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РЕЧ УРЕД НИ КА

По што ва не ко ле ге, пред ва ма је 
165-ти број „По шта ра“, гла си ла Син-
ди ка та ПТТ Ср би је у ко ме су за бе-
ле же не све бит ни је син ди кал не ак-
тив но сти и де ша ва ња између два 
бро ја.

Ово је број ко ји из ла зи у вре ме 
го ди шњих од мо ра ка да, по пра ви-
лу, не ма мно го син ди кал них ак тив-
но сти. Ипак, де ша ва ња у др жа ви и 
Пред у зе ћу, као и за по че те ак тив но-
сти не оста вља ју пу но про сто ра за 
од мор. Лет њи пе ри од ће би ти ис ко-
ри шћен за при пре му и уса гла ша ва-
ње ста во ва око „вру ћих“ те ма ко је 
нас че ка ју, па је у овом бро ју ви ше 
аутор ских, ана ли тич ких, тек сто ва.

На ста вља мо да пра ти мо ста ње у 
основ ној де лат но сти, а по себ но у 
сег мен ту до ставе. Уоче но је пу но 
про бле ма ко је по ку ша ва мо да ре-
ши мо, а оче ку је мо да се што више 
ко ле га укљу чи у рас пра ву сво јим 
пред ло зи ма и су ге сти ја ма.

У овом бро ју мо же те про чи та ти и 
из ве штај са Скуп шти не Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, као и то ка ко са да, на-
кон усво је них из ме на, из гле да наш 
Ста тут.

Би ло би ми дра го да што ви ше 
ко ле га узи ма уче шће у ства ра њу 
на шег По шта ра, јер би то сва ка ко 
ути ца ло на ње гов ква ли тет. Пи ши те 
нам, кри ти куј те, пред ла жи те – ово је 
ваш лист.
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ИЗМеНе ЗаКОНа О раДУ ДеО Мера шТеДње?

Лакше до посла, још лакше 
до отказа 

По сто је ћи За кон о ра ду ће пре тр-
пе ти зна чај не из ме не, на осно-

ву ко јих би већ за не ко ли ко ме се ци 
би ло лак ше от пу сти ти рад ни ка и за-
ки ну ти га на от прем ни на ма. Из ме не 
су, пре ма ре чи ма ми ни стра ра си ма 
Ља ји ћа, на спи ску нео п ход них ме-
ра, а он ка же да су их тра жи ли ап-
со лут но сви, од ин ве сти то ра пре ко 
удру же ња по сло да ва ца до ММФ-а. 
рад ни ке Ср би је ни ко и не по ми ње, 
па ни је ја сно из ове из ја ве ре сор ног 
ми ни стра за ко га се пра ве за ко ни и 
ко ме слу же др жа ва и власт.

Из ме не се пред ла жу под из го-
во ром да тре ба да се ште ди, што је 
сва ка ко сви ма при хва тљи во, али 
ни је при хва тљи во оно што се кри је 
иза тих на ја ва, па се то ме про ти ве 
све син ди кал не цен тра ле. Сви ма је 
ја сно да се ти ме удо во ља ва зах те ви-
ма ка пи та ли ста и стра них ин ве сти-
то ра ко ји не кри ју да им сме та што 
не мо гу лак ше да от пу шта ју рад ни-
ке, па пред ла жу флек си бил ни је об-
ли ке за по шља ва ња. Већ се уве ли ко 
ци ти ра из ја ва јед ног срп ског тај ку-
на да му је, прав но гле да но, лак ше 
би ло да се раз ве де од же не не го да 
от пу сти рад ни ка.

Зах те ви по сло да ва ца
Већ го ди на ма по сло дав ци, по-

себ но ино стра не ком па ни је, тра же 
из ме не За ко на о ра ду. Они, из ме ђу 
оста лог, зах те ва ју да от прем ни не 
пла ћа ју са мо за го ди не про ве де не 
код по след њег по сло дав ца, да се 
рад на од ре ђе но са го ди не про ду жи 
на три и да усло ви за по шља ва ња и 
от пу шта ња бу ду флек си бил ни ји. 

Уни ја по сло да ва ца је ми шље-

ња да би флек си бил ни ји за кон, уз 
дру ге ме ре као што је, на при мер, 
сма ње ње оп те ре ће ња ко је про-
из и ла зи из пла та, био од по мо ћи. 
Они та ко ђе тра же да се За кон о 
ра ду при ла го ди за кон ским ре ше-
њи ма ко ја ва же у европ ској уни ји, 
док у исто вре ме ни не по ми шља ју 
да за ра де ко је ис пла ћу ју рад ни ци-
ма у Ср би ји при ла го де или ба рем 
ма ло при бли же за ра да ма ко је се 
та мо ис пла ћу ју. европ ски за ко ни и 
африч ке пла те. Ле по за ми шље но, 
не ма шта.

Пред сед ник Уни је по сло да ва ца, 
Не бој ша ата нац ко вић, ис ти че да по-
сло да вац не мо же би ти „осу ђен“ на 
рад ни ка, об ја снив ши да уко ли ко не 
до ђе до спо ра зум ног рас ки да уго во-
ра увек по сто ји мо гућ ност да се уђе 
у суд ске спо ро ве. Су до ви су, сма тра, 
из со ци јал них или не ких дру гих раз-
ло га не рет ко на кло ње ни сла би јем, у 
овом слу ча ју рад ни ку.

Ко мен тар сва ка ко ни је по тре бан и 
си гур но је да не би ни обра ћа ли па-
жњу на ова кве из ја ве да по ме ну ти 
го спо дин ис пред по ме ну те Уни је не 
уче ству је у из ра ди но вих за кон ских 
ре ше ња ко ја се ти чу рад ни ка и да не 
пред се да ва Со ци јал но-еко ном ским 
са ве том.

Ма да, чо век са мо за сту па сво је и 
ин те рес свог ка пи та ла и ње му не-
ће мо мно го за ме ри ти, али на овом 
пи та њу ће тест по ла га ти син ди ка ти 
и стан ке у вла сти ко је се де кла ри шу 
као ле ви чар ске и со ци јал но од го-
вор не.

Флек си бил ни об ли ци 
за по шља ва ња

По ме ну та флек си бил ност у за-
по шља ва њу је по се бан трн у оку 
сви ма ко ји се ба ве за шти том пра ва 
за по сле них јер зна мо шта се кри је 
иза тог зах те ва. ра ди се о уво ђе њу 
мо де ла за по шља ва ња у ко ји ма рад-

Хоће ли најављене измене Закона о раду ујединити синдикате?

Закон о раду по свој прилици очекују измене и то као део пакета економских мера о чему се пуно говорило 
последњих недеља. Те мере за циљ имају ограничавање буџетског дефицита до нивоа који је одржив, а план је да 
се то постигне ригорозним мерама штедње у јавном сектору. Са друге стране, синдикати главни проблем виде у 
начину на који се власт у Србији обрачунава са последицама кризе. Потребно је да се покрене производња, да што 
више грађана ове земље ради и плаћа порезе и доприносе и само тако ће буџет бити напуњен. Ни једна Влада до 
сада није радила на тим стратешким питањима српске економије, већ се радило до данас до сутра, односно, од из-
бора до избора. Да ли је то последица намара или незнања, свеједно је - Србија је у великом проблему.
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ник не ће има ти стал ни рад ни од нос 
и не ће има ти пу но рад но вре ме. По-
сло да вац ће мо ћи да га ко ри сти и 
по зи ва ка да му је по тре бан, на рад 
од два или че ти ри са та. Тра жи се и 
да за оне ко ји има ју стал ни рад ни 
од нос от пу шта ње мо же да се вр ши 
без од ре ђе них об ја шње ња или по-
што ва ња за кон ских ми ни му ма.

рад ни ци ће по ста ти ро бо ви ко је 
не ко по кре ће ка да је ње му по треб-
но. Ни ка кав по мак у ква ли те ту се 
не ће ство ри ти, већ ће се ство ри ти 
за ви сност. Онај ко ји ра ди два да на 
у ме се цу не ће мо ћи да за ра ди да 
пре жи ви ме сец, јер то у овој др жа-
ви те шко по ла зи за ру ком и они ма 
са пу ним рад ним вре ме ном.

Је ди ни бен фит из ова квог ре ше-
ња је да се, за рад ста ти сти ке, ство ри 
ла жни увид ка ко се сма њу је број не-
за по сле них, што мо жда не што зна чи 
на шим по ли ти ча ри ма али за син ди-
ка те је то сва ка ко не при хва тљи во.

До ма ће за ко но дав ство и са да до-
зво ља ва ова кав вид ан га жма на, али 
услед мањ ка во сти, пре све га у по-
гле ду ефи ка сно сти прав не за шти те 
рад ни ка, упо ре до са бро јем не за-
по сле них ра сте и број уго во ра на 
од ре ђе но вре ме, пре ко ко га је за по-
слен сва ки де се ти рад ник у Ср би ји. 
Мно ги не оства ру ју сво ја рад на пра-
ва због уце на да им уго вор не ће би-
ти про ду жен.

