
1новембар 2010 • број 157     

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
Тема броја:
Измена Закона о ПИО   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 - 3

Србија се буни:
Не може без сагласности синдиката!    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4

Актуелно:
Телеком; Железница; добит...       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5

Колективно преговарање:
Корак напред у односу на садашње стање  . . . . . . . . . . . . . . .  6 - 7

Оснива се „За штит на ра ди о ни ца”:
Заштитити запослене са инвалидитетом   . . . . . . . . . . . . . . . .   8 - 9

„Редефинисање” контролорског кадра:
Ко је следећи?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10

Синдикат о стању у Србији:
Власт не слуша глас свог народа   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     11

Регионалне активности   . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     12 - 15

Од броја до броја:
Тужне јесени и друге приче   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16 - 17

Правилник о спречавању злостављања на раду   . . . . . .   17 - 21

Поштаров лет:
Од лењости нема теже болести!    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22 - 23

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

157-ми број По шта ра у ко ме смо по-
ку ша ли да за вас об ра ди мо и пре не-
се мо вам све бит ни је син ди кал не ак-
тив но сти у Пред у зе ћу а и ши ре.

Тема овог броја је реформа 
пензијског система и покушај Владе 
Републике Србије да на мала врата 
прогура измене Закона о ПИО. Ту су 
из ве штаји са про те ста ко ји су одр-
жа ни у Бору и Но вом Са ду, а ко ји су 
резултирали повлачењем спорног 
законског предлога из процедуре. 
За сваку похвалу је чињеница да су у 
овом послу заједнички учествовале 
све релевантне синдикалне центра-
ле у Србији.

У овом бро ју још мо же те видети 
кратак пресек договорених измена 
Колективног уговора. Нови текст је 
свакако корак у напред у односу на 
садашње стање, а пре потписивања 
следи усаглашавање са представни-
цима Владе.

Продаја ''државних'' акција Теле-
кома је и даље актуелна синдикална 
тема. Саму продају нико неће спре-
чити јер је то, очигледно, највиши 
државни интерес. Ипак, активно се 
радило на заштити интереса наше 
компаније како би ефекти одласка 
Телекома били минимизирани.

Новина у овом броју су регионал-
не странице. На њима можете про-
читати о активностима регионал-
них скупштина али и синдикалних 
организација.

И на кра ју, же лим да вас још јед ном 
по зо вем на са рад њу, да нам ша ље те 
тек сто ве о де ша ва њи ма у ва шим сре-
ди на ма и та ко ак тив но уче ству је те у 
кре и ра њу на шег ли ста.
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Детаљ са синдикалног протеста: Тражимо минимум социјалне сигурности

Вла да Ср би је још јед ном је до ка за-
ла сво је не по што ва ње су штин ског 

со ци јал ног ди ја ло га, па је, под при ти-
ском ММФ-а, пре ско чив ши со ци јал не 
парт не ре, На род ној скуп шти ни куп-
шти ни до ста ви ла пред лог ре стрик-
тив ног за ко на, ко ји ди рект но по га ђа 
пен зи о не ре, а ин ди рект но за по сле не 
и бу ду ће пен зи о не ре. Бу ду ћи да смо, 
од са ме на ја ве, па жљи во пра ти ли 
ак тив но сти на из ме ни за ко на, и јав-
но ис ка зи ва ли не за до вољ ство ка ко 
по ступ ком та ко и пре ло же ним из ме-
на ма, Син ди кат ПТТ Ср би је је узео 
ак тив но уче шће у на ја вље ним про те-
сти ма и ак тив но сти ма.

Оче ку је мо да ће се о За ко ну рас-
пра вља ти на пр вом ре дов ном за се да-
њу скуп шти не, па је наш основ ни зах-
тев да се исти по ву че из про це ду ре. 
Ком про мис на ко ји мо же мо при ста ти 
је сте да се за др жи за штит на кла у зу-
ла да пен зи је не мо гу па сти ис под 60 
од сто про сеч не за ра де, на оста нак 
мо гућ но сти бе ни фи ци ра ног рад ног 
ста жа за по је ди на за ни ма ња, као и да 
се у оства ри ва њу пра ва на ста ро сну 
пен зи ју не мо гу из јед на чи ти му шкар-
ци и же не.

На ша је оба ве за да, као и ве ћи на 
син ди ка та у Евро пи, оштро ре а гу је-
мо про тив ова квог да љег ума ње ња 
пра ва иона ко си ро ма шних гра ђа на 
Ср би је, па су и бу ду ће ак тив но сти 
усме ре не на мо би ли за ци ју и ис ка зи-
ва ње не сла га ња до ис пу ње ња на ших 
зах те ва. Наш за да так у овим те шким 
вре ме ни ма је да се одр жи ми ни мум 
со ци јал не си гур но сти у Ре пу бли ци 
Ср би ји. 

ПРИ МЕД БЕ
Син ди ка ти сма тра ју не при хва тљи-

вим са др жај пред ло же них из ме на и 

ИЗ МЕ НА ПЕН ЗИЈ СКОГ СИ СТЕ МА МО РА ИМА ТИ ШИ РО КИ ДРУ ШТВЕ НИ КОН СЕН ЗУС 

ПредлогзаконаоПИОујединио
синдикатеуСрбији

Пред лог За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, ко јим се на нај гру бљи на чин бит но ума њу ју 
пра ва са да шњим и бу ду ћим пен зи о не ри ма, али и из у зет но те жак ма те ри јал ни и со ци јал ни по ло жај за-
по сле них, ује ди нио је син ди ка те у Ср би ји, ко ји су се до го во ри ли да за јед нич ки ор га ни зу ју ак ци је ка ко тај 
за кон не би био усво јен. У свим овим ак тив но сти ма по ред Кон фе де ра ци је сло бод них син ди ка та, чи ји смо осни вач 
и чла ни ца, уче ству ју и пред став ни ци Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је, Асо ци ја ци је сло бод них и не за ви сних 
син ди ка та, Ин ду стриј ских син ди ка та Ср би је и Ује ди ње них син ди ка та Ср би је „Сло га“.

до пу на и на чин на ко ји се спро во де 
из ме не За ко на о ПИО, као и то да је 
не до пу сти во да та кав за кон уђе у 
скуп штин ску про це ду ру, а да пре то-
га ни је о ње му рас пра вља но на Со-
ци јал но еко ном ском са ве ту, што је 
и за кон ска оба ве за. Син ди ка ти ће, у 
ви ду аманд ма на, свим по сла нич ким 
гру па ма упу ти ти при мед бе и ста во-
ве ве за не за Пред лог за ко на о ПИО 
и ни зом дру гих ак тив но сти ука за ти 
на све не до стат ке тог ре стрик тив-
ног за ко на. 

Уко ли ко те ак ци је не бу ду до не ле 
ре зул та те, син ди ка ти ће ор га ни зо-
ва ти штрај ко ве и ма сов не про те сте, 
на ко ји ма ће, осим зах те ва ве за них 
за тај пред лог за ко на, скре ну ти па-
жњу и на из у зет но лош ма те ри јал ни 
и со ци јал ни по ло жај за по сле них, 
да ље по сле ди це еко ном ске кри зе 
и ре ал ни пад за ра да, при ва ти за ци-
ју јав них пред у зе ћа, за шти ту рад них 
ме ста и на ја ве из ме на За ко на о ра-
ду.

Основ ни про блем са ко јим се су-

о ча ва мо је што вла да по ку ша ва да 
до но ше њем по је ди них за ко на, ме ђу 
ко ји ма је и овај о из ме на ма за ко на 
о пен зиј ско - ин ва лид ском оси гу ра-
њу, у бу дућ но сти сма њи пра ва за по-
сле них. Уко ли ко се тај за кон усво ји, 
пен зи је ће у на ред ном пе ри о ду би ти 
до ста ни же. То се не ће де си ти у пр-
вих го ди ну до две да на, али од 2013. 
го ди не пен зи је би мо гле да пад ну на 
ис под 50, па чак и на ис под 40 по сто 
про сеч не пла те!

Бо ри ће мо се да про сеч на пен зи-
ја не мо же да бу де ни жа од 60 од сто 
про сеч не за ра де у Ср би ји, као и да 
се те ку ће пен зи је об ра чу на ва ју по 
„швај цар ској фор му ли” и ускла ђу ју 
са кре та њем за ра да, а да ми ни мал на 
пен зи ја не мо же да бу де ни жа од 25 
од сто про сеч не за ра де у ре пу бли-
ци. За син ди ка те је не при хва тљи-
во и по ди за ње зах те ва ног ста жа за 
же не са 35 на 38 го ди на и ста ро сне 
гра ни це са 53 на 58 го ди на, као и да-
ље по гор ша ва ње ег зи стен ци јал ног 
по ло жа ја пен зи о не ра.
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РАЗ ГО ВО РИ СИН ДИ КА ТА СА ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА ММФ-А

ГосподариСрбије
инашихсудбина

ПРА ВЕ РЕ ФОРМЕ 
НИ ЈЕ БИ ЛО

Ни је ов де реч о ре фор ми пен зиј-
ског си сте ма, јер пра ве ре фор ме у 
Ср би ји ни је ни би ло, већ о по ку ша ју 
да се пре ко пен зи о не ра рав на ју ра-
чу ни са ММФ-ом и дру гим ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма. Др жа ва се 
упор но оглу шу је о пред ло ге да се 
фон до ви ма вра ти имо ви на, да се пре 
ре фор ме пен зи о ног си сте ма ре фор-
ми шу др жав на упра ва и јав на пред-
у зе ћа и да фон до ви до би ју по део 
имо ви не ка ко би има ли свој но вац 
ко јим би рас по ла га ли.

Оно што се до са да ура ди ло, а што 
Вла да Ср би је на зи ва ре фор мом пен-
зиј ског си сте ма, то су са мо ко зме-
тич ке из ме не и по ку шај да се, кроз 
сма њи ва ње пра ва пен зи о не ра, сма-
њи при ти сак на бу џет. Очи глед но је 
да власт не зна ка ко да обез бе ди до-
вољ но нов ца за функ ци о ни са ње др-
жа ве и све ве ћег др жав ног апа ра та, 
па се ко ла ло ме на нај си ро ма шни јем 
сло ју гра ђан ства – пен зи о не ри ма.

Функ ци о ни са ње пен зиј ског си сте-
ма је зна чај но и озбиљ но пи та ње за 
све гра ђа не Ср би је, и оно не би сме-
ло да бу де плод не ка квог по ли тич ког 
до го во ра, већ мо ра да има ши ро ки 
дру штве ни кон сен зус. Со ци јал но од-
го вор на вла да ни ка ко не би сме ла да 
усво ји овај за кон и не би тре ба ло да 
све ра ди са мо да би се удо во љи ло 
ММФ-у.

ПРИ ТИ САК НА ВЛА ДУ
Са да је пра ви тре ну так да се из вр-

ши при ти сак и то не са мо по пи та њу 
спор ног за ко на већ и ка ко би се при-
вре да по кре ну ла и по пра вио ве о ма 
лош по ло жај за по сле них. За ра де су 
у про се ку сма ње не за 30 од сто, број 
не за по сле них је све ве ћи, док се 
го то во ви ше ни шта не про из во ди. 
Има мо ни же пла те не го што има ју 
ко ле ге у Ма ке до ни ји, 30 од сто ни же 
не го у Цр ној Го ри и Бо сни, а у Хр-
ват ској и Сло ве ни ји пла те су ду пло 
и тро стру ко ве ће од на ших. Зар код 
њих ни је свет ска еко ном ска кри за, 
зар их не по га ђа исто што и нас?

Већ го ди ну да на по ску пљу ју про-
из во ди ко је кон тро ли ше др жа ва, а 
пла те ни за ди нар ни су по ве ћа не већ 
две го ди не, а не до зво ља ва се ни по-
ве ћа ње ми ни мал не за ра де од ко је 

не мо же да се пре жи ви ни пет да на у 
ме се цу! Ово је про блем свих гра ђа на 
Ср би је ко ји жи ве од сво га ра да и по-
треб но је да се у ње го во ре ша ва ње 
укљу че све струк ту ре у дру штву.

За јед нич ка ак ци ја нај ве ћих син ди-
кал них цен тра ла у Ср би ји је сна жна 
по ру ка ак ту ел ном ре жи му о не ми ре-
њу син ди ка та са ста њем у др жа ви и 
уко ли ко су они од го вор ни, бр зо ће-
мо до ћи за пре го ва рач ки сто. Али, 
ако до искре ног ди ја ло га не до ђе 
и не бу де спрем но сти да власт чу је 
глас на ро да, спрем ни смо да иза ђе-
мо на ули це и да се так ми чи мо у ра-
ди ка ли за ци ји са, на при мер, син ди-
ка ти ма у Грч кој или Француској. 

Уко ли ко пред ви ђе не ак тив но сти 
не да ју оче ки ва не ре зул та те, по кре-
ну ће мо ини ци ја ти ву о ре фе рен ду-
му на ко ме ће се на род из ја сни ти 
о пред ло же ним из ме на ма За ко на о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу, а мо жда и о не ким дру гим пи та-
њи ма ко ја се ти чу свих нас, као што 
је на ја вље на про да ја Те ле ко ма.

На кон одр жа них про те ста у Кру-
шев цу, Бо ру и Новом Саду, оно га да-
на ка да у пар ла мен ту поч не рас пра-
ва о не при хва тљи вом за ко ну би ће 
ор га ни зо ван и ма сов ни про тест у Бе-
о гра ду, где не ће мо са мо да про ше та-
мо, ве ће ће мо та мо би ти све док не 
ре ши мо сва го ру ћа пи та ња.

На са стан ку са пред став ни ци ма ММФ-а син ди кал ним ли де ри ма ја сно је ста-
вље но до зна ња да је са ста нак ви ше ин фор ма тив ног ка рак те ра и да у овом 
тре нут ку не ма мо гућ но сти за би ло ка кве пре го во ре око под не тих при мед би 
и зах те ва син ди ка та. 

На пи та ња ко ја је Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди ка та до ста ви ла Кан це-
ла ри ји ММФ у Бе о гра ду и ко ја је на са стан ку по но вио пред сед ник КСС Иви ца 
Цве та но вић, до би ли смо обра зла же ња за што су на ши пред ло зи од би је ни.

У од го во ри ма се на во ди да су пред ло зи син ди ка та у ве зи са из ме на ма За-
ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу ап со лут но не при хва тљи ви са 
ста но ви шта до го во ре них смер ни ца Вла де Ср би је и ММФ-а око во ђе ња фи-
нан сиј ско-мо не тар не по ли ти ке у на ред ном сред њо роч ном пе ри о ду, сма ње-
ња бу џет ског де фи ци та и уго во ре них кре дит них аран жма на. Син ди ка ти ма је 
ја сно да та по ру ка да ће, уко ли ко бу ду и да ље ин си сти ра ли на сво јим пред-
ло зи ма, ММФ тра жи ти од Вла де да пред ло жи још не по вољ ни је од ред бе за 
за по сле не и бив ше за по сле не. 

У ве зи са при ва ти за ци јом ве ли ких др жав них си сте ма пред став ник ММФ је 
из ја вио да се за ла же за њи хо во ре струк ту ри ра ње у ци љу ефи ка сни јег и еко-
но мич ни јег ра да, јер се за ту на ме ну одо бра ва ју и зна чај на фи нан сиј ска сред-
ства, а да пи та ње при ва ти за ци је за ви си од по ли ти ке Вла де и ње не про це не да 
ли је она у скла ду са стра те ги јом еко ном ског и при вред ног раз во ја Ср би је. 

Пи та ње од мр за ва ња за ра да за по сле них у ве ли ким др жав ним си сте ми ма и 
јав ном сек то ру ММФ ви ди са мо у кон тек сту одр жа ња при хва ће ног бу џет ског 
де фи ци та и сма ње ња јав не по тро шње, ко ји су до го во ре ни у пре го во ри ма са 
Вла дом Ср би је. Из тог раз ло га је, пре ма њи хо вом ми шље њу, не при хва тљи во 
по ве ћа ње пла та у овој го ди ни, јер уште да у том сми слу ни је би ло. Мо гу ће по-
ве ћа ње за ра да је до го во ре но са Вла дом Ре пу бли ке Ср би је тек за дру гу по ло-
ви ну 2011. го ди не. 

Пред сед ник Кон фе де ра ци је је по сле од го во ра ММФ-а ис та као да ова кав 
со ци јал ни ди ја лог, у ко јем се син ди ка ти ста вља ју пред свр шен чин и са мо оба-
ве шта ва ју о већ до го во ре ним пи та њи ма ко ја ди рект но ути чу на по гор ша ње 
со ци јал но-еко ном ског по ло жа ја за по сле них, не мо гу про ћи без со ци јал них 
су ко ба.



4    новембар 2010 • број 157

ПОШТАР

На кон одр жа них син ди кал них 
про те ста у Кру шев цу, Бо ру и Но-

вом Са ду и на ја вље ног при ку пља ња 
пот пи са за рас пи си ва ње ре фе рен-
ду ма, Вла да Ср би је најпре је по ву кла 
из скуп штин ске про це ду ре Пред лог 
за ко на о из ме на ма и до пу на ма За-
ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, а само неколико да на 
на кон тога на ја ви ла његово вра ћа-
ње пред по сла ни ке, без постиг ну тог 
до го во ра са синдикатима.

Ипак, ве ли ка је ствар што су ује ди-
ње ни син ди ка ти из во је ва ли пр ву по-
бе ду, и што смо успе ли да уз дрма мо 
вла да ју ћу коали циј у, али смо били 
свесни да пра ва ак ци ја тек сле ди.

У наставку следи кра так пре сек до-
са даш њих актив но сти.

Про тест у Бо ру
У Бо ру је 29. сеп тем бра, на Европ-

ски дан ак ци је про тив свет ске еко-
ном ске кри зе, одр жан ве ли ки син ди-
кал ни про тест са ко га је, у име свих 
за по сле них, не за по сле них, же на и 
му шка ра ца, мла дих и ста рих, пен зи-
о не ра и оних ко ји ће то тек по ста ти, 
оја ђе них и обес пра вље них гра ђа на 
Ср би је, по ру че но да син ди ка ти Ср би-
је, удру же ни у за јед нич ком на сту пу, 
не за до вољ ни со ци јал ном и еко ном-
ском по ли ти ком вла де, јав но из ра жа-
ва ју свој гнев због све ни жих за ра да и 
пен зи ја, сва ко днев них по ску пље ња и 
не ста ши ца, кр ше ња и ума ње ња пра ва 
рад ни ка, си ро ма штва и рас ту ће со ци-
јал не не јед на ко сти, ве ли ког бро ја не-
за по сле них и гу бит ка рад них ме ста, 
да љег про па да ња пред у зе ћа, па да 
стан дар да, нео д го вор них по сло дав-
ца и нео д го вор не вла де, не по сто ја ња 
ко лек тив них уго во ра и на ја ве при ва-
ти за ци је ве ли ких др жав них си сте ма, 
јав них и ко му нал них пред у зе ћа без 
ува жа ва ња ста во ва син ди ка та и ши ре 
јав но сти.

