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По зи вом на пре го во ре, по кре
ну ли смо ме ха ни зме син ди кал не 
бор бе ко ји би тре ба ло да до ве ду до 
по бољ ша ња ма те ри јал ног и со ци
јал ног по ло жа ја за по сле них. Пр ва 
„рун да” пре го во ра одр жа на је 11. 
фе бру а ра. Са јед не стра не сто ла на
шли су се за јед но пред став ни ци оба 
ре пре зен та тив на син ди ка та, док је 
са дру ге стра не се део ге не рал ни 
ди рек тор Го ран Ћи рић са сво јим ти
мом.

Оба ре пре зен та тив на син ди ка
та су из ло жи ли ди рек то ру зах те ве 
члан ства и став на шег син ди ка та да 
је нео п ход но да се из на ђе на чин ка
ко би се за ра де уве ћа ле. Го спо ди ну 
Ћи ри ћу и пред став ни ци ма по сло
вод ства је пре до че но да ни смо има
ли прак тич но ни ка кво зна чај ни је по
ве ћа ње за ра да већ две го ди не, али и 
да је на гло по гор ша ње еко ном ских 
при ли ка у зе мљи не га тив но ути ца ло 
на стан дард рад ни ка По ште. У по
след ње вре ме, на и ме, за де си ло нас 
је енорм но по ве ћа ње це на хра не, 
енер ге на та, услу га, а не тре ба за бо
ра ви ти ни пад кур са ди на ра. Све то 
за јед но узро ко ва ло је да су пла те по
штан ских рад ни ка, и по ред то га што 
су но ми нал но исте већ ду же вре ме, 
прак тич но ума ње не за 40 од сто.

Пре го ва ра чи ма са дру ге стра не 
сто ла је за ме ре но што се хва ле по
слов ним ус пе си ма и то са мо због 
чи ње ни це да ти ус пе си и све ве ћи 
обим по сла ни су би ли пра ће ни аде
кват ном на док на дом за по сле ни ма. 
Све сни смо ми по сто је ће кри зе и 
то га да не жи ви мо у др жа ви у ко јој 
вла да бла го ста ње, зна мо и ста ње на 
ра чу ну Пред у зе ћа и ка кве су мо гућ
но сти, али нам си ту а ци ја у ко јој се 
рад ни ци на ла зе на ла же да по ку ша
мо и оно што на пр ви по глед из гле
да не мо гу ће.

ЗА ПО ЧЕ ТИ ПРЕ ГО ВО РИ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НИХ СИН ДИ КА ТА СА ПО СЛО ВОД СТВОМ

Тема–повећањезарада
Из вр шни од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је, на осно ву зах те ва са те ре на, упу тио је по зив ге не рал ном ди рек то ру Јав

ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” да се от поч ну хит ни пре го во ри о стан дар ду и ма те ри јал ном по ло жа ју за по
сле них у По шти. Очи то је све ве ће не за до вољ ство рад ни ка, чла но ва на шег син ди ка та, пр вен стве но због сма ње ња 
ре ал не вред но сти за ра да, док је у исто вре ме до шло до по ве ћа ња оби ма по сла. Оче ку је мо раз у ме ва ње и по моћ 
по сло вод ства ка ко би пре ва зи шли ова те шка вре ме на и са чу ва ли Пред у зе ће и за по сле не.

Пре не ли смо ге не рал ном ди рек
то ру шта о све му то ме ми сле за по
сле ни. Ре кли смо му да осе ћа мо да 
је стр пље ње рад ни ка при кра ју и 
то не са мо због ста ња у По шти већ 
и због укуп ног ста ња у срп ској при
вре ди, због ка та стро фал не по ли ти
ке це на и кри ми на ла и ко руп ци је на 
сва ком ко ра ку. Наш је зах тев да се 
уозби љи мо и искре но учи ни мо до
дат ни на пор ка ко би се ма те ри јал ни 
по ло жај за по сле них по пра вио. Рад
ни ци По ште то за слу жу ју сво јим за
ла га њем и од но сом пре ма По шти и 
по ред чи ње ни це да ни су аде кват но 
пла ће ни за свој рад.

Си гур ни смо да по сто ји мно го по
зи ци ја за уште де, уну тра шње пре
ра спо де ле и по моћ др жа ве ка ко би 
оства ри ли тај циљ. Пред у зе ће и др
жа ва мо ра ју да по ка жу раз у ме ва ње 
за чи ње ни цу да се са овом пла том 
ви ше не мо же до сто јан стве но жи
ве ти.

Пра ти мо и де ша ва ња на син ди
кал ној сце ни Ср би је, што ће има
ти ути ца ја и на де ша ва ња у на шем 
Пред у зе ћу. Са да нам је по треб но је
дин ство ме ђу на ма и са ко ле га ма из 

дру гог ре пре зен та тив ног син ди ка
та. Ни је вре ме за не ре ал на обе ћа ња 
и до ка зи ва ње ко је ве ћи син ди ка
лац, као ни за до дво ра ва ње рад ни
ци ма, ве ће је вре ме да се до след
ним и лич ним за ла га њем из бо ри мо 
за ре зул тат.

Ге не рал ни ди рек тор и ње гов тим 
су при хва ти ли на ше ар гу мен те и са
гла си ли се да вре ме у ко ме жи ви мо 
и це ло куп но ста ње у при вре ди има 
ути ца ја на све нас. Из ра зи ли су раз
у ме ва ње за по ло жај на ших рад ни ка, 
али и ре зер ву у по гле ду мо гућ но
сти за зна чај ни је по ве ћа ње за ра да. 
Син ди ка ти ма је пред ло же но да се у 
ро ку од се дам да на по но во одр же 
пре го во ри, а да до та да струч не слу
жбе Пред у зе ћа из а на ли зи ра ју све 
по зи ци је и пре ло же на чин за уве ћа
ње за ра да.

Син ди ка ти ће са сво је стра не да ти 
пре ло ге о то ме где ви де по тен ци јал
не ре зер ве и на чин да се обез бе де 
сред ства за уве ћа ње ма се за ра да.

На ста вак пре го во ра сле ди, а о 
њи хо вом то ку ће те се ин фор ми са ти 
у бил те ни ма и на сај ту на шег син ди
ка та.

Преговори са пословодством: Повећање зарада је била главна тема
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Из пројекта: Главни поштански центар „Београд”

Ка мен те ме љац за из град њу 
Глав ног по штан ског цен тра 

„Бе о град” у Угри но вач кој ули ци у 
Зе му ну, ко нач но је по ло жен кра
јем про шле го ди не, та ко да срп ски 
по шта ри ко нач но мо гу да пред ви
де крај из град ње по штан ског „Ска
дра на Бо ја ни”. Од лу ка о из град њи 
тог зна чај ног објек та за По шту Ср
би је до не та још 1971. го ди не, али 
се тај про је кат тек сад ре а ли зу је. 
Раз ло зи су пре све га по ли тич ки, 
јер су се ру ко вод ства сме њи ва ла 
и сва ко је до но сио не ки свој, но ви 
кон цепт. 

По шта, на жа лост не по слу је на 
основ ним тр жи шним прин ци пи ма 
јер је не во ди стру ка већ по ли ти
ка, а ка ко су из бо ри би ли че сти, та
ко су ме ња на и ру ко вод ства на ше 
ком па ни је а са мим тим и кон цеп
ци је. У нај бо љем слу ча ју „вр те ли” 
смо се у че тво ро го ди шњим ци клу
си ма што је би ло не до вољ но да 
се за ко ра чи у овај ве ли ки и ду го
роч ни про је кат. Све у све му, осим 
Ал ба ни је, Ср би ја је оста ла је ди на 
зе мља у Евро пи ко ја не ма ауто ма
ти зо ва ну пре ра ду по штан ских по
ши ља ка.

Син ди кал на те ма
Наш син ди кат се овом те мом ба

вио го ди на ма и то, пре све га, због 
ло ших усло ва ра да у по сто је ћим 
по штан ским цен три ма. По себ но је 
те шко ста ње у бе о град ском ГПЦу 
где усло ви за нор ма лан рад прак тич
но и не по сто је. Ства ри се до дат но 
ком пли ку ју у то ку зи ме јер се нај ве
ћи део по сла оба вља на отво ре ном 
про сто ру. По ред то га, до дат ну опа
сност пред ста вља и чи ње ни ца да је 
до ми нант но за сту пљен ма ну ел ни 
рад па су че сте по вре де за по сле них.

ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА ГЛАВНИ ПОШТАНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”

ПОШТАРИКОНАЧНОДОБИЈАЈУ
СВОЈУКУЋУ

У Београду се гради пословнопроизводни објекат површине од око 28.000 м2, који ће бити чвориште аутомат
ске прераде поштанских пошиљака у Републици. Водећи рачуна о равномерном регионалном развоју, паралело 
креће градња ГПЦа „Нови Сад”, који ће бити на локацији садашњег Аутосервиса, док ће се у Нишу радити детаљна 
адаптација зграде ГПЦ „Ниш”.

Ово су са мо не ки од раз ло га да се 
ра ду је мо по чет ку из град ње по штан
ских цен та ра и уво ђе њу ауто мат ске 
об ра де по ши ља ка у наш си стем. 

Ипак, раз ми шља мо уна пред и 
по ста вља мо пи та ње шта ће се де
си ти са рад ни ци ма са да шњих по
штан ских цен та ра ка да се рад са 
по шиљ ка ма ауто ма ти зу је. Ис ку ства 
по штан ских упра ва из окру же ња, 

ко је су дав но пре нас ауто ма ти зо ва
ле свој рад, го во ре нам да је сву да 
до шло до зна чај ног сма ње ња бро ја 
за по сле них и да су по себ но на уда
ру би ли ста ри ји рад ни ци ко ји ни су 
мо гли да при хва те но ва зна ња и тех
но ло ги је.

При ме ра ра ди, јед на ма ши на за 
сор ти ра ње стан дард них пи смо но
сних по ши ља ка за је дан сат ра да 
об ра ди из ме ђу 45 и 60 хи ља да по
ши ља ка, а по тре бан је са мо је дан 
рад ник за ње но основ но функ ци о
ни са ње, па смо с пра вом за бри ну ти. 
Ово ће би ти те ма ко јом ће мо се ба
ви ти у на ред ном пе ри о ду и сва ка ко 
да не ће мо до зво ли ти да рад ни ци 
оста ну не за шти ће ни у про це су пре
ла ска на но ви си стем ра да. 

Кре ће се из Бе о гра да
Глав ни по штан ски цен тар „Бе о

град” про сти ра ће се на зе мљи шту 
по вр ши не 5,7 ha, у Ули ци Угри но
вач ка бб, Оп шти на Зе мун. Ло ка ци ја 
ГПЦ „Бе о град” на ла зи се на обо ду 

Статистика
По шта Ср би је у про се ку днев но 

об ра ди око ми ли он по штан ских 
по ши ља ка, од че га ви ше од 98 од
сто чи не пи смо но сне по шиљ ке. 
Пред ви ђе но је да се ауто ма ти зо ва
но сор ти ра ње стан дард них по ши
ља ка вр ши за 3486 пра ва ца сор
ти ра ња. Сор ти ра ње по ши ља ка до 
ни воа ре јо на вр ши ће се у бе о град
ском ГПЦу за све по ште ко је има ју 
че ти ри и ви ше ре јо на (укуп но 1336 
ре о на), док ће се за оста ле, сор ти
ра ње вр ши ти до ни воа по ште (451 
обје кат ЈПМ).
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спољ ног са о бра ћај ног пр сте на Гра
да Бе о гра да, уз Ауто пу те ве Е70 и 
Е75, ко ји су са став ни део европ ског 
Ко ри до ра 10. 

Глав ни по штан ски цен тар „Бе о
град”, укуп не по вр ши не око 28 000 
m2, об у хва та ви ше обје ка та, од ко
јих је по треб но из дво ји ти ха лу за 
про из вод њу (ауто ма ти зо ва но сор
ти ра ње по ши ља ка, хи брид на по шта, 
по стек спрес, би знис сер вис, пре ра
да пи са ма и па ке та у ме ђу на род ном 
са о бра ћа ју) и управ ни део згра де. У 
објек те ће би ти ин ста ли ра на нај са
вре ме ни ја опре ма по мо ћу ко је ће 
би ти у пот пу но сти ауто ма ти зо ва на 
об ра да по шиљ ки и ство ре ни усло
ви ра да при ме ре ни 21. ве ку, а гра
ђа ни ма ће би ти пру жа не ква ли тет
ни је услу ге.

Ка мен те ме љац су по ло жи ли пре
ми јер Ср би је Мир ко Цвет ко вић, 
гра до на чел ник Бе о гра да Дра ган 
Ђи лас и ге не рал ни ди рек тор Јав ног 
пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” 
Го ран Ћи рић, док је Ње го ва све тост 
Па три јарх срп ски го спо дин Ири

те. Пот пу на им пле мен та ци ја и пре
ла зак на но ви си стем ра да се оче ку
је до кра ја те го ди не. 

Пре ма ре чи ма љу ди ко ји во де овај 
про је кат, од пре суд не је ва жно сти и 
да се сви за по сле ни ак тив но укљу
че у ову ва жну по штан ску при чу, јер 

неј оба вио чин осве ће ња те ме ља 
објек та.

Сам са став де ле га ци је ја сно го во
ри о ва жно сти чи та вог про јек та за 
По шту, али и за чи та ву за јед ни цу.

Шта сле ди
Пре ма усво је ној стра те ги ји и пла

но ви ма у мар ту ове го ди не се оче
ку је из бор до ба вља ча опре ме, док 
је за вр ше так ра до ва и са ма уград ња 
ма ши на пред ви ђе но за март 2012

нас че ка и низ про ме на и при пре ма, 
ка ко ин тер них та ко и екс тер них. Ни
је до вољ но са мо на пра ви ти згра ду и 
ку пи ти ма ши не.  Мо ра по сто ја ти бо
ља ор га ни зо ва ност уну тар си сте ма, 
мо ра се ра ди ти на уна пре ђе њу опе
ра тив них про це са, спро ве сти обу
ке и очу ва ти по сао за све рад ни ке. 
Исто вре ме но, сле ди нам те сна са
рад ња са ко ри сни ци ма – они од нас 
тре ба да чу ју и раз у ме ју ко је им то 
пред но сти до но си ауто ма ти за ци ја, 

за што је ва жно да ко ри сте стан дар
ди зо ва не по шиљ ке, да их пра вил но 
адре су ју, да упи шу ПАК.

Гра ди до ма ћа при вре да
По што је сви ма по зна та по слов

на ори јен та ци ја По ште Ср би је да 
се осла ња мо на до ма ћу при вре ду, 
про јек то ва ње обје ка та је по ве ре но 
углед ној ком па ни ји „Ма ши но про
јект КО ПРИНГ”, док ће ра до ве на ГПЦ 
„Бе о град” из во ди ти кон зор ци јум у 
чи јем су са ста ву „Ин теркоп Ша бац” 
и „Тер мо ин же ње ринг”из Бе о гра да. 

Па ра лел но, тим ко ји ра ди на тех
нич котех но ло шкој кон цеп ци је 
пред ло жи ће у ме ђу вре ме ну ко је 
ма ши не тре ба да  се на ба ве.  До сад 
су има ли при ли ке да се упо зна ју са 
нај са вре ме ни јом опре мом за ауто
мат ску пре ра ду пи са ма, ти ско ви на, 
па ке та и ро бе, ко ју су пре зен то ва ли 
за ин те ре со ва ни европ ски и свет
ски про из во ђа чи: Bo we Bell Ho well, 
El sag, NEC, Pit ney Bo wes, Si e mens, 
Solystic, Tos hi ba, Van Der Lan de. За
јед нич ке ка рак те ри сти ке свих по
ну ђа ча су ду го го ди шње ис ку ство у 
про из вод њи опре ме и ре ше ња за 
ауто мат ску пре ра ду по ши ља ка.

На кра ју тре ба ре ћи да сви за јед
но има мо пра во да се ра ду је мо, јер 
смо све до ци по чет ка пре о бра жа ја 
по штан ске ин ду стри је у Ср би ји. ГПЦ  
зна чи бо љи так за све на ше за по сле
не, за др жа ву као на шег вла сни ка, 
али и за ко ри сни ке на ших услу га.

У Нишу ће се радити детаљна адаптација зграде ГПЦ-а

Нови Сад: Нови центри ће имати препознатљив изглед
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Син ди кал ни при о ри те ти, без об
зи ра на вре ме и ме сто, увек су 

по зна ти: очу ва ње рад них ме ста и по
бољ ша ње стан дар да и усло ва ра да 
за по сле них. То је не што ис под че га 
се не мо же ићи, а све оста ло је над
град ња ко ја бит но за ви си од мно го 
дру гих чи ни ла ца. То што при вред ни 
и со ци јал ни ам би јент Ср би је и окру
же ња у мно го ме су жа ва мо гућ но сти 
де ло ва ња, не зна чи да ту тре ба ста
ти. Што се ти че при о ри те та Син ди
ка та ПТТ Ср би је у 2011. го ди ни ка да 
оста је мо по пр ви пут без ,,вла сни
штва” над Те ле ко мом, то је сва ка ко 
хва та ње у ко штац са чи ње ни ца ма 
ко је тај до га ђај но си сам по се би, а 
то је рад на те ре ну ка ко би смо за по
сле ни ма пре до чи ли си ту а ци ју да у 
на ред ном пе ри о ду тре ба до ка за ти 
да је По шта са мо о др жив си стем. То 
ће из и ски ва ти до ста ра да, рад не ди
сци пли не, но вих по сло ва и услу га, 
про ме не не ких го ди на ма уста ље
них на ви ка. Али све те жр тве оправ
да ва ју циљ, а то је обез бе ђи ва ње 
ег зи стен ци је за 15.000 за по сле них. 
Не мам ди ле му да ће мо за јед но у 
то ме и ус пе ти – ис ти че у од го во ру 
на пи та ње „По шта ра” о то ме шта су 
при о ри те ти Син ди ка та ПТТ Ср би је 
у 2011. го ди ни пред сед ник на шег 
син ди ка та Алек сан дар Па вло вић.

Успе шно сте за вр ши ли ко лек
тив но пре го ва ра ње, што је 

кра јем 2010 го ди не до би ло ви со
ке оце не за по сле них у По шти. 

Шта је на вас оста ви ло по се бан 
ути сак?

Де лим ми шље ње да је ура ђен 
до бар и ква ли те тан по сао. У пре
го ва рач ком ти му за ко лек тив но 
пре го ва ра ње сам ду го и ово је тре

ћи Ко лек тив ни уго вор, уз још три 
анек са ко ја сам пот пи сао, али ми
слим да је про цес овог ко лек тив
ног пре го ва ра ња те као до ста зре
ли је и озбиљ ни је не го прет ход ни. 
Ту пре све га ми слим на ар гу мен то
ван и кон струк ти ван при ступ, ка ко 

ква ли те тан и ре спек та би лан пре го
ва рач, и то је да ло озбиљ ност це лом 
про це су пре го ва ра ња. Нео збиљ
но би би ло не ис та ћи и ко рект ност 
дру гог де ла пре го ва рач ког ти ма, 
на ро чи то ти ма по сло вод ства, ко
ји је овим пре го во ри ма при сту пио 

ПОШТАРОВ ИНТЕРВЈУ АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

Живимзаданкадаћесесиндикална
сценаискреноујединити

„Мо ра се до ста ра ди ти на по пра вља њу стан дар да за по сле них,  јер са мо за до во љан рад ник мо же да ти пун до при
нос и би ти осло нац си сте ма. Ува жа ва ју ћи све иза зо ве и те шко ће ко ји нас оче ку ју у на ред ном пе ри о ду, ду бо ко сам 
уве рен да са ова квим ка дров ским по тен ци ја лом, уз ис пу ње ње стра те шких пла но ва, По шта Ср би је и те ка ко има 
пер спек ти ву. За по сле ни су нај ве ћи ка пи тал и бо гат ство овог си сте ма” – по себ но је ис та као у раз го во ру за наш лист 
пред сед ник Алек сан дар Па вло вић

у пр вом де лу пре го во ра са ти мом 
по сло вод ства, та ко и, ре као бих на
ро чи то, у за јед нич ком на сту пу ти ма 
По ште пре ма ти му ми ни стар ста ва , 
тј. Вла де Ср би је. Ар гу мен ти су би ли 
основ свих ди ску си ја и це ло куп них 
пре го во ра, па се ве ро ват но и због 
то га ства ра при вид код не ких на ших 
син ди кал них ко ле га да је мо жда мо
гло и бо ље. Онај ко се бу де фо ку
си рао са мо на је дан или два чла на 
у овом Ко лек тив ног уго во ру, мо же 
му се учи ни ти да је мо гло бо ље, али 
на по ми њем да је КУ ја ко зна ча јан 
и ком плек сан акт, и да се као та кав 
мо ра и по сма тра ти и до но си ти у це
ли ни. Не ка да је по треб но по сег ну ти 
и за не ким ком про ми сом у ци љу по
ди за ња ква ли те та, ма да на гла ша вам 
да је ком про ми са овог пу та би ло ма
ње не го ика да. При хва ће ни смо као 

ја ко од го вор но и озбиљ но. И да ље 
је ово је дан од бо љих Ко лек тив них 
уго во ра, ка ко у по штан ском, та ко и 
у син ди кал ном окру же њу.

Фонд со ли дар но сти на шег Син
ди ка та ра ди пу ном па ром. Ко ли
ко је на ших чла но ва за тра жи ло 

и до би ло по моћ то ком 2010. 
го ди не и о ко јим се бољ ка ма ту 

нај ви ше ра ди?

Фонд со ли дар но сти на шег Син ди
ка та је ин сти ту ци ја на ко ју смо ја ко 
по но сни. Дру га је ствар што би смо 
би ли срећ ни ји да сред ства из тог 
фон да мо же мо усме ри ти за леп ше 
ства ри не го што су бо ле сти и по мо
ћи из тог до ме на. Али, ка да је со ци
јал на и здрав стве на кар та на ших 
чла но ва та ква ка ква је сте, он да су 
по мо ћи те вр сте и те ка ко дра го це не. 
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Ако по ред по мо ћи у ле че њу, пла ћа
њу ле ко ва и по ма га ла, као и пла ћа њу 
спе ци ја ли стич ких пре гле да, тре ба 
из дво ји ти нај че шће те шке бо ле сти, 
са жа ље њем мо гу ре ћи да су то ди
ја бе тес ме ли тис, ин фар ктна ста ња и 
ра зни кар ци но ми, нај че шће дој ке. То 
са мо го во ри да су за по сле ни до ста 
на ру ше ног здра вља, што је до брим 
де лом по сле ди ца стре сног по сла и 
ло ших усло ва ра да. То је раз лог да 
и да ље вр ши мо при ти сак на по сло
вод ство да по зи ци је у бу џе ту ко је се 
од но се на ле че ње и пре вен тив ну ре
ха би ли та ци ју не сме ју тр пе ти ни ка
кве ко рек ци је, од но сно ре стрик ци је 
у бу џе ту.

У 2010. го ди ни по моћ од на шег 
Фон да со ли дар но сти је за тра жи ло 
2.134 чла но ва син ди ка та и том при
ли ком им је до де ље но по ра зним 
осно ва ма 16.557.233,18 ди на ра.

На жалост, у нашој нај ве ћој син
ди кал ној организацији, уочи ли смо 
не пра вил ности у ве зи са ко риш
ће њем сред ста ва Фон да, али смо 
од мах реаго ва ли и спре чи ли да ље 
зло употре бе. Први пут, за вре ме мог 
мандата, посег ну ли смо за најтежом 
казном коју про пи сује наш Статут 
и искључи ли смо двојицу наших 
активи ста. Појачаћемо контролу и  
учини ти све да сачувамо Фонд и да 
га за шти тимо од злонамерних људи.

Су ро вост еле мен тар них 
 не по го да и ду бо ка људ

ска со ли дар ност

Бр зо сте ре а го ва ли на кон по
тре са у Кра ље ву и по пла ва у 

Под ри њу. То ули ва по ве ре ње у 
наш Син ди кат.