Ка да је др жа ва уста но ви ла да све 
ве ћи број по сло да ва ца ра до скла па 
уго во ре о при вре ме ном и по вре-
ме ном ан га жо ва њу рад ни ка и об-
на вља их у не до глед, огра ни чи ла 
је тра ја ње тих уго во ра на нај ви ше 
120 да на, уз оба ве зу да се на та кав 
на чин ан га жу ју са мо не за по сле ни, 
сту ден ти и „омла дин ци“ до 30. го ди-
не жи во та, као и пен зи о не ри. 

Пре ма За ко ну о ра ду, сви по ме-
ну ти уго во ри спа да ју у флек си бил-
ни је фор ме за по шља ва ња, али им 
не до ста је оно што је та кав си стем 
учи ни ло успе шним у раз ви је ни јим 
зе мља ма – при ли ка да по сло дав-
ци за по шља ва ју под по вољ ни јим 
усло ви ма и прав на си гур ност за 
рад ни ке. 

Про блем је у то ме што је у Ср би-
ји це ла де ба та о уво ђе њу флек си-
бил них об ли ка за по шља ва ња све-

де на на то да стра ним и до ма ћим 
по сло дав ци ма тре ба што ви ше 
олак ша ти про цес от пу шта ња, ка ко 
би се они лак ше од лу чи ва ли да по-
кре ну не ки по сао. То је са мо је дан 
и то не и нај ва жни ји аспект флек-
си бил но сти. У зе мља ма европ ске 
уни је прав на за шти та рад ни ка, као 
и зна чај на из два ја ња др жа ве за по-
др шку они ма ко ји тра же по сао, иду 
ру ку под ру ку са флек си бил ним об-
ли ци ма за по шља ва ња. Тај кон цепт 
по знат је као „флек си гур ност“ и он 
не га ран ту је стал ност рад ног ме ста 
не го ве ћу ве ро ват но ћу за по сле ња. 
Наш си стем не спре ча ва али и не 
охра бру је не тра ди ци о нал не об ли-
ке за по шља ва ња, али је прав на за-
шти та за по сле них у нај ма њу ру ку 
не е фи ка сна.

Све на ве де не об ли ке за по шља ва-
ња мо гу ће је ор га ни зо ва ти у скла-
ду са ва же ћим рад ним за ко но дав-
ством али из гле да да ни ко у то не 
же ли да се упу шта – мо жда из не-
зна ња, а мо жда и за то што је лак ше 
по сло ва ти у си вој еко но ми ји, где 
пра ви ла не ма.

Зло у по тре бе
Да кле, глав ни про блем ни је у мањ-

ка во сти ма За ко на о ра ду већ у не по-
што ва њу пра ва рад ни ка ко ја су њи-
ме га ран то ва на од стра не по је ди них 
по сло да ва ца. За по сле ни на од ре ђе-
но вре ме се че сто жа ле да им по сло-
дав ци не да ју да ко ри сте од мор или 
бо ло ва ње, не об ра чу на ва ју ре грес 
или то пли оброк, док стал но у ва-
зду ху ви си мо гућ ност да уго вор не 
бу де про ду жен. Та кви уго во ри ни су 
спе ци јал ност при ват ног сек то ра – 
пу но за по сле них на од ре ђе но ра ди 
и у др жав ним фир ма ма и ин сти ту ци-
ја ма. За то је за по шља ва ње на нео д-
ре ђе но са пу ним рад ним вре ме ном 
же ља ве ћи не рад ни ка у Ср би ји. 

За кљу чак је да не ма мо ни шта про-
тив флек си бил них фор ми за по шља-
ва ња, до кле год се по шту ју ми ни-
мал на пра ва рад ни ка га ран то ва на 
за ко ном и стан дар ди ма за шти те на 
ра ду.

У зе мља ма у ко ји ма су у пу ном 
сми слу за жи ве ли флек си бил ни об-
ли ци за по шља ва ња, др жа ве нај-
ви ше ула жу у ак тив не ме ре – пре-

ква ли фи ка ци ју и до ква ли фи ка ци ју, 
под сти ца ње пред у зет ни штва, са мо-
за по шља ва ње. Чак и у тим зе мља-
ма рад ни ци ко ји су за по сле ни на 
не тра ди ци о на лан на чин има ју ве ћи 
ри зик да пре ђу гра ни цу си ро ма-
штва. Флек си бил ност мо ра да под-
ра зу ме ва опре де ље ње др жа ве да 
они ко ји гу бе по сао има ју при ступ 
обу ка ма ко је ће их при пре ми ти за 
сле де ће ан га жо ва ње. О то ме код 
нас не ма ни раз го во ра.

Че ка мо кон кре тан 
пред лог

Син ди ка ти још ни су до би ли зва-
ни чан и кон кре тан пред лог пред-
ла га ча за ко на. Прет по ста вља мо да 
се не ће у пу ној ме ри иза ћи у су срет 
по сло дав ци ма и да Вла да не ма хра-
бро сти да у овом тре нут нку пред ло-
жи из ме не у ве зи са флек си бил ним 
об ли ци ма за по шља ва ња она ко ка ко 
се то тра жи. Ка да је реч о ин ве сти-
то ри ма и ко ли ко ће за њих зна чи ти 
из ме не од ред би, сма тра мо да је њи-
хов до ла зак ва жан, да тре ба ра ди ти 
на то ме да се они при ву ку, али да се 
тре ба окре ну ти и соп стве ној при-
вре ди и по кре ну ти пред у зе ћа ко ја 
су не кад до бро ра ди ла, јер чак ни 
др жав не суб вен ци је за отва ра ње 
рад них ме ста ин ве сти то ри ма ни су 
по ка за ле не ке ефек те и сва ког ме-
се ца број не за по сле них је све ве ћи. 
На кра ју, власт ваљ да по сто ји и ра-
ди у ин те ре су сво јих гра ђа на, а не за 
пар тај ку на и ин ве сти то ра. а мо жда 
и гре ши мо...

Ја сно нам је да су из ме не За ко на о 
ра ду кључ на син ди кал на те ма у на-
ред ном пе ри о ду и да ће се на овом 
пи та њу по ло ми ти мно га ко пља. То 
ће би ти ве ли ки тест за син ди ка те а 
још увек не по сто ји за јед нич ки став 
и кри тич на ма са за ја сни ји од го вор 
кре а то ри ма за ко но дав не и мо не-
тар не по ли ти ке од стра не пред став-
ни ка за по сле них. Ве ру је мо да ће се 
та си ту а ци ја про ме ни ти оно га тре-
нут ка ка да се Пред лог за ко на ста ви 
на сто и ка да ко нач но бу де мо зна ли 
шта се кри је иза на ја ва, а од го вор 
свих син ди ка та тре ба да бу де је дин-
ствен и ја сан. 

Јер, у пи та њу је За кон о ра ду!
М. Будимир
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Док дла ном о длан – сти го смо 
на по ло ви ну го ди не. Из ве шта ји го-
во ре да су ре зул та ти по сло ва ња 
Пред у зе ћа нео че ки ва но до бри, ка-
ко има ју ћи у ви ду пе ри од те ку ће го-
ди не, та ко и у од но су на прет ход ну 
го ди ну. Ипак, сма трам да тре ба би-
ти оба зрив у оце на ма, с об зи ром на 
то да су узе ти у об зир и не ки јед но-
крат ни при хо ди (на пла ће на по тра-
жи ва ња „Моб те ла“) што је сва ка ко 
за по хва лу, али мо же ство ри ти по-
гре шан ути сак са аспек та те ку ћег 
по сло ва ња. 

Оно што ме не лич но за бри ња ва 
је пад оби ма „по штан ских“ услу-
га. Ни то ни је ни шта не у о би ча је но 
у од но су на „по штан ску“ евро пу и 
зе мље у окру же њу, али је чи ње ни-
ца ко ју не сме мо ола ко схва ти ти и 
тре ба на ћи аде ква тан од го вор на 
та кав тренд по сло ва ња. Ми слим 
да је ме наџ мент По ште то пре по-
знао и кроз низ ко ра ка по ку ша ва 
да на док на ди тај гу би так из основ-
не де лат но сти. Све до ци смо да се 
пред у зе ће окре ће но вим и до са-
да „за по ста вља ним“ услу га ма, ко је 
има ју про фит ни по тен ци јал. Ту пре 
све га ми слим на ја ча ње Пост екс-
прес и еМС услу ге, осни ва ње „По-
шта Нет“-а, ко ји је на стао спа ја њем 
рЈ „ПТТ Нет“ и рЈ ПТТ КДС, а ба ви ће 
се ди стри бу ци јом и про да јом услу-
га мул ти ме ди јал не ко му ни ка ци је, 
за тим на уво ђе ње мул ти бен кинг 
услу ге, из во зно ори јен ти са не Пост 
екс порт услу ге, услу га шпе ди ци је 
пре ко рЈ ПТЛ, услу га нов ча ног сер-
ви са ко је зна чај но ра сту, на раз вој 
за по ста вље не а у бу дућ но сти ја-
ко про фи та бил не па кет ске услу ге 
и још мно го пер спек тив них услу га 
ко мер ци јал ног ти па.

