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САДРЖАЈСАДРЖАЈ
Реч уред ни ка

По што ва не ко ле ге, пред ва ма је 
151. број „По шта ра” у ко ме вас под се ћа-
мо на сва бит ни ја де ша ва ња – ка ко на 
син ди кал ној сце ни та ко и у Пред у зе ћу. 
Ово је број ко ји из ла зи у пе ри о ду ко ји 
ка рак те ри ше мно штво син ди кал них 
ак тив но сти. Ту пре све га ми слим на 
пре го во ре око ма те ри јал ног по ло жа ја, 
усло ва ра да и стан дар да за по сле них.

Пре го во ри око кре та ња за ра да у 
сле де ћој го ди ни, као и на ших зах те ва 
о њи хо вом по ве ћа њу и јед но крат ној 
ис пла ти до за кљу че ња овог бро ја ни-
су би ли за вр ше ни, али ће те о то ме 
би ти ре дов но оба ве шта ва ни пу тем 
бил те на и на ин тер нет пре зен та ци ји 
на шег син ди ка та.

По ред то га, овај број об ра ђу је још 
не ко ли ко бит них те ма. За Син ди кат 
ПТТ Ср би је пи та ње по ло жа ја По ште 
и од нос др жа ве пре ма на ма су од су-
штин ског зна ча ја за на шу бу дућ ност, 
па смо тим те ма ма по све ти ли до стој-
ну па жњу.

Ве о ма су зна чај не и ак тив но сти у 
ве зи са пред ло же ним за кон ским про-
ме на ма ко је ће ди рект но од ре ди ти 
суд би ну ПТТ-а, па са мим тим и свих 
за по сле них. Сма трам да смо по том пи-
та њу на вре ме ре а го ва ли и ука за ли на 
чи ње ни це ко је по тен ци јал но мо гу да-
ти не га тив не ефек те по да љу суд би ну 
на ше ком па ни је. За по чет је ди ја лог са 
ре сор ном ми ни стар ком Ја сном Ма тић 
и ње ним ти мом, а по ред раз у ме ва ња 
оче ку је мо и конкретне ре зул та те тих 
раз го во ра.

У овом бро ју мо же те на ћи и ком пле-
тан За кон о без бед но сти и здра вљу на 
ра ду. Сма тра мо да на овај на чин, еду-
ка ци јом и упо зна ва њем члан ства са 
њи хо вим пра ви ма, уче ству је мо у по-
ди за њу без бед но сти свих нас.
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Чла но ви Глав ног од бо ра су ука за-
ли по ве ре ње Из вр шном од бо ру, 

ко ји је њи хо вом од лу ком пре у зео 
функ ци ју Штрај кач ког од бо ра и он 
ће сво јом од лу ком утвр ди ти ин тен зи-
тет, сте пен ак тив но сти и вре ме по чет-
ка штрај ка.

Гу би так од 500 ми ли о на 
дина ра

„Ис ка за ни гу би так у по сло ва њу за 
де вет ме се ци ове го ди не пре ма шио је 
су му од 500 ми ли о на ди на ра. Ста ње у 
По шти је алар мант но, али ће ком па ни-
ја, ипак, ис ка за ти ли квид ност у по слов-
ној го ди ни, пре све га за хва љу ју ћи 
оста лим из во ри ма при хо да”, ис та као 
је у увод ној ре чи пред сед ник Син ди ка-
та Алек сан дар Па вло вић, до да ју ћи 
да не тре ба че ка ти да ПТТ одва ја ње 
фир ми-кћер ки до че ка „ого ље на”, са мо 
са основ ном услу гом, јер кон ку рен ци-

ја ни че на сва ком ко ра ку, а Аген ци ја и 
За кон о по шти ни су за жи ве ли.

„Су о че ни са чи ње ни ца ма као што 
су не до ста так уни фор ми, сред ста ва 
за рад и слич но, сма тра мо да тре ба 
да се још ви ше ак ти ви ра мо и бу де мо 
мо ти ви са ни ји, а кроз пред сто је ће 
при ти ске хо ће мо да по ну ди мо кон-
крет на ре ше ња и да уђе мо у ар гу-
мен то ва ну рас пра ву. Због то га од вас 
тра жим ве ћи сте пен озбиљ но сти у 
ра ду, јер је рад на ди сци пли на до ста 
по пу сти ла, јер мо ра мо да по ка же мо 
да нам је ста ло до ком па ни је”, на гла-
сио је Па вло вић.

Пред сед ник Син ди ка та је оце нио и 
да по сто ји још је дан број за по сле них 
ко ји би ово пра во мо гли, од но сно хте-
ли да оства ре, али из не ка квог стра-
ха или нео д луч но сти до са да то ни су 
учи ни ли. Сред ства за ову но ву „ту ру” 

со ци јал ног про гра ма мо гла би се обез-
бе ди ти и од про да је По шти ног од ма ра-
ли шта „Пет ко Ми ље вић” у Бе чи ћи ма.

Во да до шла до уста

У ди ску си ји под овом тач ком днев-
ног ре да, ко ја је на зва на „До но ше ње 
од лу ка у ци љу по бољ ша ња по сло ва-
ња ПТТ-а и стан дар да за по сле них”, уче-
ство ва ло је не ко ли ко чла но ва Глав ног 
од бо ра. Бо ри слав Фи ли по вић је сма-
трао да је текст од лу ка о штрај кач ким 
зах те ви ма пре благ и да тре ба де ци ди-
ра но тра жи ти да за ра де пра те ин фла-
ци ју и да др жа ва мо ра да спре чи не ло-
јал ну кон ку рен ци ју. Он је до дао и да 
му се чи ни да „син ди кат ви ше бри не о 
по сло ва њу фир ме од по сло вод ства”.

То ми слав Јо ва но вић оце нио је да 
је син ди кат тре ба ло мно го ра ни је да 
се се ти да де лу је на ова кав на чин, а не 

У НИ ШУ ОДР ЖА НА 12. СЕД НИ ЦА ГЛАВ НОГ ОД БО РА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Од лу ке у скла ду са си ту а ци јом 
у ко јој је По шта

По бољ ша ње усло ва ра да и со ци јал но-еко ном ског по ло жа ја за по сле них (ис пла та бес по врат ног зај ма у ви-

си ни по ло ви не про сеч не за ра де у По шти Ср би је у то ку но вем бра, де фи ни са ње ни воа по ве ћа ња за ра да за 

сле де ћу го ди ну као и уве ћа ње ма се за за ра де у сле де ћој го ди ни ко јом би се ану ли рао ре ал ни пад за ра да у 

овој го ди ни); де фи ни са ње од но са др жа ве пре ма Јав ном пред у зе ћу ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” (свом јав ном 

опе ра те ру); из два ја ње сред ста ва за до бро вољ ни-сти му ла тив ни од ла зак из Пред у зе ћа – ово су нај ва жни-

ји зах те ви упу ће ни по сло вод ству ПТТ-а са 12. сед ни це Глав ног од бо ра Син ди ка та ПТТ Ср би је, одр жа не 

30. ок то бра у Ни шу, на ко јој је због си ту а ци је у ко јој се на шло Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” и 

ве ли ког и оправ да ног не за до вољ ства за по сле них, до не та од лу ка о сту па њу у штрај кач ке ак тив но сти.

Зах тев ге не рал ном
ди рек то ру

„С об зи ром на те шку ма те ри-

јал ну си ту а ци ју у ко јој се на ла-

зи ве ћи на на ших за по сле них, 

обра ћа мо Вам се са зах те вом за 

ис пла ту бес по врат ног зај ма у ви-

си ни по ло ви не про сеч не за ра де 

у Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра-

ћа ја „Ср би ја” у то ку но вем бра. 

Упо ри ште за овај зах тев на ла зи-

мо у чла ну 92. Ко лек тив ног уго во-

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

Та сред ства би се би лан си ра ла у 

Пла ну по сло ва ња за 2009. го ди-

ну. На по ми ње мо да смо та кав 

слу чај већ има ли 2006. го ди не.

Главни одбор: Пуно поверење Извршном одбору
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тек са да „ка да је фир ма на иви ци по но-
ра”, а Звон ко Кур ћу бић је ре као да су 
до са да утро ше на огром на сред ства 
на фи нан си ра ње до бро вољ ног од ла-
ска из фир ме, а да су ре зул та ти сла би. 
У про из вод њи не до ста је љу ди, ан га жо-
ва но је око хи ља ду омла ди на ца, а по-
се бан про блем пред ста вља и што сва-
ко ре пу блич ко ми ни стар ство ан га жу је 
сво је ку ри ре за до ста ву, до дао је он.

Зо ри ца Зец ис та кла је да је „во да 
до шла до уста” и да нам пре о ста је 
да „или ис пли ва мо или се уда ви мо”. 
Она је кри ти ко ва ла фор му ла ци ју пр-
во бит но пред ло же ног тек ста од лу ке, 
сма тра ју ћи да Глав ни од бор мо же да 
од лу чу је са мо у име чла но ва Син ди ка-
та ПТТ Ср би је, а не и у име оста лих за-
по сле них, ко је са мо мо же да по зо ве 
да се при кљу че про те сту.

Вла да не ма раз у ме ва ња
за по шта ре

Бран ко Ка ла ја но вић, се кре тар 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, обра тио се чла-
но ви ма Глав ног од бо ра овим ре чи ма: 
„Вла да је овај си стем сто пи ра ла! Нас 
про га ња ју, а не ло јал ну кон ку рен ци-
ју ни ко ни не по ми ње. Ин спек циј ске 
кон тро ле у на ше Пре ду зе ће до ла зе 
на шим ко ли ма, на шим бен зи ном, пре-
гле да ва ју сва ку став ку и ка жња ва ју 
нас, а при ват ни ке ни ко и не по ми ње. 
Ми смо до са да увек има ли до вољ но 
раз у ме ва ња за по ступ ке вла де, а они 
ни кад ни су по ка за ли ни трун ку раз у-
ме ва ња за нас и по ло жај на ше ком па-
ни је”. Пре ма ње го вом ми шље њу, ако 
чел ни ци син ди ка та при сту пе озбиљ-
но на ја вље ним штрај кач ким ак тив но-
сти ма, тај на чин ра да мо же до не ти и 
кон кре тан ре зул тат, јер „на ста вак по 
ста ром си гур но во ди у про паст”. Он 
је под се тио и да По шти др жа ва ду гу је 
100 ми ли о на евра за ауто ма ти за ци ју 
и упи тао да ли је ре сор на ми ни стар ка 
би ла до бро на мер на ка да је „про гу ра-
ла” Пред лог за ко на о по шти у Скуп-
шти ну Ср би је по хит ном по ступ ку.

Слав ко То па лов, члан Глав ног 
од бо ра и Управ ног од бо ра Пред у зе-
ћа из ре до ва Син ди ка та ПТТ Ср би је, 
пред ло жио је да се на сед ни ци УО по 
хит ном по ступ ку по кре ну кон крет на 
пи та ња по бољ ша ња ма те ри јал ног по-
ло жа ја за по сле них, али и да се ме наџ-
мент ком па ни је фи нан сиј ски „ка зни” 
за ми нус у по сло ва њу.

О при пре ма ма за про ме ну 
Ста ту та

Усле ди ла је тач ка днев ног ре да у 
ко јој се го во ри ло о ак ту ел ној си ту а ци-
ји у Син ди ка ту, што је Ко са ра Стан ко-

вић, пред сед ник Ста ту тар не ко ми си-
је, ис ко ри сти ла да по зо ве члан ство 
да хит но до ста ви све пред ло ге за 
про ме ну Ста ту та, а Бу ди мир Ми ло-

рад, пред сед ник Глав ног од бо ра, на-
по ме нуо је да се на сле де ћој сед ни ци 
ГО мо ра до не ти од лу ка о за ка зи ва њу 
Скуп шти не Син ди ка та.

Алек сан дар Па вло вић го во рио је 
о ак ту ел но сти ма у Кон фе де ра ци ји 
сло бод них син ди ка та, освр нув ши се 
на рад Со ци јал но-еко ном ског са ве та 
и на пот пи си ва ње Оп штег ко лек тив-
ног уго во ра, ко је, пре ма ње го вом 

ми шље њу, ни је ле ги тим но. На ње гов 
пред лог, Глав ни од бор до нео је и од-
лу ку да се ко лек тив но при сту пи Удру-
же њу вла сни ка ак ци ја Те ле ко ма.

Под но се ћи из ве штај о ра ду Од бо-
ра за без бед ност, Бран ко Ка ла ја но-
вић је ре као да је тра же но од ди рек то-
ра рад них је ди ни ца да се фор ми ра ју 
под од бо ри у сва кој РЈ (чи ни ли би их 
струч но ли це и пред став ни ци два 
ре пре зен та тив на син ди ка та) и да су 
нај ва жни је ак тив но сти овог од бо ра 
до са да би ле ини ци ја ти ве за до би ја-
ње бе не фи ци ра ног рад ног ста жа за 
до ста вља че и прат ни ке. По сто је ре-
ал не шан се да то ре ше ње бу де усво је-
но за по шта ре, што би би ло из у зет но 
зна чај но и од ра зи ло би се на њи хо ву 
про дук тив ност и број рад них са ти, 
оце нио је се кре тар Син ди ка та.

СА СТА НАК ШТРАЈ КАЧ КОГ ОД БО РА И ЧЕЛ НИ КА
ПО ШТЕ СР БИ ЈЕ

Ја сан став: Не мо же по ста ром
У скло пу пред ви ђе них ак тив но-

сти, Штрај кач ки од бор је 12. но вем-
бра по звао по сло вод ство на раз го-
во ре ка ко би по ку ша ли да на ми ран 
на чин, без не по треб них тен зи ја, 
по стиг не мо што ви ше за цр та них 
ци ље ва у ко рист на шег члан ства. 
Са ста нак је одр жан у Бе о гра ду, а 
син ди кал ним пред став ни ци ма су 
се обра ти ли ге не рал ни ди рек тор 
Го ран Ћи рић и ње гов за ме ник Ми-

лош Ми шче вић.
Чел ни ци ма ПТТ-а са оп ште ни 

су зах те ви ко ји су де фи ни са ни и 
усво је ни на сед ни ци Глав ног од бо-
ра Син ди ка та ПТТ Ср би је и ти чу се 
пр вен стве но по бољ ша ња ма те ри-
јал ног по ло жа ја за по сле них, али и 
усло ва ра да у Пред у зе ћу.

На кон отво ре не рас пра ве и из-
но ше ња пред ло га до го во ре но је 
да за јед нич ки на сту пи мо пре ма ре-
сор ном ми ни стар ству и по ку ша мо 
да до би је мо са гла сност за ис пла ту 
„бес по врат не по зај ми це” али и да 
до го во ри мо раст за ра да. На и ме, 
од ре ђен про це нат по ве ћа ња пла-
та ко ји је био до го во рен за ову го-
ди ну ни је ис по што ван, а чи ње ни ца 
је и да ће ствар на ин фла ци ја би ти 
ве ћа од про јек то ва не, што све за-

јед но мо ра ући у за ра де на ших 
рад ни ка.

Има мо ин фор ма ци ју да су по сло-
вод ство и син ди ка ти ЕПС-а са сво-
јим ре сор ним ми ни стар ством ус пе-
ли да пот пи шу спо ра зум о кре та њу 
за ра да у сле де ћој го ди ни и по ред 
чи ње ни це да се до ти ра ју из бу џе та, 
али и да је у тој ком па ни ји , ко ја та ко-
ђе има ста тус јав ног пред у зе ћа, про-
сеч на за ра да ве ћа не го у По шти.

И по пи та њу на ших зах те ва ко ји 
су ве за ни за ста ње у ПТТ-у по сти-
гли смо ви сок сте пен раз у ме ва ња. 
За јед нич ки је кон ста то ва но да по-
сто ји обо стра на за ин те ре со ва ност 
и до бра во ља да се по сло ва ње 
уна пре ди и да све то ре зул ти ра по-
ве ћа њем ква ли те та услу га, оби ма 
по сло ва ња и, на кра ју, при хо да. На-
рав но, то би био и основ за по ве ћа-
ње за ра да.

На кон са стан ка, оп шти ути сак је 
да у Пред у зе ћу не ће мо има ти про-
бле ма око ис пу ња ва ња на ших зах те-
ва, уко ли ко успе мо да по стиг не мо 
до го вор у ре сор ном ми ни стар ству. 
Тај са ста нак се оче ку је вр ло бр зо, а 
ре зул та ти ће би ти об ја вље ни у на-
шем бил те ну и на ин тер нет пре зен-
та ци ји на шег син ди ка та.
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ХО ЋЕ ЛИ ПРО ШИ РЕ НО ДЕ Ј СТВО ОП ШТЕГ КО ЛЕК ТИВ НОГ УГО ВО РА ДО НЕ ТИ
РАД НИ ЦИ МА ПО ШТЕ ЗНА ЧАЈ НО ВЕ ЋА  ПРИ МА ЊА?

Че ка мо хлад ни ја ну ар
У Бе о гра ду је, по чет ком но вем бра, 

пот пи сан Анекс оп штег ко лек тив-
ног уго во ра чи је про ши ре но деј ство 
сту па на сна гу 1. ја ну а ра 2009. По сле 
пот пи си ва ња до ку мен та ре-
пу блич ки ми ни стар за рад и 
со ци јал ну по ли ти ку Ра сим 
Ља јић оце нио је да је то „но-
ви им пулс со ци јал ном ди ја-
ло гу у Ср би ји ко ји до са да 
ни је за жи вео на оче ки ва ни 
на чин” и до дао да ће „да на-
шњи пот пис би ти под сти цај 
за пот пи си ва ње гран ских 
ко лек тив них уго во ра”.

Оче ки ва ња од овог ак-
та су ве ли ка, а пре све га се 
од но се на оба ве зу по сло-
дав ца да ис пла ћу је то пли 
оброк и ре грес. Пре ма на шој ра чу ни-
ци, то би зна чи ло да ће пла те сви ма 
од Но ве го ди не би ти ве ће за 7.000 

ди на ра. Ле по, не ма шта, са мо да ми-
ни стар ни је од мах по сле ста вља ња 
свог пот пи са на по ме ну ти анекс из ја-
вио да сле ди по сти за ње со ци јал но 

еко ном ског пак та. По треб но је, на-
вео је он, да сви по ка жу раз у ме ва ње 
за ма кро е ко ном ску си ту а ци ју. 

Син ди кат ПТТ Ср би је је по кре-
нуо ини ци ја ти ву за утвр ђи ва ње 
рад них ме ста у Јав ном пре дуз е ћу 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” на ко ји ма 
би се стаж оси гу ра ња ра чу нао са 
уве ћа ним тра ја њем. На кон до но-
ше ња Ак та о про це ни ри зи ка и 
пот пи си ва ња Ко лек тив ног уго во-
ра, сма тра мо да су се сте кли усло-
ви да Пред у зе ће под не се зах тев 
Фон ду ПИО да се у рад на ме ста 
на ко ји ма се рад ни стаж ра чу на 
са уве ћа ним тра ја њем увр сте и по-
шта ри I и II, во за чи мо тор них во зи-
ла III и прат ни ци.

Ини ци ја ти ва се спро во ди на 
осно ву мно го број них зах те ва са 
те ре на и са свим је ра зу мљи во да 
же ли мо да ста не мо у за шти ту на-
ших за по сле них, ко ји су у ду жем 

вре мен ском пе ри о ду ра ди ли на 
те шким и по здра вље штет ним 
рад ним ме сти ма.

На на ма је да у пр вој фа зи ак-
тив но сти де фи ни ше мо ко ја су то 
рад на ме ста ко ја евен ту ал но ис пу-
ња ва ју усло ве за до би ја ње бе не фи-
ци ра ног рад ног ста жа. Све сни смо 
да ће ово би ти ду го ра јан про цес, 
а за по че так оче ку је мо од на ших 
ак ти ви ста да раз мо тре пред ло же-
ну ини ци ја ти ву и до ста ве нам ми-
шље ња и пред ло ге.

За овај зах тев оче ку је мо по др-
шку и оста лих син ди ка та и удру-
же ња у Пред у зе ћу, док је Од бор 
за без бед ност и за шти ту здра вља 
ову те му већ ста вио у сво је при о-
ри те те, што је за сва ку по хва лу.

ПО КРЕ НУ ТА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЗА ДО БИ ЈА ЊЕ
БЕ НЕ ФИ ЦИ РА НОГ РАД НОГ СТА ЖА

Син ди кат ста је
у за шти ту за по сле них

„Ми смо са да сви у истом чам цу, 
без об зи ра да ли се ра ди о син ди ка-
ти ма, др жа ви или по сло дав ци ма, 
наш ин те рес ни је да ве ли ки број 

пред у зе ћа бу де за тво рен 
и при ну ђен да от пу шта рад-
ни ке јер не мо же да при-
ме њу је од ред бе Оп штег 
ко лек тив ног уго во ра. Ми 
отво ре них очи ју по сма тра-
мо си ту а ци ју и у скла ду 
са тим ће мо пред у зи ма ти 
од ре ђе не ме ре”, ка зао је 
Ља јић и на вео да 400.000 
за по сле них при ма ми ни-
мал ну пла ту и да те фир ме 
те шко да ће мо ћи да ис пла-
те све што је пред ви ђе но 
оп штим ко лек тив ним уго-

во ром. Би ће фор ми ра на и по себ на 
ко ми си ја за утвр ђи ва ње чи ње ни ца 
и она пред у зе ћа ко ја не бу ду мо гла 
да по шту ју оба ве зе би ће из у зе та из 
Оп штег ко лек тив ног уго во ра. Ља јић 
је до дао и да је при ма ран циљ очу-
ва ње еко ном ске ста бил но сти и да 
се не ће учи ни ти ни шта да она бу де 
угро же на.

Украт ко, Оп шти ко лек тив ни уго-
вор је сте пот пи сан, али ће га при ме-
њи ва ти са мо она пред у зе ћа ко ја има-
ју до вољ но сред ста ва за то, а оста ли 
ни су у оба ве зи да то чи не. Ло гич но 
је, сле де пи та ња – хо ће ли по штан ске 
пла те у ја ну а ру би ти уве ћа ње ка ко је 
то на ја вљи ва но и за ко ли ко? Има ли 
до вољ но па ра на ра чу ну Пред у зе ћа 
за ова ко уве ћа не пла те? Шта је са 
Уред бом о огра ни че њу за ра да у јав-
ним пред у зе ћи ма?

Пи та ња је мно го, а од го во ри ко-
је смо ус пе ли да до би је мо у на шим 
ди рек ци ја ма су углав ном не га тив ни. 
Пи та ње је и ка ко ће син ди ка ти ре а го-
ва ти ако се ис по ста ви да про ши ре но 
деј ство Оп штег ко лек тив ног уго во ра 
не мо же да се при ме ни за рад ни ке 
По ште и да су обе ћа ња би ла са мо 
јеф тин мар ке тинг.

Али та ко је то кад је дан та ко озби-
љан до ку мент пот пи шу нео збиљ ни 
љу ди.

Потписивање Општег колективног уговора
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ВЛА ДА ОД ЛУ ЧИ ЛА ДА СМА ЊИ АСТРО НОМ СКЕ ПЛА ТЕ У УПРАВ НИМ ОД БО РИ МА

За по хва лу
Пред сед ни ци и чла но ви управ-

них од бо ра јав них пред у зе ћа убу-
ду ће би тре ба ло да при ма ју пла ту 
у ви си ни ме сеч не про сеч не за ра де 
у др жа ви, од лу чи ла је Вла да Ср би је 
на не дав но одр жа ној сед ни ци. До са-
да шње на кна де од не ко ли ко сто ти-
на хи ља да ди на ра ни су дру штве но 
при хва тљи ве, на во ди се у са оп ште-
њу вла де и по ја шња ва да је од лу ка у 
фор ми пре по ру ке, али и упо зо ра ва 
да ће сви ко ји се то га не бу ду при др-
жа ва ли сно си ти по сле ди це.

Еко но ми сти се сла жу да се ова-
квим ме ра ма не мо же мно го уште де-
ти, јер су гу би ци јав них пред у зе ћа 
због не про фе си о нал ног по сло ва ња 
мно го ве ћи. Пра ва ствар би, пре ма 

њи хо вом ми шље њу би ла да је вла да, 
ка да је не дав но рас пи са ла кон курс 
за ди рек то ре јав них пред у зе ћа, њих 
иза бра ла по струч ној, а не по пар тиј-
ској ли ни ји. У мно гим фир ма ма при-
ма ња чла но ва управ них од бо ра су 
астро ном ска, иако се де ша ва да има-
ју и са мо је дан са ста нак ме сеч но, 
док, на при мер, пред сед ник Ре пу бли-
ке при ма знат но ма њу пла ту. Ре корд-
на при ма ња су би ла у Аген ци ји за 
кон тро лу ле те ња, где је пред сед ник 
ин ка си рао 466.000 ди на ра ме сеч но, 
а ње гов за ме ник до би јао де се так 
хи ља да ма ње. У „Ср би ја га су” је пред-
сед ник УО до би јао 279.000, у По шти 
Ср би је 230.000, у Те ле ко му 200.000, у 
Же ле зни ци104.000 ди на ра.

Од нос у за ра да ма чла но ва Управ-
ног од бо ра и про сеч не пла те у ПТТ, 
ко ја из но си 34.000 ди на ра, из но си-
ла је 6:1. члан Управ ног од бо ра из 
ре до ва на шег син ди ка та по ло ви ну 
на док на да ко ју при ма упла ћу је на 
син ди кал ни ра чун и сла же се са чи-
ње ни цом да су та при ма ња би ла 
пре ве ли ка у од но ус на за ра де за по-
сле них.

Без об зи ра да ли је од лу ка Вла де 
Ср би је по пу ли стич ка, ка ко не ки ка-
жу, или ни је, по здра вља мо је и на да-
мо се да се на то ме не ће ста ти. Ова-
ко без о бра зне раз ли ке у за ра да ма 
и то у јав ном сек то ру, си гур но ни су 
до при но си ле из град њи дру штва со-
ци јал не прав де и јед на ко сти.

У скло пу до го во ра са ММФ-ом, Вла-
да Ср би је је на ја ви ла сма ње ње 

јав них рас хо да кроз за мр за ва ње за-
ра да у јав ном сек то ру, и то на свим 
ни во и ма већ од 1. ја ну а ра 2009. го ди-
не. Ко ли чи на нов ца ко ји се из бу џе та 
из два ја за пла те за по сле них би ће у 
на ред ној го ди ни по ве ћа на за осам, 
а ма са за пен зи је за 15 од сто. Ми ни-
стар ка фи нан си ја Ди а на Дра гу ти но-

вић об ја сни ла је да ће, уз дво стру ко 
ма њи при вред ни раст, то прак тич но 
зна чи ти да ће за ра де и пла те би ти 
за мр зну те. И по ред чи ње ни це да По-
шта Ср би је ни је бу џет ски ко ри сник, 
из ис ку ства зна мо да ће се ове ме ре 
од но си ти на сва јав на пред у зе ће, па 
та ко и на нас.

То је на рав но не прав да, али и ни је 
пр ви пут да се су сре ће мо са ова квим 
од но сом пре ма ПТТ-у. А ка ко од ку ка-
ња не ма вај де, већ по ку ша ва мо да 
у над ле жном ми ни стар ству обез бе-
ди мо са ста нак и по ку ша мо да ар гу-
мен ти ма из бо ри мо ба рем не што пре 
на ја вље ног за мр за ва ња. Ар гу мен те, 
на рав но, има мо. За ра де де ли мо са 
на шег ра чу на без до та ци ја др жа ве, 
пла те ни су исте у свим јав ним пред у-

зе ћи ма, па ако мо ра да се ште ди, тре-
ба ло би да сви ште ди мо. Ако је кри-
за, тре ба ло би да ва жи за све и тре ба 
по ве сти ра чу на да сви има мо ба рем 
при бли жно јед нак трет ман код осни-
ва ча, тј. др жа ве.

По себ но го рак укус у усти ма оста-
вља и чи ње ни ца да смо прак тич но 
та о ци по ли ти ке, пред из бор них обе-
ћа ња и ко а ли ци о них спо ра зу ма. На-
и ме, у то ку пре го во ра са ММФ-ом, 
Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра је 
оста ла до след на у сво јим зах те ви ма, 
па се као дру га мо гућ ност на мет ну ло 
за мр за ва ње за ра да јав ном сек то ру. 
Да кле, о пен зи о не ри ма у др жа ви има 
ко да бри не, а о рад ни ци ма из гле да 

да не ма и по ред чи ње ни це да су ско-
ро све чла ни це вла да ју ће ко а ли ци је, 
ба рем пре ма ста ту ти ма, ле во ори јен-
ти са не. Да у Вла ди Ср би је по сто ји и 
не ка рад нич ка пар ти ја, мо жда би бо-
ље про шли. Очи глед но, све је по ста-
ло по ли ти ка па има мо пра ву те му за 
раз ми шља ње.

По овом пи та њу ак тив на је и Кон-
фе де ра ци ја сло бод них син ди ка та. 
Ор га ни зо ва ни су и про те сти ис пред 
згра де Вла де Ср би је, по сла ти су и 
зах те ви ко ји, ува жа ва ју ћи све окол-
но сти, шти те до стиг ну ти ни во за ра-
да у јав ним пред у зе ћи ма и стан дард 
за по сле них, али во ље за ди ја ло гом 
ни је би ло. До за кљу че ња овог бро-
ја ни смо до би ли ин фор ма ци ју ка да 
ће би ти усво јен бу џет др жа ве и бу-
џе ти јав них пред у зе ћа, та ко да још 
увек ни смо зна ли ка ко ће се кре та ти 
на ше за ра де и је су ли при хва ће ни 
на ши зах те ви. КСС ће на свом пред-
сед ни штву раз мо три ти да ље ко ра ке 
а Штрај кач ки од бор на шег син ди ка та 
ће до не ти од лу ке у за ви сно сти од по-
стиг но тог до го во ра. Ин фор ма ци је о 
то ме до би ће те пре ко на шег бил те на 
и ин тер нет пре зен та ци је.

ВЛА ДА СР БИ ЈЕ НА ЈА ВИ ЛА ОГРА НИ ЧА ВА ЊЕ ЗА РА ДА У ЈАВ НОМ СЕК ТО РУ У 2009.