И то је, на жа лост, су ро ва ре ал ност. 
У си ту а ци ји ка да Ср би ја про ла зи кроз 
нај те жи пе ри од у но ви јој исто ри ји, 
а то је пе ри од при ва ти за ци је у ери 
гло ба ли за ци је, еле мен тар не не по го
де у Кра ље ву и Под ри њу су си ту а ци
је ко је љу де до во де на руб ег зи стен
ци је и оп стан ка. Ми смо ре а го ва ли 
она ко ка ко сма тра мо да тре ба ре а го
ва ти у слич ним си ту а ци ја ма, у скла
ду са на шим ак ти ма и фи нан сиј ским 
мо гућ но сти ма. Том при ли ком смо за 
све на ше угро же не чла но ве (51 наш 
члан у Кра ље ву и 4 чла на у Љу бо ви ји) 
обез бе ди ли јед но крат ну по моћ у ви

си ни 20.000 ди на ра по чла ну. Та ко ђе 
смо, за јед но са по сло вод ством, об и
шли те љу де и из фон до ва пред у зе ћа 
им је упла ће на знат на ма те ри јал на 
по моћ. За дво је за по сле них у Кра
ље ву, чи је су ку ће нај ви ше стра да ле 
у зе мљо тре су, обез бе ђе не су мон та
жне ку ће и њи хо ва из град ња је при 
кра ју. Ве ру јем да, из ме ђу оста лог, и 
та кве ак тив но сти опре де љу ју ни во 
по ве ре ња у наш син ди кат, али ве руј
те да не же ли мо ту вр сту по пу лар
но сти, већ же ли мо да кроз ре дов не 
ак тив но сти на те ре ну, у ком па ни ји, 
ми ни стар стви ма, Вла ди, по ве ре ње 
ко је већ еви дент но има мо, учвр сти
мо и оправ да мо. 

Про те сти у Кру шев цу, Бо ру и 
Но вом Саду, по во дом из ме на 

пен зиј ског за ко на, под се ти ли су 
јав ност на син ди кал ну моћ. Има 
ли на де за је дин стве ни на ступ 

син ди ка та на на шој до ста ком
пли ко ва ној и су мор ној по ли тич

кој сце ни?

На жа лост, ми слим да је то још 
увек на ни воу те о ри је. То не зна чи да 
се син ди кал на сце на не по ли ти зу је, 
на про тив. Ми слим да син ди ка ти ко
ји има ју ни ка да до ка за ну ре пре зен
та тив ност и сна гу већ ду го не са мо 
да ко ке ти ра ју са по ли ти ком, већ 
од ње и за ви се и из ње цр пе „сна
гу”. Са дру ге стра не, Кон фе де ра ци
ју сло бод них син ди ка та (КСС) чи ји 
смо осни ва чи и сво је вр стан сто жер 
(за јед но са син ди ка ти ма Те ле ко ма, 
ЕПСа, СФО СА и дру гих сло бод них 
син ди ката), ус пе ли смо да са чу ва мо 
од ди рект них ути ца ја по ли ти ке. Не 
ка жем да ни је би ло при ти са ка, али 
за са да успе ва мо да се од у пре мо. 
Ако се Ва ше пи та ње од но си на то да 
ли по сто ји мо гућ ност да се син ди
кал ни по крет за јед нич ким на сту пом 
про мо ви ше у по ли ти ци, ми слим да 
је ту си ту а ци ја још ком пли ко ва ни ја. 
Ми слим да је тзв. „ли дер ска бо лест” 
од ко је бо лу ју мно ги син ди кал ни пр
ва ци, (ма ко ли ко то де ло ва ло нео
збиљ но), не пре мо сти ва пре пре ка. 
Ка да ни је мо гло би ти ком про ми са у 
син ди кал ном де ло ва њу, где је обич
ном смрт ни ку не схва тљив тај огро
ман ан та го ни зам син ди ка та ко ји би 
тре ба ли да стре ме ка истом ци љу, 
ка ко ће га би ти у по ли ти ци, где је 

сва ки члан син ди ка та за себ но по
ли тич ко би ће. По сто је син ди ка ти по 
Евро пи ко ји су са ста вље ни од по ли
тич ких фрак ци ја, и као та кви до бро 
функ ци о ни шу, али за то је по треб но 
ис ку ство у де мо кра ти ји и дру га чи
јем при вред ном ам би јен ту од оног у 
ко ме смо ми жи ве ли и жи ви мо. Све
до ци смо све уче ста ли јег при су ства 
син ди кал них де ле га ци ја на пар тиј
ским кон гре си ма, скуп шти на ма и 
про мо ци ја ма. По ли ти ка је уочи ла 
да је СИН ДИ КАТ по тен ци јал и сна га, 
још са мо да то схва те и син ди кал ци, 
и да то ма те ри ја ли зу ју, али у окви ру 
син ди кал не бор бе.

Од лич на по зи ци ја у 
Кон фе де ра ци ји 

сло бод них син ди ка та

Наш син ди кат је ви со ко ко ти
ран у раду Кон фе де ра ци је сло
бод них син ди ка та. Да ли је то 

мо жда знак бу ду ћег син ди кал ног 
је дин ства?

Наш пре вас ход ни циљ у КССу је да 
нај зад до би је мо ре пре зен та тив ност 
на ре пу блич ком ни воу, ко ју смо до
ка за ли у отво ре ном по ступ ку, са око 
200.000 чла но ва. На тај на чин би смо 
ле гал но мо гли да из но си мо ста во ве 
и пред ло ге на ин сти ту ци о нал ном 
ни воу, у окви ру СЕСа, сед ни ца Вла
де, окру глих сто ло ва, итд. Та ко би до 
из ра жа ја до шле ини ци ја ти ве, иде је 
и пред ло зи ко је за са да те шко пла
си ра мо због оп струк ци је „ве ли ких” 
син ди ка та и ме диј ске, да не ка жем 
бло ка де, али бар не за ин те ре со ва но
сти. Жи вим за дан ка да ће се син ди
кал на сце на искре но ује ди ни ти, али 
ми слим да ћу би ти ус кра ћен за то за
до вољ ство, бар за вре ме мог ак тив
ног ба вље ња син ди ка том.

Про шле го ди не сте по тре ћи 
пут за ре дом иза бра ни за пред

сед ни ка. То је сва ка ко ве ли ко 
при зна ње и по твр да да је до бар 
ре зул тат нај бо ља из бор на пре
по ру ка. Је су ли оства ри ви ци ље

ви Ва шег про гра ма?

И ја то до жи вља вам као не ку вр
сту при зна ња за „ми ну ли рад”. Без 
ла жне скром но сти, сма трам да је 
у прет ход на два ман да та ура ђе но 
до ста, уз кон ста та ци ју да је ве ро
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ват но мо гло и ви ше, али исто та ко 
са уве ре њем да сам ра дио из нај бо
ље на ме ре она ко ка ко сам сма трао 
да тре ба. По ну дио сам члан ству на 
из бор пр вен стве но сво је ис ку ство, 
кон ти ну и тет у ра ду и ре зул та те ра да 
у прет ход ном пе ри о ду и они су то 
оце ни ли као за до во ља ва ју ће и по
ве ри ли ми још је дан ман дат. Мно ге 
ства ри не за ви се са мо од пр вог чо
ве ка, че сто је то ко лек тив на од лу ка, 
као што је чи ње ни ца да је син ди кал
ни по сао у нај ве ћем де лу тим ски по
сао, и ко то не схва ти има про блем. 
Би ло је пе ри о да ка да и у на шем 
Син ди ка ту ни је све оди са ло хар мо
ни јом, али је за до вољ ство тим и ве
ће ка да из јед не та кве дис хар мо ни
је из ву че те ква ли тет ну од лу ку. Оно 
што је већ са да еви дент но, то је да 
је нај но ви јим ко рек ци ја ма Ста ту та 
де фи ни са на ор га ни за ци о на струк
ту ра Син ди ка та, Из вр шни од бор је 
до био зна чај ни ју уло гу и то већ да
је од ре ђе не ре зул та те. Де фи ни тив
но, по оп штој оце ни, наш Син ди кат 
је из ра стао у је дан вр ло озби љан, 
од лу чан и ја ко ре спек та би лан син
ди кат на свим ни во и ма. То је и ја ко 
до бра по ла зна осно ва за оства ри ва
ње про грам ских ци ље ва, ка ко мо јих 
та ко и Син ди ка та у це ли ни.

Ка ко оце њу је те до ме те сти му
ла тив ног од ла ска за по сле них из 

По ште?

Сти му ла тив ни од ла зак је ја ко до
бар вид кон со ли до ва ња бро ја за по
сле них у ве ли ким си сте ми ма ка кав 
је и По шта. То што крај њи ре зул та
ти тог про гра ма не ка да од сту пе од 
оче ки ва ног и пла ни ра ног, је про
блем дру ге вр сте. С об зи ром на то 
да сам уче ство вао у ра ду свих пет 
ко ми си ја до са да, мо гу ре ћи да пу но 
пу та ре зул та ти не бу ду у окви ру оче
ки ва них. Ма да се у стар ту де фи ни шу 
циљ не гру пе, ни ка да до са да ни смо 
ус пе ли да ани ми ра мо до во љан број 
за по сле них из тих гру па. Де лом је 
за кон ска ре гу ла ти ва та ко ја не до
зво ља ва дис кри ми на ци ју у сми
слу де фи ни са ња гру па ко је не мо гу 
кон ку ри са ти на кон курс, а са дру ге 
стра не, при ја вљу ју се љу ди у пу ној 
сна зи и са ма ло го ди на ста жа.

Уко ли ко бу де још слич них про гра

ма, ин си сти ра ће мо да он ва жи са мо 
за стро го де фи ни са не гру пе за по
сле них, па по це ну и сла би јег од зи
ва. Оно што је та ко ђе бит но да би 
све то има ло ика квог сми сла, је сте 
стро га кон тро ла за по шља ва ња уз 
ак ти ви ра ње уну тра шњих ка дров
ских ре зер ви, на че му ће мо та ко ђе 
ин си сти ра ти. За крај, да ре зи ми ра
мо: ре зул та ти сти му ла тив ног од ла
ска сва ка ко по сто је, али су ис под 
оче ки ва них.

Ко ли ко је при ме тан ути цај на
шег син ди ка та на рад Управ ног 

од бо ра Јав ног пред у зе ћа ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја”?

Ако ме пи та те да ли по сто ји еви
ден тан ути цај син ди ка та, са ак цен
том на Синдикат ПТТ Србије, мо гу 
од го вор но ре ћи да он и те ка ко 
по сто ји. С об зи ром на то да по ред 
при су ства чла на Управ ног од бо
ра из на ших ре до ва са пра вом гла
са (г. Слав ко То па лов), сед ни ца ма 
при су ству је, са пра вом ди ску си је, 
и пред сед ник Син ди ка та (или ли
це ко је он овла сти), то сед ни ци ма у 
ве ћи ни слу ча је ва да је и со ци јал но
син ди кал но од го во ран пе чат. Ди
ску си је су углав ном ар гу мен то ва не 
и кон струк тив не и на дам се да да ју 
до при нос ква ли те ту од лу ка. Ако ме 
пак пи та те ко ли ко је при ме тан тај 
ути цај, во лео бих да то чу јем од Вас, 
јер та вр ста оце не је на члан ству и 
за по сле ни ма.

До бра са рад ња је 
нај бо љи пут до успе ха

Ка ко са ра ђу је те са ге не рал ним 
ди рек то ром По ште Го ра ном 

Ћи ри ћем?

Као чо век ко ји је ду го на овом ме
сту, од по чет ка свог пред сед нич ког 
ман да та за сту пам те зу да је са рад
ња из ме ђу син ди ка та и ме наџ мен
та нео п ход на за до бро функ ци о
ни са ње си сте ма. При то ме ми слим 
на ко рект ну са рад њу, у ин те ре су и 
за по сле них и ком па ни је. То, на рав
но, под ра зу ме ва са рад њу у стро го 
де фи ни са ним окви ри ма. Ту не ма 
ме ста ни ти „сер вил ном” по на ша њу 
син ди ка та, ни ти „анар хи стич ном” 
по на ша њу по сло вод ства. Си нер гет
ско де ло ва ње на про бле ме је опро

ба ни, го то во не по гре ши ви ре цепт 
за ре ша ва ње про бле ма. Што се ти
че мо је лич не са рад ње, сма трам да 
је би ла ко рект на са свим до са да
шњим ге не рал ним ди рек то ри ма. То 
је слу чај и са го спо ди ном Ћи ри ћем, 
ма да је вре ме и по слов ни ам би јент 
та кав да сло бод но мо гу ре ћи да је 
та са рад ња нај кон крет ни ја и нај ко
рект ни ја до са да.

Да ли је са рад ња са Син ди ка том 
ПТТ „Не за ви сност” на обо стра

но за до вољ ство?

Да ли је за до вољ ство обо стра но 
не знам, али што се ме не ти че ми
слим да је са рад ња ја ко ко рект на. 
При то ме ми слим на са рад њу вр
ха два син ди ка та и мо ју са рад њу 
са го спо ђом Сне жа ном Мар ко вић. 
Што се пак те ре на ти че, та мо је си
ту а ци ја „ша ре на” и не би се мо гла 
на зва ти сјај ном. Ве ро ват но је раз
лог за те две раз ли чи те плат фор
ме у зна ча ју ме ђу соб не са рад ње, 
јер је на нај ви шем ни воу са рад ња 
ре пре зен та тив них син ди ка та го то
во нео п ход на, на ро чи то при ли ком 
до но ше ња нај бит ни јих ака та (Ко
лек тив ни уго вор, си сте ма ти за ци ја, 
план по сло ва ња, стра те шке ин ве
сти ци о не од лу ке, ра зни спо ра зу
ми и пра вил ни ци итд). На те ре ну се 
пак про бле ми ло кал ног ка рак те ра 
до ста те же ре ша ва ју, увек се ва га ју 
од но си по сло дав ца пре ма јед ном 
и дру гом син ди ка ту, ко ји „ли дер” 
ужи ва ве ћи ауто ри тет код ди рек то
ра и за по сле них и то ме слич но. Го
то во увек се, по сле бур них ре ак ци
ја, на ђе ком про ми сно ре ше ње, али 
та вр ста ли дер ства оста је за не ку 
дру гу при ли ку. Ауто ри те том вр ха 
син ди ка та се те си ту а ци је пре ва зи
ла зе – и иде мо да ље.

Би ли сте у по се ти по штан ским 
син ди ка ти ма у Не мач кој, Грч кој, 

Тур ској, Хр ват ској, Сло ве ни ји, 
Ма ђар ској... Ко ли ко су, у це ли ни 
по сма тра но, они ис пред нас, а 
по себ но у оства ри ва њу син ди

кал них зах те ва?

Об и шао сам то ком ових го ди на 
до ста по штан ских упра ва и син
ди кал них цен тра ла и сте као увид 
у ни во раз ви је но сти, ка ко ком па
ни ја та ко и син ди ка та. Што се по
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штан ских упра ва ти че, ве ро ват но 
ће те се из не на ди ти, али раз ли ке 
ни су дра стич не. Од но сно, раз ли
ке су на ни воу раз ви је но сти при
вре да др жа ва тих зе ма ља. Је ди ни 
наш хен ди кеп, по ред при вред ног 
раз во ја зе мље, је сте не до ста так 
мо дер ног ло ги стич ко – сор тир ног 
по штан ског цен тра. Бо гу хва ла, 
нај зад је от по че ла и ре а ли за ци ја 
тог про јек та, по ста вљен је ка мен 
те ме љац ГПЦ –а у Бе о гра ду и у том 
па ке ту је и про ши ре ње цен та ра у 
Но вом Са ду и Ни шу. То ће бит но 
по пра ви ти усло ве ра да за по сле
них ка ко у цен три ма та ко и у до
ста ви, по бољ ша ти ни во ква ли те та 
на ших услу га и ис пу ни ти европ ске 
стан дар де.

Оно по че му смо, на на ше ве ли
ко из не на ђе ње, из над ве ћи не по
штан ских упра ва у окру же њу, то је 
ни во но вих са вре ме них услу га и 
при ме на но вих сер ви са (САП, ТИС, 
ПАК, тре кен трејс, уго вор не по ште, 
плат ни про мет, би о ме триј ска до ку
мен та на шал те ри ма, фран ши зинг 
итд). Де ле га ци је стра них по штан
ских упра ва оста ју за те че не ка да 
се су о че са тим чи ње ни ца ма и не 
рет ко те шка ср ца при зна ју да смо 
у мно гим сег мен ти ма стра те шког 
раз во ја да ле ко из над њих (Сло ве
ни ја, Хр ват ска, Ру му ни ја, Бу гар ска, 
Ма ђар ска итд). На ту чи ње ни цу и 
ми че сто за не ми мо. Али – то је та
ко. За по сле ни ма је основ ни ре пер 
за успе шност за ра да, по ко јој смо 
још увек иза њих, али и то ће вре
ме ном до ћи на сво је ме сто.

Што се пак син ди ка та ти че, ми
слим да ту не за о ста је мо пу но. 
Мо ра мо при то ме узе ти у об зир 
по ли тич ки и при вред ни ам би јент 
тих зе ма ља, јер ве ћи на њих има 
ду го го ди шње ис ку ство сти ца но на 
по ли тич ким и син ди кал ним пре
ви ра њи ма. Јер, те шко је по ре ди ти 
се са син ди ка ти ма ко ји ег зи сти ра
ју у ко лев ци де мо кра ти је (Грч ка) 
или ба сти о ни ма нео ли бе рал ног 
ка пи та ли зма (Не мач ка, Ита ли ја, 
Фран цу ска). Ду го го ди шња бор ба 
рад нич ке кла се је код ге не ра ци ја 
уса дио тај бун тов нобор бе ни став 
пре ма про бле му. Та ко је, ре ци мо, 
мо гу ће да Фран цу ска са са мо 9 

од сто син ди кал но ор га ни зо ва ног 
рад ни штва бло ки ра зе мљу ме сец 
да на. Ми опет има мо пре ко 70 од
сто син ди кал но ор га ни зо ва ног 
рад ни штва, а на про тест се ода зо
ве ја ко ма ли број њих. Не по сто ји 
до вољ на свест о про бле му. Е, то је 
раз лог, ка ко сам већ ра ни је ре као, 

услу га ма и још ви ше ра да мо же мо 
оп ста ти на овом ре ла тив но ма лом 
тр жи шту. Мо ра се до ста ра ди ти на 
по пра вља њу стан дар да за по сле
них, јер са мо за до во љан рад ник 
мо же да ти пун до при нос и би ти 
осло нац си сте ма. Ува жа ва ју ћи све 
иза зо ве и те шко ће ко ји нас оче ку
ју у на ред ном пе ри о ду, ду бо ко сам 
уве рен да са ова квим ка дров ским 
по тен ци ја лом, уз ис пу ње ње стра
те шких пла но ва, По шта Ср би је и те 
ка ко има пер спек ти ву. Ипак су за
по сле ни нај ве ћи ка пи тал и бо гат
ство овог си сте ма.

Хо ће ли се и кад, по Ва шем ми
шље њу, бо ље жи ве ти у Ср би ји?

Оног мо мен та ка да се бу дем дво
у мио око од го во ра на ово пи та ње, 
ја си гур но не ћу би ти син ди кал
ни ак ти ви ста. На рав но да ве ру јем 
да ће се у Ср би ји бо ље жи ве ти, то 
про сто мо ра мо обез бе ди ти бар на
шој де ци. Си ту а ци ја је ја ко те шка и 
сма трам да је основ ни про блем у 
то ме што при вре да го то во и да не 
по сто ји. При вре да, ко ја мо ра би ти 
сто жер и ге не ра тор раз во ја зе мље, 
на ка рад ном при ва ти за ци јом је го
то во уни ште на. До шло се у си ту а
ци ју да су јав на пред у зе ћа го то во 
је ди ни из во ри при хо да ко ји др жа
ви обез бе ђу ју ег зи стен ци ју. Не мо
же се раз вој и про спе ри тет др жа ве 
ба зи ра ти на им пе ри ји тр го вин ских 
ла на ца и ком па ни ја ма из де ло кру га 
услу жних де лат но сти. То мо же ег зи
сти ра ти у ви со ко раз ви је ном по тро
шач ком дру штву, што ми сва ка ко 
ни смо. Та по тро шач ка дру штва по
тро шач ку моћ цр пе из ба зич не, ја ке 
при вре де. Тек ка да раст БДПа бу де 
при звод при вред ног ра ста, он да се 
мо же оче ки ва ти и бо љи жи вот у Ср
би ји. Јер, ни европ ска ини ци ја ти ва, 
ни члан ство у ЕУ, не ће са ми по се
би до не ти бо љи так ако не ма про
из вод ње ко ја се мо же пла си ра ти 
у Евро пу и свет. Што се ти че уво за 
из Евро пе, то га нам је пре ко гла ве. 
Ка да ће се до ћи на тај ни во жи во та 
ствар но не бих да ли ци ти рам, али 
сва ка ко прижељ ку јем и на дам се да 
је тај дан ре ла тив но бли зу.

М. Б. – Б. С.

за што смо као Син ди кат иза бра ли 
дру га чи ји при ступ ре ша ва њу про
бле ма – су о ча ва њем ар гу ме на та, 
не ис кљу чу ју ћи ни јед ног мо мен та 
ни штрајк, уко ли ко се за њим ука
же по тре ба. Упо ре ђу ју ћи син ди
ка те у окру же њу, ми слим да смо, 
и ор га ни за ци о но и прак тич но, у 
мно го че му чак и ис пред њих.

Ин ве сти ци је обе ћа ва ју 
бо ље да не

Ка ко гле да те на бу дућ ност По
ште Ср би је? 

Ин ве сти ци о ни ци клус у ко ји је 
По шта Ср би је кре ну ла обе ћа ва 
бо ље да не. При то ме ми слим на 
из град њу ГПЦа, по ла га ње оп ти ке 
дуж же ле знич ког ко ри до ра, из да
ва ње би о ме триј ских до ку ме на та 
и лич них ис пра ва на шал те ри ма 
по шта, плат ни про мет, но ве услу
ге елек трон ских ко му ни ка ци ја и 
др. Наш за да так, као во де ћег син
ди ка та, је да са чу ва мо рад на ме ста 
за по сле ни ма и да се из бо ри мо за 
што бо ље усло ве ра да, са по себ
ним ак цен том на за ра де. Јед но без 
дру го га не мо же, та ко да је ја сно да 
са мо са но вим по сло ви ма, но вим 
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СВЕ УЧЕ СТА ЛИ ЈИ ОРУ ЖА НИ НА ПА ДИ НА НА ШЕ ОБЈЕК ТЕ

Безбедностмораиматиприоритет

Жандармеријачувапоште
После серије напада на 

наше објекте држава ће ан
гажовати Жандармерију која 
ће, заједно са полицијом, па
тролирати у близини пошта и 
банака и помагати у акцијама 
потера и хапшења разбојника.

Како сазнајемо у МУПу, 
полицијске станице у свим бео
градским општинама добиће 
појачања како би се што 
ефикасније кренуло у борбу про
тив пљачкаша.

Професионалци из полиције 
упозоравају да се пљачкашима не 
пружа отпор јер су разбојници до
бро наоружани и спремни на све. 
Наши радници су добили упутства 
о понашању у случају оружаног 
напада и заиста је преко потреб
но да она буду испоштована јер 

нам је најбитније да не дође 
до људских жртава.

Како кажу у полицији, 
посебан проблем им 

стварају пљачкаши који у 
разбојништво крећу због на

гомиланих дугова и материјалних 
проблема. То су, у главном, обич
ни људи без полицијског досијеа, 
нису насилни али им је тешко ући 
у траг класичним полицијским ме
тодама истраге. Са друге стране, 
постоји група професионалаца 
који су веома опасни и сурови то
ком напада и не треба им се ника
ко супростављати.

Искрено се надамо да ће ови ко
раци полиције дати резултате јер 
сви показатељи говоре о наглом 
порасту броја напада на раднике 
Поште и њене објекте.