Оку пље ни су по ру чи ли да од би-
ја ју пред ло же ни За кон о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу, јер се њи-

СРБИЈА СЕ БУНИ

Неможебезсагласности
синдиката!

ме су жа ва пер спек ти ва за мла де и 
оне мо гу ћа ва до сто јан стве на ста рост. 
Усва ја њем овог за ко на гу бит ни ци ће 
би ти сви – за по сле ни, јер ће од нос 
пр ве пен зи је и по след ње за ра де би-
ти још не по вољ ни ји, а ин ва лид ску 
пен зи ју ће мо ћи да оства ре са мо у 
слу ча ју пот пу ног гу бит ка рад не спо-
соб но сти што ће до ве сти до по гор-
ша ња њи хо вог здрав стве ног ста ња; 
не за по сле ни, јер ће због про ду же ња 
ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са ње, 
а у пр вом ре ду мла ди и ви со ко обра-
зо ва ни, све те же до ла зи ти до по сла; 
пен зи о не ри, јер ће у од но су на про-
сеч ну за ра ду пен зи је би ти све ни же.

Про тест ном ску пу при су ство ва ли 
су сви чла но ви Глав ног од бо ра Син-
ди ка та ПТТ Ср би је, али и на ши ак ти-
ви сти из Бо ра и око ли не.

Пот пи си за ре фе рен дум
У скла ду са За ко ном о ре фе рен ду-

му и на род ној ини ци ја ти ви, Ини ци-
ја тив ни од бор је под нео На род ној 
скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је Пред-
лог за рас пи си ва ње ре фе рен ду ма, 
ра ди при ку пља ња пот пи са гра ђа на, 
са пи та њем: „Да ли сте за по вла че ње 
Пред ло га за ко на о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу из скуп штин ске 
про це ду ре, ра ди прет ход ног уса-

гла ша ва ња са со ци јал ним парт не ри-
ма?”

Очи глед но је да смо овим ко ра ком 
озбиљ но уз др ма ли вла да ју ћу ко а ли-
ци ју. На дан ка да је за ка зан сле де ћи 
ве ли ки про тест у Но вом Са ду, вла да 
је на хит ној сед ни ци, те ле фон ским 
пу тем, до не ла од лу ку да се спор ни 
за кон по ву че из про це ду ре ра ди уса-
гла ша ва ња.

Масовно у Но вом Са ду
Син ди кал ци су на про тест ном ску-

пу на Тр гу сло бо де у Но вом Са ду 
пред ви ше хи ља да син ди ка ла ца из 
це ле Вој во ди не, по но ви ли раз ло ге 
ко ји су нас на те ра ли да уста не мо и 
ус про ти ви мо се на ме ра ма из на ших 
и свет ских цен та ра мо ћи.

Ис так ну та је чи ње ни ца да је вла да 
тога дана из скуп штин ске про це ду ре 
по ву кла спор не из ме не за ко на до-
каз да ви ше ни је дан за кон ко ји се ти-
че рад ни ка не мо же да се до не се без 
са гла сно сти син ди ка та. 

За са да је сто пи ра но при ку пља ње 
пот пи са за рас пи си ва ње ре фе рен-
дум а да љи ко ра ци ће за ви сти од 
ис хо да пре го во ра и потеза које ће 
учинити влада.  Јед но је си гур но, цр-
та је под ву че на, не ће мо од у ста ти од 
на ших зах те ва.

На радном задатку: Чланови Главног одбора у Бору
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И НА РЕД НЕ ГО ДИ НЕ ИСТА ОЧЕ КИ ВА ЊА

Зарадаиздобити
Што се ти че ди ви ден ди и пра ва на за ра ду из до би ти 

ко ју смо цр пе ли из до би ти Те ле ко ма, тра жи ће мо да и 
ове го ди не оства ри мо то пра во. Чи ње ни ца је да Те ле-
ком по слу је по зи тив но и да ће и ову го ди ну за вр ши ти са 
зна чај ним про фи том на свом ра чу ну. Већ смо упо зна ли 
над ле жне у Пред у зе ћу и ми ни стар стви ма да ће мо из не-
ти наш зах тев и, на осно ву њи хо вих ре ак ци ја, мо же мо 
да за кљу чи мо да ту не ће би ти ве ћих про бле ма.

ПРЕ НЕТЕ АК ЦИ ЈЕ ТЕ ЛЕ КО МА НА ДР ЖА ВУ

Транге–франге
Управ ни од бор ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” је до нео 

од лу ку о пре но су ак ци ја Те ле ко ма (са ко ји ма смо до 
са да, у име др жа ве, ми га здо ва ли) на др жа ву Ср би ју, 
ка ко би мо гао да се на ста ви за по че ти про цес про да је 
на ци о нал не те ле ко му ни ка ци о не ком па ни је.

На рав но да смо би ли про тив то га и да наш пред-
став ник у Управ ном од бо ру ни је гла сао за та кву од лу-
ку, али то ни је би ло до вољ но да се обо ри на лог Вла де 
Ср би је и до го вор из ме ђу ста на ка вла да ју ће ко а ли ци-
је. Бит но је ре ћи да по сто ји и дру га стра на ме да ље, 
јер смо са мо на овај на чин и ми као рад ни ци По ште 
до шли у по зи ци ју да кон кре ти зу је мо сво је пра во на 
ак ци је Те ле ко ма, с об зи ром на то да са мо др жа ва мо-
же да их еми ту је.

Пре до но ше ња од лу ке о пре но су ак ци ја са По ште на 
др жа ву из вр ше не су и не ке пред рад ње и то на на чин 
да је По шти и у на ред ном пе ри о ду обез бе ђен при ход 
од за куп ни на и ан тен ских си сте ма ко ји су на на шим 
објек ти ма. То је ја ко бит но за по сло ва ње на ше ком па-
ни је ко ја оства ру је зна чај не при хо де по том осно ву.

Ка ко би се оси гу ра ло не сме та но функ ци о ни са ње 
на шег си сте ма, др жа ва ће пре не ти сво је ак ци је у Бан-
ци По штан ској ште ди о ни ци на По шту, па ће мо та ко 
по но во би ти ве ћин ски вла сни ци са пре ко 90 про це-
на та уче шћа у вла снич кој струк ту ри ПШ ко ја је кон со-
ли до ва ла сво је по сло ва ње и оства ри ла про фит од 1,6 
ми ли јар ди ди на ра.

Ипак, чи ње ни ца да др жа ва, и по ред про ти вље ња 
јав но сти и син ди ка та, не од у ста је од про да је Те ле ко-
ма, до вољ но го во ри ко ли ки је ми нус у др жав ној ка си 
као и о ста њу у на шој при вре ди и еко но ми ји.

Крећемоупосао
саЖелезницом

Вла да Ср би је да ла је са гла сност да По шта уђе у по-
сао са Же ле зни цом око из град ње мре же оп тич ких ка-
бло ва по це лој Ре пу бли ци Ср би ји. Оче ку је се зна ча јан 
при ход од тог по сла ко ји би тре ба ло да на док на ди ма-
њак на стао од ла ском Те ле ко ма. По шта ће и да ље би ти 
но си лац свих спе ци јал них си сте ма ве за за вој ску, по-
ли ци ју, др жав ну без бед ност и слич но.

По свим ана ли за ма ко је има мо, тај по сао је де фи ни-
сан као ви со ко про фи та би лан. По слу ће се при сту пи ти 
фа зно и за по че так ће се ра ди ти на ко ри до ру Шид – Бе-
о град – Но ви Сад, а ка да све бу де за вр ше но би ће мо су-
вла сни ци ви ше од 2.000 ки ло ме та ра оп тич ке мре же за 
бр зи ин тер нет и спе ци јал не ве зе. То ће би ти др жав ни 
ре сурс ко ји ће, осим По ште и Же ле зни це, ко ри сти ти 
др жав ни ор га ни, те ле ко му ни ка ци о не ком па ни је, НИС 
и оси гу ра ва ју ћа дру штва. Оста так ре сур са ће би ти на 
тр жи шту.

Бунтрадника
широмЕвропе

Истог да на ка да и у Бо ру, одр жа ни су рад нич ки про-
те сти у 14 европ ских зе ма ља, од ко јих је нај број ни ји 
био марш ви ше де се ти на хи ља да љу ди у Бри се лу, пре-
сто ни ци Европ ске уни је. Нај же шће је би ло у Шпа ни ји, у 
ко јој је ви ђен пр ви син ди кал ни бунт у по след њих осам 
го ди на. По ред ве ли ких ску по ва у Бри се лу и Бар се ло ни, 
де мон стран ти су мар ши ра ли и ули ца ма Да бли на, Ли са-
бо на, Ри ма, Па ри за, Ри ге, Вар ша ве, Ни ко зи је, Бу ку ре-
шта, Пра га, Виљ ну са и Ати не. 

Рад ни ци су иза шли на ули це са ја сном по ру ком за 
европ ске ли де ре – још има вре ме на да се не уве де 
стро га штед ња и да се не сма њу ју рад нич ка пра ва. По 
ми шље њу син ди ка ла ца, уво ђе ње ме ра штед ње, по пра-
ви лу на ште ту рад ни ка и под из го во ром сма ње ња бу-
џет ских де фи ци та, у ве ћи ни европ ских зе ма ља има ће 
ка та стро фал не по сле ди це на по је дин це и на при вре ду.

Суровастатистикa
Број за по сле них у Јав ном пред у зе ћу ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја” на дан 15.10.2010. го ди не – 15220
Про сеч на бру то за ра да у По шти за сеп тем бар 2010. го-
ди не – 53.759,30 ди на ра
Про сеч на не то за ра да у По шти за сеп тем бар 2010. го-
ди не – 38.501,61 ди на ра
Це не на ма ло сеп тем бар 2010/ав густ 2010. го ди не – 
раст 1,0 од сто
Про сеч на бру то за ра да у Ре пу бли ци за ав густ 2010. го-
ди не –  47.190 ди на ра
Про сеч на не то за ра да у Ре пу бли ци за ав густ 2010. го-

ди не – 33.955 ди на ра
Ми ни мал на це на ра да – 90,00 дин/са ту
Ми ни мал на не то за ра да – 15.660 ди на ра
Про сеч на ме сеч на по тро шња по до ма ћин ству за дру-
ги квар тал 2010. го ди не –40.056 ди на ра
Сто па ин фла ци је за ав густ 2010. го ди не – 6,6 од сто
Сто па не за по сле но сти април 2010. го ди не – укуп но: 
19,2 од сто
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Као што смо већ пи са ли, кра јем 
ове ка лен дар ске го ди не пре-

ста је ва жност Ко лек тив ног уго во ра 
за Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја“. Фор ми ра на је Ко ми си ја за 
ко лек тив но пре го ва ра ње у ко јој, у 
име Син ди ка та ПТТ Ср би је, ак тив но 
ра де Алек сан дар Па вло вић, Слав ко 
То па лов и Ве сна Ба шић. На са стан-
ци ма ко ми си је још на по чет ку до го-
во ре но је да се иде на анек си ра ње 
по сто је ћег Ко лек тив ног уго во ра, јер 
је мно го лак ше на тај на чин до ћи до 
са гла сно сти Вла де Ср би је, а и обим 
уса гла ше них из ме на то до зво ља ва.

По чет ком ок то бра је за вр ше на 
пр ва фа за пре го ва ра ња са по сло-
вод ством и са да нас оче ку је уса гла-
ша ва ње са пред став ни ци ма вла де и 
над ле жних ми ни стар ста ва. По што се 
не ра ди о но вом тек сту Ко лек тив ног 
уго во ра, већ о анек си ра њу по сто-
је ћег ак та, изо ста ће кла сич на јав-
на рас пра ва. На свим син ди кал ним 
ску по ви ма ко ји су одр жа ва ни у то ку 
про це са пре го ва ра ња, на ши ак ти ви-
сти су има ли при ли ку да се упо зна-
ју са свим де та љи ма пред ло же ног 
анек са, али и да да ју сво је пред ло ге 
и ми шље ња.

И по ред чи ње ни це да је ово тек 
Пред лог анек са уса гла шен са мо са 
по сло вод ством, ра ди што бо ље ин-
фор ми са но сти пре но си мо вам нај-
бит ни је из ме не и пред ло ге ко ји су у 
ње му са др жа ни.

Сти му ла ци је и за ме не
Нај ви ше за мер ки и пред ло га са 

те ре на је сти гло у ве зи са зло у по-
тре бом пра ва ди рек то ра рад них је-
ди ни ца на ме сеч ну сти му ла ци ју за-
по сле них. За мер ке су се пре све га 
од но си ле на чи ње ни цу да се сти му-
ла ци ја ко ри сти ла као ко рек ци ја за-
ра де за по је дин це. 

Сле де ћи ве ли ки про блем са ко јим 
се су о ча ва мо је не до ста так ре зер ве 
у до став ним по шта ма и не мо гућ ност 
по што но ша да ко ри сте го ди шњи од-
мор. Ова два про бле ма су но вим ре-

УСПЕ ШНО ЗА ВР ШЕ НА ПР ВА ФА ЗА КО ЛЕК ТИВ НОГ ПРЕ ГО ВА РА ЊА

Коракнапредуодносуна
садашњестање

ше њем у Ко лек тив ном уго во ру спо-
је на та ко што ће се за по сле ном ко ји 
оба вља по сло ве до ста ве по штан-
ских по ши ља ка и ко ји, по ред сво јих 
по сло ва оба вља и по сло ве од сут ног 
за по сле ног, уве ћа ти за ра да до 30 
од сто у од но су на основ ну за ра ду и 
то из сред ста ва ко ја су пред ви ђе на 
за сти му ла ци је. Као кон трол на ме ра 
до го во ре но је да се ре пре зен та тив-
ним син ди ка ти ма, на њи хов зах тев, 

уче шћу у до би ти. То прак тич но зна чи 
да не ће мо мо ра ти да че ка мо усва ја-
ње и ре ви зи ју за вр шног ра чу на ка ко 
би ис пла ти ли за ра ду из до би ти.

Де фи ни са ње ме ста ра да
У чла ну 55 Ко лек тив ног уго во ра 

ре чи „ме ста ра да за по сле ног“, за-
ме њу ју се ре чи ма „се ди шта ор га ни-
за ци о ног де ла у ко ме је за по сле ни 
рас по ре ђен (рад на је ди ни ца, ди-

омо гу ћи увид у по дат ке о про ме ни 
за ра да по осно ву сти му ла ци ја.

Тре ба ре ћи да је би ло ве ли ких от-
по ра овом на шем зах те ву од стра не 
пре го ва ра ча ко ји су за сту па ли по-
сло вод ство, али да смо на кра ју ус-
пе ли да се са тим из бо ри мо. Сва ка ко 
да ово ни је иде ал но ре ше ње, али је 
си гур но ко рак уна пред у од но су на 
са да шње ста ње.

За ра да из до би ти
Ка ко би пред у пре ди ли про бле ме 

ко је смо има ли про те клих го ди на, а у 
ве зи су са ис пла том за ра де из до би ти, 
уса гла шен је пред лог да за по сле ни 
мо гу оства ри ти за ра ду из до би ти ко-
ја се ис пла ћу је на осно ву утвр ђе них 
ре зул та та по сло ва ња, по го ди шњем 
об ра чу ну или на осно ву про це ње-
них ре зул та та пре утвр ђи ва ња го ди-
шњег об ра чу на, сра змер но њи хо вом 

рек ци ја, је ди ни ца по штан ске мре же 
и др.)”. Ово је бит на про ме на јер оне-
мо гу ћа ва по сло дав ца да, ши ро ким 
ту ма че њем ме ста ра да, ши ка ни ра 
рад ни ка та ко што ће га по сла ти на 
рад да ле ко од ме ста ста но ва ња или 
ма тич ног ме ста ра да.

По сту пак утвр ђи ва ња ште те и 
на док на де ште те

Де фи ни сан је по сту пак утвр ђи ва-
ња и на док на де ште те за по сле ном 
од стра не по сло дав ца, што ра ни је 
ни је био слу чај. Ова ма те ри ја је де-
фи ни са на чла но ви ма 101 до 104 а 
до са да је био раз ра ђен мо дел на-
док на де ште те ко ји за по сле ни чи ни 
по сло дав цу.

Днев ни це
По сто јао је ве ли ки при ти сак по-

сло вод ства да се, због ви со ких тро-

Завршена прва фаза: Комисија за колективно преговарање
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шко ва за днев ни це на ни воу це лог 
Пред у зе ћа, пра во на днев ни цу сти че 
ако је ме сто у ко је пу ту је за по сле ни 
уда ље но од ме ста ра да за по сле ног 
ви ше од 80 ки ло ме та ра нај кра ћим 
пу тем. Ус пе ли смо да оспо ри мо овај 
пред лог и да та уда ље ност оста не 
50 ки ло ме та ра нај кра ћим пу тем, 
али је за то члан 57 про ме њен и са-
да гла си:

„За по сле ни има пра во на днев ни-
цу за да не про ве де не за слу жбе ном 
пу ту на осно ву пут ног на ло га за рад-
не да не и не рад не да не (ко ји су као 
не рад ни да ни утвр ђе ни на осно ву 
за ко на), од мо мен та по ла ска пре во-
зног сред ства из се ди шта ор га ни-
за ци о ног де ла у ко ме је за по сле ни 
рас по ре ђен, до мо мен та по врат ка у 
то се ди ште.“

Про ме њен је и члан 60 ко ји са да 
гла си: „За по сле ном на слу жбе ном 
пу ту при па да днев ни ца у ви си ни:

1.  100%, ако му ни је обез бе ђе на 
ис хра на;

2.  70%, ако му је обез бе ђе но пре-
но ћи ште са до руч ком;

3.  50%, ако му је обез бе ђе на ис-
хра на на ба зи по лу пан си о на.“

То пли оброк и ре грес
Због уоче них про бле ма у об ра чу-

ну за ра да и све ве ћих зло у по тре-
ба ове за кон ске ано ма ли је, би ло је 
нео п ход но за ме ни ти ме ста то плог 
обро ка и ре гре са. Су штин ски се ни-
шта не ће про ме ни ти, али ће би ти 
оне мо гу ће но да по је дин ци оства ре 
пра во на енорм но уве ћа ње за ра де 
и та ко не га тив но ути чу на чи та ву 
ма су за ра да у Пред у зе ћу.

Бри га за по ро ди цу 
пре ми ну лог рад ни ка

До го во ре но је и да се, по ред обез-
бе ђи ва ња ма те ри јал не по мо ћи у 
слу ча ју смр ти за по сле ног, по сло да-
вац оба ве же да, у слу ча ју по тре бе 
про це са ра да, при ли ком за по шља-
ва но вог ли ца, под истим усло ви ма, 
при о ри тет да де те ту или брач ном 
дру гу умр лог за по сле ног.

