да се 
по диг не свест и фо ку си ра па жња 
ме ђу на род не јав но сти на ве ли чи ну 
про бле ма без бед но сти и здра вља на 
ра ду. Та ко ђе, МОР про мо ви ше ства-
ра ње кул ту ре си гур но сти и здра вља 
на ра ду, ка ко би се на тај на чин по-
мо гло сма ње ње бро ја смрт них слу-
ча је ва и по вре да ко је се де ша ва ју на 
рад ном ме сту.

Овај да тум је та ко ђе и Ме ђу на род-
ни дан се ћа ња на по ги ну ле и по вре-
ђе не рад ни ке ко ји се, од стра не син-
ди ка та, обе ле жа ва од 1996.го ди не. 
Сва ке го ди не, ви ше од два ми ли о на 
љу ди у све ту умре од не сре ћа на рад-
ном ме сту или обо ли од про фе си о-
нал них бо ле сти. Мно ге од тих смр ти и 
бо ле сти се мо гу из бе ћи уз ефек тив не 
пре вен тив не ме ре ко је омо гу ћа ва ју 
да рад бу де без бе дан за све.

Из у зет но је ва жно по ди за ње све-
сти и при хва та ње ста ва да је сва ко 
од нас од го во ран за за у ста вља ње 
по вре ђи ва ња и смрт них слу ча је ва 
на по слу.

Вла да је од го вор на за обез бе ђи ва-
ње ин фра струк ту ре за ко на и услу га, 
на ци о нал них пре вен тив них по ли ти-
ка , про гра ма пре вен ци је и здрав-
стве ног над зо ра за за шти ту свих 
рад ни ка у свим сек то ри ма и за ни ма-
њи ма, као и за ор га ни за ци ју си сте ма 
ин спек ци је ко ји ће се спро во ди ти у 
скла ду са про фе си о нал ном без бед-
но шћу и на ци о нал ном по ли ти ком.

По сло дав ци су од го вор ни да обез-
бе де усло ве да рад но окру же ње бу де 
без бед но и здра во. Ов де је из у зет-
но бит на уло га син ди ка та, од бо ра и 
под од бо ра за ду же них за без бед ност 
и здра вље на ра ду, као кон трол них 
фак то ра.

Рад ни ци су од го вор ни да си гур-
но ра де, да се за шти те на ра ду и да 
не угро жа ва ју дру ге рад ни ке.Та ко-

СВЕТ СКИ ДАН БЕЗ БЕД НО СТИ И ЗДРА ВЉА НА РА ДУ

Људскиживотјенајвреднији
ђе, рад ни ци мо ра ју да по зна ју сво ја 
пра ва и да ак тив но уче ству ју у спро-
во ђе њу пре вен тив них ме ра.

У Ср би ји сва ке го ди не на по слу по-
ги не око 40 за по сле них, а око 1.000 
њих се те шко по вре ди. У про шлој 
го ди ни тај про сек је сма њен, али не 
због ефи ка сни јих ме ра без бед но сти 
и здра вља на ра ду, већ ве ро ват ни је 
због сма ње не при вред не ак тив но-
сти услед кри зе. 

Ми ни стар ра да и со ци јал не по-

ли ти ке Ра сим Ља јић оце нио је да је 
људ ски жи вот нај вред ни ји и да „не-
ма тих ме ра” ко је ње го во ми ни стар-
ство не ће пред у зе ти да сма њи број 
смрт них и оп штих по вре да на ра ду. 
Ља јић је, по во дом Да на без бед но-
сти и здра вља на ра ду, обе ћао да ће 
ње го во ми ни стар ство по ве ћа ти број 
ин спек циј ских над зо ра и да ће се 
оштро при ме њи ва ти за кон по ком 
се ка зне про тив по сло да ва ца кре ћу 
до ми ли он ди на ра.

ПРАТИМО РАД ОБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Приоритет-раднатерену
На  својој 13-тој сед ни ци Од бор за 

безбед ност и здрав ље на ра ду иза-
бр ао је за свог пред сед ни ка Бран ка 
Ка ла ја но ви ћа, секрета ра Син ди ка-
та ПТТ Ср би је. Очекује мо да му се 
уско ро при дру жи и Дар ко Ра до ва-
но вић из СО Београд ски ве нац, као 
дру ги члан одбо ра испред на шег 
синди ка та.

Интересујући се за њи хов рад 
саз на ли смо да је трену тно актуе-
лан рад на те ре ну, однос но, сас тан-
ци са пододбо ри ма на нивоу ре ги-
ја, како би се раз ме ни ла ис ку ства и 
до го во ри ле да ље активности.

На захтев репрезентативних 
син ди ка та, де ле га ци ја Од бо ра је 
по се ти ла пошту у Аранђе лов цу и 
Поштан ски цен тар у Кра гу јев цу 
где је констатовано катастро фал-
но ста ње по пи та њу усло ва за рад 
за пос ле них. Договорено је да се 
са представницима синдиката и 
ди рек то ром РЈ Крагујевац, пре дуз-
му заједничке активности пре ма 
надлежним службама у Пре ду зе ћу 
како би се планирала средства и 
по треб ни ра до ви у ци љу побољша-
ња усло ва рада у тим објектима.

Сигурно је да постоји још мно-
штво на ших објеката ко ји не за до-
во ља вају основне услове за рад, 

али је бит но започети про цес и 
би ти акти ван и доследан ка ко би у 
доглед но време сви простори би ли 
условни за норма лан рад. У циљу 
евидентирања так вих обје ка та оче-
ку је се већа активност под од бо ра 
по радним јединицама.

Одбор је учествовао и у активно-
сти ма које спроводи Самостал ни 
сек тор за управљање ризи ком у 
ци љу израде анти-стрес програ ма, 
како би се последице стресних си-
ту ација услед разбојништава, теш-
ких кра ђа и крађа, којима су изло-
же ни запослени у поштама, све ле 
на нај ма њу могућу меру.

У склопу тих активности, Цен тар 
за при мењену психологију Друш-
тва пси холога Србије, одржао је 
пре зентацију анти-стрес про гра ма 
за представнике за послених у ЈП 
ПТТ саобраћа ја Ср би ја.

Оно што је тренутно актуел но 
је рад на ших љу ди на екстрем но 
ви со ким тем пе ра ту ра ма. Одбор 
за без бед ност и здравље на раду 
ак тив но ра ди са представницима 
по сло вод ства на изналажењу ре-
ше ња које би било прихватљи во за 
за пос лене а не би у већој ме ри ре-
ме тило процес рада. 
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Тех но ло шки ви шак је по јам ко ји је 
од у век пла шио за по сле не, а са-

да, у вре ме еко ном ске кри зе, вр ло 
се че сто спо ми ње. Став Син ди ка та 
ПТТ Ср би је је да у на шој ком па ни ји 
не по сто ји ви шак за по сле них и да је 
за нас тер мин „тех но ло шки ви шак” 
не при хва тљив. То, на рав но, не зна-
чи да ни смо спрем ни да оштро од-
го во ри мо ако не ко ме ипак пад не на 
па мет да по кре не ово пи та ње, али 
под се ћа мо и да тре ба зна ти ко ја су 
на ша пра ва у том слу ча ју.

Тре ба раз ја сни ти да тер мин „тех-
но ло шки ви шак”, иако је при хва ћен 
у на ро ду, по ти че из ра ни јих про пи-
са, док са да шњи про пи си ко ри сте 
из раз „ви шак за по сле них”. По ста ти 
ви шак зна чи да је по тре ба за ва шим 
рад ним ме стом пре ста ла услед тех-
но ло шких, еко ном ских или ор га ни-
за ци о них про ме на у пред у зе ћу. 

Да по ја сни мо: под тер ми ном „тех-
но ло шке про ме не” под ра зу ме ва се 
да је рад но ме сто по ста ло нео др-
жи во, од но сно не по треб но,услед 
тех но ло шких ино ва ци ја ко је су уве-
де не у фир му; „еко ном ске про ме не” 
озна ча ва ју фи нан сиј ске по те шко ће, 
од но сно про це ну по сло дав ца да је 
за ње га фи нан сиј ски не мо гу ће да 
за др жи до са да шњи број за по сле-
них и сто га пра ви ре ор га ни за ци ју 
рад них ме ста, за тва ра ју ћи она ко ја 
сма тра су ви шним за успе шан рад 
пред у зе ћа; „ор га ни за ци о не про ме-
не” под ра зу ме ва ју би ло ко ју ре ор-
га ни за ци ју пред у зе ћа, на при мер 
спа ја ње фир ми, оде ље ња или са-
мих рад них ме ста у ци љу по слов ног 
про спе ри те та.

Пре рас ки да 
 уго во ра о ра ду

Оба ве зе по сло дав ца за ви се од 
укуп ног бро ја за по сле них у од ре ђе-
ном пред у зе ћу, као и од бро ја за по-
сле них ко ји су про гла ше ни ви шком. 
На и ме, пре ма чла ну 153 За ко на о 
ра ду, уко ли ко се ра ди о пред у зе ћу 
ко је за по шља ва ви ше од 20, а до 
100 осо ба, от пу шта њем ви ше од 10 

ВИ ШАК ЗА ПО СЛЕ НИХ

Којасумојаправа?
за по сле них у то ку јед ног ме се ца, 
по сло да вац је у оба ве зи да на пра ви 
Про грам ре ша ва ња ви шка за по сле-
них. Исти слу чај је и ако пред у зе ће 
има из ме ђу 100 и 300 љу ди и при-
том от каз до би ја 10 од сто или ви ше 
за по сле них, као и ако пред у зе ће 
за по шља ва пре ко 300 љу ди, а ви-
шак по ста је 30 или ви ше рад ни ка. 
Про грам је ду жан да до не се и онај 
по сло да вац ко ји утвр ди да ће до ћи 
до пре стан ка по тре бе за ра дом ба-
рем 20 за по сле них у пе ри о ду од 90 
да на, без об зи ра на уку пан број за-
по сле них.