За бри ну ти за без бед ност на ших 
за по сле них, а на кон све уче ста ли
јих ору жа них на па да на на ше објек
те, алар ми ра ли смо над ле жне да се 
до дат но ан га жу ју ка ко би се сте пен 
без бед но сти по ди гао на ви ши ни во.

Све сни смо да По шта Ср би је ак
тив но ра ди на овом пи та њу и да је 
оства ре на до бра са рад ња са Ми
ни стар ством уну тра шњих по сло ва, 
али сма тра мо да се мо ра учи ни ти 
још ви ше ка ко би без бед ност за по
сле них би ла бо ља. По треб но је и да 
др жа ва, пре ко сво јих ин сти ту ци ја 
(по ли ци ја, пра во су ђе, за ко но дав
ство...), учи ни мно го ви ше не го до 
са да ка ко би се укуп но без бед но сно 
ста ње по ди гло на ви ши ни во.

Од бор за без бед ност и здра вље 
на ра ду по све тио је по себ ну па жњу 
овој те ми и ак тив но се укљу чио у 
ре а ли за ци ју зах те ва рад ни ка са те
ре на и на шег син ди ка та. Од бор се 
по себ но обра тио ге не рал ном ди
рек то ру са сле де ћим зах те ви ма:

1. Хит но пред у зе ти ме ре за до
дат ним обез бе ђи ва њем обје ка та, 
уво ђе њем са вре ме них си сте ма тех
нич ке за шти те (ка ме ре са бо љом 
ре зо лу ци јом, спо ља шње ка ме ре на 
ула зу у по ште, бо ље осве тље ње ис
пред по шта, елек трич не маг нет не 
бра ве итд.) и у ту свр ху обез бе ди ти 
по треб на фи нан сиј ска сред ства за 
на бав ку.

2. Из на ћи но ва ре ше ња за ти пи
за ци ју шал тер ских пул то ва, у скла
ду са без бед но сним зах те ви ма, а 
на ро чи то у по гле ду ви си на ста кла 
на пул то ви ма ра ди оне мо гу ћа ва ња 
ла ког пре ска ка ња од стра не пљач
ка ша.

4. Обез бе ди ти ма те ри јал на сред
ства за на ста вак ан ти стрес про гра
ма у ви ду се ми на ра.

5. У скла ду са без бед но сном про
це ном и ри зи ком, у угро же ним 
објек ти ма ан га жо ва ти ис ку сне рад
ни ке обез бе ђе ња ко ји су об у че ни и 
ис тре ни ра ни за ре а го ва ње у ин ци
дент ним си ту а ци ја ма.

6. Спро ве сти про грам еду ка ци је 

свих за по сле них за по на ша ње у слу
ча ју раз бој ни штва–пљач ке, у скла ду 
са до не тим упут стви ма и про це ду
ра ма (у окви ру обу ке спро ве сти си
му ла ци је пљач ке).

7. При зна ти по вре ду на ра ду и 
ис пла ти ти на кна ду за бо ло ва ње 
у ви си ни од 100 од сто свим за по
сле ни ма ко ји су на бо ло ва њу због 
до жи вље ног стре са у то ку пљач ке. 
Ини ци ја ти ву упу ти ти Ко ми си ји за 
ко лек тив но пре го ва ра ње.

8. До го во ри ти се са МУПом о по
ја ча ним кон тро ла ма обје ка та, по
себ но на по чет ку и на кра ју рад ног 
вре ме на, а на ро чи то у пе ри о ду ис
пла те пен зи ја.

10. Пред у зе ти ме ре ка ко би се ис
по што ва ле ме ре без бед но сти – пре 
све га за кљу ча ва ње вра та бла гај ни. 
Том при ли ком обез бе ди ти да усло
ви ра да у бла гај на ма бу ду аде кват ни 
– омо гу ћи ти вен ти ла ци ју и на ба ви
ти до во љан број кли ма уре ђа ја.

11. Пред у зе ти ме ре ка ко би се 
због без бед но сти, као и оси гу ра ња 
нов ца, стро го при ме њи ва ло Тех но
ло шко упут ство о бла гај нич ком мак
си му му.

12. Пред у зе ти ак тив но сти да се 
што пре из вр ши по сту пак на бав ке 
GPS уре ђа ја за по штан ске тор бе, у 
ци љу ве ће без бед но сти до ста вља ча 
и нов ца.

13. Раз мо три ти мо гућ ност да се 
при ли ком пра вље ња ор га ни за ци
је ра да у је ди ни ца ма по штан ске 
мре же у сме ну рас по ре ди нај ма ње 
је дан му шка рац, а на ро чи то у по
шта ма у ко ји ма је већ би ло пљач ки 
и раз бој ни штва.

Над ле жни у пред у зе ћу су по др жа
ли све на ше зах те ве и обез бе ђе на 
су сред ства за њи хо во спро во ђе ње. 
Да то нам је чвр сто обе ћа ње да ће се 
пи та њу без бед но сти за по сле них по
све ти ти по себ на па жња у на ред ном 
пе ри о ду. Оста је нам да ис пра ти мо 
кон крет ну ре а ли за ци ју до го во ра.
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На ста вља мо да пра ти мо и ак
тив но уче ству је мо у по ступ ци ма 
на бав ке уни фор ми, ци пе ла за по
што но ше, мо пе да, би ци ка ла, итд. и 
сма тра мо да смо сво јим уче шћем 
зна чај но до при не ли да ве ли ки 
про блем Пред у зе ћа зва ни уни фор
ме бу де ба рем де ли мич но ре шен.

Ка ко са да ства ри сто је, до апри ла 
ће би ти ис по ру че не лет ње ци пе ле 
за до ста вља че, док је по сту пак на
бав ке уни фор ми за шал тер ске рад
ни ке у за вр шној фа зи. Де фи ни са ни 
су сви кри те ри ју ми и иза бра ни мо
де ли, па оче ку је мо да по сао уско
ро от поч не. Ис ти че мо да ће би ти 
ис по ру че но се дам ко шу ља (три са 
крат ким и че ти ри са ду гач ким ру
ка ви ма, од че га је јед на све ча на) и 
по два џем пе ра.

Уче ство ва ли смо и у по ступ ку на
бав ке мо пе да и би ци ка ла. Већ је 

на ба вљен 331 ко мад мо пе да АПН6, 
а по де ла ће кре ну ти ка да се усво ји 
нов мо дел екс пло а та ци је. У нај ско
ри је вре ме оче ку је мо и ис по ру ку 
300 би ци ка ла. 

За ла га њем син ди ка та и раз у
ме ва њем чла но ва по сло вод ства 
оства ре не су ве ли ке уште де, јер је 
пр во бит но по ну ђе на це на за мо пе
де би ла не при ме ре но ве ли ка. Син
ди кат је зах те вао да се про ме не 
па ра ме три зах те ва и да се на ба ви 
основ ни мо дел, чи ме је на пра вље
на уште да од ско ро 500 евра по ко
ма ду! Под се ћа мо, на ши пред став
ни ци у Ко ми си ји за на бав ку су би ли 
Рат ко Ри стић и Дра ган Ра до је вић.

 На ста ви ће мо да уче ству је мо и 
ути че мо на све по зи ци је на ко ји ма 
мо же до ћи до уште да, а да се при 
том не угро зи ди на ми ка на бав ки 
основ них сред ста ва за рад.

С ТИ  Ж У УНИ ФОР МЕ,  МО ПЕ  ДИ ,  ЦИ ПЕ  ЛЕ. . .

Синдикатзаслужанза
значајнеуштеде

На по чет ку, ипак, крат ко под се ћа
ње. До 2008. го ди не, по та да ва же
ћим за кон ским ре ше њи ма, ми ни смо 
има ли пра во на по де лу бес плат них 
ак ци ја и за по сле ни у јав ном сек то ру 
прак тич но су би ли гра ђа ни дру гог 
ре да. Под се ћа мо вас да су син ди ка ти 
ко ји де лу ју у јав ним пред у зе ћи ма у 
два на вра та са ку пи ли пре ко ми ли он 
пот пи са гра ђа на.То је Син ди кат ПТТ 
Ср би је, ко ји је је ди ни у окви ру По ште 
во дио ову ак ци ју, ко шта ло до ста вре
ме на и нов ца.

Усле ди ли су пре го во ри, али и 
штрај ко ви, што је на кра ју ре зул ти
ра ло при хва та њем ве ћи не син ди
кал них зах те ва. Од го вор ност син ди
кал ног ру ко вод ства је у по ме ну тим 
пре го во ри ма би ла ве ли ка. Ни су нам 
при хва ће ни сви зах те ви, зна мо да су 
мно ги оче ки ва ли ви ше, али тре ба ло 
је до не ти од лу ку, а ра чу ни ца је по ка
за ла да За кон ко ји је усво јен пред ста
вља со лид ну осно ву и из ба лан си ра
ну ме ру из ме ђу же ља и мо гућ но сти. 

Де ша ва ња у 
на ред ном пе ри оду

Оно што нај ви ше ин те ре су је на ше 
чла но ве је шта нас оче ку је у пе ри о ду 
ко ји до ла зи и ка да ће и ка ко до ћи у 
по сед хар ти ја од вред но сти – ак ци ја 
Те ле ко ма.

Као што зна те, за вр шен је по сту пак 
про це не тр жи шне вред но сти укуп ног 
ка пи та ла ком па ни је „Те ле ком Ср би
ја” а. д. и ком па ни ја је про це ње на на 
2,43 ми ли јар де евра. Вла да Ср би је је 
рас пи са ла тен дер за про да ју 51 од сто 
ак ци ја дру штва и то по це ни не ма њој 
од 1,4 ми ли јар де евра (за 51 од сто ак
ци ја), што на ма га ран ту је при бли жно 
200 евра по го ди ни ста жа.

Пре ма од лу ци вла де, на за по сле не 
и бив ше за по сле не (има нас укуп но 
35752) би ће пре не то 6,52 од сто ак ци
ја дру штва, што би у нов цу из но си ло 
око 150 ми ли о на евра.

Након про да је др жав ног па ке та ак
ци ја Те ле ко ма Ср би ја по бед ни ку на 
бу ду ћем тен де ру, очекујемо пре нос 
ак ци ја са збирног ра чу на  код Цен
трал ног ре ги стра хар ти ја од вред но
сти на наше личне рачуне.

ИНИЦИЈАТИВА СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

АкцијеТелекомаодмах!
Тр го ва ње ак ци ја ма на ор га ни зо

ва ном тр жи шту – Бе о град ској бер зи 
започеће по претварању Телекома из 
затвореног у отворено АД.

Приватизација 
можда не успе

Пре ма из ме на ма За ко на о пра ву 
на бес плат не ак ци је да та нам је мо
гућ ност да до ђе мо у по сед ак ци ја 
Те ле ко ма и пре при ва ти за ци је. Ово 
је по себ но бит но са да, има ју ћи у ви
ду чи ње ни цу шта се де ша ва и у ком 
прав цу иде на ја вље на про да ја тог 
Пред у зе ћа. По сто ји ре ал на мо гућ
ност да при ва ти за ци ја не успе, што 
би за др жа ву и све гра ђа не би ло мо
жда нај бо ље ре ше ње, али би рад ни
ци По ште би ли до дат но оште ће ни. 
На и ме, већ је до шло до вла снич ке 
тран сфор ма ци је и на груб на чин, без 
аде кват не на док на де, По шта је под 

по ли ти чким при ти ском пре не ла свој 
удео у вла сни штву Те ле ко ма на др жа
ву. 

На ше ак тив но сти су усме ре не ка 
над ле жним ми ни стар стви ма и си гур
ни смо да не по сто је за кон ске пре
пре ке да се из вр ши пре нос ак ци ја на 
наше ин ди ви ду ал не ра чу не.

Ми би смо на тај на чин по ста ли 
вла сни ци ак ци ја и пре при ва ти за ци је 
и про да је. То не би рад ни ци ма да ло 
мо гућ ност ауто мат ског по вла че ња 
нов ча них сред ста ва и про да је по је
ди нач них ак ци ја, али би отво ри ло 
мо гућ ност упра вља ња по сло ва њем 
Те ле ко ма кроз Удру же ња ак ци о на ра 
и оства ри ва ње пра ва на по је ди нач
не ди ви ден де. Оног мо мен та ка да 
се Те ле ком при ва ти зу је и ка да ку пац 
пла ти ту тран сак ци ју, вла сни ци ак
ци ја до би ја ју мо гућ ност да ак ци је и 
унов че.
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Но во је ле то. Све нај леп ше че
стит ке. Слу шај те са мо сво је до

бре ми сли и – др жи те се то га. То је 
за по че так. Го ди на 2011. је про ста 
и има 365 да на. На ред на не ће би ти 
про ста, има ће дан ви ше. 

Ина че, у По шти је 2010. ис пра ће
на по ста вља њем ка ме на те мељ ца за 
Глав ни по штан ски цен тар у Угри но
вач кој ули ци у Зе му ну. Срп ски пре
ми јер Мир ко Цвет ко вић је ре као да 
из град ња по штан ских цен та ра пред
ста вља но ву еру у ра ду ПТТ Ср би је. Ти
ме се По шта свр ста ва у нај мо дер ни је 
по ште у ре ги о ну и да је пун до при нос 
у ре струк ту и ра њу и ре ор га ни за ци ји 
јав ног сек то ра.

Зна чи, бр за по шта (на кон дветри 
де це ни је за ка шње ња) сти же – до го ди
не, тј. 2012. (из бор не) го ди не.

Ко нач но ће мо та да по бе ћи са не
слав ног (послед њег) европ ског ме ста, 
ко је са зе мљом на Отрант ским вра ти
ма (Ал ба ни јом) де ли мо, руч но пре ра
ђу ју ћи по штан ске по шиљ ке.

Не ма шта, ге не рал ни ди рек тор Го
ран Ћи рић је ве о ма од лу чан да до бро 
осми шље ним по те зи ма и ме ра ма про
ме ни за ста ре ли и не про дук тив ни стил 
и да уве де но во до ба у срп ску По шту.

 У том све тлу гле да мо и сле де ће 
број ке: 476 ми ли о на услу га пру жи ће 
ове го ди не ПТТ Ср би је не са мо гра ђа
ни ма већ и при вре ди, а ра ди се о ши
ро кој ле пе зи услу га од сла ња пи са ма 
и ра зних вр ста по шиљ ки до фи нан сиј
ских тран сак ци ја ко је се ну де у ви ше 
од 1200 по шта.

Са Же ле зни цом је пот пи сан је дан 
ве о ма би тан уго вор: Отва ра се фа зна 
из град ња 2.031 км те ле ко му ни ка ци
о не ин фра стук ту ре уз пру ге, ко ја ће 
до при не ти ауто ма ти за ци ји и ди ги та
ли за ци ји про це са у по штан ском и же
ле знич ком са о бра ћа ју Ср би је.

Наш Глав ни од бор је у Но вом Са ду, 
уочи Бо жи ћа по гре го ри јан ском ка
лен да ру, по зи тив но оце нио учи нак у 
2010ој и до нео фин сниј ски план за 
срећ ну Но ву го ди ну. Оче ку је нас тврд 
рад у на шој ком па ни ји и ве ће ан га жо

ОД БРО ЈА ДО БРО ЈА

Пише: Благоје Свркота

Новагодинаидругеприче
ва ње Син ди ка та на свим фрон то ви ма.

Сту пио је на сна гу, 1. ја ну а ра, Анекс 
2 Ко лек тив ног уго во ра за ЈП ПТТ са о
бра ћа ја „Ср би ја”. Ве ли ки пу бли ци тет 
је до жи ве ло пот пи си ва ње тог до ку
мен та, ко јим је Ко лек тив ни уго вор 
(са анек сом) про ду жен за још три го
ди не. Сва при зна ња за тај ва жан чин, 
ко јим се осна жу ју уте ме ље не оба ве зе 
и пра ва др жа ве, по сло дав ца и за по
сле них, упу ће на су ве ли кој че твор ки 
пот пи сни ка: ми ни стар ки Ја сни Ма тић, 
ге не рал ном ди рек то ру Го ра ну Ћи ри
ћу и син ди кал ним ли де ри ма По ште 
Алек сан дру Па вло ви ћу и Сне жа ни 
Мар ко вић.

Из ме ђу два бро ја „По шта ра” зби ло 
се мно го то га.

У Кра ље ву је зе мљо трес на пра вио 
огром ну ште ту. Це ла Ср би ја је при те
кла у по моћ. Дри на и Лим се из ли ли и 
на пра ви ли но ву огром ну ште ту... Со ли
дар ност је по но во по ка за на на де лу.

Би блиј ска по пла ва у Аустра ли ји, во
да се сру чи ла и у Бра зи лу, Сри Лан ки 
и Фи ли пи ни ма. По но во ла ву из ба цу је 
Ет на на Си ци ли ји.

У Не мач кој за тво ре но 5000 (сло ви
ма: пет хи ља да) фар ми због за ра же них 
ја ја. (Ди ок син је по гу бан за здра вље).

Ва шинг тон је знао за тр го ви ну људ
ским ор га ни ма на КО СМЕ ТУ, об зна нио 
је одав но „до бро чу ва ну тај ну” углед ни 
ВА ШИНГ ТОН ПОСТ. И за тра жио да се 
ис пи та сва ки де таљ из из ве шта ја Ди ка 
Мар ти ја Са ве ту Евро пе.

Ина че, гра ђа ни Ср би је су нај ве ћи 
пе си ми сти на све ту ка да је реч о оп
штим оче ки ва њи ма за 2011. го ди ну, 
по што 51 од сто ста нов ни штва сма тра 
да ће им ова го ди на би ти ло ши ја од 
прет ход не, по ка за ло је ис тра жи ва ње 
ко је је у 53 зе мље све та спро вео „Га
луп“. Ср би ју сле де Ру му ни ја, Че шка, 
Фран цу ска, Укра ји на, Ита ли ја, Шпа ни
ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Бу гар ска, Ма ке
до ни ја.

Из ме ђу 20 и 25 од сто укуп них јав них 
на бав ки од ла зи на ко руп ци ју – по ка зу
ју по да ци ОЕЦДа. То би, пре ма гру бој 
про це ни, зна чи ло да се у ко руп тив не 

свр хе у на шој зе мљи од ли ва око ми ли
јар ду евра го ди шње.

Вла да је усво ји ла Про грам ме ра за 
убла жа ва ње не га тив них ефе ка та кри
зе, ко ји углав ном под ра зу ме ва одо
бра ва ње кре ди та са суб вен ци о ни са
ним сто па ма.

Про цес при бли жа ва њу Европ ској 
уни ји кре ће се углав ном уз ла зном ли
ни јом. (Опа сност су ла жни евро пеј ци 
и обе ћа ња ко ја се не оства ру ју).

На свет ском вр ху су срп ски те ни се
ри, не по су ста ју Ја сна Ше ка рић и ње на 
див на  дру жи на, ко шар ка ши Пар ти за
на сли сти ли „Ши ро ки“ са 50 раз ли ке, 
на ре ду су европ ске ве ли чи не, Про си
неч ки по дру ги пут на „Ма ра ка ни“...

Са мо да нас здра вље по слу жи.
Го ри во је по ску пе ло. (Раз ли чи то.) 

По сто је дво стру ке ак ци зе?! Мле ко 
је по ску пе ло. Бра шно је по ску пе ло. 
(Шта ни је по ску пе ло?!) По ре зи ће по
цр ве не ти од сти да. Пен зи је су по ра
сле два по сто! Пла те ће по ра сти мо
жда се дам по сто! Рас плам са ва ју се 
пред из бор не и дру ге игре. Зи ма се 
ко ле ба. Но ви вла сник Те ле ко ма Ср
би је би ће по знат на про ле ће! (Вла да 
је про ду жи ла рок по ну ђа чи ма до 31. 
мар та. Др жа ва за Те ле ком че ка Нем
це и Фран цу зе. Пре сти жни „Блиц“ 
пи ше да је „глав ни раз лог од ла га ња 
тај што „Дој че те ле ком“ и „Франс те
ле ком“ ни су обез бе ди ли но вац за ку
по ви ну“)!

Пет на е стог ја ну а ра је об ја вље но: 
Бе о град ска по ли ци ја ухап си ла је 
дво ји цу осум њи че них за 17 пљач ки 
по шта и пум пи од по чет ка 2011. го
ди не. Ефи ка сно су до ли ја ли. Је дан 
је за вр шио Фа кул тет при ме ње них 
умет но сти и у пљач ке је кре нуо због 
ду го ва ња. За оног дру гог ни су ре кли 
школ ску спре му...

Афо ри зам не де ље у углед ној „По
ли ти ци” од 16. ја ну а ра пот пи су је 
Алек сан дар Чо трић и гла си: „Пљач ка 
ве ка код нас тра је сто го ди на”.

Ипак, слу шај те са мо сво је до бре 
ми сли и – др жи те се то га.

Ова, 2011. тек је по че ла!
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На кон ви ше де це ниј ског за о ста ја
ња за мо дер ним по штан ским упра
ва ма ко нач но смо до че ка ли по че так 
ре а ли за ци је јед ног од нај ва жни јих 
про је ка та ко ји је од кру ци јал ног 
зна ча ја за мо дер ни за ци ју По ште 
Ср би је. Из град њом ре ги о нал них 
по штан сколо ги стич ких цен та ра у 
Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ни шу и њи
хо вим опре ма њем от по чи ње но ва 
ера у пре ра ди по штан ских по ши ља
ка, од но сно ауто ма ти за ци ја про це
са пре ра де по штан ских по ши ља ка 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. 

Ауто ма ти за ци ја про це са 
пре ра де по штан ских 

 по ши ља ка
Ре а ли за ци јом на ве де них про је

ка та оства ру је се не ко ли ко тех но
ло шких ци ље ва: ауто ма ти зо ва на 
пре ра да по штан ских по шпи ља ка, 
мак си ма лан ква ли тет пре ра де, ин
ста ли ра ње тре нут но нај свре ме
ни је опре ме и сво ђе ње ма ну ел ног 
ра да на ми ни мум. Та ко ђе, ства ра ју 
се пред у сло ви за све о бу хват ни ре
ин же ње ринг по слов них про це са, 
чи ме се сма њу ју тро шко ви по је ди
ни ци услу ге у свим фа за ма про це са 
ра да. Бо љи и ху ма ни ји рад ни усло ви 
за за по сле не, мо гућ но сти за бо ље и 
ефи ка сни је упра вља ње, ве ћу кон ку
рент ност, усло ви за но ве сер ви се, 
бо љу по у зда ност и ква ли тет пру жа
ња услу га, са мо су не ки од бе не фи та 
за Пред у зе ће и за по сле не.

Им пле мен та ци ом на ве де ног про
јек та на ше ко ле ге из ГПЦа ко нач но 
ће до би ти рад но окру же ње ко је за
слу жу ју. Нео д го ва ра ју ћа при руч на 
сред ства, по лу а у то мат ске ма ши не, 
не по де сне про сто ри је, не при сту
па чан при лаз, за ме ни ће ма ши не, 
опре ма и сред ства по след ње ге не
ра ци је.

Али, ка ко ре че из вр шни ди рек
тор др Вла де та Пе тро вић: „Ни је до
вољ но са мо да на пра ви мо згра ду 
и ку пи мо ма ши не“ – по сле ова квих 
про је ка та сле ди но ва ор га ни за ци ја 
уну тар си сте ма, за тим обу ка за по

МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА ПО ШТЕ СР БИ ЈЕ

Новетехнологијезанововреме

сле них, пре ква ли фи ка ци ја, а с об зи
ром на ква ли фи ка ци о ну струк ту ру 
тре ба се по тру ди ти да не бу де тех
но ло шког ви шка, у че му ће наш син
ди кат има ти ве ли ку уло гу.