Ово је би ла прак са у на шем Пред-
у зе ћу али ни је би ла оба ве за. Ми сли-
мо да је из у зет но по зи тив на ствар 
да ова ква од ред ба сто ји у Ко лек тив-
ном уго во ру и да, у слу ча ју по тре бе, 

мо же мо да се по зо ве мо на ову од-
ред бу и та ко по мог не мо по ро ди ци 
пре ми ну лог рад ни ка. 

Мо бинг
Пред ло же но је уво ђе ње но вог 

чла на Ко лек тив ног уго во ра ко ји 
оба ве зу је ге не рал ног ди рек то ра 
Пред у зе ћа да утвр ди спи сак по-
сред ни ка, из ре да за по сле них, ко ји 
уче ству ју у по ступ ку за шти те од зло-
ста вља ња код по сло дав ца, у са рад-
њи са пред став ни ци ма ре пре зен та-
тив них син ди ка та.

Ускла ђи ва ње са ОКУ
При ли ком из ра де Анек са Ко лек-

тив ног уго во ра, би ло је по треб но 
уса гла си ти не ке од ред бе са Оп штим 
ко лек тив ним уго во ром.

То зна чи да се, 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 њем 
од ре ђе них по сло ва, од ре ђи ва ње 
за по сле них за чи јим је ра дом пре-
ста ла по тре ба вр ши при ме ном кри-
те ри ју ма утвр ђе них за ко ном и Оп-
штим ко лек тив ним уго во ром.

Тех но ло шки ви шак

Про бле му тех но ло шког ви шка 
смо по све ти ли по себ ну па жњу и то, 
пре све га, из пре вен тив них раз ло-
га. Из дво ји ли смо угро же не гру пе и 
до го во ри ли да по сло да вац не мо же 
до не ти од лу ку о пре стан ку рад ног 
од но са по осно ву ви шка за по сле-
них, без ње го ве са гла сно сти и то: 
ин ва ли ду ра да ко ји је ин ва лид ност 
сте као ра дом код тог по сло дав ца, 
ро ди те љу де те та са смет ња ма у пси-
хо фи зич ком раз во ју или утвр ђе ним 
ин ва ли ди те том, са мо хра ном ро ди-
те љу са де цом до 15 го ди на ста ро-
сти и за по сле ном ко ме не до ста је 
се дам го ди на до сти ца ња пра ва на 
ста ро сну пен зи ју (до са да је то би ло 
пет го ди на).

Пра во на од су ство ва ње 
са по сла

Бит но на гла си ти да се уки да пра во 
на ко ри шће ње од су ства (до три да-
на) по осно ву оба вља ња при ват них 
по сло ва. Ар гу мен та ци ја за то је би-
ла да су ма сов не зло у по тре бе овог 
пра ва. Ми смо ин си сти ра ли да се, 

уко ли ко се уки да то пра во, про ши-
ре дру га пра ва на од су ство та ко да 
се члан 25 ме ња и гла си: „За по сле-
ни има пра во на од су ство са ра да уз 
на кна ду за ра де у то ку ка лен дар ске 
го ди не у укуп ном тра ја њу до се дам 
рад них да на у слу ча ју:

• сту па ња за по сле ног у брак – 5 
рад них да на,

• скла па ња бра ка де те та – 1 рад ни 
дан,

• ро ђе ња де те та – 5 рад них да на, 
• по ро ђа ја дру гог чла на уже по ро-

ди це – 1 рад ни дан,
• по ла га ња струч ног или дру гог 

ис пи та – 1 рад ни дан, а нај ви ше 6 
рад них да на у то ку јед не ка лен дар-
ске го ди не,

• смр ти чла на уже по ро ди це – 5 
рад них да на,

• смр ти ро ди те ља, усво ји о ца, бра-
та или се стре брач ног дру га за по-
сле ног – 2 рад на да на,

• се лид бе соп стве ног до ма ћин ства 
на под руч ју истог на се ље ног ме ста 
– 1 рад ни дан, а из јед ног у дру го на-
се ље но ме сто – 3 рад на да на, 

• са ни ра ња по сле ди ца еле мен тар-
не не по го де на објек ту ста но ва ња – 
5 рад них да на,

• те же бо ле сти чла на уже по ро ди-
це – 7 рад них да на, 

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

• пре вен тив не ре ха би ли та ци је по 
упу ту по сло дав ца – до 7 рад них да-
на,

• по ла га ње све ча не за кле тве (отац 
и мај ка) – 1 рад ни дан, 

• сва ког до бро вољ ног да ва ња кр-
ви – 2 рад на да на. 

Чла но ви ма уже по ро ди це, у сми-
слу овог чла на, сма тра ју се: брач ни 
друг, де ца, бра ћа, се стре, ро ди те љи, 
усво ји лац, усво је ник, ста ра тељ и 
дру га ли ца ко ја жи ве у за јед нич ком 
по ро дич ном до ма ћин ству са за по-
сле ним“.

Сма тра мо да се овим из ме на ма 
не сма њу ју сте че на пра ва и да има 
ви ше по зи тив них по ма ка и про ши-
ре ња пра ва за по сле них од не га тив-
них. Оста је да се у на став ку пре го-
во ра из бо ри мо за овај пред лог што, 
зна мо из ис ку ства, не ће би ти ла ко.
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Кра јем ав гу ста у Бе о гра ду je 
одр жан пр ви са ста нак рад не 

гру пе ко ју је ге не рал ни ди рек тор 
Пред у зе ћа име но вао ра ди са гле-
да ва ња мо гућ но сти за фор ми ра ње 
„За штит не ра ди о ни це”, то јест за-
себ не ор га ни за ци о не це ли не где 
би за по сле ни ко ји има ју ста тус ин-
ва лид них ли ца оба вља ли по сло ве 
за ко је су рад но спо соб ни. На и ме, 
од ма ја ове го ди не, сход но За ко ну 
о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји 
и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли-
ди те том, Пред у зе ће има оба ве зу да 
упо шља ва про пи са ни број осо ба 
са ин ва ли ди те том. По шта би тре-
ба ло да има 304 та ква рад ни ка, јер 
се оба ве зан број од ре ђу је пре ма 
укуп ном бро ју за по сле них, од но-
сно по сло да вац је ду жан да на сва-
ких 50 рад ни ка за по сли по јед ног 
ин ва ли да. С об зи ром да их у овом 
тре нут ку зва нич но има мо 230, то 
јест ма ње од пред ви ђе не кво те, 
због овог мањ ка пла ћа мо пе на ле 
(на док на да у ви си ни од три ми ни-
мал не за ра де за сва ку осо бу са ин-
ва ли ди те том ко ју по сло да вац ни је 
за по слио), што ни су за не мар љи ва 
фи нан сиј ска сред ства.

Тренутно стање
Од са да шњих зва нич но еви ден-

ти ра них 230 ли ца са ста ту сом ин-
ва ли да, од но сно с ре ше њем ин ва-
лид ске ко ми си је, њих 170 ра ди у 
тех но ло ги ји. Ти рад ни ци су че сто 
на ду жим бо ло ва њи ма, што је про-
бле ма тич но за од ви ја ње нор мал-
ног про це са ра да у ор га ни за ци о-
ним це ли на ма где су за по сле ни. 
Од су ство та квог рад ни ка мо ра се 

на до ме сти ти до дат ним ан га жо ва-
њем оста лих за по сле них, што мо-
же би ти са мо при вре ме но ре ше ње. 
Да кле, би ло би до бро да се та ме-
ста у тех но ло ги ји по пу не здра вим 
љу ди ма, ко ји ће да ти пун до при нос 
на свом рад ном ме сту, а да се ко-
ле га ма са ума ње ном рад ном спо-
соб но шћу обез бе ди рад но ме сто и 
по сао ко ји је у скла ду са њи хо вим 
мо гућ но сти ма.

Став по сло вод ства 
Став по сло вод ства из нео је проф. 

др Вла де та Пе тро вић, из вр шни ди-
рек тор за по штан ски са о бра ћај, ко-
ји је ис та као да је тре ну так да иза-
ђе мо да ле ко по ште ни је пред љу де 
ко ји фи зич ки и пси хич ки ви ше ни су 
у ста њу да из но се те рет рад них ме-
ста за ко ја има ју ре ше ња. „Тре ба ви-
де ти ко ји су то љу ди, име ном и пре-
зи ме ном, и ко је су њи хо ве ре ал не 
мо гућ но сти, ка ко би их об у хва ти-
ли кон крет ним за да ци ма за ко је 
су спо соб ни. На тај на чин би би ли 
и од ко ри сти Пред у зе ћу и има ли 
осе ћај за до вољ ства што су за и ста 
ко ри сни чла но ви ко лек ти ва. Циљ 
нам је да их са чу ва мо и да их као 
по сло да вац до дат но не оп те ре ћу-
је мо, бу ду ћи да су им већ до вољ но 
бол на на сто ја ња да про би ју гра ни-
це на мет ну те од ре ђе ним фи зич ким 
не до стат ком. Наш за да так је да раз-
ви је мо ду го роч на и си стем ска ре-
ше ња, да та квим на шим ко ле га ма 
ја сно по ка же мо ка ко По шта сто ји 
иза њих. За ини ци ра ње и ре а ли-
за ци ју ове ак тив но сти на ру ку нам 
иде и но во за кон ско ре ше ње, као и 
оба ве за ко ју има мо не са мо пре ма 

тим рад ни ци ма већ и пред вла сни-
ком Пред у зе ћа – др жа вом. До бро 
је што су укљу че ни и син ди ка ти ко-
ји тре ба да нам по мог ну у при бли-
жа ва њу ове до бро на мер не ини ци-
ја ти ве за по сле ни ма. Су шти на је да 
ће мо све ра ди ти у до го во ру, а ни-
по што дик ти ра ти усло ве”, ис та као 
је Пе тро вић. 

Инсистирање синдиката
Пред став ни ци ре пре зен та тив них 

син ди ка та по хва ли ли су ини ци ја-
ти ву за збри ња ва ње ПТТ ин ва ли да. 
Син ди ка ти ће ин си сти ра ти на про-
на ла ску но вог рад ног ме ста за та кве 
рад ни ке, али без про ме не ко е фи ци-
јен та. То зна чи да осо ба с ин ва ли ди-
те том мо же до би ти но ва за ду же ња, 
у скла ду с ње ним мо гућ но сти ма, 
али не и ни жу пла ту од оне ко ју са да 
при ма. Наш је за да так да про на ђе мо 
нај по вољ ни је ре ше ње по рад ни ка и 
им пле мен ти ра мо ову при чу на нај-
бо љи на чин, у ко рист на ших ко ле га 
са здрав стве ним про бле ми ма и це-
лог пред у зе ћа.

Што се тиче идеје да инвалиди буду 
под окриљем РЈ „Одржавање” став 
Синдиката ПТТ Србије је да овај за-
датак може бити везан за најављену 
трансформацију РЈ „Одржавање” и 
то у смислу чвршће споне за основ-
ну делатност, да се сутра не би поно-
вио сценарио „Угоститељства”, где 
су запослени преко ноћи остајали 
без радног места. Овакво решење 
мора да садржи заштитне механиз-
ме како би инвалиди али радници 
Одржавања били заштићени.

Ка да за жи ви чи та ва при ча, по-
треб но је пом но пра ће ње ка ко се 

ШАН СА ЗА ПУ НУ СО ЦИ ЈАЛ НО-ЕКО НОМ СКУ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈУ РАД НИ КА СА 
 УМА ЊЕ НИМ РАД НИМ СПО СОБ НО СТИ МА

Заштититизапосленеса
инвалидитетом

Основ на иде ја чи та вог про јек та је да се ува же и за шти те ПТТ рад ни ци са утвр ђе ним ин ва ли ди те том, као и сви они 
ко ји су ага жо ва ни на ме сти ма за ко је ни су рад но спо соб ни, а мо гли би до при но си ти си сте му ра де ћи не ке дру ге по-
сло ве. Циљ је да ти им шан су за пу ну со ци јал но-еко ном ску ин те гра ци ју, а са мим тим и за нор ма лан жи вот. До кра ја 
го ди не рад на гру па тре ба да пред ло жи де фи ни са ње ор га ни за ци о ног об ли ка „За штит не ра ди о ни це”, опи са по сло ва 
и аде кват не си сте ма ти за ци је. Ре ше ње ће би ти пред ло же но на осно ву прет ход но ура ђе них ана ли за, ис ку ства дру гих 
и до го во ра са ре пре зен та тив ним син ди ка ти ма ко ји ак тив но уче ству ју у овом по слу. 
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Државанеодустаје
одпродаје

И по ред чи ње ни це да су про-
тив на ја вље не про да је ве ћин ског 
па ке та ак ци ја Те ле ко ма Ср би је 
свој глас ди гли сви ре ле вант ни 
чи ни о ци на шег дру штва, Вла да 
Ср би је не ма на ме ру да од у ста не 
од на ја вље не про да је. У скло пу 
при прем них рад њи, Вла да је на-
ло жи ла сво јим чла но ви ма Управ-
ног од бо ра на шег Пред у зе ћа да 
до не су од лу ку ко јом се По шта 
„од ри че“ ве ћин ског вла сни штва 
у тој ком па ни ји у ко рист др жа ве. 
Пред став ни ци ре пре зен та тив них 
син ди ка та ни су гла са ли за ту од-
лу ку, али то ни је би ло до вољ но 
да се спре чи пре нос вла сни штва.

На све ар гу мен те ко је смо из-
но си ли у јав ност, а ко је го во ре 
да је за све гра ђа не ове зе мље 
нај бо ље да др жа ва осте не нај-
ве ћи по је ди нач ни ак ци о нар у 
Те ле ко му, власт се не оба зи ре 
мно го. Је ди ни раз лог ко ји се 
мо же чу ти у ме ди ји ма је сте да 
власт по слу је том ком па ни јом 
не струч но и не до ма ћин ски. Оно 
што је на ро чи то ап сурд но је да 
и са ми по ли ти ча ри на вла сти то 
јав но го во ре, твр де ћи на тај на-
чин за се бе да су не спо соб ни. 
Оста је отво ре но пи та ње за што 
се ме ња вла сник и про да је нај-
вред ни је др жав но пред у зе ће, 
уме сто да се до ве де спо соб но 
ру ко вод ство или про ме ни не-
спо соб на власт.

Ни је спор но да и у Ср би ји тре-
ба да по сто ји сло бод но тр жи-
ште, али сма тра мо да од ре ђе на 
стра те шка ин фра струк тур на 
пред у зе ћа, као што су По шта, 
Те ле ком, ЕПС, Же ле зни ца, тре ба 
да оста ну др жав на. 

С об зи ром да се Те ле ком ба-
ви углав ном услу жном де лат-
но шћу, про да јом не мо гу да 
се оче ку ју да ље ин ве сти ци је у 

про из вод њу и но ва рад на ме ста. 
На про тив, из ве сно је сма ње ње 
рад них ме ста ка ко у Те ле ко му, 
та ко и у до ма ћим фир ма ма ко је 
про из во де за Те ле ком. 

По сто ји осно ва на сум ња да је 
са свим из ве сно по ди за ње це не 
прет пла те за че ти ри пу та и да је 
то по ве за но са при ва ти за ци јом 
Те ле ко ма, јер је то био услов за-
ин те ре со ва них ку па ца. 

Син ди кат ПТТ Ср би је по др жа-
ва ко ле ге из Те ле ко ма и пра ти 
све ак тив но сти ре пре зен та тив-
них син ди ка та у тој ком па ни ји. 
Има мо од лич ну са рад њу и уче-
ство ва ће мо у свим њи хо вим ак-
тив но сти ма јер је и наш ин те рес, 
као рад ни ка По ште и као гра ђа-
на Ср би је, да са чу ва мо Те ле ком. 
У слу ча ју да др жа ва не од у ста не 
од про да је и да се де си нај го ри 
сце на рио, на ши пред став ни ци у 
ко ми си ји за ко лек тив но пре го-
ва ра ње при пре ми ли су пред лог 
од лу ке по ко јој би и за рад ни ке 
По ште ва жио со ци јал ни про-
грам под истим усло ви ма као и 
за рад ни ке Те ле ко ма.

Су шти на је да се по себ но ре-
гу ли ше пи та ње евен ту ал них ви-
шко ва за по сле них услед да ље 
тран сфор ма ци је вла сни штва 
Те ле ко ма Ср би ја. Пред лог би се 
ба зи рао на ре ше њи ма ко ја под-
ра зу ме ва ју екс тер не из во ре фи-
нан си ра ња за по кри ће раз ли ке 
из ме ђу из но са от прем ни на ко је 
пред ви ђа наш Ко лек тив ни уго-
вор и от прем ни на ко је би ва-
жи ле за за по сле не у Те ле ко му, 
и то у огра ни че ном вре мен ском 
пе ри о ду на кон ње го ве про да је. 
Пра ти ће мо де ша ва ња и ре а го-
ва ти јер је ово, за нас, су штин-
ско пи та ње и те ма ко јом ће мо 
се ак тив но ба ви ти и у на ред ном 
пе ри о ду.

но ве рад не оба ве зе од ра жа ва ју на 
пси хо фи зич ко ста ње за по сле ног. У 
то ме ће зна чај ну уло гу има ти рад-
ни ци ан га жо ва ни на за шти ти здра-
вља на ра ду, пси хо ло зи и со ци јал ни 
рад ни ци. Тре ба во ди ти ра чу на да 
не по вре ди мо осе ћа ња за по сле но-
га ти ме што га из два ја мо у по себ ну 
ор га ни за ци о ну це ли ну – За штит ну 
ра ди о ни цу. Та кве осо бе мо ра мо да 
при хва ти мо као на ма јед на ке, јер 
ни ка да се не зна ко ме су тра жи вот 
мо же при ре ди ти не што слич но. Да-
кле, да им не на ме ће мо ре ше ња, већ 
да све бу де за сно ва но на прин ци пу 
до бро вољ но сти, уз де таљ но ан ке-
ти ра ње осо ба са ума ње ном рад ном 
спо соб но шћу.

Предлог решења
Кроз расправу на комисији чули 

су се предлози да инвалиди буду 
под окриљем РЈ „Одржавање”, 
којој иначе следи реорганизација 
и везивање за кор-бизнис. Пред-
ложено је и да формира организа-
циона целина која ће бити састав-
ни део Дирекције за кадрове, како 
би се уз помоћ стручних лица на 
најквалитетнији начин централи-
зовано организовала брига о овим 
запосленима, али и њихово радно 
ангажовање у местима у којима 
тренутно раде. Такође, изречен је 
и предлог да се формира посебна 
организациона целина у саставу 
Поште, међутим он је оцењен као 
нерационално решење.

Из низа практичних појединости у 
реализацији формирања Заштитне 
радионице, стало се на становиште 
да се генералном директору пред-
ложе следећа решења:

1. Постепено трансформисање  
РЈ „Одржавање”, ради довођења у 
тешњу везу са основном делатношћу 
предузећа и проналажење органи-
зационог облика и прикладних по-
слова за запослене са умањеном 
радном способношћу.