То ни ка ко не зна чи да тре ба до-
зво ли ти да љу стаг на ци ју уни вер-
зал не услу ге ко ја је на ма, као јав ном 
по штан ском опе ра то ру, основ на и 
ре као бих је ди на тач ка ослон ца и 
„коп ча“ са др жа вом. Осим оба ве зе, 
та чи ње ни ца нам да је и мо гућ ност 

ИЗ УГЛа ПреД СеД НИ Ка

Где смо и шта нас че ка
пот пу ног упо шља ва ња свих су бје-
ка та по штан ске мре же, ко ја нам је 
нај ве ћи по тен ци јал и бо гат ство ПТТ 
си сте ма. Ту пр вен стве но ми слим на 
за по сле не у по шта ма ко ји еви дент-
но тр пе нај ве ћи те рет по сло ва ња 
си сте ма. што се то га ти че, оче ку јем 
да ће уско ро, са окон ча њем ра до ва 
и по чет ком функ ци о ни ца ња глав-
них по штан ских цен та ра Бе о град, 
Но ви Сад и Ниш, до ћи до по бољ ша-
ња усло ва ра да.

Оно што још ни је за жи ве ло, а 
оче ку је се као ве ли ка не по зна ни-
ца и иза зов, је но ва ор га ни за ци ја 
Пред у зе ћа. Осни вач ки акт још увек 
ни је до био са гла сност Вла де, ма да 
је рок за усва ја ње био 30. јун 2013. 
Тре нут но Пред у зе ће функ ци о ни-
ше са но вим Из вр шним од бо ром, а 
оче ку је се из бор Над зор ног од бо-
ра ко ји тре ба да има пет чла но ва. 
Но ва ор га ни за ци ја Пред у зе ћа са 
со бом по вла чи и но ву си сте ма ти за-
ци ју рад них ме ста. То оче ку је мо са 
не стр пље њем јер ће мо, по ред ад-
ми ни стра тив них ак тив но сти, ин си-
сти ра ти и на из ме ни „фи нан сиј ског“ 
де ла си сте ма ти за ци је. ако се већ 
те шко мо же оче ки ва ти зна чај ни ји 
раст за ра да због ве ли ког уче шћа 
сред ста ва за пла те у тро шко ви ма 
пред у зе ћа (и до 70 од сто) он да мо-
ра мо да по ку ша мо да де фи ни ше мо 
за ра ду што је мо гу ће пра вич ни јом 
уну тра шњом пре ра спо де лом, пре-
вас ход но це не ћи рад. То је, на рав-
но, мо гу ће та мо где је рад мер љив, 
ако не на ни воу по је дин ца, он да 
бар на ни воу је ди ни ца по штан ске 
мре же. 

На жа лост, ни ту ни је ја сна си ту а-
ци ја, јер и по ред ве ли ког ан га жо ва-
ња на шег син ди ка та (ка ко на ни воу 
пред у зе ћа та ко и на ни воу рад них 
је ди ни ца) ни ти су сви по сло ви нор-
ми ра ни, ни ти је за вр шен пра вил ник 
о нор ма ма. Упра во по но во вр ши мо 
при ти сак да се на ста ви са за по че-
тим по слом. То је бит но ура ди ти што 
пре, јер је си сте ма ти за ци ја са став-

ни део но вог Ко лек тив ног уго во ра, 
чи је је пре го ва ра ње упра во у то ку, a 
ста ри ис ти че 31. де цем бра 2013.

Оно на шта тре ба обра ти ти по-
себ ну па жњу је си ту а ци ја у зе мљи 
ко ја се ди рект но ре флек ту је и на 
По шту. Про бле ма ти чан де фи цит у 
др жав ном бу џе ту Вла да по ку ша ва 
да са ни ра ра зним вр ста ма штед-
ње, пр вен стве но у јав ном сек то ру. 
На не дав ном са стан ку са чла но ви-
ма Вла де, ко ме сам при су ство вао 
у свој ству пот пред сед ни ка Кон фе-
де ра ци је сло бод них син ди ка та, ја-
сно је из нет став син ди ка та да те рет 
кри зе не мо же па сти са мо на ле ђа 
за по сле них у јав ном сек то ру, а на-
ро чи то не на рад ни ке јав них пред у-
зе ћа ко ји у те шким усло ви ма кри зе 
по слу ју по зи тив но, што се пр вен-
стве но од но си на ЈП ПТТ „Ср би ја“. 

Ма да су не ки ме ди ји об ја ви ли да 
су син ди ка ти при ста ли на Вла дин 
про грам штед ње, исти на је сле де-
ћа: тач но је да смо упо зна ти са тим 
пред ло гом и да смо ја сно ста ви ли до 
зна ња да се он не мо же од но си ти на 
јав на пред у зе ћа са по зи тив ним по-
сло ва њем, да не ма от пу шта ња за-
по сле них у тим ком па ни ја ма, као и 
да пред став ни ци син ди ка та мо ра ју 
да бу ду ак тив но укљу че ни од са мог 
стар та у по сао око из ме на За ко на 
о ра ду. Тек ка да рад на вер зи ја бу-
де „уса гла ше на“ од стра не Вла де и 
рад не гру пе син ди ка та, мо же да се 
пу сти на јав ну рас пра ву. Све дру ге 
ин фор ма ци је са тог са стан ка не од-
го ва ра ју исти ни, тим пре што ни ко 
из Вла де ни је ни ин си сти рао на да-
ва њу са гла сно сти, већ је циљ и био 
да се јав ност упо зна са ак тив но сти-
ма по том пи та њу.

И на кра ју, оста је нам да и као 
Син ди кат и као по је дин ци, ак тив-
ним уче шћем у свим по бро ја ним 
ак тив но сти ма да мо пу ни до при нос 
ја ча њу и за шти ти По ште по свим 
осно ва ма, а по себ но ка дров ским и 
фи нан сиј ским. 

А. Па вло вић
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Иако по сто ји раз ви је но рад нич-
ко и со ци јал но за ко но дав ство, 
ко лек тив ни уго во ри ни су из гу-
би ли на свом зна ча ју по што им је 
основ ни циљ да ква ли та тив но и 
кван ти та тив но по бољ ша ју усло-
ве ра да за по сле них. Очи глед на 
свр ха ко лек тив них уго во ра је у 
утвр ђи ва њу ве ћих пра ва, по вољ-
ни јих усло ва ра да и дру гих пра ва 
ко ја ни су утвр ђе на За ко ном о ра-
ду. Не сум њи во је да је ко лек тив-
но пре го ва ра ње нај бо љи на чин 
за ре гу ли са ње од но са со ци јал них 
парт не ра, а све у свр ху по сти за ња 
со ци јал не ста бил но сти, из бе га ва-
ња кон фли ка та или њи хо воа сво-
ђе ње на нај ни жу мо гу ћу ме ру. Со-
ци јал ни ди ја лог ни је сам по се би 
циљ, већ сред ство да се до ђе до 
со ци јал ног кон сен зу са.

И у овом ци клу су ко лек тив ног 
пре го ва ра ња пред на ма су ди ле-
ме слич не они ма са ко ји ма смо се 
су о ча ва ли и у прет ход ним пре го-
ва рач ким про це си ма. И по но во 
има мо ди ле му: да ли би ти „тврд“ 
у пре го во ри ма или из бе га ва ти 
кон фликт са про тив нич ком стра-
ном чи не ћи уступ ке. Сва ка ко да 
емо ци је тре ба оста ви ти по стра ни 
и на сто ја ти да се са чу ва ју су штин-
ски ин те ре си, при пре ми ти ви ше 
раз ли чи тих оп ци ја за по сти за ње 
нај бо љих ре ше ња и утвр ди ти за-
јед нич ке објек тив не кри те ри ју ме 
ка ко у по гле ду про це ду ре та ко и 
са мог пред ме та пре го ва ра ња.

ако по ђе мо од прет по став ке 
да је ко лек тив ни пре го вор за ЈП 
ПТТ је дан од бо љих из гру пе код 
по сло дав ца, мо же се за кљу чи ти 
да је ве ћи на те ма већ уса гла ше-
на. Ипак, има зна чај них ства ри 
ко је су не ја сне и за са да не у са-
гла ше не. На ја вље на но ва ор га ни-
за ци ја пред у зе ћа је пред у слов за 
но ву си сте ма ти за ци ју по сло ва, 
што бит но за ди ре у нај ва жни ју 
те му ко лек тив ног уго во ра - за ра-

У ТО КУ Је УСа ГЛа ша Ва ње ТеК СТа НО ВОГ КО ЛеК ТИВ НОГ УГО ВО ра 
 За ПО шТУ Ср БИ Је

Са чу ва ти су штин ске ин те ре се
де. Тре ба, да кле, уре ди ти ни вое 
по сло ва у окви ру гру пе по сло ва, 
као и ко е фи ци јен те за сва ки ни во 
по сла. 