Post TIS – Но ви тех но
ло шкоин фор ма ци о ни 
си стем По ште Ср би је

По сле ви ше од 12 го ди на у екс
пло а та ци је „ста ри” ин фор ма ци о ни 
си стем По ште Post NET би ће по сте
пе но за ме њен но вим тех но ло шко
ин фор ма ци о ним си сте мом Post TIS. 
И док су по сто је ћу шал тер ску апли
ка ци ју, ба зи ра ну на ауто ма ти за ци ји, 
од ли ко ва ли по у зда ност, ауто ном
ност али и ло кал ност, не ком плет
ност, тех нич ка не са вр ше ност и др., 
но ва апли ка ци ја је ба зи ра на на 
ин те гра ци ја ма, тј. на ком плет ној 
ауто ма ти за ци ји по слов них про це
са, са вре ме ној ре а ли за ци ји, ла кој 
на до град њи и одр жа ва њу. Та ко ђе, 
но ва апли ка ци ја омо гу ћа ва но ве 
ка на ле ко му ни ка ци је са ко ри сни ци
ма пре ко ин тер не та, апли ка ци је код 
ко ри сни ка, по ве зи ва ње са мо бил
ним уре ђа ји ма и др.

Основ не ка рак те ри сти ке Post
TISa су: пу на ин фор ма тич ка по др
шка свим де ло ви ма тех но ло шког 
про це са, еви ден ти ра ње ин фор ма
ци ја у тре нут ку њи хо вог на стан ка 
и при ме на прин ци па да је јед ном 

унет по да так увек до сту пан. Та ко ђе, 
Track&Tra ce си стем би ће ин кор по
ри ран у са му услу гу, а омо гу ћи ће и 
сла ње елек трон ског са оп ште ња.

Ва жно је ис та ћи да је Post TIS ком
пле тан по штан ски ин фор ма ци о ни 
си стем, мно го ви ше од шал тер ске 
Post NET апли ка ци је ко ји ће омо
гу ћи ти По шти и по сло ва ње пре ко 
ин тер не та (web ex press, web shop, 
елек трон ска при јем на књи га), рас
те ре ће ње је ди ни ца по штан ске мре
же од по сло ва ве за них за на кнад не 
об ра де тран сак ци ја као што су при
ја ве на кра ју да на, на ло зи по при ја
ва ма, струк ту ра при хо да и др.

Ва жно је ис та ћи и да ће Пред у зе
ће ова ко ком плек сан про јект као 
што је Post TIS ре а ли зо ва ти уз по моћ 
соп стве них ре сур са, ко ри сте ћи зна
ње и ис ку ство сво јих за по сле них.

Такође, Пошта Србије ће у овој 
години покренути низ пројеката 
који ће или унапредити постојеће 
пословање или донети потпуно 
нове услуге, као што су: развој 
електронских матичних књига у 
Србији, „поштар као покретни шал
тер”, oрганизација пописа стања 
и постављања кућних сандучића 
за сва домаћинства и правна лица 
и др., о чему ћему ћемо писати у 
следећем броју. 

З. Кур ћу бић

Аутоматизована прерада поштанских пошиљака
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Регионалне активности  Регија I
СКУП ШТИ НА РЕ ГИ ЈЕ I

Тешкавременазараднике
На сед ни ци Ре ги о нал не скуп шти

не Ре ги је I ко ја је одр жа на 9. фе бру
а ра, рас пра вља ло се о све ло ши јем 
ма те ри јал ном по ло жа ју за по сле
них и зах те ви ма ко ји сти жу од на
шег члан ства.

Пред став ни ци за по сле них из 
свих рад них је ди ни ца из но си ли су 
ар гу мен те и ми шље ња сво јих ко
ле га о ста њу у По шти и њи хо вом 
со ци јал ном и ма те ри јал ном по ло
жа ју.

Према њиховим речима, нај ве ћи 
је про бл ем пад реалних за ра да и 
чи њеница да нисмо имали пра во 
по ве ћа ње пла та већ две го ди не.
Ста ње се до датно комплику је ло
шим економским стањем у зем љи 
и свакодневним повећањем це на.
До вољ но је ана ли зи ра ти ко ли ко 
про из во да смо мо гли да ку пи мо за 
сво ју пла ту пре две го ди не а ко ли
ко то мо же мо са да, па ће и ла и ку 
би ти ја сно ко ли ко је обез вре ђе на 

на кна да за наш уло же ни рад.
Рад ни ци су по себ но осе тљи ви 

и огор че ни чи ње ни цом да се кри
за не од но си на све за по сле не у 
Пред у зе ћу. Зва нич ни по да ци то не
ће по ка за ти, јер је про сеч на пла та 
у По шти не до сти жна шал тер ским 
рад ни ци ма и по што но ша ма, док 
је са дру ге стра не пла та на ших ди
рек то ра при ка за на ума ње но јер у 
њих не ула зе стал не ко рек ци је, до
да ци за уче шће у ра зним ко ми си ја
ма и про јект ним ти мо ви ма ...

На сед ни ци се мо гло при ме ти ти 
да је стр пље ње рад ни ка при кра
ју и то не са мо због ста ња у По шти 
већ и због укуп ног ста ња у срп ској 
при вре ди, због ка та стро фал не по
ли ти ке це на, због кри ми на ла и ко
руп ци је на сва ком ко ра ку.

Проблема је заиста мно го, али је 
основ ни захтев повећање зара да.
Си гур ни смо да по сто ји мно го на
чи на за уште де, уну тра шње пре ра
спо де ле и по моћ др жа ве ка ко би 
оства ри ли тај циљ.

На осно ву из не тих ми шље ња са 
те ре на и ди ску си ја, Скуп шти на је 
до не ла сле де ће од лу ке:

 Хит но от по чи ња ње свих по
треб них ак тив но сти и пре го во ра 

ко ји тре ба да ре зул ти ра ју по ве ћа
њем за ра да за по сле них до ни воа 
ко ји омо гу ћа ва ју при сто јан жи вот;

 Ис пла ту за ра де из до би ти што 
пре и у пу ном из но су;

 Вра ћа ње об ра чу на тро шко ва 
пре во за на на чин ка ко је то ра ђе но 
у прет ход ним го ди на ма;

 Хит но по сту па ње по за кључ ци
ма Од бо ра за без бед ност и здра
вље на ра ду по пи та њу све че шћих 
пљач ки на ших обје ка та.

Ове од лу ке су део по др шке на
шим пре го ва ра чи ма и Из вр шном 
од бо ру Син ди ка та ПТТ Ср би је, ко ји 
је већ по кре нуо пре го во ре са по
сло вод ством о про на ла же њу на чи
на за уве ћа ње за ра да. На шу не се
бич ну по др шку да је мо и Од бо ру за 
без бед ност и здра вље на ра ду ко ји 
се ак тив но, кон крет ним зах те ви
ма, укљу чио у ре ша ва ње про бле
ма без бед но сти на ших рад ни ка и 
обје ка та.

Оче ку је мо стал на де ша ва ња у 
на ред ном пе ри о ду и си гур но је да 
ће, у вре ме ка да овај број „По шта
ра” бу де иза шао из штам пе, би ти 
но вих ин фор ма ци ја ко је ће би ти 
ди стри бу и ра не пу тем бил те на и 
на шег сај та.

Проблеми са 
 об ра чу ном 

трошко ва пре во за
На кон од лу ке Пред у зе ћа да 

због, ка ко ка жу, за кон ске ре гу ла
ти ве и пла ћа ња по ре за, про ме не 
на чин об ра чу на пре во за рад ни ка 
ко ји до би ја ју но вац, усле ди ли су 
про бле ми. 

Рад ни ци су са пра вом не за до
вољ ни, јер је чи ње ни ца да они не 
до ла зе на по сао ре тро ак тив но, 
ка ко је пред ви ђе но да се на док
на ђу ју тро шко ви пре во за, па због 
то га ово га ме се ца мо ра ју прак
тич но да фи нан си ра ју пред у зе ће. 

Љу ти смо и због чи ње ни це да 
се пре воз уред но и ре дов но ор
га ни зу је за ви ше од сто ру ко во ди
ла ца По ште Ср би је и то у ви ду ко
ри шће ња слу жбе них ауто мо би ла 
24 са та, се дам да на у не де љи. 

За њих не ма кри зе, не ма по ре
за и за кон ских пре пре ка.

Пуно проблема и посла: Чланови Скупштине Регије I
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Поноворадиресторанна
шестомспратуГПЦ-а„Београд”

Бивше колеге из Угоститељства поново кувају за поштаре

Регионалне активности  Регија I

По чет ком го ди не отво рен је ре
сто ран за ис хра ну ПТТ рад ни ка на 
ше стом спра ту По ште 2 у Бе о гра ду. 
Обје кат је по но во за жи вео за хва
љу ју ћи ини ци ја ти ви Син ди ка та ПТТ 
Ср би је и ве ли ком за ла га њу на ших 
ак ти ви ста из Син ди кал не ор га ни
за ци је „Тран спорт и пре ра да – Бе о
град”.

Ак тив но сти око по нов ног отва ра
ња ре сто ра на дру штве не ис хра не 
тра ју већ го ди на ма, а основ ни мо
тив нам је да на ши рад ни ци има ју 
где да се хра не, да та ис хра на бу де 
ква ли тет на и што је мо гу ће јеф ти ни
ја и да по но во за по сли мо рад ни ке 
ПТТ „Уго сти тељ ства” ко ји ме се ци ма 
не при ма ју пла те.

На ши објек ти и рад ни ци та да шњег 
Дру штве ног стан дар да из дво је ни су 
из По ште по сле јед ног те ле фон ског 
по зи ва из та да шње Вла де Ср би је и 
сра мот не од лу ке Управ ног од бо ра 
ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”. Од та да 
тра је аго ни ја и про па да ње рад ни ка 
и имо ви не ко ја је не ка да при па да ла 
на шем пред у зе ћу.

На су прот то ме, би ло је по треб но 
не ко ли ко го ди на му ко трп ног ра да 
да кре не са ра дом пр ви ре сто ран, 
да за по сли мо не ко ли ко рад ни ка 
„Уго сти тељ ства” и да на шим рад ни
ци ма по ну ди мо при стој не усло ве за 
ис хра ну. Тре ба ис та ћи да, на на ше 
ве ли ко из не на ђе ње, Пред у зе ће ни 
је по ка зало превелику за ин те ре со
ва ност за овај пројекат.

Нај ве ћу упор ност по ка за ли су на
ши ак ти ви сти из СО „Тран спорт и 
пре ра да” ко ји су, уз по моћ и по др
шку цен тра ле, осно ва ли Пред у зе ће 
„Син ди кал но уго сти тељ ство” и по
че ли са ра дом у про сто ру на ше стом 
спра ту у По шти 2 без са гла сно сти 
Управ ног од бо ра.

Са да је нај бит ни је да су за по сле ни 
ову ини ци ја ти ву при ми ли са ве ли
ким одо бра ва њем и да су за до вољ
ни услу гом и це на ма. Пла ни ра но 

је да се уско ро отво ре још че ти ри 
ре сто ра на у Бе о гра ду и то у Но вој 
га ра жи, Штам па ри ји, Одр жа ва њу и 
у Ко сов ској. За тим кре ће мо да ље 
пре ма Но вом Са ду, Кра гу јев цу...

Желимо да докажемо сви ма да не 
мо  ра са мо да се про да је и за тва ра, 
већ да се мо же ства ра ти и отва ра ти 
ако је интерес оп шти и ако по сто ји 
добра намера. 

Са по чет ком зи ме, гра ђа ни ма 
Љу бо ви је сти гла је ве ли ка не во
ља у ви ду по пла ве ка ква се не 
пам ти у овим кра је ви ма. Дри на се 
из ли ла из ко ри та 
и по пла ви ла део 
гра да, а под во
дом су би ле и ку
ће пе то ро на ших 
рад ни ка, чла но ва 
Син ди ка та ПТТ 
Ср би је.

По узо ру на ак ци ју ко ју смо има
ли на кон зе мљо тре са у Кра ље ву, 
ре а го ва ли смо од мах и по ну ди ли 
им по моћ. Осим то га, пред сед ник 
Пр ве ре ги је Ми ло рад Бу ди мир 
и пред сед ни ца СО Ша бац Жив ка 
Бо шко вић, по се ти ли су рад ни ке 
По ште ко ји су би ли на уда ру ове 

БР ЗО РЕ А ГО ВА ЊЕ НА ШЕГ СИН ДИ К А ТА 

Првапомоћпоплавље-
нимауЉубовији

еле мен тар не не по го де. 
Из вр шни од бор Син ди ка та ПТТ 

Ср би је је на њи хов пред лог, по 
хит ном по ступ ку, одо брио по 

20.000 ди на ра 
као пр ву по моћ 
за на ше чла но ве 
чи је су ку ће би ле 
под во дом и ко ји 
су има ли ште ту на 
сво јим објек ти ма 
и по кућ ству. Сма

тра мо да је прин цип со ли дар но
сти је дан од основ них прин ци па 
на ко ји ма је за сно ван наш син ди
кал ни рад и да се мо ра на ћи вре
ме на и сред ста ва ка ко би на ши 
чла но ви осе ти ли да иза се бе има
ју ор га ни за ци ју ко ја бри не о њи ма 
ка да је то нај бит ни је.
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Репрезентативностдоказује
угледнашегсиндиката

Регионалне активности  Регија II

Жар ко Ра ди шић је јед но гла
сно иза бран за пред сед ни ка СО 
„Срем ска Ми тро ви ца” на сед ни
ци од бо ра одр жа ној 
14. ја ну а ра у се ди шту 
рад не је ди ни це. Жар ко 
Ра ди шић, ди пло ми ра
ни еко но ми ста, ро ђен 
21. 12. 1975. го ди не у 
Срем ској Ми тро ви ци, 
је ру ко во ди лац Оде ље
ња за об ра чун, на пла ту 
и кон тро лу при хо да у 
Слу жби за еко ном ске по сло ве. 
Жар ко је у По шти 11 го ди на, оже
њен је Љи ља ном и отац је дво је 
де це – Ане и Са ре.

СИН ДИ К А Л НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА „СРЕМ СК А МИ ТРО ВИ Ц А”

Новипредседник–ЖаркоРадишић
Сед ни ци је при су ство вао и 

пред сед ник ре ги о нал не скуп
шти не Ре ги ја II, Рат ко Ри стић, 

ко ји је чла но ви ма СО 
из нео ин фор ма ци је о 
ак ту ел ним де ша ва њи
ма и по мо гао од бо ру у 
спро во ђе њу из бо ра. 

Од но вог пред сед ни
ка се оче ку је да сво јим 
за ла га њем учвр сти по
зи ци је на шег син ди ка та 
у РЈ „Срем ска Ми тро ви

ца” и да ак тив но уче ству је у ра ду 
Дру ге ре ги је.

Ми му, са наше стра не, же ли мо 
пу но успеха у раду.

Пред сед ник Ре ги је II, Рат ко Ри стић 
ис ти че да је ста ње у том де лу на шег 
Син ди ка та ста бил но и да се у хо ду 
ре ша ва ју сви про бле ми. „Не за до
вољ ство рад ни ка је еви дент но али и 
свест о ре ал ном ста њу у Пред у зе ћу 
и др жа ви. Ми слим да на ши чла но ви 
схва та ју да чи ни мо све што се мо же 
у да тим окол но сти ма. По ред не за
до вољ ства за ра да ма има мо сва ко
днев но пу но кон крет них при ту жби 
и при мед би са те ре на и у глав ном су 
ве за ни за тех но ло ги ју. У са рад њи са 
цен тра лом ре ша ва мо све што се мо
же и што је ре ал но.

Што се ти че ра да са ме цен тра ле, 
ми слим да је наш син ди кат ре спек
ти би лан фак тор у Пред у зе ћу, а ви
со ко се ко ти ра и у Кон фе де ра ци ји 
син ди ка та. Ре пре зен та тив ност је 
нај бо љи по ка за тељ на ше сна ге. У 
сва ком слу ча ју, на ше ми шље ње се 
це ни. Из гра ди ли смо пре по зна тљив 
стил, не по сре дан и по у здан. Сва
ка ко да се још ви ше мо ра ура ди ти 
на раз во ју ин фор ми са ња, па би би
ло до бро и да на ни воу Ре ги је има
мо гла си ло. Бит но је да сва ки члан 
Син ди ка та ПТТ Ср би је бу де до бро и 
бла го вре ме но ин фор ми сан о свим 
ва жним де ша ва њи ма и од лу ка ма, 
о све му што га ин те ре су је и што га 
ти шти. Ина че, мно го оче ку јем од но
вих по штан ских цен та ра и то је пра
ви пут за но ви ис ко рак” ре као нам је 
Рат ко Ри стић, пред сед ник Ре ги о на
ле скуп шти не у Но вом Са ду.

ТЕХНОЛОГИЈА
У Су бо ти ци је 4. фе бру а ра одр жан 

са ста нак Ко ми си је за тех но ло шка 
пи та ња Ре ги је 2, на ко ме се рас пра
вља ло о но вом Пра вил ни ку о нор
ми ра њу. При мед бе су се од но си ле 
на кон крет не си ту а ци је као што су 
чи ње ни ца да ни је нор ми ран унос 
фак ту ри са них услу га и хит них па за
ра, из да ва ње го то вин ских ра чу на, 
да по стек спрес по шиљ ке ван вре ћа 
не ма ју нор му итд.

Та ко ђе је уоче на раз ли ка из ме ђу 
Пра вил ни ка за нор ме из 2006. го ди
не и ши фар ни ка, ко ји се не сла жу.

Пред ло же но је да се у из ра ду но
вог Пра вил ни ка о нор ми ра њу укљу
чи и Ко ми си ја за тех но ло ги ју Син ди
ка та ПТТ Ср би је, од чи јег ра да сви 
пу но оче ку је мо јер су и при мед бе 
на шег члан ства са те ре на, углав ном, 
ве за не за тех но ло шка пи та ња. Си
гур ни смо да ће мо сво јим кон струк
тив ним пред ло зи ма и су ге сти ја ма 
ути ца ти да но ви Пра вил ник бу де 
ква ли тет ни ји, да тех но ло шка упут
ства бу ду ја сни ја и до ре че на ка ко 
би их сви раз у ме ли и ка ко не би би
ло не до у ми ца око њи хо ве при ме не. 
Спрем ни смо да ра ди мо и же ли мо 
да по мог не мо јер се то од нас оче
ку је.

СВЕТОСАВСКИ БАЛ
У Но вом Са ду, у истоименом хо те

лу, не дав но је одр жан тра ди ци о нал
ни Све то сав ски бал, ко ји је за на шу 
син ди кал ну ор га ни за ци ју из глав

ног гра да Вој во ди не већ по стао 
тра ди ци ја.

И по ред чи ње ни це да се Све то
сав ски бал одр жа ва у те шко вре
ме за рад ни ке, по шта ри су по ка за
ли да ни су ма ло ду шни и да их не 
на пу шта же ља за бо љим жи во том 
и дру же њем. Би ло је то јед но ле по 
ве че, дру же ње и опу шта ње ко је 
нам је сви ма би ло по треб но.

По зи ву син ди кал не ор га ни за
ци је ода зва ло се пре ко 300 чла но
ва ко ји су би ли на но га ма од пр вог 
до по след њег акор да упу ће ног са 
би не.

По ред чла но ва Син ди ка та ПТТ 
Ср би је из СО Но ви Сад, ба лу су 
при су ство ва ли и ру ко во ди о ци те 
РЈ, син ди кал ни пред став ни ци са 
Дру ге ре ги је, као и ру ко вод ство 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Би ло је то ве че по год но за за бо
ра вља ње сва ко днев ни це ко ја зна 
да бу де те шка. Све че тит ке ор га
ни за то ру – СО „Но ви Сад” и ње ном 
пред сед ни ку.



15фебруар 2011 • број 158     

ПОШТАР

ПО МОЋ ЧЛАН СТВУ У КРА ЉЕ ВУ И ОКО ЛИ НИ

Синдикатангажоваосвесвоје
капацитете

Регионалне активности  Регија III

Ви ше го ди шња тра ди ци ја 
син ди кал них ак ти ви ста РЈ по
штан ског са о бра ћа ја „Ниш“ ни
је из не ве ре на ни уочи 2011. 
Син ди кал ни од бор,на че лу са 
Бо ја ном Ми ло је вић, 26. де цем
бра ор га ни зо вао је све ча ност 
у ре сто ра ну „Бо љи жи вот“. Уз 
про бра не зву ке ор ке стра „Бу ме
ранг“ и уз иће и пи ће,  не ко ли ко 
сто ти на чла но ва и го сти ју Син
ди ка та ПТТ Ср би је Син ди кал не 
ор га ни за ци је „По шта Ниш“, све
ча но је ис пра ће на ста ра 2010. 
го ди на. Све же ље су би ле у јед
ном, да нам Но ва 2011. бу де бо

ља и бе ри ћет ни ја.
„Ве ли ко је за до вољ ство што смо 

се оку пи ли у ово ли ком бро ју да 
ис пра ти мо јед ну ста ру и на пор ну 
го ди ну. Го ди на је сте би ла на пор
на али мо ра мо при зна ти и успе
шна, по сло ва ли смо по зи тив но, 
чак мно го успе шни је у од но су на 
ра ни је го ди не. До би ли смо но
ве по сло ве, Ко лек тив ни уго вор је 
анек си ран и на да мо се да ће и на
ред на го ди на би ти успе шна са још 
ис пла ти ви јим по сло ви ма, а ми ће
мо се по тру ди ти да сво јим ра дом 
то и оправ да мо“, ис та кла је из ме ђу 
оста лог у здра ви ци Бо ја на Ми ло је-

НО ВО ГО ДИ ШЊА ПРО СЛА ВА НИ ШКИХ ПО ШТА РА

Испраћенанапорнаалииуспешна
2010.година

Регионалне активности  Регија IV 

Зе мљо трес ко ји је по го дио Кра ље
во и око ли ну кра јем про шле го ди не, 
био је и тест за це лу на шу за јед ни цу, 
Пред у зе ће и син ди ка те. Раз ме ре 
не сре ће су би ле тaкве да је би ло 
пре ко по треб но да сви по ка же мо 
мак си мал но раз у ме ва ње и со ли
дар ност са љу ди ма ко ји су пред 
зи му оста ли без све га што су го
ди на ма сти ца ли.

На ше пред у зе ће је ре а го ва ло 
од мах нов ча ном упла том од пет 
ми ло на ди на ра, док су на шал те
ри ма по шта, без про ви зи ја, при
ма не упла те гра ђа на ко је су на
ме ње не гра ђа ни ма Кра ље ва.

По се бан до при нос да ли су рад
ни ци на ше РЈ „Одр жа ва ње”, ко ји су 
се вр ло бр зо на кон зе мљо тре са на
шли на те ре ну а све у ци љу пру жа
ња ин тер вент не по мо ћи рад ни ци ма 
По ште ко ји ма су до мо ви оште ће ни. 

Мај сто ри из „Одр жа ва ња” су у ре
корд ном ро ку по пра ви ли кро во ве 
и сва дру га оште ће ња ко је је би ло 

мо гу ће са ни ра ти, ка ко би се на ши 
рад ни ци пре зи ме вра ти ли у сво је 
до мо ве.

Син ди кат ПТТ Ср би је је од мах ан
га жо вао све сво је ка па ци те те ка ко би 

вић и по же
ле ла је сви ма 
здра вље, сре
ћу и па ра.

Син ди к а л
ни од бор „По
ште Ниш“ се 
по тру дио да 
и ова   за ба ва 
не про тек не 
без при јат ног из не на ђе ња. Пле
са чи ца пле сног клу ба „Фе никс“ 
из Ни ша сво јом тач ком иза зва ла 
је оду ше вље ње и че сте апла у зе 
на отво ре ној сце ни 

Б.Н.

по мо гли у скла ду са сво јим мо гућ
но сти ма. Ко ми си ја у са ста ву Сне
жа на Да ви до вић (члан Управ ног 

од бо ра Фон да со ли дар но сти), 
Де јан По по вић (пред сед ник СО 
„Кра ље во”) и Бо ри слав Фи ли
по вић (пред сед ник Ре ги је 3), уз 
при су ство пред сед ни ка Син
ди ка та ПТТ Ср би је Алек сан дра 
Па вло ви ћа и де ле га ци је из СО 
„Ужи це”, об и шла је на ше чла
но ве са те ри то ри ји СО „Кра ље
во” ко ји су има ли оште ће ња на 
стам бе ним објек ти ма.