2. Паралелно, формирање сек-
тора за бригу при Дирекцији за 
кадрове, који би био потребна ло-
гистичка подршка заштитној радио-
ници, уз послове социјалне зашти-
те, спречавање мобинга, заштите на 
раду и слично.
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ПО СЛО ВОД СТВО ИН СИ СТИ РА НА РЕ ДЕ ФИ НИ СА ЊУ И РА ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ 
КОН ТРО ЛОР СКОГ КА ДРА

Којеследећи?
Ра ди рациoнализације и ре де-

фи ни са ња уло ге кон тро лор ског 
ка дра у Јав ном пред у зе ћу ПТТ са-
о бра ћа ја „Ср би ја“, по сло вод ство је 
офор ми ло ко ми си ју ко ја тре ба да 
по ну ди ре ше ње овог „про бле ма“. 
Же ли мо од мах да ис так не мо ја сан 
став на шег син ди ка та – ни смо про-
тив уво ђе ња здра ве па ме ти у по-
сло ва ње Пред у зе ћа, јер за и ста ни је 
ло гич но да у јед ној по шти по сто је 
че ти ри глав на кон тро ло ра, али чи-
ни нам се да се, осим про бле ма ко ји 
је уочен, све дру го ра ди 
по гре шно.

Став на шег син ди ка-
та је и да не при ста је мо 
на ре де фи ни са ње са мо 
јед не гру пе по сло ва. Ако 
има ви шка за по сле них, 
он да тре ба са гле да ти сва 
рад на ме ста у По шти, јер 
ка да је пре не ко ли ко ме-
се ци тра же но од ди рек-
то ра рад них је ди ни ца да 
на шал те ре пре ба це евен-
ту ал ни ви шак рад ни ка из 
ад ми ни стра ци је, од го вор 
је био да ви шка не ма. По-
што то ни је ус пе ло, са да 
су „на пад ну ти“ кон тро ло ри, што је 
не до пу сти во, јер су они део основ-
не де лат но сти. Пи та мо се – ко је сле-
де ћи?

Не ко рект но од са
мог по чет ка

Про блем је на стао већ на по чет ку 
овог про це са јер је, при ли ком фор-
ми ра ња ко ми си је, у рад не је ди ни-
це је сти гао до пис у ко ме се од њих 
тра жи да пред ло же чла на ко ми си је 
и у исто вре ме им се су ге ри ше ко то 
тре ба да бу де. То је био ја сан знак за 
оно шта се сме ра.

Сле де ће што нам сме та је чи ње ни-
ца да се „на па да ју“ кон тро ло ри, као 
да у дру гим сег мен ти ма на шег по-
сло ва ња цве та ју ру же и не ма слич-
них про бле ма. Ни ко на рав но и не 
спо ми ње да би, пре би ло ка квих ак-

тив но сти, тре ба ло ис пи та ти ко је за-
по слио то ли ко кон тро ло ра. Ко ли ко 
је на ма по зна то, По шта Ср би је још 
увек ни је кре ну ла са за тва ра њем 
сво јих обје ка та, та ко да је си гур но да 
они ни су до ла зи ли по том осно ву. 

Ја сно је да су не кон тро ли са ни 
при јем и пре ла сци, као и при зна-
ва ње ди пло ма „се га-ме га“ шко ла 
узрок ова квог ста ња. Пи та мо – ко 
ће да од го ва ра због то га? Мо ра те 
пр во на шал те ре пре ба ци ти све оне 
ко ји су сво јим по ступ ци ма до ве ли 

до си ту а ци је да по сто ји то ли ки ви-
шак у јед ној гру пи по сло ва. Ка да 
се то бу де ура ди ло и ка да пре ста не 
пар тиј ско и при ја тељ ско за по шља-
ва ње, спрем ни смо да се ухва ти мо 
у ко штац са про бле мом. На рав но, 
и та да ће мо ин си сти ра ти на кри те-
ри ју ми ма и не ће мо до зво ли ти да 
тај про цес про ђе не кон тро ли са но. 
Ин си сти ра ће мо да пр во оду они ко-
ји су до шли по след њи, за тим да се 
во ди ра чу на о ствар ним спо соб но-
сти ма и да ПТТ шко ла сва ка ко има 
пред ност.

Члан ко ми си је ко ја тре ба да пред-
ло жи ре де фи ни са ње уло ге кон-
тро ло ра је, ис пред Син ди ка та ПТТ 
Ср би је, се кре тар Бран ко Ка ла ја но-
вић. Пре ма ње го вим ре чи ма, рад 
по овом пи та њу је ја ко не за хва лан 
јер са ма иде ја пла си ра на од стра не 

по сло вод ства ни је ко рект на. Он је 
по звао на ше ак ти ви сте на те ре ну да 
ути чу на пред став ни ке из сво јих РЈ у 
ко ми си ји да по ну де ре ше ње ко је би 
за све би ло при хва тљи во.

Хр ват ски мо дел 
на ма ла вра та

У ве зи са чи та вом овом при чом, 
ни смо мо гли а да не при ме ти мо 
ин тен зив ну са рад њу ру ко вод ста-
ва хр ват ске и срп ске по ште, што и 
не би би ло ло ше да ни смо са зна ли 

пра ву по за ди ну те са рад-
ње. На и ме, на ше по сло вод-
ство по ку ша ва да ла га но, 
на ма ла вра та, уве де та ко-
зва ни хр ват ски мо дел у по-
сло ва ње Јав ног пред у зе ћа 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“.

Де ле га ци ја на шег син ди-
ка та бо ра ви ла је у рад ној 
по се ти хр ват ским по шта-
ри ма ка ко би се упо зна ли 
са њи хо вим ра дом, и ка-
ко би са зна ли ви ше о ре-
ор га ни за ци ји ко ју су они 
спро ве ли. По себ но нас је 
ин те ре со ва ло ка ко да нас 
по слу ју, с об зи ром да су 

они пот пу но уки ну ли рад на ме ста 
кон тро ло ра, а до не кле и управ-
ни ка. Обра зло же ње њи хо вог по-
сло вод ства би ло је да шал тер ским 
рад ни ци ма не тре ба кон тро лор, 
јер су од го вор ни за свој рад и мо-
ра ју са ми се бе кон тро ли са ти. Кла-
сич ни управ ни ци по шта не по сто-
је, већ има оних ко ји су за ду же ни 
за рад не ко ли ко је ди ни ца по штан-
ске мре же.

У раз го во ри ма са њи хо вим син-
ди кал ци ма са зна ли смо да је ова-
кав на чин ра да иза звао мно го 
про бле ма. На на ше пи та ње ка ко 
тај чи тав про је кат функ ци о ни ше у 
ствар ном жи во ту од го вор је био – 
ни ка ко. По ру ка ко ју смо по не ли је 
би ла ви ше не го ја сна: „Не мој те да 
до зво ли те да вам на мет ну мо дел 
ко ји до но си са мо про бле ме!“ 

Напад на контролоре: Пи та мо се – ко је сле де ћи?
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По што ва ни го спо ди не пред сед-
ни че,

Под стак ну ти не ми лим до га ђа-
њи ма, ко ја су се де ша ва ла у не-
де љу на бе о град ским ули ца ма, 
обра ћа мо Вам се као нај од го вор-
ни јем за по ли тич ке од лу ке вла да-
ју ће ко а ли ци је и Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је. 

Ни је нам на ме ра да се, у јед ном 
ве о ма осе тљи вом вре ме ну по ли-
тич ке, еко ном ске, со ци јал не па и 
мо рал не кри зе у дру штву, ба ви-
мо ис прав но шћу од лу ка ко је су у 
ин ге рен ци ји ор га на вла сти. Као 
од го вор ни гра ђа ни и пред став-
ни ци ве ли ког бро ја за по сле них у 
ви тал ним сек то ри ма ове др жа ве, 
ипак има мо оба ве зу да Вам по но-
во ука же мо на не ке чи ње ни це:

Ве ли ки број гра ђа на Ср би је жи-
ви на иви ци ег зи стен ци је, ра сте 
не за по сле ност и си ро ма штво, а 
по гре шно во ђе на по ли ти ка при-
ва ти за ци је срп ске при вре де је 
уни шти ла мно га пред у зе ћа и пре-
ти да уни шти и оно што је још пре-
о ста ло.

Власт не слу ша глас на ро да, 
рад ни ка, струч ња ка и омла ди-
не при ли ком до но ше ња не ких 
стра те шких од лу ка о раз во ју по-
је ди них сек то ра, пред ло га но вих 
за ко на, про да је при род них и дру-
гих ре сур са, већ се углав ном ба ви 
днев ном стра нач ком по ли ти ком и 
ин те ре си ма не ких дру гих.

У Ср би ји не по сто ји пра ви со ци-
јал ни ди ја лог, јер не ма же ље да 
се чу је, а ка мо ли ува жи глас рад-
нич ке кла се и син ди ка та, јер ов де 
тре ба да бу де јеф ти на, ква ли фи ко-
ва на рад на сна га без мно го пра ва, 
ко ја мо же да при ву че стра ни ка-
пи тал и ин ве сти то ре. Због све га 
на ве де ног, ве ли ко је не за до вољ-
ство гра ђа на, рад ни ка, сту де на та, 

ОТВО РЕ НО ПИ СМО КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА 
ПРЕД СЕД НИ КУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ БО РИ СУ ТА ДИ ЋУ

ВластуСрбијинеслушаглас
своганарода

омла ди не, јер је бу дућ ност крај-
ње не из ве сна и не ма на де да ће 
се не што у до глед но вре ме про-
ме ни ти.

По ста вља мо Вам пи та ње: Да ли 
ће се нај ва жни ја пи та ња и про-
бле ми у овој др жа ви и да ље ре-
ша ва ти кроз со ци јал не су ко бе и 

на ули ци?
Сма тра мо да то ни је до бро ни за 

ко га и тра жи мо да се ко нач но уве-
де ред, рад и од го вор ност у свим 
ин сти ту ци ја ма си сте ма, ка ко би-
смо за јед нич ки про на шли из лаз 
из кри зе, јер је це на ко ју пла ћа мо 
већ пре ви со ка. 

НА ЗИ РЕ СЕ КРАЈ НА ШЕ УПОР НЕ БОР БЕ

Aкцијенавидику
По сле ви ше го ди шњег ра да, ко нач но се на зи ре крај на ше упор не бор-

бе ко ја тре ба да бу де кру ни са на по де лом ак ци ја Те ле ко ма за по сле ним и 
бив шим за по сле ним рад ни ци ма По ште. 

По сту пак про це не тр жи шне вред но сти укуп ног ка пи та ла ком па ни је 
Те ле ком Ср би ја за вр шен је и ком па ни ја је про це ње на на 2,43 ми ли јар де 
ЕУР. Оче ку је се да Вла да Ср би је на ред них да на рас пи ше тен дер за про-
да ју 51% ак ци ја дру штва и то по це ни не ма њој од 1,4 ми ли јар де ЕУР (за 
51% ак ци ја). Осим то га, од лу ком Вла де Ср би је пред ви ђе но је да се са Ре-
пу бли ке Ср би је из вр ши пре нос ак ци ја на гра ђа не и бив ше за по сле не у 
Те ле ко му Ср би ја. Пре ма од лу ци Вла де на гра ђа не ће би ти пре не то 15%, 
док ће на за по сле не би ти пре не то 6,4% ак ци ја дру штва. У овом тре нут ку 
не мо же се ре ћи да по сто ји јединствени ре до след ства ри ко ји је утвр ди-
ла републичка влада, а ве за них за про це ду ру про да је Те ле ко ма Ср би ја и 
рас по де ле ак ци ја за по сле ни ма и бив шим за по сле ни ма. Уко ли ко се по-
но ви иста про це ду ра као код про да је НИС-а, че ка ју нас до ле на ве де не 
фа зе у сле де ћем ре до сле ду (ре до след тре ба узе ти са ре зер вом, док су 
фа зе пот пу но из ве сне):

Про да ја др жав ног па ке та ак ци ја Те ле ко ма Ср би ја по бед ни ку на бу ду-
ћем тен де ру;

Пре нос ак ци ја са вла снич ког ра чу на Ре пу бли ке Ср би је на при вре ме-
не ра чу не за по сле них и бив ших за по сле них код Цен трал ног ре ги стра 
хартија од вредности;

За по сле ни и бив ши за по сле ни пот пи су ју уго вор (отва ра ње вла снич-
ког ра чу на) са бро кер ском ку ћом или овла шће ном бан ком, а по том и 
вр ше пре нос ак ци ја са при вре ме ног ра чу на код ЦР ХоВ-а на свој вла-
снич ки ра чун код бро кер ске ку ће;

Пре тва ра ње Те ле ко ма Ср би ја из за тво ре ног у отво ре но ак ци о нар ско 
дру штво и по том тр го ва ње ак ци ја ма на ор га ни зо ва ном тр жи шту - Бе о-
град ској бер зи.

Син ди кат ПТТ Ср би је ће на ста ви ти да бу де ак ти ван по овом пи та њу. 
Ра ди ће мо на еду ка ци ји на ших чла но ва и на удру жи ва њу свих ма лих ак-
ци о на ра ра ди бо ље кон тро ле ак тив но сти ко је сле де и за шти те на ших 
ин те ре са.
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Свакоимаправонагодишњи
одмор

Кроз раз го во ре са члан ством на 
те ри то ри ји ко ју по кри ва на ша ре ги-
ја, уви де ли смо да се је дан про блем 
про вла чи у го то во свим сре ди на ма 
где ра де на ше ко ле ге по што но ше 
– про блем (не)ко ри шће ња го ди-
шњих од мо ра, што је ди рект-
но по ве за но са не до вољ ним 
бро јем рад ни ка. Ре ги о нал на 
скуп шти на је о то ме рас пра-
вља ла на по след њој сед ни-
ци и до го во ре но да се тим 
пи та њем, што пре, по за ба ви 
Ко ми си ја за тех но ло шка пи-
та ња. Та ко ми си ја је од лу чи-
ла да свим пред сед ни ци ма 
син ди кал них ор га ни за ци ја и 
ди рек то ри ма рад них је ди ни-
ца са те ри то ри је на ше ре ги је 
упу ти до пис и упо зо ри их на 
за кон ске осно ве и на чин на 
ко ји се у на шем Пред у зе ћу ко ри сте 
го ди шњи од мо ри.

Ло ша ор га ни за ци ја
Прак са је да се за по сле ни ма из да-

ју ре ше ња за го ди шњи од мор и да 
се на тај на чин Пред у зе ће за кон ски 
„по кри је“, али про бле ми на ста ју тек 
та да. Због ло ше ор га ни за ци је уну-
тар на ше ком па ни је, не по сто ји до-
во љан број по што но ша ко ји би за-
ме њи ва ли ко ле ге ко је су од сут не, па 
се де ша ва да се рад ни ци ма, и по ред 
из да тог ре ше ња, ус кра ти пра во на 
ко ри шће ње го ди шњег од мо ра.

Та ко ђе се де ша ва да се за по сле-
ни ма пре ки да го ди шњи од мор ко ји 
је за по чет и то усме ном на ред бом 
прет по ста вље ног а не ис ко ри шће ни 
да ни од мо ра се „пре ба цу ју“ у сло-
бод не да не ко ји за кон ски не по сто је.

Ка ко нам се мно го на ших чла но ва 
ја ви ло са истим про бле мом, ре ши-
ли смо да под се ти мо на ше по сло-
дав це (али и све на ше чла но ве) са 
пра ви ма и оба ве за ма ко је про ис ти-
чу из За ко на о ра ду и Ко лек тив ног 
уго во ра, а ве за не су за од су ство са 
по сла по осно ву ко ри шће ња го ди-

шњег од мо ра.

Шта ка же За кон о ра ду
Као пр во, члан 68 За ко на о ра ду је 

ви ше не го ја сан и он ка же да се за-
по сле ни не мо же од ре ћи пра ва на 

го ди шњи од мор, ни ти му се то пра-
во мо же ус кра ти ти.

Пре ма на шем Ко лек тив ном уго-
во ру, по сло да вац је ду жан да из да 
ре ше ња о ко ри шће њу го ди шњих 
од мо ра за по сле них, у скла ду са пла-
ном ко ји се из ра ђу је пре ма по тре-
ба ма про це са ра да, уз прет ход ну 
кон сул та ци ју за по сле них. План се 
до но си кра јем ка лен дар ске го ди не 
за на ред ну го ди ну

План, ко ји до но си ге не рал ни ди-
рек тор или за по сле ни ко га он овла-
сти, са др жи све кри те ри ју ме са ста-
њем на дан до но ше ња ре ше ња за 
ко ри шће ње го ди шњих од мо ра, по 
ко ји ма је за по сле ни ма утвр ђе на 
ду жи на и вре ме тра ја ња го ди шњих 
од мо ра.

У чла ну 23 пи ше да, уко ли ко се 
за по сле ном због по тре ба про це са 
ра да из ме ни ре ше ње о ко ри шће њу 
го ди шњег од мо ра нај ка сни је 5 (пет) 
рад них да на пре да на од ре ђе ног за 
по че так ко ри шће ња од мо ра, по сло-
да вац је у оба ве зи да за по сле ном 
на док на ди све ствар не тро шко ве 
ко је за по сле ни тр пи услед из ме не.

Да кле, по сло да вац мо ра из да ти 
ре ше ње и рад ник има нео спо ри во 
пра во да од мор ко ри сти у пе ри о-
ду ко ји је на ве ден у ре ше њу. Ни ка-
кве усме не за бра не ни су у скла ду 
са За ко ном о ра ду и Ко лек тив ним 

уго во ром и за по сле ни не мо ра 
да се по на ша у скла ду са њи ма. 
Та ко ђе, не мо же се пре ки ну ти 
за по че ти го ди шњи од мор за-
по сле ном, већ му се мо же са мо 
из ме ни ти ре ше ње и то нај ка-
сни је пет рад них да на пре ко-
ри шће ња од мо ра.

За шти ти ће мо 
сва ког чла на

Зна мо да по сто је сре ди не у 
ко ји ма не ма ових про бле ма и 
где све функ ци о ни ше на прин-

ци пу до го во ра из ме ђу за по сле-
них и по сло дав ца али, због све уче-
ста ли јих слу ча је ва кр ше ња пра ва 
за по сле них, Син ди кат ПТТ Ср би је ће 
ре а го ва ти и за шти ти ти сва ког свог 
чла на ко ме су та пра ва угро же на.

По зи ва мо по сло дав ца да по шту је 
за ко не, а све на ше чла но ве ко ји се 
на ђу у си ту а ци ји да им је ус кра ће-
но пра во на ко ри шће ње го ди шњег 
од мо ра, да се од мах обра те свом 
син ди кал ном пред став ни ку ка ко би 
пред у зе ли за кон ске ме ре и ко ра ке 
у ци љу ре ша ва ња про бле ма. За и ста 
се на да мо да ви ше не ће би ти по тре-
бе да се о овој те ми рас пра вља, већ 
са мо да се син ди кал но де лу је по што 
је за кон ски све ја сно.