ре зул та ти ра да, од но сно оства ре-
ни учи нак за по сле ног у про те клих 
го ди ну да на, ко ји мо же да се ме ри 
на осно ву ква ли те та оба вље ног 
по сла, са мо стал но сти у ра ду, ино-
ва тив но сти, ефи ка сно сти ра да и 
од но са пре ма ра ду, рад ним за да ци-
ма и сред стви ма ра да, или дру гим 
кри те ри ју ми ма утвр ђе ним нор ма-
ти ва ма и стан дар ди ма ра да.

Сле де ћи кри те ри јум је имо вин-
ско ста ње за по сле ног и ње го ве 
по ро ди це у прет ход них го ди ну да-
на, а под ра зу ме ва при ход по чла ну 
до ма ћин ства, као и тр жи шну вред-
ност не по крет но сти у по се ду за-
по сле ног и чла но ва до ма ћин ства. 
Пред ност при за др жа ва њу по сла 
има ју они за по сле ни ко ји су сла би-
јег имо вин ског ста ња.

Уко ли ко ови кри те ри ју ми не по-
мог ну у до но ше њу од лу ке, од но сно 
из бо ру из ме ђу, на при мер, два рад-
ни ка, у об зир се узи ма ју сле де ћи 
кри те ри ју ми: број чла но ва по ро-
ди це ко ји оства ру ју за ра ду – пред-
ност има ју до ма ћин ства са ма њим 
бро јем оних ко ји за ра ђу ју; ду жи на 
рад ног ста жа – пред ност има ју они 
са ду жим рад ним ста жом; здрав-
стве но ста ње за по сле ног и чла но-
ва уже по ро ди це – пред ност има ју 
они за по сле ни ко ји бо лу ју од не ког 
те жег обо ле ња, од но сно чи ји члан 
по ро ди це бо лу је; број де це на шко-
ло ва њу – пред ност има ју они за по-
сле ни ко ји има ју ве ћи број де це на 
шко ло ва њу.

Пре ма За ко ну о ра ду, кри те ри јум 
за утвр ђи ва ње ви шка за по сле них 
не мо же да бу де од су ство ва ње за-
по сле ног са ра да због при вре ме не 
спре че но сти за рад, труд но ће, по-
ро диљ ског од су ства, не ге де те та и 
по себ не не ге де те та. Та ко ђе, пре ма 
Оп штем ко лек тив ном уго во ру (члан 
41), за по сле на же на са де те том до 
две го ди не, у чи јем до ма ћин ству 
про сеч на при ма ња по чла ну не 
пре ла зе ми ни мал ну за ра ду, не мо-
же би ти от пу ште на као ви шак.

Све већа гужва на шалтерима службе за 
запошљавање

Про грам ре ша ва ња ви шка за по-
сле них је до ку мент ко ји, из ме ђу 
оста лог, тре ба да са др жи раз ло ге 
пре стан ка по тре бе за ра дом за по-
сле них, кри те ри ју ме на осно ву ко-
јих се утвр ђу је ви шак и ко ји пред-
ла же ме ре ко је ће би ти, или су би ле, 
пред у зе те за ре ша ва ње ви шка за-
по сле них пре от пу шта ња. Про грам 
до но се Управ ни од бор или ди рек-
тор, од но сно пред у зет ник и мо же 
да се из ра ђу је у са рад њи са На ци о-
нал ном слу жбом за за по шља ва ње. 
По сло да вац је, та ко ђе, у оба ве зи да 
уз овај про грам На ци о нал ној слу-
жби за за по шља ва ње под не се и до-
каз о са рад њи са син ди ка том.

Ко по ста је ви шак?
Пре ма Оп штем ко лек тив ном уго-

во ру, члан 39, основ ни кри те ри-
јум за од ре ђи ва ње то га ко ће би ти 
про гла шен ви шком пред ста вља ју 
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ме ре ре ша ва ња 
 ви шка за по сле них

На ци о нал на слу жба за за по шља ва-
ње, на кон до би ја ња Про гра ма, ра ди 
ње го ву ре ви зи ју и пред ла же до дат-
не ме ре ре ша ва ња ви шка за по сле-
них као што су пре ква ли фи ка ци ја, 
до ква ли фи ка ци ја или до дат на обу ка 
за по сле них у ци љу за по шља ва ња 
ви шка рад ни ка. По сло да вац мо же 
и да пред ло жи пре ме штај за по сле-
ног на дру го рад но ме сто у ис тој или 
срод ној фир ми и у том слу ча ју не до-
ла зи до рас ки да уго во ра о ра ду.

Тре ба на по ме ну ти да на ме сто, 
од но сно на по сло ве за по сле ног ко-
ји је до био от каз као ви шак, по сло-
да вац не ма пра во да за по сли дру го 
ли це у ро ку од шест ме се ци од да на 
пре стан ка рад ног од но са.

От прем ни на
Без об зи ра на број за по сле них 

и број от ка за, уко ли ко сте по ста ли 
ви шак, има те пра во на от прем ни-
ну пре рас ки да уго во ра о ра ду што 
зна чи да се уго вор о ра ду не мо же 
от ка за ти пре ис пла те от прем ни не. 
Ми ни ма лан из нос је од ре ђен за ко-
ном и за ви си од ва шег укуп ног ста-
жа и про сеч не за ра де у про те кла 
три ме се ца. Овај из нос не сме би ти 
ма њи од тре ћи не ва ше про сеч не 
за ра де за сва ку го ди ну ста жа, од-
но сно че твр ти не по сва кој го ди ни 
на кон де се те го ди не ста жа. Тре ба 
на гла си ти да се под про сеч ном за-
ра дом под ра зу ме ва не то за ра да 
уве ћа на за по ре зе и до при но се ко-
ји се пла ћа ју из за ра де. Та ко ђе, про-
сеч на за ра да не мо же би ти ма ња од 
50 од сто про сеч не за ра де по за по-
сле ном у Ре пу бли ци.

На при мер, ако сте за по сле ни 
пет го ди на и има ли сте про сеч-
ну пла ту 36.000,00 ди на ра, ми ни-
ма лан из нос ва ше от прем ни не је 
60.000,00 ди на ра (прин цип ра чу-
на ња је сле де ћи – 36.000/3*5), а 
ако има те 15 го ди на ста жа и исту 
про сеч ну пла ту овај из нос не сме 
би ти ма њи од 165.000,00 ди на ра 
(прин цип ра чу на ња је сле де ћи: 
36.000/3*10+36000/4*5).

Уко ли ко до би је те но во за по сле-
ње уз ан га жо ва ње по сло дав ца у 

скла ду са Про гра мом ре ша ва ња 
ви шка за по сле них, не ма те пра-
во на от прем ни ну јер, у су шти ни, 
ни је до шло до рас ки да уго во ра о 
ра ду.

нов ча на на кна да 
 за не за по сле не

По пре стан ку рад ног од но са 
има те пра во, као не за по сле ни, на 
нов ча ну на кна ду, као и на здрав-
стве но, пен зи о но и ин ва лид ско 
оси гу ра ње. Пре ма чла ну 68 За ко-
на о за по шља ва њу и оси гу ра њу за 
слу чај не за по сле но сти, по треб но 
је да се при ја ви те на еви ден ци ју 
На ци о нал не слу жбе за за по шља-
ва ње и да под не се те зах тев за при-
ма ње нов ча не на кна де у ро ку од 
три де сет да на по пре стан ку рад-
ног од но са. Основ ни прин цип ра-
чу на ња из но са нов ча не на кна де се 
за сни ва на про сеч ним при ма њи-
ма у про те клих шест ме се ци ко ји 
прет хо де пре ки ду рад ног од но са и 
из но си 50 од сто про сеч них при ма-
ња. Ипак, по сто је од ре ђе на огра-
ни че ња у ви си ни на кна де, та ко она 
не сме би ти ни ви ша од 160 од сто, 
ни ти ни жа од 80 про це на та ми ни-
мал не за ра де утвр ђе не у скла ду са 
про пи си ма о ра ду за ме сец у ко јем 
се оба вља ис пла та нов ча не на кна-
де. Та ко, на при мер, ако је из нос 
ми ни мал не за ра де за од ре ђе ни 
ме сец 16.000,00 ди на ра, нов ча на 
на кна да за тај ме сец не мо же би ти 
ма ња од 12.800,00 ди на ра, ни ти ве-
ћа од 25.600,00 ди на ра.

По сто ји и оп ци ја да нов ча ну на-
кна ду, це ло ку пан из нос ко ји вам 
сле ду је, до би је те јед но крат но као 
по моћ при са мо за по шља ва њу.

у По шти не ма ви шка
Ре ша ва ње евен ту ал ног ви шка 

за по сле них у По шти ре гу ли са но 
је Ко лек тив ним уго во ром за Јав но 
пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”, 
и то чла но ви ма 105, 106 и 107. Сма-
тра мо син ди кал ним успе хом што 
ни смо има ли по тре бу да се по зи-
ва мо на ове чла но ве и што у на шем 
Пред у зе ћу ни смо има ли про бле ме 
са ви шком рад ни ка.

Та ко ђе, на ин си сти ра ње син ди-
ка та, у не ко ли ко на вра та је до бро-

вољ но и уз сти му ла тив не от прем-
ни не из По ште оти шло бли зу три 
хи ља де рад ни ка. На ма је ја ко бит-
но да ни ко ни је остао без по сла и 
при о ри тет у на шем ра ду ће и да ље 
оста ти чу ва ње рад них ме ста на шег 
члан ства.