Управ ном од бо ру Фон да со
ли дар но сти по слат је хи тан 
пред лог да се од мах до де ли 

јед но крат на не по врат на нов ча на 
по моћ за 51 чла на на шег син ди ка
та. Укуп но је, у те свр хе, из дво је но 
пре ко ми ли он ди на ра из син ди
кал не ка се.

Радници из „Одржавања” међу првима притекли у помоћ
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На осно ву чла на 247. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05 и 61/05) Вла да, Син ди кат ПТТ Ср би је и Син ди
кат Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”  „Не за ви сност”, као ре пре зен та тив ни син ди ка ти у Јав ном пред у зе ћу 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” (у да љем тек сту  ре пре зен та тив ни син ди ка ти) и ге не рал ни ди рек тор Јав ног пред у зе ћа ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја” (у да љем тек сту  ге не рал ни ди рек тор), за кљу чу ју

Kолект ивни уго вор за Јав но пред у зе ће 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

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

Члан 2.

Овај ко лек тив ни уго вор при ме њу је 
се на све за по сле не код По сло дав ца.

Члан 3.

Из у зет но од чла на 2. овог ко лек тив
ног уго во ра, од ред бе овог ко лек тив ног 
уго во ра  ко ји ма се уре ђу ју за ра де за по
сле них, не при ме њу ју се на по сло вод
ство По сло дав ца.

II. УГО ВОР О РА ДУ

1. За кљу чи ва ње

Члан 4.

Уго вор о ра ду за кљу чу ју за по сле ни и 
ге не рал ни ди рек тор или за по сле ни ко
га он овла сти.

2. Са др жи на

Члан 5.

По ред еле ме на та про пи са них за ко
ном, уго вор о ра ду са др жи и дру ге еле
мен те, у за ви сно сти од кон крет ног слу
ча ја, ко ји ма се уре ђу ју ду жи на проб ног 
ра да и при прав нич ког ста жа и дру га 
пра ва и оба ве зе за по сле ног и По сло
дав ца, у скла ду са за ко ном и овим ко
лек тив ним уго во ром.

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

Члан 6.

По сло да вац мо же да по ну ди за по
сле ном из ме ну уго во ре них усло ва ра да 
за кљу чи ва њем анек са уго во ра о ра ду, 
у слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном и у 
слу ча је ви ма:

1. из ме не пра вил ни ка о ор га ни за ци ји 

и си сте ма ти за ци ји по сло ва; 
2. ка да за по сле ни то зах те ва, а ти ме се 

не ре ме ти про цес ра да.

Члан 7.

За по сле ни мо же вр ши ти за ме ну из не
над но од сут ног за по сле ног не пре кид но 
нај ду же 30 ка лен дар ских да на.

За ме ну из ста ва 1. овог чла на, исти 
за по сле ни мо же вр ши ти са пре ки ди ма 
нај ду же 90 ка лен дар ских да на у то ку ка
лен дар ске го ди не.

За ме на из не над но од сут ног за по сле
ног, ко ја тра је ду же од 90 ка лен дар ских 
да на у ка лен дар ској го ди ни, не мо же се 
вр ши ти без са гла сно сти за по сле ног ко
ји се упу ћу је на за ме ну.

Члан 8.

У хит ним слу ча је ви ма, ра ди обез бе
ђи ва ња функ ци о ни са ња про це са ра да, 
упу ћи ва ње на за ме ну на дру ге по сло ве 
и у дру го ме сто ра да, мо же се из вр ши ти 
и на осно ву усме ног на ло га не по сред
ног ру ко во ди о ца, уз оба ве зу до но ше
ња и до ста ве од го ва ра ју ћег ак та за по
сле ном по пра ви лу сле де ћег рад ног 
да на, уко ли ко за ме на тра је ду же од 24 
ча са.

Члан 9.

За по сле ном се ако то зах те ва по тре
ба про це са ра да, мо же при вре ме но или 
трај но про ме ни ти ме сто ра да, са мо из 
оправ да них раз ло га, уко ли ко за од ре ђе
не по сло ве не ма за по сле них у ме сту ра да 
или бли же ме сту ра да.

За слу чај из ста ва 1. овог чла на, По сло
да вац је ду жан да во ди ра чу на и о здрав
стве носо ци јал ним усло ви ма у ко ји ма 
жи ви и ра ди за по сле ни, мо гућ но сти ма 
ре дов ног пре во за и бла го вре ме ног до
ла ска на рад и од ла ска са ра да, као и ви
си ни по ве ћа них тро шко ва за По сло дав ца 
и за по сле ног, због про ме не ме ста ра да.

4. При прав ни ци

Члан 10.

Са ли цем ко је пр ви пут за сни ва рад
ни од нос за за ни ма ње, за ко је је сте кло 
од ре ђе ну школ ску спре му, рад ни од

нос за сни ва се у свој ству при прав ни ка, 
ако је то као услов за рад на од ре ђе
ним по сло ви ма утвр ђе но пра вил ни
ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
по сло ва.

Члан 11.

У ци љу при пре ме при прав ни ка за 
са мо ста лан рад, По сло да вац са чи ња ва 
про грам обу ке и про ве ре об у че но сти 
при прав ни ка.

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

ском спре мом, шест ме се ци;
2. за при прав ни ке са ви шим и ви со

ким обра зо ва њем, два на ест ме се ци;

III. РАД НО ВРЕ МЕ

1. Рас по ред рад ног вре ме на

Члан 12.

Рас по ред рад ног вре ме на код По сло
дав ца, у окви ру рад не не де ље, утвр ђу
је се ак том ге не рал ног ди рек то ра или 
за по сле ног ко га он овла сти.

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

1. вре ме по треб но за при пре му за 
рад;

2. вре ме ра да са ко ри сни ци ма услу
га;

3. вре ме по за вр шет ку ра да са ко ри
сни ци ма услу га; 

4. вре ме по треб но за оба вља ње дру
гих ак тив но сти, од ре ђе них уго во ром о 
ра ду.

Члан 13.

Ак том из чла на 12. ста ва 1. овог ко лек
тив ног уго во ра, по себ но се ре гу ли ше:

1. ор га ни за ци ја и ду жи на тра ја ња 
смен ског и ноћ ног ра да;

2. рад у ше сто днев ној рад ној не де љи 
и тур ну су;

3. ко ри шће ње и тра ја ње днев ног и не
дељ ног од мо ра за за по сле не, за ко је се 
вр ши пре ра спо де ла рад ног вре ме на. 
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2. Скра ће но рад но вре ме

Члан 14. 

На осно ву из вр ше не про це не ри зи ка 
код По сло дав ца, утвр ђе но је да су рад на 
ме ста са по ве ћа ним ри зи ком, рад на ме
ста на ко ји ма се оба вља ју по сло ви: 

1. из град ње и одр жа ва ња ан тен ског 
си сте ма и ка блов ско ди стри бу тив не 
мре же (КДС);

2. обез бе ђе ња тран спор та нов ца и 
вред но сних  по ши ља ка;

3. во за ча  на раз ме ни си гур но сних ко
фе ра;

4. прат ни ка на раз ме ни си гур но сних 
ко фе ра;

5. аутоли ма ра;
6. аутoбра ва ра;
7. аутола ки ре ра;
8. то чи о ца го ри ва,
9. пе ра ча мо тор них во зи ла;
10. ло жа ча на чвр сто го ри во.

Члан 15. 

На осно ву из вр ше не про це не ри зи
ка на рад ном ме сту и у рад ној око ли ни, 
По сло да вац утвр ђу је по сло ве са по
ве ћа ним ри зи ком и усло ве за њи хо во 
оба вља ње у по гле ду школ ске спре ме, 
ду жи не рад ног ис ку ства, здрав стве ног 
ста ња, го ди на жи во та и дру гих усло ва 
за рад на овим по сло ви ма.

Члан 16.

За по сле ни, ко ји пре те жно ефек тив
но ра де на на ро чи то те шким, на пор
ним и за здра вље штет ним по сло ви ма 
(са по ве ћа ним ри зи ком), утвр ђе ним 
за ко ном, овим ко лек тив ним уго во ром 
и ак том По сло дав ца, на ко ји ма и по ред 
при ме ње них ме ра у скла ду са 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, 
скра ћу је се рад но вре ме, сра змер но 
про це ње ним опа сно сти ма, штет но сти
ма и утвр ђе ном ни воу ри зи ка, и то:

1. два ча са и 30 ми ну та не дељ но на 
по сло ви ма:

1.1 из град ње и одр жа ва ња ан тен ског 
си сте ма и ка блов ско ди стри бу тив не 
мре же,

1.2. аутоли ма ра,
1.3. ауто ла ки ре ра,
1.4. обез бе ђе ња тран спор та нов ца и 

вред но сних по ши ља ка,
1.5. ауто бра ва ра,
1.6. то чи о ца го ри ва;
2. је дан час не дељ но на по сло ви ма:
2.1. пе ра ча мо тор них во зи ла,
2.2. во за ча на раз ме ни си гур но сних 

ко фе ра,
2.3. прат ни ка  на раз ме ни си гур но

сних ко фе ра;
3. на дру гим по сло ви ма, у од го ва ра

ју ћем вре мен ском тра ја њу, утвр ђе ним 
на осно ву струч не ана ли зе, у скла ду са 
за ко ном.

3. Пре ко вре ме ни рад

Члан 17.

Ге не рал ни ди рек тор или за по сле ни 
ко га он овла сти, мо ра ју во ди ти ра чу
на да се уво ђе ње пре ко вре ме ног ра да 
вр ши рав но мер но за све из вр ши о це на 
истим или слич ним по сло ви ма у окви
ру ор га ни за ци о не це ли не.

Ре ше ње о уво ђе њу пре ко вре ме ног 
ра да из да је се нај ка сни је у ро ку од 72 
ча са од мо мен та на сту па ња окол но сти 
за уво ђе ње пре ко вре ме ног ра да.

По сло да вац ће на зах тев ре пре зен та
тив них син ди ка та до ста ви ти из ве штај о 
оства ре ним пре ко вре ме ним са ти ма.

4. Пре ра спо де ла рад ног вре ме на

Члан 18.

Пре ра спо де ла рад ног вре ме на вр ши 
се на осно ву од лу ке ге не рал ног ди рек
то ра, од но сно ли ца ко је он овла сти.

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на до но си 
се по пра ви лу нај ма ње 7 (се дам) ка лен
дар ских да на пре на стан ка по тре бе за 
пре ра спо де лом рад ног вре ме на и мо
ра да са др жи:

1. вре мен ски пе ри од за ко ји се пред
ви ђа пре ра спо де ла рад ног вре ме на; 

2. спи сак за по сле них на ко ји се пре
ра спо де ла од но си;

3. пе ри од у ко јем ће ра ди ти кра ће, 
од но сно ду же од пу ног рад ног вре ме
на.

IV. ОД МО РИ И ОД СУ СТВА

1. Од мор у то ку днев ног ра да

Члан 19.

За по сле ни ко ји ра ди пу но рад но вре
ме има пра во на од мор у то ку днев ног 
ра да у тра ја њу од 30 ми ну та.

За по сле ни ко ји ра ди че ти ри и ду же 
од че ти ри, а кра ће од шест ча со ва днев
но, има пра во на од мор у то ку днев ног 
ра да у тра ја њу од 20 ми ну та.

За по сле ни ко ји ра ди ду же од 10 ча
со ва днев но у кон ти ну и те ту, има пра во 
на од мор у то ку днев ног ра да у тра ја њу 
од јед ног ча са.

2. Го ди шњи од мор

Члан 20.

Ду жи на го ди шњег од мо ра за по сле ног 
утвр ђу је се та ко, што се за кон ски ми ни
мум уве ћа ва по сле де ћим осно ва ма:

1. стручна спрема за коју је 
актом Послодавца утврђена:  

 1.1. 

нижа школска спрема и 
оспособљеност за полу-
квалификованог и неква-
лификованог радника 

1 радни 
дан 

 1.2. 
средња школска спрема и 
оспособљеност за квали-
фикованог радника 

2 радна 
дана 

 1.3. 

висока и виша школска 
спрема и оспособљеност 
за висококвалификованог 
радника 

3 радна 
дана 

2. допринос на раду до 2 р. 
 дана 

3. дужина времена проведеног 
у радном односу:  

 3.1. од 5 до 10 година 2 радна 
дана 

 3.2. више од 10 до 15 година 3 радна 
дана 

 3.3. више од 15 до 20 година 4 радна 
дана 

 3.4. преко 20 година 6 рад. 
 дана 

4. 

послови са повећаним ризиком 
(са посебним условима рада) 
из члана 16. овог колективног 
уговора 

3 радна 
дана 

5. послова са повећаним напором:  

 5.1. поштар I, II и достављач 2 радна 
дана 

 5.2. 
техничар за шалтерске по-
слове I и техничар за шал-
терске послове II 

2 радна 
дана 

 5.3. 

техничар у пошти I, техни-
чар у пошти II, техничар у 
пошти III и техничар у по-
шти IV 

2 радна 
дана 

 5.4. 

управник ЈПМ који више од 
половине дневног радног 
времена обавља послове  
поштара I, II и достављача 
или техничара за шалтерске 
послове I, техничара за шал-
терске послове II 

2 радна 
дана 

 5.5. 
рад ноћу, суботом и 
недељом, утврђен према 
распореду радног времена 

1 радни 
дан 

6. социјални статус:  

 6.1. 

родитељ детета са сметња-
ма у психофизичком развоју 
или утврђеним инвалидите-
том 

2 радна 
дана 

 6.2. родитељ за свако дете до 
15 година старости 

1 радни 
дан 

 6.3. 
родитељ који има више од 
троје деце до 15 година ста-
рости 

3 радна 
дана 

 6.4. самохрани родитељ са де-
цом до 15 година старости 

2 радна 
дана 

 6.5. запослени инвалид 3 радна 
дана 

 Члан 21.

Кри те ри ју ми из чла на 20. овог ко лек
тив ног уго во ра при ме њу ју се ку му ла
тив но, с тим да за по сле ни има пра во на 
го ди шњи од мор нај ду же у тра ја њу до 27 
рад них да на.
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Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, пра во 
на го ди шњи од мор нај ду же у тра ја њу до 
30 рад них да на има ју за по сле ни:

1. ко ји ра де на по сло ви ма из чла на 16. и 
чла на 20. тач ка 5. овог ко лек тив ног уго во ра;

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

3. ро ди те љи и ин ва ли ди из чла на 20. 
тач ка 6. овог ко лек тив ног уго во ра;

За по сле ни ко ји пр ви пут за сни ва рад
ни од нос или има пре кид рад ног од но са 
ду жи од 30 да на, сти че пра во да ко ри сти 
пун го ди шњи од мор по сле 6 (шест) ме се
ци не пре кид ног ра да.

За по сле ни, ко ји не ма пра во на пун го
ди шњи од мор, оства ру је пра во на го ди
шњи од мор сра змер но вре ме ну про ве
де ном на ра ду у тој го ди ни.

3.  План ко ри шће ња го ди шњих 
од мо ра

Члан 22.

У скла ду са по тре ба ма про це са ра да, 
уз прет ход ну кон сул та ци ју за по сле них, 
ге не рал ни ди рек тор или за по сле ни ко га 
он овла сти, до но си кра јем ка лен дар ске 
го ди не за на ред ну го ди ну, план ко ри
шће ња го ди шњих од мо ра за по сле них.

Ре ше ња о ко ри шће њу го ди шњих од
мо ра за по сле них, у скла ду са пла ном из 
ста ва 1. ово га чла на, ко ја до но си ге не
рал ни ди рек тор или за по сле ни ко га он 
овла сти, са др же све кри те ри ју ме са ста
њем на дан до но ше ња ре ше ња за ко ри
шће ње го ди шњих од мо ра, по ко ји ма је 
за по сле ни ма утвр ђе на ду жи на и вре ме 
тра ја ња го ди шњих од мо ра.

Члан 23.

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

За по сле ни је ду жан да пру жи до каз о 
ствар ним тро шко ви ма, ра ди оства ре ња 
пра ва на на кна ду тро шко ва.

Члан 24.

Уко ли ко кри ви цом По сло дав ца за по
сле ни не ис ко ри сти го ди шњи од мор до 
30. ју на на ред не го ди не, за по сле ни има 
пра во на на кна ду ште те у ви си ни јед не 
про сеч не за ра де ко ја му је ис пла ће на у 
прет ход на три ме се ца, сра змер но бро ју 
да на не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра.

4. Пла ће но од су ство
Члан 25.

За по сле ни има пра во на од су ство са 

ра да уз на кна ду за ра де у то ку ка лен
дар ске го ди не у укуп ном тра ја њу до се
дам рад них да на у слу ча ју:

1. склапање брака 5 радних 
дана 

2. склапање брака детета 1 радни 
дан 

3. рођење детета 5 радних 
дана 

4. Порођаја дргог члана 
уже породице 

1 радни 
дан 

5. Полагање стручног или 
другог испита 

до 6 рад- 
них дана  

6. смрт члана уже породи-
це 

5 радних 
дана 

7. 

смрти родитеља, усво-
јиоца, брата или сестре 
брачног друга запосле-
ног 

2 радна 
дана 

селидбе сопственог до-
маћинства на подручју 
истог насељеног места 

1 радни 
дан 

8. 
селидбе сопственог до-
маћинства из једног у 
друго насељено место 

3 радна 
дана 

9. 
санирање последица 
елементарне непогоде 
на објекту становања 

5 радних 
дана 

10. теже болести члана уже 
породице 

4 радна 
дана 

11. 
учешће на културним, 
спортским и другим 
активностима 

до 5 рад-
них дана 

12. 
превентивне рехабили-
тације по упуту 
Послодавца 

до 7 рад-
них дана 

13. полагање свечане 
заклетве (отац и мајака) 

1 радни 
дан 

14. сваког добровољног да-
вање крви 

2 радна 
дана 

 Од су ства са ра да у слу ча је ви ма из 
ста ва 1. тач. 6, 7, 12. и 14. овог чла на, не 
ура чу на ва се у уку пан број рад них да на 
пла ће ног од су ства у то ку ка лен дар ске 
го ди не.

За по сле ни ко ри сти пла ће но од су ство 
ка да на сту пе слу ча је ви из ста ва 1. овог 
чла на.

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

Члан 26.

Пла ће но од су ство са ра да мо же се за
по сле ном одо бри ти и ра ди:

1. упу ћи ва ња на обра зо ва ње, оспо со
бља ва ње и струч но уса вр ша ва ње, ако је 
то у ин те ре су По сло дав ца, нај ду же у тра
ја њу до шест ме се ци;

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

3. уче ство ва ња на се ми на ри ма у зе
мљи и ино стран ству, ко је ор га ни зу је 

син ди кат, рад но про из вод ним и спорт
ским так ми че њи ма код По сло дав ца, гра
не, де лат но сти, ко ја ор га ни зу је син ди кат 
или По сло да вац, на из ло жба ма ино ва
ци ја и дру гих ви до ва ства ра ла штва од 
ин те ре са за По сло дав ца и уче ство ва ња 
на спорт ским так ми че њи ма од ши рег 
дру штве ног ин те ре са.

4. да ва ња тки ва (из у зев да ва ња кр ви) 
и дру гих ор га на у ху ма не свр хе,  у тра ја
њу од 30 да на Ду жи на тра ја ња пла ће ног 
од су ства из ста ва 1. тач ка 3. ово га чла
на, утвр ђу је се у за ви сно сти од ду жи не 
тра ја ња рад но про из вод ног, од но сно 
спорт ског так ми че ња, из ло жби ино ва
ци ја и дру гих ви до ва ства ра ла штва, на 
ко ји ма уче ству је за по сле ни.

5. Не пла ће но од су ство
Члан 27.

За по сле ном се мо же, уко ли ко то не 
ре ме ти про цес ра да и уко ли ко за то по
сто је из у зет ни оправ да ни раз ло зи, одо
бри ти не пла ће но од су ство са ра да у то
ку ка лен дар ске го ди не, у слу ча је ви ма:

1. неге болесног члана уже породице 
 до годину дана,

2. изградње или поправке ку ће или 
ста на, ра ди ре ша ва ња стам бе ног пи та
ња  до шест месеци,

3. образовања, оспособља ва ња, уса
врша ва ња или спе циј ал и за ци је за за
ни ма ња која нису у делатности по сло
дав ца  до месец дана,

4. оправдане посете бо ле сним чла но
ви ма уже породице који живе у зем љи 
или иностранству  до шест месеци,

5. завршавања личних и породич них 
по сло ва  до шест месеци.

V. ЗА РА ДЕ, НА КНА ДЕ ЗА РА ДА И 
ДРУ ГА ПРИ МА ЊА

1. За ра де
Члан 28.

За по сле ни има пра во на од го ва ра ју ћу 
за ра ду, у скла ду са за ко ном, овим ко лек
тив ним уго во ром и уго во ром о ра ду.

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

За по сле ни оства ру је јед на ку  за ра ду 
за исти рад или рад исте вред но сти, ко
ји оба вља код По сло дав ца. 

Члан 29.

Ма са сред ста ва за за ра де за по сле
них, утвр ђу је се про гра мом по сло ва ња 
По сло дав ца, по ла зе ћи од еле ме на та за 
од ре ђи ва ње за ра де утвр ђе них овим 
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ко лек тив ним уго во ром и фи нан сиј ских 
ре зул та та по сло ва ња По сло дав ца.

Члан 30.

За ра да се ис пла ћу је за по сле ни ма два 
пу та ме сеч но:

1. до пр вог у ме се цу, акон та ци ја за ра
де за прет ход ни ме сец;

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

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

на ра ду

Члан 31.

За ра да за оба вље ни рад и вре ме 
про ве де но на ра ду са сто ји се од:

1. основ не за ра де;
2. де ла за ра де за рад ни учи нак;
3. уве ћа не за ра де.

1.1.1. Основ на за ра да

Члан 32. 

Основ на за ра да утвр ђу је се по гру па
ма и ни во и ма (вр ста ма) по сло ва за пу
но рад но вре ме и стан дард ни учи нак, у 
скла ду са пра вил ни ком о ор га ни за ци ји 
и си сте ма ти за ци ји по сло ва По сло дав
ца.

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

1. вред но сти рад ног ча са у ди на ри
ма;

2. ко е фи ци јен та за сва ки ни во по сла 
у окви ру гру пе по сло ва, утвр ђе ног у 
за ви сно сти од сло же но сти по сло ва, 
од го вор но сти, усло ва ра да и струч не 
спре ме ко ја је услов за рад на од ре ђе
ним по сло ви ма;

3. про сеч ног ме сеч ног фон да од 174 
рад на ча са.

Ко е фи ци јен ти за сва ки ни во по сла у 
окви ру гру пе по сло ва су:

Коефицијент за сва-
ки ниво послова 

ГРУПА ПОСЛОВА 
НИВО КОЕФИ-

ЦИЈЕНТ 

01 
Помоћни послови 

01 
02 
03 

1,200 
1,430 
1,520 

02 
Послови квали-
фикованог радника 

01 
02 
03 

1,655 
1,730 
1,845 

03 
Послови возача 

01 
02 
03 

1,785 
1,860 
1,995 

04 
Послови доставе 

01 
02 
03 

1,830 
1,845 
1,885 

 

05 
Послови обезбеђе-
ња 

01 
02 
03 

1,655 
1,730 
2,045 

06 
Послови техничара 

01 
02 
03 

1,845 
1,885 
1,930 

07 
Шалтерски послови 

01 
02 
03 

1.845 
1,950 
2,225 

08 
Послови управника 
поште 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

1,950 
2,045 
2,055 
2,225 
2,340 
2,430 
2,850 
3,160 
3,205 

09 
Послови висококва-
лификованог 
радника 

01 
02 
03 

1,885 
2,035 
2,075 

10 
Оперативно – 
технолошки посло-
ви 

01 
02 
03 
04 
05 

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

11 
Послови прераде 
поштанских 
пошиљака 

01 
02 
03 
04 

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

12 
Референтски 
послови 

01 
02 
03 
04 

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

13 
Високо стручни  
послови 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

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

14 
Послови оператив-
но – тактичког руко-
вођења 

01 
02 
03 
04 

3,175 
3,630 
3,700 
3,705 

 
Члан 33.