Отво ре на су пи та ња око по себ-
не ма се за ра да за по сло вод ство, 
пла ће ног од су ства (пре вен тив на 
ре ха би ли та ци ја), рас по ре да рад-
ног вре ме на, скра ће ног рад ног 
вре ме на за по је ди не ка те го ри-
је за по сле них. У при лич ној ме ри 
се ба ви мо и пи та њем слу жбе них 
пу то ва ња и днев ни ца. Пра во на 
со ли дар ну по моћ и њен на чин ис-
пла те тре ба ло би да пре тр пи из-
ме не. ак ту ел но је и уво ђе ње по-
ступ ка ар би тра же у спо ру из ме ђу 
по сло дав ца и за по сле ног, те ма ју-
би лар них на гра да итд. 

Да кле, пред рад ном гру пом за 

У то ку пр ве рун де пре го во ра о 
но вом ко лек тив ном уго во ру за 
По шту Ср би је, пред ло жи ли смо да 
се у рад на ме ста са по ве ћа ним ри-
зи ком, по ред во за ча на раз ме ни 
за кљу ча ка, увр сте и прат ни ци. 

Та ко ђе смо ини ци ра ли из ме ну 
чла на 37 - су шти на је да за по сле-
ни, са мо уз ње го ву прет ход ну 
са гла сност, мо же да по ред сво јих 
по сло ва оба вља и по сло ве од сут-
ног рад ни ка на истим по сло ви ма. 
Ов де је реч о чу ве ним „двој ка ма, 
трој ка ма и че твор ка ма“, ка да по-
шта ри по ред свог ре јо на но се и 
по шиљ ке за део ре јо на од сут ног 
ко ле ге. Наш став је да су сви ре-
јо ни пра вље ни за осмо ча сов но 
рад но вре ме, да се за за ме не ко ле-
га на до ста ви мо ра ју обез бе ди ти 
оба ве зне ре зер ве по по шта ма и да 
„по кри ва ње“ од сут ног ко ле ге мо-

ра да бу де за сно ва но на прин ци пу 
до бро вољ но сти.

Тра же но је (и уса гла ше но у пр-
вом кру гу пре го ва ра ња) да се 
ре пре зен та тив ним син ди ка ти ма 
оба ве зно до ста вља ју по да ци о 
про ме ни за ра да по осно ву сти му-
ла ци ја, јер смо има ли пу но при-
ту жби на на чин ко ри шће ња ових 
сред ста ва од стра не ди рек то ра 
рад них је ди ни ца.

У то ку пре го во рач ког про це са 
по др жа ли смо зах те ве на ших чла-
но ва из рЈ „Ср би ја мар ка“ да и они 
остварe пра во на ју би лар не на гра-
де, али је то на и шло на про ти вље-
ње пред став ни ка по сло вод ства.

Ово су са мо не ки од на ших пред-
ло га, а уско ро оче ку је мо рад ну 
вер зи ју тек ста но вог ко лек тив ног 
уго во ра ко ја би би ла до ступ на за 
јав ну рас пра ву.

Пред ло зи Син ди ка та 
ПТТ Ср би је

из ра ду ко лек тив ног уго во ра је 
зна ча јан по сао. Очи глед но је да 
ће не ке ме ре на ја вље не од стра-
не осни ва ча зна чај но ути ца ти на 
овај наш оп шти акт, а то су пре 
све га из ме не За ко на о ра ду, кор-
по ра ти ви за ци ја јав ног пред у зе ћа, 
но ва ор га ни за ци о на ше ма итд. 
Увек по сто ји ја сна же ља од стра-
не син ди ка та да по бољ ша основ-
ни текст ко лек тив ног уго во ра, али 
узи ма ју ћи у об зир при ли ке и ам-
би јент у ко ме де лу је на ша фир ма, 
то пре по зна је мо као оте жа ва ју ћу 
окол ност за по сти за ње до брог 
до го во ра. 

Ипак, и по ред све га на ве де ног, 
са оп ти ми змом гле да мо на за вр-
ше так овог ва жног по сла.

С. Топалов
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Ка да бих био су је ве ран, по ми-
слио бих да не ко про клет ство 
пра ти на ше на по ре да до би је мо 
Глав ни по штан ски цен тар у Бе о-
гра ду. Бе тон ски ко стур пр вог по-
ку ша ја из град ње већ го ди на ма 
сто ји и опо ми ње, а са мо ки ло ме-
тар да ље од ње га је ни као ве ли-
ки и мо де ран обје кат ко ји је већ 
два пу та све ча но отва ран, али не 
за по шта ре већ за по ли тич ке по-
тре бе.

Хо ће мо ли че ка ти до сле де ћих 
из бо ра па да се ко нач но усе ли-
мо? 

Про бле ми су на ста ли оног тре-
нут ка ка да су ра чу ни глав ног из-
во ђа ча ра до ва, ша бач ког „Ин тер-
коп“-а, бло ки ра ни због ве ли ких 
ду го ва ња. За тим се по ја вљу ју не ке 
„мут не рад ње“ око до дат них ра до-
ва за ко је се не зна ко их је тра жио 
и за што су ура ђе ни, али из во ђа чи 
тра же да се они пла те. Чи тав слу-
чај је сти гао и на суд, јер су из во-
ђа чи ту жи ли По шту због то га што 
но во ру ко вод ство ни је хте ло да 
пла ћа за ра до ве ко ји пр во бит но 
ни су би ли у про јек ту. И да од мах 
раз ја сни мо, са свим је уоби ча је но 
да се код ова ко ве ли ких ин ве сти-
ци ја не мо гу пред ви де ти сви по-
треб ни ра до ви па се то ре ша ва 
кроз анек се уго во ра, али из гле да 
да је тих ра до ва би ло пре ви ше. 

Ни је те шко за кљу чи ти шта сто ји 
иза све га. Ср би ја је зе мља где се 
код ре а ли за ци је ова ко ве ли ких 
про је ка та ви ше раз ми шља о то ме 
ко ли ко ко мо же да бу де „до бар“ 
не го о то ме да се за и ста не што 
ура ди за оп шти ин те рес, али не ка 
о то ме ко нач ну реч да суд.

Пре ма на шим ин фор ма ци ја ма, 
на об је ка ту ГПЦ-а у Зе му ну је за-
вр ше но 95 про це на та ра до ва. Ме-
ђу тим, да би се до би ле упо треб не 
до зво ле, обје кат мо ра би ти пот пу-
но за вр шен, па је са да у про це ду-

ри по сту пак јав не на бав ке ка ко би 
се иза брао но ви из во ђач ра до ва.

У ме ђу вре ме ну је за вр ше но пре-
го ва ра ње са до ба вља чем опре ме, 
ја пан ском То ши бом, и ка ко са-
зна је мо оче ки ва ња су да ма ши не 
стиг ну до кра ја ове го ди не. Искре-
но се на да мо да ће се до та да за-
вр ши ти ова за вр зла ма и да ће ма-
ши не има ти где да се ис по ру че.

Циљ овог тек ста је да се на чи-
тав про блем ба ци са свим дру го 
све тло и да се са гле да са пот пу но 
син ди кал ног гле ди шта. Ка да се по-
ме не ГПЦ сви пр во по ми сле на но-
ву згра ду ко ја се на ла зи у Зе му ну. 
Она је, на рав но, ва жна са аспек та 
бо љих и здра ви јих рад них усло ва, 
а ка да то ме до да мо и са вре ме ну 
опре му ко ја тре ба да стиг не, ја сно 
је ко ли ко ће но ви обје кат зна чи ти 
за за по сле не ко јих тре нут но у бе-
о град ском ГПЦ-у има 721. Ме ђу-
тим, за са да сти дљи во про ве ја ва 
при ча о суд би ни тих рад ни ка, јер 
ће се не ми нов но по ја ви ти ви шак 
рад не сна ге. Но ва опре ма тра жи и 
но ву ор га ни за ци ју и си сте ма ти за-
ци ју рад них ме ста, а за оп слу жи-

ва ње но вих ма ши на ко је ће ауто-
мат ски пре ра ђи ва ти по штан ске 
по шиљ ке, пре ма спе ци фи ка ци ји 
до ба вља ча, по треб но је ма ње од 
сто љу ди.

Тех но ло шка ре во лу ци ја је кроз 
исто ри ју раз ли чи то до жи вља ва-
на - од ства ра ња „Лу ди стич ког 
по кре та“ ка да су рад ни ци ло ми-
ли ма ши не због гу бит ка по сла, до 
ра ци о нал ног упо шља ва ња сва ког 
за по сле ног у но вим усло ви ма и 
но вој ор га ни за ци ји ра да. Же ли мо 
да ве ру је мо да у на шем Пред у зе-
ћу ме наџ мент овај про блем има 
на ме ру бла го вре ме но да ре ши и 
то уз ак тив но уче шће ре пре зен та-
тив них син ди ка та.