Плате на леду

Протест представника КСС-а
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РАЗ ГО ВО РИ ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈЕ СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ СА РЕ СОР НОМ МИ НИ СТАР КОМ

Скре ну та па жња на про бле ме
Де ле га ци ја Син ди ка та ПТТ Ср би-

је 21. но вем бра ко нач но је има-
ла при ли ку да упо зна на шу ре сор ну 
ми ни стар ку Ја сну Ма тић и њен тим 
са не ким од го ру ћих про бле ма са ко-
ји ма се већ ду же вре ме су сре ће мо. 
На овом из у зет но ва жном са стан ку, 
ко ме је при су ство вао пред сед ник 
Син ди ка та ПТТ Ср би је Алек сан дар 

Па вло вић и ком пле тан Из вр шни 
од бор, раз го ва ра ло се о де фи ни са-
њу од но са др жа ве пре ма свом јав-
ном опе ра те ру – Јав ном пред у зе ћу 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”, јер већ ду-
же вре ме осе ћа мо не бри гу и не за-
ин те ре со ва ност осни ва ча за рад и 
ста ње у По шти.

Ми ни стар ки и ње ном ти му из-
не ли смо кон крет не при мед бе на 
Пред лог из ме на и до пу на За ко на о 
по штан ским услу га ма и зах те ва ли 
да се овај за кон ски пред лог ко ри-
гу је у де лу ко ји смо пре по зна ли и 
оце ни ли као ште тан по наш си стем. 
То се, пре све га, од но си на хит но 
фор ми ра ње Аген ци је за по штан ске 
услу ге ко ја би По шту за шти ти ла од 
не ло јал не кон ку рен ци је и у чи јој би 
над ле жно сти би ло де фи ни са ње ли-
ми та ре зер ви са не по штан ске услу-
ге по ма си и це ни.

У ве зи са про бле мом око из да ва-
ња до плат не по штан ске мар ке, ко ја 
по ску пљу је на ше услу ге и чи ни нас 
не кон ку рент ни ма на тр жи шту (јер 
са мо По шта Ср би је има оба ве зу на-
пла те ове мар ке), наш зах тев је ува-
жен и по стиг нут је до го вор се при-
ме ни прак са ко ја је уста но вље на 
код по штан ских опе ра те ра у Европ-
ској уни ји – да се до плат на мар ка 
мо же из да ва ти јед ном го ди шње и 
то у крат ком вре мен ском пе рио ду. 
До би ли смо чвр ста уве ра ва ња од 
стра не ми ни стар ке да ће ин тер ве-
ни са ти ка да сле де ћи пут Вла да Ср-
би је бу де до но си ла од лу ку о уво ђе-
њу до плат не мар ке.

У ве зи са ра дом ин спек ци је ко ја 
кон тро ли ше рад на тр жи шту услу-

га ко је ми оба вља мо, скре ну та је 
па жња на чи ње ни цу да она кон тро-
ли ше ис кљу чи во рад По ште Ср би је 
и ти ме омо гу ћа ва оста лим уче сни-
ци ма на тр жи шту услу га да кр ше 
про пи се и на тај на чин оства ру ју 
до бит. Ми ни стар ки са мо из не ли 
по да так да се са мо са Бе о град ске 
ауто бу ске ста ни це ауто бу си ма го-
ди шње пре ве зе пре ко че ти ри ми-
ло на па ке та, док цео си стем ПТТ-а 
у истом пе ри о ду пре ра ди ма ње од 
ми ли он па ке та.

Та ко ђе, Ја сну Ма тић смо упо зна-
ли и са чи ње ни цом да кон ку рен ци-
ја ко ја на то не ма пра во оба вља део 
ре зер ви са них услу га ко је др жа ва 
га ран ту је По шти Ср би је и ти ме ди-
рект но ути че на на ше при хо де. Од 
ми ни стар ке смо до би ли чвр ста уве-
ра ва ња да ће ин спек ци ја за по че ти 
са кон тро лом свих уче сни ка ко ји 
се ба ве по штан ским услу га ма на на-
шем тр жи шту.

Од Ја сне Ма тић за тра жи ли смо 
по др шку и за на ше зах те ве за по ве-
ћа ње за ра да, по бољ ша ње усло ва 
ра да и сти му ла тив ни од ла зак из 
Пред у зе ћа и ми ни стар ка је ис та кла 
да има раз у ме ва ње за те жак фи нан-

сиј ски по ло жај на ших за по сле них, 
али да та пи та ња мо ра мо ре ши ти у 
до го во ру са Ми ни стар ством фи нан-
си ја, ко је је је ди но над ле жно по пи-
та њу за ра да у јав ном сек то ру.

Оп шти ути сак ко ји је де ле га ци ја 
на шег син ди ка та сте кла је да је ово 
био ко ри стан и кон струк ти ван раз-
го вор, али и да је то са мо по че так 
ди ја ло га ко ји за циљ мо ра има ти 
ре ша ва ње на го ми ла них про бле ма 
у По шти.

Ми у ме ђу вре ме ну на ста вља мо 
са ак тив но сти ма ко је би тра ба ло 
да ре зул ти ра ју до го во ром о ра сту 
пла та и ис пла ти „бес по врат не по-
зај ми це”. До го во ре ни су раз го во-
ри са над ле жни ма у Ми ни стар ству 
фи нан си ја и си гур но је да не ће мо 
оду ста ти од на ших зах те ва, јер 
све нас ипак нај ви ше ин те ре су-
је за ра да. До од ла ска овог бро ја 
„По шта ра” у штам пу ни смо до би-
ли де фи ни ти ван од го вор на на ше 
зах те ве ве за не за по ве ћа ње за ра-
да и јед но крат ну ис пла ту, па ће мо 
вас о то ме из ве ти ти пре ко бил те на 
и ин тер нет пре зен та ци је на шег
синди ка та.

Разговори у Влади: Почетак дијалога о односу државе
према ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”
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АЛЕК САН ДАР ПА ВЛО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ,
О СТА ЊУ У ПО ШТИ

Ово је бор ба за го ли оп ста нак!
Бли жи се крај го ди не, Пред у зе ће 

про те клих ме се ци ни је оства-
ри ло до бар по слов ни ре зул тат, па 
је то би ла при ли ка да пред сед ник 
Син ди ка та ПТТ Ср би је Алек сан дар 

Па вло вић за „По штар” од го во ри на 
пи та ња о нај ак ту ел ни јим про бле ми-
ма у По шти и о мо гућ но сти ма по пра-
вља ња све те жег ма те ри јал ног по ло-
жа ја за по сле них.

Не дав но је на сед ни ци Управ ног 
од бо ра По ште Ср би је усво је на 

Стра те ги ја Пред у зе ћа за пе ри од 
од 2008. до 2010. го ди не. Да ли ће 

она до не ти не што до бро
за по сле ни ма у ПТТ-у?

С об зи ром да пла но ви по сло ва-
ња про ис ти чу из стра те ги је и на рав-
но, тре ба да бу ду „на сло ње ни” на њу, 
то се ре флек ту је и на њих. Ми смо 
на пред лог ове стра те ги је да ли од ре-
ђе не при мед бе. Уочи ли смо и јед ну 
не ло гич ност – да се сред њо роч ни 
план од 2008. до 2010. го ди не усва ја 
у но вем бру 2008. Да кле, пла ни ра се 
не што што ни је од ра ђе но за прет ход-
них 11 ме се ци. Мо гу да при хва тим 
да је то фор мал ност, од но сно ја сно 
ми је да је то по треб но због кон ти-
ну и те та, јер има ли смо Стра те ги ју 
за пе ри од 2005-2007. го ди не и но ва 
мо ра да се усво ји да би из ње про ис-
те као план за сле де ћу го ди ну. Ја већ 
имам ин фор ма ци је да се ра ди план 
2009-2011. ко ји ће би ти пра ви стра-
те шки план и ко ји ће бит но из ме ни-
ти не ке ства ри. Имам обе ћа ње да ће 
син ди ка ти би ти укљу че ни у из ра ду 
тог но вог стра те шког пла на и сва ка-
ко ће мо по ку ша ти да ути че мо да он 
до при не се и по бољ ша њу ма те ри јал-
ног по ло жа ја на ших за по сле них.

По слов ни ре зул та ти Пред у зе ћа
у пр вих де вет ме се ци ове го ди не 

су алар мант ни. Да ли је Син ди кат 
пред у зео не ке кон крет не ак ци је 

тим по во дом?

Сма тра мо да је ста ње у Пред у зе-
ћу алар мант но и да мо ра мо да де лу-
је мо што пре, јер без је дин стве ног 
ци ља да на ђе мо на чин ка ко да се из 

те си ту а ци је иза ђе, не ће мо ни шта 
ус пе ти да ура ди мо. Има ли смо сед-
ни цу Из вр шног, а за тим и Глав ног 
од бо ра и до не ли смо од лу ку да, 
због озбиљ но сти си ту а ци је, бу де мо 
спрем ни на штрај кач ке ак тив но сти, 
а то под ра зу ме ва ди за ње на ви ши 
ни во син ди кал ног де ло ва ња. Мо ра-
мо да бу де мо спрем ни јер се ства ри 
де ша ва ју ад хок и не би смо же ле ли 
да оста не мо ус кра ће ни за раз го вор 
са ре сор ним ми ни стром и ми ни-
стром фи на си ја, а у овој зе мљи ако 
на сту пиш као штрај кач ки од бор лак-
ше ти се отва ра ју не ка вра та.

Због свет ске еко ном ске кри зе
нај ве ро ват ни је ће би ти

од ло же на про да ја Те ле ко ма
Ср би је. Ка ко ће се то од ра зи ти

на по сло ва ње ПТТ-а?

Ми сли мо да је ово пре лом на 
го ди на и мо же мо чак да бу де мо ци-
нич ни или ма ли ци о зни, али „хва ла 
свет ској еко ном ској гло бал ној кри-
зи што се де си ла и ус по ри ла про да-
ју и при ва ти за ци ју Те ле ко ма”, јер 
би смо већ ове го ди не би ли у про-
бле му: оста ли би смо без до брог де-
ла вла снич ког уде ла, ди ви ден ди, 
а са мим тим и без по тен ци јал ног 
при хо да ко ји нас је у по слов ном 

ре зул та ту и одр жа вао. Зна чи, сма-
тра мо да др жа ва ту тре ба да се од-
ре ди, да По шту, при ли ком про да је 
Те ле ко ма, на не ки на чин обез бе ди 
кроз стра те шке ка па ци те те или 
не што слич но. Ово све је на пр ви 
по глед слич но са 1997. го ди ном 
ка да смо се де ли ли са Те ле ко мом 
и он да је би ло обез бе ђе но не ких 
сто ми ли о на ма ра ка да би се ауто-
ма ти зо ва ла По шта, али те па ре ни-
ка да ни су до шле у ПТТ, ни ка да од 
њих ни је дан ди нар ни је уло жен 
у Пред у зе ће. Кроз но ве про јек те, 
кроз E-gоvernment, пре тен ду је мо 
да бу де мо пр ва ин фор ма ти ча ка 
ку ћа, а кон фи гу ра ци ја ин фор ма-
тич ког си сте ма ни је на том ни воу 
да мо же да све то ис пра ти. Др жа ва 
мо ра да ре гу је. Има мо по тре бу да 
скре не мо па жњу на озбиљ ност си-
ту а ци је и да, за јед но са по сло вод-
ством, на ђе мо пра ви на чин ка ко 
да се она пре ва зи ђе. Пр вен стве но 
за сту па мо ста во ве за по сле них ко-
ји су и упла ше ни за свој по сао, ко ји 
не ма ју до бре усло ве ра да, ко ји са 
овом пла том ко ју ин фла ци ја из да-
на у дан обез вре ђу је све те же жи ве. 
Ка да је реч о пла ти, ве ро ват но ће у 
ма си би ти ис по што ва но оно што је 
пла ни ра но за ову го ди ну, по ве ћа-

Александар Павловић: Спремни смо на штрајкачке активности
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ње од шест по сто, али сви ви ди мо 
да се то не при ме ћу је. Ми слим да 
је ста ње крај ње алар мант но и да 
сва ко пре ма сво јој од го вор но сти и 
оба ве за ма тре ба на свим ни во и ма 
да ста не у за шти ту си сте ма. Ово ни-
је бор ба за не ке но ве по сло ве, ово 
је бор ба за го ли оп ста нак!

У по след ње вре ме све ви ше се чу је 
и те за о ви шку за по сле них

у По шти. Има ли у то ме исти не
и да ли ће Син ди кат ста ти
у за шти ту за по сле них ко ји

евен ту ал но бу ду про гла ше ни
за тех но ло шки ви шак?

Не тре ба го во ри ти о ви шку за по-
сле них као о пра вом ви шку, већ са-
мо да за овај и ово ли ки при ход ко ји 
оства ру је мо из основ не де лат но сти 
нас има мно го. Ми смо, да не бу дем 
по гре шно схва ћен, мо жда и кри ви 
и за слу жни што се до са да то пи та-
ње ни је по ста ви ло, али смо же ле ли 
да на не ки ху ма ни на чин си ту а ци-
ју са бро јем рад ни ка рас те ре ти мо 
кроз три до бро вољ на сти му ла тив-
на од ла ска, ко ја ме ђу тим ни су да ла 
же ље не ре зул та те јер се ци ља на 
гру па на ко ју смо би ли усме ре ни 
ни је од азва ла. Ода зва ли су се не ки 
дру ги љу ди, па је мо ра ло да до ђе до 
при је ма но вих рад ни ка, а они ко ји 
су оти шли оста ви ли су ма ли фонд 
сред ста ва од сво јих пла та, та ко да 
се то ма ње-ви ше ни је од ра зи ло на 
раст за ра да она ко ка ко смо оче ки-
ва ли. Сма тра мо да, по што из те ку-
ћег при ли ва нов ца не ма, тре ба да 
за тра жи мо од др жа ве да нам одо-
бри сред ства за још је дан, мо жда и 
по след њи сти му ла тив ни од ла зак, у 
ко ме би син ди ка ти ма ло ви ше уче-
ство ва ли у кре и ра њу кри те ри ју ма 
и где би за јед нич ким сна га ма са 
по сло вод ством по ку ша ли да пре-
по зна мо тај по тен ци јал ни ба ласт. 
По зив тре ба да бу де отво рен, да се 
на ње га ја ве сви ко ји би из од ре ђе-
них раз ло га хте ли да на пу сте Пред-
у зе ће, а ка сни је би се по тру ди ли да 
ја сним кри те ри ју ми ма то из де фи ни-
ше мо, јер нам ни је циљ да нам оду 
љу ди у пу ној сна зи, ко ји ра де у тех-
но ло ги ји, већ ад ми ни стра тив ни део 
фир ме и то они ко ји ни су спрем ни 
да су тра због евен ту ал них по тре ба 
по сла „си ђу” у тех но ло ги ју. Ми мо ра-

мо пр во да ан га жу је мо све ин тер не 
ре сур се кроз не ке ин тер не кон кур-
се, да љу ди схва те да про дук тив ни 
део ко ји до но си па ре и од че га жи-
ви мо је сте тех но ло ги ја, да су ди рек-
ци је ло ги стич ка по др шка све му то-
ме и да се та ко по на ша мо. Код нас 
су се ма ло по бр ка ли лон чи ћи, јер 
су ди рек ци је цен тар све га и све се 
ре ша ва у Бе о гра ду, а на те рен сти-
жу че сто не до ре че на или не до вољ-
но об ра ђе на ре ше ња ко ја не да ју 
ре зул та те. Са дру ге стра не, ме на џе-
ри на те ре ну су ли ше ни сва ке кре-
а тив но сти у сми слу овла шће ња, а 
са мим тим и од го вор но сти. Мо жда 
то не ко ме од го ва ра, али има до ста 
ин вен тив них љу ди ко ји тај ста тус 
не мо гу да при хва те.

Да ли је он да ре ше ње
у де цен тра ли за ци ји ком па ни је?

На ша крај ња иде ја је рад на је ди-
ни ца – про фит ни цен тар. По тен ци-
јал ним ко ми тен ти ма тре ба ићи на 
но ге и ну ди ти им ком плет ну па ле-
ту услу га, али и у са мој ком па ни ји, 
па и у де ло ви ма пред у зе ћа где се 
то кре и ра има љу ди ко ји не зна ју 
шта све мо же да пру жи По шта – од 
ЦЕПП-а и вир ту ел них се кре та ри ца, 
до све га оно га што ће мо ћи да се од-
ра ди на шал те ри ма. Ова кав си стем 
јав них на бав ки нас као по тен ци јал-
ну ин фор ма тич ку ку ћу број је дан 
ли ми ти ра – ако ра чу нар до би је те 
две го ди не по сле пр вог тра же ња, 
у мо мен ту ис по ру ке до би ја те већ 
за ста ре лу кон фи гу ра ци ју. На све је 
до дат ни про блем и то што За кон о 
по шти не „жи ви”. Кон ку рен ци ја се 
раз ма ха ла и има мо си ту а ци ју да (а 
то је и у Стра те ги ји на ве де но) на тр-
жи шту већ ра ди два де се так фир ми. 
Зна чи, др жа ва је у јед ном мо мен ту 
уки ну ла мо но пол По шти, а ни је је 
за шти ти ла од не ло јал не кон ку рен-
ци је ко ја др жи ви со ко про фит не по-
сло ве. Не дав но смо до жи ве ли и то 
да се по ја ви ла јед на за бри ња ва ју ћа 
до пу на За ко на o по штан ским услу-
га ма ко је је про шла вла ду и ушла 
у скуп штин ску про це ду ру, а да се 
мла ко ре го ва лао. Ми смо до пи сом 
ре сор ној ми ни стар ки и Управ ном 
од бо ру ПТТ-а скре ну ли па жњу на 
то и по сле то га је усле дио са ста нак 

ме наџ мен та са пред став ни ци ма Ми-
ни стар ства за те ле ко му ни ка ци је и 
ин фор ма тич ко дру штво и да то је 
обе ћа ње да ће аманд ма ни ма да се 
по пра ве не ке ства ри, а Пред лог за-
ко на је по ву чен из хит не и ста вљен 
у ре дов ну скуп штин ску про це ду ру.

О че му је би ло ре чи у том
спор ном Пред ло гу за ко на?

Ука за ли смо на три ства ри ко је су 
бит не, пре све га на то да се ре зер ви-
са на услу га „ски да” са 350 на 100 гра-
ма, а да нас при то ме на то ни ко не 
при мо ра ва. По сто је др жа ве ко је су 
и тих сто гра ма уки ну ле, ли бе ра ли-
зо ва ле су пот пу но тр жи ште и ни су 
се усре ћи ле с тим, али су до вољ но 
еко ном ски ја ке да мо гу да раз ми-
шља ју о то ме. По сто је не ке др жа ве 
ко је су „си шле” на 100 гра ма, по пут 
не мач ке по ште, нај ве ће свет ске по-
ште, ко ја је не ка ко у исто вре ме от-
пу сти ла 11.000 за по сле них. Да ли је 
то ди рект на ве за или про сто ко ин-
ци ден ци ја не знам, али то је чи ње-
ни ца. Нас још ни ко не при мо ра ва 
на то и за што би ми са да би ли ве ћи 
ка то ли ци од па пе. Дру га ствар је да 
има мо си ту а ци ју да се у том Пред ло-
гу за ко на, зна чи као за кон ско ре ше-
ње, од ре ђу је да Аген ци ја не ће по-
сто ја ти, већ да ће ње не по сло ве као 
не за ви сног ре гу ла тор ног те ла ра ди-
ти ре сор но ми ни стар ство. И тре ћа 
ствар је да се пред ви ђа да ће вла да 
сво јим ак том до не ти од лу ку да ће 
се из дво ји ти јав ни опе ра тер ко ји 
ће се ба ви ти уни вер зал ном услу-
гом, а оста ли ће би ти у хол дин гу, 
што отвара могућност за евентални 
вишак запослених. Ова квим на чи-
ном ра да ми не ма мо увид у пла но-
ве вла де и не мо же мо да при хва ти-
мо да нас ста ве пред свр ше ни чин. 
Као син ди ка ту, пр вен стве но нам је 
зна чај на за шти та за по сле них, а ве-
ро ват но има још зам ки.

Ка ква је би ла ре ак ци ја ре сор ног 
ми ни стар ства на син ди кал не

зах те ве?

Ко ли ко зна мо, ми ни стар ка Ја сна 
Ма тић је ува жи ла на ше ар гу мен те и 
кроз аманд ма не ће бра ни ти ово што 
смо и на ве ли као про блем. Да кле, мо-
же мо да бу де мо срећ ни и по но сни 
што смо ре аго ва ли пре свих и што 
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ПОД ИЗ ГО ВО РОМ СВЕТ СКЕ ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ ОТ ПУ ШТА ЈУ СЕ РАД НИ ЦИ ПО СР БИ ЈИ

Ма сов на от пу шта ња
Под из го во ром да су на уда ру свет ске еко ном ске 

кри зе, ди рек то ри и вла сни ци пред у зе ћа у Ср би ји за по-
че ли су ма сов на от пу шта ња рад ни ка. Син ди ка ти у тим 
фир ма ма, у зави сно сти од ја чи не и ор га ни зо ва но сти, 
са ма ње или ви ше успе ха по ку ша ва ју да се су прот ста-
ве том трен ду.

Још јед ном се по ка за ло да, без об зи ра на бре ме 
из про шло сти и нерет ко не за до вољ ство рад ни ка 
свим па и ра дом син ди ка та, у слу ча је ви ма ка да до ђе 
до озбиљ них про бле ма као што су про гла ше ње тех-
но ло шког ви шка, рад ни ке не ма ко да за шти ти осим 
син ди ка та.

Бит но је да за по сле ни схва те син ди кат као сво је 
удру же ње као и да ак тив но уче ству ју у ње го вом ра ду 

јер жи ви мо у вре ме ка да не ма рад нич ких са ве та или 
ве ћа, већ је син ди кал но ор га ни зо ва ње је ди на спо на и 
на чин за шти те ин те ре са рад ни ка пред по сло дав цем. 

У на шем Пред у зе ћу још увек не ма озбиљ ни јих прет-
њи ви шком за по сле них и тех но ло шким ви шко ви ма, 
али се та те ма, под пла штом ре струк ту ри ра ња, већ 
ду же вре ме по ми ње што је пр ви знак да се о то ме не-
где раз ми шља. За хва љу ју ћи до бром Ко лективном уго-
во ру у до број ме ри смо обез бе ђе ни по овом пи та њу, 
али смо и до вољ но ис ку сни и од го вор ни да пра ти мо 
си ту а ци ју и да ре а гујемо на све иза зо ве ко је до но си 
бу ду ће вре ме. За са да смо по ште ђе ни стре са ко ји са 
со бом но си гу би так рад ног ме ста а по тру ди ће мо се да 
та ко и оста не.

смо пр ви до шли до те ин фор ма ци је, 
али у исто вре ме сма тра мо да је она 
тре ба ло на ма да бу де пре до че на, а 
не да ми ра ди мо по сао ме наџ мен та. 
Ни сам пре те ра но сре ћан због то га 
што је син ди кат до шао у си ту а ци ју 
да се ба ви не ким ства ри ма ко је му 
по во ка ци ји не при па да ју – оце на ма 
за ко на, бри зи о еко ном ском и стра-
те шком по сло ва њу фир ме. Оно чи ме 
ми пре вас ход но тре ба да се ба ви мо 
су за по сле ни, усло ви ра да, ма те ри-
јал ни по ло жај и ста ту си. Осе ћам се 
од го вор ним што сам у си ту а ци ји да 
при чам и о то ме, али сма трам да има 
не ко ко ви ше од ме не тре ба да во ди 
ра чу на о тим пи та њи ма. Син ди кат у 
јав ном пред у зе ћу има ве ћу од го вор-
ност не го онај код при ват ни ка, јер 
сма тра мо да смо, ако смо већ да ли 
свој скром ни до при нос у очу ва њу 
ове ком па ни је, ин ди рект но очу ва ли 
и део др жа ве и да је то у ин те ре су 
свих гра ђа на Ср би је.

До кле се сти гло са ак тив но сти ма 
Кон фе де ра ци је?

Од пр вог да на смо има ли оп-
струк ци је дру ге две ве ли ке син ди-
кал не цен тра ле. С об зи ром да је по 
са да шњем за ко ну ви сок цен зус за 
ре пре зен та тив ност, хте ли смо да 
ука же мо да је ре пре зен та тив ност 
Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср-
би је крај ње про бле ма тич на, јер се 
мо жда цео наш син ди кат још на ла-
зи на њи хо вом спи ску. Основ ни 
по сту лат син ди кал не ор га ни зо ва-

Ср би је и син ди ка та ко ји пред ста-
вља ју јав на пред у зе ћа.

А са рад ња Кон фе де ра ци је са АСНС?
Са АСНС има мо „брак из интереса” 

са чвр стим уго во ром, да по стиг не мо 
ту кри тич ну ма су да би смо до шли у 
си ту а ци ју да ка же мо шта ми сли мо. 
До каз да по сто ји сна га и ар гу мен-
та ци ја у Кон фе де ра ци ји је За кон о 
бес плат ним ак ци ја ма, јер смо ми 
из не ли тај по сао, оце ни ли га ви као 
до бар или лош. Не осе ћам ни ка кву 
од го вор ност за кал ку ла ци је око ис-
пла те хи ља ду евра за бес плат не ак-
ци је за гра ђа не, наш ин те рес је био 
да за шти ти мо на ше за по сле не. Уба-
ци ли смо у За кон бив ше за по сле не и 
пен зи о не ре, јер то ни је би ло пред ви-
ђе но и то сма трам на шим нај ве ћим 
успе хом. Вред ност ак ци ја ко је ће 
би ти по де ље не мо гу у бу дућ но сти 
да ра сту, али ни је мо ме нат да се из-
ла зи на бер зу због тре нут не еко ном-
ске си ту а ци је. Ина че, ми смо се пр во 
обра ти ти ли УГС-у и Ве ћу са мо стал-
них син ди ка та, ну де ћи им исту са-
рад њу, али као и мно го пу та до са да 
ни смо до би ли ни ка кав од го вор, јер 
очи глед но је да за њих и не по сто ји-
мо иако је пре три го ди не пот пи сан 
спо ра зум три цен тра ле, ко ји ни ка да 
ни је за жи вео. У то ку је кон ци пи ра-
ње си не ре гет ског де ло ва ња.на ше 
две асо ци ја ци је и ова ко а ли ци ја је 
ва жна у на шем на сто ја њу да се обез-
бе ди по треб на ма са члан ства за ста-
тус ре пре зен та тив не цен тра ле.

но сти је син ди кал на чла на ри на и 
не мо гу да схва тим да им љу ди не 
ра де, не при ма ју пла ту, а и да ље су 
на вод но чла но ви СССС. Ми смо хте-
ли да ис так не мо да за ову др жа ву 
ни је бит ни је да за др жи ту фор му 
кроз број чла но ва, мо жда не ак тив-
них мо жда не ви ше жи вих, од не ких 
осам де се так хи ља да љу ди ко ји ра-
де у јав ном сек то ру, у фир ма ма ко је 
још не што зна че. На жа лост, ни смо 
на и шли на раз у ме ва ње. Хте ли смо 
да уђе мо у Со ци јал но-еко ном ски са-
вет, да их пи та мо шта зна чи ова кав 
Оп шти ко лек тив ни уго вор, чи је до-
пу не се пот пи су ју ових да на. Пре ма 
не ким на шим кал ку ла ци ја ма, са мо 
за бу џет ске ко ри сни ке (пра во су ђе, 
про све та, др жав на би ро кра ти ја) 
тре ба ло би 21 ми ли јар да ме сеч но у 
бу џе ту ви ше да се ис по шту је ис пла-
та то плог обро ка и ре грес по но вом 
ОКУ. То ова др жа ва не мо же. Ми, 
ина че, не ма мо па ра ни за ове пла-
те. Зна чи, нео збиљ но је го во ри ти о 
та квој ства ри. По ста вљам пи та ње и 
да ли је то пра ви со ци јал ни ди ја лог 
у ко ме ни су за сту пље ни за по сле-
ни у По шти, Те ле ко му, де лу НИС-а, 
Не за ви сном син ди ка ту по ли ци је, 
у Син ди ка ту ме ди цин ских се ста ра 
и тех ни ча ра, оних ко ји ра де и ко ји 
при ма ју пла ту и на ко је се ова тран-
зи ци ја и ова гло ба ли за ци ја нај ви ше 
од но си. На ма не тре ба три пар тит ни 
већ ди рек тан ди ја лог, из ме ђу Вла де 
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Не ма ло смо би ли из-
нена ђе ни ин фор ма-

цијом да је Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је усво ји ла 
Пред лог за ко на о из ме на-
ма и до пу на ма За ко на о 
по штан ским услу га ма и 
про сле ди ла га На род ној 
скуп шти ни Ре пу бли ке Ср-
би је. Тре ба има ти на уму 
да би сле де ћи и по след њи 
ко рак би ло усва ја ње тог 
Пред ло га у Скуп шти ни Ср-
би је, што би де фи ни тив но 
до не ло ве ли ке про бле ме 
на шем пред у зе ћу.

По сто ји не ко ли ко раз-
ло га за јав но из ра жа ва ње 
ста во ва на шег син ди ка та око по ме-
ну тог Пред ло га за ко на. Пре све га, 

је за жи ве ла! Ви ше је не го 
очи глед но да над ле жни 
ни су свој по сао ра ди ли ка-
ко тре ба, а по сле ди це тре-
ба да сно се – за по сле ни.

Уме сто по што ва ња За-
ко на, пред ла же се да функ-
ци ју јед ног не за ви сног ре-
гу ла тор ног те ла пре у зме 
ре сор но ми ни стар ство, 
што пред ста вља ко рак 
уна зад за на ше дру штво 
ко је те жи де мо кра ти за-
ци ји, али за то по ме ну том 
ми ни стар ству да је ве ли ку 
моћ и овла шће ња. То је, 
без сум ње, био мо тив да 
се пред ло жи ова кво ре ше-

ње, јер су ис ку ства са Аген ци јом за те-
ле ко му ни ка ци је по др жа ву крај ње не-
га тив не. Тре ба се од ре ћи де ла мо ћи 
и кон тро ле, а то љу ди ма из ре сор ног 
ми ни стар ства из гле да те шко па да. 
Власт је, очи глед но, сла ђа од све га.

Из ана ли зе ефе ка та пред ло же-
ног тек ста за ко на са зна је мо да, због 
ну жне ра ци о на ли за ци је код јав ног 
по штан ског опе ра то ра (то смо ми), 
мо же до ћи до сма ње ња за по сле но-
сти. У ду ху за ко на је и уво ђе ње кон-
ку рен ци је, оба ра ње це на (По шта 
Ср би је је и са овим це на ма на иви ци 
рен та бил но сти) и оба ве за да са мо 
јав ни по штан ски опе ра тор обез бе ђу-
је до ступ ност по штан ске мре же на 
ру рал ним под руч ји ма где су тро шко-
ви до ста ве нај ве ћи!!?

них, без же ље да отва ра мо ра зна 
тех но ло шка пи та ња, иако би се и ту 
има ло шта ре ћи.