У нашем Колективном уговору 
стоји да, уко ли ко код По сло дав ца 
услед тех но ло шких, еко ном ских 
или ор га ни за ци о них про ме на пре-
ста не по тре ба за оба вља ње од-
ре ђе них по сло ва, или уко ли ко се 
у оба вља њу од ре ђе них по сло ва 
утвр ди ви шак за нај ма ње 20 за по-
сле них у пе ри о ду од 90 да на, По-
сло да вац је оба ве зан да пре до но-
ше ња Про гра ма ре ша ва ња ви шка 
за по сле них, са ре пре зен та тив ним 
син ди ка ти ма за кљу чи спо ра зум о 
кри те ри ју ми ма за ре ша ва ње ви шка 
за по сле них и о на чи ну збри ња ва ња 
за по сле них, ко ји ма пре ста је рад ни 
од нос по том осно ву.

При про гла ше њу ви шка за по сле-
них, на осно ву чла на 105. Ко лек-
тив ног уго во ра, у скла ду са кри те-
ри ју ми ма утвр ђе ним Про гра мом 
ре ша ва ња ви шка за по сле них, обез-
бе ди ће се да пр вен стве но пре ста не 
рад ни од нос за по сле ни ма:

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

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

3. ко ји има ју кра ће вре ме про ве-
де но у рад ном од но су код По сло-
дав ца.

За слу чај от ка за уго во ра о ра ду 
због тех но ло шких, еко ном ских или 
ор га ни за ци о них про ме на, наш по-
сло да вац је ду жан да за по сле ном 
ис пла ти от прем ни ну пре пре стан-
ка рад ног од но са и то за:

1. пр вих де сет годинa про ве де-
них у рад ном од но су -  350 евра,  
у ди нар ској про тив вред но сти, за 
сва ку на вр ше ну го ди ну ста жа оси-
гу ра ња; 

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

Пред мет

члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се: за бра на 
зло ста вља ња на ра ду и у ве зи са ра-
дом; ме ре за спре ча ва ње зло ста вља ња 
и уна пре ђе ње од но са на ра ду; по сту пак 
за шти те ли ца из ло же них зло ста вља њу 
на ра ду и у ве зи са ра дом и дру га пи та-
ња од зна ча ја за спре ча ва ње и за шти ту 
од зло ста вља ња на ра ду и у ве зи са ра-
дом.

Сви пој мо ви упо тре бље ни у овом за-
ко ну у му шком ро ду под ра зу ме ва ју исте 
пој мо ве у жен ском ро ду.

При ме на за ко на

члан 2.

Од ред бе овог за ко на од но се се на 
по сло дав це, за по сле не у скла ду са за-
ко ном ко јим се уре ђу је рад, за ко ном 
ко јим се уре ђу ју пра ва и оба ве зе др жав-
них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка и за ко-
ном ко јим се уре ђу ју пра ва и оба ве зе 
за по сле них у је ди ни ца ма те ри то ри јал-
не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве, 
као и на ли ца ан га жо ва на ван рад ног 
од но са, као што су ли ца ко ја оба вља ју 
при вре ме не и по вре ме не по сло ве или 
по сло ве по уго во ру о де лу или дру гом 
уго во ру, ли ца на до пун ском ра ду, ли ца 
на струч ном оспо со бља ва њу и уса вр-
ша ва њу код по сло дав ца без за сни ва ња 
рад ног од но са, во лон те ре и сва ко дру го 
ли це ко је по би ло ком осно ву уче ству је 
у ра ду по сло дав ца (у да љем тек сту: за-
по сле ни). 

члан 3.

Од ред бе овог за ко на при ме њу ју се и 
на слу ча је ве сек су ал ног уз не ми ра ва ња, 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
рад. 

ства ра ње здра ве и без бед не 
рад не око ли не

члан 4.

По сло да вац је ду жан да, у ци љу ства-
ра ња усло ва нео п ход них за здра ву и 
без бед ну рад ну око ли ну, ор га ни зу је рад 
на на чин ко јим се спре ча ва по ја ва зло-
ста вља ња на ра ду и у ве зи са ра дом и 

ЗАКОНОСПРЕЧАВАЊУ
ЗЛОСТАВЉАЊАНАРАДУ

за по сле ни ма обез бе ђу ју усло ви ра да у 
ко ји ма не ће би ти из ло же ни зло ста вља-
њу на ра ду и у ве зи са ра дом од стра не 
по сло дав ца, од но сно од го вор ног ли ца 
или за по сле них код по сло дав ца.

за бра не у ве зи са зло ста вља
њем

члан 5.

За бра њен је би ло ко ји вид зло ста вља-
ња на ра ду и у ве зи са ра дом (у да љем 
тек сту: зло ста вља ње), као и зло у по тре-
ба пра ва на за шти ту од зло ста вља ња.

По јам зло ста вља ња и из вр ши
о ца зло ста вља ња

члан 6.

Зло ста вља ње, у сми слу овог за ко на, 
је сте сва ко ак тив но или па сив но по на-
ша ње пре ма за по сле ном или гру пи за-
по сле них код по сло дав ца ко је се по на-
вља, а ко је за циљ има или пред ста вља 
по вре ду до сто јан ства, угле да, лич ног и 
про фе си о нал ног ин те гри те та, здра вља, 
по ло жа ја за по сле ног и ко је иза зи ва 
страх или ства ра не при ја тељ ско, по-
ни жа ва ју ће или увре дљи во окру же ње, 
по гор ша ва усло ве ра да или до во ди до 
то га да се за по сле ни изо лу је или на ве-
де да на соп стве ну ини ци ја ти ву рас ки не 
рад ни од нос или от ка же уго вор о ра ду 
или дру ги уго вор. 

Зло ста вља ње, у сми слу овог за ко на, 
је сте и под сти ца ње или на во ђе ње дру-
гих на по на ша ње из ста ва 1. овог чла на.

Из вр ши о цем зло ста вља ња сма тра се 
по сло да вац са свој ством фи зич ког ли ца 
или од го вор но ли це код по сло дав ца са 
свој ством прав ног ли ца, за по сле ни или 
гру па за по сле них код по сло дав ца, ко-
ји вр ши зло ста вља ње из ст. 1. и 2. овог 
чла на.

II. ПРА вА, ОбА ве зе и Од гО вОР
нО сТи ПО слО дАв цА и зА ПО

сле них у ве зи сА злО сТА вљА
Њем

Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти 
по сло дав ца

члан 7.

По сло да вац је ду жан да за по сле ног, 
пре сту па ња на рад, пи сме ним пу тем 

оба ве сти о за бра ни вр ше ња зло ста вља-
ња и пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но-
сти ма за по сле ног и по сло дав ца у ве зи 
са за бра ном зло ста вља ња, у скла ду са 
овим за ко ном.

По сло да вац је ду жан да, у ци љу пре-
по зна ва ња, пре вен ци је и спре ча ва ња 
зло ста вља ња, спро во ди ме ре оба ве-
шта ва ња и оспо со бља ва ња за по сле них 
и њи хо вих пред став ни ка да пре по зна-
ју узро ке, об ли ке и по сле ди це вр ше ња 
зло ста вља ња.

члан 8.

По сло да вац је ду жан да за по сле ног 
за шти ти од зло ста вља ња, у скла ду са 
овим за ко ном.

члан 9.

По сло да вац од го ва ра за ште ту ко ју 
од го вор но ли це или за по сле ни вр ше ћи 
зло ста вља ње про у зро ку је дру гом за по-
сле ном код истог по сло дав ца, у скла ду 
са за ко ном. 

По сло да вац ко ји је на кна дио ште ту 
ко ју је про у зро ко ва ло од го вор но ли це 
или за по сле ни има пра во да од тог ли ца 
или за по сле ног зах те ва на кна ду из но са 
ис пла ће не ште те.

Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти 
за по сле ног

члан 10.

За по сле ни има пра во да пи сме ним 
пу тем бу де упо знат са за бра ном вр ше-
ња зло ста вља ња и пра ви ма, оба ве за ма 
и од го вор но сти ма за по сле ног и по сло-
дав ца у ве зи са за бра ном зло ста вља ња.

За по сле ни има пра во да код по сло-
дав ца оства ри за шти ту од по на ша ња 
ко је пред ста вља зло ста вља ње.

члан 11.

За по сле ни је ду жан да се уз др жи од 
по на ша ња ко је пред ста вља зло ста вља-
ње и по на ша ња ко је пред ста вља зло-
у по тре бу пра ва на за шти ту од зло ста-
вља ња. 

За по сле ни ко ји вр ши зло ста вља ње, 
као и за по сле ни ко ји зло у по тре би пра-
во на за шти ту од зло ста вља ња, од го во-
ран је за не по што ва ње рад не ди сци пли-
не, од но сно по вре ду рад не ду жно сти.

Зло у по тре бу пра ва на за шти ту од зло-
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ста вља ња, у сми слу овог за ко на, чи ни 
за по сле ни ко ји је све стан или је мо рао 
би ти све стан да не по сто је осно ва ни 
раз ло зи за по кре та ње по ступ ка за за-
шти ту од зло ста вља ња, а по кре не или 
ини ци ра по кре та ње тог по ступ ка са 
ци љем да за се бе или дру гог при ба ви 
ма те ри јал ну или не ма те ри јал ну ко рист 
или да на не се ште ту дру гом ли цу.

члан 12.

За по сле ни ко ји са зна за по на ша ње за 
ко је оправ да но ве ру је да пред ста вља 
зло ста вља ње има пра во да ини ци ра по-
кре та ње по ступ ка за за шти ту од зло ста-
вља ња оба ве шта ва њем ли ца овла шће-
ног за под но ше ње зах те ва за по кре та ње 
тог по ступ ка, у скла ду са овим за ко ном.