Ни је нам циљ да би ло ко га пла-
ши мо и ства ра мо нер во зу и па-
ни ку ме ђу за по сле ни ма, али ово 
је пр ви ве ћи иза зов овог ти па за 
Пред у зе ће и син ди ка те и мо ра-
мо га до че ка ти спрем ни. То је су-
шти на свих на ших ак тив но сти, па 
и овог тек ста. По што се „Дан Д“ 
при бли жа ва (оста ло је не ко ли ко 
ме се ци до пре ла ска у но ви ГПЦ), 
пред став ни ци Син ди ка та ПТТ Ср-

За Вр ше ТаК ГЛаВ НОГ ПО шТаН СКОГ ЦеН Тра У Бе О Гра ДУ 

Ве ли ки иза зов и тест за 
Синдикат ПТТ Србије

Главни поштански центар ''Београд'' - ускоро наставак радова
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Кон фе де ра ци ја сло бод них син-
ди ка та је, као ре пре зен та тив на 
син ди кал на цен тра ла, на по зив 
Вла де ре пу бли ке Ср би је уче ство-
ва ла на са стан ку о ме ра ма штед-
ње у јав ном сек то ру, ко ји је одр-
жан 22. ју на.

Састанком је пред се да вао пре-
ми јер Вла де ре пу бли ке Срби је 
Ивица Дачић. 
При су тни су 
би ли и ми ни-
стри мр Мла-
ђан Дин кић, 
проф. др Зо ра-
на Ми хај ло вић, 
Го ран Кне же-
вић, проф. др. 
Славица Ђу-
кић Дејановић и проф. др Жар ко 
Обрадовић, као и представници 
синдиката, Привредне коморе 
Србије и Националног савета за 
привредни опоравак Србије.

Делегација Конфедерације 
слободних синдиката, коју су 
чинили пред сед ник Иви ца Цве-
та но вић и чланови пред сед-
ни штва александар Па вло вић, 
пред седник Синдиката ПТТ 
Србије, и Мирослав Јок си мо вић, 
председник Синдиката Те ле ко ма 
„Србија“, пре не ли су чврст и ја-
сан став да Кон фе де ра ци ја не по-
држа ва сма ње ње и замрзавање 
зарада у јавном сектору, већ 
само пакет мера штедње који 
финансијски неће оптеретити 
запослене у јавном сектору и 
јавним предузећима.

Конфедерација слободних 
синдиката је подржала пакет 
мера штедње који се одно-
си на смањење трошкова у 
министарствима и државној 
управи за репрезентацију и 
службена путовања, као и све 

друге предлоге који се односе 
на значајне уштеде (сузбијање 
сиве економије, боља наплата 
пореза и царина) и рационалнију 
потрошњу, али нисмо подржали 
измене Закона о раду како је то у 
неким медијима пренето, већ смо 
се томе јасно супроставили.

Договорено је да системски за-
ко ни, као што 
је из ме на по-
ме ну тог За-
ко на, ко ји по 
пла  ну тре ба 
да се до не се 
до кра ја 2013. 
го ди не, прет-
ход но бу ду 
ус а  гл а  ш е  н и 

изме ђу Вла де републике Србије, 
синдиката и послодаваца кроз 
формирање радне групе која ће 
разматрати предлог измена.

Конфедерација очекује зва ни-
чан пред лог Владе републике 
Србије у вези са изменама За ко на 
о ра ду и учешће у радној групи. 
Спорна питања су рад на од ре ђе-
но вре ме, флексибилни об ли ци 
за по шља вања и отпремнине у 
случају проглашења технолошког 
вишка.

У процесу реструктуирања и 
тран сфор мације јавног сектора 
и јавних предузећа КСС тражи 
активно учешће кроз давање 
предлога и решења о сваком 
случају посебно.

Конфедерација слободних син-
ди ка та неће подржати ништа што 
би било на штету запослених и 
њихових стечених права, а неки 
предлози већ упозоравају да 
се враћамо у робовласничко 
друштво и да ћемо у Србији 
ускоро имати само јефтину радну 
снагу без икаквих права.

КСС На Са СТаН КУ У ВЛа ДИ ре ПУ БЛИ Ке Ср БИ Је

Про тив сма ње ња и 
за мр за ва ња за рада

би је су одр жа ли ви ше пре ли ми-
нар них са ста на ка и до не ли су сле-
де ће за кључ ке: 

– Због из у зет но ве ли ке од го вор-
но сти (јер се ре ша ва суд би на ве-
ли ког бро ја рад ни ка) у ак тив ност 
тре ба укљу чи ти пред став ни ке 
ГПЦ-а, ме на џмен та и ре пре зен-
тив них син ди ка та.

– Ге не рал ни ди рек тор тре ба да 
фор ми ра рад ну гру пу ко ја ће има-
ти за да так да са чу ва рад ни од нос 
сва ком за по сле ном у ГПЦ-у, по-
шту ју ћи прин цип да се рад ник 
мо же рас по ре ди ти на дру го рад-
но ме сто у скла ду са школ ском 
спре мом. 

– Ди рек ци ја за ка дро ве тре ба 
да из вр ши ана ли зу свих ка дров-
ских по тен ци ја ла у ГПЦ-у (ста ро-
сна струк ту ра, обра зов на, пол на), 
а по себ но тре ба во ди ти ра чу на о 
бо ле сним рад ни ци ма са ума ње-
ном рад ном спо соб но шћу.

– Да со ци јал ни рад ник из ГПЦ-а 
бу де члан рад не гру пе, или да 
уче ству је у ра ду као струч но ли це 
и на осно ву сво је до ку мен та ци је 
пру жи по моћ у ра ду рад ној гру-
пи.

– Да се, по мо гућ но сти, по-
шту је прин цип до бро вољ но сти 
при ли ком пре ла ска у дру ге рЈ на 
де фи ци тар на рад на ме ста (нпр. 
шал тер ски рад ник, по што но ша, 
до ста вљач и сл.).

– Да се у крај њем слу ча ју не бе-
жи ни од ор га ни зо ва ња сти му ла-
тив ног од ла ска из Пред у зе ћа ако 
то од го ва ра за по сле ни ма у ГПЦ-у, 
а мо же се ор га ни зо ва ти и сти му-
ла тив ни од ла зак и за оста ле за по-
сле не, што би отво ри ло про стор 
за по пу ну из ГПЦ-а.

На ве де ни пред ло зи, као и на-
ша ком плет на ак тив ност, има ју за 
циљ да пре ла зак на но ву ло ка ци ју 
про тек не што без бол ни је за за по-
сле не у ГПЦ-у. У ре ша ва њу овог 
про бле ма на ру ку нам иде и из ја-
ва ге не рал ног ди рек то ра Ми ла на 
Кр ко ба би ћа да у на шем Пред у зе-
ћу не ма ви шка рад ни ка већ ма-
њак до брих по сло ва.

Б. Ка ла ја но вић
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И ове го ди не је би ло про бле ма око 
ис пла те за ра де из до би ти и то ве ли-
ких. Опет смо би ли у ис тој си ту а ци ји 
и у иш че ки ва њу „на ред не“ сед ни це 
вла де и по ред чи ње ни це да је Управ-
ни од бор, у ко ме се де пред став ни ци 
те исте вла де, на вре ме и у ин те ре су 
за по сле них до нео од лу ку да се сав 
но вац од до би ти ко ји при па да Пред-
у зе ћу ис пла ти за по сле ни ма. Тре ба 
ис та ћи и да је по сло вод ство искре но 
би ло на на шој стра ни и да 
смо има ли њи хо ву не се бич-
ну по моћ.

На кра ју смо би ли уце ње ни 
од стра не Ми ни стар ства фи-
нан си ја да се од лу ка про ме-
ни и да се део нов ца оста ви 
као не рас по ре ђе на до бит.

Ја ви ла се ди ле ма да ли да 
се ор га ни зу је про тест, што 
би ве ро ват но угро зи ло це-
ло куп ну ис пла ту, или да 
узме мо по ну ђе но и да тра-
жи мо дру ги део у сеп тем бру. 
Мо жда од лу ка ни је би ла по-
пу лар на, али смо пре у зе ли 
од го вор ност и сма тра мо да, 
у ова квој еко ном ској си ту а ци ји, ни ко 
не ма пра во да за по сле ни ма из би је из 
џе па но вац, па ко ли ки год из нос то 
био. То ком пре го во ра са ге не рал ним 
ди рек то ром до би ли смо уве ра ва ња 
да ће се и не рас по ре ђе на до бит но-
вом од лу ком УО опре де ли ти за по-
сле ни ма, али го рак укус и стреп ња 
оста ју.

Про блем су ни ске пла те
Чи та ва ова си ту а ци ја по кре ну ла је 

и низ про бле ма са ко ји ма се већ ду-
го но си мо, а то су на ше основ не за-
ра де. Чи ни се да је не за до вољ ство 
ко је се ис по ља ва то ком иш че ки ва ња 
ис пла те 13-те пла те у ства ри не за до-
вољ ство ви си ном за ра да. И до бар 

Сва ке го ди не по на вља се иста при ча и муч но оче ки ва ње да до би је мо оно што смо за ра ди ли. Тен зи је ко је се ства-
ра ју у иш че ки ва њу да ту ма ис пла те за ра де из до би ти на но се нам ве ли ку ште ту и уно се не мир ме ђу за по сле не ко ји 
су иона ко на иви ци стр пље ња. Има ту и зло на мер них по ку ша ја да се иш че ки ва ње ис ко ри сти за по ди за ње тен зи ја 
јер у мут ној во ди се лак ше ло ви. Нај че шће се сав бес сру чи на син ди кал це и по ред чи ње ни це да син ди ка ти чи не све 
да до ис пла те до ђе, а све из раз ло га што смо сви не за до вољ ни сво јим основ ним за ра да ма.