Нај ви ше нас за бри ња ва члан 31. у 
ко ме је реч о спу шта њу ли ми та по ма-
си и це ни (а да нас ни ко на то не при-
мо ра ва), јер на ше Пред у зе ће ни је 
спрем но за отво ре ну тр жи шну утак-
ми цу. Сва ка ко да за ту не спрем ност 
део кри ви це сно си и по сло вод ство 
Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср-
би ја”, а не ма њи део кри ви це је и на 
ре сор ном Ми ни стар ству за те ле ко му-
ни ка ци је и ин фор ма тич ко дру штво, 
ко је је од го вор но за се лек тив ну при-
ме ну За ко на о по штан ским услу га ма. 
На и ме, ва же ћи За кон је до нет пре 
ви ше од три го ди не, а да пред ви ђе на 
Аген ци ја за по штан ске услу ге још ни-

БЛА ГО ВРЕ МЕ НО РЕ А ГО ВА ЊЕБЛА ГО ВРЕ МЕ НО РЕ А ГО ВА ЊЕ

Пред лог за ко на ште тан за По штуПред лог за ко на ште тан за По шту

Ве ро ва ли или не
Те шко је по ве ро ва ти да је спро-

во ђе ње про це ду ре за усва ја ње из-

ме на и до пу на јед ног за ко на лак ше 

ре ше ње од јед но став ног из бо ра 

Са ве та Аген ци је. Ве ро ва ли или не, 

упра во је то по ја шње ње раз ло га 

ре сор ног ми ни стар ства за пред ла-

га ње из ме на и до пу на по сто је ћег 

за ко на, а то об ја шње ње гла си:

„Ре пу блич ка Аген ци ја за по-

штанске услу ге осно ва на је чла ном 

65. За ко на, као не за ви сно ре гу ла-

тор но те ло. Аген ци ја, ко јој је овим 

за ко ном из ме ђу оста лих по сло ва 

по ве ре но и до но ше ње под за кон-

ских ака та, ни је по че ла са ра дом 

јер ни је иза бран Са вет Аген ци је. Не-

по сто ја ње под за кон ских ака та, као 

ин стру ме на та за из вр ше ње овог за-

ко на, до ве ло је до прав ног ва ку ма 

и по ја ве ве ли ког бро ја по штан ских 

опе ра то ра ко ји нео вла шће но оба-

вља ју по штан ске услу ге. 

Из на ве де них раз ло га нео п ход-

но је при сту пи ти из ме на ма и до пу-

на ма за ко на.”

За ко га ра ди
Ми ни стар ство?

„Оба ве за др жа ве је да јав ном 

по штан ском опе ра то ру на мет не 

оба ве зу обез бе ђе ња при хва тљи-

ве до ступ но сти по штан ске мре-

же за уни вер зал ни сер вис (да кле 

и у ру рал ним под руч ји ма), док 

ће при ват ни по штан ски опе ра-

то ри са сво јим мре жа ма до ступ-

ност по ди ћи на ви ши ни во.”

И ово је јед но од по ја шње ња 

ко је смо до би ли из ре сор ног ми-

ни стар ства, али нам са мо ни је 

ја сно за ко га ра де љу ди у том ми-

ни стар ству?!?

сма тра мо да ни смо на пра ви на чин 
би ли укљу че ни у јав ну рас пра ву у 
то ку при пре ме овог ва жног по сла, 
јер је чи ње ни ца да озбиљ ног ди ја ло-
га прак тич но ни је ни би ло. А да га је 
би ло има ли би смо шта да ка же мо и 
пред ло жи мо, јер ди рект но ра ди мо 
у де лат но сти ко ју За кон ре гу ли ше 
и по зна је мо ста ње у на шем Пред у-
зе ћу, али и на тр жи шту по штан ских 
услу га.

Ве о ма је бит но ука за ти на не ко-
ли ко чи ње ни ца, ко је по тен ци јал но 
мо гу да ти не га тив не ефек те по да љу 
суд би ну на ше ком па ни је и за по сле-

Предлог закона предвиђа потпуно нову организацију ПТТ-а
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Раз ма тра ју ћи по сло ва ње Јав ног 
пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би-

ја“, до шли смо до по да тка да смо по 
по слов ном при хо ду за пр вих осам 
ме се ци ове го ди не би ли у ми ну су и 
то за бли зу 400 ми ли о на ди на ра, што 
зна чи да смо, у том пе ри о ду, ви ше 
тро ши ли не го за ра ђи ва ли.

Тра га ју ћи за раз ло зи ма и ре ше њи-
ма, иако то ни је наш по сао, Син ди кат 
ПТТ Ср би је је до шао до за кључ ка да 
је јед на од ве ли ких коч ни ца раз во ју 
и на прет ку на ше ком па ни је цен тра-
ли зо ва но упра вља ње и 
од лу чи ва ње. По сле 
де таљ них ана ли за 
и са гле да ва ња чи-
ње ни ца, али и ис ку-
ста ва по штан ских 
упра ва из окру же-
ња, од лу чи ли смо 
да за у зме мо ја сан 
став и пред ло жи мо 
ге не рал ном ди рек-
то ру мо дел де цен-
тра ли за ци је По ште 
Ср би је.

Према на шем 
ми шље њу, пре но ше ње овла шће ња 
(али и од го вор но сти) на ди рек то ре 
рад них је ди ни ца је дан је од кључ-
них мо ме на та ко ји би тре ба ло да из 
ко ре на про ме ни по сло ва ње. Сма тра-
мо да су ди рек то ри рад них је ди ни-
ца ме на џе ри ко ји тре ба да до но се 
по сао, пре го ва ра ју са ком па ни ја ма 
и уста но ва ма на те ре ну и обез бе де 
до дат не при хо де, а за та ко не што по-
треб на су им ши ра овла шће ња. Кон-
крет но, пре ма на шем пред ло гу, рад-
не је ди ни це би са мо стал но во ди ле 
ка дров ску по ли ти ку, од лу чи ва ле о 

уну тра шњој ор га ни за ци ји, рас по де-
ли за ра да, пла ну ин ве сти ци ја, за тим 
би са мо стал но упра вља ле рас хо ди-
ма, али и де ли мич но од лу чи ва ле о 
це нов ној по ли ти ци (ту пр вен стве но 
ми сли мо на ко мер ци јал не по пу сте).

По сло вод ство би се ба ви ло гло-
бал ном по ли ти ком, тех но ло шком уни-
фи ка ци јом, од но си ма са осни ва чем, 
али и дру гим по штан ским упра ва ма. 
Стра те шко пла ни ра-
ње би та ко ђе 

био за да так по сло вод ства, као и ин-
ве сти ци је од оп штег зна ча ја, али и 
кон тро ла тех но ло шких про це са.

Ово је, на рав но, са мо плат фор ма 
на ко јој тре ба ра ди ти, а оче ку је мо и 
ак тив но уче шће свих ре ле вант них 
чи ни ла ца у Пред у зе ћу ка ко би ко-
нач но ре ше ње и мо дел де цен тра ли-
за ци је био што бо љи и успе шни ји. 
Ми у Син ди ка ту ПТТ Ср би је чвр сто 
сто ји мо иза овог пред ло га и од лу-
ке да се де цен тра ли за ци ја ко нач но 
спро ве де и по ред ве ли ких от по ра са 
ко ји ма смо већ су о че ни.

СИН ДИ КАТ ПТТ СР БИ ЈЕ ПРЕД ЛА ЖЕ
ДЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ ПРЕД У ЗЕ ЋА

Услов оп стан ка
– су штин ске про ме не!

БЛА ГО ВРЕ МЕ НО РЕ А ГО ВА ЊЕ

Пред лог за ко на ште тан за По шту

Ве ли ку не по зна ни цу пред ста вља 
и члан 107., од но сно оба ве за до но-
ше ња ак та Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
о осни ва њу јав ног по штан ског опе-
ра то ра. Тај акт ће мно га пи та ња око 
суд би не и ста ту са за по сле них у ЈП 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” ре ши ти на 
нов на чин – на ма не по знат. При том 
се ми сли на ор га ни зо ва ње на шег 
Пред у зе ћа, од нос пре ма за ви сним 
пред у зе ћи ма, ор га не упра ве и овла-
шће ња по сло вод ства, оба ве зе пред-
у зе ћа у слу ча ју штрај ка, про гла ше ња 
ван ред ног ста ња итд.

Ни смо си гур ни да би се Пред лог 
за ко на мо гао по пра ви ти аманд ма ни-
ма, па сма тра мо да га тре ба по ву ћи 
из про це ду ре, ка ко би до шло до уре-
ђе ња не ких бит них пи та ња на ква ли-
тет но нов на чин. Упу ти ли смо наш 
пред лог и зах те ве на адре се свих 
ре ле вант них чи ни ла ца у др жа ви, те 
оче ку је мо раз у ме ва ње над ле жних и 
хи тан од го вор. Жи вот но смо за ин те-
ре со ва ни за ре ше ња ко ја су пред ло-
же на у овом за кон ском пред ло гу, јер 
ће од њих и бу квал но за ви си ти суд би-
на свих за по сле них у По шти Ср би је.

Пре ма по след њим ин фор ма ци-
ја ма са ко ји ма рас по ла же мо, на ша 
ини ци ја ти ва је ус пе ла и ве ру је мо да 
ће текст за кон ског пред ло га ко ји бу-
де усво јен у Скуп шти ни Ср би је би ти 
да ле ко ква ли тет ни ји од вер зи је ко ја 
је пр во бит но по ну ђе на.

Про ме не, кључ на реч за све нас ко ји смо са вре ме ни ци ових транзи-

ци о них вре ме на, ко ја че сто са со бом но си про бле ме и отпо ре и то 

углав ном из стра ха од гу бит ка сте че ног ни воа привилегија или права. 

Де цен тра ли за ци ја По ште Ср би је ће се неминовно де си ти, јер је то 

при ро дан про цес, а по сло вод ство и моћ на би ро кра ти ја ће мо рати

да се од рек ну де ла вла сти ра ди на прет ка и оп стан ка Пред у зе ћа.

Пред ви ђе но сма ње ње
за по сле но сти

„Пред ви ђа се по ве ћа ње за по-

сле но сти у сек то ру по штан ских 

услу га, због по ве ћа ња бро ја по-

штан ских опе ра то ра и раз во ја 

тр жи шта. Код јав ног по штан ског 

опе ра то ра из вр ши ће се по треб-

на ра ци о на ли за ци ја ко ја мо же 

про у зро ко ва ти сма ње ње за по-

сле но сти, али се то пи та ње мо же 

ре ши ти при род ним од ли вом  и 

евен ту ал ним пре ли ва њем  за по-

сле них.”

Та ко ка же пред ла гач за кон-

ских из ме на, а ми ка же мо да се о 

ви шку рад ни ка не мо же раз го ва-

ра ти на ова кав на чин. За по сле ни 

има ју сво је пред став ни ке ко ји мо-

ра ју би ти ува же ни и укљу че ни у 

про цес од са мог по чет ка, ако се за-

ди ре у основ на рад нич ка пра ва.

Централизовано управљање кочи развој Поште
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Во ђе њем до след не син ди кал не 
по ли ти ке у за шти ти ин те ре са пре 
све га сво јих чла но ва и оста лих за-
по сле них у Ср би ји, Кон фе де ра ци-
ја сло бод них син ди ка та, као но ва 
син ди кал на сна га, све ви ше при-
вла чи син ди ка те да јој при сту пе.

По сле ви ше го ди шње успе шне 
са рад ње и за јед нич ких ак тив но-
сти, Кон фе де ра ци ји сло бод них син-
ди ка та је при сту пио ре пу блич ки 
Син ди кат за по сле них у со ци јал ној 
за шти ти Ре пу бли ке Ср би је. При сту-
па њем овог син ди ка та КСС-у, исто-
вре ме но је фор ми ра на но ва, ше ста 
ре пре зен та тив на гра на на ни воу Ре-
пу бли ке – Гра на за по сле них у со ци-
јал ној за шти ти. Син ди кат за по сле-
них у со ци јал ној за шти ти осно ван 
је 2001. го ди не и има пре ко 7.500 
сво јих чла но ва ши ром Ср би је.

Од лу ке о при сту па њу Кон фе-
де ра ци ји до не ли су и Не за ви сни 
син ди кат ма ши но во ђа Ср би је (са 
пре ко 2.000 чла но ва) и Син ди кал-
на ор га ни за ци ја ко мер ци јал них и 
еко ном ско-прав них рад ни ка ЈАТ-а, 
са ви ше од 500 чла но ва син ди ка та. 
На овај на чин су ство ре ни усло ви 
да Кон фе де ра ци ја уско ро до би је 
још но вих чла ни ца из ЈП „Же ле зни-
це Ср би је” и ЈАТ-а и уско ро фор ми-
ра и по себ ну Гра ну са о бра ћа ја.

Оче ку је мо да и оста ли син ди-
ка ти из јав ног сек то ра, са ко ји ма 
на ста вља мо са рад њу и за јед нич ке 
ак ци је, уско ро до не су од лу ке на 
сво јим нај ви шим ор га ни ма да се 
при кљу че на шој ве ли кој и сна жној 
син ди кал ној по ро ди ци. 

На ша сна га је у за јед ни штву и 
со ли дар но сти!

КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈА СВЕ БЛИ ЖА ЦЕН ЗУ СУ ЗА УЛА ЗАК
У СО ЦИ ЈАЛ НО-ЕКО НОМ СКИ СА ВЕТ

На ша сна га је у за јед ни штву

ОД БОР ЗА БЕЗ БЕД НОСТ И ЗДРА ВЉЕ НА РА ДУ

Ис по ста вље ни кон крет ни зах те ви
Већ смо пи са ли о то ме да је и у 

на шем Пред у зе ћу за по чео са 
ра дом Од бор за без бед ност и здра-
вље на ра ду и да се од ак тив но сти 
тог од бо ра оче ку је мно го. Јер, за и-
ста је пу но про бле ма ве за-
них за без бед ност и усло-
ве ра да па су са мим тим и 
оче ки ва ња ве ли ка. Од бор 
бро ји се дам чла но ва, од 
ко јих су тро је из стру ке, 
док че ти ри чла на да ју два 
ре пре зен та тив на син ди-
ка та. Пред сед ник Од бо ра 
је Рај ко Ко ва че вић, члан 
Глав ног од бо ра Син ди ка-
та ПТТ Ср би је.

На по чет ку ра да пр ве 
сед ни це Од бо ра до нет је 
по слов ник о ра ду и план 
ра да, на кон че га се кре ну-
ло са ана ли зом кон крет них пи та ња. 
Упу ће ни су зах те ви ди рек то ри ма 
рад них јед ни ца да се фор ми ра ју 
под од бо ри, као и да син ди кал ни ак-

ти ви сти на те ре ну узму ак тив но уче-
шће у њи хо вом ра ду.

Због уче ста лих пљач ки на ших 
обје ка та, те ми без бед но сти је по-
све ће на по себ на па жња. По ред 

ме ра тех нич ког обез бе ђе ња, пред-
ло же но је да се уве ду и ме ре и пра-
ви ла по ко ји ма би се спро во дио 
ан ти стрес про грам. Чи ње ни ца је 

су на ши за по сле ни у слу ча је ви ма 
ору жа них на па да из ло же ни из у зет-
ном ри зи ку и стре су ко ји оста вља 
озбиљ не по сле ди це по здра вље, па 
се по том пи та њу оче ку ју кон крет-

не ме ре и по моћ од стра-
не по сло дав ца.

По кре ну то је и пи та ње 
обез бе ђи ва ња са ни тар-
них чво ро ва у оним по шта-
ма где чво ро ви не до ста ју. 
Јер, за и ста је сра мо та да 
ви ше од 300 је ди ни ца 
ПТТ мре же не ма основ-
них усло ва за одр жа ва ње 
хи ги је не, што усло ве ра да 
у њи ма чи ни не а де кват-
ним. Овај про блем је при-
ву као па жњу и сред ста ва 
јав ног ин фор ми са ња, што 
је ре зул ти ра ло до би ја-

њем сред ста ва из прет при ступ них 
фон до ва Европ ске уни је у ви си ни 
од 1,5 ми ли о на евра. Та сред ства ће 
се на мен ски ко ри сти ти за по бољ ша-
ње са ни тар них усло ва у на шим об је-
кти ма.

По ред већ по кре ну те син ди кал не 
ини ци ја ти ве и сам Од бор је за по чео 
ак тив но сти ко је би тре ба ло да ре зул-
ти ра ју до би ја њем бе ни фи ци ра ног 
рад ног ста жа за по је ди на рад на ме-
ста у на шем пред у зе ћу. Ор га ни зо ва-
на су и струч на пре да ва ња и ан га жо-
ва ни са рад ни ци ко ји би на нај бо љи 
на чин пот по мо гли ову ини ци ја ти ву.

Још је дан кон кре тан про блем је 
до шао са те ре на и узет у про це ду ру 
– ра ди се о на шим ко ле га ма ко ји ко-
ри сте мо пе де и има ју не а де кват не 
за штит не ка ци ге ко је угла вом не ко-
ри сте. Зах тев Од бо ра  је да се при ли-
ком сле де ће на бав ке ува же зах те ви 
до ста вља ча и ку пе аде кват не ка ци-
ге (по лу о тво ре не), ко је омо гу ћа ва ју 
ко му ни ка ци ју са ко ри сни ци ма без 
са мог ски да ња ка ци ге.

Ово је са мо део ак тив но сти Од бо-
ра за без бед ност и здра вље на ра ду. 
Оче ку је се да при стиг не још зах те ва 
са те ре на и из но ше ње кон крет них 
про бле ма.

ГПЦ: Црна тачка по питању безбедности и здравља на раду
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ЗА МР ЗА ВА ЊЕ ЗА РА ДА ВО ДИ У ЊИ ХОВ РЕ А ЛАН ПАД И СО ЦИ ЈАЛ НЕ НЕ МИ РЕ

Недопустиво и неприхватљиво!
На ја вље но за мр за ва ње за ра да за-

по сле ни ма у јав ном сек то ру и ве ли-
ким др жав ним си сте ми ма од стра не 
пред став ни ка Владе Србије је не до-
пу сти во и не при хва тљи во за Кон фе-
де ра ци ју сло бод них син ди ка та и дру-
ге син ди ка те из ове гру па ци је.

Сва ме диј ска кам па ња ко ја се у 
по след ња два ме се ца во ди од стра-
не вла де, пре ко про ши ри ва ња деј-
ства Оп штег ко лек тив ног уго во ра и 
на ја ве сма њи ва ња енорм них до дат-
них при ма ња и апа на жа по је ди ним 
др жав ним и пар тиј ским функ ци о не-
ри ма, па до по ве ћа ња пен зи ја од 10 
одсто, има за циљ да скре не па жњу 
ши ре јав но сти и гра ђа на са ра ди кал-
них ме ра ко је се при пре ма ју и ко је 
ће се спро ве сти у еко ном ско-мо не-
тар ној по ли ти ци Вла де за 2009. го ди-
ну и би ти угра ђе не у Бу џет за 2009. 
го ди ну. 

Ове ме ре ће би ти мно го те же и 
бол ни је за све “обич не” гра ђа не, а 
по себ но за за по сле не у Ср би ји, где 
се оче ку је да због свет ске еко ном ске 

кри зе, или под ње ним из го во ром, 
по ра сте број оних ко ји ће оста ти без 
по сла. До дат ни та лас от пу шта ња ће 
по го ди ти рад ни ке због ис те ка ро ка 
за при ва ти за ци ју дру штве них пред-
у зе ћа и за ко ном пред ви ђе не при ва-
ти за ци је кроз сте ча ј, али и због за-
вр шет ка ре струк ту ри ра ња у јав ном 
сек то ру.

С дру ге стра не, од 2000-те до да-
нас, др жа ва је ра зним уред ба ма и дру-
гим ак ти ма огра ни ча ва ла фон до ве за 
за ра де у јав ном сек то ру и ве ли ким 
др жав ним си сте ми ма, из чи јих при-
хо да се ина че пу ни 60 одсто Бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је, чи ме је ди рект но 
ути ца ла на сма њи ва ње це не ра да у 
овим де лат но сти ма и спро во ди ла по-
ли ти ку урав ни лов ке. Исто вре ме но је, 
као по сле ди ца ре струк ту ри ра ња, за 
ви ше де се ти на хи ља да сма њен број 
за по сле них у овим сек то ри ма, при че-
му се фи нан сиј ски ефек ти ових уште-
да ни су осе ти ли на за ра да ма оних 
ко ји су оста ли, а ко ји са да мо ра ју да 
ра де и ви ше и ду же. Нажалост ни то 

им се не пла ћа јер се у ве ли ком бро ју 
слу ча је ва кр ше за кон ске од ред бе и 
ус кра ћу ју пра ва из ко лек тив них уго-
во ра: не пла ћа са пре ко вре ме ни рад, 
до да ци и на кна де, де жур ства…

Тра жи мо од Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је да се у пред ло гу Бу џе та за 2009. 
го ди ну обез бе де сред ства за нај ма-
њи раст не то за ра да, за по сле них у 
јав ном сек то ру и ве ли ким др жав ним 
си сте ми ма, у ви си ни пла ни ра не ин-
фла ци је уве ћа не за од ре ђе ни про це-
нат ко јим ће се обез бе ди ти ускла ђи-
ва ње са ра стом ре ал них тро шко ва 
жи во та и до стиг ну том сто пом ин фла-
ци је на кра ју го ди не.

Та ко ђе тра жи мо од Вла де да обез-
бе ди ме ха ни зме ко ји ма ће се спре чи-
ти пад жи вот ног стан дар да рад ни ка 
и дру гих со ци јал но угро же них ка те-
го ри ја ста нов ни штва у Ср би ји.

Уко ли ко се Вла да Србије не ода зо-
ве овим зах те ви ма, син ди ка ти јав ног 
сек то ра и ве ли ких др жав них си сте-
ма ће по зва ти сво је члан ство и дру ге 
син ди ка те да бра не сво је ин те ре се.

У Бе о гра ду је по чет ком ок то бра 
одр жан пр ви са ста нак пред став-

ни ка нај ви ших ор га на Асо ци ја ци је 
сло бод них и не за ви сних син ди ка та 
и Кон фе де ра ци је сло бод них син ди-
ка та, две син ди кал не цен тра ле на ре-
пу блич ком ни воу ко је за јед но има ју 
пре ко 300.000 чла но ва. Са стан ку су 
при су ство ва ли и пред став ни ци По ли-
циј ског син ди ка та Ср би је.

Са ста нак је одр жан због за јед нич ке 
же ље да се кре не са ак ци ја ма око ус по-
ста вља ња пра вог со ци јал ног ди ја ло га 
из ме ђу ре ле вант них син ди ка та с јед не 
и вла сни ка ка пи та ла, од но сно др жа ве, 
са дру ге стра не, јер је по ло жај све ве-
ћег бро ја рад ни ка у Ср би ји сва ким да-
ном све те жи, а њи хо ве по ро ди це жи ве 
на иви ци ег зи стен ци је и си ро ма штва.

Не за до вољ ни од но сом но ве вла де 
и та ко зва них „ре пре зен та тив них“ син-

ди ка та пре ма те шким по сле ди ца ма 
тран зи ци је са ко ји ма се су о ча ва рад-
нич ка кла са у Ср би ји, ове две син ди-
кал не цен тра ле су од лу чи ле да по кре-
ну рад ни ке на бор бу за од бра ну свог 
до сто јан ства.

Обе син ди кал не цен тра ле су се сло-
жи ле око сле де ћих ак тив но сти:

– За јед нич ко на сту па ње у свим бу-
ду ћим ак ци ја ма пре ма Вла ди Ср би је, 
јер пр ви и нај ва жни ји ко рак је сте удру-
жи ва ње свих син ди ка та ко ји ни су под 
ути ца јем вла сти, по ли ти ке и дру гих ин-
те ре сних гру па ци ја ко је их зло у по тре-
бља ва ју за сво је лич не ин те ре се.

– Хит но по кре та ње за јед нич ких ак-
тив но сти на из ме на ма За ко на о ра ду, 
као и дру гих за ко на и ака та ко ји ма се 
сла бе по зи ци је син ди ка та и ти ме ди-
рект но угро жа ва ју ин те ре си рад ни ка 
у Ср би ји. По сто је ћом за кон ском ре-

гу ла ти вом се шти ти по сто је ће ста ње, 
као и по зи ци ја ко ју има ју та ко зва ни 
„ре пре зен та тив ни“ син ди ка ти и Уни ја 
ко ја оку пља два од сто по сло да ва ца, 
а све у ци љу спро во ђе ња јед не по ли-
ти ке ко ја ис кљу чи во шти ти ин те ре се 
вла сни ка ка пи та ла.

– По ста вља ње Со ци јал но-еко ном-
ског са ве та на по зи ци ју ак тив ног уче-
сни ка у до но ше њу за ко на, што је прак-
са за ве ћи ну зе ма ља Европ ске уни је, 
укљу чи ва њем свих ре ле вант них пред-
став ни ка син ди ка та и вла сни ка ка пи-
та ла.

– Омо гу ћа ва ње да це на рад не сна-
ге у Ср би ји бу де при ме ре на уло же ном 
ра ду и не бу де ис под оног ни воа ко ја 
нас во ди у си ро ма штво.

АСНС и КСС по зи ва ју све син ди ка те 
ко ји у ово ме пре по зна ју ин те рес сво-
јих чла но ва да нам се при дру же.

АК ТИВ НО СТИ КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ СЛО БОД НИХ СИН ДИ КА ТА

Удру жи ва њем до со ци јал не прав де
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На осно ву ин фор ма ци ја ко је смо 
до би ли од пред сед ни ка Син ди-

ка та и на шег чла на Управ ног од бо-
ра, си ту а ци ју у на шем Пред у зе ћу мо-
же мо оце ни ти нај бла же ре че но као 
ве о ма сло же ну. Али, оно што за бри-
ња ва је да у та ко сло же ној си ту а ци-
ји по сло вод ство и ре пре зен та тив ни 
син ди ка ти, а ве ро ват но и овај тре ћи 
син ди кат, функ ци о ни шу не при ме ре-
но мир но у од но су на ста ње ка кво је 
са да у ПТТ-у.

То је вр ло ин те ре сант но, да ли то 
зна чи да смо се по ми ри ли са суд би-
ном, ма да ако би вам из нео свој лич-
ни став, ми слим да се тре ба бо ри ти, 
и то док на ра чу ну ПТТ-а има па ра. 
Ми смо у сво јим сре ди на ма окру же-
ни про па лим фир ма ма и зна те ли 
кад су се син ди ка ти та мо про бу ди ли 
– он да кад ви ше ни че га ни је би ло! 
По сло дав ци су им го во ри ли – узми-
те све што за ра ди те и, на рав но, би ло 
је ка сно за ак ци ју.

Чу ли смо по да так да на на шем 
ра чу ну ,„ле жи” 3,2 ми ли јар де ди на-
ра и на осно ву то га смо ми из у зет но 
ли квид на и успе шна фир ма, чак и 
ис пред Те ле ко ма. Ми слим да ни смо 
за ка сни ли, али сма трам да је ово по-
след њи мо ме нат за ак ци ју, јер но вем-
бар и де цем бар су кључ ни за из ра ду 
и усва ја ње Би знис пла на.

За ка за на је сед ни ца Глав ног од-
бо ра 30. ок то бра у Ни шу и до та да 
мо ра мо има ти стра те ги ју на шег де-
ло ва ња, јер, ка ко Алек сан дар Па вло-
вић ре че, син ди кал на „зим ни ца” се 
пра ви у овом пе ри о ду. Из ис ку ства 
зна мо да је син ди кал не зах те ве за по-
ве ћа ње за ра де, 13-ту пла ту, уве ћа ње 
ма се за пра знич не да не и слич но, бо-
ље угра ди ти у План у то ку ње го ве из-
ра де, не го ка сни је тра жи ти ре ба ланс 
тог пла на.

Ка ко у др жа ви, та ко и у на шем 
пред у зе ћу ни је за жи вео истин ски 
со ци јал ни ди ја лог и због то га пред-
ла жем да, у ци љу ре а ли за ци је зах-

пред ла жем да Глав ни од бор овла сти 
Из вр шни од бор да од го вор но во ди 
штрај кач ке ак тив но сти и то хлад не 
гла ве, без ве ли ких емо ци ја, али са 
ја ком ар гу мен та ци јом пре ма свим 
са го вор ни ци ма и у Пред у зе ћу и у 
Вла ди Ср би је.

Овој сед ни ци при су ству ју син ди-
кал ци ко ји зна ју шта ове од лу ке зна-
че – са ва ма сам се у по след њих осам 
го ди на дру жио, али и штрај ко вао и 
про те сто вао ис пред Та ков ске. Ка да 
смо се одва ја ли од Те ле ко ма ре че но 
нам је да је од те про да је 100 ми ли-
о на ма ра ка на мен ски опре де ље но 
за ауто ма ти за ци ју По ште. Ме ђу тим, 
да бу дем вул га ран, до би ли смо „ши-
пак”, на ма ни су да ли ни шта и сва ки 
пут ка да су нам узи ма ли део по део 
си сте ма ни смо до би ја ли на док на ду 
за из гу бље но, већ се то сво ди ло на 
при чу о ма гар цу и шар га ре пи. 

У при лог на ве де ном би про ко-
мен та ри сао и оту ђе ње ПТТ од ма ра-
ли шта „Пет ко Ми ље вић” у Бе чи ћи-
ма. Сви зна мо да су рад ни ци ПТТ-а 
уче ство ва ли у ку по ви ни зе мљи шта 
(80 ари) и из град њи је ди ног од ма-
ра ли шта (око 900 м2) ко је се на ла зи 
на мо ру и то уз оба лу на нај леп шем 
де лу Бе чи ћа. Ме ђу тим, Управ ни од-
бор Пред у зе ћа је, са јед ним гла сом 
про тив (и то на шег пред став ни ка 
у УО), до нео од лу ку о пред ла га њу 
оту ђе ња. Пре ва ра се огле да у сле де-
ћем – у од лу ци де ци ди ра но пи ше: 
„Сред ства до би је на оту ђе њем пред-
мет не не по крет но сти, усме ри ће се 
за сти му ли са ње за по сле них за до-
бро вољ ни од ла зак у пен зи ју или из 
Пред у зе ћа, за ре а ли за ци ју про јек та 
са мо за по шља ва ња и ин ве сти ци је.”