III. ПО сТу ПАК зА зА ШТи Ту Од 
злО сТА вљА ЊА КОд ПО слО

дАв цА

По кре та ње по ступ ка

члан 13.

Ако се за зло ста вља ње не те ре ти од-
го вор но ли це у прав ном ли цу, од но сно 
по сло да вац са свој ством фи зич ког ли-
ца, за по сле ни ко ји сма тра да је из ло жен 
зло ста вља њу под но си обра зло же ни 
зах тев за по кре та ње по ступ ка за за шти-
ту од зло ста вља ња не по сред но том ли-
цу.

Зах тев из ста ва 1. овог чла на мо же 
под не ти и пред став ник син ди ка та, ли-
це над ле жно за по сло ве без бед но сти и 
здра вља на ра ду, пред став ник за по сле-
них за без бед ност и здра вље на ра ду 
или од бор за без бед ност и здра вље на 
ра ду, уз пи сме ну са гла сност за по сле ног 
ко ји сма тра да је из ло жен зло ста вља њу.

Ка да ни је оба ве зно по кре та ње по-
ступ ка за за шти ту од зло ста вља ња код 
по сло дав ца

члан 14.

Ако се за зло ста вља ње те ре ти од го-
вор но ли це у прав ном ли цу, од но сно 
по сло да вац са свој ством фи зич ког ли-
ца, за по сле ни ко ји сма тра да је из ло жен 
зло ста вља њу мо же под не ти зах тев за 
по кре та ње по ступ ка по сре до ва ња не-
по сред но том ли цу.

Ако се за зло ста вља ње те ре ти од го-
вор но ли це у прав ном ли цу, од но сно 
по сло да вац са свој ством фи зич ког ли-
ца, за по сле ни ко ји сма тра да је из ло-
жен зло ста вља њу мо же, до ис те ка ро ка 
за ста ре ло сти за по кре та ње по ступ ка за 
за шти ту од зло ста вља ња код по сло дав-
ца утвр ђе ног овим за ко ном, и без под-

но ше ња зах те ва за по кре та ње по ступ ка 
по сре до ва ња код по сло дав ца, по кре ну-
ти по сту пак пред над ле жним су дом.

По ну да по сре до ва ња и од ре ђи
ва ње, од но сно из бор по сред ни ка

члан 15.

По сло да вац је ду жан да, по при је му 
зах те ва из чла на 13. овог за ко на, у ро ку 
од три да на, стра на ма у спо ру пред ло-
жи по сре до ва ње као на чин раз ре ше ња 
спор ног од но са.

По сло да вац мо же да при хва ти зах тев 
за по сре до ва ње из чла на 14. овог за ко-
на, у ро ку од три да на.

За по сле ни ко ји сма тра да је из ло жен 
зло ста вља њу, за по сле ни ко ји се те ре ти 
за зло ста вља ње и пред став ник по сло-
дав ца (члан 13. овог за ко на), од но сно 
по сло да вац и за по сле ни ко ји сма тра да 
је из ло жен зло ста вља њу (члан 14. овог 
за ко на) спо ра зум но од ре ђу ју или би ра-
ју ли це за во ђе ње по ступ ка по сре до ва-
ња (у да љем тек сту: по сред ник), у ро ку 
од три да на од да на при је ма пред ло га 
по сло дав ца.

члан 16.

За по сред ни ка мо же би ти од ре ђе но, 
од но сно иза бра но ли це ко је ужи ва по-
ве ре ње стра на у спо ру.

По сред ник се мо же иза бра ти са спи-
ска по сред ни ка ко ји се во ди код по сло-
дав ца – у скла ду са ко лек тив ним уго во-
ром, од но сно код ор га на, ор га ни за ци је 
или уста но ве за по сре до ва ње – у скла ду 
са за ко ном.

По сред ник се мо же иза бра ти и са спи-
ска по сред ни ка со ци јал но-еко ном ског 
са ве та са чи ње ног на пред лог со ци јал-
них парт не ра, као и спи ска удру же ња 
гра ђа на чи ји су ци ље ви усме ре ни на 
по сло ве по сре до ва ња, од но сно за шти-
те од зло ста вља ња.

По сред ник је не у трал на осо ба ко ја 
по сре ду је из ме ђу стра на у спо ру у ци љу 
ре ша ва ња њи хо вог спор ног од но са.

По сред ник је ду жан да по сту па не за-
ви сно и не при стра сно.

спро во ђе ње по ступ ка 
 по сре до ва ња

члан 17.

По сту пак по сре до ва ња је хи тан.
По сту пак по сре до ва ња спро во ди се 

та ко што по сред ник стра на ма у спо ру 
по ма же да по стиг ну спо ра зум.

У по ступ ку по сре до ва ња, на зах тев 
стра не у спо ру, мо же да уче ству је и 
пред став ник син ди ка та.

По сту пак по сре до ва ња за тво рен је за 
јав ност. По да ци при ку пље ни у то ку по-
сре до ва ња тај на су и мо гу се са оп шта-
ва ти са мо уче сни ци ма у по ступ ку и над-
ле жним др жав ним ор га ни ма у ве зи са 
по ступ ком за за шти ту од зло ста вља ња.

члан 18.

Стра не мо гу да се спо ра зу ме ју о на чи-
ну на ко ји ће се по сту пак по сре до ва ња 
спро ве сти.

Ако стра не не по стиг ну спо ра зум о 
на чи ну спро во ђе ња по ступ ка, по сред-
ник ће спро ве сти по сту пак по сре до ва-
ња на на чин ко ји сма тра да је од го ва ра-
ју ћи, има ју ћи у ви ду окол но сти спор ног 
од но са и ин те ре се стра на у спо ру, уз по-
што ва ње на че ла хит но сти.

По сред ник мо же да во ди за јед нич ке и 
одво је не раз го во ре са стра на ма у спо-
ру, као и да уз са гла сност јед не стра не 
дру гој пре не се и пре до чи пред ло ге и 
ста во ве о по је ди ним пи та њи ма.

По сред ник мо же да да је пред лог мо-
гу ћих на чи на за ре ша ва ње спо ра, али 
не мо же стра на ма у спо ру да на ме ће 
ре ше ње.

Уко ли ко оце ни да пре ти опа сност од 
на сту па ња не нак на ди ве ште те за по сле-
ном ко ји сма тра да је из ло жен зло ста-
вља њу, по сред ник мо же по сло дав цу 
до ста ви ти обра зло же ну ини ци ја ти ву за 
пред у зи ма ње ме ра из чла на 24. овог за-
ко на – до окон ча ња по ступ ка за за шти ту 
од зло ста вља ња.

Окон ча ње по ступ ка 
 по сре до ва ња

члан 19.

По сту пак по сре до ва ња окон ча ва се у 
ро ку од осам рад них да на од да на од ре-
ђи ва ња, од но сно из бо ра по сред ни ка:

за кљу чи ва њем пи сме ног спо ра зу ма 
из ме ђу стра на у спо ру;

од лу ком по сред ни ка, по сле кон сул та-
ци је са стра на ма, да се по сту пак об у ста-
вља, јер да љи по сту пак ни је оправ дан;

из ја вом стра не у спо ру о од у ста ја њу 
од да љег по ступ ка.

Из оправ да них раз ло га рок за окон-
ча ње по ступ ка по сре до ва ња мо же се 
про ду жи ти на мак си мал но 30 да на од 
да на од ре ђи ва ња, од но сно из бо ра по-
сред ни ка. 

Кад по сту пак по сре до ва ња 
 ни је ус пео

члан 20.

Сма тра се да по сту пак по сре до ва ња 
ни је ус пео ако: 
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1) стра не у спо ру не од ре де, од но сно 
не иза бе ру по сред ни ка у скла ду са чла-
ном 15. став 3. овог за ко на; 

2) се по сту пак по сре до ва ња окон ча 
на на чин из чла на 19. тач. 2) и 3) овог 
за ко на.

У слу ча ју из ста ва 1. тач ка 1) овог чла-
на, по сло да вац је ду жан да под но си о цу 
зах те ва из чла на 13. овог за ко на и за по-
сле ном ко ји сма тра да је из ло жен зло-
ста вља њу ако ни је под но си лац тог зах-
те ва, до ста ви оба ве ште ње да по сту пак 
по сре до ва ња ни је ус пео.

У слу ча ју из ста ва 1. тач ка 2) овог чла-
на по сред ник је ду жан да, нај ка сни је у 
ро ку од три да на од да на ис те ка ро ка из 
чла на 19. овог за ко на стра на ма у спо ру 
и по сло дав цу до ста ви од лу ку о об у ста-
вља њу по ступ ка, од но сно оба ве ште ње 
да је јед на од стра на у спо ру од у ста ла 
од да љег по ступ ка.

са др жај спо ра зу ма о 
 ре ша ва њу спор ног пи та ња

члан 21.

Спо ра зум на ро чи то са др жи ме ре ко-
је су усме ре не на пре ста нак по на ша ња 
ко је пред ста вља зло ста вља ње, од но сно 
ис кљу че ње мо гућ но сти на ста вља ња та-
квог по на ша ња – зло ста вља ња.

Деј ство спо ра зу ма по стиг ну тог у по-
ступ ку по сре до ва ња за ви си од во ље 
стра на у спо ру, ако је спо ра зу мом об у-
хва ће но уре ђи ва ње по на ша ња у њи хо-
вом ме ђу соб ном од но су.