по слов ни ре зул тат (до бит) оства рен 
је у ве ли кој ме ри „за хва љу ју ћи“ то ме 
да су нам за ра де, нај бла же ре че но, 
ни ске. Све ово ука зу је на по тре бу да 
се, без об зи ра на чи ње ни це ко је нам 
не иду у при лог, на тре нут на де ша-
ва ња и еко ном ску по зи ци ју др жа ве, 
озбиљ но раз го ва ра о овој те ми.

Пре го во ри о за ра да ма ни кад ни-
су ла ки, а ста ње у срп ској еко но ми ји 
до дат но оте жа ва тај про цес. Са јед не 

стра не, за по сле ни су са пра вом не за-
до вољ ни јер са да шњи ни во за ра да 
је два да за до во ља ва основ не жи вот-
не по тре бе. Већ го ди на ма чи та вом 
јав ном сек то ру се од стра не вла де 
уред ба ма про пи су је кре та ње за ра-
да и већ го ди на ма тај ни во не пра ти 
ин фла ци ју, па је чи ње ни ца да нам 
за ра де већ го ди на ма ре ал но па да ју, 
или пре ци зни је ре че но, сва ке го ди-
не мо же мо да ку пи мо све ма ње за 
пла ту ко ју до би ја мо за уло же ни рад. 
У на шем Пред у зе ћу ве ћи на за по сле-
них и то они ко ји ди рект но ра де у 
„про из вод њи“ (по шта ри и шал тер ски 
рад ни ци), не мо гу да до стиг ну про-
сек Пред у зе ћа, али ни ре пу блич ки 
про сек. То је нео др жи ва си ту а ци ја, а 

са мо је пи та ње тре нут ка ка да ће не-
за до вољ ство за по сле них кул ми ни-
ра ти и то ве ро ват но не ће мо ћи ни ко 
да кон тро ли ше.

По чет не по зи ци је
Да кле, не што се мо ра пред у зе ти, 

али осим ло ги ке и пра вед но сти, сви 
дру ги еле мен ти су про тив нас. Као 
пр во, ра ди мо у Пред у зе ћу чи ја је де-
лат ност, у ве ли кој ме ри, за сно ва на 

на ма ну ел ном ра ду, са ни-
ском сто пом про фи та. Чи-
ње ни ца је и да се у овом 
тре нут ку за за ра де из два-
ја 70 од сто при хо да, што 
прак тич но оне мо гу ћа ва 
би ло ка кав ма не вар ски 
про стор за пре го во ре.

Ипак, не тре ба би ти пе-
си ми ста, јер у ова ко ве ли-
ком си сте му си гур но по-
сто ји про стор за уште де 
и пра вед ни ју рас по де лу 
оно га што за ра ди мо. Чи-
ње ни ца је и да по слу је мо 
до бро, да спа да мо у рет-
ка јав на пред у зе ћа ко је 

се не фи нан си ра из бу џе та већ исти 
пу ни мо ре дов ним упла та ма по ре за 
и до при но са, као и де ла до би ти ко ји 
при па да осни ва чу. Пре ма ре чи ма ге-
не рал ног ди рек то ра, у те ку ћој го ди-
ни по слу је мо од лич но и зна чај но смо 
уве ћа ли при хо де у од но су на исти 
пе ри од про шле го ди не, што је сва ка-
ко до бро и иде нам у при лог.

Има про сто ра за 
зна чај не уште де

По сто ји про стор и за уште де у 
Пред у зе ћу, за ра ци о нал ни је по сло-
ва ње, а све што би се на тај на чин са-
чу ва ло, тре ба да уђе у ма су за за ра де. 
О зло у по тре ба ма слу жбе них во зи ла 
смо већ пи са ли и оче ку је мо да ће се 

И ОВе ГО ДИ Не ПУ НО ПрО БЛе Ма ОКО ИС ПЛа Те За ра Де ИЗ ДО БИ ТИ

По но во ишчекивали датум

 Овога пута на истом задатку
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тро шко ви по том осно ву убр зо зна-
чај но сма њи ти. 

Још је дан при мер не ра ци о нал ног 
по сло ва ња је чи ње ни ца да По шта 
има ско ро 40 са вет ни ка, са тен ден ци-
јом да љег ра ста тог бро ја. На то тре ба 
до да ти кон стан тан при ти сак на ди-
рек ци је и до во ђе ње но вих ка дро ва, 
без об зи ра на ствар не по тре бе. Уме-
сто да се на шим рад ни ци ма омо гу ћи 
да вре ме ном на пре ду ју и та ко по бу-
ди мо тив и так ми чар ски дух уну тар 
Пред у зе ћа, до ла зе нам „про ве ре ни“ 
ка дро ви и пу не се кан це ла ри је. И ту 
сва ка ко има ме ста за ра ци о на ли за ци-
ју, али и за ја сни ји став син ди ка та, јер 
ово су са мо не ки од при ме ра ко ји оп-
те ре ћу ју на ше по сло ва ње и за ра де.

Ре ше ње
Без об зи ра на те шке по ла зне по-

зи ци је и пи та ња ко ја ће се отво ри-
ти, син ди ка ти мо ра ју на ћи на чи на 
да те му за ра да на мет ну на свим ни-
во и ма. Тре нут на си ту а ци ја по ста је 
не под но шљи ва, а са мо те шко еко-
ном ско ста ње у зе мљи и страх од гу-
бит ка по сла, пред ста вља ју коч ни цу 
за озбиљ ни је ис ка зи ва ње не за до-
вољ ства.

Мо ра се от по че ти раз го вор са 
Ми ни стар ством фи нан си ја, јер се 
код њих на ла зи кључ зa све на ше 
про бле ме ка да су за ра де у пи та њу. 
Искре но се на да мо да ће мо по че ти 
да ли чи мо на озбиљ ну и уре ђе ну 

др жа ву где се не вла да уред ба ма и 
где ће се рад и ре зул та ти ра да по-
што ва ти и вред но ва ти на аде ква тан 
на чин. Упра во то оче ку је мо и од љу-
ди ко ји во де на ше Пред у зе ће – да 
се за од лич не по слов не ре зул та те 
на гра де они ко ји су те ре зул та те по-
сти гли, да се уки не ура ни лов ка и да 
се одво ји рад од не ра да.

Све ово су за и ста осе тљи ва пи та-
ња и та ко им се мо ра и при ћи, али 
ако се не кре не са ре ша ва њем ових 
про бле ма вр ло ла ко мо же мо до ћи у 
си ту а ци ју да се за пар го ди на ка је мо 
што се од луч ни је и хра бри је ни смо 
ухва ти ли у ко штац са њи ма.

М. Будимир

Ко ми си ја за тех но ло ги ју Син ди ка та 
ПТТ Србијe све че шће до би ја при мед-
бе од на ших пред став ни ка у рад ним 
је ди ни ца ма, са мол бом за при спи ти-
ва ње ура ђе них пут них ли ста за по-
шта ре, а при ја вљу ју се и про бле ми 
код уно са ста ти стич ких по да та ка ко ји 
се од но се на пре ђе ни пут за реjоне 
ко ји су де фи ни са ни кре та њем по 
реjону пе шке. На при мед бу из рад-
не је ди ни це „Бе о граднски ве нац“, да 
им се при уно су по да та ка из лич них 
еви ден ци ја у ста ти сти ци не при ка зу-
је до да так пре ђе ном пу ту, пут по шта-
ре јон-по шта, Ко ми си ја за тех но ло ги ју 
је из вр ши ла увид у на ве де не пут не 
ли сте и утвр ди ли смо да по сто је не-
пра вил но сти.

Над ле жна слу жба за по штан ску 
мре жу у рЈ је пра вил но де фи ни са ла 
по треб не па ра ме тре у апли ка ци ји за 
из ра ду пут них ли ста по што но ша и 
по тре бан до да так за пре ђе ни пут ре-
јон-по шта-ре јон јав ним пре во зом за 
све ре јо не. При ли ком уно са истих по-
да та ка у ста ти сти ци, исти по да ци се из 
не ког раз ло га не уно се и ти ме је сва ки 
по што но ша оште ћен за не при ка зи ва-
ње та кве де фи ни са не нор ме при при-
ка зи ва њу њи хо ве про дук тив но сти.