Ра ди Ва шег ин фор ми са ња да на-
по ме нем да су у ју лу 2007. оба ре пре-
зен та тив на син ди ка та, у са рад њи са 
та да шњим ге не рал ним ди рек то ром, 
од Управ ног од бо ра тра жи ли по ни-
штај спро ве де ног по ступ ка и ста вља-
ња ван сна ге За кључ ка Вла де Ср би је. 
За то пред ла жем да, у скло пу штрај-
кач ких ак тив но сти, тре ба зах те ва ти 
да се спро ве де но ви круг до бро вољ-
ног од ла ска из Пред у зе ћа, јер има ве-
ли ког ин те ре со ва ња, а да се на мен-
ски одо бре сред ства у ви си ни це не 
оту ђе ног ПТТ од ма ра ли шта. (Но вац 
од ди ви ден ди Те ле ко ма ле жи на на-
шем ра чу ну, а но вац узет за про да ју 
ПТТ од ма ра ли шта упла ћен је бу џе ту 
Ре пу бли ке). На по ми њем да су оста-
ла ПТТ од ма ра ли шта ко ја су би ла у 
функ ци ји, под пла штом ре струк ту-
ри ра ња да та Аген ци ји за при ва ти за-
ци ју као „ми раз” уз за по сле не у ПТТ 
Уго сти тељ ству. Као син ди ка лац, био 
бих сре ћан да су бар ко ле ге из Уго-
сти тељ ства (ако већ ни смо ми) има-
ли ко ри сти од про да је Зе лен ка де, 
Сер да ре вог ко на ка, Руј ног, Млеч ног 
ре сто ра на на Зла ти бо ру и Сре брн ца 
на Ко па о ни ку.

СЕ КРЕ ТА Р СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ БРАН КО КА ЛА ЈА НО ВИ Ћ НА СЕД НИ ЦИ ИЗ БОР НЕ 
ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ЦЕН ТРАЛ НА СР БИ ЈА

Не при ме ре но мир но у од но су 
на ста ње у Предузећу

те ва, при сту пи мо штрај кач ким ак-
тив но сти ма. То не би био ни ка кав 
лу ди стич ки по крет ко ји би имао за 
циљ ло мо ве би ло ко је вр сте, већ 
за јед нич ка ак тив ност са сви ма ко ји 
истин ски бри ну за суд би ну ПТТ-а, 
а ти ме и за сво ју суд би ну. Та ко ђе 

Бранко Калајановић
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На осно ву све га на ве де ног, не мо-
гу да при хва тим да др жа ва ни је кри-
ва за суд би ну ПТТ-а. Имам ути сак као 
да су нам ста ви ли „лу дач ку ко шу љу” 
та ко што су нам ра зним уред ба ма и 
За ко ном о јав ним на бав ка ма оја ча ли 
кон ку рен ци ју. Та ко ђе су од го вор ни 
и над ле жни у ре сор ном ми ни стар-
ству, ко ји су сво јим чи ње њем или 
не чи ње њем ра ди ли у ко рист кон ку-
рен ци је, а на ште ту ПТТ-а – то бож да 
нам оду зму мо но пол, али сва кон ку-
рен ци ја је у гра до ви ма, а ми као јав-
ни опе ра тер мо ра мо да ра ди мо и на 
ру рал ном под руч ју (Го ли ја, Пе штер, 
Вр шка Чу ка итд).

На ве шћу је дан при мер – ин спек-
ци ја ре сор ног ми ни стар ства кон тро-
ли ше са мо ПТТ и при том ко ри сте 
на ша во зи ла и на ше го ри во, а во лео 
бих да имам ин фор ма ци ју ка да су 
за у ста ви ли ауто бу се ко ји пре во зе 
па ке те или кон ку рен ци ју ко ја оба-
вља при јем, пре нос и уру че ње по-

ши ља ка и ис под 350 гра ма. На ша ми-
ни стар ка, го спо ђа Ја сна Ма тић, без 
кон сул та ци ја са по сло вод ством (о 
син ди ка ти ма и да не при чам) по хит-
ном по ступ ку у скуп штин ку про це ду-
ру уба цу је Пред лог за ко на о из ме на-
ма и до пу на ма За ко на о по штан ским 
услу га ма, чи је од ред бе би зна чај но 
оте жа ле по ло жај ПТТ-а. 

Уз гред ре че но, прет ход на ми ни-
стар ка Алек сан дра Сми ља нић ни је 
на шла вре ме на ни да нас при ми ка-
ко би је упо зна ли са ста њем у По шти. 
Имам ути сак да су по је дин ци све учи-
ни ли да упро па сте овај си стем и за-
то се не мо гу сло жи ти са би ло ко јим 
са го вор ни ком ко ји ка же да др жа ва 
ни је кри ва за ста ње у ПТТ-у, јер они 
по ста вља ју и Управ ни од бор Пред у-
зе ћа, као и ге не рал ног ди рек то ра.

Ми смо за др жа ву увек ра ди ли 
ве ли ке по сло ве, и оба вљен по сао 
еви ден ти ра ња за бес плат не ак ци је 
је оце њен ви со ком оце ном, сте кли 

смо зна чај не ре фе рен це, а при том 
смо зна чај но ра у бо ва ли шал тер ску 
опре му јер смо од ра ди ли мно го 
ви ше тран сак ци ја не го што је би ло 
пред ви ђе но. Ми смо увек ту ка да тре-
ба мо др жа ви, а она је до са да увек 
на ма би ла као ма ће ха – ду гу ју нам 
пот пу ну ауто ма ти за ци ју, а мо жда и 
део нов ца за ре от куп Те ле ко ма Ита-
ли је, јер смо у јед ном пе ри о ду пла ћа-
ли ви со ке ка ма те ка да се по штам пи 
про вла чи ло име ми ни стар ке Ма ри је 
Ра ше те. До ла ри ко ји су „од мр зну ти” 
у Аме ри ци по сле санк ци ја (око 37 
ми ли о на евра) да ти су Ита ли ја ни ма.

На кра ју, на осно ву све га на пред 
на ве де ног, тра жим од вас да на Глав-
ном од бо ру по др жи те зах тев за ула-
зак у штрај кач ке ак тив но сти, ка ко би 
сво јим ар гу мен то ва ним де ло ва њем 
по мо гли да ПТТ по ста не и у по слов-
ном сми слу успе шна ком па ни ја, а 
да ње ни за по сле ни мо гу да жи ве од 
свог ра да.

Као син ди кал ни пред став ни ци, 
че сто смо у ди ле ми да ли да ана ли-
зи ра мо ста ње, тра жи мо и пред ла-
же мо ре ше ња, или да јед но став но 
пре не се мо зах те ве за по сле них да 
се по ве ћа ју за ра де и по бољ ша ју 
усло ви ра да и да нас ни шта дру го 
не ин те ре су је.

Ипак, ако зна мо да се па ре ви ше 
не штам па ју по по тре би и да све 
што до би је мо кроз за ра де мо ра мо 
и да за ра ди мо, при ну ђе ни смо да 
пра ви мо сво је ана ли зе, тра жи мо 
ре зер ве и пред ла же мо ре ше ње ка-
ко по ве ћа ти при хо де и за ра де. 

На жа лост, у том тра га њу са мо 
на и ла зи мо на про блем за про бле-
мом. Где год се „за гре бе”, ту не што 
шкри пи и не функ ци о ни ше ка ко би 
тре ба ло. Али, ако тре ба из дво ји ти 
нај ве ће про бле ме, он да су то пре 
све га не по сто ја ње од го вор но сти у 
са мом вр ху пред у зе ћа, цен тра ли зо-
ва но упра вља ње и лош од нос др жа-
ве пре ма на ма.

Што се ти че од го вор но сти, она 
по сто ји са мо у „ба зи”, од но сно, 
ако бо ље по гле да мо ка жња ва ње, 
то пи та ње се од но си углав ном на 
рад ни ке у ди рект ној про из вод њи. 
Уко ли ко рад ник на пра ви ма њак, 
слу чај но или на мер но по гре ши у 
оба вља њу свог по сла, сле ди ка зна. 
Ма њак се мо ра на док на ди ти, а че-
сти су слу ча је ви ка жња ва ња кроз 
сма ње ње од ре ђе ног про цен та за-
ра де за по сле ног.

Са дру ге стра не, број ди рек то ра, 
ди рек ци ја и сек то ра у на шој фир ми 
се тач но не зна, али се зна да за њих 
од го вор ност прак тич но не по сто ји. 
Ре зул та ти по сло ва ња ја сно го во ре 
да не што „де бе ло” не ва ља и да ру-
ко во ди о ци ко ји за свој по сао при-
ма ју ле пе пла те не ра де ка ко тре ба, 
али за свој не рад или не зна ње још 
ни ко ни је ка жњен. Не ће нам би ти 
бо ље и По шта не мо же на пред на 
та кав на чин, мо ра се зна ти ред и то 
да се за до бре ре зул та те до би ја пла-

та, а за ло ше ка зна и по зи ва ње на 
од го вор ност. 

До дат не про бле ме нам до но си 
и упли та ње по ли ти ке у упра вља ње 
Пред у зе ћем. Кре ће мо се у ци клу-
си ма од че ти ри го ди не (од из бо ра 
до из бо ра), па ни је би ло до вољ но 
вре ме на да се оства ре стра те шки 
про јек ти и пла но ви.

По шти су нео п ход ни ме на џе ри 
ко је ће за тај по сао ква ли фи ко ва ти 
зна ње и ре зул та ти из обла сти ко-
јом се ба ве, а не по ли ти ка. Са свим 
је при хва тљи во да по ли тич ке стран-
ке кан ди ду ју сво је љу де у Управ ни 
од бор и да др жа ва на тај на чин кон-
тро ли ше рад јав ног пред у зе ћа, али 
ме наџ мент мо ра би ти са ста вљен 
од струч них љу ди и је ди но ме ри ло 
за њи хов од ла зак или оста нак мо ра-
ју би ти ре зул та ти. 

Од го вор ност на свим ни во и ма 
је прин цип за ко ји ће мо се бо ри-
ти, јер без ње га По шта не ма бу-
дућност.

КА КВЕ ЋЕ БИ ТИ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ЛО ШЕГ СТА ЊА У КО МЕ СЕ ПТТ НА ЛА ЗИ

Хо ће ли би ти од го вор но сти
на свим ни во и ма?!
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Први поштар и друге приче

ОД БРОЈА ДО БРОЈА

Пише: Благоје Свркота

Ово је 151. број „По шта ра”, што 
зна чи да је про шли био у зна ку 

окру глог, сла вље нич ког да ту ма. Но, 
по што су се вре ме на кан да са мо за 
зе ру трај но про ме ни ла, сла вље је за-
бо ра вље но и та ко оста вље но за 175. 
или 200. број. Ма ли, мо жда и на мер-
ни про пуст (O tem po ra, o mo res)! Не-
ма ве зе, глав но је да смо као но ви на 
све чи та ни ји и да има мо од лич ну ком-
би на ци ји са на шим БИЛ ТЕ НОМ, ко ји 
мо мен тал но бе ле жи све бит но за наш 
Син ди кат и на шу Ком па ни ју (а по том 
хит но ИН ТЕР НЕ ТОМ и фак сом „ле ти” у 
ба зу), и исто та ко од лич ну ком би на ци-
ју са, та ко ђе на шим, до бро ор га ни зо-
ва ним и при лич но ажур ним САЈ ТОМ 
(www.sin di kat-pttsr bi je.org.rs).

Би ла је Олим пи ја да у Пе кин гу, сва 
у зна ку бро ја осам (8). Ка ко је са мо 
пер фект но ор га ни зо ва на, чи ни ла се 
не ствар ном, ван зе маљ ском. На ши 
осва ја чи су би ли со лид ни – ЧА ВИЋ 
сре бр ни (да ли за дла ку сла би ји или 
мо жда бо љи од нај ве ћег свих вре ме-
на – а зо ву га ФЕЛБС), ЂО КО ВИЋ и 
ВА ТЕР ПО ЛИ СТИ брон за ни. На Олим-
пи ја ди је би ла и на ша ПО ШТА, са из-
ло жбом срп ских мар ки са олим пиј-
ском и дру гом те ма ти ком. Ге не рал ни 
ди рек тор Го ран Ћи рић је био за сут 
при зна њи ма, јер смо ми и у обла сти 
фи ла те ли је при зна та свет ска мар ка. 

(И гле чу да, ако да нас чу да ви ше и 
по сто је: На сам дан отва ра ња Олим пи-
ја де за по чет је рат у Ју жној Осе ти ји. 
За бо ра вље на је ма сли но ва гран чи ца 
и све то пра ви ло да је за вре ме Олим-
пи ја де све под ре ђе но ми ру.)

У ме ђу вре ме ну се де сио и Фе сти-
вал у Гу чи. Та ма ла ва ро ши ца у бли-
зи ни Чач ка и Ива њи це по ста ла је 
свет ска пре сто ни ца тру бе, тру ба ча и 
кар не вал ског за чи на са свад бар ским 
ку пу сом из су сед них Мр ча је ва ца, са 
пра си ћи ма и јаг њи ћи ма, са пи вом и 
дру гим бла го дар ним но си о ци ма ма-
ли га на и иза зи ва чи ма де бе ло га пле са, 
до из не мо гло сти, до уси ја ња и иси ја ва-
ња. И на ра дост љу би те ља Гу че (Па тро-
ва ра дин ски ЕГ ЗИТ са овим не ма ве зе, 
сем што су им по не ки мно го број ни 
го сти исти), сти же та да фри шак (чуј: 

фри шак) на слов у пре сти жном ли сту 
ПО ЛИ ТИ КА и то на пр вој стра ни: „Ако 
оста вља те ал ко хол, оста ви те га у Гу-
чи”. Љу ди, пи та ју се љу ди, зар је и то 
мо гу ће?!

По след њи дан ју ла озна чио је и 
крај „Ак ци је за ак ци је”. ПО ШТА је, по 
де цид ној оце ни уче сни ка, би ла од-
лич на. Ви ше од пет ми ли о на гра ђа на 
Ср би је оче ку је да ће се овај ди ти од 
бес плат них ак ци ја, с тим да ни ко ви-
ше не мо же да ка же ко ли ко ће нов ца 
и де о ни ца би ти до ступ но, а кре ну ло 
се од 1000 евра по гла ви ста нов ни ка. 
Да би за шти ти ли ак ци о на ре Те ле ко-
ма, син ди ка ти су фор ми ра ли Удру-
же ње ак ци о на ра, ко је об у хва та ПТТ, 
Те ле ком, Те лус, Бан ку По штан ску ште-
ди о ни цу и пен зи о не ре из це лог овог 
кор пу са. Ка ко ка же пред сед ник Удру-
же ња Ми ро слав Јок си мо вић: „Под 
сло га ном „За јед но смо ја чи” осно ва ли 
смо на ше Удру же ње као оба ве зу пре-
ма рад ни ци ма, јер не ће мо до зво ли ти 
да они до жи ве суд би ну за по сле них у 
„Бе о пе тро лу”, где су ак ци је спа ле на 
са мо је дан про це нат пр во бит не вред-
но сти. Ни смо ви ше ла и ци и за то шти-
ти мо на ше рад ни ке да не до жи ве суд-
би ну ко ле га из Хр ват ске и Сло вач ке, 
где је от пу ште но 5.500 од но сно 8.000 
за по сле них”.

Наш син ди кат је по кре нуо и ини ци-
ја ти ву за утвр ђи ва ње рад них ме ста 
у Јав ном пред у зе ћу ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја”, ко ји ма би се стаж оси гу ра-
ња ра чу нао са уве ћа ним тра ја њем. 
Све сни смо и да ће то би ти бор ба са 
ду жим тра ја њем, али од у ста ја ња не 
сме да бу де. Рад на те шким и по здра-
вље опа сним рад ним ме сти ма не мо-
же би ти ствар бр зог за бо ра ва.

Ле по је би ло 4. сеп тем бра, јер смо 
та да до би ли дру ги део за ра де из до-
би ти, а то је пре о ста лих 40 по сто од 
пред ви ђе не ма се нов ца. Ни је би ло 
тен зи ја, очи то су по сло вод ство и 
син ди ка ти пре по зна ли за јед нич ки 
ин те рес. Са мо да су из јед на чи ли наш 
ста тус са за по сле ни ма у бив шим „че-
ди ма” до бре ста ре ПО ШТЕ, ко ја се зо-
ву Те ле ком, По штан ска ште ди о ни ца, 
Те лус... За што ли је то та ко?! – пи та ју 

се „на ив ци” (не сли ка ри) ду ге и бол не 
тран зи ци је.

Пред сто ји не што за и ста из ним но 
и до сад ско ро не до сти жно, а то је из-
град ња са ни тар них чво ро ва за све по-
ште ко је их до сад ни су има ле. На и ме, 
слу жбе ни ци 350 (сло ви ма: три ста пе-
де сет) по шта у Ср би ји ви ше не ће мо-
ра ти у ком ши лук кад их сти сне ну жда, 
јер је ПТТ-у из при ступ них фон до ва 
Европ ске уни је (ЕУ) до де ље но 1,5 ми-
ли о на евра за из град њу то а ле та. И то 
је пр ва до на ци ја ЕУ до де ље на По шти. 
Ка ко ду хо ви то на пи са „Ку рир” (ах, тај 
Ку рир), „слу жбе ни це и слу жбе ни ци 
ви ше не ће мо ра ти да тр че у ку ку ру зе 
да би вр ши ли ну жду”. Од бор за без бед-
ност и здра вље на ра ду у ПТТ (во ди га 
ис так ну ти члан ГО на шег Син ди ка та 
Рај ко Ко ва че вић), на пра вио је про-
је кат о ре кон струк ци ји са ни тар них 
чво ро ва и кон ку ри сао у при ступ ним 
фон до ви ма ЕУ. И за ми сли те, до био је 
па ре и то бес по врат не. Јер, у Бе о гра-
ду шест по шта не ма WC, у За је ча ру и 
Срем ској Ми тро ви ци по 27, у Зре ња-
ни ну 20, у Чач ку 11, у Ја го ди ни 12, у 
Ле сков цу де вет, у Про ку пљу шест... 
(Ду гу не бри гу и ма ло сра ма ре ши ће – 
европ ска до на ци ја. Као да ми за та ко 
не што ни смо има ли па ра од осло бо-
ђе ња до да нас?! До ду ше, по кло зе ту и 
ни је та ко ма ло. Сва ки ко шта у про се ку 
по: 1.500.000,00 по де ље но са 350 јед-
на ко – 4.285,71 евро!)

Да се, ипак, на тре ну так ви не мо у 
бе ли свет. То је би ло 10. сеп тем бра. 
Успе шно је за по чео екс пе ри мент ве ка 
у ла бо ра то ри ји ЦЕРН у Швај цар ској. 
Све је би ло спрем но за но ви „ве ли ки 
пра сак”. Мо гу ћи ре зул та ти екс пе ри-
мен та су: ре ги стро ва ње Хиг со вог 
бо зо на; Бож је че сти це; об ја шње ње 
ма се; об ја шње ње на стан ка и раз во ја 
све ми ра; от кри ва ње при ро де там не 
ма те ри је и ан ти ма те ри је; но ви на ла зи 
о цр ним ру па ма ко је уси са ва ју све око 
се бе; про на ла зак па ра лел них уни вер-
зу ма. И он да се де си ло сле де ће: Нај ве-
ћи ак це ла тор че сти ца се по ква рио, а 
оправ ка ће тра ја ти нај ма ње до про ле-
ћа – ја вио је ЦЕРН у тре ћој де ка ди сеп-
тем бра. Но ви „ве ли ки пра сак” се од ла-
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З А К О Н
о без бед но сти и здра вљу на ра ду

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу је се спро во-
ђе ње и уна пре ђи ва ње без бед но сти и 
здра вља на ра ду ли ца ко ја уче ству ју у 
рад ним про це си ма, као и ли ца ко ја се 
за тек ну у рад ној око ли ни, ра ди спре ча-
ва ња по вре да на ра ду, про фе си о нал них 
обо ље ња и обо ље ња у ве зи са ра дом.

За оба вља ње од ре ђе них по сло ва 
др жав не упра ве у обла сти без бед но-
сти и здра вља на ра ду, овим за ко ном 
обра зу је се Упра ва за без бед ност и 
здра вље на ра ду као ор ган упра ве у 
са ста ву Ми ни стар ства ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке, и утвр ђу је 
ње на над ле жност.

Члан 2.

Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти по-
сло да ва ца и за по сле них, над ле жно сти 
и ме ре чи јом се при ме ном, од но сно 
спро во ђе њем оси гу ра ва без бед ност и 
здра вље на ра ду оства ру ју се у скла ду 
са овим за ко ном и про пи си ма до не тим 
на осно ву за ко на, осим ако по себ ним 
за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

Члан 3.

Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти у ве-
зи са без бед но шћу и здра вљем на ра ду, 
утвр ђе не овим за ко ном, бли же се уре-
ђу ју ко лек тив ним уго во ром, оп штим ак-
том по сло дав ца или уго во ром о ра ду.

Члан 4.

По је ди ни из ра зи ко ји се ко ри сте у 
овом за ко ну има ју сле де ће зна че ње:

1)  За по сле ни је сте до ма ће или стра-
но фи зич ко ли це ко је је у рад ном 
од но су код по сло дав ца, као и ли-
це ко је по би ло ком осно ву оба-
вља рад или се оспо со бља ва за 
рад код по сло дав ца, осим ли ца 
ко је је у рад ном од но су код по-
сло дав ца ра ди оба вља ња по сло-
ва кућ ног по моћ ног осо бља;

2)  По сло да вац је сте до ма ће или 
стра но прав но ли це, од но сно фи-
зич ко ли це ко је за по шља ва, од-
но сно рад но ан га жу је јед но или 
ви ше ли ца;

3)  Пред став ник за по сле них је сте 
ли це иза бра но да пред ста вља за-

по сле не у обла сти без бед но сти и 
здра вља на ра ду код по сло дав ца;

4)  Без бед ност и здра вље на ра ду је-
сте обез бе ђи ва ње та квих усло ва 
на ра ду ко ји ма се, у нај ве ћој мо-
гу ћој ме ри, сма њу ју по вре де на 
ра ду, про фе си о нал на обо ље ња и 
обо ље ња у ве зи са ра дом и ко ји 
пре те жно ства ра ју прет по став ку 
за пу но фи зич ко, пси хич ко и со ци-
јал но бла го ста ње за по сле них;

5)  Пре вен тив не ме ре је су све ме ре 
ко је се пред у зи ма ју или чи је се 
пред у зи ма ње пла ни ра на свим 
ни во и ма ра да код по сло дав ца, ра-
ди спре ча ва ња по вре ђи ва ња или 
оште ће ња здра вља за по сле них;

6)  Рад но ме сто је сте про стор на ме-
њен за оба вља ње по сло ва код 
по сло дав ца (у објек ту или на 
отво ре ном као и на при вре ме-
ним и по крет ним гра ди ли шти ма, 
објек ти ма, уре ђа ји ма, са о бра ћај-
ним сред стви ма, и сл.) у ко јем за-
по сле ни бо ра ви или има при ступ 
у то ку ра да и ко ји је под не по сред-

же до даљ њег. За и ста, ни кад се не зна  
за што је шта до бро. Ни је ли је дан „ве-
ли ки пра сак” био са свим до во љан!

(Је дан дру ги пра сак, не баш ма ли, 
до нео је „цр ни ок то бар ски пе так” на 
свет ским бер за ма. Све се за др ма ло, 
и то ме ре но хи ља да ма ми ли јар ди до-
ла ра. По сле ди це „ве ли ког аме рич ког 
ка шља” тек ће се ви де ти. Зе мљи на ку-
гла се ипак окре ће – упр кос из ве сној 
чи ње ни ци да Буш не од ла зи тек та ко 
ла ко!).

Елем, сре ди ном сеп тем бра осва-
ну ла је јед на до ма ћа вест из „пре го-
ва рач ког кон ти ну и те та”, ја ко ин те-
ре сант на за свет по шта ра. На и ме, 
пре го во ри вла да ју ће ко а ли ци је о 
рас по де ли ди рек тор ских ме ста у јав-
ним пред у зе ћи ма баш су по тра ја ли и 
има ли су ин те ре сант не ин тер ва ле. И 
он да је лист Да нас 13. сеп тем бра об-
ја вио: „На че лу ПТТ оста је де мо кра та 
Ћи рић”, а НО ВО СТИ то по твр ди ле 17. 
сеп тем бра са „гр меч ким” на сло вом: 
„ЋИ РИЋ ЈА ЧИ ОД БА КИ ЈА” – „Го ран 
Ћи рић оста је ди рек тор ПТТ, Зо ран 
Ан ђел ко вић не ће би ти пр ви по штар 
Ср би је”, са зна ју Но во сти у вр ху вла-
да ју ће ко а ли ци је. „По што су ди рек то-

ри јав них пред у зе ћа из ре до ва ДС, 
ре као је је дан од са го вор ни ка, би ли 
на функ ци ја ма тек де вет ме се ци, про-
це ње но је да је то не до вољ но вре ме 
да за и ста по ка жу шта уме ју и на пра ве 
озби љан ис ко рак у по сло ва њу, те је 
за кљу че но да би тре ба ло да оста ну 
на тим ме сти ма, по себ но уко ли ко су 
до бро ра ди ли. До са да шњи Ћи ри ћев 
рад је, пре ма из во ри ма „Да на са”, оце-
њен као до бар” („ДА НАС”). Да ствар 
ни је јед но став на и да се као „глад на 
го ди на” оду жио крај ове ка дров ске 
ениг ма ти ке по твр дио је „БЛИЦ” 29. 
сеп тем бра оп шир ним тек стом са на-
сло вом „ЗБОГ МАТ КО ВИ ЋА И АН ЂЕЛ-
КО ВИ ЋА ПРЕ ГО ВО РИ НА ЛЕ ДУ”. 

(На дам се да ће те, кад бу де чи та ли 
ову ко лум ну, зна ти све но во и бит но 
за пр вог чо ве ка ПО ШТЕ).

Ов де ми на мах на ум до ђе од лич на, 
хра бра и тач на ми сао пред сед ни ка на-
шег син ди ка та Алек сан дра Па вло ви ћа, 
из ре че на на сед ни ци Из вр шног од бо-
ра одр жа ном у при су ству ге не рал ног 
ди рек то ра Го ра на Ћи ри ћа: „Оче ку јем 
пу ну по др шку ме наџ мен та ком па ни је 
на шим зах те ви ма за по ве ћа ње за ра да 
упу ће ним Вла ди Ср би је, бу ду ћи да су 

на ше пла те го ди на ма де ни ве ли са не у 
од но су на дру га пред у зе ћа из јав ног 
сек то ра. Не до ста так кон ти ну и те та у 
упра вља њу овим ве ли ким си сте мом, 
пре че сте про ме не чел них љу ди, не ја-
сна стра те шка ви зи ја раз во ја по штан-
ског тр жи шта и ме ста По ште Ср би је 
на ње му – по сле ди ца су ма ће хин ског 
од но са вла де пре ма По шти”.

И, да за кљу чим: 
Ок то бар, Ми хољ ско ле то. Сун ча-

но, на ду же ста зе, не у ин тер ва ли ма. 
Са Сун цем нам се не ка ко и Свет сун-
ча но окре нуо. Ко нач но, ко нач но, јед-
на де фи ни тив но ле па вест за Ср би ју 
– Ге не рал на скуп шти на Ује ди ње них 
на ци ја у Њу јор ку јав ним гла са њем и 
убе дљи во при хва ти ла је на шу ини ци-
ја ти ву да се Ме ђу на род ни суд прав де 
у Ха гу из ја сни о јед но стра ном про гла-
ше њу не за ви сно сти Ко со ва. 

Али, не ле жи вра же, вла де бли-
ских нам ком ши ја Цр не Го ре и Ма ке-
до ни је са мо дан на кон из ра же ног 
свет ског јав ног мње ња при зна ле су 
не за ви сно Ко со во. Сва ка ко, то је но-
ва при ча о ту жним ре жи ми ма и моћ-
ним си ла ма мра ка.

И сви је тлом обра зу.
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ном или по сред ном кон тро лом 
по сло дав ца;

7)  Рад на око ли на је сте про стор у 
ко јем се оба вља рад и ко ји укљу-
чу је рад на ме ста, рад не усло ве, 
рад не по ступ ке и од но се у про-
це су ра да;

8)  Сред ство за рад је сте:
    (1)  обје кат ко ји се ко ри сти као рад-

ни и по моћ ни про стор, укљу-
чу ју ћи и обје кат на отво ре ном 
про сто ру, са свим при па да ју-
ћим ин ста ла ци ја ма (ин ста ла ци-
је флу и да, гре ја ње, елек трич не 
ин ста ла ци је и др.),

    (2)  опре ма за рад (ма ши на, уре ђај, 
по стро је ње, ин ста ла ци ја, алат 
и сл.) ко ја се ко ри сти у про це-
су ра да,

    (3)  кон струк ци ја и обје кат за ко лек-
тив ну без бед ност и здра вље на 
ра ду (за шти та на пре ла зи ма, 
про ла зи ма и при ла зи ма, за кло-
ни од то плот них и дру гих зра че-
ња, за шти та од уда ра елек трич-
не стру је, оп шта вен ти ла ци ја и 
кли ма ти за ци ја и сл.),

    (4)  по моћ на кон струк ци ја и обје-
кат, као и кон струк ци ја и 
обје кат ко ји се при вре ме но 
ко ри сти за рад и кре та ње за-
по сле них (ске ла, рад на плат-
фор ма, ту нел ска под гра да, 
кон струк ци ја за спре ча ва ње 
од ро на зе мље при ко па њу ду-
бо ких ро во ва и сл.),

    (5)  дру го сред ство ко је се ко ри сти 
у про це су ра да или је на би ло 
ко ји на чин по ве за но са про це-
сом ра да;

9)  Сред ство и опре ма за лич ну за-
шти ту на ра ду је сте оде ћа, обу ћа, 
по моћ не на пра ве и уре ђа ји ко ји 
слу же за спре ча ва ње по вре да на 
ра ду, про фе си о нал них обо ље ња, 
бо ле сти у ве зи са ра дом и дру гих 
штет них по сле ди ца по здра вље 
за по сле ног;

10)  Опа сне ма те ри је је су екс пло-
зив не, за па љи ве, ок си ди ра ју ће, 
отров не, гад не, за ра зне, ко ро-
зив не, кан це ро ге не и ра ди о ак-
тив не ма те ри је утвр ђе не стан-
дар ди ма и дру гим про пи си ма, 
а ко је се про из во де, ко ри сте 
или скла ди ште у про це су ра да, 
као и ма те ри је чи ја су свој ства, 
ка да су ве за не за не ке суп стан-
це, опа сна по жи вот и здра вље 
за по сле них;

11)  Опа сност је сте окол ност или ста-
ње ко је мо же угро зи ти здра вље 
или иза зва ти по вре ду за по сле-
ног;

12)  Опа сна по ја ва је сте до га ђај ко-
јим су угро же ни или би мо гли 

да бу ду угро же ни жи вот и здра-
вље за по сле ног или по сто ји 
опа сност од по вре ђи ва ња за по-
сле ног;

13)  Ри зик је сте ве ро ват но ћа на стан-
ка по вре де, обо ље ња или оште-
ће ња здра вља за по сле ног услед 
опа сно сти;

14)  Акт о про це ни ри зи ка је сте акт 
ко ји са др жи опис про це са ра да 
са про це ном ри зи ка од по вре-
да и/или оште ће ња здра вља на 
рад ном ме сту у рад ној око ли ни 
и ме ре за от кла ња ње или сма-
њи ва ње ри зи ка у ци љу по бољ-
ша ња без бед но сти и здра вља 
на ра ду;

15)  Про це на ри зи ка је сте си сте мат-
ско еви ден ти ра ње и про це њи ва-
ње свих фак то ра у про це су ра да 
ко ји мо гу узро ко ва ти на ста нак 
по вре да на ра ду, обо ље ња или 
оште ће ња здра вља и утвр ђи ва-
ње мо гућ но сти, од но сно на чи-
на спре ча ва ња, от кла ња ња или 
сма ње ња ри зи ка;

16)  Рад но ме сто са по ве ћа ним ри-
зи ком је сте рад но ме сто утвр-
ђе но ак том о про це ни ри зи ка 
на ко ме, и по ред пот пу но или 
де ли мич но при ме ње них ме ра 
у скла ду са овим за ко ном, по сто-
је окол но сти ко је мо гу да угро зе 
без бед ност и здра вље за по сле-
ног;

17)  Ли це за без бед ност и здра вље 
на ра ду је сте ли це ко је оба вља 
по сло ве без бед но сти и здра вља 
на ра ду, има по ло жен струч ни 
ис пит о прак тич ној оспо со бље-
но сти и ко је по сло да вац пи сме-
ним ак том од ре ди за оба вља ње 
тих по сло ва;

18)  Прав но ли це за оба вља ње по-
сло ва пре гле да и ис пи ти ва ња 
опре ме за рад и ис пи ти ва ња 
усло ва рад не око ли не, од но сно 
хе миј ских, би о ло шких и фи зич-
ких штет но сти (осим јо ни зу ју-
ћих зра че ња), ми кро кли ме и 
осве тље но сти је сте прв но ли це 
ко јем је ми ни стар над ле жан за 
рад из дао ли цен цу, у скла ду са 
овим за ко ном;

19)  Слу жба ме ди ци не ра да је сте 
слу жба ко јој по сло да вац по ве-
ри оба вља ње по сло ва за шти те 
здра вља за по сле них;

20)  Струч ни на лаз је сте из ве штај о 
из вр ше ном пре гле ду и ис пи ти-
ва њу опре ме за рад или ис пи ти-
ва њу усло ва рад не око ли не са 
за кључ ком да ли су при ме ње не 
или ни су при ме ње не про пи са не 
ме ре за без бед ност и здра вље 
на ра ду;

21)  Од го вор но ли це за оба вља ње 
пре гле да и ис пи ти ва ња опре ме 
за рад и ис пи ти ва ња усло ва рад-
не око ли не, као и за пот пи си ва-
ње струч них на ла за, је сте ли це 
са ли цен цом за вр ше ње тих по-
сло ва (у да љем тек сту: од го вор-
но ли це);

22)  Ли цен ца је сте овла шће ње ко је 
ми ни стар над ле жан за рад да је 
прав ном или фи зич ком ли цу за 
оба вља ње од ре ђе них по сло ва 
у обла сти без бед но сти и здра-
вља на ра ду, у скла ду са овим 
за ко ном.