Сле де ћа те ма ко јим ће се ба ви ти 
ре ги о нал на Ко ми си ја за тех но ло-
шка пи та ња је Пра вил ник о уру че њу 
по ши ља ка. Зна мо да је ово ве ли ка 
те ма али и ве ли ки про блем, а на-
ме ра нам је да сво јим пред ло зи ма 
овај пра вил ник учи ни мо функ ци о-
нал ним и што ви ше упо тре бљи вим 
у ствар ном жи во ту. За овај по сао у 
наш рад укљу чи ће мо и на ше ко ле-
ге по што но ше из ве ли ких до став них 
по шта.

Регионалне активности  Регија I

Пуно посла: Комисија за технологију Регије I
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На осно ву до го во ра са сед ни це 
ре ги о нал не скуп шти не одр жа не 
у Вр шцу, скло пљен je уго вор са 
спе ци ја ли стич ком по ли кли ни-
ком „Euro me dic – di ag no stic” на 
осно ву ко га на ши чла но ви и чла-
но ви њи хо вих по ро ди ца мо гу да 
ко ри сте услу ге ове по ли кли ни ке 
по по вла шће ном це нов ни ку. По-
ли кли ни ка се на ла зи у цен тру Бе-
о гра да, из над тр га Сла ви ја, у ули-
ци Алексе Ненадовића бр 8.

Да би се оства ри ла по вољ ност 
ко ја је уго во ре на, по треб но је по-
што ва ти сле де ћу про це ду ру:

Уко ли ко члан има упут ле ка ра 
за тра же ни пре глед, по треб но је 
да пла ти ра чун, узме фи скал ни 
и блок ра чун на кон пре гле да и 
пре да га пред сед ни ку СО. Зах тев 
се про сле ђу је Фон ду со ли дар но-
сти и тро шко ви се ре фун ди ра ју 
пре ма Пра вил ни ку и Упут ству 
Фон да. По треб но је да члан од 
пред сед ни ка СО пре у зме ове рен 
при ме рак по вла шће ног це нов-
ни ка и по ка же га при ли ком пре-
гле да.

Прегледпоповлаш
ћенимценама

Уко ли ко члан син ди ка та или 
члан ње го ве по ро ди це не ма упут, 
већ же ли да оба ви не ки од пре-
гле да са мо и ни ци ја тив но, тре ба 
да пре у зме ове рен при ме рак 
по вла шће ног це нов ни ка и по-
ка же га при ли ком пре гле да. По-
вла шће ни це нов ник ко ји ове ра-
ва пред сед ник СО је услов да се 
услу га до би је по це ни ко ја ва жи 
са мо за на ше чла но ве и чла но ве 
њи хо вих по ро ди ца.

Ако је пре глед ску пљи од 
6.000,00 ди на ра по сто ји мо гућ-
ност пла ћа ња у три ра те пу тем 
ад ми ни стра тив не за бра не. По-
треб но је да се члан ко ји же ли 
пре глед под тим усло ви ма ја ви 
пред сед ни ку СО, где ће до би ти 
ове рен при ме рак по вла шће ног 
це нов ни ка и ад ми ни стра тив ну 
за бра ну ко ју мо ра ове ри ти у об-
ра чун ској слу жби.

Све до дат не ин фор ма ци је 
мо же те до би ти код свог син-
ди кал ног пред став ни ка или на 
ин тер нет пре зен та ци ји – www.
sin di kat-pttsr bi je. org.

Чи ње ни ца је да су по ште ко је се 
на ла зе на те ри то ри ја Бе о гра да нај-
че шће на ме ти пљач ка ша, што је 
је дан од раз ло га да се Пр ва ре ги-
ја су о ча ва са нај ве ћим про бле ми-
ма и не за до вољ ством за по сле них 
због угро же не без бед но сти. На 
по след њој одр жа ној ре ги о нал ној 
скуп шти ни рас пра вља ло се о овом 
пи та њу и ис ка за но је не за до вољ-
ство (не)ра дом Од бо ра за без бед-
ност. За и ста је не схва тљи во да је 

на шој ад ми ни стра ци ји по треб но 
не ко ли ко ме се ци да из да ре ше ња 
о име но ва њу чла но ва тог од бо ра.

На и ме, Од бор је остао без два 
чла на пре не ко ли ко ме се ци, ка-
да је остав ку дао Рај ко Ко ва че вић 
ко ји је пред ста вљао Син ди кат ПТТ 
Ср би је, док је ко ле га из Син ди ка та 
ПТТ „Не за ви сност” у ма ју до бро-
вољ но на пу стио Пред у зе ће.

По ку шај пљач ке по ште 104, ко-
ја при па да РЈ „Бе о град ски ве нац”, 

где је до шло до ва тре ног об ра чу на 
пљач ка ша са обез бе ђе њем и жи во-
ти на ших ко ле га су би ли угро же ни, 
би ли су раз лог да на ши ак ти ви сти 
из те рад не је ди ни це по кре ну ово 
пи та ње и из не су зах тев да се што 
хит ни је до не су ме ре ка ко би на ши 
за по сле ни би ли што за шти ће ни ји.

Из вр ши ли смо при ти сак и ус пе-
ли смо да из деј ству је мо ре ше ња 
ка ко би Од бор мо гао да поч не са 
ра дом. Пу но прав ни члан је по стао 
наш ко ле га Дар ко Ра до ва но вић, 
члан Од бо ра СО „Бе о град ски ве-
нац” и члан на ше ре ги о нал не скуп-
шти не. Оче ку је мо да ће Од бор за 
без бед ност у што кра ћем ро ку 
пред ло жи ти ре ше ња ка ко би се за-
шти ти ли сви на ши за по сле ни, али 
и имо ви на По ште.

Јед на од иде ја је да се на вра ти-
ма на ших обје ка та ко ји су нај у гро-
же ни ји по ста ве маг нет не бра ве, 
у ком би на ци ји са не про бој ним 
фо ли ја ма за ста кло и ви део над-
зо ром. Овај мо дел за шти те се већ 
при ме њу је у не ким бан ка ма и да је 
до бре ре зул та те. Рад ник обез бе-
ђе ња би мо гао да бло ки ра вра та 
у слу ча ју да при ме ти до ла зак сум-
њи вог ли ца, јер су до са да шња ис-
ку ства по ка за ла да пљач ка ши ста-
вља ју ма ске пре до ла ска на улаз 
што ума њу је зна чај по сто ја ња са-
мог ви део над зо ра.

По сто ји и раз ми шља ње да се 
кри тич не по ште из ме сте на про-
мет ни је ло ка ци је и та ко ума њи 
ри зик, јер је чи ње ни ца да су на ши 
објек ти на та квим ме сти ма ре ђе на 
ме ти раз бој ни ка.

Си гур но је да по сто ји још мно го 
ре ше ња и ин си сти ра ће мо да се из-
на ђу сред ства за њи хо во уво ђе ње 
јер би без бед ност на ших рад ни ка 
тре ба ло да бу де при о ри тет свих 
нас. Пра ти ће мо рад Од бо ра и о 
свим њи хо вим ак тив но сти ма вас 
ре дов но оба ве шта ва ти.

Безбедностзапосленихна
првомместу

Регионалне активности  Регија I
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У Зре ња ни ну је 22. сеп тем бра 
одр жа на сед ни ца Ре ги о нал не скуп-
шти не Син ди ка та (Ре ги ја II), на ко јој 
је раз ма тра на ак ту ел на си ту а ци ја у 
Син ди ка ту и По шти.

Пред се да вао је пред сед ник Скуп-
шти не Рат ко Ри стић, а у ра ду су 
уче ство ва ли Пе ри ца Ми нар ски из 
Син ди кал не ор га ни за циј е Сом бор, 
То ма Jанковић и Ви о ле та Јо ва но вић 
из СО Срем ска Ми тро ви ца, Ра де 
Ста ни шић, Дра ги Сте фа но вић и Ду-
шко Со ло мон из СО Зре ња нин, Гор-
да на Кор по на ић и Мла ден Ма рић 
из СО Су бо ти ца, Сне жа на Ђу риш и 
Жељ ко Нец ков из СО Ки кин да, На-
да Гру бор и Ма ри ја Мар ко вић из 
СО Сек то ри Но ви Сад, Ве сна Илић, 
Бран ко Не дић и Дар ко Те слаћ из СО 
Но ви Сад.

На Скуп шти ни су би ли и пред сед-
ник и пот пред сед ник Син ди ка та 
ПТТ Ср би је Алек сан дар Па вло вић и 
Слав ко То па лов, Ве сна Ба шић, пред-
сед ни ца Глав ног од бо ра и Дра ган 
Јо ва но вић, члан Из вр шног од бо ра.

На кон што је усво јен за пи сник 
са прет ход не сед ни це, о ак ту ел ној 
си ту а ци ји у Син ди ка ту и у Јав ном 
пред у зе ћу ПТТ Ср би је го во рио је 
пред сед ник Алек сан дар Па вло вић. 
Он је ре као да је 80 од сто вла сни-
штва над Те ле ко мом (од но сно сво 
вла сни штво ПТТ над тим пред у зе-
ћем) пре не то у вла сни штво Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је, а да је по све-
му су де ћи ве о ма ре ал но да нам се 
вра ти вла сни штво над По штан ском 
ште ди о ни цом.

Кон курс за сти му ла тив ни од ла зак 
би ће убр зо рас пи сан и цео по сао 
око то га би ће за вр шен до 15. но вем-
бра. План је да уко ли ко, ипак, до ђе 
до от пу шта ња рад не сна ге, со ци јал-
ни про грам ПТТ – а ве зу је мо за со-
ци јал ни про грам ко ји ће на пра ви ти 
Те ле ком за сво је рад ни ке при ли ком 
про да је тог пред у зе ћа.

Слав ко То па лов је оба ве стио 
Скуппшти ну да је По штан ска ште-

Социјалнимпрограмом
заштититизапослене

ди о ни ца у про шлој го ди нио до бро 
по сло ва ла и да од ње мо же мо да 
оче ку је мо ди ви ден де. Про ду жен је 
уго вор са Те ле ко мом о за ку пу по-
слов ног про сто ра и до шло је до 
по зи тив не ко рек ци је у ко рист По-
ште. Та ко ђе је раз ма тра но пи та ње 
раз во ја те ле ко му ни ка ци ја у окви ру 
По ште, уз пу но уче шће Же ле зни це 
Ср би је. Ко лек тив но пре го ва ра ње 
из ме ђу син ди ка та и по сло вод ства 
тре ба уско ро да се за вр ши, на кон 
че га би на по те зу би ла Вла да. Тра жи 
се да у ко лек тив ном уго во ру сто ји да 
за по сле ни у По шти 10 го ди на пред 
пен зи ју не мо гу да бу ду тех но ло шки 
ви шак. Оче ку је се да ће по сло вод-
ство при хва ти ти сред њу ва ри јан ту. 
Та ко ђе на сто ји мо да се при хва ти 
пред лог да ју би лар на на гра да за 10 
го ди на ста жа бу де 30 по сто про сеч-
не за ра де ПТТ.

Ве сна Ба шић је под се ти ла да ће 

Глав ни од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је 
би ти одр жан у Бо ру 29. сеп тем бра и 
да ће мо том при ли ком при су ство-
о ва ти ве ли ком про те сту про тив 
пред ло га но вог за ко на о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу р а њу, ко јим се 
пред ви ђа ју не по вољ не из ме не за 
за по сле не, а по себ но за же не.

У рас пра ви је да та пу на по др шка 
ру ко вод ству Син ди ка та да се из бо-
ри за што бо љи ста тус за по сле них у 
ко лек тив ном пре го ва ра њу. У функ-
ци ји при пре ме сед ни це Глав ног 
од бо ра раз мо тре на су и дру га ак ту-
ел на пи та ња, ме ђу ко ји ма су би ла и 
она фи нан сиј ске при ро де.

Дат је пред лог да се ради раз во ја 
ин фор ми са ња члан ства са гле да мо-
гућ ност фор ми ра ња гла си ла за Ре-
ги ју II, као и да се са чи не пра ви ла за 
рад ре ги о нал них скуп шти на.

Ма ри ја МАР КО ВИЋ

На дан про те ста у Но вом Са ду, 
а због на ја вље них из ме на за ко-
на о ПИО, одр жа на је ван ред на 
сед ни ца Ре ги о нал не скуп шти не 
Ре ги је II. Пред став ни ци свих син-
ди кал них ор га ни за ци ја са те ри-
то ри је Вој во ди-
не су се, на кон 
крат ког са стан-
ка при дру жи ли 
де мон стран ти-
ма и та ко по др-
жа ли зах те ве да 
се за у ста ви на-
ка рад на ре фор-
ма пен зиј ског си сте ма.

Де мон стран ти су но си ли број-
не тран спа рен те, ме ђу ко ји ма 
„Ми ли он пен зи о не ра је глад но“, 
„Пен зи о не ри, ПУПС вас је пре-
ва рио“, „Пен зи о не ри не ће кон-
теј не ре и на род не ку хи ње“, „Хап-

Регионалне активности  Регија II

си те бив ше-са да шње ло по ве“, и 
уз ви ки ва ли су „Ло по ви, ло по ви“.  
Са го вор ни це се мо гло чу ти да у 
Ср би ји има 800.000 не за по сле-
них, да су пла те нај ни же у окру-
же њу, а да су рад ни ци по ста ли со-

ци јал ни слу ча је ви.  
„Тра жи мо да нам 
се вра те фир ме 
ко је су да те би тан-
га ма ко је су упро-
па сти ле срп ску 
при вре ду а ко ји ма 
са да сме та ју и пен-
зи је, а уско ро ће 

би ти про бле ма и са здрав ством и 
обра зо ва њем“.

По ред чла но ва ре ги о нал не 
скуп шти не, про те сту су при су-
ство ва ли и сви чла но ви Из вр-
шног од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср-
би је.

Скупштинанапротесту
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У Кра гу јев цу је 24. сеп тем бра одр-
жа на тре ћа сед ни ца Ре ги о нал не 
скуп шти не „Цен трал на Ср би ја“. По-
ред ре дов них чла но ва скуп шти не, 
сед ни ци су при су ство ва ли пред-
сед ник, пот пред сед ник и се кре тар 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, као и пред-
сед ник ПО син ди ка та.

Ди рек тор РЈ Кра гу је вац Бра ни-
слав Си мић је по же лео успе шан рад 
син ди кал ци ма, са же љом да сви за-
јед но има мо исти циљ у бор би за 
бо љи по ло жај пред у зе ћа и рад ни ка 
и да има мо што ви ше по сла.

Пред сед ник Ре ги је 3 Бо ри слав 
Фи ли по вић је из ве стио при сут не о 
то ме да је по сло вод ство фор ми ра-
ло ко ми си ју ко ја ра ди на ре де фи ни-
са њу бро ја кон тро ло ра, у же љи да 
ти ме на до ме сти не до ста так шал тер 
рад ни ка. Из нео је сво ја ви ђе ња и 
ис ку ства Хр ват ске и Не мач ке по-
ште, чи ји је син ди кат у стал ном су-
ко бу са др жа вом и за ко но дав ством 
ра ди одр жа ва ња ми ни мал не це не 
рад ног са та и тех но ло шког ви шка 
рад ни ка, јер су рад ни ци усту пље ни 
на ан га жо ва њу по по тре би.

Се кре тар син ди ка та Бран ко Ка-
ла ја но вић је до дао да се ова ко ва-
жне про ме не не мо гу до но си ти 
без струч ног ми шље ња Ди рек ци је 
за мре жу, Сек тора за нов ча но по-
сло ва ње и ПЕ услу ге. Он је из нео 
ин фор ма ци је о ра ду Од бо ра за 
без бед ност рад ни ка и на вео ПЦ 
Кра гу је вац као при мер не у слов ног 
рад ног окру же ња ко ји че ка хит но 
ре ша ва ње, на ро чи то због све че-
шћег обо ље ва ња рад ни ка са смрт-
ним ис хо дом. 

Ка ла ја но вић је на гла сио и да је 
оба ве за син ди ка та за шти та члан-
ства од мо бин га у свим рад ним сре-
ди на ма и бла го вре ме но ре а го ва ње, 
што ће олак ша ти ин пле мен ти ра ње 
за ко на о мо бин гу кроз Ко лек тив ни 
уго вор. Сле ди ла је ин фор ма ци ја о 
отва ра њу за штит не ра ди о ни це при 
РЈ „Одр жа ва ње”, у ко јој би би ли упо-
шље ни рад ни ци ин ва ли ди, ко јих у 
Пред у зе ћу има 230.

ТрећаседницауКрагујевцу

Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би-
је Алек сан дар Па вло вић је го во рио 
о то ме да је Управ ни од бор Пред у-
зе ћа, на зах тев Вла де РС, до нео од-
лу ку о пре но су вла сни штва ак ци ја 
Те ле ко ма Ср би је са По ште на др-
жа ву, јер са мо др жа ва мо же иза ћи 
на тр жи ште и по ну ди ти их на про-
да ју. Та ко ђе, за кљу чен је уго вор са 
Те ле ко мом о на став ку за ку па на шег 
про сто ра до 2017. год.

Пот пред сед ник Син ди ка та ПТТ 
Ср би је и наш члан УО Слав ко То па-
лов из ве стио нас је о то ме да је пот-
пи сан уго вор из ме ђу Же ле зни це 
Ср би је и ПТТ „Ср би ја“ о по ла га њу 
оп тич ког ка бла дуж Ко ри до ра 10, 
за тим о из град њи ГПЦ у Бе о гра ду 
и адап та ци  ја ма ГПЦ у Но вом Са ду 
и Ни шу, као и о до би ја њу по сло ва 
слич не фор ме и зна ча ја као што је 
био от куп ак ци ја. Он је на вео и да се 
во де пре го во ри о то ме да др жа ва 
вра ти По шти вла сни штво над Бан-
ком По штан ском ште ди о ни цом.

Ко лек тив но пре го ва ра ње је при 
кра ју и ура ди ће се анекс КУ због 
пред сто је ћег ре струк ту и ра ња 
пред у зе ћа и пре ла зак у ак ци о нар-
ско дру штво. Наш КУ је је дан од 
нај бо љих у окру же њу за хва љу ју ћи 
син ди ка ту, као и до при но су на ше 

ре ги је чи ји су не ки пред ло зи утка-
ни у ње га, за кљу чио је Слав ко То па-
лов.

У на став ку сед ни це, под нет је из-
ве штај о до де ље ним ста но ви ма на 
те ри то ри ји тре ће ре ги је, као и о не-
мо гућ но сти от ку па до би је них ста-
но ва и ве ли кој за куп ни ни истих.