Пред ла же мо да се спро ве де озбиљ-
ни ја ана ли за овог про бле ма и сма тра-
мо да се исти мо же ре ши ти ан га жо ва-

Пра ТИ МО раД КО МИ СИ Је За ТеХ НО ЛО ГИ ЈУ

Пре и спи ти ва ње пут них ли ста
њем струч них тех но ло шких слу жби 
и слу жби ко је се ба ве ста ти сти ком, а 
Ко ми си ја за тех но ло ги ју, у са рад њи 
са Из вр шним од бо ром на шег Син ди-
ка та, да ће пун до при нос да се тај про-
блем пре ва зи ђе.

Иако нас оче ку је ду го и то пло ле то, 
чел ни љу ди на шег Син ди ка та и Ко ми-
си ја за тех но ло ги ју по све ти ће се свим 
на го ми ла ним про бле ми ма у мно гим 
на шим тех но ло шким фа за ма ра да. 
Оби ла зе ћи ско ро све рад не је ди ни це 
у про те клој, као и у овој го ди ни, уочи-
ли смо број не про бле ме тех но ло шке 
при ро де. Из тог раз ло га ини ци ра ли 
смо до но ше ње но вог Пра вил ни ка за 
нор ме и ста ти сти ку, нео п ход ног због 
свих бу ду ћих ана ли за по треб них код 
до но ше ња но ве ре јо ни за ци је, ра ци-
о на ли за ци је рад ног вре ме на и до ка-
зи ва ња ре ал не оп те ре ће но сти рад-
ни ка у свим тех но ло шким це ли на ма. 
По сло вод ство Пред у зе ћа је схва ти ло 
у че му је про блем и у ту свр ху фор ми-
ра на је рад на гру па за до но ше ње и 
из ра ду на ве де ног пра вил ни ка, где је 
наш Син ди кат дао свој пун до при нос.

Из ра да Пра вил ни ка је у за вр шној 
фа зи и нај бит ни ји бе не фит ра да на-
ших пред став ни ка у рад ној гру пи је то 
што је сва ка нор ма у свим еле мен ти-
ма ра да по де ље на на по треб не фа зе и 
по треб не про це се ра да ко ји ће се по-

себ но ме ри ти, до би ти сво ју вред ност 
и по треб но вре ме за из вр ше ње истог. 
Исто та ко, тра жи ли смо да се у нор ме 
уба це сви по сло ви ко ји у ста ром Пра-
вил ни ку о нор ма ма ни су увр ште ни, а 
не сум њи во ути чу на оп те ре ће ност и 
про дук тив ност на ших рад ни ка.

У на ред ном пе ри о ду оче ку ју нас и 
раз го во ри са по сло вод ством о нео-
п ход ном про цен ту по треб не и нео п-
ход не ре зер ве рад не сна ге по рад ним 
је ди ни ца ма, а по себ но у кључ ним 
тех но ло шким це ли на ма – до ста ва и 
шал те ри. Све ве ћи су про бле ми са 
на го ми ла ним не ис ко ри шће ним го-
ди шњим од мо ри ма, а по себ но на кон 
уки да ња ра ци о на ли за ци је рад ног 
вре ме на.

Све на ше ак тив но сти су бит не из 
раз ло га што же ли мо да до ка же мо да 
нам је тех но ло ги ја до вољ но оп те ре-
ће на и да се мо ра про ме ни ти став и 
вред но ва ње ра да за оне ко ји ди рект-
но до но се при ход на шем Пред у зе-
ћу. ре зул тат на шег ра да мо ра би ти 
аде ква тан број из вр ши ла ца у про из-
вод њи, али и осно ва за вред но ва ње 
њи хо вог ра да. За то нам је бит но да 
има мо што ви ше ин фор ма ци ја са те-
ре на, пре све га од на ших ак ти ви ста 
али и од свих на ших чла но ва ко је 
овом при ли ком по зи вам на са рад њу.

Р. Ста ни шић
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Кра јем ма ја на Бор ском је зе ру 
одр жа на је де ве та сед ни ца Скуп-
шти не Син ди ка та ПТТ Ср би је. Сед-
ни ца је би ла те мат ска и на ја вље на 
је још пре го ди ну да на, а циљ јој је 
био да се пре сле де ће го ди не, ко-
ја је из бор на у на шем Син ди ка ту, 
усво је из ме не и до пу не Ста ту та. 

Ипак, због ве ли ких тен зи ја ко-
је су у то вре ме вла да ле због не-
из ве сно сти око ис пла те за ра де 
из до би ти, одр жа на је и сед ни ца 
Глав ног од бо ра на ко јој је гост 
био ге не рал ни ди рек тор, го спо-
дин Ми лан Кр ко ба бић, са сво јим 
ти мом. Би ла је то при ли ка да се 
из пр ве ру ке чу ју ин фор ма ци је од 
чел них љу ди на шег Пред у зе ћа.

Из ла га ње ге не рал ног 
 ди рек то ра

Ге не рал ни ди рек тор је у свом 
из ла га њу по себ но ис та као до бро 
по сло ва ње Пред у зе ћа, уз кон ста-
та ци ју да ре зул та ти за пр ва че ти-
ри ме се ца у од но су на прет ход ну 
го ди ну по ка зу ју да је до бит уче-
тво ро стру че на, да ни ко ни је от-
пу штен и да се и да ље др жи мо 
пра ви ла да не ма ви шка љу ди не го 
мањ ка по сла. 

Ка ко је глав на те ма и ин те ре со-
ва ње син ди ка ла ца ипак би ла ис-
пла та за ра де из до би ти, го спо дин 
Кр ко ба бић је обе ћао пу ну по др-
шку и под ву као да је по зи ти ван 
по слов ни ре зул тат По ште ство ри-
ло 15.000 за по сле них и да је нај ма-
ње на шта има ју пра во да уче ству-
ју у тој до би ти. 

Он је у свом обра ћа њу на ја вио 
да ко лек тив но пре го ва ра ње ула-
зи у за вр шну фа зу и да ће се до 
кра ја го ди не до би ти ја сни ја си ту-
а ци ја што се ти че пра ва и оба ве за 
ко је ће би ти де фи ни са не на бо љи 
на чин. „Упо ре до са тим ићи ће и 
но ва ор га ни за ци о на ше ма. Тру ди-
ће мо се да не до ђе до не ких ве ли-

У БОрУ ОДрЖаНа СеД НИ Ца СКУПшТИНе СИН ДИ Ка Та ПТТ Ср БИ Је

Усвојене измене и допуне 
Статута

ких ло мо ва, да се та ор га ни за ци ја 
спро ве де у хо ду, да не оме те про-
це се ра да и, оно што вас нај ви ше 
ин те ре су је, да не бу де ви шка за-
по сле них“, ре као је ге не рал ни ди-
рек тор и до дао да сма тра да је за 
син ди кал ни по крет основ но да се 
са чу ва по сао и отво ре но ва рад на 
ме ста.

Про бле ми са те ре на
Усле ди ла је и рас пра ва, а на ши 

ак ти ви сти су из не ли све про бле ме 
са ко ји ма се сва ко днев но су сре ћу 
али су и под се ти ли ге не рал ног ди-
рек то ра на прет ход ни са ста нак и 
обе ћа ња ко ја је он та да дао. ра ди 
се о усло ви ма ра да, без бед но сти 
за по сле них, од но су пре ма основ-
ној де лат но сти и хро нич ном не-
до стат ку рад ни ка (пре све га на 
до ста ви), зло у по тре би слу жбе них 
ауто мо би ла, сти му ла ци ја ма...

До би ли смо од го вор да су мно ге 
ства ри по кре ну те, да тре ба вре-
ме на да се оне ре а ли зу ју, али да 
ће се сва ка ко ис тра ја ти на њи хо-
вом ре ша ва њу ако је то у ин те ре су 
за по сле них и Пред у зе ћа.

У на став ку сед ни це, Глав ни од-
бор је до нео од лу ку да се у слу ча-
ју про бле ма са ис пла том за ра де 
из до би ти фор ми ра штрај кач ки 
од бор и за поч ну штрај кач ке ак-
тив но сти. Јед но гла сно је усво јен 
Из ве штај о ма те ри јал но-фи нан-
сиј ском по сло ва њу Син ди ка та 
ПТТ Ср би је у 2012. го ди ни, ко ји је 
под нео Урош Су бо тић, пред се да-
ва ју ћи Над зор ног од бо ра.

Већа контрола рада 
на свим нивоима

На сед ни ци Скуп шти не глав на 
тач ка днев ног ре да би ла је усва-
ја ње из ме на и до пу на Ста ту та 
Син ди ка та ПТТ Ср би је. На осно-
ву при спе лих пред ло га и јав не 
рас пра ве ко ја је тра ја ла од по-
чет ка го ди не, Ста ту тар ни од бор 
је пред ло жио уса гла ше ни текст, 
али су се на пред лог пред сед ни-
ка Скуп шти не, Слав ка То па ло ва, 
чла но ви о свим из ме на ма из ја-
шња ва ли по је ди нач но, ка ко би се 
ис по што ва ли сви при спе ли пред-
ло зи са те ре на. Ком пле тан текст 
но вог Ста ту та са усво је ним из ме-
на ма и до пу на ма мо же те про чи-

Чланови Скупштине се изјаснили о свим предложеним изменама Статута
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Наш Син ди кат на ста вља за-
по че те ак тив но сти у ду ху сво-
јих стра те шких опре де ље ња. 
Те жи ће мо по ди за њу ква ли те-
та жи во та сво јих чла но ва та ко 
што ће мо пред у зи ма ти ак тив-
но сти за за до во ље ње њи хо-
вих еко ном ских, со ци јал них 
ин те ре са и си гур ност рад ног 
од но са. То под ра зу ме ва бо ље 
за ра де, бо ље усло ве ра да, раз-
вој зна ња и ве шти на, до вољ но 
сло бод ног вре ме на за од мор и 
по ро ди цу, за шти ту здра вља и 
без бед но сти.