За по сле ни, ко ји је за сно вао рад ни 
од нос код По сло дав ца у свој ству при
прав ни ка, оства ру је 80% основ не за ра
де по сло ва за ко је је за кљу чио уго вор 
о ра ду.

Члан 34.

Основ на за ра да по сла, утвр ђе на на 
осно ву чла на 32. овог ко лек тив ног уго
во ра, мо же се по ве ћа ти за по сле ни ма 
ко ји ра де на по сло ви ма од по себ ног 
зна ча ја за по сло ва ње По сло дав ца, у 
за ви сно сти од сло же но сти рад них опе

ра ци ја ко је до при но се успе шно сти по
сло ва ња По сло дав ца из над стан дард
ног ни воа, на осно ву ко га је утвр ђе на 
основ на за ра да по сла.

Ге не рал ни ди рек тор од лу чу је о по ве
ћа њу основ не за ра де за по сле ног, о че
му се  за кљу чу је анекс уго во ра о ра ду.

Сред ства за по ве ћа ње основ них за
ра да  ис пла ћу ју се из ма се сред ста ва 
из дво је не за ове на ме не из сред ста ва 
за за ра де код По сло дав ца.

Члан 35.

Вред ност рад ног ча са утвр ђу је се 
исто вре ме но са до но ше њем про гра ма 
по сло ва ња По сло дав ца.

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

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

1.1.2. Рад ни учи нак

Члан 36.

Рад ни учи нак за по сле ног утвр ђу ју 
се у за ви сно сти од оби ма и ква ли те та 
из вр ше ног по сла и од но са за по сле ног 
пре ма рад ним оба ве за ма, на осно ву 
стан дар да, нор ма ти ва ра да и дру гих 
ме ри ла за утвр ђи ва ње рад ног учин ка.

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

Члан 37.

Рад ни учин ци за по сле ног утвр ђу ју 
се ку му ла тив ном оце ном оби ма ко ји се 
мо же ег закт но ме ри ти и ква ли те та ра
да за по сле ног као и од но са за по сле ног 
пре ма рад ним оба ве за ма. 

Обим ра да за по сле ног, утвр ђу је се 
ме сеч но на осно ву:

1. свих по сло ва ко је је за по сле ни из
вр шио у од го ва ра ју ћем ме се цу;

2. ис ко ри шће но сти рад ног вре ме на.
Ква ли тет ра да и од нос за по сле ног 

пре ма рад ним оба ве за ма у од го ва ра ју
ћем ме се цу, оце њу је се на осно ву:

1. ква ли те та из вр ше ног по сла, у 
скла ду са од го ва ра ју ћим про пи си ма, 
тех но ло шким упут стви ма, стан дар ди
ма, струч ном ме то до ло ги јом и из да тим 
на ло зи ма; 
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2. сло же но сти из вр ше них по сло ва;
3. струч но сти, кре а тив но сти и ини ци

ја ти ве при из вр ша ва њу по сло ва;
4. од го вор но сти у ра ду;
5. по што ва ња ро ко ва од ре ђе них за 

из вр ша ва ње по сло ва;
6. ра ци о нал ног ан га жо ва ња за по сле

них, сред ста ва ра да, ма те ри ја ла и ре зер
вних де ло ва;

7. са рад ње са оста лим уче сни ци ма у 
про це су ра да;

8. тач но сти, од но сно бро ја гре ша ка у 
од но су на обим из вр ше них по сло ва, од
но сно рад них опе ра ци ја.

За ра да за по сле ног, ко ји оства ри рад
ни учи нак из над утвр ђе ног стан дар
да, нор ма ти ва ра да и дру гих ме ри ла за 
утвр ђи ва ње рад ног учин ка, мо же се уве
ћа ти до 20% у од но су на основ ну за ра ду, 
а за ра да за по сле ног ко ји оства ри рад ни 
учи нак ис под утвр ђе ног стан дар да, нор
ма ти ва ра да и дру гих ме ри ла за утвр ђи
ва ње рад ног учин ка мо же се ума њи ти 
до 20% у од но су на основ ну за ра ду.

За по сле ном ко ји оба вља по сло ве до
ста ве по штан ских по ши ља ка и ко ји, по
ред сво јих по сло ва оба вља и по сло ве 
од сут ног за по сле ног на истим по сло ви
ма, мо же се уве ћа ти за ра да до 30% у од
но су на основ ну за ра ду;

Ре пре зен та тив ним син ди ка ти ма, на 
њи хов зах тев, омо гу ћи ће се увид у по
дат ке о про ме ни за ра да из ст. 4, 5. и 6. 
овог чла на;

1.1.2.1. За ра да по осно ву 
до при но са за по сле ног 

по слов ном успе ху По сло дав ца

Члан 38.

Ге не рал ни ди рек тор мо же за из у зет
не ме сеч не и го ди шње до при но се за по
сле них у из вр ша ва њу рад них за да та ка и 
пру жа њу ПТТ услу га ко ји су до при не ли 
по слов ном успе ху По сло дав ца, ис пла
ти ти део за ра де, по на ве де ном осно ву, 
нај бо љим за по сле ни ма код По сло дав
ца. 

Сред ства за по ве ћа ње за ра да у сми
слу ста ва 1. овог чла на, обез бе ђу ју се из 
не ис ко ри шће ног де ла сред ста ва из дво
је них на осно ву чла на 39. овог ко лек
тив ног уго во ра.

1.1.3. Огра ни че ње ма се сред ста
ва за за ра де по осно ву по ве ћа
ња и про ме не основ не за ра де

Члан 39. 

Сред ства за по ве ћа ње основ них за
ра да из чла на 34. и ис пла те де ла за ра де 

из чла на 38. овог ко лек тив ног уго во ра 
из но се 1% ме сеч не ма се сред ста ва за 
за ра де код По сло дав ца у окви ру ма се 
сред ста ва за за ра де, утвр ђе не  про гра
мом по сло ва ња По сло дав ца.

Члан 40.

Укуп но из дво је на сред ства за уве
ћа ње за ра да по осно ву рад ног учин ка 
из чла на 37. овог ко лек тив ног уго во ра 
из но се 2% ме сеч не ма се сред ста ва за 
за ра де ор га ни за ци о ног де ла По сло
дав ца.

1.1.4. Уве ћа на за ра да

Члан 41.

За по сле ни има пра во на уве ћа ну за
ра ду, утвр ђе ну на осно ву чла на 32. овог 
ко лек тив ног уго во ра и то:

У слу ча ју да за по сле ни стек не исто
вре ме но пра во на уве ћа ње за ра де по 
ви ше осно ва, утвр ђе них у ста ву 1. овог 
чла на, про це нат уве ћа ња не мо же би ти 
ни жи од зби ра про це на та уве ћа ња по 
сва ком од осно ва.

1. за рад дужи од пуног радног 
времена (прековремени рад) 45% 

2. за рад на дан празника који је 
нерадни дан 

150% 

3. за рад ноћу 45% 

4. за рад на дан недељног одмора 15% 

5.  двократни рад 15% 

6. по основу времена проведеног 
на раду,  за сваку пуну годину ра-
да остварену у радном односу 

0,4% 

 
1.1.5. За ра да из до би ти

Члан 42.

За по сле ни мо гу оства ри ти за ра ду 
по осно ву оства ре не до би ти по го ди
шњем ра чу ну, сра змер но њи хо вом 
уче шћу у оства ре ној до би ти, у скла ду 
са за ко ном.

Члан 43.

Рас по де ла из дво је не ма се сред ста ва 
за за ра де из до би ти По сло дав ца, из
вр ши ће се на по је ди не за по сле не сра
змер но вре ме ну про ве де ном на ра ду и 
оства ре ној за ра ди.

Под пој мом оства ре на за ра да, у сми
слу ста ва 1. овог чла на, под ра зу ме ва се 
за ра да за по сле ног оства ре на на осно
ву чл. 32, 34, 37. и 38. овог ко лек тив ног 
уго во ра и уве ћа на за ра да на осно ву 

чла на 41. овог ко лек тив ног уго во ра.

Члан 44.

У рас по де ли сред ста ва за за ра де из 
до би ти уче ству ју и за по сле ни за вре
ме по ро диљ ског од су ства и од су ства 
са ра да ра ди не ге де те та, при вре ме не 
спре че но сти за рад  због по вре де на 
ра ду или про фе си о нал ног обо ље ња у 
скла ду са за ко ном, од да на по чет ка ко
ри шће ња од су ства, сра змер но на кна
ди за ра де, ко ју је за по сле ни оства рио 
за вре ме од су ства.

За по сле ни не уче ству ју у за ра ди из 
до би ти сра змер но вре ме ну тра ја ња 
при вре ме не спре че но сти за рад,  пла
ће ном од су ству и за вре ме при вре ме
ног уда ље ња са ра да.

2.  На кна да за ра де

Члан 45.

За по сле ни има пра во на на кна ду за
ра де, ко ја се ис пла ћу је на те рет По сло
дав ца, за вре ме од су ство ва ња са ра да 
због при вре ме не спре че но сти за рад 
до 30 да на, и то:

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

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

(1) по вре дом на ра ду или про фе си о
нал ном бо ле шћу,

(2) да ва њем тки ва и дру гих ор га на у 
ху ма не свр хе;

(3) у дру гим слу ча је ви ма, ка да је то 
утвр ђе но по себ ним про пи си ма.

Члан 46.

За слу чај не бла го вре ме но сти у ис
пла ти на кна да за ра да, ко је се за по сле
ни ма обез бе ђу ју из сред ста ва фон да 
здрав стве ног оси гу ра ња, По сло да вац 
мо же по ис пла ти за ра да за по сле ни ма 
за те ку ћи ме сец, ис пла ти ти и на кна де 
за ра да ко је се обез бе ђу ју из сред ста ва 
фон да због:

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

2. до бро вољ ног да ва ња тки ва и ор
га на;

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

4. бо ле сти за по сле ног пре ко 30 да
на;

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

За слу чај ис пла те на кна де за ра де на 
на чин утвр ђен ста вом 1. ово га чла на, 
По сло да вац под но си фон ду зах тев за 
ре фун ди ра ње ис пла ће них сред ста ва, 
ако про пи си ма ни је дру га чи је од ре ђе
но.

Члан 47.

За по сле ни има пра во на на кна ду за
ра де у ви си ни про сеч не за ра де оства
ре не у прет ход на три ме се ца, у сле де
ћим слу ча је ви ма:

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

2. за да не ко ри шће ња го ди шњег од
мо ра;

3. за да не ко ри шће ња пла ће ног од
су ства из чл. 25. и 26. овог ко лек тив
ног уго во ра;

4. за вре ме тра ја ња вој не ве жбе и 
ода зи ва ња на по зив др жав ног ор га
на;

5. за вре ме при су ство ва ња сед ни ца
ма др жав них ор га на и ор га ни за ци ја, 
ор га на упра ве и ло кал не са мо у пра ве 
и ор га на син ди ка та у свој ству чла на;

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

Члан 48.

За по сле ни има пра во на на кна ду за
ра де у ви си ни 80% про сеч не за ра де, 
оства ре не у прет ход на три ме се ца за 
вре ме пре ки да ра да до ко јег је до шло 
на ред бом над ле жног др жав ног ор га на 
или над ле жног ор га на По сло дав ца, у 
скла ду са за ко ном.

3. На кна да тро шко ва

3.1. Пре воз на рад и у вези са радом

Члан 49.

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

Члан 50.

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

Члан 51.

За по сле ни ко ји у то ку ра да у из вр ша
ва њу по сло ва ко ри сте јав ни пре воз за 
ко ји не мо гу да ко ри сте ме сеч ну прет
плат ну кар ту (ко ја им се обез бе ђу је 
за до ла зак на рад и од ла зак са ра да), 
оства ру ју пра во на на кна ду за по ве ћа
не тро шко ве пре во за, у ви си ни ствар
них тро шко ва, уз прав да ње кар та ма за 
пре воз.

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

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

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

Члан 52.

За по сле ном, ко ме је По сло да вац 
обез бе дио слу жбе ни ауто мо бил или 
дру го пре во зно сред ство за до ла зак и 
од ла зак са ра да, не при па да пра во на 
на кна ду тро шко ва пре во за за до ла зак 
и од ла зак са ра да.

Члан 53.

За по сле ном ко ји при вр ше њу до
ста ве по штан ских по ши ља ка ко ри сти 
соп стве но пре во зно сред ство при па да 
на кна да на име тро шко ва го ри ва, ре
дов ног и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња 
и амор ти за ци је, ко ја се  об ра чу на ва 
на це ну без о лов ног мо тор ног бен зи на 
(БМБ 95) по пре ђе ном ки ло ме тру и то 
за: 

1. би цикл 2,5% це не ли тра без о лов
ног мо тор ног бен зи на,

2. мо пед или мо то цикл 7% це не ли
тра без о лов ног мо тор ног бен зи на,

3. пут нич ки ауто мо бил 12% це не ли
тра без о лов ног мо тор ног бен зи на.

Члан 54.

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

3.2. Слу жбе ни пут

3.2.1. Слу жбе ни пут у зе мљи

Члан 55.

Под слу жбе ним пу тем у зе мљи под
ра зу ме ва се пут, ко ји је на осно ву на ло
га за слу жбе ни пут из вр шио за по сле ни 
у оба вља њу по сло ва у име и за ра чун 
По сло дав ца, из ван свог ме ста ра да, 
уко ли ко је ме сто у ко је пу ту је за по
сле ни уда ље но од се ди шта ор га ни за
ци о ног де ла у ко ме је за по сле ни рас
по ре ђен (рад на је ди ни ца, ди рек ци ја, 
је ди ни ца по штан ске мре же и др.) ви ше 
од 50 km нај кра ћим пу тем.

3.2.1.1. Днев ни ца

Члан 56.

За по сле ни има пра во на днев ну на
кна ду тро шко ва за ис хра ну (днев ни цу) 
за вре ме про ве де но на слу жбе ном пу
ту у зе мљи, ко ји не пре кид но тра је нај
ду же 15 да на, у ви си ни 5% про сеч не 
ме сеч не за ра де у при вре ди Ре пу бли
ке, пре ма по след њем об ја вље ном по
дат ку, ако про пи си ма ни је дру га чи је 
од ре ђе но.

На осно ву на ло га за слу жбе ни пут ко
ји тра је ви ше од јед ног да на, за по сле ни 
мо же до би ти акон та ци ју тро шко ва.

По сле 15 да на про ве де них на слу
жбе ном пу ту, за по сле ном се уме сто 
днев ни ца ис пла ћу је на кна да за рад на 
те ре ну.

Члан 57.

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



22    фебруар 2011 • број 158

ПОШТАР

Члан 58.

За вре ме про ве де но на слу жбе ном пу
ту, за по сле ни има пра во на:

1. пу ну днев ни цу:
1.1. за сва ких 24 ча са,
1.2. за оста так вре ме на ду жи од 12 ча

со ва,
1.3. за вре ме ма ње од 24, а ду же од 12 

ча со ва,
2. по ла днев ни це:
2.1.за вре ме ма ње од 12, а ду же од 8 ча

со ва,
2.2. за оста так вре ме на ду жи од 8 ча со

ва, ако је пут тра јао ви ше да на,

Члан 59.

За по сле ном не при па да днев ни ца 
ако је слу жбе ни пут, од но сно укуп но 
вре ме про ве де но на ра ду и слу жбе ном 
пу ту, тра ја ло ма ње од осам ча со ва. 

Члан 60.

За по сле ном на слу жбе ном пу ту при па
да днев ни ца у ви си ни:

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

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

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

3.2.1.2. Тро шко ви пре но ћи шта

Члан 61.

За вре ме слу жбе ног пу та у зе мљи, за
по сле ни има пра во на на кна ду тро шко
ва пре но ћи шта, ако му на слу жбе ном 
пу ту ни је обез бе ђе но пре но ћи ште.

Тро шко ви пре но ћи шта при зна ју се 
у це ли ни пре ма при ло же ном ра чу ну, 
осим тро шко ва но ће ња у објек ту пр ве 
ка те го ри је, ко ји се при зна ју у ви си ни 
ко ју утвр ђу је ге не рал ни ди рек тор или 
за по сле ни ко га он овла сти.

Тро шко ви за пре но ћи ште ис пла ћу ју 
се по ра чу ну.

Члан 62.

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

3.2.1.3. Пут ни тро шко ви

Члан 63.

За вре ме слу жбе ног пу та у зе мљи, за

по сле ни има пра во на на кна ду пут них 
тро шко ва у це ли ни, пре ма при ло же
ном ра чу ну.

За по сле ном се при зна ју и тро шко ви 
ре зер ва ци је ме ста, при ли ком ку по ви
не кар те за пре воз.

Члан 64.

За по сле ном упу ће ном на слу жбе
ни пут, мо же се одо бри ти ко ри шће ње: 
слу жбе ног во зи ла, во за, ауто бу са и 
соп стве ног во зи ла, а из у зет но и ави он
ског пре во за или ко ри шће ње спа ва ћих 
ко ла.

У на ло гу за слу жбе ни пут, оба ве зно се 
на зна ча ва вр ста пре во зног сред ства.

Члан 65.

За по сле ни, ко ме је у на ло гу за слу
жбе ни пут на зна че но да при ли ком пу
то ва ња ко ри сти соп стве ни ауто мо бил 
као пре во зно сред ство, има пра во на 
тро шко ве у ви си ни 12% це не ли тра по
гон ског го ри ва во зи ла ко је ко ри сти по 
пре ђе ном ки ло ме тру.

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

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

Члан 66.

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

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

Члан 67.

За по сле ном се на слу жбе ном пу ту 
по себ но на кна ђу ју тро шко ви: пре во за 
лич ног пр тља га и пре нос слу жбе ног 
ма те ри ја ла ве ће те жи не (јав ним пре
во зом или так си јем), уко ли ко је то одо
бре но на ло гом за слу жбе ни пут.

Члан 68.

За по сле ни ко ји уче ству ју на так ми че
њи ма из чла на 26. став 1. тач ка 3. овог 
ко лек тив ног уго во ра, има ју пра во на 
на кна ду тро шко ва пре но ћи шта и пут
них тро шко ва, ко је оства ру ју у ви си ни, 

под усло ви ма и на на чин, под ко ји ма те 
на кна де оства ру ју за по сле ни на слу
жбе ном пу ту у зе мљи.

3.2.1.5. На лог за слу жбе ни пут

Члан 69.

На лог за слу жбе ни пут и ове ру пут ног 
об ра чу на, по за вр шет ку слу жбе ног пу
та, из да је и вр ши ге не рал ни ди рек тор 
за ди рек то ре ор га ни за ци о них де ло ва, 
а за за по сле не у ор га ни за ци о ном де лу 
 ди рек тор тог ор га ни за ци о ног де ла. 

Члан 70.

По за вр шет ку слу жбе ног пу та, а нај
ка сни је у ро ку од три да на од да на по
врат ка са слу жбе ног пу та, за по сле ни је 
ду жан да под не се об ра чун тро шко ва 
слу жбе ног пу та, на осно ву ко га оства
ру је пра во на на кна ду тро шко ва.

Ако се об ра чун тро шко ва за слу
жбе ни пут не под не се у ро ку из ста ва 
1. овог чла на, за по сле ни ко ји је до био 
акон та ци ју тро шко ва на осно ву чла на 
56. став 2. овог ко лек тив ног уго во ра, 
ду жан је да це ло ку пан из нос акон та ци
је вра ти из за ра де, при ли ком на ред не 
ис пла те.

3.2.2. Слу жбе ни пут у 
ино стран ство

Члан 71.

За вре ме про ве де но на слу жбе ном 
пу ту у ино стран ству за по сле ни има 
пра во на днев ни цу и дру ге тро шко ве 
у из но су и под усло ви ма, ко је утвр ђу
је над ле жни др жав ни ор ган, а ко ји се 
при ме њу ју за за по сле не у др жав ним 
ор га ни ма.

О по тре би и тра ја њу слу жбе ног пу та 
за по сле ног у ино стран ство, од лу чу је 
ге не рал ни ди рек тор на пред лог ди рек
то ра ор га ни за ци о ног де ла .

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

Члан 72.

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

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

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

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

3.3. Рад на те ре ну

Члан 73.

За вре ме бо рав ка и ра да на те ре ну 
за по сле ни, уко ли ко му ни је обез бе
ђе на ис хра на, има пра во на на кна ду 
за тро шко ве ис хра не у ви си ни од 60% 
днев ни це, ако на те ре ну про ве де нај
ма ње осам ча со ва днев но.

Члан 74.

У вре ме про ве де но на те ре ну, ура чу
на ва се и вре ме по треб но за од ла зак до 
ме ста ра да и по вра так са ме ста ра да.

На кна да за рад на те ре ну при па да за 
рад не да не за вре ме бо рав ка и ра да на 
те ре ну и за вре ме не дељ ног од мо ра и 
др жав них и дру гих пра зни ка ко ји су не
рад ни да ни.

Члан 75.

За вре ме ра да на те ре ну, за по сле ни 
има пра во на пут не тро шко ве, пре ма 
при ло же ном ра чу ну, чи ја се вр ста утвр
ђу је при упу ћи ва њу на те рен ски рад.

За по сле ном упу ће ном на рад на те
ре ну, мо же се одо бри ти ко ри шће ње 
слу жбе ног во зи ла, во за, ауто бу са и 
соп стве ног во зи ла.

Члан 76.

За вре ме ра да на те ре ну, за по сле ни 
има пра во на тро шко ве пре но ћи шта, 
под усло ви ма утвр ђе ним у чл. 61. и 62. 
овог ко лек тив ног уго во ра.

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

Члан 77.

За по сле ни има пра во на на кна ду тро
шко ва за ме сеч ну ис хра ну у то ку ра да у 
ви си ни од  4.380 ди на ра.

На кна да тро шко ва за ме сеч ну ис хра
ну у то ку ра да ис пла ћу је се за по сле ном 
сра змер но бро ју да на про ве де них на 
ра ду.

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

Члан 78.

За по сле ни има пра во на ре грес за 
ко ри шће ње го ди шњег од мо ра у ви си

ни од 2.400 ди на ра.
Пра во на пун из нос из ста ва 1. овог 

чла на при па да за по сле ном ко ји има 
пра во на го ди шњи од мор у тра ја њу 
од нај ма ње 20 рад них да на.

За по сле ни ко ји има пра во на го ди
шњи од мор у тра ја њу кра ћем од 20 
рад них да на, има пра во на  сра зме ран 
део ре гре са за ко ри шће ње го ди шњег 
од мо ра.

При па да ју ћи из нос ре ге са ис пла ћу
је се ме сеч но у из но су од по 200 ди
на ра.

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

4. Дру га при ма ња

Члан 79.

Под усло ви ма утвр ђе ним овим Ко
лек тив ним уго во ром, за по сле ни има 
пра во на дру га при ма ња и то:

1. на кна ду за одво је ни жи вот од по
ро ди це;

2. от прем ни ну при од ла ску у пен зи
ју;

3. со ли дар ну по моћ; 
4. на кна ду тро шко ва по греб них 

услу га у слу ча ју смр ти чла на уже по
ро ди це, а чла но ви ма уже по ро ди це у 
слу ча ју смр ти за по сле ног;

5. ју би лар ну на гра ду; 
6. но во го ди шњи по клон за де цу. 

Члан 80.

По сло да вац је ду жан да ко лек тив но 
оси гу ра све за по сле не под јед на ким 
усло ви ма, за слу чај смр ти или ин ва
лид но сти на ста ле због по вре де на ра
ду.

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

1. смр ти и ин ва лид но сти на ста ле 
због по вре де ван ра да;

2. нео п ход них хи ру шких ин тер вен
ци ја као по сле ди ца бо ле сти;

3. ле че ња те жих бо ле сти;
4. на ста лих по сле ди ца услед бо ле

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

гу ра њу за по сле них код По сло дав ца 
уче ству ју и ре пре зен та тив ни син ди
ка ти.