Члан 5.

Пра во на без бед ност и здра вље на 
ра ду има ју:

1)  за по сле ни;
2)  уче ни ци и сту ден ти ка да се на ла-

зе на оба ве зном про из вод ном ра-
ду, про фе си о нал ној прак си или 
прак тич ној на ста ви (ра ди о ни це, 
еко но ми је, ка би не ти, ла бо ра то-
ри је и др.);

3)  ли ца ко ја се на ла зе на струч ном 
оспо со бља ва њу, пре ква ли фи ка-
ци ји или до ква ли фи ка ци ји;

4)  ли ца на про фе си о нал ној ре ха би-
ли та ци ји;

5)  ли ца ко ја се на ла зе на из др жа ва-
њу ка зне за тво ра док ра де у при-
вред ној је ди ни ци за во да за из вр-
ше ње ка зне за тво ра (ра ди о ни це, 
гра ди ли шта и сл.) и на дру гом ме-
сту ра да;

6)  ли ца на до бро вољ ним и јав ним 
ра до ви ма ор га ни зо ва ним у оп-
штем ин те ре су, рад ним ак ци ја ма 
и так ми че њи ма у ве зи са ра дом; 

7)  ли ца ко ја се за тек ну у рад ној око-
ли ни ра ди оба вља ња од ре ђе них 
по сло ва, ако је о њи хо вом при су-
ству упо знат по сло да вац.

Без бед ност и здра вље на ра ду ли ци-
ма из ста ва 1. тач. 1), 2) , 4) и 7) овог чла-
на обез бе ђу је по сло да вац, ли ци ма из 
тач ке 3) овог чла на обра зов на ор га ни-
за ци ја, ли ци ма из тач ке 5) овог чла на 
за во ди за из вр ше ње ка зне за тво ра, а 
ли ци ма из тач ке 6) овог чла на – ор га ни-
за тор ра до ва и так ми че ња.

Члан 6.

По себ на пра ва, оба ве зе и ме ре у ве-
зи са без бед но шћу и здра вљем на ра ду 
мла дих (на ро чи то у ве зи са њи хо вим ду-
хов ним и те ле сним раз во јем), же на ко-
је ра де на рад ном ме сту са по ве ћа ним 
ри зи ком ко ји би мо гао да им угро зи 
оства ри ва ње ма те рин ства, ин ва ли да 
и про фе си о нал но обо ле лих – уре ђу ју 
се овим за ко ном, дру гим про пи си ма, 
ко лек тив ним уго во ром, оп штим ак том 
по сло дав ца и уго во ром о ра ду.
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II. ПРЕ ВЕН ТИВ НЕ МЕ РЕ

Члан 7.

Пре вен тив не ме ре у оства ри ва њу 
без бед но сти и здра вља на ра ду обез-
бе ђу ју се при ме ном са вре ме них тех-
нич ких, ер го ном ских, здрав стве них, 
обра зов них, со ци јал них, ор га ни за ци-
о них и дру гих ме ра и сред ста ва за от-
кла ња ње ри зи ка од по вре ђи ва ња и 
оште ће ња здра вља за по сле них, и /или 
њи хо вог сво ђе ња на нај ма њу мо гу ћу 
ме ру, у по ступ ку:

1)  про јек то ва ња, из град ње, ко ри-
шће ња и одр жа ва ња обје ка та 
на ме ње них за рад не и по моћ не 
про сто ри је, као и обје ка та на ме-
ње них за рад на отво ре ном про-
сто ру у ци љу без бед ног од ви ја ња 
про це са ра да;

2)  про јек то ва ња, из град ње, ко-
ри шће ња и одр жа ва ња тех но-
ло шких про це са ра да са свом 
при па да ју ћом опре мом за рад, 
у ци љу без бед ног ра да за по сле-
них и ускла ђи ва ња хе миј ских, 
фи зич ких и би о ло шких штет но-
сти, ми кро кли ме и осве тље ња на 
рад ним ме сти ма и у рад ним и по-
моћ ним про сто ри ја ма са про пи-
са ним ме ра ма и нор ма ти ви ма за 
де лат ност ко ја се оба вља на тим 
рад ним ме сти ма и у тим рад ним 
про сто ри ја ма;

3)  про јек то ва ња, из ра де, ко ри шће-
ња и одр жа ва ња опре ме за рад, 
кон струк ци ја и обје ка та за ко лек-
тив ну без бед ност и здра вље на 
ра ду, по моћ них кон струк ци ја и 
обје ка та и дру гих сред ста ва ко ја 
се ко ри сте у про це су ра да или 
ко ја су на би ло ко ји на чин по ве за-
на са про це сом ра да, та ко да се 
у то ку њи хо ве упо тре бе спре ча-
ва по вре ђи ва ње или оште ће ње 
здра вља за по сле них;

4)  про из вод ње, па ко ва ња, пре во за, 
скла ди ште ња, упо тре бе и уни шта-
ва ња опа сних ма те ри ја, на на чин 
и по про пи си ма и пра ви ли ма ко-
ји ма се от кла ња ју мо гућ но сти по-
вре ђи ва ња или оште ће ња здра-
вља за по сле них;

5)  про јек то ва ња, про из вод ње и ко-
ри шће ња сред ста ва и опре ме за 
лич ну за шти ту на ра ду, чи јом се 
упо тре бом от кла ња ју ри зи ци или 
опа сно сти ко ји ни су мо гли да бу-
ду от кло ње ни при ме ном од го ва-
ра ју ћих пре вен тив них ме ра; 

6)  обра зо ва ња, вас пи та ња и оспо со-
бља ва ња у обла сти без бед но сти 
и здра вља на ра ду.

Пре вен тив не ме ре у по ступ ци ма 
из ста ва 1. овог чла на про пи су је ми ни-
стар над ле жан за рад.

III. ОБА ВЕ ЗЕ И ОД ГО ВОР НО СТИ 
ПО СЛО ДАВ ЦА

1. Оп ште оба ве зе

Члан 8.

Оба ве зе по сло дав ца, у сми слу овог 
за ко на и про пи са до не тих на осно ву 
овог за ко на, исто вре ме но пред ста вља-
ју пра ва за по сле них у ве зи са спро во-
ђе њем ме ра без бед но сти и здра вља 
на ра ду.

Члан 9.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди за-
по сле ном рад на рад ном ме сту и у рад-
ној око ли ни у ко ји ма су спро ве де не ме-
ре без бед но сти и здра вља на ра ду.

По сло да вац се не осло ба ђа оба ве-
за и од го вор но сти у ве зи са при ме ном 
ме ра без бед но сти и здра вља на ра ду 
од ре ђи ва њем дру гог ли ца или пре но-
ше њем сво јих оба ве за и од го вор но сти 
на дру го ли це. 

У слу ча ју на стан ка по вре де на ра ду 
због не у о би ча је них и не пред ви ди вих 
окол но сти ко је су из ван кон тро ле по-
сло дав ца или због из у зет них до га ђа ја 
чи је се по сле ди це упр кос свим на сто ја-
њи ма ни су мо гле из бе ћи, по сло да вац 
ни је од го во ран у сми слу овог за ко на.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди 
да рад ни про цес бу де при ла го ђен те-
ле сним и пси хич ким мо гућ но сти ма 
за по сле ног, а рад на око ли на, сред ства 
за рад и сред ства и опре ма за лич ну за-
шти ту на ра ду бу ду уре ђе ни, од но сно 
про из ве де ни и обез бе ђе ни, да не угро-
жа ва ју без бед ност и здра вље за по сле-
ног.

Члан 10.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди да 
спро во ђе ње ме ра без бед но сти и здра-
вља на ра ду не про у зро ку је фи нан сиј-
ске оба ве зе за за по сле ног и пред став-
ни ка за по сле них и не ути че на њи хов 
ма те ри јал ни и со ци јал ни по ло жај сте-
чен на ра ду и у ве зи са ра дом.

Члан 11.

По сло да вац је ду жан да, при ли ком 
ор га ни зо ва ња ра да и рад ног про це са, 
обез бе ди пре вен тив не ме ре ра ди за-
шти те жи во та и здра вља за по сле них 
као и да за њи хо ву при ме ну обез бе ди 
по треб на фи нан сиј ска сред ства.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди 
пре вен тив не ме ре пре по чет ка ра да 
за по сле ног, у то ку ра да, као и код сва-
ке из ме не тех но ло шког по ступ ка, из-
бо ром рад них и про из вод них ме то да 
ко ји ма се обез бе ђу је нај ве ћа мо гу ћа 
без бед ност и за шти та здра вља на ра-
ду, за сно ва на на при ме ни про пи са у 
обла сти без бед но сти и здра вља на ра-
ду, рад ног пра ва, тех нич ких про пи са 
и стан дар да, про пи са у обла сти здрав-

стве не за шти те, хи ги је не ра да, здрав-
стве ног и пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, и др.

Члан 12.

Пре вен тив не ме ре обез бе ђу је по-
сло да вац по ла зе ћи од сле де ћих на че-
ла:

1) из бе га ва ње ри зи ка; 
2)  про це на ри зи ка ко ји се не мо гу 

из бе ћи на рад ном ме сту; 
3)  от кла ња ње ри зи ка на њи хо вом 

из во ру при ме ном са вре ме них 
тех нич ких ре ше ња;

4)  при ла го ђа ва ње ра да и рад ног 
ме ста за по сле ном, на ро чи то у 
по гле ду из бо ра опре ме за рад и 
ме то да ра да, као и из бо ра тех но-
ло шког по ступ ка да би се из бе гла 
мо но то ни ја у ра ду, у ци љу сма ње-
ња њи хо вог ути ца ја на здра вље 
за по сле ног;

5)  за ме на опа сних тех но ло шких 
про це са или ме то да ра да без о па-
сним или ма ње опа сним;

6)  да ва ње пред но сти ко лек тив ним 
над по је ди нач ним ме ра ма без-
бед но сти и здра вља на ра ду; 

7)  од го ва ра ју ће оспо со бља ва ње 
за по сле них за без бе дан и здрав 
рад и из да ва ње упут ста ва за рад 
на си гу ран на чин.

Члан 13.

По сло да вац је ду жан да до не се акт 
о про це ни ри зи ка у пи сме ној фор ми за 
сва рад на ме ста у рад ној око ли ни и да 
утвр ди на чин и ме ре за њи хо во от кла-
ња ње.

По сло да вац је ду жан да из ме ни акт 
о про це ни ри зи ка у слу ча ју по ја ве сва-
ке но ве опа сно сти и про ме не ни воа ри-
зи ка у про це су ра да.

Акт о про це ни ри зи ка за сни ва се на 
утвр ђи ва њу мо гу ћих вр ста опа сно сти 
и штет но сти на рад ном ме сту у рад ној 
око ли ни, на осно ву ко јих се вр ши про-
це на ри зи ка од на стан ка по вре да и 
оште ће ња здра вља за по сле ног.

На чин и по сту пак про це не ри зи ка 
на рад ном ме сту и у рад ној око ли ни 
про пи су је ми ни стар над ле жан за рад.

Члан 14.

По сло да вац је ду жан да оп штим ак-
том, од но сно ко лек тив ним уго во ром, 
утвр ди пра ва, оба ве зе и од го вор но сти 
у обла сти без бед но сти и здра вља на 
ра ду.

По сло да вац ко ји има до де сет за по-
сле них – пра ва, оба ве зе и од го вор но-
сти из ста ва 1. овог чла на мо же утвр ди-
ти уго во ром о ра ду.

Члан 15.

По сло да вац је ду жан да:
1)  ак том у пи сме ној фор ми од ре ди 

ли це за без бед ност и здра вље на 
ра ду; 



20

ПОШТАР

новембар 2008  број 151

2)  за по сле ном од ре ди оба вља ње 
по сло ва на ко ји ма су спро ве де не 
ме ре без бед но сти и здра вља на 
ра ду; 

3)  оба ве шта ва за по сле не и њи хо вог 
пред став ни ка о уво ђе њу но вих 
тех но ло ги ја и сред ста ва за рад, 
као и о опа сно сти ма од по вре да 
и оште ће ња здра вља ко ји на ста ју 
њи хо вим уво ђе њем, од но сно да 
у та квим слу ча је ви ма до не се од-
го ва ра ју ћа упут ства за без бе дан 
рад;

4)  оспо со бља ва за по сле не за без бе-
дан и здрав рад;

5)  обез бе ди за по сле ни ма ко ри шће-
ње сред ста ва и опре ме за лич ну 
за шти ту на ра ду;

6)  обез бе ди одр жа ва ње сред ста ва 
за рад и сред ста ва и опре ме за 
лич ну за шти ту на ра ду у ис прав-
ном ста њу;

7)  ан га жу је прав но ли це са ли цен-
цом ра ди спро во ђе ња пре вен тив-
них и пе ри о дич них пре гле да и 
ис пи ти ва ња опре ме за рад, као и 
пре вен тив них и пе ри о дич них ис-
пи ти ва ња усло ва рад не око ли не;

8)  обез бе ди на осно ву ак та о про це-
ни ри зи ка и оце не слу жбе ме ди-
ци не ра да про пи са не ле кар ске 
пре гле де за по сле них у скла ду са 
овим за ко ном;

9)  обез бе ди пру жа ње пр ве по мо ћи, 
као и да оспо со би од го ва ра ју ћи 
број за по сле них за пру жа ње пр-
ве по мо ћи, спа са ва ње и ева ку а-
ци ју у слу ча ју опа сно сти;

10)  за у ста ви сва ку вр сту ра да ко ји 
пред ста вља не по сред ну опа-
сност за жи вот или здра вље за-
по сле них.

По сту пак и ро ко ве пре вен тив них и 
пе ри о дич них пре гле да и ис пи ти ва ња 
опре ме за рад као и пре вен тив них и 
пе ри о дич них ис пи ти ва ња усло ва рад-
не око ли не, од но сно хе миј ских, би о-
ло шких и фи зич ких штет но сти (осим 
јо ни зу ју ћих зра че ња), ми кро кли ме и 
осве тље но сти про пи су је ми ни стар над-
ле жан за рад.

Прав но ли це из ста ва 1. тач ка 7) 
овог чла на ду жно је да из да струч ни 
на лаз по из вр ше ном пре гле ду и ис пи-
ти ва њу опре ме за рад или ис пи ти ва њу 
рад не око ли не.

Члан 16.

По сло да вац је ду жан да ак том о про-
це ни ри зи ка, на осно ву оце не слу жбе 
ме ди ци не ра да, од ре ди по себ не здрав-
стве не усло ве ко је мо ра ју ис пу ња ва ти 
за по сле ни за оба вља ње од ре ђе них 
по сло ва на рад ном ме сту у рад ној око-
ли ни или за упо тре бу по је ди не опре ме 
за рад.

По сло да вац је ду жан да слу жби ме-
ди ци не ра да, ко ју ан га жу је, обез бе ди 
усло ве за са мо стал но оба вља ње по сло-
ва за шти те здра вља за по сле них.

Члан 17.

По сло да вац је ду жан да за по сле ном 
из да на упо тре бу сред ство и/или опре-
му за лич ну за шти ту на ра ду, у скла ду 
са ак том о про це ни ри зи ка.

2. По себ не оба ве зе

Члан 18.

По сло да вац је ду жан да, нај ма ње 
осам да на пре по чет ка ра да, над ле жну 
ин спек ци ју ра да из ве сти о:

1) по чет ку сво га ра да;
2) ра ду одво је не је ди ни це;
3)  сва кој про ме ни тех но ло шког по-

ступ ка, уко ли ко се тим про ме на-
ма ме ња ју усло ви ра да.

По сло да вац ко ји из во ди ра до ве на 
из град њи или ре кон струк ци ји гра ђе-
вин ског објек та или вр ши про ме ну тех-
но ло шког про це са ду же од се дам да на, 
ду жан је да из ра ди про пи сан ела бо рат 
о уре ђе њу гра ди ли шта ко ји уз из ве штај 
о по чет ку ра да до ста вља над ле жној ин-
спек ци ји ра да.

По сло да вац је ду жан да на гра ди ли-
шту обез бе ђу је, одр жа ва и спро во ди 
ме ре за без бед ност и здра вље на ра ду 
у скла ду са ела бо ра том о уре ђе њу гра-
ди ли шта.

Са др жај ела бо ра та о уре ђе њу гра-
ди ли шта про пи су је ми ни стар над ле-
жан за рад.

Ис пу ње ност про пи са них усло ва у 
обла сти без бед но сти и здра вља на ра-
ду, пре по чет ка оба вља ња де лат но сти 
по сло дав ца, у скла ду са за ко ном, утвр-
ђу је ми ни стар ство над ле жно за рад, на 
зах тев по сло дав ца.

По сту пак утвр ђи ва ња ис пу ње но-
сти про пи са них усло ва из ста ва 5. овог 
чла на про пи су је ми ни стар над ле жан 
за рад.

Ви си ну тро шко ва по ступ ка утвр ђи-
ва ња ис пу ње но сти про пи са них усло ва 
из ста ва 5. овог чла на спо ра зум но про-
пи су ју ми ни стар над ле жан за рад и ми-
ни стар над ле жан за фи нан си је.

Сред ства оства ре на од на пла ће них 
тро шко ва за утвр ђи ва ње ис пу ње но-
сти про пи са них усло ва из ста ва 5. овог 
чла на при ход су бу џе та Ре пу бли ке Ср-
би је.

Члан 19.

Кад два или ви ше по сло да ва ца у 
оба вља њу по сло ва де ле рад ни про-
стор, ду жни су да са ра ђу ју у при ме ни 
про пи са них ме ра за без бед ност и здра-
вље за по сле них.

По сло дав ци из ста ва 1. овог чла на 
ду жни су да, узи ма ју ћи у об зир при ро-
ду по сло ва ко је оба вља ју, ко ор ди ни ра-

ју ак тив но сти у ве зи са при ме ном ме ра 
за от кла ња ње ри зи ка од по вре ђи ва ња, 
од но сно оште ће ња здра вља за по сле-
них, као и да оба ве шта ва ју је дан дру гог 
и сво је за по сле не и/или пред став ни ке 
за по сле них о тим ри зи ци ма и ме ра ма 
за њи хо во от кла ња ње.

На чин оства ри ва ња са рад ње из ст. 
1. и 2. овог чла на по сло дав ци утвр ђу ју 
пи сме ним спо ра зу мом.

Спо ра зу мом из ста ва 3. овог чла на 
од ре ђу је се ли це за ко ор ди на ци ју спро-
во ђе ња за јед нич ких ме ра ко ји ма се 
обез бе ђу је без бед ност и здра вље свих 
за по сле них.

Члан 20.

По сло да вац је ду жан да пре ду зме 
ме ре за спре ча ва ње при сту па у круг 
објек та или у под руч је гра ди ли шта ли-
ци ма и сред стви ма са о бра ћа ја ко ја не-
ма ју осно ва да се на ла зе у њи ма.

Члан 21.

По сло да вац ко ји за оба вља ње сво-
јих по сло ва ан га жу је за по сле не код 
дру гог по сло дав ца ду жан је да за те за-
по сле не обез бе ди про пи са не ме ре за 
без бед ност и здра вље на ра ду у скла ду 
са овим за ко ном.

Члан 22.

По сло да вац је ду жан да при сва кој 
про ме ни тех но ло шког про це са сред-
ства за рад при ла го ди том тех но ло-
шком про це су пре по чет ка ра да.

Члан 23.

По сло да вац је ду жан да за по сле ни-
ма да на упо тре бу сред ства за рад, од но-
сно сред ства и опре му за лич ну за шти ту 
на ра ду на ко ји ма су при ме ње не про пи-
са не ме ре за без бед ност и здра вље на 
ра ду и да обез бе ди кон тро лу њи хо ве 
упо тре бе у скла ду са на ме ном.

Члан 24.

По сло да вац мо же за по сле ни ма да-
ти на упо тре бу опре му за рад, сред ство 
и опре му за лич ну за шти ту на ра ду или 
опа сне ма те ри је, са мо:

1)  ако рас по ла же про пи са ном до ку-
мен та ци јом на срп ском је зи ку за 
њи хо ву упо тре бу и одр жа ва ње, 
од но сно па ко ва ње, тран спорт, 
ко ри шће ње и скла ди ште ње, у 
ко јој је про из во ђач, од но сно ис-
по ру чи лац на вео све без бед но-
сно-тех нич ке по дат ке, ва жне за 
оце њи ва ње и от кла ња ње ри зи ка 
на ра ду;

2)  ако је обез бе дио све ме ре за без-
бед ност и здра вље ко је су од ре-
ђе не том до ку мен та ци јом, у скла-
ду са про пи си ма о без бед но сти и 
здра вљу на ра ду, тех нич ким про-
пи си ма и стан дар ди ма.

Из у зет но, ка да по сло да вац ни је у 
мо гућ но сти да обез бе ди до ку мен та-
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ци ју из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, ду-
жан је да ту до ку мен та ци ју при ба ви од 
прав ног ли ца ре ги стро ва ног за по сло-
ве кон тро ле ква ли те та про из во да. 

По сло да вац је ду жан, ка да је то по-
треб но, да обез бе ди пре вод до ку мен-
та ци је из ст. 1. и 2. овог чла на на је зик 
ко ји за по сле ни раз у ме.

Члан 25.

Ка да због уво ђе ња но ве тех но ло ги-
је ни су про пи са не ме ре без бед но сти 
и здра вља на ра ду, по сло да вац, до до-
но ше ња од го ва ра ју ћих про пи са, при-
ме њу је оп ште при зна те ме ре ко ји ма 
се оси гу ра ва без бед ност и здра вље 
за по сле них.

Оп ште при зна том ме ром, у сми слу 
ста ва 1. овог чла на, сма тра се ме ра ко-
јом се мо же от кло ни ти опа сност при 
ра ду или сма њи ти штет ност по здра-
вље за по сле ног, у ме ри у ко јој је то ра-
зум но из во дљи во.

Члан 26.

Ако ак том о про це ни ри зи ка утвр ди 
не до стат ке у обла сти без бед но сти и 
здра вља на ра ду за чи је су от кла ња ње 
по треб на ве ћа ин ве сти ци о на ула га ња, 
а жи вот и здра вље за по сле ног ни су те-
же угро же ни, по сло да вац је ду жан да 
са чи ни по се бан про грам о по ступ ном 
от кла ња њу не до ста та ка и утвр ди ро ко-
ве за ре а ли за ци ју про гра ма.

3. Оспо со бља ва ње за по сле них

Члан 27.

По сло да вац је ду жан да из вр ши 
оспо со бља ва ње за по сле ног за без бе-
дан и здрав рад код за сни ва ња рад ног 
од но са, од но сно пре ме шта ја на дру ге 
по сло ве, при ли ком уво ђе ња но ве тех-
но ло ги је или но вих сред ста ва за рад, 
као и код про ме не про це са ра да ко ји 
мо же про у зро ко ва ти про ме ну ме ра за 
без бе дан и здрав рад.

По сло да вац је ду жан да за по сле ног 
у то ку оспо со бља ва ња за без бе дан и 
здрав рад упо зна са свим вр ста ма ри-
зи ка на по сло ви ма на ко је га од ре ђу је 
и о кон крет ним ме ра ма за без бед ност 
и здра вље на ра ду у скла ду са ак том о 
про це ни ри зи ка.

Оспо со бља ва ње из ста ва 1. овог чла-
на по сло да вац обез бе ђу је у то ку рад ног 
вре ме на, а тро шко ви оспо со бља ва ња 
не мо гу би ти на те рет за по сле ног.

Оспо со бља ва ње за без бе дан и 
здрав рад за по сле ног мо ра да бу де 
при ла го ђе но спе ци фич но сти ма ње го-
вог рад ног ме ста.

Ако по сло да вац од ре ди за по сле ном 
да исто вре ме но оба вља по сло ве на два 
или ви ше рад них ме ста, ду жан је да за-
по сле ног оспо со би за без бе дан и здрав 
рад на сва ком од рад них ме ста.

Члан 28.

Оспо со бља ва ње за по сле них за без-
бе дан и здрав рад по сло да вац оба вља 
те о риј ски и прак тич но.

Про ве ра те о риј ске и прак тич не 
оспо со бље но сти за по сле ног за без бе-
дан и здрав рад оба вља се на рад ном 
ме сту.

Пе ри о дич не про ве ре оспо со бље-
но сти за без бе дан и здрав рад за по сле-
ног ко ји ра ди на рад ном ме сту са по ве-
ћа ним ри зи ком вр ше се на на чин и по 
по ступ ку утвр ђе ним ак том о про це ни 
ри зи ка.

Члан 29.

По сло да вац код ко га, на осно ву уго-
во ра, спо ра зу ма или по би ло ком дру-
гом осно ву, оба вља ју рад за по сле ни 
дру гог по сло дав ца, ду жан је да те за-
по сле не оспо со би за без бе дан и здрав 
рад, у скла ду са овим за ко ном.

Члан 30.

Ка да тех но ло шки про цес ра да зах-
те ва до дат но оспо со бља ва ње за по сле-
ног за без бе дан и здрав рад, по сло да-
вац је ду жан да упо зна за по сле ног о 
оба вља њу про це са ра да на без бе дан 
на чин, пу тем оба ве шта ва ња, упут ста ва 
или ин струк ци ја у пи сме ној фор ми. 

У из у зет ним слу ча је ви ма, ка да за-
по сле ном пре ти не по сред на опа сност 
по жи вот или здра вље, због хит но сти, 
оба ве ште ња, упут ства или ин струк ци је 
мо гу се да ти у усме ној фор ми.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди 
да за по сле на же на за вре ме труд но ће, 
за по сле ни мла ђи од 18 го ди на жи во та 
и за по сле ни са сма ње ном рад ном спо-
соб но шћу, и по ред оспо со бља ва ња за 
без бе дан и здрав рад, бу ду у пи сме ној 
фор ми оба ве ште ни о ре зул та ти ма про-
це не ри зи ка на рад ном ме сту и о ме ра-
ма ко ји ма се ри зи ци от кла ња ју у ци љу 
по ве ћа ња без бед но сти и здра вља на 
ра ду.

Члан 31.

По сло да вац је ду жан да сва ко ли це, 
ко је се по би ло ком осно ву на ла зи у 
рад ној око ли ни, упо зо ри на опа сна ме-
ста или на штет но сти по здра вље ко је 
се ја вља ју у тех но ло шком про це су, од-
но сно на ме ре без бед но сти ко је мо ра 
да при ме ни, и да га усме ри на без бед-
не зо не за кре та ње.

По сло да вац је ду жан да вид но обе-
ле жи и ис так не озна ке за без бед ност 
и/или здра вље ра ди оба ве шта ва ња и 
ин фор ми са ња за по сле них о ри зи ци ма 
у тех но ло шком про це су, прав ци ма кре-
та ња и до зво ље ним ме сти ма за др жа ва-
ња као и о ме ра ма за спре ча ва ње или 
от кла ња ње ри зи ка.

По сло да вац је ду жан да обез бе-
ди да при ступ рад ном ме сту у рад ној 
око ли ни, на ко ме пре ти не по сред на 

опа сност од по вре ђи ва ња или здрав-
стве них оште ће ња (тро ва ња, гу ше ња, 
и сл.), има ју са мо ли ца ко ја су оспо со-
бље на за без бе дан и здрав рад, ко ја 
су до би ла по себ на упут ства за рад на 
та квом ме сту и ко ја су снаб де ве на од-
го ва ра ју ћим сред стви ма и опре мом за 
лич ну за шти ту на ра ду. 

IV. ПРА ВА И ОБА ВЕ ЗЕ

ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 32.