На ја вљен је и кон курс за дру ги 
део сти му ла тив ног од ла ска рад ни-
ка. Пред сед ник ре ги је је под се тио 
све син ди кал не ор га ни за ци је да 
су, сход но Ста ту ту, у оба ве зи да до-
ста ве Из вр шном од бо ру свој план 
ра да и фи нан сиј ски план за те ку-
ћу го ди ну. Члан Над зор ног од бо ра 
оба ве стио је чла но ве Скуп шти не да 
су ду го ва ња по је ди них син ди кал-
них ор га ни за ци ја пре ма ГО ве ли ка 
и дао им ра зу ман рок за вра ћа ње 
овог ду га.

По ста вља на су пи та ња и да ва ни 
пред ло зи за бо љи и ефи ка сни ји рад 
на шег пред у зе ћа за чи ју смо суд би-
ну за бри ну ти, што је ука зи ва ло на 
бор бе ност и до след ност на шег син-
ди ка та да ис тра ју на свом пу ту. На 
кра ју сед ни це, до ма ћи ни су за јед но 
са го сти ма об и шли спо мен гро бље 
у Шу ма ри ца ма, што тра ди ци о нал но 
чи не ду ги низ го ди на чу ва ју ћи успо-
ме ну на по стра да ле у II св. ра ту.

Регионалне активности  Регија III

Слика за успомену: Чланови регионалне скупштине Регије III  
у спомен парку Шумарице
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ОД БРО ЈА ДО БРО ЈА

Пише: Благоје Свркота

Tужнејесениидругеприче
Про ђе ле то две хи ља де де се то, и до-

ђе но ва је сен. 
(Не знам да ли су све је се ни ту жне, 

али је пе сма Ду шка Јак ши ћа за трај на 
вре ме на и за то је су ге ри са ла че ло на-
сло ва).

Но ва је сен до не се мно ге ве сти, раз-
ли чи те, бо га те и ова ко и она ко. Али, 
за ни мљи ве, за и ста. У мла ђим да ни ма 
сам се чу дио ка ко то да ни је дра го це на 
сле де ћа ми сао (а зву чи као по сло ви-
ца): Да бог да жи вео у за ни мљи ва вре-
ме на. Па, за ни мљи во је за ни мљи во, 
за ми шљао сам. Али, ни је та ко, жи вот 
то по ка зу је, бо ље је да нам је ма ње за-
ни мљи во, да нам је по ма ло до сад но, 
да смо ле жер ни, а да на по сао иде мо 
ра до сни, срећ ни, да на пе шач ким пре-
ла зи ма (на зе ле но) ви ди мо осме хе, а 
не за бри ну та ли ца. А тек док се че ка 
(на цр ве но), он да, по гле дај те са мо, су-
мор не очи, од сут ни по гле ди. На дам се 
да ће уско ро би ти леп ше, да ће искон-
ска по сло ви ца Pan ta rei (Све те че све 
се ме ња) до не ти ко ре ни ту про ме ну у 
на ше дра го це не жи во те.

Наш ге не рал ни ди рек тор Го ран Ћи-
рић из ја вио је ТАН ЈУ ГУ 10. ок то бра да 
је Управ ни од бор По ште Ср би је до нео 
од лу ку о пре но су 80 од сто ак ци ја ком-
па ни је „Те ле ком Ср би ја” Вла ди Ср би-
је. (Вла да је 14. ок то бра од лу чи ла да 
про да 51 од сто ка пи та ла „Те ле ко ма“). 
Ћи рић је та ко ђе на вео да је По шта са-
мо о др жив си стем, ко ји из основ не де-
лат но сти оства ру је соп стве ну до бит и 
да „одва ја ње“ Те ле ко ма не ће зна чај-
ни је ути ца ти на ње но по сло ва ње. 

То је хра бра ми сао, сва ка ко.
Као ме лем до ла зи сле де ћа ин фор-

ма ци ја: 
Из град њом Глав ног по штан ског 

цен тра за две го ди не По шта ће учвр-
сти ти ме сто нај ве ћег, нај по у зда ни јег и 
нај мо дер ни јег по штан ског опе ра те ра 
у ре ги о ну. То ком из град ње бе о град-
ског ГПЦ, би ће ре кон стру и са на и По-
шта у Но вом Са ду, у При мор ској (5500 
ква дра та), као и обје кат у Ни шу, у Ту-
цо ви ће вој(4800 ква дра та).

(Кад се бо ље раз ми сли, су де ћи по 
функ ци о нал ном зна ча ју но вих по-

штан ских цен та ра и све у куп ном по-
штан ском ис ко ра ку, ге не рал ни ди-
рек тор Ћи рић ће ве ро ват но озна чи ти 
кључ но раз ме ђе: По шта пре, за вре ме 
и по сле ње га).

Из ме ђу два бро ја „По шта ра” би ло је 
мно го зна чај них до га ђа ја.

Па три јарх срп ски Ири неј усто ли чен 
је у Пећ кој па три јар ши ји, исто риј ском 
се ди шту по гла ва ра Срп ске пра во-
слав не цр кве.

Др жав на се кре тар ка Сје ди ње них 
аме рич ких др жа ва Хи ла ри Клин тон 
би ла је у Бе о гра ду. У раз го во ри ма са 
др жав ним вр хом ре кла је да не ће би-
ти при ти са ка око при зна ва ња Ко со ва 
и да ће ја сно Ал бан ци ма ста ви ти до 
зна ња да ни јед на стра на не мо же иза-
ћи као гу бит ник.

Чи ни ми се да су нам од мах бли жа 
од шкри ну та вра та Европ ске уни је.

Обе ле же на је де се то го ди шњи ца пе-
то ок то бар ских до га ђа ја.

„Де се тог ок то бра био је Свет ски дан 
мен тал ног здра вља. Да ли ће Ср би ја 
по сле 10. ок то бра да бу де (мен тал но) 
здра ви ја? Не ће! У Бе о гра ду су тог да-
на одр жа ни па ра да по но са и „па ра да” 
ван да ли зма.

Сва ка ко, за све нас био би дра го цен 
од лу чан об ра чун др жа ве са ван да ли-
змом и кри ми на лом.

(Да нас он да кра си пре ди ван сло ган 
: Ни је те шко би ти фин). 

Под виг за Ве ро ва ли или не, чо век и 
ње го ва тех ни ка су чу до: 

Спа се ни су, уз по моћ спе ци јал не 
кап су ле, сви ру да ри – њих 33 – ко ји 
су по чет ком ав гу ста би ли за ро бље ни 
под зе мљом, на ду би ни од око 620 ме-
та ра, по сле од ро на у руд ни ку „Сан Хо-
се“ на се ве ру Чи леа.

Да не ре ђа мо ви ше, мно го се то га 
из де ша ва ло. 

Али, по што се ре сор но до ти че По-
ште, са мо уз гред: По диг ну та је оп ту-
жни ца про тив бив ше ми ни стар ке за 
са о бра ћај Ма ри је Ра ше те-Ву ко са вље-
вић због зло у по тре бе слу жбе ног по-
ло жа ја. 

Прав да је спо ра, али – до сти жна.

Елем, је дан али за Син ди кат сва ка ко 
ја ко вре дан до га ђај је сте ве ли ки син-
ди кал ни про тест у Бо ру одр жан 29. 
сеп тем бра, на Свет ски дан про те ста 
рад ни ка. 

У на шем нај ру дар ски јем гра ду тог 
да на био је при су тан и ком пле тан 
Глав ни од бор на шег Син ди ка та, што је 
за нај ви шу оце ну, за де сет ку. 

Сви син ди ка ти Ср би је су се тог да-
на огла си ли – у име свих за по сле них, 
не за по сле них, у име же на и му шка ра-
ца. у име мла дих и ста рих, пен зи о не-
ра и оних ко ји ће то тек по ста ти, у име 
оја ђе них и обес пра вље них гра ђа на 
Ср би је – не за до вољ ни со ци јал ном и 
еко ном ском по ли ти ком вла де. У Бо ру 
је јав но од би јен пред ло же ни За кон о 
из ме на ма и до пу нама За ко на о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу. 
Син ди ка ти су ја сно по ру чи ли да ће 
се, уко ли ко се овај Пред лог за ко на 
не по ву че и у нај кра ћем не при сту пи 
ре ша ва њу на го ми ла них про бле ма, уз 
ува жа ва ње ама нд ма на и зах те ва син-
ди ка та, ис ко ри ти сва за кон ска и син-
ди кал на сред ства ко ја сто је на рас по-
ла га њу.

Вра ћа мо се још на шој По шти.
Пре ко по шти ног си сте ма успе шно 

се оба вља про да ја ак ци ја НИС-а.
Ус по ста вља се Цен трал ни ре ги стар 

ма тич них књи га, ко ји ће умре жи ти 
175 оп шти на и гра до ва и отво ри ти 
но ве зна чај не по сло ве са ло кал ном 
вла шћу.

Пла та из до би ти, тзв. 13. пла та, ис-
пла ће на је у це ло сти по чет ком сеп-
тем бра.

Вест за пр ву стра ну је то тал но сту-
па ње на сна гу За ко на о спре ча ва њу 
зло ста вља ња на ра ду. Сви за по сле ни 
у По шти до би ли су, да ју ћи ауто грам, 
Оба ве ште ње 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 на ра ду. 

Да се зна: За ко ном је за бра ње но и 
санк ци о ни са но вр ше ње зло ста вља-
ња, сек су ал ног уз не ми ра ва ња, као и 
зло у по тре ба пра ва на за шти ту од та-
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квог по на ша ња.
Та ко ђе је од го ва ра ју ћим но вим за-

ко ном то тал но за бра ње но пу ше ње. 
(Па куд ћеш леп ше: ни ти ко сме да те 

тру је ду ван ским ди мом, ни ти ко сме 
по пре ко да те по гле да ле пим пла вим 
очи ма).

А у на шем син ди ка ту сма њу је се 
број чла но ва: при род ним од ли вом, 
сти му ла тив ним од ла ском, про ме ном 
син ди кал них бо ја, или то тал ним из ла-
ском из син ди ка та. Не га ти ван тренд 
сва ка ко тре ба за у ста ви ти. Што пре, то 
бо ље!

Оста ци син ди кал не из бор не тр ке 
за чел не функ ци је још се осе ћа ју. Они 
што су из гу би ли на из бо ри ма има ју 
пра во да се љу те, али не би тре ба ло 
да се би да ју за пра во да се по што-по-
то су протста вља ју ко ле га ма и да оспо-
ра ва ју њи хов рад пре ма про гра ми ма 
на осно ву ко јих су до би ли по ве ре ње 
Из бор не скуп шти не. Нај бо ље би би ло 
да им се при дру же, да упру у син ди-
кал ном по слу, и он да да са че ка ју – на-
ред не из бо ре. 

(На сед ни ци ГО пот пред сед ник Син-
ди ка та, ујед но и пред сед ник Скуп шти-
не Син ди ка та Слав ко То па лов, углед ни 
члан Управ ног од бо ра на ше ком па ни-
је је, слу ша ју ћи ду го трај ну рас пра ву 
о на из глед ва жним ства ри ма, до ста 
ре зиг ни ра но ре као да се ов де ба ви-
мо „три ца ма и ку чи на ма”, а да не ке не 
за ни ма да смо нај бо љи син ди кат и да 
се то по сти гло ду го трај ном и му ко трп-
ном син ди кал ном бор бом).

Ре ги о нал не син ди кал не скуп шти не 
успе шно су стар то ва ле, раз го ва ра се 
и о све у куп ним, али и о пи та њи ма ве-
за ним за ужу сре ди ну, љу ди се бо ље 
по зна ју, бо ље се и кон крет ни је из у ча-
ва ју про бле ми и до но се свр сис ход ни-
ји за кључ ци и од го ва ра ју ће од лу ке.

Ко ми си ја за ко лек тив но пре го ва ра-
ње има ве ли ки ре спект пре ма зах те-
ви ма из ра же ним у син ди кал ној ба зи.

Сед ми кон курс за сти му ла т ив ни од-
ла зак из пред у зе ћа по ка зао се у до-
бром све тлу: до бро и фир ми, до бро и 
рад ни ци ма.

Наш син ди кат је на Глав ном од бо ру 
од пред сед ни ка Алек сан дра Па вло ви-
ћа до био пр во ра зред ну вест – вра ћа 
нам се на ша По штан ска ште ди о ни ца, 
са 93,8 од сто по шти ног вла снич ког 
уде ла.

Ep pur si mu o ve.  (Ипак се окре ће).

НА ОСНО ВУ ЧЛА НА 28. ЗА КО НА О СПРЕ ЧА ВА ЊУ ЗЛО СТА-
ВљА ЊА НА РА ДУ („СЛУ ЖБЕ НИ ГЛА СНИК РС”, БРОЈ 36/10), 

МИ НИ СТАР РА ДА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ ДО НО СИ

ПРАВИЛНИК
ОПРАВИЛИМАПОНАШАЊАПОСЛОДАВАЦА
ИЗАПОСЛЕНИХУВЕЗИСАПРЕВЕНЦИЈОМ
ИЗАШТИТОМОДЗЛОСТАВЉАЊАНАРАДУ

I. ПРЕД МЕТ ПРА ВИЛ НИ КА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се 
пра ви ла по на ша ња по сло да ва ца и 
за по сле них, од но сно дру гих рад но-
ан га жо ва них ли ца (у да љем тек сту: 
за по сле ни) у ве зи са пре вен ци јом и 
за шти том од зло ста вља ња на ра ду 
и у ве зи са ра дом (у да љем тек сту: 
зло ста вља ње), од но сно од сек су ал-
ног уз не ми ра ва ња.

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

II. ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА ОД ЗЛО СТА
ВЉА ЊА И ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ ПРА
ВА НА ЗА ШТИ ТУ ОД ЗЛО СТА

ВЉА ЊА

ОБА ВЕ ЗЕ ПО СЛО ДАВ ЦА

Члан 2.

По сло да вац је ду жан да, ра ди 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 и 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 
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.

Члан 3.

По сло да вац је ду жан да, ра ди 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. 
По сло да вац мо же да обез бе ди обу-

ку, од но сно оспо со бља ва ње од ре-
ђе ног за по сле ног или за по сле них 
за оба вља ње по сре до ва ња, као на-
чи на раз ре ше ња спор них од но са 
по ве за них са зло ста вља њем.

Члан 4.

По сло да вац је ду жан да за по-
сле ном пре сту па ња на рад до ста-
ви оба ве ште ње 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 вр ше-
ња зло ста вља ња.

По сло да вац је ду жан да оба ве ште-
ње из ста ва 1. овог чла на до ста ви и 
за по сле ни ма ко ји се на дан по чет ка 
при ме не За ко на о спре ча ва њу зло-
ста вља ња на ра ду (у да љем тек сту: 
За кон), на ла зе на ра ду код по сло-
дав ца - у ро ку од 30 да на од да на по-
чет ка при ме не тог за ко на.

Оба ве ште ње из ста ва 1. овог чла на 
са чи ња ва се у нај ма ње два при мер-
ка, од ко јих је дан примерaк за др жа-
ва по сло да вац, а дру ги за по сле ни.

Ако за по сле ни од би је да пот пи-
ше и при ми оба ве ште ње из ста ва 1. 
овог чла на сма тра се да је упо знат 
са ње го вом са др жи ном ако му је 
оба ве ште ње до ста вље но на на чин 
и у по ступ ку про пи са ном за ко ном.

Члан 5.

Оба ве ште ње из чла на 4. овог пра-
вил ни ка тре ба на ро чи то да са др жи 
сле де ће по дат ке:

• да је за ко ном за бра ње но и  санк-
ци о ни са но вр ше ње зло ста вља ња, 
сек су ал ног уз не ми ра ва ња, као и 
зло у по тре ба пра ва на за шти ту од 
та квог по на ша ња;

• шта се сма тра зло ста вља њем, 
сек су ал ним уз не ми ра ва њем и зло-
у по тре бом пра ва на за шти ту од та-
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квог по на ша ња (пој мо ви);
• да се за шти та од зло ста вља ња и 

сек су ал ног уз не ми ра ва ња оства ру је 
код по сло дав ца (у по ступ ку по сре-
до ва ња и по ступ ку утвр ђи ва ња од го-
вор но сти за по сле ног) и пред над ле-
жним су дом;

• да за по сле ни ко ји сма тра или сум-
ња да је из ло жен зло ста вља њу или 
сек су ал ном уз не ми ра ва њу, пре обра-
ћа ња су ду, тре ба да се обра ти над ле-
жном ли цу или ли ци ма код по сло дав-
ца за за шти ту од та квог по на ша ња, а 
за по сле ни ко ји сма тра да је из ло жен 
зло ста вља њу или сек су ал ном уз не-
ми ра ва њу од са мог по сло дав ца, мо-
же да се не по сред но обра ти су ду за 
за шти ту од та квог по на ша ња;

• да ће по сло да вац учи ни ти до ступ-
ним по дат ке о ли ци ма овла шће ним 
за по кре та ње по ступ ка за за шти ту од 
зло ста вља ња, ли цу ко ме се под но си 
зах тев за за шти ту од зло ста вља ње и 
дру гим ли ци ма ко ја се мо гу укљу чи-
ти у по сту пак за шти те од зло ста вља-
ња, и на ко ји на чин;

• да се не сма тра зло ста вља њем, 
ни ти мо же по кре та ти по сту пак за за-
шти ту од зло ста вља ња: у слу ча ју кр-
ше ња пра ва про пи са них дру гим за ко-
ни ма ко ји ма је и обез бе ђе на за шти та 
тих пра ва (про тив по је ди нач ног ак та 
по сло дав ца ко јим се од лу чу је о пра-
ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма 
за по сле них; у слу ча ју ус кра ћи ва ња 
и оне мо гу ћа ва ња пра ва као што је 
пра во на за ра ду, днев ни, не дељ ни и 
го ди шњи од мор и др.; у слу ча ју дис-
кри ми на тор ског по на ша ња по би ло 
ком осно ву дис кри ми на ци је, ко је је 
за бра ње но и санк ци о ни са но по себ-
ним за ко ном и др.); да се не сма тра ју 
зло ста вља њем ни: рад на ди сци пли на 
ко ја је у функ ци ји бо ље ор га ни за ци је 
по сла; пред у зе те ак тив но сти ко је су 
оправ да не за оства ри ва ње без бед-
но сти и здра вља на ра ду и по вре ме-
не раз ли ке у ми шље њи ма, про бле ми 
и кон флик ти у ве зи са оба вља њем 
по сло ва и рад них за да та ка, осим ако 
не ма ју за циљ да по вре де или на мер-
но увре де за по сле ног, као и дру га 
по на ша ња ко ја се не мо гу сма тра ти 
зло ста вља њем у скла ду са За ко ном о 
спре ча ва њу зло ста вља ња на ра ду;

• да су пра ва, оба ве зе и од го вор-
но сти за по сле ног и по сло дав ца у 

ве зи са пре вен ци јом  и за шти том од 
зло ста вља ња про пи са ни За ко ном и 
овим пра вил ни ком, ко ји су об ја вље-
ни у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

Члан 6.