4.1. Одво је ни жи вот од 
по ро ди це

Члан 81.

Пра во на на кна ду за одво је ни жи
вот од по ро ди це има за по сле ни, ко ји 
је због по тре ба про це са ра да упу ћен у 
дру го ме сто ра да, под усло вом:

1. да жи ви одво је но од уже по ро ди
це;

2. да му у дру гом ме сту ра да ни је ре
ше но стам бе но пи та ње за чла но ве уже 
по ро ди це;

3. да због уда ље но сти ме ста ра да не 
мо же сва ко днев но да се вра ћа у ме сто 
стал ног бо рав ка.

Члан 82.

Ме сеч на на кна да за одво је ни жи вот 
од по ро ди це ис пла ћу је се за по сле ном 
у ви си ни 50% про сеч не ме сеч не за ра
де ис пла ће не у прет ход на три ме се ца у 
при вре ди Ре пу бли ке.

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

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

Члан 83.

За по сле ни има пра во на от прем ни
ну при од ла ску у пен зи ју  у ви си ни три 
про сеч не ме сеч не за ра де, ис пла ће не 
код По сло дав ца у ме се цу пре ис пла те 
от прем ни не.

4.3. Со ли дар на по моћ

Члан 84.

Со ли дар на по моћ се оства ру је из 
сред ста ва По сло дав ца у сле де ћим 
слу ча је ви ма:

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

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

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

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

5. смр ти за по сле ног, чла но ва ње
го ве уже по ро ди це, као и смр ти за
по сле ног ко ји ни је имао чла но ве уже 
по ро ди це, а жи вео је у за јед нич ком 
по ро дич ном до ма ћин ству са ро ди те
љи ма  по моћ у ви си ни јед не ме сеч не 
за ра де;

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

7. со ли дар ну по моћ за ро ђе ње де
те та у ви си ни про сеч не ме сеч не за ра
де код По сло дав ца, оства ре не у ме се
цу ро ђе ња де те та, с тим да пра во на 
по моћ има за по сле на мај ка за сва ко 
ро ђе но де те, а из у зет но и отац де те та, 
уко ли ко мај ка не ра ди код По сло дав
ца,

8. пре вен тив не ре ха би ли та ци је за
по сле них на осно ву струч не ана ли зе 
над ле жне слу жбе за со ци јал ну за шти
ту  у ви си ни тро шко ва ре ха би ли та
ци је;

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

Под тро шко ви ма ре ха би ли та ци је 
из ста ва 1. тач ке 8. овог чла на под ра
зу ме ва ју се услу ге сме шта ја, ис хра не 
и ме ди цин ске услу ге ре ха би ли та ци о
ног цен тра.

Члан 85.

Со ли дар на по моћ се одо бра ва за 
здрав стве ну ре ха би ли та ци ју у тра ја
њу од 15 да на:

1. у слу ча ју те жих бо ле сти, те жих 
по вре да на ра ду и акут них обо ле ња 
за по сле ног, као вид про ду же ног ле
че ња (пре ло ми, опе ра ци о ни за хва ти, 
те же по вре де)  у ви си ни 100% тро
шко ва ре ха би ли та ци је, по пре по ру ци 
ле кар ске ко ми си је у ци љу пре вен ци је 
гу бит ка рад не спо соб но сти, уко ли ко 
се иста не обез бе ђу је на те рет фон да 
со ци јал ног оси гу ра ња;

2. у слу ча ју те жих бо ле сти чла на уже 
по ро ди це за по сле ног, као вид про ду
же ног ле че ња (пре ло ми, опе ра ци о ни 
за хва ти, те же по вре де) у ви си ни 50% 
тро шко ва ре ха би ли та ци је, по пре по
ру ци ле кар ске ко ми си је, уко ли ко се 
иста не обез бе ђу је на те рет фон да со
ци јал ног оси гу ра ња.

За со ли дар не по мо ћи из чла на 84. 
овог ко лек тив ног уго во ра, као и за 
со ли дар не по мо ћи за здрав стве ну 
ре ха би ли та ци ју из ста ва 1. овог чла
на, По сло да вац обез бе ђу је  сред ства 
нај ма ње у ви си ни 0,32% сред ста ва 
пла ни ра ног го ди шњег по слов ног 
при хо да По сло дав ца, у скла ду са го
ди шњим про гра мом по сло ва ња.

Члан 86.

Под те жом бо ле шћу, у сми слу чл. 
84. и 85. овог ко лек тив ног уго во ра, 
сма тра ју се сле де ћа обо ље ња:

1. ма лиг на обо ље ња;
2. ТБЦ;
3. хе ре ди тар на и де ге не ра тив на 

обо ље ња нер вно ми шић ног си сте ма;
4. те шки об ли ци кар ди о ва ску лар

них и дру гих обо ље ња ко ја зах те ва ју 
хи ру шке за хва те, тран спла та ци ју ор
га на и тки ва;

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

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

Под ду жом бо ле шћу, у сми слу чла на 
84. овог ко лек тив ног уго во ра, сма тра 
се не пре кид но од су ство ва ње са ра да 
по осно ву при вре ме не спре че но сти 
за рад ду же од 180 да на.

Под чла ном уже по ро ди це, у сми слу 
чл. 84. и 85. овог ко лек тив ног уго во
ра, сма тра ју се су пру жник и де ца до 
27. го ди не, под усло вом да се на ла зе 
на ре дов ном шко ло ва њу или уко ли ко 

су од лу ком над ле жног су да ли ше на 
по слов не спо соб но сти, без об зи ра на 
го ди не жи во та.

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

4.4. На кна да по греб них 
тро шко ва

Члан 87.

За по сле ни има пра во на на кна ду 
тро шко ва по греб них услу га у слу ча
ју смр ти чла на уже по ро ди це (брач
ни друг и де ца за по сле ног), а у слу
ча ју смр ти за по сле ног, чла но ви уже 
по ро ди це или ли це ко је је сно си ло 
тро шко ве по греб них услу га, пре ма 
при ло же ном ра чу ну, а нај ви ше до ви
си не про сеч них тро шко ва у ме сту са
хра не.

Под тро шко ви ма по греб них услу га, 
у сми слу ста ва 1. овог чла на, под ра
зу ме ва се по треб на опре ма у ви си ни 
про сеч них тро шко ва у ме сту са хра не 
и ствар ни тро шко ви пре во за умр лог 
до ме ста са хра не на те ри то ри ји Ре пу
бли ке Ср би је.

Члан 88.

Кад се на кна да тро шко ва из чла
на 84. тач. 1. до 4, 6. и 9. и чл. 85. и 87. 
овог ко лек тив ног уго во ра, оства ри 
код фон до ва со ци јал ног оси гу ра ња 
или по осно ву ко лек тив ног оси гу ра
ња, по моћ се мо же ис пла ти ти у ви си
ни раз ли ке из ме ђу при мље ног из но са 
и из но са на ко ји за по сле ни има пра во 
у скла ду са овим ко лек тив ним уго во
ром, ако про пи си ма ни је дру га чи је 
од ре ђе но. 

4.5. Ју би лар на на гра да

Члан 89.

За по сле ни има пра во на ју би лар ну 
на гра ду, за уку па но вре ме про ве де но 
у рад ном од но су код По сло дав ца за:

1. 10 го ди на ра да  у ви си ни 20% ме
сеч не за ра де;

2. 20 го ди на ра да  у ви си ни јед не и 
по ме сеч не за ра де;

3. 30 го ди на ра да  у ви си ни две ме
сеч не за ра де;

4. 35 го ди на ра да  – у ви си ни две и 
по ме сеч не за ра де. 

Ју би лар на на гра да из ста ва 1. овог 
чла на ис пла ћу је се за Дан ПТТ рад ни
ка.
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Члан 90.

Ме сеч ном за ра дом, на осно ву ко је 
за по сле ни оства ру ју пра ва утвр ђе на 
чла ном 83, чла ном 84. став 1. тач. 1, 2, 
5. до 7. и 9. и чла ном 89. овог ко лек тив
ног уго во ра, сма тра се про сеч на ме сеч
на за ра да ис пла ће на код По сло дав ца у 
ме се цу ко ји прет хо ди ис пла ти.

4.6. Но во го ди шњи по кло ни 
за де цу

Члан 91.

По сло да вац обез бе ђу је но во го ди
шње по кло не за де цу за по сле них до 10 
го ди на ста ро сти (по де те ту), укљу чу ју
ћи и де цу ко ја у те ку ћој го ди ни пу не 10 
го ди на.

Но во го ди шњи по кло ни обез бе ђу
ју се у ви си ни ко ју утвр ђу је ге не рал ни 
ди рек тор, до ви си не нео по ре зи вог из
но са.

VI. ДРУ ГА ПРА ВА У ВЕ ЗИ СА 
РА ДОМ

Члан 92.

За по сле ном се мо же одо бри ти за јам 
за на бав ку огре ва, зим ни це, уџ бе ни ка 
и за дру ге на ме не на пред лог ре пре
зен та тив них син ди ка та.

Од лу ку о одо бра ва њу зај ма из ста ва 
1. овог чла на до но си ге не рал ни ди рек
тор, у скла ду са рас по ло жи вим сред
стви ма.

Од лу ком о одо бра ва њу зај ма утвр ђу
је се на ме на за ко ју се за јам одо бра ва, 
ви си на зај ма, по че так от пла те и рок 
вра ћа ња зај ма, ко ји не мо же би ти ду жи 
од два на ест ме се ци.

Вра ћа ње зај ма вр ши се у јед на ким 
ме сеч ним ра та ма, об у ста вом ме сеч не 
ра те од за ра де за по сле ног.

Члан 93.

Уко ли ко се го ди шњим про гра мом 
по сло ва ња По сло дав ца утвр ђу ју сред
ства за ре ша ва ње стам бе них по тре ба 
за по сле них, пред ла га ње из но са сред
ста ва вр ши се, у скла ду са за ко ном и 
дру гим про пи си ма, уз уче шће ре пре
зен та тив них син ди ка та.

Члан 94. 

По сле смр ти за по сле ног, По сло да
вац обез бе ђу је ма те ри јал ну по моћ до 
кра ја про пи са ног ре дов ног шко ло ва
ња за сва ку ре дов но упи са ну го ди ну, 
а на осно ву од лу ке ге не рал ног ди рек
то ра, од но сно ли ца ко је он овла сти, 
без оба ве за вра ћа ња исте, и то:

1. уче ни ци ма осно вих шко ла у ви си
ни јед не и по про сеч не ме сеч не за ра
де;

2. уче ни ци ма сред њих шко ла у ви
си ни две про сеч не ме сеч не за ра де;

3. сту ден ти ма ви со ко школ ских уста
но ва у ви си ни две и по про сеч не ме
сеч не за ра де.

Ма те ри јал на по моћ ис пла ћу је се 
два пу та у то ку школ ске го ди не (по 
50%).

Про сеч ном ме сеч ном за ра дом у 
сми слу ста ва 1. овог чла на сма тра се 
про сеч на за ра да ис пла ће на код По
сло дав ца у ме се цу ко ји прет хо ди ис
пла ти ма те ри јал не по мо ћи.

VII. РАД НЕ ОБА ВЕ ЗЕ ЗА ПО СЛЕ
НИХ

Члан 95.

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

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

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

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

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

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

6. да се по на ша ју на на чин ко ји им 
омо гу ћа ва рад код По сло дав ца и ко ји 
обез бе ђу је до бре ме ђу људ ске и ме ђу
на ци о нал не од но се;

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

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

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

10. да чу ва ју по слов ну, слу жбе ну и 
дру гу тај ну утвр ђе ну за ко ном и ак том 
По сло дав ца;

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

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

13. и дру ге оба ве зе, утвр ђе не уго во
ром о ра ду, ко је од го ва ра ју њи хо вим 
зна њи ма и спо соб но сти ма.

Члан 96.

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

Члан 97.

Ако за по сле ни сво јом кри ви цом учи
ни по вре ду рад не оба ве зе утвр ђе не 
овим уго во ром, за по сле ном се мо гу из
ре ћи сле де ће ме ре: 

1. упо зо ре ње за по сле ном да ће му 
би ти от ка зан уго вор о ра ду ако по но ви 
исту или слич ну по вре ду без по нов ног 
упо зо ре ња, у скла ду са за ко ном;

2. при вре ме но уда ље ње са ра да без 
на кна де за ра де у тра ја њу од јед ног до 
три рад на да на;

3. от каз уго во ра о ра ду.

Члан 98.

По сло да вац мо же да от ка же уго вор 
о ра ду за по сле ном, на на чин и по по
ступ ку пред ви ђе ним за ко ном, у слу
ча ју да за по сле ни сво јом кри ви цом 
учи ни сле де ће по вре де рад них оба
ве за:

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

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

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

4. ода ва ње по слов не, слу жбе не или 
дру ге тај не утвр ђе не за ко ном и ак ти
ма По сло дав ца;

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

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

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

8. до ста вља ње јав не ис пра ве при
ли ком за сни ва ња рад ног од но са или 
у то ку рад ног од но са, над ле жној слу
жби По сло дав ца, за ко ју се утвр ди да 
ни је ве ро до стој на;
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9. до ла же ње ви ше пу та на рад у на
пи том ста њу, кон зу ми ра ње ал ко хо ла 
или нар ко тич них сред ста ва у то ку ра
да;

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

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

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

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

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

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

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

17. ис пла та нео вла шће ном ли цу или 
ис пла та уз за др жа ва ње ис пла ће ног 
нов ца за се бе; 

18. да ва ње не тач них по да та ка од 
стра не од го вор них ли ца ко ји ма се за
по сле ни до во де у за блу ду у по гле ду 
оства ри ва ња пра ва из рад ног од но са.

19. достављање нетачних пода та ка 
или до ку мен та ци је, ра ди оства ри ва ња 
пра ва ко ја за по сле ном не при па да ју по 
за ко ну, дру гим про пи си ма и оп штим 
ак ти ма По сло дав ца

Члан 98а

Ге не рал ни ди рек тор Пред у зе ћа 
утвр ђу је спи сак по сред ни ка, из ре да 
за по сле них, ко ји уче ству ју у по ступ ку 
за шти те од зло ста вља ња код По сло
дав ца, а у са рад њи са пред став ни ци ма 
ре пре зен та тив них син ди ка та.

VI II. ОБРА ЗО ВА ЊЕ, ОСПО СО
БЉА ВА ЊЕ И СТРУЧ НО УСА ВР

ША ВА ЊЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 99.

У скла ду за го ди шњим про гра мом 
по сло ва ња, по тре ба ма про це са ра да, 
тех нич котех но ло шким уна пре ђе њи
ма и ор га ни за ци јом ра да, По сло да вац 
обез бе ђу је струч но обра зо ва ње, оспо
со бља ва ње и уса вр ша ва ње за по сле
них пу тем:

1. шко ло ва ња на сред њим и ви со ко
школ ским уста но ва ма;

2. пре ква ли фи ка ци је, до ква ли фи ка
ци је и по ла га ња струч них ис пи та;

3. уса вр ша ва ња и спе ци ја ли за ци је;
4. обра зо ва ња из обла сти за шти те на 

ра ду, за шти те и без бед но сти;
5. се ми на ра, обу ке, кур се ва, са ве то

ва ња и др.

Члан 100.

За по сле ни је оба ве зан да се обра зу
је, оспо со бља ва и струч но уса вр ша ва, 
у скла ду са по тре ба ма про це са ра да 
код По сло дав ца.

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

Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе из ме ђу 
По сло дав ца и за по сле ног, ко га је По
сло да вац упу тио на обра зо ва ње, оспо
со бља ва ње и струч но уса вр ша ва ње, у 
скла ду са чла ном 99. тач ка 1. до 4. овог 
ко лек тив ног уго во ра, уре ђу ју се по себ
ним уго во ром.

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

Члан 101.

По сту пак за утвр ђи ва ње од го вор но
сти за по сле ног за ште ту, учи ње ну на 
ра ду или у ве зи са ра дом, по кре ће се 
ре ше њем ге не рал ног ди рек то ра или 
за по сле ног ко га он овла сти.

Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за 
утвр ђи ва ње од го вор но сти за ште ту, 
до но си се на осно ву при ја ве о про у
зро ко ва ној ште ти или по лич ном са зна
њу да је ште та про у зро ко ва на.

Ре ше ње оба ве зно са др жи име и пре
зи ме за по сле ног, про тив ко га се по кре
ће по сту пак за на кна ду ште те, ме сто, 
на чин и вре ме из вр ше ња штет не рад
ње, до ка зе ко ји ука зу ју да је за по сле ни 
про у зро ко вао ште ту.

Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка до
ста вља се за по сле ном.

Ре ше ње из ста ва 1. ово га чла на, до
ста вља се и син ди ка ту, чи ји је за по сле
ни члан, за ми шље ње у ро ку од пет да
на.

За по сле ни, про тив ко га је по кре нут 
по сту пак, мо ра се са слу ша ти у ве зи на
ста ле ште те.

Члан 102.

По сто ја ње ште те, ње ну ви си ну, окол
но сти под ко ји ма је на ста ла, ко је ште ту 

про у зро ко вао и ка ко се на док на ђу је 
ште та, утвр ђу је ко ми си ја ко ју име ну је 
ге не рал ни ди рек тор, од но сно ли це ко
је он овла сти.

У са став ко ми си је име ну је се и по је
дан пред став ник син ди ка та, чи ји је за
по сле ни члан.

Ако се ви си на ште те мо же утвр ди ти у 
тач ном из но су, исту утвр ђу је ко ми си ја 
из ста ва 1. овог чла на. Уко ли ко се ви
си на ште те не мо же утвр ди ти у тач ном 
из но су, ко ми си ја се обра ћа над ле жној 
слу жби код по сло дав ца са зах те вом  за 
про це ну ви си не на ста ле ште те.

Члан 103.

По утвр ђи ва њу чи ње ни ца и окол но
сти од ути ца ја на од го вор ност за по сле
ног, ге не рал ни ди рек тор или за по сле
ни ко га он овла сти, до но си ре ше ње о 
од го вор но сти за ште ту и ви си ни на кна
де ште те, од но сно о осло ба ђа њу од од
го вор но сти.

На осно ву ре ше ња о на кна ди ште
те, за по сле ни се по зи ва да на док на ди 
ште ту у од ре ђе ном ро ку, о че му за по
сле ни да је пи сме ну из ја ву.

Ако за по сле ни не при ста не да на док
на ди ште ту или не на док на ди ште ту у 
ро ку из ста ва 2. овог чла на, По сло да вац 
мо же под не ти ту жбу над ле жном су ду.

Члан 104.

Ако за по сле ни пре тр пи по вре ду или 
ма те ри јал ну ште ту на ра ду или у ве зи 
са ра дом, на по сту пак утвр ђи ва ња ште
те и ње ну ви си ну, сход но се при ме њу ју 
од ред бе чл. 101. до 103. овог Ко лек тив
ног уго во ра

X. ВИ ШАК ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 105.

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

Члан 106.

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

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

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

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

Члан 107.

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

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

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

Ди нар ска про тив вред ност еура од
ре ђу је се на дан ис пла те, по сред њем 
об ра чун ском кур су НБС.

Члан 108.

По ред ис пла те от прем ни не из чла
на 107. овог ко лек тив ног уго во ра, ли
цу ко је је про ве ло у рад ном од но су 
шест и ви ше го ди на, а ко ме је пре стао 
рад ни од нос код По сло дав ца због 
тех но ло шких, еко ном ских или ор га
ни за ци о них про ме на, ис пла ти ће се 
по пре стан ку рад ног од но са по себ на  
на кна да.

На кна да из ста ва 1. ово га чла на, за 
ше сту и сва ку на ред ну го ди ну про ве
де ну у рад ном од но су, утвр ђу је се у 
ви си ни јед но стру ке про сеч не ме сеч
не за ра де, ис пла ће не код По сло дав ца 
у ме се цу, ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме 
се вр ши ис пла та.

Ис пла та на кна де вр ши се сук це сив
но ме сеч но и то сва ког ме се са по јед
на ме сеч на за ра да, утвр ђе на на осно
ву ста ва 2. ово га чла на. 

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

Члан 109.

При утвр ђи ва њу ви си не на кна де, ко
ја се ис пла ћу је за по сле ни ма на осно ву 
чла на 108. овог ко лек тив ног уго во ра, 
узи ма се за ра да за по сле ног, од но сно 
про сеч на ме сеч на за ра да код По сло
дав ца за ме сец ко ји прет хо ди ме се цу 
у ко ме за по сле ном пре ста је рад ни од
нос, ако је то за ње га по вољ ни је.

XI. БЕЗ БЕД НОСТ И ЗДРА ВЉЕ НА 
РА ДУ

Члан 110.

По сло да вац је ду жан да ор га ни зу је 
рад ко јим се обез бе ђу ју пре вен тив не 
ме ре за шти те жи во та и здра вља за по
сле них, у скла ду са по себ ним за ко ном, 
дру гим про пи сом, овим уго во ром и по
себ ним ак ти ма о без бед но сти и здра
вљу на ра ду. 

По сло да вац је ду жан да обез бе ди 
усло ве за ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње 
без бед но сти и здра вља на ра ду на са
вре ме ним прин ци пи ма, са гла сно тех
нич ко – тех но ло шким про це си ма ра да.

Фи нан сиј ска сред ства за спро во ђе
ње ак та о про це ни ри зи ка и про гра ма 
ме ра за уна пре ђе ње без бед но сти и 
здра вља на ра ду утвр ђу ју се го ди шњим 
пла ном по сло ва ња По сло дав ца.

Члан 111.

По сло да вац је оба ве зан да код уво
ђе ња но вих тех но ло ги ја пла ни ра ме ре 
без бед но сти и здра вља на ра ду и ин
фор ми ше за по сле не о тех но ло шким 
ка рак те ри сти ка ма и мо гу ћим ути ца ји
ма ри зи ка тих тех но ло ги ја на здра вље 
и  без бед ност за по сле них.

По сло да вац је оба ве зан да, у ци љу 
за шти те за по сле них на ра ду:

1. ор га ни зу је и спро во ди по сло ве 
без бед но сти и здра вља;

2. обез бе ди за по сле ном рад на по
сло ви ма, у ко ји ма су спро ве де не ме ре 
без бед но сти и здра вља на ра ду;

3. пре ду зме пре вен тив не ме ре ра ди 
спре ча ва ња и от кла ња ња ри зи ка од 
по вре ђи ва ња и оште ће ња здра вља 
за по сле них, у скла ду са про пи са ним 
по ступ ком;

4. до не се, у пи са ном об ли ку, акт о 
про це ни ри зи ка за сва рад на ме ста и 
све по сло ве, као и да исти из ме ни у 
слу ча ју по ја ве сва ке но ве опа сно сти 
или про ме не ни воа ри зи ка у про це су 
ра да;

5. ак том, у пи са ној фор ми од ре ди 
јед но или ви ше ли ца за без бед ност и 

здра вље на ра ду;
6. из вр ши оспо со бља ва ње за по сле

них за без бе дан и здрав рад;
7. за по сле ном на по сло ви ма 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 не ле кар ске пре
гле де у то ку ра да;

8. 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;

9. обез бе ди фи нан сиј ска сред ства 
за ор га ни зо ва ње по сло ва и спо ро во
ђе ње ме ра без бед но сти и здра вља на 
ра ду.

Члан 112.

За по сле ни мо ра би ти упо знат са ме
ра ма без бед но сти и здра вља на ра ду и 
сво јим пра ви ма и оба ве за ма у по гле ду 
без бед но сти и здра вља на ра ду, од но
сно мо ра би ти упо знат са упо тре бом 
сред ста ва и опре ме за лич ну за шти ту, 
као и сред стви ма за рад.

Члан 113.

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 ства 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.

Члан 114. 

Пра во је и оба ве за за по сле ног 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 на ко је је рас по ре ђен, од но
сно пре ме штен.

Ако за по сле ном пре ти опа сност по 
жи вот или здра вље, он има пра во да 
од би је да ра ди због то га што ни су спро
ве де не про пи са не ме ре без бед но сти и 
здра вља на ра ду, све док се не от кло ни 
опа сност и не спро ве ду од го ва ра ју ће 
ме ре, као и у дру гим, за ко ном пред ви
ђе ним слу ча је ви ма.