Спо ра зум мо же са др жа ти пре по ру-
ке по сло дав цу у по гле ду от кла ња ња 
мо гућ но сти на ста вља ња зло ста вља ња 
(пре ме штај за по сле ног у дру гу рад ну 
око ли ну или дру ге ме ре ко је се ти чу ста-
ту са и пра ва стра на у спо ру).

По сло да вац мо же при хва ти ти пре по-
ру ке из ста ва 3. овог чла на ако су у скла-
ду са за ко ном и ње го вом по слов ном по-
ли ти ком.

Ро ко ви за ста ре ло сти

члан 22.

Пра во на под но ше ње зах те ва за за-
шти ту од зло ста вља ња код по сло дав ца 
(члан 13. и члан 14. став 1. овог за ко на) 
за ста ре ва у ро ку од шест ме се ци од да-
на ка да је зло ста вља ње учи ње но.

Рок из ста ва 1. овог чла на по чи ње да 
те че од да на ка да је по след њи пут из вр-
ше но по на ша ње ко је пред ста вља зло-
ста вља ње. 

За вре ме тра ја ња ро ка из ста ва 1. овог 
чла на и за вре ме во ђе ња по ступ ка по-
сре до ва ња не те ку ро ко ви за ста ре ло сти 

про пи са ни за ко ном за утвр ђи ва ње од-
го вор но сти за по сле ног за не по што ва-
ње рад не ди сци пли не, од но сно по вре-
ду рад не ду жно сти.

По сту пак за утвр ђи ва ње 
 од го вор но сти за по сле ног

члан 23.

По сло да вац је ду жан да, ако по сту пак 
по сре до ва ња не успе, а по сто ји осно ва-
на сум ња да је из вр ше но зло ста вља ње 
или је зло у по тре бље но пра во на за шти-
ту од зло ста вља ња, по кре не по сту пак 
за утвр ђи ва ње од го вор но сти за по сле-
ног за не по што ва ње рад не ди сци пли-
не, од но сно по вре ду рад не ду жно сти, у 
скла ду са за ко ном.

По сло да вац мо же за по сле ном ко-
ји је од го во ран за не по што ва ње рад не 
ди сци пли не, од но сно по вре ду рад не 
ду жно сти из ста ва 1. овог чла на, по ред 
санк ци ја про пи са них за ко ном, да из-
рек не јед ну од сле де ћих ме ра:

1) опо ме на;
2) ме ра уда ље ња са ра да од че ти ри до 

30 рад них да на без на кна де за ра де;
3) ме ра трај ног пре ме шта ја у дру гу 

рад ну око ли ну – на исте или дру ге по-
сло ве, од но сно рад но ме сто, у скла ду са 
за ко ном.

Ако за по сле ни, ко ме је због вр ше ња 
зло ста вља ња из ре че на ме ра из ста ва 2. 
овог чла на, у ро ку од шест ме се ци по-
но во из вр ши зло ста вља ње, по сло да вац 
мо же да му от ка же уго вор о ра ду, од но-
сно из рек не ме ру пре стан ка рад ног од-
но са, у скла ду са за ко ном.

ме ре за спре ча ва ње зло ста
вља ња до окон ча ња по ступ ка

члан 24.

Ако за по сле ном ко ји сма тра да је из-
ло жен зло ста вља њу пре ма ми шље њу 
слу жбе ме ди ци не ра да пре ти не по сред-
на опа сност по здра вље или жи вот или 
ако му пре ти опа сност од на стан ка не-
нак на ди ве ште те, по сло да вац је ду жан 
да, до окон ча ња по ступ ка за за шти ту 
за по сле ног од зло ста вља ња код по-
сло дав ца, за по сле ном ко ји се те ре ти за 
зло ста вља ње из рек не јед ну од сле де-
ћих ме ра:

1) пре ме штај у дру гу рад ну око ли ну – 
на исте или дру ге по сло ве, од но сно рад-
но ме сто, у скла ду са за ко ном;

2) уда ље ње са ра да уз на док на ду за-
ра де, у скла ду са за ко ном.

члан 25.

На по сту пак из чл. 23. и 24. овог за ко-

на сход но се при ме њу ју од ред бе од го-
ва ра ју ћих за ко на ко ји ма се уре ђу ју пра-
ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле них 
из рад ног од но са.

Пра во на од би ја ње ра да 

члан 26.

За по сле ни, ко ме пре ма ми шље њу 
слу жбе ме ди ци не ра да пре ти не по сред-
на опа сност по здра вље или жи вот, има 
пра во да од би је да ра ди ако по сло да вац 
не пре ду зме ме ре из чла на 24. овог за-
ко на. 

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на за по-
сле ни је ду жан да, без од ла га ња, оба ве-
сти по сло дав ца и ин спек ци ју ра да о од-
би ја њу ра да.

За вре ме од би ја ња ра да за по сле ни 
има пра во на на кна ду за ра де у ви си-
ни про сеч не за ра де ко ју је оства рио у 
прет ход на три ме се ца.

За по сле ни ко ји је од био да ра ди ду-
жан је да се вра ти на рад по пред у зи-
ма њу ме ра из чла на 24. овог за ко на 
од стра не по сло дав ца, а нај ка сни је до 
окон ча ња по ступ ка за шти те од зло ста-
вља ња код по сло дав ца. 

За по сле ном ко ји је од био да ра ди не 
мо же да се от ка же уго вор о ра ду, од но-
сно из рек не ме ра пре стан ка рад ног од-
но са.

за шти та уче сни ка у по ступ ку

члан 27.

По кре та ње по ступ ка за за шти ту од 
зло ста вља ња, као и уче шће у том по-
ступ ку не мо же да бу де основ за: ста-
вља ње за по сле ног у не по вољ ни ји по-
ло жај у по гле ду оства ри ва ња пра ва 
и оба ве за по осно ву ра да, по кре та ње 
по ступ ка за утвр ђи ва ње ди сци плин-
ске, ма те ри јал не и дру ге од го вор но-
сти за по сле ног, от каз уго во ра о ра ду, 
од но сно пре ста нак рад ног или дру гог 
уго вор ног од но са по осно ву ра да и 
про гла ша ва ње за по сле ног ви шком за-
по сле них, у скла ду са про пи си ма ко ји-
ма се уре ђу је рад. 

Пра во на за шти ту из ста ва 1. овог 
чла на има и за по сле ни ко ји ука же над-
ле жном др жав ном ор га ну на по вре ду 
јав ног ин те ре са утвр ђе ног за ко ном, 
учи ње ну од стра не по сло дав ца, а осно-
ва но сум ња да ће би ти из ло жен зло ста-
вља њу.

За по сле ни, за ко га се у скла ду са за-
ко ном утвр ди да је зло у по тре био пра во 
на за шти ту од зло ста вља ња, не ужи ва 
за шти ту у сми слу ста ва 1. овог чла на.
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Пра ви ла по на ша ња по сло да ва
ца и за по сле них

члан 28.

Пра ви ла по на ша ња по сло да ва ца и 
за по сле них у ве зи са пре вен ци јом и за-
шти том од зло ста вља ња на ра ду про пи-
су је ми ни стар над ле жан за рад.

IV. суд сКА зА ШТи ТА 

По кре та ње по ступ ка

члан 29.

За по сле ни ко ји сма тра да је из ло жен 
зло ста вља њу од стра не по сло дав ца са 
свој ством фи зич ког ли ца или од го вор-
ног ли ца у прав ном ли цу мо же про тив 
по сло дав ца да под не се ту жбу пред 
над ле жним су дом у ро ку из чла на 14. 
став 2. овог за ко на. 

Пра во да под не се ту жбу про тив по-
сло дав ца због зло ста вља ња на ра ду 
или у ве зи са ра дом има и за по сле ни 
ко ји ни је за до во љан ис хо дом по ступ-
ка за шти те од зло ста вља ња код по сло-
дав ца, у ро ку од 15 да на од да на до ста-
вља ња оба ве ште ња, од но сно од лу ке 
из чла на 20. ст. 2. и 3. и чла на 23. овог 
за ко на.

Ту жбом из ст. 1. и 2. овог чла на не 
мо же се по би ја ти за ко ни тост по је ди-
нач ног ак та по сло дав ца ко јим је ре ша-
ва но о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор-
но сти ма за по сле ног из рад ног од но са. 
Про тив тог ак та за по сле ни има пра во 
на суд ску за шти ту – у скла ду са по себ-
ним за ко ном ко јим је про пи са на суд-
ска за шти та.

Спор из ст. 1. и 2. овог чла на је сте 
рад ни спор. 

Ако овим за ко ном ни су пред ви ђе-
на по себ на пра ви ла, у спо ро ви ма за 
оства ри ва ње суд ске за шти те због зло-
ста вља ња на ра ду или у ве зи са ра дом 
сход но се при ме њу ју од ред бе за ко на 
ко јим се уре ђу је пар нич ни по сту пак. 

са др жи на ту жбе

члан 30.

У по ступ ку пред над ле жним су дом за-
по сле ни ко ји сма тра да је из ло жен зло-
ста вља њу мо же да зах те ва:

1) утвр ђе ње да је пре тр пео зло ста-
вља ње;

2) за бра ну вр ше ња по на ша ња ко је 
пред ста вља зло ста вља ње, за бра ну да-
љег вр ше ња зло ста вља ња, од но сно по-
на вља ња зло ста вља ња;

3) из вр ше ње рад ње ра ди укла ња ња 

по сле ди ца зло ста вља ња; 
4) на кна ду ма те ри јал не и не ма те ри-

јал не ште те, у скла ду са за ко ном;
5) об ја вљи ва ње пре су де до не те по во-

дом ту жби из тач. 1-4. овог чла на. 
Те рет до ка зи ва ња у суд ском по ступ ку 

члан 31.