За по сле ни има пра во и оба ве зу да 
се пре по чет ка ра да упо зна са ме ра ма 
без бед но сти и здра вља на ра ду на по-
сло ви ма или на рад ном ме сту на ко је 
је од ре ђен, као и да се оспо со бља ва за 
њи хо во спро во ђе ње.

За по сле ни има пра во:
1)  да по сло дав цу да је пред ло ге, при-

мед бе и оба ве ште ња о пи та њи ма 
без бед но сти и здра вља на ра ду;

2)  да кон тро ли ше сво је здра вље 
пре ма ри зи ци ма рад ног ме ста, у 
скла ду са про пи си ма о здрав стве-
ној за шти ти.

За по сле ни ко ји ра ди на рад ном ме-
сту са по ве ћа ним ри зи ком, има пра во 
и оба ве зу да оба ви ле кар ски пре глед 
на ко ји га упу ћу је по сло да вац.

За по сле ни је ду жан да ра ди на рад-
ном ме сту са по ве ћа ним ри зи ком, на 
осно ву из ве шта ја слу жбе ме ди ци не ра-
да, ко јим се утвр ђу је да је здрав стве но 
спо со бан за рад на том рад ном ме сту.

Члан 33.

За по сле ни има пра во да од би је да 
ра ди:

1)  ако му пре ти не по сред на опа-
сност по жи вот и здра вље због 
то га што ни су спро ве де не про пи-
са не ме ре за без бед ност и здра-
вље на рад ном ме сту на ко је је 
од ре ђен, све док се те ме ре не 
обез бе де;

2)  ако му по сло да вац ни је обез бе-
дио про пи са ни ле кар ски пре глед 
или ако се на ле кар ском пре гле ду 
утвр ди да не ис пу ња ва про пи са-
не здрав стве не усло ве, у сми слу 
чла на 43. овог за ко на, за рад на 
рад ном ме сту са по ве ћа ним ри-
зи ком;

3)  ако у то ку оспо со бља ва ња за без-
бе дан и здрав рад ни је упо знат са 
свим вр ста ма ри зи ка и ме ра ма за 
њи хо во от кла ња ње, у сми слу чла-
на 27. став 2. овог за ко на, на по-
сло ви ма или на рад ном ме сту на 
ко је га је по сло да вац од ре дио;

4)  ду же од пу ног рад ног вре ме на, 
од но сно но ћу ако би, пре ма оце-
ни слу жбе ме ди ци не ра да, та кав 
рад мо гао да по гор ша ње го во 
здрав стве но ста ње;
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5)  на сред ству за рад на ко јем ни су 
при ме ње не про пи са не ме ре за 
без бед ност и здра вље на ра ду.

У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла-
на, за по сле ни мо же да се пи сме ним 
зах те вом обра ти по сло дав цу ра ди 
пред у зи ма ња ме ра ко је, по ми шље њу 
за по сле ног, ни су спро ве де не.

Ако по сло да вац не по сту пи по зах-
те ву из ста ва 2. овог чла на у ро ку од 
осам да на од при је ма зах те ва, за по сле-
ни има пра во да под не се зах тев за за-
шти ту пра ва ин спек ци ји ра да.

Ка да за по сле ни од би је да ра ди у 
слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на, а по-
сло да вац сма тра да зах тев за по сле ног 
ни је оправ дан, по сло да вац је ду жан да 
од мах оба ве сти ин спек ци ју ра да.

Члан 34.

Ка да му пре ти не по сред на опа сност 
по жи вот или здра вље, за по сле ни има 
пра во да пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре, 
у скла ду са сво јим зна њем и тех нич ким 
сред стви ма ко ја му сто је на рас по ла га-
њу и да на пу сти рад но ме сто, рад ни 
про цес, од но сно рад ну око ли ну.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на за-
по сле ни ни је од го во ран за ште ту ко ју 
про у зро ку је по сло дав цу.

Члан 35.

За по сле ни је ду жан да при ме њу је 
про пи са не ме ре за без бе дан и здрав 
рад, да на мен ски ко ри сти сред ства за 
рад и опа сне ма те ри је, да ко ри сти про-
пи са на сред ста ва и опре му за лич ну 
за шти ту на ра ду и да са њи ма па жљи-
во ру ку је, да не би угро зио сво ју без-
бед ност и здра вље као и без бед ност и 
здра вље дру гих ли ца.

За по сле ни је ду жан да пре по чет ка 
ра да пре гле да сво је рад но ме сто укљу-
чу ју ћи и сред ства за рад ко ја ко ри сти, 
као и сред ства и опре му за лич ну за-
шти ту на ра ду, и да у слу ча ју уоче них 
не до ста та ка из ве сти по сло дав ца или 
дру го овла шће но ли це.

Пре на пу шта ња рад ног ме ста за по-
сле ни је ду жан да рад но ме сто и сред-
ства за рад оста ви у ста њу да не угро жа-
ва ју дру ге за по сле не.

Члан 36.

За по сле ни је ду жан да, у скла ду са 
сво јим са зна њи ма, од мах оба ве сти 
по сло дав ца о не пра вил но сти ма, штет-
но сти ма, опа сно сти ма или дру гој по ја-
ви ко ја би на рад ном ме сту мо гла да 
угро зи ње го ву без бед ност и здра вље 
или без бед ност и здра вље дру гих за по-
сле них.

Ако по сло да вац по сле до би је ног 
оба ве ште ња из ста ва 1. овог чла на не 
от кло ни не пра вил но сти, штет но сти, 
опа сно сти или дру ге по ја ве у ро ку од 
осам да на или ако за по сле ни сма тра да 
за от кла ња ње утвр ђе них по ја ва ни су 

спро ве де не од го ва ра ју ће ме ре за без-
бед ност и здра вље, за по сле ни се мо же 
обра ти ти над ле жној ин спек ци ји ра да, 
о че му оба ве шта ва ли це за без бед ност 
и здра вље на ра ду.

За по сле ни је ду жан да са ра ђу је са 
по сло дав цем и ли цем за без бед ност и 
здра вље на ра ду, ка ко би се спро ве ле 
про пи са не ме ре за без бед ност и здра-
вље на по сло ви ма на ко ји ма ра ди.

V. ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ ПО СЛО ВА 

БЕЗ БЕД НО СТИ И ЗДРА ВЉА

НА РА ДУ

Члан 37.

По сло да вац је ду жан да ор га ни зу је 
по сло ве за без бед ност и здра вље на 
ра ду.

По сло ве без бед но сти и здра вља на 
ра ду мо же да оба вља ли це ко је има по-
ло жен струч ни ис пит у скла ду са овим 
за ко ном.

По сло ве без бед но сти и здра вља на 
ра ду по сло да вац мо же да оба вља сам у 
де лат но сти ма тр го ви не, уго сти тељ ства 
и ту ри зма, за нат ских и лич них услу га, 
фи нан сиј ско-тех нич ких и по слов них 
услу га, обра зо ва ња, на у ке и ин фор ма-
ци ја, здрав стве не и со ци јал не за шти те 
и у стам бе но-ко му нал ним де лат но сти-
ма, ако има до де сет за по сле них и ни је 
ду жан да има по ло жен струч ни ис пит 
из ста ва 2. овог чла на.

За оба вља ње по сло ва без бед но сти 
и здра вља на ра ду по сло да вац мо же 
да од ре ди јед ног или ви ше од сво јих 
за по сле них или да ан га жу је прав но ли-
це, од но сно пред у зет ни ка ко ји има ју 
ли цен цу (у да љем тек сту: ли це за без-
бед ност и здра вље на ра ду).

По сло да вац од лу чу је о на чи ну ор-
га ни зо ва ња по сло ва за без бед ност и 
здра вље на ра ду у за ви сно сти од: 

1) тех но ло шког про це са,
2)  ор га ни за ци је, при ро де и оби ма 

про це са ра да,
3)  бро ја за по сле них ко ји уче ству ју у 

про це су ра да,
4)  бро ја рад них сме на,
5)  про це ње них ри зи ка,
6)  бро ја ло ка циј ски одво је них је ди-

ни ца,
7)  вр сте де лат но сти.

Члан 38.

По сло да вац је ду жан да омо гу ћи 
ли цу за без бед ност и здра вље на ра ду 
не за ви сно и са мо стал но оба вља ње по-
сло ва у скла ду са овим за ко ном и при-
ступ свим по треб ним по да ци ма у обла-
сти без бед но сти и здра вља на ра ду.

Ли це за без бед ност и здра вље на 
ра ду не по сред но је од го вор но по сло-
дав цу код ко га оба вља те по сло ве и не 
мо же да тр пи штет не по сле ди це ако 

свој по сао оба вља у скла ду са овим за-
ко ном.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди 
уса вр ша ва ње зна ња у обла сти без бед-
но сти и здра вља на ра ду за по сле ном 
ко га од ре ди за оба вља ње тих по сло ва.

Члан 39.

По сло да вац ко ји за оба вља ње по-
сло ва без бед но сти и здра вља на ра ду 
ан га жу је прав но ли це или пред у зет ни-
ка ду жан је да их прет ход но упо зна са 
тех но ло шким про це сом, ри зи ци ма у 
про це су ра да и ме ра ма за от кла ња ње 
ри зи ка.

Члан 40.

Ли це за без бед ност и здра вље на 
ра ду оба вља по сло ве у скла ду са овим 
за ко ном, а на ро чи то:

1)  уче ству је у при пре ми ак та о про-
це ни ри зи ка;

2)  вр ши кон тро лу и да је са ве те по-
сло дав цу у пла ни ра њу, из бо ру, 
ко ри шће њу и одр жа ва њу сред-
ста ва за рад, опа сних ма те ри ја и 
сред ста ва и опре ме за лич ну за-
шти ту на ра ду; 

3)  уче ству је у опре ма њу и уре ђи-
ва њу рад ног ме ста у ци љу обез-
бе ђи ва ња без бед них и здра вих 
усло ва ра да;

4)  ор га ни зу је пре вен тив на и пе ри о-
дич на ис пи ти ва ња усло ва рад не 
око ли не;

5)  ор га ни зу је пре вен тив не и пе ри-
о дич не пре гле де и ис пи ти ва ња 
опре ме за рад;

6)  пред ла же ме ре за по бољ ша ње 
усло ва ра да, на ро чи то на рад ном 
ме сту са по ве ћа ним ри зи ком;

7)  сва ко днев но пра ти и кон тро ли-
ше при ме ну ме ра за без бед ност 
и здра вље за по сле них на ра ду;

8)  пра ти ста ње у ве зи са по вре да ма 
на ра ду и про фе си о нал ним обо-
ље њи ма, као и бо ле сти ма у ве зи 
са ра дом, уче ству је у утвр ђи ва њу 
њи хо вих узро ка и при пре ма из ве-
шта је са пред ло зи ма ме ра за њи-
хо во от кла ња ње;

9)  при пре ма и спро во ди оспо со бља-
ва ње за по сле них за без бе дан и 
здрав рад;

10)  при пре ма упут ства за без бе дан 
рад и кон тро ли ше њи хо ву при-
ме ну;

11)  за бра њу је рад на рад ном ме сту 
или упо тре бу сред ства за рад, у 
слу ча ју ка да утвр ди не по сред ну 
опа сност по жи вот или здра вље 
за по сле ног;

12)  са ра ђу је и ко ор ди ни ра рад са 
слу жбом ме ди ци не ра да по 
свим пи та њи ма у обла сти без-
бед но сти и здра вља на ра ду;
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13)  во ди еви ден ци је у обла сти без-
бед но сти и здра вља на ра ду код 
по сло дав ца.

Ли це за без бед ност и здра вље на 
ра ду ду жно је да у пи сме ној фор ми из-
ве сти по сло дав ца и пред став ни ка за по-
сле них о за бра ни ра да из ста ва 1. тач ка 
11) овог чла на.

Ако по сло да вац, и по ред за бра не 
ра да у сми слу ста ва 1. тач ка 11) овог 
чла на, на ло жи за по сле ном да на ста ви 
рад, ли це за без бед ност и здра вље на 
ра ду ду жно је да о то ме од мах из ве сти 
над ле жну ин спек ци ју ра да.

Члан 41.

За оба вља ње по сло ва за шти те здра-
вља за по сле них на ра ду по сло да вац 
ан га жу је слу жбу ме ди ци не ра да. 

Слу жба ме ди ци не ра да из ста ва 1. 
овог чла на ду жна је да оба вља по сло ве 
у скла ду са овим за ко ном, а на ро чи то: 

1)  уче ству је у иден ти фи ка ци ји и про-
це ни ри зи ка на рад ном ме сту и 
рад ној око ли ни при ли ком са ста-
вља ња ак та о про це ни ри зи ка;

2)  упо зна је за по сле не са ри зи ци ма 
по здра вље ко ји су по ве за ни са 
њи хо вим ра дом и оба вља по сло-
ве оспо со бља ва ња за по сле них 
за пру жа ње пр ве по мо ћи;

3)  утвр ђу је и ис пи ту је узро ке на стан-
ка про фе си о нал них обо ље ња и 
бо ле сти у ве зи са ра дом;

4)  оце њу је и утвр ђу је по себ не здрав-
стве не спо соб но сти ко је мо ра ју 
да ис пу ња ва ју за по сле ни за оба-
вља ње од ре ђе них по сло ва на 
рад ном ме сту са по ве ћа ним ри-
зи ком или за упо тре бу, од но сно 
ру ко ва ње од ре ђе ном опре мом 
за рад;

5)  вр ши прет ход не и пе ри о дич не 
ле кар ске пре гле де за по сле них 
на рад ним ме сти ма са по ве ћа ним 
ри зи ком и из да је из ве шта је о ле-
кар ским пре гле ди ма у скла ду са 
про пи си ма о без бед но сти и здра-
вљу на ра ду;

6)  уче ству је у ор га ни зо ва њу пр ве 
по мо ћи, спа са ва њу и ева ку а ци ји 
у слу ча ју по вре ђи ва ња за по сле-
них или ха ва ри ја;

7)  да је са ве те по сло дав цу при из бо-
ру дру гог од го ва ра ју ћег по сла 
пре ма здрав стве ној спо соб но сти 
за по сле ног; 

8)  са ве ту је по сло дав ца у из бо ру и те-
сти ра њу но вих сред ста ва за рад, 
опа сних ма те ри ја и сред ста ва и 
опре ме за лич ну за шти ту на ра ду, 
са здрав стве ног аспек та;

9)  уче ству је у ана ли зи по вре да на 
ра ду, про фе си о нал них обо ље ња 
и бо ле сти у ве зи са ра дом;

10)  не по сред но са ра ђу је са ли цем за 
без бед ност и здра вље на ра ду.

Прет ход не и пе ри о дич не ле кар ске 
пре гле де за по сле них у сми слу ста ва 2. 
тач ка 5) овог чла на мо же да вр ши слу-
жба ме ди ци не ра да ко ја има про пи са ну 
опре му, про сто ри је и струч ни ка дар.

Члан 42.

Лич ни по да ци при ку пље ни у ве зи 
са ле кар ским пре гле ди ма за по сле ног 
по вер љи ве су при ро де и под над зо-
ром су слу жбе ме ди ци не ра да, ко ја вр-
ши те пре гле де.

По да ци о по вре да ма на ра ду, про фе-
си о нал ним обо ље њи ма и бо ле сти ма у 
ве зи са ра дом до ста вља ју се ор га ни-
за ци ја ма здрав стве ног и пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња у скла ду са 
за ко ном.

По да ци из ста ва 2. овог чла на мо гу 
се до ста вља ти дру гим ли ци ма, са мо уз 
пи сме ну са гла сност за по сле ног.

Из ве штај о ле кар ском пре гле ду за-
по сле ног до ста вља се по сло дав цу на 
на чин ко јим се не на ру ша ва прин цип 
по вер љи во сти лич них по да та ка.

Ни је до зво ље но ко ри шће ње по да та-
ка при ку пље них по осно ву ле кар ских 
пре гле да за по сле них у свр ху дис кри-
ми на ци је за по сле них.

Члан 43.

По сло да вац је ду жан да за по сле ном 
на рад ном ме сту са по ве ћа ним ри зи ком 
пре по чет ка ра да обез бе ди прет ход ни 
ле кар ски пре глед, као и пе ри о дич ни ле-
кар ски пре глед у то ку ра да.

Прет ход ни и пе ри о дич ни ле кар-
ски пре гле ди за по сле них на рад ним 
ме сти ма са по ве ћа ним ри зи ком вр ше 
се на на чин, по по ступ ку и у ро ко ви ма 
утвр ђе ним про пи си ма о без бед но сти 
и здра вљу на ра ду ко је спо ра зум но 
про пи су ју ми ни стар над ле жан за рад 
и ми ни стар над ле жан за здра вље.

Ако се у по ступ ку пе ри о дич ног ле-
кар ског пре гле да утвр ди да за по сле-
ни не ис пу ња ва по себ не здрав стве не 
усло ве за оба вља ње по сло ва на рад-
ном ме сту са по ве ћа ним ри зи ком, по-
сло да вац је ду жан да га пре ме сти на 
дру го рад но ме сто ко је од го ва ра ње го-
вим здрав стве ним спо соб но сти ма.

Не ис пу ња ва ње по себ них здрав стве-
них усло ва за рад на рад ном ме сту са 
по ве ћа ним ри зи ком не мо же би ти раз-
лог за от каз уго во ра о ра ду.

VI. ПРЕД СТАВ НИК ЗА ПО СЛЕ НИХ 

ЗА БЕЗ БЕД НОСТ И ЗДРА ВЉЕ

НА РА ДУ

Члан 44.

За по сле ни код по сло дав ца има ју 
пра во да иза бе ру јед ног или ви ше 
пред став ни ка за без бед ност и здра-
вље на ра ду (у да љем тек сту: пред став-
ник за по сле них).

Нај ма ње три пред став ни ка за по сле-
них обра зу ју Од бор за без бед ност и 
здра вље на ра ду (у да љем тек сту: Од-
бор).

По сло да вац ко ји има 50 и ви ше за-
по сле них ду жан је да у Од бор име ну је 
нај ма ње јед ног свог пред став ни ка, та-
ко да број пред став ни ка за по сле них 
бу де ве ћи за нај ма ње је дан од бро ја 
пред став ни ка по сло дав ца.

По сту пак из бо ра и на чин ра да пред-
став ни ка за по сле них и Од бо ра, број 
пред став ни ка за по сле них код по сло-
дав ца, као и њи хов од нос са син ди ка-
том уре ђу ју се ко лек тив ним уго во ром.

Члан 45.

По сло да вац је ду жан да пред став-
ни ку за по сле них, од но сно Од бо ру 
омо гу ћи:

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

2)  да уче ству ју у раз ма тра њу свих 
пи та ња ко ја се од но се на спро во-
ђе ње без бед но сти и здра вља на 
ра ду.

По сло да вац је ду жан да пред став ни-
ка за по сле них, од но сно Од бор ин фор-
ми ше о свим по да ци ма ко ји се од но се 
на без бед ност и здра вље на ра ду.

Члан 46.

Пред став ник за по сле них, од но сно 
Од бор има ју пра во:

1)  да по сло дав цу да ју пред ло ге о 
свим пи та њи ма ко ја се од но се на 
без бед ност и здра вље на ра ду;

2)  да зах те ва ју од по сло дав ца да 
пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре за 
от кла ња ње или сма ње ње ри зи ка 
ко ји угро жа ва без бед ност и здра-
вље за по сле них;

3)  да зах те ва ју вр ше ње над зо ра од 
стра не ин спек ци је ра да, ако сма-
тра ју да по сло да вац ни је спро вео 
од го ва ра ју ће ме ре за без бед ност 
и здра вље на ра ду.

Пред став ник за по сле них, од но сно 
члан Од бо ра има ју пра во да при су ству-
ју ин спек циј ском над зо ру.

Члан 47.

По сло да вац је ду жан да пред став ни-
ка за по сле них, од но сно Од бор упо зна:

1)  са на ла зи ма и пред ло зи ма или 
пред у зе тим ме ра ма ин спек ци је 
ра да;

2)  са из ве шта ји ма о по вре да ма на 
ра ду, про фе си о нал ним обо ље њи-
ма и обо ље њи ма у ве зи са ра дом 
и о пред у зе тим ме ра ма за без бед-
ност и здра вље на ра ду;

3)  о пред у зе тим ме ра ма за спре ча-
ва ње не по сред не опа сно сти по 
жи вот и здра вље.

Члан 48.

По сло да вац и пред став ник за по сле-
них, од но сно Од бор и син ди кат, ду жни 
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су да ме ђу соб но са ра ђу ју о пи та њи ма 
без бед но сти и здра вља на ра ду, у скла ду 
са овим за ко ном и дру гим про пи си ма.

VII. ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА, СА РАД ЊА

И ИЗ ВЕ ШТА ВА ЊЕ

Члан 49.

По сло да вац је ду жан да во ди и чу ва 
еви ден ци је о:

1)  рад ним ме сти ма са по ве ћа ним 
ри зи ком;

2)  за по сле ни ма рас по ре ђе ним на 
рад на ме ста са по ве ћа ним ри-
зи ком и ле кар ским пре гле ди ма 
за по сле них рас по ре ђе них на та 
рад на ме ста;

3)  по вре да ма на ра ду, про фе си о нал-
ним обо ље њи ма и бо ле сти ма у 
ве зи са ра дом;

4)  за по сле ни ма оспо со бље ним за 
без бе дан и здрав рад;

5)  опа сним ма те ри ја ма ко је ко ри сти 
у то ку ра да;

6)  из вр ше ним ис пи ти ва њи ма рад не 
око ли не;

7)  из вр ше ним пре гле ди ма и ис пи ти-
ва њи ма опре ме за рад и сред ста-
ва и опре ме за лич ну за шти ту на 
ра ду;

8)  при ја ва ма из чла на 50. овог за-
ко на.

На чин во ђе ња еви ден ци ја из ста ва 
1. овог чла на про пи су је ми ни стар над-
ле жан за рад.

Члан 50.

По сло да вац је ду жан да од мах, а нај-
ка сни је у ро ку од 24 ча са од на стан ка, 
усме но и у пи сме ној фор ми при ја ви 
над ле жној ин спек ци ји ра да и над ле-
жном ор га ну за уну тра шње по сло ве 
сва ку смрт ну, ко лек тив ну или те шку 
по вре ду на ра ду, по вре ду на ра ду због 
ко је за по сле ни ни је спо со бан за рад ви-
ше од три уза стоп на рад на да на, као и 
опа сну по ја ву ко ја би мо гла да угро зи 
без бед ност и здра вље за по сле них.

По сло да вац је ду жан да, нај ка сни је 
у ро ку од три уза стоп на рад на да на од 
да на са зна ња, при ја ви над ле жној ин-
спек ци ји ра да про фе си о нал но обо ље-
ње, од но сно обо ље ње у ве зи са ра дом 
за по сле ног.

Члан 51.

Из ве штај о по вре ди на ра ду, про фе-
си о нал ном обо ље њу и обо ље њу у ве зи 
са ра дом ко ји се до го де на рад ном ме-
сту, по сло да вац до ста вља за по сле ном 
ко ји је пре тр пео по вре ду, од но сно обо-
ље ње и ор га ни за ци ја ма над ле жним за 
здрав стве но и пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње.

Са др жај и на чин из да ва ња обра сца 
из ве шта ја из ста ва 1. овог чла на про пи-
су је ми ни стар над ле жан за рад.

По сло да вац је ду жан да на зах тев 
ин спек то ра ра да или пред став ни ка 
за по сле них до ста ви из ве штај о ста њу 
без бед но сти и здра вља на ра ду за по-
сле них, као и о спро ве де ним ме ра ма. 

Члан 52.

По сло дав ци, син ди ка ти, оси гу ра ва-
ју ћа дру штва, ор га ни за ци је над ле жне 
за здрав стве но и пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње ду жни су да са ра ђу ју 
и уче ству ју у до но ше њу за јед нич ких 
ста во ва о пи та њи ма уна пре ђи ва ња 
без бед но сти и здра вља на ра ду, као и 
да се ста ра ју о раз во ју и уна пре ђи ва њу 
оп ште кул ту ре без бед но сти и здра вља 
на ра ду, у скла ду са овим за ко ном.

Ор га ни за ци је над ле жне за здрав-
стве но и пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње ду жне су да ми ни стар ству 
над ле жном за рад до ста ве по дат ке о 
по вре да ма на ра ду, про фе си о нал ним 
обо ље њи ма, обо ље њи ма у ве зи са 
ра дом и ин ва ли ди ма ра да нај ма ње 
јед ном го ди шње и то нај ка сни је до 31. 
ја ну а ра на ред не го ди не за прет ход ну 
го ди ну, а на зах тев ми ни стар ства над-
ле жног за рад и у кра ћем ро ку. 

Члан 53.

По сло да вац је ду жан да за по сле не 
оси гу ра од по вре да на ра ду, про фе си-
о нал них обо ље ња и обо ље ња у ве зи 
са ра дом, ра ди обез бе ђи ва ња на кна де 
ште те.

Фи нан сиј ска сред ства за оси гу ра ње 
из ста ва 1. овог чла на па да ју на те рет 
по сло дав ца, а од ре ђу ју се у за ви сно сти 
од ни воа ри зи ка од по вре ђи ва ња, про-
фе си о нал ног обо ље ња или обо ље ња у 
ве зи са ра дом на рад ном ме сту и рад-
ној око ли ни.

Усло ви и по ступ ци оси гу ра ња од 
по вре да на ра ду, про фе си о нал них обо-
ље ња и обо ље ња у ве зи са ра дом за по-
сле них уре ђу ју се за ко ном.

VI II. СТРУЧ НИ ИС ПИТ

И ИЗ ДА ВА ЊЕ ЛИ ЦЕН ЦИ

Члан 54.

За оба вља ње по сло ва за без бед-
ност и здра вље на ра ду и по сло ва од-
го вор ног ли ца по ла же се од го ва ра ју ћи 
струч ни ис пит.

Струч ни ис пит из ста ва 1. овог чла-
на по ла же се пред од го ва ра ју ћом ко-
ми си јом ко ју обра зу је ми ни стар над ле-
жан за рад.

Про грам, на чин и ви си ну тро шко ва 
по ла га ња струч ног ис пи та из ста ва 1. 
овог чла на про пи су је ми ни стар над ле-
жан за рад.

Сред ства оства ре на од на пла ће них 
тро шко ва за по ла га ње струч ног ис пи та 
из ста ва 1. овог чла на при ход су бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је.

Члан 55.

Ми ни стар над ле жан за рад ре ше-
њем из да је ли цен цу:

1)  прав ном ли цу или пред у зет ни ку 
за оба вља ње по сло ва без бед но-
сти и здра вља на ра ду из чла на 
40. овог за ко на;

2)  прав ном ли цу за оба вља ње по-
сло ва пре гле да и ис пи ти ва ња 
опре ме за рад и ис пи ти ва ња усло-
ва рад не око ли не;

3)  од го вор ном ли цу у прав ном ли цу 
из тач ке 2) овог чла на. 

Члан 56.

Ли цен цу за оба вља ње по сло ва у 
обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду, 
из чла на 40. овог за ко на, мо же да до би је 
прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко ји 
има за по сле ног са ви со ком школ ском 
спре мом од го ва ра ју ће стру ке, по ло же-
ним струч ним ис пи том из чла на 54. овог 
за ко на и нај ма ње три го ди не рад ног ис-
ку ства на тим по сло ви ма.

Ли цен цу за оба вља ње по сло ва пре-
гле да и ис пи ти ва ња опре ме за рад и ис-
пи ти ва ња усло ва рад не око ли не мо же 
да до би је прав но ли це ко је ис пу ња ва 
про пи са не усло ве у по гле ду обез бе ђи-
ва ња од го ва ра ју ћих струч них ка дро ва, 
тех нич ке опре ме, ме то до ло ги је вр ше-
ња од ре ђе них пре гле да и ис пи ти ва ња 
и ко је има за по сле но од го вор но ли це.

Ли цен цу за оба вља ње по сло ва од-
го вор ног ли ца мо же да до би је ли це са 
ви со ком школ ском спре мом од го ва ра-
ју ће стру ке, по ло же ним струч ним ис пи-
том из чла на 54. овог за ко на и нај ма ње 
три го ди не рад ног ис ку ства на тим по-
сло ви ма.

Усло ве и ви си ну тро шко ва за из да-
ва ње ли цен це из ст. 1. до 3. овог чла на 
про пи су је ми ни стар над ле жан за рад.

Сред ства оства ре на од на пла ће них 
тро шко ва за из да ва ње ли цен це из ст. 1. 
до 3. овог чла на при ход су бу џе та Ре пу-
бли ке Ср би је.

Члан 57.

Ми ни стар над ле жан за рад мо же ре-
ше њем од у зе ти ли цен цу:

1)  прав ном ли цу или пред у зет ни ку 
за оба вља ње по сло ва без бед но-
сти и здра вља на ра ду, из чла на 
55. тач ка 1) овог за ко на, ако утвр-
ди да по сло ве оба вља су прот но 
за ко ну;

2)  прав ном ли цу за оба вља ње по сло-
ва пре гле да и ис пи ти ва ња опре ме 
за рад и ис пи ти ва ња усло ва рад не 
око ли не, из чла на 55. тач ка 2) овог 
за ко на, ако утвр ди да по сло ве оба-
вља су прот но за ко ну;

3)  од го вор ном ли цу из чла на 55. тач-
ка 3) овог за ко на ако утвр ди да 
не са ве сно и не струч но оба вља 
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по сло ве за ко је му је ли цен ца из-
да та.

Члан 58.

Про тив ре ше ња из чл. 55. и 57. овог 
за ко на ни је до зво ље на жал ба, али се 
мо же по кре ну ти управ ни спор.

IX. УПРА ВА ЗА БЕЗ БЕД НОСТ

И ЗДРА ВЉЕ НА РА ДУ

Члан 59.

У са ста ву ми ни стар ства над ле жног 
за рад обра зу је се Упра ва за без бед-
ност и здра вље на ра ду, ко ја оба вља 
по сло ве др жав не упра ве са ци љем 
уна пре ђи ва ња и раз во ја без бед но сти 
и здра вља на ра ду, од но сно сма ње ња 
по вре да на ра ду, про фе си о нал них обо-
ље ња и обо ље ња у ве зи са ра дом (у да-
љем тек сту: Упра ва).

Члан 60.