Од би ја ње за по сле ног да ра ди из раз
ло га на ве де них у ста ву 2. овог чла на, 
не мо же се сма тра ти по вре дом рад не 
оба ве зе и не мо же му се из тог раз ло га 
от ка за ти уго вор о ра ду.

Члан 115.

Ге не рал ни ди рек тор и пред став ни
ци ре пре зен та тив них син ди ка та, за
јед нич ком од лу ком, обра зу ју Од бор за 
без бед ност и здра вље на ра ду. 
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Од бор за без бед ност и здра вље на 
ра ду има 7 (се дам) пред став ни ка, с тим 
да ре пре зен та тив ни син ди ка ти пред
ла жу по 2 (два) пред став ни ка из ре да 
свих за по сле них, а ге не рал ни ди рек
тор 3 (три) пред став ни ка По сло дав ца.

У Од бо ру за без бед ност и здра вље 
на ра ду, мо ра би ти иза ба ран нај ма ње 
1 (је дан) пред став ник, ко ји је струч
њак из обла сти без бед но сти и здра
вља на ра ду. 

Од бор за без бед ност и здра вље на 
ра ду до но си по слов ник о ра ду и би ра 
пред сед ни ка Од бо ра.

Од бор за без бед ност и здра вље на 
ра ду, мо же обра зо ва ти под од бо ре за 
без бед ност и здра вље на ра ду, у скла
ду са од ред ба ма по слов ни ка о ра ду. 
За свој рад под од бо ри од го ва ра ју Од
бо ру за без бед ност и здра вље на ра ду  
и на зах тев Од бо ра под но се из ве шта
је о свом ра ду.

Члан 116. 

Од бор за без бед ност и здра вље на 
ра ду уче ству је у из ра ди и пра ти ре а ли
за ци ју пла на и про гра ма ко је је до нео, 
а по себ но:

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

2. уче ству је 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;

3. зах те ва од По сло дав ца ин фор ма
ци је о свим по да ци ма ко ји се од но се 
на без бед ност и здра вље на ра ду;

4. да је пред ло ге о свим пи та њи ма ко
ја се од но се на без бед ност и здра вље;

5. зах те ва 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;

6. зах те ва вр ше ње ин спек циј ског 
над зо ра, ако сма тра да ни су спро ве де
не од го ва ра ју ће ме ре без бед но сти и 
здра вља на ра ду;

7. зах те ва од По сло дав ца да их упо
зна са на ло зи ма и пред ло зи ма или  
пред у зе тим ме ра ма ин спек ци је ра да;

8. зах те ва од По сло дав ца да их упо
зна 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;

9. зах те ва од По сло дав ца да их упо
зна са 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.

По сло да вац је ду жан да чла но ви ма 
Од бо ра за без бед ност и здра вље на 
ра ду, као и под од бо ри ма у рад ним је
ди ни ца ма омо гу ћи  не сме тан рад.

Од бор је ду жан да о свом ра ду, ре
дов но, а нај ма ње је дан пут у три ме се
ца, оба ве сти По сло дав ца и ре пре зен
та тив не син ди ка те.

По сло да вац је ду жан да раз мо три 
ста во ве и ми шље ња Од бо ра за без бед
ност и здра вље на ра ду, као и да о свом 
ста ву из ве сти Од бор.

Члан 117.

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

Члан 118.

У ци љу ства ра ња усло ва за без бед
но и не сме та но функ ци о ни са ње ПТТ 
са о бра ћа ја, По сло да вац, по ред оспо
со бља ва ња за по сле них за пра вил ну 
при ме ну сред ста ва и ме ра ко ји ма се 
оси гу ра ва без бед ност и здра вље за
по сле них, обез бе ђу је оспо со бља ва ње 
од ре ђе ног бро ја за по сле них и из обла
сти пр ве по мо ћи.

Члан 119.

У ве зи спро во ђе ња ме ра без бед но
сти и здра вља на ра ду, син ди ка ти има ју 
пра во да:

1. бу ду оба ве ште ни о свим про ме на
ма од бит ног ути ца ја на без бед ност и 
здра вље за по сле них;

2. при ма ју при мед бе за по сле них на 
при ме ну про пи са и спро во ђе ње ме ра 
без бед но сти и здра вља на ра ду;

3. сво јом ак тив но шћу под сти чу оста
ле за по сле не за рад на без бе дан на
чин; 

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

XII. УСЛО ВИ ЗА РАД СИН ДИ КА ТА 
КОД ПО СЛО ДАВ ЦА

Члан 120.

Ге не рал ни ди рек тор је ду жан да обез
бе ди усло ве за де ло ва ње син ди ка та, у 
скла ду са њи хо вом уло гом у за шти ти 
пра ва и уна пре ђе ња про фе си о нал них 
и еко ном ских ин те ре са њи хо вих чла

но ва, за по сле них код По сло дав ца, као 
и да их ин фор ми ше о пи та њи ма ко ја су 
од бит ног зна ча ја за ма те ри јал ни и со
ци јал ни по ло жај за по сле них.

Члан 121.

По вре дом пра ва на син ди кал но ор
га ни зо ва ње  сма тра ће се и при ти сак на 
за по сле не од стра не ру ко во ди ла ца да 
се учла не, од но сно иш чла не из од ре
ђе ног син ди ка та.

Члан 122.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди об
ра чун и упла ту син ди кал не чла на ри не 
на ра чу не син ди ка та, при ли ком сва ке 
ис пла те за ра да.

Син ди ка ти су ду жни да По сло дав цу 
до ста ве ове ре не спи ско ве сво јих чла
но ва.

Члан 123.

Ге не рал ни ди рек тор је ду жан да 
пред став ни ци ма син ди ка та до зво ли 
да за по сле ни ма до ста ве ин фор ма ци је, 
бил те не, пу бли ка ци је и дру га ак та син
ди ка та.

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

1. По слов ни про стор

Члан 124.

По сло да вац ће, у окви ру рас по
ло жи вих мо гућ но сти, за по тре бе 
ре пре зен та тив них син ди ка та обез
бе ди ти ко ри шће ње по слов ног про
сто ра, ко ји је нео п хо дан за ак тив но
сти ко је ре пре зен та тив ни син ди ка ти 
пред у зи ма ју у скла ду са сво јим про
грам ским ак тив но сти ма на осно ву 
ко лек тив ног уго во ра и дру гих ака та 
По сло дав ца и ака та ре пре зен та тив
них син ди ка та.

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

Од лу ку о ве ли чи ни и ло ка ци ји 
про сто ра за рад, чи је се ко ри шће ње 
обез бе ђу је за по тре бе ре пре зен та
тив них син ди ка та, до но си ге не рал
ни ди рек тор или за по сле ни ко га он 
овла сти, у скла ду са рас по ло жи вим 
по слов ним про сто ром, при че му во
ди ра чу на о нео п ход ним по тре ба ма 
ре пре зен та тив них син ди ка та.
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По сло да вац је са гла сан да про
стор за рад, ко ји се обез бе ђу је за рад 
ре пре зен та тив них син ди ка та, бу де 
опре мљен кан це ла риј ским на ме шта
јем и нео п ход ним сред стви ма ра да.

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

Члан 125.

По сло да вац, за по тре бе ре пре зен та
тив них син ди ка та, обез бе ђу је оба вља
ње сле де ћих струч них и ад ми ни стра
тив них по сло ва:

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

ри ја ла.

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

Члан 126.

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

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

ре пре зен та тив них син ди ка та, иза бра
них на сва ких 750 њи хо вих чла но ва,

3. за по сле ни не оба вља ју по сло ве 
утвр ђе не уго во ром о ра ду, при че му 
има ју пра ва као да су на ра ду.

Чла но ви ор га на ре пре зен та тив них 
син ди ка та, ко ји у сми слу ста ва 1. тач
ке 2. ово га чла на за вре ме ман да та не 
оба вља ју по сло ве утвр ђе не уго во ром 
о ра ду, од ре ђу ју се ак том из чла на 128. 
овог ко лек тив ног уго во ра, на обра
зло же ни пред лог ре пре зен та тив них 
син ди ка та о по тре би њи хо вог ан га жо
ва ња у син ди ка ту у ре дов ном рад ном 
вре ме ну.

За вре ме док оба вља ју функ ци ју, 
пред сед ник и се кре тар ре пре зен та
тив них син ди ка та оства ру је на кна ду 
за ра де, до ви си не основ не за ра де ко ју 
оства ру је по моћ ник ди рек то ра рад не 
је ди ни це, уве ћа ну за про це нат ми ну
лог ра да.

За по сле ни, ко ји у скла ду са ста вом 
1. тач ка 2. ово га чла на не оба вља ју по
сло ве утвр ђе не уго во ром о ра ду, оства
ру ју на кна ду за ра де у ви си ни основ не 
за ра де утвр ђе не уго во ром о ра ду, уве
ћа не за про це нат ми ну лог ра да.

Ре ше ња о на кна ди за ра да за по сле
ни ма из ст. 3. и 4. овог чла на, до но си 
ге не рал ни ди рек тор или за по сле ни 

ко га он овла сти, на пред лог ре пре зен
та тив них син ди ка та.

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

Члан 127.

Акт ко јим се уре ђу је си сте ма ти за ци ја 
по сло ва код По сло дав ца до но си ге не
рал ни ди рек тор уз прет ход но при ба
вље но ми шље ње ре пре зен та тив них 
син ди ка та.

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

Члан 128.

Усло ви за рад ре пре зен та тив них 
син ди ка та уре ђу ју се спо ра зу мом ко ји 
за кљу чу ју ге не рал ни ди рек тор и ре
пре зен та тив ни син ди ка ти.

Члан 129.

Син ди ка ти има ју пра во на ин фор
ми са ње и из ра жа ва ње сво јих ста во
ва по бит ним пи та њи ма из обла сти 
ра да.

Пред став ник син ди ка та, не мо же 
би ти по зван на од го вор ност или до ве
ден у не по во љан по ло жај, због сво јих 
ак тив но сти као пред став ник син ди
ка та, ако по сту па у скла ду са за ко ном 
и овим ко лек тив ним уго во ром.

За вре ме тра ја ња ман да та и 2 (две) 
го ди не на кон ис те ка ман да та, пред
став ник син ди ка та се не мо же без ње
го ве са гла сно сти:

1. пре ме сти ти на дру ге по сло ве;
2. утвр ди ти као ви шак за по сле них.
Син ди кал ни пред став ник има пра

во на кон пре стан ка син ди кал не 
функ ци је да се вра ти на по сло ве у ме
сто ра да, где је ра дио пре од ла ска на 
функ ци ју.

Син ди кал ни пре став ник, ко ме је 
син ди кал на функ ци ја пре ста ла пре 
ис те ка пу ног ман да та, не мо же се без 
сво је са гла сно сти пре ме сти ти на дру
ге по сло ве и утвр ди ти као ви шак за
по сле них, сра змер но вре ме ну про ве
де ном на функ ци ји. 

XI II. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД
РЕД БЕ

Члан 130.

За по сле ни, ко ји су сте кли од ре ђе на 
пра ва из рад ног од но са на осно ву по је
ди нач них ака та (ре ше ња и др.) до не тих 

пре сту па ња на сна гу овог ко лек тив ног 
уго во ра, има ју пра во да на ста ве са ко
ри шће њем тих пра ва на осно ву до не
тих по је ди нач них ака та.

Члан 131.

За по сле ни му шкар ци ко ји на дан 
7. ју на 2008. го ди не има ју ви ше од 35 
го ди на укуп ног ра да код По сло дав ца, 
а ни су оства ри ли пра во на ју би лар ну 
на гра ду за 40 го ди на укуп ног ра да, 
оства ру ју пра во на ју би лар ну на гра ду, 
у скла ду са чла ном 89. овог ко лек тив
ног уго во ра.

Члан 132.

Уго вор не стра не су са гла сне да у ро
ку од 30 да на од да на сту па ња на сна
гу овог ко лек тив ног уго во ра от поч ну 
пре го во ре за за кљу че ње анек са, ко
јим ће се утвр ди ти ви си на на кна де за 
слу чај от ка за уго во ра о ра ду због тех
но ло шких, еко ном ских или ор га ни за
ци о них про ме на код По сло дав ца.

Анекс из ста ва 1. овог чла на за кљу
чи ће се у ро ку од шест ме се ци од да
на сту па ња на сна гу овог ко лек тив ног 
уго во ра.

До за кљу че ња анек са из ста ва 1. 
овог чла на не ће се при ме њи ва ти од
ред бе чл. 108. и 109. овог ко лек тив ног 
уго во ра.

У слу ча ју да се анекс из ста ва 1. овог 
чла на не за кљу чи у пред ви ђе ном ро ку, 
чл. 108. и 109. пре ста ју да ва же да ном 
ис те ка ро ка из ста ва 2. овог чла на. 

Члан 133.

Овај ко лек тив ни уго вор за кљу чу је се 
на пе ри од до три го ди не.

Ва же ње овог ко лек тив ног уго во ра 
мо же пре ста ти на на чин утвр ђен за ко
ном.

Члан 134.

Да ном сту па ња на сна гу Анекса 2 Ко
лек тив ног уго во ра за Јав но пред у зе ће 
ПТТ са о бра ћа ја “Ср би ја”, про ду жа ва се 
ва же ње Колективног уговора за Јав
но пре дузећа ПТТ саобраћаја "Србија" 
("Службени гласник РС", бр. 121/07 и 
82/09), за период до три године.

Члан 135.

Овај ко лек тив ни уго вор чији је са
став ни део Анекс 2 Ко лек тив ног уго во
ра за Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја 
“Ср би ја”, по об ја вљи ва њу у “Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, сту па на 
сна гу 1. ја ну а ра 2011. го ди не.
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ПОШТАРОВ ЛЕТ (ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТНОМ СНАГОМ ИСПОВЕСТИ)

ЖИВКАБОШКОВИЋ:ЉУДСКИЈЕПРАШТАТИ

Пред сед ни ца на ше Син ди кал не 
ор га ни за ци је у РЈ Ша бац и члан 
Глав ног од бо ра Син ди ка та ПТТ 
Ср би је Жив ка Бо шко вић за овај 
ин тер вју на пи са ла је о се би: „Ро
ђе на сам 26. ав гу ста 1951. у Љу
бо ви ји. Ту сам за вр ши ла основ ну 

шко лу и гим на зи ју. Ра дим у По шти 
Ло зни ца као шал тер ски рад ник. 
Имам ћер ку Бран ку, ко ја је за вр
ши ла ПТТ шко лу и ра ди у По шти 
Ша бац од пре не ко ли ко ме се ци, а 
прет ход но је 10 го ди на би ла у По
шти Ло зни ца. Имам зе та Ми ха и ла 
и уну ка Бран ка ко ји је на пу нио че
ти ри го ди не. У на шем син ди ка ту 
сам ак тив на од 2000. го ди не, ка да 
су на ста ле и по ли тич ке про ме не у 
на шој зе мљи”

Кад сте се и где за по сли ли?

У Ло зни ци 6. ју ла 1971. го ди не.

Шта не би сте ра ди ли?

Не бих ра ди ла ства ри ко је би по
вре ди ле ме ни дра ге осо бе.

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

Ја ко ма ло.

Шта сте не дав но са ња ли?

Рет ко са њам. Не пам тим сно ве.

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

Прав да је спо ра, али до сти жна.

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 
сеп тем бар.

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

Во лим и мо ре и пла ни ну.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

Про шле го ди не ниг де, али сам че
сто од ла зи ла на Зла ти бор.

Кад сте би ли на ле то ва њу?

Ала ња, Тур ска, у сеп тем бру.

Че га се пла ши те?

Ни че га по себ но, мо жда бо ле сти.

Кад се осе ћа те као у клоп ци?

У си ту а ци ји кад ни сам у мо гућ но
сти да ути чем на ток не ког до га ђа ја, 
а он ми је ве о ма би тан.

Че му се нај ви ше ра ду је те?

Нај ви ше се ра ду јем де ци и уну ку.

Шта је то син ди кал на бор ба?

Не ка да је то би ла бор ба за по бољ
ша ње усло ва ра да и лич них до хо да
ка, а са да ми се чи ни да је то бор ба 
да са мо са чу ваш рад на ме ста...

Шта је то по тро шач ка кор па?

То су ско ро две мо је пла те.

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?

Осо ба ко јој се ве ру је и ко ја иза 
се бе има по др шку члан ства, као и 

по што ва ње ко ле га ко ји ни су у том 
син ди ка ту.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?

Мо је ћер ке, уну ка и мо је бра ће.

Ко је но ви не чи та те?

По че ла сам да из бе га вам днев
не но ви не. По не кад про чи там илу
стро ва не ча со пи се.

Шта гле да те на ТВ?

Во лим да по гле дам до бар филм.

Ко ли ко има те при ја те ља?

До вољ но.

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

Искре ност на пр вом ме сту, за тим 
до след ност и оп ти ми зам.

Ка кве сте на ра ви?

Ја ко, ја ко им пул сив на, бр зо пла
нем, али се бр зо и сми рим.

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

О то ме не же лим ни са да.

Шта ни кад не би сте опро сти ли?

Људ ски је пра шта ти.

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

Ни ко ме по себ но.

Шта је за вас сре ћа?

Ја ко те шко пи та ње, сва ка сре ћа је 
ле па док се че ка.

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

Не за ми шљам је уоп ште, јер она и 
не по сто ји.

Ко ме ће те веч но би ти за хвал ни?

На рав но – сво јим ро ди те љи ма.

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

Мо ји нај ми ли ји.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?

Ни шта по себ но, као и сва ко до
ба,има и сво је ле пе и сво је ру жне 
стра не.

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

Ја ко бр зо, та ко и тре ба.

Шта ми сли те о тран зи ци ји?

Не ма ни чег ле пог у тој на шој тран
зи ци ји.

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

Цр ну и зе ле ну.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

У по след ње вре ме ни јед ног, што 
је ја ко ту жно. Ра ни је сам мно го чи
та ла, све што ми је до ла зи ло под 



31фебруар 2011 • број 158     

ПОШТАР

ру ку.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

Не раз у мем се не што по себ но у 
сли кар ство.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во
та?

Тре ба их из бе га ва ти, ко ли ко год је 
то мо гу ће.

Зна те ли шта су сек те?

Јед но од са вре ме них  за ла, ко је 
ис ко ри шћа ва ла бил не осо бе.

Ко ја дро га је нај го ра?

Сва ка ко ја се ко ри сти.

Ко јим се спор том ба ви те?

Не ка да сам се ба ви ла ру ко ме том 
и атле ти ком.

Ко ји хо би има те?

Не мам хо би.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

Не пи шем пи сма.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

Ја ми слим да је су, за што не би би
ли?

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

Ви ше пу та.

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

Ни јед ну по себ но.

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

У мо је вре ме је би ла љу бав, а са да 
је на жа лост – ин те рес.

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

По шта је је дан огро ман си стем, 
ко ји у на шем дру штву, на жа лост, не
ма ме сто ко је је не ка да имао, а ко је 
му сва ка ко при па да.

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

Же лим да по здра вим све ко ле ги
ни це и ко ле ге и да им по ру чим да 
нам се сло бод но обра те ако им је 
по треб на би ло ка ква по моћ, па и – 
ле па реч. Же лим им сва ку сре ћу у 
2011. го ди ни!

(Б. С.)

МАЛИ ДОПРИНОС ПОШТАРА У СУСРЕТ 
АКЦИЈАМА И АКЦИОНАРСТВУ

Ак ци је
Ак ци је су хар ти је од вред но сти из да те у се ри ји ко је гла се на део основ

ног ка пи та ла ак ци о нар ског дру штва. 
Ак ци је без на кна де су ак ци је ко је се бес плат но пре но се за по сле ни ма, 

бив шим за по сле ним и пен зи о не ри ма, др жа вља ни ма Ре пу бли ке Ср би је.

Ак ци о нар ско дру штво
Ак ци о нар ско дру штво је сте при вред но дру штво ко је осни ва јед но 

или ви ше прав них или фи зич ких ли ца у свој ству ак ци о на ра ра ди оба
вља ња од ре ђе не де лат но сти, под за јед нич ким по слов ним име ном, чи ји 
је основ ни ка пи тал утвр ђен и по де љен на ак ци је.

Упис а кц ија
А кц и он аром се у о дн осу пр ема а кц и она рском др уштву и тр ећим л иц

има см атра л ице к оје је уп ис ано у Це нтра лни р ег истар ха рт ија од вре
дн ости, у скл аду са з ак оном к ојим се ур еђ ује т рж иште ха рт ија од вре дн
ости.

Д атум пр иј ема за хт ева за упис у књ игу а кц ија од стр ане а кц и она рског 
др уштва см атра се д ат умом уп иса а кц ија у ту књ игу, без о бз ира на вр еме 
уп иса ако су све п отре бне и нфо рм ац ије за овај упис обе зб еђ ене.

Д ив иде нда
А кц и она рско др уштво м оже од обр ити г од ишње пл аћ ање д ив иде нди 

на св оје а кц ије у скл аду са о дл ук ама р едо вне г од ишње ску пшт ине или у 
б ило к оје вр еме и зм еђу г од ишњих ску пшт ина, осим ако је осн ива чким 
а ктом др уштва дру кч ије о др еђ ено.

О дл уку а кц и она рског др уштва о од обр ењу пл аћ ања д ив иде нди м оже 
да д он есе и упра вни о дбор, ако је то о др еђ ено осн ива чким аком др
уштва или ако га за то овл асти ску пшт ина а кц и он ара, у скл аду са осн
ива чким а ктом.

Д ив иде нде се м огу пл аћ ати у но вцу и у а кц иј ама или др угим ха рт иј ама 
од вре дн ости а кц и она рског др уштва или а кц иј ама тог др уштва у др угим 
др уштв има, као и у др угој им ов ини, осим ако је осн ива чким а ктом др
уштва др уг ач ије о др еђ ено.

Бе рза
Бе рза је пра вно л ице о рг ан из ов ано као а кц и она рско др уштво к оје 

об авља д ела тност о рг ан из ов ања т рг ов ине ха рт иј ама од вре дн ости и 
др угим ф ина нси јским и нстр уме нт има на бе рза нском т рж ишту, о дн осно 
на бе рза нском и ва нбе рза нском т рж ишту. Осн ивач, о дн осно а кц и онар 
бе рзе м оже б ити Р еп убл ика С рб ија, д ом аће и стр ано, пра вно и ф изи чко 
л ице.

Це нтра лни р ег истар ха рт ија од вре дн ости
Це нтра лни р ег истар је а кц и она рско др уштво к оје об авља п осл ове 

ј еди нств ене ев иде нц ије о з ак он итим им а оц има ха рт ија од вре дн ости 
и др угих ф ина нси јских и нстр ум ен ата и о пр ав има из тих ха рт ија, о дн
осно и нстр ум ен ата, з атим о пр ав има тр ећих л ица на ха рт иј ама од вре
дн ости и др угим ф ина нси јским и нстр уме нт има и о тим л иц има, као и 
п осл ове кл ири нга и са лд ир ања ха рт ија од вре дн ости и кл ири нга и са
лд ир ања но вч аних об ав еза и п отр аж ив ања н аст алих по осн ову п осл
ова са ха рт иј ама од вре дн ости и об авља др уге п осл ове у скл аду са з ак
оном.
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ЗАБАВНА СТРАНА

УКРШТЕНИЦА

ИЗРЕКЕ И ЦИТАТИ
Ко боље познаје укус пораза од победника

(Бранко Миљковић)

Нема веће неправде него кад правда закасни.
(Момчило Настасијевић)

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

(Мопасан)
Човек нити је оно што мисли да јесте, нити 

оно што хоће да буде, већ једино оно што ра
дом потврђује.

(Милан Вукасовић)

Човек све даје за образ, а образ низашта!
(Наша народна мудрост)

Нико није случајно добар, врлину треба научити!
(Сенека)

Оно до чега се тешко долази има највећу цену.
(В. Глигорић)

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

(Душан Радовић)

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

(Кинеска народна мудрост)