Ако је у то ку по ступ ка ту жи лац учи-
нио ве ро ват ним да је из вр ше но зло ста-
вља ње из чла на 6. овог за ко на, те рет 
до ка зи ва ња да ни је би ло по на ша ња 
ко је пред ста вља зло ста вља ње је на по-
сло дав цу. 

хит ност по ступ ка 

члан 32.

По сту пак у пар ни ца ма за оства ри ва-
ње за шти те од зло ста вља ња је сте хи-
тан. 

Суд ће ту жбу са при ло зи ма до ста ви ти 
ту же ном на од го вор у ро ку до 15 да на 
од да на при је ма ту жбе.

При вре ме не ме ре 

члан 33.

У то ку по ступ ка суд мо же, по пред ло-
гу стран ке или по слу жбе ној ду жно сти, 
од ре ди ти при вре ме не ме ре ра ди спре-
ча ва ња на сил ног по сту па ња или ра ди 
от кла ња ња не нак на ди ве ште те.

У при вре ме не ме ре на ро чи то спа да ју 
за бра на при бли жа ва ња, као и за бра на 
при сту па у про стор око ме ста ра да за-
по сле ног ко ји учи ни ве ро ват ним да је 
из ло жен зло ста вља њу.

Суд ће од лу ку о од ре ђи ва њу при вре-
ме не ме ре по пред ло гу стран ке до не-
ти у ро ку до осам да на од да на пре да је 
пред ло га.

Про тив ре ше ња о од ре ђи ва њу при-
вре ме не ме ре ни је до зво ље на по себ на 
жал ба.

V. нАд зОР

члан 34.

Над зор над спро во ђе њем овог за ко-
на код по сло дав ца вр ши ин спек ци ја ра-
да, од но сно управ на ин спек ци ја.

У вр ше њу над зо ра ин спек ци ја из ста-
ва 1. овог чла на по сту па у скла ду са за-
ко ном ко јим се уре ђу ју ње на овла шће-
ња.

VI. КА зне не Од Ред бе

члан 35.

Нов ча ном ка зном у из но су од 200.000 
до 800.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр-

шај по сло да вац са свој ством прав ног 
ли ца, ако: 

1) не из рек не ме ру за спре ча ва ње 
зло ста вља ња до окон ча ња по ступ ка 
(члан 24); 

2) от ка же уго вор о ра ду, од но сно из-
рек не ме ру пре стан ка рад ног од но са 
су прот но од ред ба ма овог за ко на (члан 
26. став 5);

3) по сту пи су прот но од ред ба ма 
овог за ко на о за шти ти уче сни ка у по-
ступ ку за за шти ту од зло ста вља ња 
(члан 27).

Нов ча ном ка зном од 100.000 до 
400.000 ди на ра за пре кр шај из ста ва 1. 
овог чла на ка зни ће се пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 10.000 до 40.000 
ди на ра за пре кр шај из ста ва 1. овог 
чла на ка зни ће се од го вор но ли це у 
прав ном ли цу.

члан 36.

Нов ча ном ка зном у из но су од 100.000 
до 400.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр-
шај по сло да вац са свој ством прав ног 
ли ца, ако не упо зна за по сле ног са за-
бра ном вр ше ња зло ста вља ња у скла ду 
са од ред ба ма овог за ко на (члан 7. став 
1. и члан 37).

Нов ча ном ка зном од 10.000 до 40.000 
ди на ра за пре кр шај из ста ва 1. овог 
чла на ка зни ће се пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 5.000 до 30.000 
ди на ра за пре кр шај из ста ва 1. овог 
чла на ка зни ће се од го вор но ли це у 
прав ном ли цу.

VII. ПРе лА зне и зА вР Шне 
 Од Ред бе

члан 37.

По сло да вац је ду жан да оба ве зу из 
чла на 7. став 1. овог за ко на из вр ши 
пре ма за по сле ни ма ко ји су код ње га у 
рад ном од но су на дан по чет ка при ме-
не овог за ко на, у ро ку од 30 да на од да-
на по чет ка при ме не овог за ко на. 

члан 38.

Под за кон ски акт из чла на 28. овог за-
ко на ми ни стар ће до не ти у ро ку од 90 
да на од да на сту па ња на сна гу овог за-
ко на.

члан 39.

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”, а при ме њи ва-
ће се по ис те ку 90 да на од да на ње го вог 
сту па ња на сна гу.
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ПОШТАРОв леТ (ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТНОМ СНАГОМ ИСПОВЕСТИ)

БранкоКалајановић:Немој,па
сенебој!

Ка да сте се и где за по сли ли?

У За гре бу 15. ју ла 1978. го ди не, а у 
по шти у Чач ку 1983. го ди не.

Шта не би сте ради ли?

Оно у шта не ве ру јем.

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

Ма ло у од но су на дру ге, ми слим 
да је то гу бље ње вре ме на. Или се, 
мо жда, ва рам.

Шта сте не дав но са ња ли?

То ли ко то га, јер... ро ман ти чар је 
стал но из ме ђу сна и ја ве.

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

„Не мој, па се не бој”. А ша љи ву: „Са-
мо бу да ле по бе ђу ју у жи во ту, за то што 
па мет ни ви де ису ви ше пре пре ка, па 
од у ста ну и пре не го што поч ну”.

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

Сви та ње, ви кенд, ле то и све тлост 
у ав гу сту.

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

Зла ти бор је мо ја ве ли ка љу бав и 
оства ре ње мо јих же ља.

Ка да сте би ли на зи мо ва њу?

Про шле го ди не, ски ја шки ви кенд 
на Ко па о ни ку.

Че га се пла ши те?

Да чо век чо ве ку бу де вук. Или, да 
вук ву ку бу де чо век.

Ка да се осе ћа те као у клоп ци?

Зар цео жи вот ни смо по ма ло за-
ро бље ни ци не че га или не ко га?

Че му се нај ви ше раду је те?

Кад во лим и кад сам во љен.

Шта је то син ди кал на бор ба?

Окре ну ти бе гов ску пи ра ми ду на-
о пач ке. Као ле ви чар и син ди кал ни 
бо рац ми слим да је то и бор ба про-

тив гло ба ли за ци је и нео ли бе ра ли-
зма. За пра во, ве ру јем и бо рим се да 
Бог и Чо век, а не са мо Тр жи ште, бу-
ду ре гу ла то ри вред но сти.

Шта је то по тро шач ка кор па?

Тра гич но пра зна ко ша ри ца.

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?

Лех Ва лен са.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?

Не но сим нов ча ник.

Ко је но ви не чи та те?

Пр во Спорт ски жур нал, па оста ле.

Шта гле да те на ТВу?

„Шо ји ћа” опу ште но, Днев ник ра ди 
пот пу ни јег ин фор ми са ња, ве ли ке 
спорт ске до га ђа је...

Ко ли ко има те при ја те ља?

Мно го, а у мом ср цу има ме ста за 
још ви ше.

Шта нај ви ше це ни те код при ја
те ља?

Што су у ме ни про на шли огле да ло 
сво је ду ше.

Ка кве сте на ра ви?

При сто јан и пра ве дан. 

О че му не же ли те да при ча те?

О по ве ре ним тај на ма.

Шта ни ка да не би сте опро сти ли?

Пре ва ру.

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

Они ма ко ји ма сам из не ха та учи-
нио не што на жао.

Шта је за вас сре ћа?

Сре ћа је ста ње ду ха.

Ка ко за ми шљате са вр ше ну сре ћу?

Ус по ста вља њем хар мо ни је.

Ко ме ће те би ти веч но за хвал ни?

Ро ди те љи ма и су пру зи.

Је дан од не сум њи вих пр ва ка на-
шег Син ди ка та, Бран ко Ка ла ја но вић, 
пле ни отво ре но шћу, ста ло же но шћу, 
от ме ном му дро шћу, од лич ним по-
зна ва њем син ди кал ног по кре та и 
огром ном енер ги јом. На Из бор ној 
скуп шти ни на Зла ти бо ру, као кан ди-
дат за се кре та ра, одр жао је бе се ду 
за пам ће ње: ис кре ну, искри ча ву, на-
би је ну чи ње ни ца ма и са ја сним оце-
на ма ста ња у Син ди ка ту и ком па ни-
ји. Од 88 де ле га та, њих 66 да ли су му 
глас по ве ре ња у озбиљ ној кон ку-
рен ци ји још два кан ди да та, чла но ва 
до та да шњег Из вр шног од бо ра.

Ди пло ми ра ни еко но ми ста Бран ко 
Ка ла ја но вић се кре тар је Син ди ка та 
ПТТ рад ни ка Ср би је од 2005. го ди-
не. Са да је за по чео дру ги ман дат. 
Ро ђен је 30. ав гу ста 1959. го ди не у 
Зе му ну. Су пру га Дра га на за по сле на 
је у РЈ ПС у Чач ку, а си но ви Игор и 
Ла зар су сред њо школ ци.

Од 1978. до 1983. го ди не ра дио 
је као вој но ли це у За гре бу, а на кон 
за вр ше не Ви ше ПТТ шко ле по чи ње 
са по слом у та да шњем ООУР-у ПТТ 
Ча чак. 

У По шти је био: шал тер ски рад ник, 
кон тро лор по штан ског са о бра ћа ја, 
управ ник по ште пр вог ре да Ча чак 
2, ре фе рент и ор га ни за тор по сло ва 
до ста ве, глав ни са рад ник у Сек то ру 
за упра вља ње ри зи ком.
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Шта је ва ша нај драго це ни ја 
 имо ви на?

Нај дра го це ни ја ми је по ро ди ца, а 
од имо ви не на след ство.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?