Упра ва оба вља сле де ће по сло ве: 
1)  при пре ма про пи се у обла сти без-

бед но сти и здра вља на ра ду, као 
и ми шље ња за њи хо ву при ме ну; 

2)  при пре ма струч не осно ве за из ра-
ду на ци о нал ног про гра ма раз во ја 
без бед но сти и здра вља на ра ду и 
пра ти ње го во оства ри ва ње;

3)  пра ти и оце њу је ста ње без бед-
но сти и здра вља на ра ду и при-
пре ма ста во ве за је дин стве но 
уре ђи ва ње ме ра без бед но сти и 
здра вља на ра ду ко је су пред мет 
овог за ко на и дру гих про пи са;

4)  ис тра жу је и под сти че раз вој у 
обла сти ху ма ни за ци је ра да;

5)  пру жа струч ну по моћ у обла сти 
без бед но сти и здра вља за по сле-
них;

6)  при пре ма ме то до ло ги је за оба-
вља ње по сло ва пре гле да и ис пи-
ти ва ња у обла сти без бед но сти и 
здра вља на ра ду;

7)  про у ча ва узро ке и по ја ве ко ји за 
по сле ди цу има ју по вре де на ра-
ду, про фе си о нал не бо ле сти и бо-
ле сти у ве зи са ра дом;

8)  ор га ни зу је по ла га ње струч них ис-
пи та из чла на 54. овог за ко на, о 
че му во ди еви ден ци ју; 

9)  вр ши над зор над за ко ни то шћу ра-
да прав них ли ца и пред у зет ни ка 
као и од го вор них ли ца са ли цен-
цом и при пре ма пред ло ге ре ше-
ња за из да ва ње и од у зи ма ње ли-
цен ци из чл. 55. и 57. овог за ко на, 
о че му во ди еви ден ци ју;

10)  при ку пља и ана ли зи ра по дат ке 
о по вре да ма на ра ду, про фе си о-
нал ним обо ље њи ма, бо ле сти ма 
у ве зи са ра дом и по ја ва ма ко је 
ути чу на здра вље за по сле них;

11)  оба вља ин фор ма ци о но-до ку-
мен та ци о ну де лат ност у обла-

сти без бед но сти и здра вља за по-
сле них;

12)  ор га ни зу је са ве то ва ња, вр ши 
еду ка ци ју за по сле них, по сло да-
ва ца, ли ца за без бед ност и здра-
вље на ра ду, ин спек то ра и др., 
об ја вљу је раз ли чи те ма те ри ја ле 
и ин фор ми ше јав ност о ста њу у 
обла сти без бед но сти и здра вља 
на ра ду;

13)  ста ра се о при ме ни ме ђу на род-
них ака та у обла сти без бед но-
сти и здра вља на ра ду;

14)  под сти че обра зо ва ње и раз ви ја-
ње кул ту ре ра да у обла сти без-
бед но сти и здра вља на ра ду;

15)  оба вља дру ге по сло ве од ре ђе-
не за ко ном.

X. НАД ЗОР

Члан 61.

Ин спек циј ски над зор над при ме ном 
овог за ко на, про пи са до не тих на осно-
ву овог за ко на, тех нич ких и дру гих ме-
ра ко је се од но се на без бед ност и здра-
вље на ра ду, као и над при ме ном ме ра 
о без бед но сти и здра вља на ра ду про-
пи са ним оп штим ак том по сло дав ца, 
ко лек тив ним уго во ром или уго во ром 
о ра ду, вр ши ми ни стар ство над ле жно 
за рад пре ко ин спек то ра ра да.

Члан 62.

По сло ве ин спек циј ског над зо ра 
у обла сти без бед но сти и здра вља на 
ра ду мо гу да оба вља ју ин спек то ри ра-
да ко ји има ју ви со ку струч ну спре му, 
нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства 
у стру ци и по ло жен струч ни ис пит за 
рад у ор га ни ма др жав не упра ве.

Из у зет но, по сло ве ин спек циј ског 
над зо ра у обла сти тр го ви не, уго сти тељ-
ства и ту ри зма, за нат ских и лич них услу-
га, фи нан сиј ско-тех нич ких и по слов них 
услу га, обра зо ва ња, на у ке и ин фор ма-
ци ја, здрав стве не и со ци јал не за шти те, 
у стам бе но-ко му нал ним де лат но сти ма, 
као и по сло ве утвр ђи ва ња ис пу ње но-
сти про пи са них усло ва из без бед но сти 
и здра вља на ра ду, мо гу да оба вља ју ин-
спек то ри ра да ко ји има ју ви шу струч ну 
спре му од го ва ра ју ћег сме ра, по ло жен 
струч ни ис пит за рад у ор га ни ма др жав-
не упра ве и нај ма ње три го ди не рад ног 
ис ку ства у стру ци.

Члан 63.

У по ступ ку ин спек циј ског над зо ра 
ин спек тор ра да има пра во и ду жност 
да пред у зи ма рад ње ко ји ма се кон тро-
ли шу без бед ност и здра вље на ра ду, 
а на ро чи то хи ги је на и усло ви ра да, 
про из вод ња, ста вља ње у про мет, ко-
ри шће ње и одр жа ва ње сред ста ва за 
рад, сред ста ва и опре ме за лич ну за-
шти ту на ра ду, опа сне ма те ри је и др., 
као и да:

1)  пре гле да оп ште и по је ди нач не ак-
те, еви ден ци је и дру гу до ку мен та-
ци ју;

2)  са слу ша и узи ма из ја ве од од го-
вор них и за ин те ре со ва них ли ца;

3)  пре гле да по слов не про сто ри је, 
објек те, по стро је ња, уре ђа је, 
сред ства и опре му за лич ну за-
шти ту, пред ме те и ро бу и сл.;

4)  узи ма узор ке ра ди ана ли зе, екс-
пер ти за и сл.;

5)  на ре ђу је ме ре ња ко ја оба вља 
дру га струч на ор га ни за ци ја кад 
по сло да вац са мо стал но или пре-
ко од ре ђе не струч не ор га ни за ци-
је вр ши ме ре ња у од го ва ра ју ћим 
обла сти ма, а ре зул та ти из вр ше-
ног ме ре ња пру жа ју основ за то;

6)  по сло дав ци ма, за по сле ним, њи-
хо вим пред став ни ци ма и син ди-
ка ту да је оба ве ште ња и са ве те у 
обла сти без бед но сти и здра вља 
на ра ду, као и о ме ра ма чи јом 
при ме ном се обез бе ђу је из вр ша-
ва ње овог за ко на на нај е фи ка сни-
ји на чин;

7)  у скла ду са под не тим зах те вом, 
по сло дав ца и за по сле ног или 
пред став ни ка за по сле них оба ве-
сти о из вр ше ном ин спек циј ском 
над зо ру и утвр ђе ном ста њу; 

8)  пред у зи ма дру ге рад ње за ко је је 
овла шћен дру гим про пи сом.

Члан 64.

По сло да вац је ду жан да, ра ди вр-
ше ња над зо ра, омо гу ћи ин спек то ру 
ра да:

1)  ула зак у објек те и про сто ри је, у 
сва ко до ба ка да има за по сле них 
на ра ду;

2)  од ре ди нај ма ње јед ног за по сле-
ног ко ји ће ин спек то ру пру жа ти 
по треб не ин фор ма ци је и оба ве-
ште ња, да ва ти по дат ке, ак те и до-
ку мен та ци ју;

3)  увид у до ка зе о ста бил но сти 
објек та;

4)  увид у при ме ње не ме ре без бед-
но сти и здра вља на ра ду на сред-
стви ма за рад и у рад ној око ли-
ни;

5)  увид у сред ства и опре му за лич-
ну за шти ту на ра ду;

6)  увид у по дат ке и еви ден ци је о 
про из вод њи, ко ри шће њу и скла-
ди ште њу опа сних ма те ри ја.

Члан 65.

Ин спек тор ра да ду жан је да из вр ши 
над зор од мах, на кон при ја ве по сло дав-
ца о сва кој смрт ној, те шкој или ко лек-
тив ној по вре ди на ра ду, као и опа сној 
по ја ви ко ја би мо гла да угро зи без бед-
ност и здра вље на ра ду, од но сно од мах 
по при је му зах те ва, од но сно оба ве ште-
ња из чла на 33. ст. 3. и 4. овог за ко на.
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Члан 66.

Ин спек тор ра да ду жан је да по сло-
дав цу, од но сно за по сле ном на ло жи 
пред у зи ма ње ме ра и рад њи за от кла-
ња ње узро ка ко ји су иза зва ли по вре де, 
до ве ли до на стан ка опа сно сти по без-
бед ност и здра вље на ра ду, од но сно 
ко је мо гу спре чи ти на ста нак по вре де и 
ума њи ти или от кло ни ти опа сно сти по 
без бед ност или здра вље на ра ду.

Ин спек тор ра да је ду жан да, за вре-
ме тра ја ња окол но сти ко је до во де до 
угро жа ва ња без бед но сти и здра вља 
за по сле ног, за бра ни рад на рад ном 
ме сту код по сло дав ца, а на ро чи то кад 
утвр ди:

1)  да су не по сред но угро же ни без-
бед ност и здра вље за по сле ног;

2)  да се ко ри сти сред ство за рад на 
ко ме ни су при ме ње не ме ре за 
без бед ност и здра вље на ра ду;

3)  да се не ко ри сте про пи са на сред-
ства и опре ма за лич ну за шти ту 
на ра ду;

4)  да за по сле ни ра ди на рад ном ме-
сту са по ве ћа ним ри зи ком, а не 
ис пу ња ва про пи са не усло ве за 
рад на том рад ном ме сту, као и 
ако се ни је под вр гао ле ка р ском 
пре гле ду у про пи са ном ро ку;

5)  да за по сле ни ни је оспо со бљен за 
без бе дан рад на рад ном ме сту на 
ком ра ди;

6)  да по сло да вац ни је спро вео ме ре 
или из вр шио рад ње ко је му је, ра-
ди от кла ња ња узро ка ко ји до во-
де до угро жа ва ња без бед но сти 
и здра вља за по сле ног, на ло жио 
ин спек тор ра да.

Ако при ме на ме ра, од но сно по тре ба 
за уса гла ша ва њем са про пи са ним ме ра-
ма за шти те без бед но сти и здра вља на 
ра ду пред ста вља не до ста так за чи је су 
от кла ња ње по треб на ве ћа ин ве сти ци-
о на ула га ња, а жи вот и здра вље за по-
сле них ни су те же угро же ни, ин спек тор 
ра да мо же на ло жи ти по сло дав цу да 
са чи ни по се бан про грам о по ступ ном 
от кла ња њу не до ста та ка са утвр ђе ним 
ро ко ви ма за њи хо во от кла ња ње.

Ин спек тор ра да мо же да на ло жи да 
се спро ве де и оп ште при зна та ме ра ко-
јом се мо же от кло ни ти опа сност при 
ра ду или сма њи ти ри зик по здра вља за-
по сле ног, у ме ри у ко јој је то мо гу ће.

Члан 67.

Пред у зи ма ње ме ра и рад њи чи јом 
при ме ном и из вр ша ва њем се, у скла ду 
са од ред ба ма овог за ко на, обез бе ђу је 
за шти та без бед но сти и здра вља на ра-
ду за по сле них – ин спек тор ра да на ла-
же ре ше њем.

Про тив ре ше ња ин спек то ра ра да 
мо же се из ја ви ти жал ба ми ни стру над-
ле жном за рад, у ро ку од осам да на од 
да на до ста вља ња ре ше ња.

Жал ба не од ла же из вр ше ње ре ше-
ња ко јим је на ре ђе на за бра на ра да.

Ре ше ње ми ни стра над ле жног за 
рад, до не то по во дом жал бе, ко нач но 
је у управ ном по ступ ку и про тив ње га 
се мо же по кре ну ти управ ни спор.

Члан 68.

По сло да вац је ду жан да, у ро ку ко ји 
од ре ди ин спек тор ра да, пре ду зме на-
ло же не ме ре и от кло ни утвр ђе не не до-
стат ке или не пра вил но сти.

По сло да вац је ду жан да у ро ку од 
осам да на од ис те ка ро ка за от кла ња-
ње утвр ђе ног не до стат ка или не пра-
вил но сти, оба ве сти у пи сме ној фор ми, 
над ле жну ин спек ци ју о из вр ше њу на-
ло же не оба ве зе.

XI. КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 69.
Нов ча ном ка зном од 800.000 до 

1.000.000 ди на ра, ка зни ће се за пре кр-
шај по сло да вац са свој ством прав ног 
ли ца:

1)  ако за по сле ном не обез бе ди рад 
на рад ном ме сту и у рад ној око ли-
ни на/и у ко ји ма су спро ве де не 
ме ре без бед но сти и здра вља на 
ра ду (члан 9. став 1);

2)  ако при ли ком ор га ни зо ва ња ра-
да и рад ног про це са не обез бе ди 
пре вен тив не ме ре ра ди за шти те 
жи во та и здра вља за по сле них, 
као и ако за њи хо ву при ме ну не 
обез бе ди по треб на фи нан сиј ска 
сред ства (члан 11. став 1);

3)  ако у пи сме ној фор ми не до не се 
акт о про це ни ри зи ка за сва рад-
на ме ста у рад ној око ли ни и не 
утвр ди на чин и ме ре за от кла ња-
ње ри зи ка, као и ка да не из ме ни 
акт о про це ни ри зи ка у слу ча ју 
по ја ве сва ке но ве опа сно сти и 
про ме не ни воа ри зи ка у про це су 
ра да (члан 13. ст. 1. и 2);

4)  ако оп штим ак том, од но сно ко лек-
тив ним уго во ром или уго во ром о 
ра ду не утвр ди пра ва, оба ве зе и 
од го вор но сти у обла сти без бед-
но сти и здра вља на ра ду (члан 
14);

5)  ако пи сме ним ак том не од ре ди 
ли це за без бед ност и здра вље на 
ра ду (члан 15. став 1. тач ка 1);

6)  ако за по сле ном од ре ди да оба-
вља по сло ве на ко ји ма ни су 
спро ве де не ме ре без бед но сти и 
здра вља на ра ду (члан 15. став 1. 
тач ка 2);

7)  ако за по сле не и њи хо вог пред-
став ни ка не оба ве шта ва о уво ђе-
њу но вих тех но ло ги ја и сред ста-
ва за рад, као и опа сно сти ма од 
по вре да и оште ће ња здра вља ко-
ји на ста ју њи хо вим уво ђе њем, од-

но сно ако у та квим слу ча је ви ма 
не до не се од го ва ра ју ћа упут ства 
за без бе дан рад (члан 15. став 1. 
тач ка 3);

8)  ако не из вр ши оспо со бља ва ње 
за по сле ног за без бе дан и здрав 
рад (члан 15. став 1. тач ка 4, чл. 
27, 28. и 29);

9)  ако за по сле ном не обез бе ди ко-
ри шће ње сред ста ва и опре ме за 
лич ну за шти ту на ра ду (члан 15. 
став 1. тач ка 5);

10)  ако не обез бе ди одр жа ва ње у ис-
прав ном ста њу сред ста ва за рад 
и сред ста ва и опре ме за лич ну 
за шти ту на ра ду (члан 15. став 1. 
тач ка 6);

11)  ако не ан га жу је прав но ли це 
са ли цен цом ра ди спро во ђе ња 
пре вен тив них и пе ри о дич них 
пре гле да и ис пи ти ва ња опре ме 
за рад, као и пре вен тив них и пе-
ри о дич них ис пи ти ва ња усло ва 
рад не око ли не (члан 15. став 1. 
тач ка 7);

12)  ако на осно ву ак та о про це ни 
ри зи ка и оце не слу жбе ме ди ци-
не ра да не обез бе ди у скла ду са 
овим за ко ном про пи са не ле кар-
ске пре гле де за по сле них (члан 
15. став 1. тач ка 8);

13)  ако не обез бе ди пру жа ње пр ве 
по мо ћи, као и ако не оспо со би 
од го ва ра ју ћи број за по сле них 
за пру жа ње пр ве по мо ћи, спа са-
ва ње и ева ку а ци ју у слу ча ју опа-
сно сти (члан 15. став 1. тач ка 9);

14)  ако не за у ста ви сва ку вр сту ра-
да ко ји пред ста вља не по сред ну 
опа сност за жи вот или здра вље 
за по сле них (члан 15. став 1. тач-
ка 10);

15)  ако на осно ву оце не слу жбе 
ме ди ци не ра да ак том о про це-
ни ри зи ка не од ре ди по себ не 
здрав стве не усло ве ко је мо ра ју 
ис пу ња ва ти за по сле ни за оба-
вља ње од ре ђе них по сло ва на 
рад ном ме сту у рад ној око ли ни 
или за упо тре бу по је ди не опре-
ме за рад (члан 16. став 1);

16)  ако слу жби ме ди ци не ра да, ко ју 
ан га жу је, не обез бе ди усло ве за 
са мо стал но оба вља ње по сло ва 
за шти те здра вља за по сле них 
(члан 16. став 2);

17)  ако за по сле ном не из да на упо-
тре бу сред ство и/или опре му 
за лич ну за шти ту на ра ду у скла-
ду са ак том о про це ни ри зи ка 
(члан 17);

18)  ако нај ма ње осам да на пре по-
чет ка ра да не из ве сти над ле жну 
ин спек ци ју ра да о по чет ку сво-
га ра да, ра ду одво је не је ди ни це 
или сва кој про ме ни тех но ло-
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шког по ступ ка, уко ли ко се тим 
про ме на ма ме ња ју усло ви ра да 
(члан 18. став 1);

19)  ако за ра до ве на из град њи или 
ре кон струк ци ји гра ђе вин ског 
објек та, од но сно про ме ни тех-
но ло шког про це са, ко је из во ди 
ду же од се дам да на, не из ра ди 
про пи сан ела бо рат о уре ђе њу 
гра ди ли шта и ако исти не до ста-
ви над ле жној ин спек ци ји ра да 
уз из ве штај о по чет ку ра да (члан 
18. став 2);

20)  ако са дру гим по сло дав цем, са 
ко јим де ли рад ни про стор у оба-
вља њу по сло ва, не за кљу чи спо-
ра зум о при ме ни про пи са них 
ме ра за без бед ност и здра вље 
на ра ду за по сле них и не од ре ди 
ли це за ко ор ди на ци ју спро во ђе-
ња за јед нич ких ме ра ко јим се 
обез бе ђу је без бед ност и здра-
вље свих за по сле них (члан 19);

21)  ако не обез бе ди про пи са не ме-
ре за без бед ност и здра вље на 
ра ду, у скла ду са овим за ко ном, 
за за по сле не ко је ан га жу је од 
дру гог по сло дав ца (члан 21);

22)  ако при про ме ни тех но ло шког 
про це са ра да, пре по чет ка ра-
да, не при ла го ди сред ства за 
рад но вом тех но ло шком про це-
су (члан 22); 

23)  ако за по сле ном да на упо тре бу 
сред ство за рад, од но сно сред-
ство и опре му за лич ну за шти ту 
на ра ду на ко ји ма ни су при ме-
ње не про пи са не ме ре за без бед-
ност и здра вље на ра ду или ако 
не обез бе ди кон тро лу њи хо ве 
на мен ске упо тре бе (члан 23 );

24)  ако за по сле ном да на упо тре-
бу опре му за рад, сред ста ва и 
опре му за лич ну за шти ту на ра-
ду или опа сне ма те ри је за ко је 
не рас по ла же са про пи са ном 
до ку мен та ци јом на срп ском је-
зи ку за њи хо ву упо тре бу, или 
ако ни је обез бе дио све ме ре за 
без бед ност и здра вље ко је су 
од ре ђе не том до ку мен та ци јом 
(члан 24. ст. 1. и 2);

25)  ако не са чи ни по се бан про грам 
о по ступ ном от кла ња њу не до-
ста та ка ко ји су утвр ђе ни ак том 
о про це ни ри зи ка, од но сно ако 
не утвр ди ро ко ве за ре а ли за ци-
ју про гра ма (члан 26);

26)  ако не ор га ни зу је по сло ве без-
бед но сти и здра вља на ра ду, 
од но сно ако за оба вља ње тих 
по сло ва од ре ди ли це ко је не ма, 
у скла ду са овим за ко ном, по ло-
жен струч ни ис пит (члан 37. ст. 
1. и 2);

27)  ако за оба вља ње по сло ва без-
бед но сти и здра вља на ра ду 
ан га жу је прав но ли це или пред-
у зет ни ка ко ји не ма ју од го ва ра ју-
ћу ли цен цу (члан 37. став 4);

28)  ако за по сле ном на рад ном ме-
сту са по ве ћа ним ри зи ком не 
обез бе ди прет ход ни, од но сно 
пе ри о дич ни ле кар ски пре глед 
(члан 43. став 1); 

29)  ако за по сле ног ко ји оба вља 
по сло ве на рад ном ме сту са 
по ве ћа ним ри зи ком, за ко га се 
у по ступ ку пе ри о дич ног ле кар-
ског пре гле да утвр ди да не ис-
пу ња ва про пи са не здрав стве не 
усло ве за оба вља ње по сло ва 
на рад ном ме сту са по ве ћа ним 
ри зи ком, не пре ме сти на дру го 
рад но ме сто ко је од го ва ра ње го-
вим здрав стве ним спо соб но сти-
ма (члан 43. став 3);

30)  ако од мах, а нај ка сни је у ро ку од 
24 ча са од на стан ка, усме но и у 
пи сме ној фор ми не при ја ви над-
ле жној ин спек ци ји ра да и над-
ле жном ор га ну за уну тра шње 
по сло ве сва ку смрт ну, ко лек тив-
ну или те шку по вре ду на ра ду, 
по вре ду на ра ду због ко је за по-
сле ни ни је спо со бан за рад ви-
ше од три уза стоп на рад на да на, 
или опа сну по ја ву ко ја би мо гла 
да угро зи без бед ност и здра вље 
за по сле них (члан 50. став 1);

31)  ако нај ка сни је у ро ку од три уза-
стоп на рад на да на од да на са зна-
ња, над ле жној ин спек ци ји ра да 
не при ја ви про фе си о нал но обо-
ле ње, од но сно обо ле ње за по-
сле ног у ве зи са ра дом (члан 50. 
став 2);

32)  ако ин спек то ру ра да не омо гу-
ћи вр ше ње над зо ра, од но сно 
ула зак у објек те и про сто ри је 
у сва ко до ба ка да има за по сле-
них на ра ду, или ако не од ре ди 
нај ма ње јед ног за по сле ног ко-
ји ће ин спек то ру ра да пру жа ти 
по треб не ин фор ма ци је и оба ве-
шта ва ња, или ако ин спек то ру 
ра да не омо гу ћи увид у до ка зе 
о ста бил но сти објек та, ак те и до-
ку мен та ци ју, при ме ње не ме ре 
без бед но сти и здра вља на ра ду 
на сред стви ма за рад, опре му 
за лич ну за шти ту на ра ду или 
у по дат ке и еви ден ци је о ко ри-
шће њу и скла ди ште њу опа сних 
ма те ри ја (члан 64);

33)  ако у од ре ђе ном ро ку не от кло-
ни утвр ђе не не до стат ке и не-
пра вил но сти чи је от кла ња ње 
је ре ше њем на ре дио ин спек тор 
ра да (члан 68. став 1).

Нов ча ном ка зном од 400.000 до 
500.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 
из ста ва 1. овог чла на по сло да вац ко ји 
је при ват ни пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 40.000 до 
50.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 
из ста ва 1. овог чла на ди рек тор, од но-
сно дру го од го вор но ли це код по сло-
дав ца.

Члан 70.

Нов ча ном ка зном од 600.000 до 
800.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр-
шај по сло да вац са свој ством пра ва ног 
ли ца:

1)  ако не пре ду зме ме ре да спре чи 
при ступ у круг објек та или у под-
руч је гра ди ли шта нео вла шће ним 
ли ци ма и сред стви ма са о бра ћа ја 
(члан 20);

2)  ако за по сле ног, на на чин утвр-
ђен овим за ко ном, не упо зна о 
оба вља њу про це са ра да на без бе-
дан на чин, ка да тех но ло шки про-
цес ра да зах те ва до дат но оспо со-
бља ва ње за без бе дан и здрав рад 
(члан 30. ст. 1. и 2);

3)  ако за по сле ној же ни за вре ме 
труд но ће, за по сле ном мла ђем 
од 18 го ди на жи во та и за по сле-
ном са сма ње ном рад ном спо соб-
но шћу не обез бе ди пи сме но оба-
ве ште ње о ре зул та ти ма про це не 
ри зи ка на рад ном ме сту на ко је 
су од ре ђе ни, као и ме ра ма ко ји-
ма се ри зи ци от кла ња ју (члан 30. 
став 3);

4)  ако сва ко ли це, ко је се по би ло 
ком осно ву на ла зи у рад ној око-
ли ни, не упо зо ри на опа сна ме ста 
и штет но сти по здра вље ко је се 
ја вља ју у тех но ло шком про це су, 
од но сно на ме ре без бед но сти ко-
је мо ра да при ме ни, као и ако га 
не усме ри на без бед не зо не кре-
та ња (члан 31. став 1);

5)  ако вид но не обе ле жи и ис так не 
озна ке за без бед ност и/или здра-
вље за по сле них ( члан 31. став 
2);

6)  ако до зво ли при ступ рад ном 
ме сту у рад ној око ли ни на ко ме 
пре ти не по сред на опа сност од 
по вре ђи ва ња или здрав стве них 
оште ће ња, ли ци ма ко ја ни су оспо-
со бље на за без бе дан и здрав рад, 
ко ја ни су до би ла по себ на упут-
ства за рад на та квим ме сти ма 
или ко ја ни су снаб де ве на од го ва-
ра ју ћим сред стви ма и опре мом 
за лич ну за шти ту на ра ду (члан 
31. став 3);

7)  ако не оба ве сти над ле жа ну ин-
спек ци ју ра да кад за по сле ни од-
би је да ра ди у слу ча је ви ма утвр-
ђе ним чла ном 33. став 1. овог 
за ко на (члан 33. став 4);
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8)  ако ли цу ко је оба вља по сло ве 
без бед но сти и здра вља на ра ду 
не омо гу ћи не за ви сно и са мо стал-
но оба вља ње по сло ва у скла ду 
са овим за ко ном и при ступ свим 
по треб ним по да ци ма из обла сти 
без бед но сти и здра вља на ра ду 
(члан 38. став 1);

9)  ако прет ход но не упо зна прав но 
ли це, од но сно пред у зет ни ка ко га 
ан га жу је за оба вља ње по сло ва 
без бед но сти и здра вља на ра ду 
са тех но ло шким про це сом, ри зи-
ци ма у про це су ра да и ме ра ма за 
от кла ња ње ри зи ка (члан 39);

10)  ако за по сле ни ма не омо гу ћи да 
би ра ју свог пред став ни ка за без-
бед ност и здра вље на ра ду или 
не име ну је свог пред став ни ка 
(члан 44);

11)  ако пред став ни ку за по сле них, 
од но сно Од бо ру не омо гу ћи 
увид у сва ак та ве за на за без бед-
ност и здра вље за по сле них и 
да уче ству ју у раз ма тра њу свих 
пи та ња ко ја се од но се на спро-
во ђе ње без бед но сти и здра вља 
на ра ду (члан 45. став 1); 

12)  ако не упо зна пред став ни ка за-
по сле них, од но сно Од бор са на-
ла зи ма и пред ло зи ма или пред у-
зе тим ме ра ма ин спек ци је ра да, 
или са из ве шта ји ма о по вре да-
ма на ра ду, про фе си о нал ним 
обо ље њи ма и обо ље њи ма у ве-
зи са ра дом и о пред у зе тим ме-
ра ма за без бед ност и здра вље 
на ра ду, или са ме ра ма пред у зе-
тим за спре ча ва ње не по сред не 
опа сно сти по жи вот и здра вље 
(члан 47);

13)  ако не во ди и не чу ва про пи са не 
еви ден ци је (члан 49);

14)  ако на зах тев ин спек то ра ра да 
или пред став ни ка за по сле них 
не до ста ви из ве штај о ста њу без-
бед но сти и здра вља на ра ду за-
по сле них, као и о спро ве де ним 
ме ра ма у овој обла сти (члан 51. 
став 3).

Нов ча ном ка зном од 200.000 до 
300.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 
из ста ва 1. овог чла на по сло да вац ко ји 
је при ват ни пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 30.000 до 
40.000 ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 
1. овог чла на ди рек тор, од но сно дру го 
од го вор но ли це код по сло дав ца.

Члан 71.

Нов ча ном ка зном од 100.000 до 
150.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 
по сло да вац са свој ством прав ног ли ца 
ако у ро ку од осам да на по ис те ку утвр-
ђе ног ро ка за от кла ња ње не до ста та ка 
или не пра вил но сти у пи сме ној фор ми, 
не оба ве сти над ле жну ин спек ци ју ра да 

о из вр ше њу на ло же не оба ве зе ( члан 
68. став 2).

Нов ча ном ка зном од 50.000 до 
100.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 
из ста ва 1. овог чла на по сло да вац ко ји 
је при ват ни пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 30.000 до 
50.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 
из ста ва 1. овог чла на ди рек тор, од но-
сно дру го од го вор но ли це код по сло-
дав ца.

Члан 72.

Нов ча ном ка зном од 400.000 до 
600.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр-
шај здрав стве на уста но ва ко ја има 
ор га ни зо ва ну слу жбу ме ди ци не ра да 
ако не до ста ви про пи са ни из ве штај о 
ле кар ском пре гле ду за по сле ног (члан 
41. став 2. тач ка 5).

Нов ча ном ка зном од 20.000 до 
30.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 
из ста ва 1. овог чла на од го вор но ли це 
у здрав стве ној уста но ви.

Члан 73.

Нов ча ном ка зном од 400.000 до 
600.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 
прав но ли це:

1)  ако не из да струч ни на лаз о из вр-
ше ном пре гле ду и ис пи ти ва њу 
опре ме за рад или ис пи ти ва њу 
усло ва рад не око ли не (члан 15. 
став 3);

2)  ако оба вља по сло ве без бед но сти 
и здра вља на ра ду из чла на 40. 
овог за ко на, а не ма од го ва ра ју ћу 
ли цен цу (члан 55. тач ка 1);

3)  ако оба вља по сло ве пре гле да 
и ис пи ти ва ња опре ме за рад и 
ис пи ти ва ња усло ва рад не око ли-
не, а не ма од го ва ра ју ћу ли цен цу 
(члан 55. тач ка 2).

Нов ча ном ка зном од 200.000 до 
300.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 
из ста ва 1. тач ка 2. овог чла на при ват-
ни пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 20.000 до 
30.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 
из ста ва 1. овог чла на од го вор но ли це 
у прав ном ли цу, као и ли це у прав ном 
ли цу ко је, без од го ва ра ју ће ли цен це 
(члан 55. тач ка 3), оба вља по сло ве од-
го вор ног ли ца за ко је је про пи са но по-
се до ва ње ли цен це.

Члан 74.

Нов ча ном ка зном од 20.000 до 
50.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 
ли це за без бед ност и здра вље на ра ду 
ако не оба вља по сло ве од ре ђе не овим 
за ко ном (члан 40).

Члан 75.