По сло да вац је, ра ди оства ри ва ња 
пра ва на за шти ту од зло ста вља ња, 
ду жан да за по сле ни ма учи ни до-
ступ ним по дат ке о:

• ли цу ко ме за по сле ни ко ји сум ња 
да је из ло жен зло ста вља њу мо же 
да се обра ти ра ди пру жа ња са ве та 
и по др шке (у да љем тек сту: ли це за 
по др шку);

• ли ци ма овла шће ним за по кре-
та ње по ступ ка за за шти ту од зло-
ста вља ња (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);

• ли цу код по сло да ва ца ко ме се 
под но си зах тев за за шти ту од зло-
ста вља ња;

• спи ску по сред ни ка ко ји се во ди 
код по сло дав ца.

Ако код по сло да ва ца по сто је за-
по сле ни ко ји су оспо со бље ни за 
оба вља ње по сре до ва ња, по сло да-
вац мо же учи ни ти до ступ ним и по-
дат ке о тим ли ци ма.

Члан 7.

Ра ди пре вен ци је зло ста вља ња и 
пре по зна ва ња зло ста вља ња, по сло-
да вац мо же да од ре ди ли це за по др-
шку ко ме за по сле ни ко ји сум ња да 
је из ло жен зло ста вља њу мо же да се 
обра ти ра ди пру жа ња са ве та и по-
др шке.

По сло да вац мо же да за тра жи ми-
шље ње син ди ка та о од ре ђи ва њу 
ли ца за по др шку. Ли це за по др шку 
тре ба да са слу ша за по сле ног, да му 
да са вет, да га упу ти, ин фор ми ше и 
пру жи по др шку с ци љем ре ша ва ња 
спор не си ту а ци је.

ОБА ВЕ ЗЕ ЗА ПО СЛЕ НОг

Члан 8.

За по сле ни је ду жан да се ода зо-
ве по зи ву по сло дав ца да се ин фор-
ми ше, оба ве шта ва и оспо со бља ва 

ра ди пре по зна ва ња и спре ча ва ња 
зло ста вља ња и зло у по тре бе пра ва 
на за шти ту од зло ста вља ња.

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.

ОД гО ВОР НОСТ ЗА ПО СЛЕ НОг

Члан 9.

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, у скла ду са за-
ко ном.

ОП ШТА ПРА ВИ ЛА ПО НА ША ЊА 
ПО СЛО ДАВ ЦА И ЗА ПО СЛЕ НИХ 

НА РА ДУ

Члан 10.

По сло да вац и за по сле ни ду жни 
су да се по на ша ју на на чин ко јим се 
по шту је до сто јан ство за по сле них и 
да на сто је да у до број ве ри по шту ју 
оп шта пра ви ла по на ша ња на ра ду, и 
то:

по сло да вац тре ба да на сто ји:
• да обез бе ди рад ну око ли ну у ко-

јој ће се по сло ви оба вља ти у ат мос-
фе ри по што ва ња, са рад ње, отво ре-
но сти, без бед но сти и јед на ко сти,

• да раз ви ја свест код за по сле них 
о по тре би уза јам ног по што ва ња, са-
рад ње и тим ског ра да у из вр ша ва-
њу рад них за да та ка,

• да пру жи до бар при мер та ко што 
ће се пре ма сви ма по на ша ти љу ба-
зно, са до сто јан ством и уз ду жно по-
што ва ње,

• да омо гу ћи син ди ка ти ма да сво-
јим уче шћем да ју до при нос у оспо-
со бља ва њу и ра ду на пре вен ци ји и 
спре ча ва њу зло ста вља ња,

• да омо гу ћи за по сле ни ма пра во 
да из не су сво је ми шље ње, ста во ве 
и пред ло ге у ве зи са оба вља њем 
по сла, као и да се њи хо во ми шље ње 
са слу ша и да због то га не тр пе штет-
не по сле ди це;

за по сле ни тре ба да на сто ји:
• да се пре ма дру гим за по сле ни ма 
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и по сло дав цу по на ша са до сто јан-
ством, по што ва њем и ува жа ва њем,

• да лич ним при ме ром до при не-
се ства ра њу рад не око ли не у ко јој 
не ма зло ста вља ња  на  ра ду, као ни 
по на ша ња ко је би мо гло да до при-
не се зло ста вља њу на ра ду, од но сно 
да по сло ве оба вља у ат мос фе ри по-
што ва ња, са рад ње, отво ре но сти, 
без бед но сти и јед на ко сти,

• да сво јим уче шћем да до при нос 
у ра ду на пре вен ци ји и спре ча ва њу 
зло ста вља ња.

III. ПО НА ША ЊА КО ЈА БИ 
МО гЛА ДА УКА ЖУ НА ЗЛО

СТА ВЉА ЊЕ ИЛИ СЕК СУ АЛ НО 
УЗ НЕ МИ РА ВА ЊЕ

ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ И СЕК СУ АЛ НО 
УЗ НЕ МИ РА ВА ЊЕ

Члан 11.

Зло ста вља ње, са гла сно чла ну 6. 
став 1. 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, са гла сно чла ну 6. 
став 2. 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.

Сек су ал но уз не ми ра ва ње, са-
гла сно чла ну 21. став 3. За ко на о 
ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
24/05, 61/05 и 54/09), је сте сва ко 
вер бал но, не вер бал но или фи зич-
ко по на ша ње ко је има за циљ или 
пред ста вља по вре ду до сто јан ства 
за по сле ног у сфе ри пол ног жи во-
та, а 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 НА ША ЊА ОД КО ЈИХ СЕ 
 ТРЕ БА УЗ ДР ЖА ВА ТИ

Члан 12.

Ра ди пре вен ци је од зло ста вља ња 
и сек су ал ног уз не ми ра ва ња по сло-
да вац и за по сле ни тре ба да се на ро-
чи то уз др же од:

по на ша ња ко ја се од но се на не
мо гућ ност од го ва ра ју ћег ко му
ни ци ра ња, као што су:

• нео прав да но и на мер но оне-
мо гу ћа ва ње за по сле ног да из не се 
сво је ми шље ње, као и нео прав да но 
пре ки да ње за по сле ног у го во ру,

• обра ћа ње уз ви ку, прет њу и вре-
ђа ње,

• уз не ми ра ва ње за по сле ног пу тем 
те ле фон ских по зи ва и дру гих сред-
ста ва за ко му ни ка ци ју, ако то ни је у 
ве зи са рад ним про це сом и по слом 
ко ји за по сле ни оба вља,

• дру га исто вр сна по на ша ња;
по на ша ња ко ја мо гу да до ве ду 

до на ру ша ва ња до брих ме ђу људ
ских од но са, као што су:

• иг но ри са ње при су ства за по сле-
ног, од но сно за по сле ни се на мер но и 
нео прав да но изо лу је од дру гих за по-
сле них та ко што се из бе га ва и пре ки-
да ко му ни ка ци ја са њим,

• нео прав да на фи зич ка изо ла ци ја 
за по сле ног из рад не око ли не,

• нео прав да но од у зи ма ње за по сле-
ном сред ства по треб них за оба вља-
ње по сла;

• нео прав да но не по зи ва ње на за-
јед нич ке са стан ке,

• нео прав да на за бра на ко му ни ци-
ра ња са за по сле ним,

• дру га исто вр сна по на ша ња;
по на ша ња ко ја мо гу да до ве ду до 

на ру ша ва ња лич ног угле да за по сле-
ног, као што су:

вер бал но на па да ње, исме ја ва ње, 
ого ва ра ње, из ми шља ње при ча, ши-
ре ње не и сти на о за по сле ном уоп ште 
и у ве зи са ње го вим при ват ним жи во-
том,

не га тив но ко мен та ри са ње лич них 
ка рак те ри сти ка за по сле ног,

ими ти ра ње гла са, ге сто ва и на чи на 
кре та ња за по сле ног,

по ни жа ва ње за по сле ног по грд ним 
и де гра ди ра ју ћим ре чи ма,

дру га исто вр сна по на ша ња;
по на ша ња  ко ја мо гу да до ве ду до  

на ру ша ва ња  про фе си о нал ног  ин те-
гри те та за по сле ног, као што су:

нео прав да не стал не кри ти ке и 
ома ло ва жа ва ња ре зул та та ра да за-
по сле ног, не да ва ње рад них за да та ка 
за по сле ном ко је ни је оправ да но по-
тре ба ма про це са ра да,

нео прав да но оне мо гу ћа ва ње за по-
сле ног да из вр ша ва рад не за дат ке,

да ва ње по ни жа ва ју ћих рад них за-
да та ка ко јих су ис под ни воа зна ња и 
ква ли фи ка ци ја,

да ва ње те шких за да та ка или оних 
ко ји су из над ни воа зна ња и ква ли фи-
ка ци ја;

oдређивање не при ме ре них ро ко-
ва за из вр ше ње рад них за да та ка,

че ста про ме на рад них за да та ка или 
нео прав да на пре ки да ња у ра ду, ко ја 
ни су усло вље на про це сом ра да,

нео прав да но пре ко мер но над зи-
ра ње ра да,

на мер но и нео прав да но ус кра ћи-
ва ње или за др жа ва ње ин фор ма ци ја 
ко је су у ве зи с по слом,

ма ни пу ли са ње са са др жи ном и по-
слов ним ци ље ви ма за по сле ног,

зло на мер но, од но сно зло у по тре-
бом овла шће ња да ва ње рад них за да-
та ка ко ји ни су у ве зи са по сло ви ма за 
ко је је за по сле ни рад но ан га жо ван,

нео прав да на, нео сно ва на или пре-
ко мер на упо тре ба ка ме ра и дру гих 
тех нич ких сред ста ва ко ји ма се омо гу-
ћа ва кон тро ла за по сле них,

нео прав да но и на мер но ис кљу-
чи ва ње за по сле ног из обра зо ва ња, 
струч но го спо со бља ва ња и уса вр ша-
ва ња за по сле них,

дру га исто вр сна по на ша ња;
по на ша ња ко ја мо гу да до ве ду до 

на ру ша ва ња здра вља за по сле ног, 
као што су:

нео прав да не стал не прет ње (нпр. 
рас ки дом рад ног од но са, од но сно от-
ка зом уго во ра о ра ду или дру гог уго-
во ра) и при ти сци ко ји ма се за по сле-
ни др жи у стал ном стра ху,

прет ња да ће се про тив за по сле ног 
при ме ни ти фи зич ка си ла,

фи зич ко уз не ми ра ва ње ко је не ма 
еле мен те кри вич ног де ла,

на мер но иза зи ва ње кон фли ка та и 
стре са,
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дру га исто вр сна по на ша ња;
по на ша ња ко ја би се мо гла сма-

тра ти сек су ал ним уз не ми ра ва њем, 
као што су:

по ни жа ва ју ћи и не при ме ре ни ко-
мен та ри и по ступ ци сек су ал не при-
ро де,

по ку шај или из вр ше ње не при-
стој ног и не же ље ног фи зич ког кон-
так та,

на во ђе ње на при хва та ње по на-
ша ња сек су ал не при ро де уз обе ћа-
ва ње на гра де, прет њу или уце ну,

дру га исто вр сна по на ша ња.

ПО НА ША ЊА И АК ТИВ НО СТИ 
КО ЈИ СЕ НЕ СМА ТРА ЈУ ЗЛО СТА

ВЉА ЊЕМ

Члан 13.

Не сма тра ју се зло ста вља њем:
по је ди нач ни акт по сло дав ца (ре-

ше ње, по ну да анек са уго во ра о ра ду, 
упо зо ре ње и др.), ко јим је ре ша ва но 
о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но-
сти ма из рад ног од но са, про тив ко га 
за по сле ни има пра во на за шти ту у 
по ступ ку про пи са ном по себ ним за-
ко ном;

ус кра ћи ва ње и оне мо гу ћа ва ње 
пра ва утвр ђе них за ко ном, оп штим 
ак том и уго во ром о ра ду, чи ја се за-
шти та оства ру је у по ступ ку код по-
сло дав ца и пред над ле жним су дом 
(не ис пла ћи ва ње за ра де и дру гих 
при ма ња, од ре ђи ва ње пре ко вре ме-
ног ра да су прот но за ко ну, ус кра ћи-
ва ње пра ва на днев ни, не дељ ни или 
го ди шњи од мор и др.);

рад на ди сци пли на ко ја је у функ-
ци ји бо ље ор га ни за ци је по сла;

пред у зе те ак тив но сти ко је су 
оправ да не за оства ри ва ње без бед-
но сти и здра вља на ра ду;

сва ко нео прав да но пра вље ње раз-
ли ке или не јед на ко по сту па ње пре-
ма за по сле ном по би ло ком осно ву 
дис кри ми на ци је, ко је је за бра ње но 
и у ве зи с ко јим се за шти та обез бе ђу-
је у скла ду с по себ ним за ко ном;

по вре ме не раз ли ке у ми шље њи-
ма, про бле ми и кон флик ти у ве зи с 
оба вља њем по сло ва и рад них за да-
та ка, осим ако исти не ма ју за циљ да 
по вре де или на мер но увре де за по-
сле ног и др.

ЗЛО У ПО ТРЕ БА ПРА ВА НА ЗА
ШТИ ТУ ОД ЗЛО СТА ВЉА ЊА

Члан 14.

Зло у по тре бу пра ва на за шти ту од 
зло ста вља ња, са гла сно чла ну 11. 
став 3. 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 с 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.

IV. ПРА ВИ ЛА ПО НА ША ЊА У 
ВЕ ЗИ СА ЗА ШТИ ТОМ ОД ЗЛО

СТА ВЉА ЊА

ПО НА ША ЊЕ У СЛУ ЧА ЈУ СУМ
ЊЕ ДА ЈЕ ИЗ ВР ШЕ НО ЗЛО СТА

ВЉА ЊЕ

Члан 15.

За по сле ни ко ји сум ња да је из ло-
жен зло ста вља њу тре ба да се обра ти 
ли цу за ко је сум ња да вр ши зло ста-
вља ње и да му ука же на ње го во по-
на ша ње, а у ци љу ре ша ва ња спор не 
си ту а ци је и без по кре та ња по ступ ка 
за за шти ту од зло ста вља ња.

Члан 16.

За по сле ни ко ји сум ња да је из-
ло жен зло ста вља њу тре ба да се 
обра ти ли цу за по др шку или ли-
цу код по сло дав ца овла шће ном за 
под но ше ње зах те ва за за шти ту од 
зло ста вља ња, од но сно дру гом ли цу 
ко је ужи ва ње го во по ве ре ње, ра ди 
пре до ча ва ња про бле ма и пру жа ња 
са ве та о на чи ну да љег по сту па ња и 
ре ша ва њу спор не си ту а ци је.

Ли це из ста ва 1. овог чла на тре ба 
да са слу ша за по сле ног, да му да са-
вет, да га упу ти, ин фор ми ше и пру-
жи по др шку у ци љу ре ша ва ња спор-
не си ту а ци је.

ЗА ШТИ ТА ОД ЗЛО СТА ВЉА ЊА

Члан 17.

За шти та од зло ста вља ња оства ру-
је се, у скла ду са За ко ном, у по ступ-
ку:

по сре до ва ња код по сло дав ца;

утвр ђи ва ња од го вор но сти за по-
сле ног ко ји се те ре ти за зло ста вља-
ње код по сло дав ца;

пред над ле жним су дом.

а) За шти та од зло ста вља ња ко
ја се оства ру је код по сло дав ца

Под но ше ње зах те ва за за шти
ту од зло ста вља ња

Члан 18.

Пре по кре та ња по ступ ка за за шти-
ту од зло ста вља ња за по сле ни ко ји 
сма тра да је из ло жен зло ста вља њу 
тре ба, ако је то у кон крет ном слу-
ча ју из во дљи во и мо гу ће, да ја сно 
ста ви до зна ња ли цу за ко је сма тра 
да вр ши зло ста вља ње да је ње го во 
по на ша ње не при хва тљи во и да ће 
по тра жи ти за кон ску за шти ту ако та-
кво по на ша ње од мах не пре ста не.

Члан 19.

За по сле ни ко ји сма тра да је из-
ло жен зло ста вља њу, пре под но ше-
ња ту жбе су ду тре ба да по ку ша да 
оства ри за шти ту од зло ста вља ња у 
по ступ ку код по сло дав ца, у скла ду 
са За ко ном.

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 
(пред у зет ник) или од го вор ног ли-
ца у прав ном ли цу (ди рек тор и др.), 
мо же да под не се ту жбу су ду про тив 
по сло дав ца без прет ход ног по кре-
та ња по ступ ка за за шти ту од зло ста-
вља ња код по сло дав ца, у скла ду са 
За ко ном.

Ко ме се под но си зах тев

Члан 20.

Зах тев за за шти ту од зло ста вља-
ња под но си се од го вор ном ли цу 
код по сло дав ца са свој ством прав-
ног ли ца (ди рек тор и др.), од но сно 
по сло дав цу са свој ством фи зич ког 
ли ца (пред у зет ник) или дру гом ли-
цу ко га они овла сте (у да љем тек сту: 
овла шће но ли це код по сло дав ца).

Овла шће ње из ста ва 1. овог чла на 
да је се у пи сме ном об ли ку, у скла ду 
са за ко ном.

Зах тев из ста ва 1. овог чла на мо же 
под не ти и пред став ник син ди ка та, 
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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.

Рок за под но ше ње зах те ва

Члан21.

Зах тев за за шти ту од зло ста вља ња 
код по сло дав ца мо же се, у скла ду са 
За ко ном, под не ти у ро ку од шест 
ме се ци 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.

Ис те ком ро ка из ста ва 1. овог чла-
на пра во на по кре та ње по ступ ка за 
за шти ту од зло ста вља ња за ста ре ва.

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.

Са др жи на зах те ва

Члан 22.

У зах те ву за по кре та ње по ступ ка 
за за шти ту од зло ста вља ња тре ба 
да се на ве ду:

по да ци о под но си о цу зах те ва;
по да ци о за по сле ном ко ји сма тра 

да је из ло жен зло ста вља њу, ако ни је 
под но си лац зах те ва;

по да ци о за по сле ном ко је се те ре-
ти за зло ста вља ње;

кра так опис по на ша ња за ко је се 
оправ да но ве ру је да пред ста вља 
зло ста вља ње;

тра ја ње и уче ста лост по на ша ња 
ко је се сма тра зло ста вља њем, као и 
да тум ка да је по след њи пут учи ње-
но то по на ша ње;

до ка зи (све до ци, пи са на до ку мен-
та ци ја, ле кар ски из ве шта ји, до зво-
ље ни аудио и ви део за пи си и др.).

Од ре ђи ва ње по сред ни ка

Члан 23.

По сло да вац, од но сно овла шће-
но ли це код по сло дав ца ду жно је да, 

у ро ку од три да на од да на при је ма 
зах те ва за за шти ту од зло ста вља ња, 
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 и да пред ло жи да иза бе ру ли-
це са спи ска по сред ни ка код по сло-
дав ца или са дру гог спи ска, у скла ду 
са За ко ном, од но сно да пред ло жи 
по сред ни ка за кон кре тан слу чај.