Хва ли мо кул ту ру, исто ри ју и тра-
ди ци ју, а „ужи ва мо” у „Ве ли ком бра-
ту”, „Фар ми” и „Гранд па ра ди”...

Ко ја на да др жи чо ве чан ство?

На да у бо ље су тра.

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

Из ба лан си ра но, да кле: тем по дик-
ти ра Тво рац. Ако убр за ва мо ма те ри-
јал ни аспект, за о ста је ду хов ни...

Шта ми сли те о тран зи ци ји?

Ја сам се ро дио, ра стао и са да жи-
вим у „пре ла зном пе ри о ду”, та ко се 
не ка ко звао, та ко не ка ко и са да из-
гле да...

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

Си во-пла ву.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

Ме шу Се ли мо ви ћа.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

Са ву Шу ма но ви ћа.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?

Оно што ме не уни шти, оја ча ме.

Зна те ли шта су сек те?

Су прот но од тра ди ци о нал не цр-
кве. Сек те су опа сне и ве ли ке зам ке.

Ко ја дро га је нај го ра?

Мо жда Ша ри ће ва.

Ко јим се спор том ба ви те?

Са да пре ска чем „пре пре ке”.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

У елек трон ској фор ми.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

Они су огле да ло По ште, ја их „го-
ти вим”, а на род их по шту је.

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

На жа лост, ни сам.

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

Има је дан ку ће рак у Сре му.

Шта је пре суд ни је: љу бав или ин
те рес?

На дам се да је сва ком у ин те ре су 
да во ли и да бу де во љен.

Дај те крат ку де фи ни ци ју По ште?

Би ла је ин сти ту ци ја, а шта ће би ти 
– ви де ће мо.

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

Pan ta rei. (Све те че, све се ме ња.)
(б.с.)

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

„Подељенатугауполајемања,
подељенасрећадвапутајевећа”
Ови сти хо ви пе сни ка Јо ва-

на Јо ва но ви ћа Зма ја нај бо ље 
опи су ју сми сао ху ма ни тар не 
ак ци је Син ди ка та ПТТ Ср би је 
у ко јој су до ни ра не деч је бол-
ни це у Бе о гра ду, Но вом Са ду и 
Ни шу. Рат ко Ри стић, пред сед-
ник син ди кал не ор га ни за ци је 
Син ди ка та ПТТ-а у Но вом Са-
ду, у име члан ства из Вој во ди-
не, уру чио је 20. апри ла Оде-
ље њу за хе ма то ло ги ју Деч је 
бол ни це у Но вом Са ду по клон 
– ма ши ну за пра ње и су ше ње 
ве ша. 

Уме сто да са сво јим вр шња-
ци ма упо зна ју жи вот кроз ра-
дост и игру, те шко обо ле ла де-
ца ко ја ле же на овом оде ље њу 
су о че на су са ду го трај ним бо-
рав ком у бол ни ци, а њи хо ви 
ро ди те љи, ко ји са њи ма де ле 
те шке тре нут ке на ле че њу у 

ода бе ре мо нај ко ри сни ји по-
клон. Они су из ра зи ли же љу 
да то бу де баш ма ши на ко ја ће 
им олак ша ти пра ње и су ше ње 
ве ша док бо ра ве у бол ни ци. 
Ми им на овај на чин по ру чу-
је мо да се те шки тре ну ци лак-
ше пре бро де уз по моћ при ја-
те ља. За по сле ни у По шти су 
увек де ли ли суд би ну дру штва 
– на ро чи то ка да је те шко. Увек 
смо би ли спрем ни да по мог-
не мо они ма ко ји ма је по моћ 
нај по треб ни ја, а на ше ве ли ко 
ср це ово га пу та смо по ка за ли 
бри гом о де ци“, ка же Рат ко Ри-
стић.

На то да од по шта ра увек мо-
гу ра чу на ти на пру же ну ру ку, 
под се ћа ће их и нат пис на ма-
ши ни на ко јој пи ше „Од рад ни-
ка По ште с´ љу ба вљу“.

Ратко Ристић предаје поклон

овој уста но ви, при мо ра ни су да 
у бол ни ци, ко ја је њи хов при вре-
ме ни дом, ство ре „кућ не“ усло-
ве. 

„Осо бље бол ни це и ро ди те љи 
обо ле ле де це по мо гли су нам да 



26    јун 2010 • број 156

ПОШТАР

У го ди ни ју би ле ја част да пред-
ста вља ПТТ си стем на за вр шни ци 
15. по ре ду Рад но-спорт ских так-
ми че ња има ло је сто ти нак так ми-
ча ра. У уло зи до ма ћи на био је град 
Кла до во и хо тел „Ђер дап“ на Ду на-
ву, ко ји су при ре ди ли ди ван до чек 
по шта ри ма уз сплет вла шких ига ра 
КУД „По лет“ из Кла до ва и пу шта њем 
го лу бо ва до бро до шли це. Ово го ди-
шњим так ми че њи ма и уче сни ци ма 
у пре ле пом ме сту на Ду на ву са бо-
га тим и ра зно вр сним са др жа ји ма 
би ло је на кло ње но и ле по вре ме, 
та ко да је до ма ћин при у штио го сти-
ма и не за бо рав но кр ста ре ње овом 
ве ли ком европ ском ре ком. Уз же-
љу да и 15. су сре ти бу ду успе шни, 
ка ко на спорт ском, та ко и на оном 
дру гом по љу, са но вим при ја тељ-

ФИНАЛА 15. РАДНО-СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ПОШТАРА СРБИЈЕ 

Узнакујубилеја

тач но ру ку ју по штан ским по шиљ-
ка ма. По бе дио је Не бој ша Иг ња тов 
из РЈ „Сом бор” са нај ма ње ка зне них 
по е на – 40. Дру го ме сто је осво јио 
Дра ган Шће па но вић из РЈ „Бе о град-
ски ве нац“ са 70 не га тив них по е-
на, док је тре ћим ме стом мо рао да 
се за до во љи Ра дан Не шо вић из РЈ 
„Про ку пље“, ко ји је за ра дио та ко ђе 
70 ка зне них по е на, али је у ко рист 
дру го пла си ра ног пре су ди ло не ис-
ку ство и ма њи број го ди на ста ро-
сти. 

Так ми че ње у бр зи ни и тач но сти 
при је ма до ку ме на та одр жа но је у 
по шти 19320 Кла до во, а по бе ди-
ла је, за хва љу ју ћи бр зи ни, Сла ви-
ца Кри во ка пић из РЈ „Бор“, док је 
дру ги био Зо ран Но ва ко вић из РЈ 
„Ва ље во”, та ко ђе са са мо јед ном 

стви ма и ле пим ути сци ма, игре је 
зва нич но отво рио Ми лош Ми шче-
вић, за ме ник ге не рал ног ди рек то-
ра По ште Ср би је.

РСИ у 2010. пам ти ће се и по то ме 
да су у зва нич ни про грам так ми че-
ња увр ште не и две но ве по штан ске 
ди сци пли не – „Спрет ност у упра-
вља њу мо пе дом и би ци клом и ру-
ко ва њу по штан ским по шиљ ка ма” и 
„Бр зи на и тач ност при је ма до ку ме-
на та”. Обе но ве ди сци пли не су се 
по ка за ле, по го то во пр ва, као за ни-
мљи ве и атрак тив не, пра во осве-
же ње РСИ.

У но вој ди сци пли ни так ми ча-
ри ма ни ма ло ни је би ло ла ко, јер 
осим спрет но сти у во жњи мо пе да 
и би ци кла, мо ра ли су и да бр зо и 

гре шком у ку ца њу, али спо ри јим 
вре ме ном. Так ми ча ри ре ги ја 2 и 3 
су дис ква ли фи ко ва ни због ви ше 

гре ша ка у ра ду. У нај а трак тив ни-
јој ди сци пли ни „Тр ча ње у по штан-
ским вре ћа ма“ Игор Ра де вић из РЈ 
„Кра гу је вац“ је осво јио пр во ме сто, 

дру ги је сти гао на циљ Дар ко Пе-
слаћ из РЈ „Но ви Сад“, док је Ми лан 
Стан ко вић из РЈ „Про ку пље“ по но-
вио про шло го ди шњи пла сман и 
био тре ћи.

Фуд ба ле ри „Зе му на“ ус пе ли су да 
по бе де у фи на лу еки пу из РЈ „Ниш”, 
али тек на кон пе на ла, ре зул та том 
5 : 4. Пр во по лу вре ме Ни шли је су 
ре ши ле у сво ју ко рист го лом Јан ко-
ви ћа у пе том ми ну ту из сло бод ног 
удар ца. У на став ку, већ по сле три 
ми ну та игре, пред став ни ци Че твр-
те ре ги је су по су ста ли и Ми ло ва-
но вић је по рав нао ре зул тат на 1 : 
1. По бед ник у фи нал ном ме чу на 
отво ре ном те ре ну сред њо школ-
ског цен тра, мо рао је би ти ре шен 
тек по сле пе на ла, а глав ни ак те ри 

Шампиони у малом фудбалу - екипа Земуна

Новосађанке - победнице финала у 
 одбојци за жене Трчање у врећама - увек атрактивно 

такмичење 

Такмичење у брзини и тачности 
 пријема докумената
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су по но во би ли Јан ко вић као тра-
ги чар са бе ле тач ке и Ми ло ва но-
вић, ко ји је ре а ли зо вао од лу чу ју ћи 
пе нал и до нео пе хар и пр во ме сто 
РЈ „Зе мун“.