Нов ча ном ка зном од 10.000 до 
20.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 
за по сле ни:

1)  ако не при ме њу је про пи са не ме-
ре за без бе дан и здрав рад, ако 

не на мен ски ко ри сти сред ства за 
рад и опа сне ма те ри је или ако не 
ко ри сти про пи са на сред ства и 
опре му за лич ну за шти ту на ра ду 
или ако са њи ма па жљи во не ру-
ку је (члан 35);

2)  ако, у скла ду са сво јим са зна њи-
ма, од мах не оба ве сти по сло дав-
ца о не пра вил но сти ма, не до ста-
ци ма, штет но сти ма, опа сно сти ма 
или дру гој по ја ви ко ја би на рад-
ном ме сту мо гла да угро зи ње-
го ву без бед ност и здра вље или 
без бед ност и здра вље дру гих за-
по сле них (члан 36. став 1).

XII. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ

ОДРЕД БЕ

Члан 76.

Прав на ли ца овла шће на на осно ву 
про пи са ко ји су ва жи ли до сту па ња на 
сна гу овог за ко на, да вр ше прет ход не 
и пе ри о дич не ле кар ске пре гле де, пе-
ри о дич не пре гле де и ис пи ти ва ње ору-
ђа за рад и рад не сре ди не, као и оспо-
со бља ва ње за по сле них из за шти те на 
ра ду, ускла ди ће сво је по сло ва ње са 
од ред ба ма овог за ко на у ро ку од го ди-
ну да на од да на сту па ња на сна гу овог 
за ко на.

Члан 77.

До до но ше ња про пи са из чл. 15. 
став 2, 18. ст. 4, 6. и 7, 43. став 2, 49. став 
2. и 51. став 2. овог за ко на при ме њи ва-
ће се:

1)  Пра вил ник о усло ви ма за вр ше-
ње пре гле да тех нич ке до ку мен-
та ци је, пре гле да и ис пи ти ва ња 
ору ђа за рад, опа сних ма те ри ја, 
ин ста ла ци ја и рад не сре ди не, 
сред ста ва и опре ме лич не за шти-
те и оспо со бља ва ње рад ни ка за 
без бе дан рад ("Слу жбе ни гла сник 
РС", број 13/00);

2)  Пра вил ник о по ступ ку пре гле да 
и ис пи ти ва ња рад не сре ди не, 
опа сних ма те ри ја, ору ђа за рад, 
ин ста ла ци ја и сред ста ва и опре-
ме лич не за шти те ("Слу жбе ни гла-
сник РС", број 7/99);

3)  Пра вил ник о са др жа ју ела бо ра та 
о уре ђе њу гра ди ли шта ("Слу жбе-
ни гла сник РС", број 31/92);

4)  Пра вил ник о во ђе њу еви ден ци ја 
из за шти те на ра ду ("Слу жбе ни 
гла сник РС", број 2/92);

5)  Пра вил ник о по ступ ку и усло ви-
ма за вр ше ње прет ход них и пе-
ри о дич них ле кар ских пре гле да 
рад ни ка ("Слу жбе ни гла сник РС", 
број 23/92);

6)  Пра вил ник о са др жи ни и на чи ну 
из да ва ња ли сте о по вре ди на ра-
ду ("Слу жбе ни гла сник РС", број 
2/92);
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7)  Пра вил ник о по ступ ку утвр ђи-
ва ња ис пу ње но сти про пи са них 
усло ва из за шти те на ра ду ("Слу-
жбе ни гла сник РС", број 7/99);

8)  Пра вил ник о ви си ни тро шко ва по-
ступ ка утвр ђи ва ња ис пу ње но сти 
про пи са них усло ва из за шти те 
на ра ду ("Слу жбе ни гла сник РС", 
бр.40/01 и 53/01).

Члан 78.

До до но ше ња про пи са о пре вен тив-
ним ме ра ма за без бед ност и здра вље 
на ра ду, ако ни су у су прот но сти са 
овим за ко ном, при ме њи ва ће се ме ре 
за шти те на ра ду (пра ви ла) са др жа на у 
сле де ћим про пи си ма:

1)  Пра вил ник о по себ ним ме ра ма 
за шти те на ра ду на пре ра ди не-
ме тал них ми не ра ла ("Слу жбе ни 
гла сник СРС", број 2/83);

2)  Пра вил ник о по себ ним ме ра ма 
за шти те на ра ду у же ле знич ком 
са о бра ћа ју ("Слу жбе ни гла сник 
СРС", број 19/85);

3)  Пра вил ник о по себ ним ме ра ма 
за шти те на ра ду при про из вод њи 
и пре ра ди обо је них ме та ла („Слу-
жбе ни гла сник СРС", број 19/85);

4)  Пра вил ник о по себ ним ме ра ма 
за шти те на ра ду у цр ној ме та лур-
ги ји ("Слу жбе ни гла сник СРС", 
број 25/87);

5)  Пра вил ник о оп штим ме ра ма за-
шти те на ра ду за гра ђе вин ске 
објек те на ме ње не за рад не и по-
моћ не про сто ри је ("Слу жбе ни 
гла сник СРС", број 29/87);

6)  Пра вил ник о по себ ним ме ра ма за-
шти те на ра ду у шу мар ству ("Слу-
жбе ни гла сник СРС", број 33/88);

7)  Пра вил ник о по себ ним ме ра ма 
за шти те на ра ду при ме ха нич кој 
пре ра ди и об ра ди др ве та и слич-
них ма те ри ја ла ("Слу жбе ни гла-
сник СРС", број 51/88);

8)  Пра вил ник о оп штим ме ра ма за-
шти те на ра ду од опа сног деј ства 
елек трич не стру је у објек ти ма на-
ме ње ним за рад, рад ним про сто-
ри ја ма и на ра ди ли шти ма ("Слу-
жбе ни гла сник СРС", број 21/89);

9)  Пра вил ник о за шти ти на ра ду при 
из во ђе њу гра ђе вин ских ра до ва 
("Слу жбе ни гла сник СРС", број 
53/97).

Члан 79.

До до но ше ња про пи са о оп штим и 
по себ ним ме ра ма без бед но сти и здра-
вља на ра ду, уко ли ко ни су у су прот но-
сти са овим за ко ном, при ме њи ва ће се 
ме ре за шти те на ра ду (пра ви ла), са др-
жа на у сле де ћим про пи си ма:

1)  Оп шти пра вил ник о хи ги јен ским 
и тех нич ким за штит ним ме ра ма 
при ра ду ("Слу жбе ни лист ФНРЈ", 

бр. 16/47, 18/47 и 36/50), осим чл. 
26. – 32, чл. 50. – 75, чл. 78. – 86, чл. 
88. – 99, чл. 104. – 151. и чл. 184. 
– 186;

2)  Пра вил ник о хи ги јен ским и тех-
нич ким за штит ним ме ра ма при 
ра ду у ку де ља ра ма ("Слу жбе ни 
лист ФНРЈ", број 56/47);

3)  Пра вил ник о хи ги јен ским и тех-
нич ким за штит ним ме ра ма при 
ра ду у гра фич ким пред у зе ћи-
ма ("Слу жбе ни лист ФНРЈ", број 
56/47);

4)  Пра вил ник о хи ги јен ским и тех-
нич ким за штит ним ме ра ма при 
ра ду у ка ме но ло ми ма и ци гла на-
ма, као и код ва ђе ња гли не, пе ска 
и шљун ка ("Слу жбе ни лист ФНРЈ", 
број 69/48), осим чл. 58. – 61;

5)  Пра вил ник о тех нич ким и здрав-
стве но – тех нич ким за штит ним 
ме ра ма на ра до ви ма при хе миј-
ско-тех но ло шким про це си ма 
("Слу жбе ни лист ФНРЈ", број 
55/50) – При лог број 9;

6)  Пра вил ник о хи ги јен ским и тех-
нич ким за штит ним ме ра ма при 
ро ни лач ким ра до ви ма ("Слу жбе-
ни лист ФНРЈ", број 36/58);

7)  Пра вил ник о хи ги јен ско-тех нич-
ким за штит ним ме ра ма при луч-
ко-тран спорт ном ра ду ("Слу жбе-
ни лист ФНРЈ", број 14/64);

8)  Пра вил ник о за шти ти на ра ду при 
тер мич ком об ра ђи ва њу ле гу ра 
ла ких ме та ла у ку па ти ли ма са ни-
трат ним со ли ма ("Слу жбе ни .лист 
СФРЈ", број 48/65);

9)  Пра вил ник о за шти ти на ра ду 
при одр жа ва њу мо тор них во зи-
ла и пре во зу мо тор ним во зи ли-
ма ("Слу жбе ни лист СФРЈ", број 
55/65);

10)  Упут ство о на чи ну вр ше ња над-
зо ра над при др жа ва њем про пи-
са о за шти ти на ра ду у ор га ни ма 
уну тра шњих по сло ва и уста но-
ва ма ор га на уну тра шњих по сло-
ва ("Слу жбе ни лист СФРЈ", број 
55/65);

11)  Пра вил ник о за шти ти на ра ду 
при уто ва ру те ре та у те рет на мо-
тор на во зи ла и ис то ва ру те ре та 
из та квих во зи ла ("Слу жбе ни 
лист СФРЈ", број 17/66);

12)  Упут ство о на чи ну вр ше ња над зо-
ра над при др жа ва њем про пи са 
о за шти ти на ра ду у пред у зе ћи-
ма ко ја про из во де за од ре ђе не 
вој не по тре бе ("Слу жбе ни лист 
СФРЈ", број 23/66);

13)  Пра вил ник о за шти ти на ра ду и 
о тех нич ким ме ра ма за раз ви ја-
че аце ти ле на и аце ти лен ске ста-
ни це ("Слу жбе ни лист СФРЈ", бр. 
6/67, 29/67, 27/69, 52/90 и 6/92);

14)  Пра вил ник о тех нич ким нор ма-
ти ви ма при ру ко ва њу екс пло-
зив ним сред стви ма и ми ни ра-
њу у ру дар ству ("Слу жбе ни лист 
СФРЈ", бр. 26/88 и 63/88);

15)  На ред ба о за бра ни упо тре бе 
мо тор них бен зи на за од ма шћи-
ва ње, пра ње или чи шће ње ме-
тал них де ло ва пред ме та од дру-
гог ма те ри ја ла ("Слу жбе ни лист 
СФРЈ", број 23/67);

16)  Пра вил ник о за шти ти на ра ду у 
по љо при вре ди ("Слу жбе ни лист 
СФРЈ", број 34/68);

17)  Пра вил ник о обез бе ђи ва њу сме-
шта ја и ис хра не рад ни ка, од но-
сно њи хо вог пре во за од ме ста 
ста но ва ња до ме ста ра да и на-
траг ("Слу жбе ни лист СФРЈ", број 
41/68);

18)  Пра вил ник о сред стви ма лич не 
за шти те на ра ду и лич ној за штит-
ној опре ми ("Слу жбе ни лист 
СФРЈ", број 35/69);

19)  Пра вил ник о за шти ти на ра ду 
при из ра ди екс пло зи ва и ба ру-
та и ма ни пу ли са њу екс пло зи ви-
ма и ба ру ти ма ("Слу жбе ни лист 
СФРЈ", број 55/69);

20)  Пра вил ник о по себ ним ме ра ма 
и нор ма ти ви ма за шти те на ра ду 
при пре ра ди и об ра ди ко же, кр-
зна и от па да ка ко же ("Слу жбе ни 
лист СФРЈ", број 47/70);

21)  Пра вил ник о опре ми и по ступ ку 
за пру жа ње пр ве по мо ћи и ор-
га ни зо ва њу слу жбе спа са ва ња 
у слу ча ју не зго де на ра ду ("Слу-
жбе ни лист СФРЈ", број 21/71);

22)  Пра вил ник о ме ра ма и нор ма ти-
ви ма за шти те на ра ду на ору ђи-
ма за рад ("Слу жбе ни лист СФРЈ", 
број 18/91);

23)  Пра вил ник о ме ра ма и нор ма ти-
ви ма за шти те на ра ду од бу ке у 
рад ним про сто ри ја ма ("Слу жбе-
ни лист СФРЈ", број 21/92).

Члан 80.

Акт о про це ни ри зи ка из чла на 13. 
ст. 1. и 2. овог за ко на по сло дав ци су ду-
жни да до не су у ро ку од го ди ну да на 
од да на сту па ња на сна гу ак та из чла на 
13. став 4. овог за ко на.

Члан 81.

Да ном сту па ња на сна гу овог за ко-
на пре ста је да ва жи За кон о за шти ти на 
ра ду ("Слу жбе ни гла сник РС", бр. 42/91, 
53/93, 67/93, 48/94 и 42/98).

Члан 82.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да-
на од да на об ја вљи ва ња у "Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је".
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       (ИН ТЕР ВЈУ СА ДИ РЕКТ НОМ СНА ГОМ ИС ПО ВЕ СТИ)

Ратко Ристић: Пријатељи виде врлине
Кад сте се и где за по сли ли?

У ГПЦ-у 21200 Но ви Сад 1981. го-
дине.

Шта не би сте ра ди ли?
Не бих ра дио по сло ве без лич не 

ини ци ја ти ве, од го вор но сти и ди на-
мике.

Ко ли ко про сеч но днев но спа ва те?
Још имам то ли ко жи вот не енер-

ги је и оп ти ми зма да ми је 5-6 са ти 
спа ва ња до вољ но.

Шта сте не дав но са ња ли?
Са њао сам да су ми де ца ди пло-

ми ра ла.

Ко ју по сло ви цу нај ви ше це ни те?
Сви љу ди има ју исте ма не, али 

не ма ју исте вр ли не – у то ме је сва 
раз ли ка из ме ђу ве ли ких и ма лих 
љу ди. При ја те љи ви де вр ли не, а 
не при ја те љи ма не.

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

Нај ви ше во лим ју тро, не де љу и 
мај.

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

Во лим мо ре, пла ни не и пу то ва ња.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?
Док ни сам до био де цу зи мо вао сам 

на Шар пла ни ни.

Че га се пла ши те?
Страх ме од его и зма и охо ло сти.

Кад се осе ћа те као у клоп ци?
У си ту а ци ја ма ка да ни сам у мо гућ-

но сти да ути чем на до га ђа је. Ипак, 
сма трам да имам до вољ но жи вот ног и 
рад ног ис ку ства да клоп ке из бег нем на 
без бо лан на чин.

Че му се нај ви ше ра ду је те?
Нај ви ше се ра ду јем успе ху сво је де це.

Шта је то син ди кал на бор ба?
Ство ри ти јед на ке усло ве за све, да 

и др жа ва обез бе ди исте старт не по-
зици је.

Шта је то по тро шач ка кор па?
То је мо ја пла та и по.

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?
Син ди кал ни ли дер је по мом ми-

шље њу онај ак ти ви ста ко ји је по те као 
из ба зе и ко га су об ли ко ва ли ис ку ство, 
же ља, хра брост и ха ри зма.

Шта гле да те на ТВ-у?
Не про во дим пу но вре ме на по ред 

ТВ-а, али ка да стиг нем, по гле дам ин-
фор ма тив не еми си је, фил мо ве и по нај-
ви ше спорт.

Ко ли ко има те при ја те ља?
Са свим до вољ но.

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

Од го вор ност, искре ност, до-
след ност и оп ти ми зам.

Ка кве сте на ра ви?
Им пул си ван, али од ме ре но.

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

Не што ма ло, не што лич но, за 
„По шта ров лет” ни слич но, сво ју 
при ват ност љу бо мор но чу вам.

Шта ни ка да не би сте опро сти ли?
Људ ски је опра шта ти.

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

Не пред ста вља ми про блем да 
се из ви ним ка да по гре шим, та ко да 
из ви ње ње не ду гу јем ни ком – људ-
ски је гре ши ти.

Шта је за вас сре ћа?
Две су пра ве и нај ве ће чо ве-

ко ве сре ће: има ти здра вље и има ти 
при ја те ље. Сре ћа је ле па са мо док се 
че ка...

Ка ко за ми шља те са вр ше ну сре ћу?
Хра брост је је дан услов сре ће, без 

хра бро сти се не мо же би ти сре ћан.

Ко ме ће те веч но би ти за хвал ни?
Ро ди те љи ма.

Шта је ва ша нај дра го це ни ја имо ви на?
Мо ја по ро ди ца.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?
Као ак ти ван по је ди нац још увек 

„кро јим” тај исти свет.

Ко ја на да одр жа ва чо ве чан ство?
Ве ра у чо ве ка. Dum spi ro spe ro (Док 

ди шем на дам се).

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

Бр зо – та ко и тре ба да бу де.

Шта ми сли те о тран зи ци ји?
Ни сам је ја би рао, бо ли, али је нео п-

ход на. Је два че кам да јој ви дим ле ђа.

ПОШТАРОВ ЛЕТ

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?
Сли ке сво јих нај ми ли јих.

Ко је но ви не чи та те?
„Днев ник” и НИН ре дов но, а ка да 

имам вре ме на он да све но ви не до ко-
јих до ђем.

Ли дер на шег Син ди ка та у Но вом 
Са ду Рат ко Ри стић ро ђен је 22. ав-
гу ста 1959. го ди не у Уро шев цу, на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Основ ну шко лу 
за вр шио је у род ном ме сту, где за вр-
ша ва и Сред њу еко ном ску шко лу и 
по за ни ма њу по ста је еко ном ски тех-
ни чар. Осам де се те го ди не пред ста-
вља ју пре крет ни цу у ње го вом жи во-
ту. За јед но са ро ди те љи ма се ли се у 
Срем ске Кар лов це.

Го ди не 1982. оже нио се Ју ли јом и 
са њом има Ти ја ну и Рај ка.

Ка ко сам ка же: „Фа тал ни су срет де-
сио се у Ули ци Ве ре Па вло вић 9, у Глав-
ном по штан ском цен тру Но ви Сад.”

Ту по чи ње да ра ди као при прав-
ник: екс пе ди ци ја, нов ча ни оде љак, 
ша тер ски по сло ви, по шта ца ри ње ња, 
ис по ру ка па ке та, ино зем ни оде љак.

Два на ест го ди на је ра дио као са-
о бра ћај ни кон тро лор у ГПЦ-у Но ви 
Сад.

Син ди кал ним ак тив но сти ма ба ви 
се 15 го ди на. Го ди не 2005. иза бран је 
за чла на Из вр шног од бо ра Син ди ка-
та ПТТ Ср би је, а са да је и пред сед ник 
СО ПТТ у Но вом Са ду.
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Ко ју бо ју оде ће нај ра ди је но си те?
Там но пла ву.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?
Нај ра ди је чи там Јо ва на Ду чи ћа и 

Иву Ан дри ћа.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?
Во лим Са ву Шу ма но ви ћа, а и ка ко 

не бих, ка да жи вим у Сре му.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?
Зам ке су за зве ри, а чо век пра ви ло-

ше из бо ре и скла па ло ше по сло ве.

Зна те ли шта су сек те?
Сек те су све оно што ни је под окри-

љем при зна те ве ро и спо ве сти и уда ра 
на нај о се тљи ви ја ме ста, на ду хов ност 
и иден ти тет по ро ди це. За то сва ко од 
нас ро ди те ља мо ра има ти вре ме на за 
сво ју де цу и стал но им пре но си ти пра-
ве вред но сти и тра ди ци ју.

Ко ја дро га је нај го ра?
Нај го ра је она без ко је се не мо же. 

Сва ко има сво ју дро гу. Во лео бих да 
за ве ћи ну љу ди „нај го ра дро га” бу де 
ЉУБАВ.

Ко јим се спор том ба ви те?
Пли ва њем и пла ни на ре њем.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?
При ват на пре пи ска – СМС.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?
Уни фор ма ули ва по ве ре ње. Не ма 

ди ле ме, ве о ма су оми ље ни. Ка ко и не 
би би ли ка да до но се пен зи је. Би ће још 
оми ље ни ји ка да до ђе до обе ћа них по-
ве ћа ња пен зи ја.

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

Све фил мо ве ко ји се од но се на по-
шта ре гле дао сам ви ше пу та.

Ко ју пе сму нај ра ди је пе ву ши те?
Де вој ко ма ла...

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

Те сно су по ве за ни. Ни је ин те рес увек 
ма те ри јал не при ро де, као што ни љу бав 
ни је увек ду хов не при ро де. Ни је увек у 
пи та њу ста ње ду ха, не го ста ње те ла.

Дај те крат ку де фи ни ци ју на ше По ште.
ПО ШТА је је дан ве ли ки си стем, а ве-

ли ки си сте ми те же инер ци ји. Мо ра мо 
до ста ура ди ти на но вом ими џу По ште и 
ве ру јем да ће нам сви ма би ти до бро ако 
сва ко бу де до бро ра дио свој по сао.

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

Жи вот нам вра ћа са мо оно што ми 
дру ги ма да је мо.

Б. С.

По што ва не ко ле ге,
Ка да сам пре не што ви ше од го-

ди ну да на из да ва чу „ЖИ РА ВАЦ” из 
По же ге по ну ди ла текст ро ма на „ПРО-
ВИН ЦИ ЈАЛ КА ВА ЉЕВ КА”, по звао ме 
је и ре као да му се до па да и да ће га 
штам па ти, али... Ка да је из го во рио то 
„АЛИ” пре тр ну ла сам, јер сам ко нач-
но про на шла не ког ко ће 
штам па ти ро ман јед ног 
не а фир ми са ног пи сца, 
кад оно по сто ји не ко 
„АЛИ”.

Усу ди ла сам се да пи-
там шта сто ји иза то га. Мој 
са го вор ник је по но вио да 
му се текст до па да, али да 
му се не сви ђа ка ко сам „за-
ки ну ла” јед ног од глав них 
ју на ка, јер, по ње го вом 
ми шље њу, Сим ке за слу-
жу је бо љу суд би ну. Из да вач је за тим 
пред ло жио да на пи шем дру ги део ро-
ма на, јер је крај та кав да за то по сто ји 
мо гућ ност. Ка мен са мог ср ца је пао, 
от ко тр љао се, то је баш би ло див но, 
али сам се већ сле де ћег тре нут ка упи-
та ла да ли ћу има ти иде ју за на ста вак 
или са мо пра зан бе ли па пир ис пред 
се бе. До га ђа ло се то и ве ли ким пи сци-
ма, па за што не би и ме ни.

Иде ја се ипак ро ди ла, на ста ла је 
кон струк ци ја у гла ви и при хва ти ла 
сам се по сла, а мој пр ви ро ман до-
био је из ме ну у на сло ву „ПРО ВИН ЦИ-
ЈАЛ КА ПР ВИ ДЕО ВА ЉЕВ КА”. Они ко ји 
су има ли у ру ка ма књи гу и ко ји су је 
про чи та ли, си гур но се се ћа ју ње ног 
за ни мљи вог па ко ва ња (би ла је умо та-
на у це ло фан, за јед но са па пир на тим 
ма ра ми ца ма). Да не от кри вам пу но, 
на рав но због оних ко ји књи гу ни су 
про чи та ли, али зна се че му слу же ма-
ра ми це.

Да кле они ко ји су пла ка ли на кра-
ју пр вог де ла, мо ћи ће са да да ужи-
ва ју у дру гој књи зи ко ја но си на слов 
„ПРО ВИН ЦИ ЈАЛ КА ДРУ ГИ ДЕО БЕ О-
ГРА ЂАН КА”. Са др жај дру ге при че је 
бај ко вит, са срећ ним кра јем, јер љу-
бав ипак по кре ће ва си о ну и мо ра мо 

јој да ти зна чај но ме сто у сво јим жи во-
ти ма. Је ди но та ко ће мо би ти ис пу ње-
ни и спрем ни на све иза зо ве ко је нам 
жи вот ну ди.

Мо жда ће не ко, док ово чи та, 
по ми сли ти да сам па те тич на ро ман-
тич на бу да ла, али ја са мо же лим да 
у овај су ро ви свет уне сем ма ло ми-

ри шља вих за чи на, ма ло 
вре ме на за ко јим смо 
сви но стал гич ни. Мо жда 
ће мо ји ро ма ни по мо-
ћи да се до жи ви на чин 
жи во та ко ји су жи ве ле 
ге не ра ци је из пе де сет 
и не ке, или да се схва те 
бе сми сле не рат не де ве-
де се те, да се мо жда опет 
узме „олов ка ко ја пи ше 
ср цем”, а не за ту па сти 
пла стич ни миш ко ји нас 

ву че у изо ла ци ју.
Ето, за пи тај те се, ка да сте по след-

њи пут на пи са ли пи смо во ље ној осо-
би, зар ни је то леп ше од по ру ке на 
мо бил ном или пре ко Ин тер не та, ка-
да сте ку пи ли цвет и ви де ли ра дост 
у очи ма сво је дра ге!?

У сва ком слу ча ју, у пре да ху из ме-
ђу ТВ про гра ма и ком пју те ра, узми те 
у ру ке би ло ко ји од ова два ро ма на 
(али, ипак нај пре пр ви део) и схва-
ти ће те за што је мој из да вач на про-
мо ци ји књи ге на Бе о град ском сај му 
књи га на ја вио и тре ћи део. За са да 
ћу вам са мо шап ну ти да сам га по слу-
ша ла, а ви по слу шај те ме не и свра-
ти те док ше та те Кнез Ми хај ло вом у 
књи жа ру „НА УЧ НО ДЕ ЛО“ или, ако 
се на ђе те у ули ци Кра ља Ми ла на, 
свра ти те у „СРП СКУ КЊИ ЖЕВ НУ ЗА-
ДРУ ГУ“, та мо вас на не кој од по ли ца 
че ка ју мо је књи ге и њи хо ви ју на ци 
МИ ЛЕ НА, СТА ША, ЛА ЗАР, СИМ КЕ, ТО-
ДОР, ТА МА РА, МАР КО, НА ТА ЛИ ЈА, ВИ-
ШЊА, а на ко ри ца ма ће те на ћи име 
по ко ји ма су пре по зна тљи ви – Ми ро-
сла ва Ђу шић.

По здрав с по што ва њем, ко ле ги ни ца 
из по ште 11111 Бе о град 17

Ми ро сла ва Ђу шић-Не дељ ко вић

Провинцијалка
– II део Београђанка
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Јед но днев на бај ка
По след њег да на ав гу ста, но во сад-

ска Син ди кал на ор га ни за ци ја Син-
ди ка та ПТТ Ср би је је за сво је чла но ве 
и оста ле за ин те ре со ва не упри ли чи ла 
јед но днев ну бај ку – по се ту Ет но се лу 
Ста ни ши ћи. Два ауто бу са, ко ја ни су 
би ла до вољ на да при ме све за ин те ре-
со ва не из РЈ „Но ви Сад“, упу ти ла су се 
тог ју тра пре ма Бје љи ни. На кон са мо 
не ко ли ко ки ло ме та ра од Па вло ви ћа 
ћу при је, од но сно гра ни це са Ре пу бли-
ком Срп ском, на шли смо се на са мом 
пра гу из не на ђе ња.

Ка да у сред сем бер ске рав ни це, та-
ко ре ћи из ку ку ру зи шта, уђе те у Ет но 
се ло Ста ни ши ћи, као да за ко ра чи те у 
бај ку, у про стор из ван са да шњег вре-
ме на и по зна тих при зо ра. Чи ни вам се 
да је овај бај ко ви ти бре жуљ ка сти ком-
плекс не ко, по пут оазе у сред пу сти ње, 
спу стио у рав ни цу. Ипак, ни је ни ка кво 
чу до у пи та њу, већ же ља да се са чу ва 
пред ста ва о јед ном вре ме ну и кул ту-
ри жи вље ња са кра ја 19. и по чет ка 20. 
ве ка. Во ђем том же љом, Бо рис Ста ни-

шић, вла сник ет но се ла, по чео је са ње-
го вим уре ђе њем 2003. го ди не. Нај пре 

је до вла чио зе мљу и пра вио ве штач ка 
бр да, је зе ра и по то ке ка ко би на пра вио 
пра во пла нин ско окру же ње. А он да је 
у ње га по чео да сме шта аутен тич не ку-
ће са про сто ра Ва ре ша и ро ма ниј ског 
пла тоа ода кле су пре но ше не брв но по 
брв но и у Ста ни ши ћи ма по но во сла га-
не на исти на чин као што се то ра ди ло 
сто ти на ма го ди на уна зад.

Ис ку сни мај сто ри ре ста у ра ци је су 
им при то ме про ду жи ли жи вот за чи-
тав је дан век. Не ке од њих део су апарт-
ман ског на се ља, њи хов спољ ни из глед 
је аутен ти чан, а ен те ри јер је при ла го-
ђен са вре ме ним по тре ба ма го сти ју. 
Ком плек сом до ми ни ра ју ма на стир по-
све ћен Све том оцу Ни ко ли лет њем и 
хо тел „Пирг” ко ји је та ко ђе са гра ђен у 
ет но сти лу, а јед на хо тел ска ку ла је по-
ку шај ре пли ке пир га Све тог Са ве на Хи-
лан да ру. Се ло се са да про сти ре на око 
50.000 ква драт них ме та ра и пред ста-
вља сво је вр сни му зеј на отво ре ном. 

Је зе ра, по то чи ћи, бре жуљ ци, мо-
сти ћи, брв на ре, во де ни це, ла бу до ви 
и од лич но укло пље не гра ђе ви не 
– ре пли ке исто риј ског и ре ли гиј-

ског зна ча ја, ни ко га ни су оста ви ли 
рав но ду шним. На кон оби ла ска ет но 
се ла и ор га ни зо ва ног руч ка у ет но ре-
сто ра ну усле ди ле су „сло бод не ак тив-
но сти“ – од фо то гра фи са ња, још јед не 
шет ње по се лу, ку по ви не су ве ни ра, 
до ла га ног од мо ра уз пи ће. Не ки су 
се, пре то ва ре ни обил ним руч ком и 
до брим рас по ло же њем, оку ша ли и у 
во жњи чам цем, ко ја се „очас по сла“ 
пре тво ри ла у аван ту ру по си сте му „ти 
ве слаш, ја од ма жем“ и „ко ли ко је још 
по треб но да би се пре вр ну ли“. При-
су ство хра бре управ ни це у дру штву 
ве се лих по шта ра да ло је овој ак ци ји 
до зу озбиљ но сти, па во жњу, у ма ни ру 
на ше про фе си је, мо же мо на зва ти „ме-
ре њем пре ђе ног пу та чам цем“.

Ве о ма до бра ор га ни за ци ја, по чев 
од удоб них ауто бу са до по слу же ња 
сен дви чи ма и на пи ци ма  то ком пу то-
ва ња, сун ча но вре ме, од ли чан из бор 
де сти на ци је, сим бо лич на це на из ле та 
и ве ли ки број ор них за ова кву „ак ци ју“, 
да ли су но ви за да так Син ди ка ту - да по-
но ви ова кво дру же ње. На истом или 
не ком дру гом за ни мљи вом ме сту. 
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