Ако се стра не у спо ру и по сло да-
вац, од но сно овла шће но ли це код 
по сло дав ца не мо гу да спо ра зу ме ју 
о од ре ђи ва њу, од но сно из бо ру по-
сред ни ка, ли це из ста ва 1. овог чла на 
ду жно је да, без од ла га ња, под но си о-
цу зах те ва и за по сле ном ко ји сма тра 
да је из ло жен зло ста вља њу а ни је 
под но си лац зах те ва, до ста ви пи сме-
но оба ве ште ње да по сту пак по сре-
до ва ња ни је ус пео, јер ни је по стиг-
нут спо ра зум о од ре ђи ва њу, од но сно 
из бо ру по сред ни ка.

Од да на до ста вља ња оба ве ште ња 
из ста ва 2. овог чла на те че рок од 15 
да на, про пи сан За ко ном, за под но-
ше ње ту жбе су ду за за шти ту од зло-
ста вља ња.

По сре до ва ње

Члан 24.

По сту пак по сре до ва ња спро во ди 
се у скла ду са За ко ном.

Ако по сре до ва ње успе, стра не у 
спо ру, уз уче шће по сред ни ка, за кљу-
чу ју спо ра зум ко ји, са гла сно чла ну 
21. став 1. За ко на, 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 4. овог чла на ако су 
у скла ду са за ко ном и ње го вом по-
слов ном по ли ти ком.

Утвр ђи ва ње од го вор но сти 
за по сле ног

Члан 25.
Ако по сре до ва ња ни је ус пе ло, а 

по сто ји осно ва на сум ња да је из вр-
ше но зло ста вља ње или да је зло у по-
тре бље но пра во на за шти ту од зло-
ста вља ња, по сло да вац је ду жан да 
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.

До ста вља ње од лу ка и оба ве
ште ња

Члан 26.
По сло да вац је ду жан да од лу ку 

до не ту у по ступ ку утвр ђи ва ња од-
го вор но сти за по сле ног ко ји се те-
ре ти за зло ста вља ње до ста ви и за-
по сле ном ко ји сма тра да је из ло жен 
зло ста вља њу.

Члан 27.

Оба ве ште ња и од лу ке ко је се до-
но се у по ступ ку за шти те од зло ста-
вља ња код по сло дав ца, од чи јег 
до ста вља по чи њу да те ку ро ко ви 
за под но ше ње ту жбе су ду утвр ђе ни 
За ко ном до ста вља ју се за по сле ном 
пре ма пра ви ли ма лич ног до ста вља-
ња, у скла ду са за ко ном.

б) Ту жба су ду

Члан 28.
За по сле ни ко ји сма тра да је из-

ло жен зло ста вља њу, а ко ји ни је 
за до во љан ис хо дом по ступ ка по-
сре до ва ња, од но сно по ступ ка за 
утвр ђи ва ње од го вор но сти за по сле-
ног ко ји се те ре ти за зло ста вља ње, 
мо же да под не се ту жбу су ду. Ту жба 
се под но си у скла ду са За ко ном.

V. ЗА ВР ШНА ОД РЕД БА

Члан 29.
Овај пра вил ник сту па на сна гу на-

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

Број 110-00-711/2010-02
У Бе о гра ду, 1. сеп тем бра 2010. го-

ди не
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ПОШТАРОВ ЛЕТ (ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТНОМ СНАГОМ ИСПОВЕСТИ)

Одлењостинематежеболести
Кад сте се и где за по сли ли?

„Пр ве мар тов ске су бо те, осам де-
се те го ди не про шлог ве ка, у по шти 
Су бо ти ца 7.”

Шта не би сте ра ди ли?

„Оно што не умем.”

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

„Све ма ње.”

Шта сте не дав но са ња ли?

„Чвр сто спа вам и не пам тим сно-
ве.”

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

„Од ле њо сти не ма те же бо ле сти.”

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

„Ки шно, је се ње, су бот ње по под-
не.”

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

„Же ља мо ре – по тре ба ба ње.”

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

„Већ је за бо ра вље но.”

Кад сте би ли на ле то ва њу?

„Још се се ћам.”

Че га се пла ши те?

„људ ског зла.”

Кад се осе ћа те као у клоп ци?

„Кад сам не моћ на.”

Че му се нај ви ше ра ду је те?

„До бро ти.”

Шта је то син ди кал на бор ба?

„Бор ба за рад ни ка, ње го ва пра ва, 
али и ја сно де фи ни са не оба ве зе, ка-
ко рад ни ка та ко и по сло дав ца.”

Шта је то по тро шач ка кор па?

„Она за ко ју ни ка да не ма до вољ-
но.”

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?

„Онај ко ји је још увек и пре све га 
РАД НИК.”

Ко ли ко има те при ја те ља?

„По за слу зи.”

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

„Што су при ја те љи.”

Ка кве сте на ра ви?

„Ста бил но те шке.”

О че му не же ли те ни кад да при
ча те?

„О раз о ча ре њи ма.”

Шта ни кад не би сте опро сти ли?

„Опра штам, али ви ше не за бо ра-
вљам.”

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

„По кој ном оцу.”

Шта је за вас сре ћа?

„Кад са знам....”

Ка ко за ми шља те са вр ше ну сре ћу?

„Ре кох већ – не пам тим сно ве.”

Ко ме ће те веч но би ти за хвал ни?

„Ро ди те љи ма и по не ком још.”

Шта је ва ша нај дра го це ни ја имо
ви на?

„Жи вот.”

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?

„Уса мље ност. Тех ни ка.”

Ко ја на да др жи чо ве чан ство?

„Да на де још има.”

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

„Пре бр зо – тех ни ка, пре спо ро – 
љу ди.”

Шта ми сли те о тран зи ци ји?

„Спо ра, те шка, не до вр ше на.”

Шта ми сли те о од но су чо век – 
про фит?

„Кад по бе ди чо век не ма про фи та, 
кад има про фи та из гу би се чо век.”

На ша но ва син ди кал на ли дер ка 
у Су бо ти ци је Гор да на Кор по наић. 
Де лу је и та на но и им пре сив но, на-
сту па са осме хом и са ауто ри те том 
ар гу ме на та. Ро ђе на јe у Су бо ти ци 
1958, за вр ши ла је гим на зи ју, а фа-
кул тет ко ји је упи са ла, остао је не-
за вр шен.У на шој По шти је 30 го ди на 
– већ или тек, ка ко са ма ка же. Ра ди-

ла је у мно гим по шта ма РЈ Су бо ти ца, 
у те ле фон ској цен тра ли, у слу жби 
988, би ла управ ни ца по шта 24112 и 
24111, Гра нич ног пре ла за Хор гош. 
Да нас је је управ ни ца по ште 24413 
Па лић. Би ла је нај бо љи рад ник По-
ште Ср би је - Ре ги је II у ав гу сту 2004. 
го ди не, ду го го ди шњи омла дин ски 
и син ди кал ни ак ти ви ста, сво је вре-
ме но члан Ко ор ди на ци о ног од бо ра 
ПТТ Омла ди не Ју го сла ви је из Вој-
во ди не, ко ман дант бри га де ПТТ Ју-
го сла ви је на рад ној ак ци ји. Са да је 
пред сед ни ца на ше син ди кал не ор-
га ни за ци је у Су бо ти ци и члан Глав-
ног од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?

„Не ке дра ге де це и мо га Та је.”

Ко је но ви не чи та те?

„Све ма ње По ли ти ку, све ви ше 
Блиц.”

Шта гле да те на ТВ?

„Пу то пи се, фил мо ве.”



23новембар 2010 • број 157     

ПОШТАР

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

„Пла ву, зе ле ну...”

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

„Ан дри ћа, још увек.”

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

„Кло да Мо неа.”

Шта ми сли те о зам ка ма 
 жи во та?

„Пре ви ше их је.”

Зна те ли шта су сек те?

„По шаст.”

Ко ја дро га је нај го ра?

„Све су дро ге нај го ре.”

Ко јим се спор том ба ви те?

„На ви ја њем и чи та њем спорт ских 
стра на у но ви на ма.”

Ко ји хо би има те?

„Ма кра ме (ма да сла бо сти жем).”

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

„Из ми шље на.”

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

„По што но ше – ДА.”

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

„Не.”

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

„Ша ка су за, ври ћа сми ја.”

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

„За сре ћу љу бав, за успех ин те-
рес.”

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

„Све је ма ње на ша.”

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

„Хај де да на пра ви мо ко рак у су-
срет, да по де ли мо и осмех и ту гу са 
дру гим, хај де... хај де да за јед но бу-
де мо бо љи.”

(Б. С.)

По зна та но во-
сад ска из да вач ка 
ку ћа „Адре са“ об-
ја ви ла је че твр ту 
збир ку пе са ма 
на шег ко ле ге из 
Сом бо ра Бла го ја 
Свр ко те. Ве о ма 

ле по гра фич ки опре мље на збир-
ка на зва на „Че ка ју ћи брод у Је ри-
со су“ има 28 пе са ма да тих на 60 
стра ни ца.

„Свр ко ти не пе сме на пи са не у 
дис ти си ма, тер ци на ма, ка тре ни-
ма, без ри ме али са су тон ском ме-
ло ди о зно шћу, тра га ју за пу ни ном 
све та, са ду би ном сљу бље но сти 
би ћа са љу ба вљу ко ја је те мељ на 
вред ност ко смо са ове књи ге“, на-
пи сао је у уво ду глав ни уред ник 
Јо ван Зи влак. По го вор пот пи су-
је књи жев ни кри ти чар Зо ран М. 
Ман дић.

НО ВЕ ПЕ СНИЧ КЕ КЊИ ГЕ

Tрагањезапуниномсвета
Аутор ове књи ге је про шло го ди-

шњи до бит ник књи жев не на гра де 
„Лен кин пр стен“. Ина че, члан је 
Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и 
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је.

М. Б.

ПЛЕ ТИ ВО

Уснио сам те, луд и за љу бљен
Пун ра до сти, уз ви ше ну и срећ

ну
Ка ко про ти чеш мод ном пи

стом
И ка ко се то пли на раз ви ја не

мо
Упр кос вре ме ну ко је до но си ки

шу
И плети ву ко је се са мо па ра
Пра ва љу бав се увек вра ћа
То не мо гу скри ти, због ста рих 

ра на,
То је бол ко ји се сам рас тва ра

Благоје Свркота

ИЗРЕКЕИЦИТАТИ
„Чи ни се да је глав ни по сту лат ну три ци о ни ста: ако има до бар укус, ло ше 

је за здра вље.”
Исак Аси мов

„Је ди ни на чин да очу ва те здра вље је да је де те што не же ли те, пи је те што 
не во ли те, и чи ни те ства ри ко је ра ди је не би сте.”

Марк Твен 

„Све што је дем, не ки лекар је про гла сио смр то но сним отро вом, а све 
што не је дем је про гла ше но нео п ход ним за жи вот. Али ја ето жи вим и да-
ље.”

Џорџ Бер нард Шо

„Сла до лед је то ли ко сја јан да је ште та што ни је иле га лан.”
Волтер

„Што сте ста ри ји, то је те же смр ша ти. То је за то јер се ва ше те ло и ва ша 
маст чвр сто спри ја те ље.”

Не по зна ти аутор

„Јед на од ве ћих жи вот них тај ни је ка ко ки ло грам слат ки ша мо же угојити 
же ну за два ки ло гра ма.”

Не по зна ти аутор

„Враг је учи нио ка жњи вим све у че му ужи ва мо у жи во ту. Или нам па ти 
здра вље, или ду ша, или се де бља мо..”

Ал берт Анштајн 
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ИЗ ЛЕТ ЗА ПАМ ЋЕ ЊЕ

ВенацуВршцу
Син ди кал на ор га ни за ци ја  „Бе-

оградски венац” ор га ни зо ва ла је 
за сво је чла но ве 23. и 24. октобра 
дво днев ни из лет у Вршац. Већ на 
по чет ку пу та би ло је јас но да ће 
ово би ти дру же ње за пам ће ње 
јер је на пут кре ну ло 147 чла но ва 
син ди кал не органи за ци је. Изузе-
тан одзив по твр дио је да но ви са-
зив Од бо ра СО до бро ра ди и да 
има по дршку у својој сре ди ни.

Пре ма утис ци ма из прве ру ке, 
поста вље ни су но ви стан дар ди 
ка да су изле ти у питању. Пр во од-
ре ди ште је био сам град Вр шац 
ко ји су учес ни ци овог пу то ва ња 
обишли у прат њи про фе си онал-
ног во ди ча. Ни је би ло за мер ки 

на смеш тај, а љу баз но особље 
хо те ла „Србија” по тру ди ло се да 
до жив љај бу де пот пун.

Сва ка ко да су главни догађаји 
овог путовања би ли обиласци 
вин ских под ру ма, где је органи-
зо ван и ру чак, као и све ча на ве-
че ра у етно рес то рану „Са лаш”.

Там бу рице су раз га ли ле при-
сут не и улеп ша ле дру же ње ко је 
ће сви ма оста ти ду го у пам ће њу.

Синди кал ци са Вен ца су на ру-
чи ли и ле по вре ме за сво је чла-
но ве што је упот пу ни ло чи тав 
до га ђај. Учесни ци овог пу то ва ња 
су има ли са мо једно пи та ње за 
своје пред став ни ке: „Кад је сле-
де ћи излет?”. 

Као што то обич но би ва, Син ди кат 
ПТТ Ср би је – СО Ди рек ци ја оправ-
дао је сва оче ки ва ња сво јих чла но-
ва ор га ни за ци јом још јед ног ви кенд 
из ле та за пам ће ње.

Овог пу та смо се за пу ти ли у за пад-
ну Ср би ју пре пу ну „исто ри је“, пре ле-
пих бр до ви тих пре де ла и не так ну те 
при ро де. На ша де сти на ци ја је би ла 
ет но-се ло „Сун ча на ре ка“, ко ја се на-
ла зи на са мој оба ли ре ке Дри не, где 
је сме штај у ма лим ку ћа ма-апарт ма-
ни ма пру жио по се бан до жи вљај. С 
об зи ром на то да се ет но-се ло на-
ла зи на са мо че ти ри ки ло ме тра од 
Ба ње Ко ви ља че, пр во смо про ше та-
ли пре ле пим и го то во не ствар ним 
пар ком јед не од „кра љи ца” срп ских 
ба ња. 

По до ла ску у „Сун ча ну ре ку” то-
пло смо до че ка ни у тра ди ци о нал-
ном срп ском сти лу: хле бом, со љу и 
ме дом. На кон сме шта ја, од мо ра и 
руч ка, кре ну ли смо пут љу бо ви је и 
јед ног од не дав но на ста лих пра во-
слав них ма на сти ра (из 1993. го ди-
не) на зва ног „Со ко“, ко ји се на ла зи 
у бли зи ни исто и ме ног раз ру ше ног 
тур ског утвр ђе ња. Ма на стир Со ко 
је по све ћен Све том Ни ко ли и епи-
ско пу Ни ко ла ју, као и мно гим срп-
ским ду ша ма ко је су од тур ске ру ке 
по стра да ле на том ме сту. Мно ги ма 
из гру пе ни је би ло те шко да се поп-
ну на сам врх сте не, где се на ла зе 
оста ци утвр ђе ња и где је по ста вљен 
ги гант ски крст ко ји до ми ни ра кра јо-
ли ком, и да са ви ди ков ца пра ве пре-
ле пе фо то гра фи је. Мо же се ре ћи да 
је то би ла по себ на вр ста хо до ча шћа 
јер, док се пе ње те уз на по ран и стрм 
успон, на и ла зи те на де сет бо жи јих 
за по ве сти, са зи да них или узи да них 
у сте ни, ко ји вам да ју сна гу и те му за 
раз ми шља ње до сле де ће и та ко ре-
дом.

По по врат ку у ет но-се ло, окре пи-
ли смо се уз хра ну и пи ће на све-
ча ној ве че ри и уз до бру му зи ку 
за бо ра ви ли на пред ход не „ал пи ни-
стич ке“ по ду хва те и сва ко днев не 
жи вот не про бле ме. Би ла је то ду га 

НО ВИ УСПЕ ШАН ИЗ ЛЕТ

ДирекцијапоходилаАзбуковицу
ноћ. Су тра дан, од мор ни, на спа ва ни 
и си ти, има ли смо још што шта да по-
се ти мо. 

По што смо по се ти ли би сер Азбу-
ко ви це – Со ко град (на зив Азбу ко ви-
ца је на стао од тур ске ре чи „хас Бу-
ко ви ца“ по нај ве ћем та да шњем се лу 
Бу ко ви ци), за дру ги дан смо оста ви-
ли „оца“ азбу ке Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа, ње го во род но ме сто Тр-
шић и ма на стир Тро но шу где је Вук 
учио пи сме на. Тро но ша се на ла зи 17 
ки ло ме та ра од Ло зни це, на пу ту за 
Кру пањ. По пре да њу, из град ња ма-
на сти ра се ве зу је за кра ља Дра гу ти-
на ко ји га је за по чео, али га је смрт 
спре чи ла у по ду хва ту, те је ње го ва 
же на Ка та ри на за вр ши ла из град њу 
1317. У вре ме вла да ви не Ту ра ка ма-
на стир је не ко ли ко пу та спа љи ван, 
али је ко нач но об но вљен 1833. уз 
по моћ кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. 

У Тр ши ћу смо по се ти ли Bукову 
род ну ку ћу и по слу ша ли на дах ну то 
ка зи ва ње љу ба зног ку сто са. Про-
ше та ли смо ле по уре ђе ном ста зом 

кроз бу ко ву и це ро ву шу му по ред 
ре чи це Же ра ви је и ужи ва ли у го-
то во не так ну тој при ро ди. „Шлаг на 
тор ти” је био од ли чан ру чак у ре сто-
ра ну Ву ков Гај, на до мак ме ста на ко-
ме се сва ке го ди не, у тре ћој не де љи 
сеп тем бра одр жа ва „Ву ков са бор“. 

Мно гим ко ле га ма ово је био ко 
зна ко ји пут у Тр ши ћу, али си гур но 
ће овај из лет има ти по себ но ме сто 
у на шим ср ци ма – да ли због до брог 
дру штва, рас по ло же ња, но вих по-
знан ста ва, при ја тељ ста ва, или чак 
због скри ве них сим па ти ја. Ве ли ку 
за хвал ност ду гу је мо ко ле ги Не ши, 
на шем кул тур но-исто риј ском про-
све ти те љу, ко ји не у мор но ис пу ња ва 
на ша пу те ше стви ја ва жним и ин те-
ре сант ним ин фор ма ци ја ма. Под се-
ћа мо и на љу де до бре во ље и сна-
жног ду ха, без ко јих овај из лет не би 
био то што је сте: Ве сну, љи љу, Ми-
ки ја, Ми ла, Де ја на, На та шу, Ми ли-
цу...и све оне ко је ни смо спо ме ну ли 
а то су за слу жи ли, ма кар сво јим по-
зи тив ним ста вом и при су ством. 