Од бој ка ши це РЈ „Но ви Сад” са-
свим за слу же но су сла ви ле у фи-
на лу про тив еки пе из РЈ „Зе мун“ са 
2 : 0, у се то ви ма 25 : 21 и 25 : 17. У 
му шкој кон ку рен ци ји од бој ка ши 
РЈ „Ле ско вац“ су ове го ди не при-
ре ди ли из не на ђе ње и по бе ди ли 
еки пу РЈ „Кра ље во“ са 2 : 0 (25 : 20, 
25 : 15). Блок и на пад Ле сков ча на је 
пер фект но функ ци о ни сао и пе хар 
са свим за слу же но од ла зи на југ, а 
Ми лош По лић из по бед нич ке еки-
пе, по ми шље њу мно гих уче сни ка 
и го сти ју ,не зва нич но је и нај бо љи 
по је ди нац 15. РСИ у Кла до ву. У ко-

ово га пу та је од лу чи вао са мо је-
дан круг ви ше или ма ње. Ја сни Шо-
шкић из Зе му на ти ту лу је до не ло 59 
кру го ва, док је Је ле ни Са вић из РЈ 
„Кру ше вац“ са кру гом ма ње при па-
ло дру го ме сто. Тре ће ме сто са 57 

шар ка шком фи на лу еки па РЈ „Ја го-
ди на“ ни је ус пе ла да по но ви про-
шло го ди шњи успех, овог пу та су се 
на ме ри ли на спрем ну, ква ли тет ну и 
ис ку сну еки пу из РЈ „Бор“. Бо ра ни су 
три јум фо ва ли са 60 : 54 (15 : 15, 15 : 
7, 20 : 17, 10 : 15).

У стоном тенису Не над Илић из РЈ 
„ГПЦ Бе о град“ на ста вља по ста ром, 
по осми пут је осво јио ти ту лу нај-
бо љег. Јор дан Илић из РЈ „Кра ље-
во“ је осво јио дру го ме сто, док је 
Вла ди мир Пе тро вић из При шти не 
био тре ћи. У жен ској кон ку рен ци ји 
та ко ђе се по но ви ла при ча, о ти ту ли 
су од лу чи ва ле опет исте Сне жа не 
и опет је три јум фо ва ла Но во са ђан-
ка, Ра ду ло вић, док се так ми чар ка 
Ди рек ци је, Сне жа на Ива но вић, мо-
ра ла за до во љи ти дру гим ме стом. 
Тре ће ме сто је осво ји ла Гор да на 
Ђор ђе вић из РЈ „Бор“. 

О пла сма ну у пи ка ду за же не 

осво је них кру го ва при па ло је Ђур-
ђи ни Чан ков из РЈ „Сом бор“. У „тре-
ћем по лу вре ме ну“ пре ци зност и 
оштро око про ве ри ли су пред став-
ни ци по сло вод ства и син ди кал ци, 
ме ђу тим, ни је утвр ђе но ко је имао 
ви ше успе ха, јер се ни су про сла ви-
ли у, на око, ла кој ди сци пли ни. 

Так ми че ње у ша ху ове го ди не 
је би ло по је ди нач но у обе кон-
ку рен ци је, а по при ште бор би је 
би ла кон гре сна са ла хо те ла „Ђер-
дап“. Код же на по бе ди ла је Је ле-
на Зла тић из РЈ „Сом бор“ са 1,5 
по е на и ски ну ла са тро на де вет 
го ди на не при ко сно ве ну Ми ру Ђе-
рић из Ужи ца, ко ја је мо ра ла да се 
за до во љи тре ћим ме стом са по-
ла осво је ног по е на. Дру га је би ла 

Ан ђел ка Алек сић из РЈ „Ша бац“ са 
осво је ним јед ним по е ном. У му-
шкој кон ку рен ци ји по бе дио је Ду-
шан Ве лич ко вић из РЈ „Пан че во“ са 
три осво је на по е на, дру го ме сто 
при па ло је Пре дра гу Ђу ри ћу из 
Кра гу јев ца, док се тре ћим ме стом 
мо рао за до во љи ти Дра ган Ра ден-
ко вић из РЈ „За је чар“.

Тра ди ци о нал на ре ви јал на утак-
ми ца у ма лом фуд ба лу из ме ђу 
еки па Син ди ка та и По сло вод ства 
за ме ње на је од бој ком на пе ску. 
Син ди кал ци су по бе ди ли са 2 : 0 
(21 : 17, 21 : 16) у утак ми ци ко ја је 
у ве ћем де лу би ла за ни мљи ва, 
атрак тив на и не из ве сна. По бе да 
је оства ре на за хва љу ју ћи Сне жа-
ни Ива но вић, ко ја је би ла играч 
утак ми це и са не ко ли ко асо ва сво-

јој еки пи до не ла три јумф. У еки пи 
По сло вод ства тру ди ли су се Дра-
го слав Ра ши нац и ни шки тан дем 
Ја ној лић-Пе тро вић, што је би ло 
не до вољ но за пре о крет.

бра ти слав не шић

Екипа РЈ „Бор“ преузела је титулу од 
кошаркаша из Јагодине

Атрактивна дисциплина: Руковање 
 поштанским пошиљкама

Пехар заслужено одлази на југ: Одбојкаши РЈ „Лесковац“

Одбојка на дунавском песку: Синдикалци 
су били бољи од Пословодства
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ПОШТАР

„Од слављеника сам као млад 
инжењер машинства могао да на-
учим све о струци, међуљудским од-
но сима и родитељским дужности ма. 
Он је оличење части и поштења. Ни-
кад није имао длаке на језику, да сва-
ком каже оно што заслужује, и доб ро 
и лоше. Увек је био са својим рад ни-
ци ма, без обзира какви про бл е ми 
су требали да се решавају”, ре као 
је Милан Јовановић, доскораш њи 
директор РЈ „Аутопревоз” на све ча-
ном испраћају Момчила Илића, који 
је 40 година преда но ра дио у овој 
радној јединици. О слављени ку ње-
го ве колеге, које су напуни ли ма лу 
са лу на првом спрату у седишту ове 
радне јединице на Вождовцу, ка жу 
да је први долазио на посао, и то 
један сат пре почетка радног вре-
ме на, а последњи одлазио са пос ла. 
На боловању је био само једанпут, 
1973. године и то девет да на због 
повреде прста на нози. 

МОМЧИЛО ИЛИЋ, ПОСЛОВОЂА АУТОМЕХАНИЧАРА У РЈ „АУТОПРЕВОЗ”, 
СВЕЧАНО ИСПРАЋЕН У ПЕНЗИЈУ

Напосаодолазиопрви,
аодлазиопоследњи

Момчило Илић, не за бо ра вља ју-
ћи да иста кне да је данас ње го ва 
највећа радост четворогодиш ња 
уну ка Јелена. 

ди ни ци а не ки су да нас у с пеш ни у 
при ватном послу и у дру гим фир-
ма ма. Ипак, на инсистирање писца 
овог текста, помиње и оно што му 
је као ружна страна посла оста ло 
у сећању: „То је рад у периоду сан-
кци ја, ка да смо резервне де ло ве 
за возила на бав ља ли на отпа ди-
ма, као и када Телеком Србија, у 
периоду од 2004. до 2006. го ди не, 
ни ј е одржавао возила у на шој рад-
ној је диници”. Али, ни је Момчи-
ло Илић био само добар рад ник 
и пословођа, већ је у два манда та 
био и председник Радничког са ве та 
некадашњег ООУР-а „Аутогаража”. 

лична карта мога друга 
моме

 „То је било у данима младим
Све остављам почињем да ра-

дим.
Прво Мома контролор је посто
Поштен брате и био и осто. 
После тога пословођу желе
„Момчило ће” једноставно веле
Приста Мома и радио доста
До пензије пословођа оста”.

Инсерт из песме Драгомира 
Ђокића, познатијег као Брада, кон-
тролора и најбољег друга и сарад-
ника Момчила Илића. 

„Мој највећи успех је што сам 
1965. го ди не, као петнаестого ди-
шњак, до шао из Ваљевске Ка ме ни-
це у Бе оград, да учим аутомеха ни-
чар ски за нат и постао цењен чо век. 
Брзо сам напредовао: 1971. го ди не 
по стајем пословођа аутомеха ни ча-
ра. Че ти ри године након пов рат ка 
из ЈНА, а годину дана по женид би, 
добијам сина”, прича свој жи вот 

„У раду сам увек тражио ону леп-
шу стр а ну. Посебно сам волео рад 
са младима, према којима сам био 
и то ле рантан а понекад и ри го ро-
зан, али све за њихово добро, као 
и до бро оних чији су животи за ви-
си ли од исправности возила. Мото, 
ко га сам се увек придржавао: рад, 
ред и дисциплина, без кога нема ус-
пе ха, пре носио сам и на њих”, ка же 
Момчило Илић, који је обучио око 
30 младих колега, аутомеханича ра, 
од којих су неки остали у Рад ној је-

Синдикат ПТТ Србије цени и подржа-
ва рад својих чланова

Поклон другара за лакши рад у 
пеnзији: Тример за кошење траве

Брада испевао шаљиву песму о 
слављенику

„Неупоредиво боље управља-
ње би ло је у време радничких са-
ве та не го са да, у вре ме управних 
од бо ра, јер се радило у комиси ја-
ма и подкомисијама и запосле ни 
су, за разлику од данас, имали ко-
ме да се жале”, истиче Илић, човек 
ко ји је од првог дана у Синдика-
ту ПТТ-а Србије, уз напомену „да 
му ни кад није пало на памет да га 
мења”. А упра во због та квог од но са 
пре ма ра ду и вредностима синди-
кал ног организовања и де ло ва-
ња, слављенику су на све ча ном 
испраћају, у име Синдиката ПТТ 
Србије, честитали и предали при-
го дан поклон Бранко Калајановић 
и Славко Топалов. 

ненад новичић