На ста вља мо да из гра ђу је мо 
јак и ефи ка сан Син ди кат, пре-
по зна тљив, са уре ђе ним од-
но си ма уну тар ор га ни за ци је и 
ван ње. Гра ди мо Син ди кат спо-
со бан да пред ви ди и упра вља 
про ме на ма и иза зо ви ма. Ор га-
ни за ци о но ће мо ја ча ти на шу 
струк ту ру са но вим си сте мом 
вред но сти. На сто ја ће мо да од-
но си со ци јал них парт не ра и 
на ши уну тра шњи бу ду за сно-

ва ни на ме ђу соб ном по ве ре њу 
и по што ва њу. Од со ци јал них 
парт не ра на свим ни во и ма и 
кроз де ло ва ње Кон фе де ра ци-
је сло бод них син ди ка та зах те-
ва ће мо дру штве но од го вор но 
по на ша ње.

Ко ри шће њем ме ха ни за ма 
со ци јал ног ди ја ло га ће мо се 
бо ри ти да се мак си ми зи ра ју 
вред но сти По ште:

•за др жа ва ње уни вер зал ног 
сер ви са као со ци јал не оба ве-
зе др жа ве и ин те нзи ви ра ње 
ко мер ци јал ног на сту па у де лу 
не ре зер ви са ног сер ви са

•по бољ ша ње услу ге ве за не за 
ко му ни ка ци ју, ком пле ти ра ње 
услу га ло ги стич ког ти па, пру-
жа ње ком плет не услу ге нов ча-
ног ти па у соп стве ној ре жи ји, 
ин те нзи ви ра ње елек трон ског 
сер ви са

•по ве ћа ње ефи ка сно сти свих 
де ло ва Пред у зе ћа 

•уво ђе ње стан дар да ква ли те та

• сма ње ње тро шко ва по свим 
про це си ма, опе ра ци ја ма и ор-
га ни за ци о ним це ли на ма.

Бо ри ће мо се про тив из ме на 
рад ног за ко но дав ства ин спи-
ри са ног ин те ре си ма круп ног 
ка пи та ла. Не при хва тљив је пре-
ла зак из ам би јен та си гур но сти 
за по сле ња на ста ње флек си-
бил ног за по шља ва ња (про дук-
тив не не си гур но сти). Ди же мо 
глас про тив та квог За ко на о ра-
ду ко ји се мо же схва ти ти и као 
флек си бил на екс пло а та ци ја, и 
то на ме ће мо КСС-у као глав ну 
те му у на ред ном пе ри о ду.

Су про ста вља мо се нај гру-
бљем ви ду оту ђе ња имо ви не 
ЈП ПТТ Ср би је ко је се спро во ди 
на Ко со ву и Ме то хи ји. Та зна-
чај на имо ви на да је си гур ност 
у фук ци о ни са њу ка ко на шем 
Пред у зе ћу у це ли ни та ко и на-
шим број ним ко ле га ма и њи хо-
вим по ро ди ца ма.

На Де Ве ТОЈ СКУП шТИ НИ СИН ДИ Ка Та ПТТ Ср БИ Је ОДр Жа НОЈ На БОр СКОМ Је Зе рУ 
24.05.2013. ГО ДИ Не, УЗИ Ма ЈУ ћИ У ОБ ЗИр ИЗ Ла Га ња И ДИ СКУ СИ ЈУ КО Ја Је УСЛе ДИ Ла, 

УСВО ЈеНа Је:

ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА

та ти у овом из да њу на шег син ди-
кал ног гла си ла.

Су шти на усво је них из ме на је 
опе ра тив ни ји рад и пре ба ци ва-
ње над ле жно сти са Глав ног на Из-
вр шни од бор. И до са да смо та ко 
функ ци о ни са ли, али на осно ву 
пре не тих овла шће ња, а циљ је да 
се ак тив но сти и од го вор ност за 
спро во ђе ње стра те ги је и од лу ка 
ја сни је де фи ни шу. То прак тич но 
зна чи да ће Скуп шти на и Глав ни 
од бор до но си ти све бит не од лу ке 
и усва ја ти смер ни це за рад, а да ће 
Из вр шни од бор има ти за да так да 
их спро во ди. 

Усво је не су и из ме не ко је пред-
ви ђа ју ве ћу кон тро лу ра да на свим 

ни во и ма, као и оштре ка зне не ме-
ре у слу ча ју де ло ва ња про тив ин-
те ре са члан ства и Син ди ка та, а 
по себ но у слу ча ју евен ту ал не зло-
у по тре бе сред ста ва ко ја се при ку-
пља ју од чла на ри не. У том ци љу 
су про ши ре не и над ле жно сти Из-
вр шног и Над зор ног од бо ра, ко ји 
ће од са да има ти пра во да кон тро-
ли ше фи нан сиј ско по сло ва ње на 
свим ни во и ма на шег ор га ни зо ва-
ња. Тро ше ње син ди кал них па ра 
мо ра би ти тран спа рент но, а евен-
ту ал не зло у по тре бе оштро санк-
ци о ни са не.

При ме ће на је и све ма ња за ин-
те ре со ва ност за син ди кал ни рад и 
уче шће у ак тив но сти ма син ди ка-

та, што се по себ но од но си на мла-
ђе ко ле ге, па је због то га но вим 
Ста ту том да та мо гућ ност од бо ри-
ма син ди кал них ор га ни за ци ја да 
их, у то ку ман да та, укљу че у рад 
Син ди ка та.

Би ло је и кри тич ких то но ва, пре 
све га на ши ро ка овла шће ња ко ја 
се да ју Из вр шном од бо ру, али је 
на кра ју, у де мо крат ској про це ду-
ри, усво јен текст по ко ме ће у на-
ред ном пе ри о ду функ ци о ни са ти 
наш Син ди кат.

На кра ју сед ни це усво је на је 
и Де кла ра ци ја де ве те Скуп шти-
не ко ја пре ста вља основ за на ше 
син ди кал но де ло ва ње у на ред ном 
пе ри о ду.
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Тра ЖИ Се КрИ ВаЦ За ЛО ше СТа ње У СрП СКОЈ ПрИ Вре ДИ

На пад на јав на пред у зе ћа
По ред то га што тра жи из го вор за не моћ да на пу ни бу џет, власт је, уме сто ак ци је, ре ши ла и да по бро ји све крив це 

за ка та стро фал но ста ње у еко но ми ји. За бри ња ва то што су, као не ка вр ста ба ла ста за Вла ду ре пу бли ке Ср би је, по-
себ но апо стро фи ра на јав на пред у зе ћа. Сви ти на па ди ко ји се пла си ра ју пре ко ме ди ја су већ ви ђен сце на рио ка да 
се тре ба об ра чу на ти са не ким, са мо што то са да ни су по ли тич ки про тив ни ци, већ гра ђа ни ове др жа ве за по сле ни у 
јав ном сек то ру. 

економска по ли ти ка ак ту ел не 
вла сти се кон ци пи ра та ко да се 
кри ви ца стал но пре ба цу је на дру-
го га што је забрињавајуће. То што 
оп ту жу ју бив шу власт је ра зу мљи-
во, јер су ло ше во ди ли еко но ми ју 
и де фи ни тив но но се део од го вор-
но сти за са да шње ста ње, али је све 
ви ше на па да на јав на пред у зе ћа 
ко ја се озна ча ва ју као ге не-
ра то ри кри зе. Ства ра се опа-
сна кли ма и кон фрон та ци ја 
из ме ђу за по сле них у при ват-
ном и јав ном сек то ру, као да 
смо ми кри ви за све еко ном-
ске не да ће у ко ји ма се на ла-
зи мо.

Чи ни се да је све ово део 
ор га ни зо ва ног на па да на 
син ди ка те, јер ако они не где 
и по сто је и ра де он да је то 
баш у јав ним пред у зе ћи ма, 
а ка да по сто ји јак син ди кат 
он да је при ва ти за ци ја и сма ње ње 
бро ја за по сле них мно го те жи за да-
так. Упра во су то ци ље ви и зах те ви 
до ма ћих тај ку на и стра них ин ве-
сти то ра, што сва ка ко ни је слу чај-
ност.

Мо жда се под ра зу ме ва да сви 
зна ју ка ко функ ци о ни шу и чи ме се 
ба ве јав на пред у зе ћа, али због не-
ких ми ни ста ра ни је зго рег да под-
се ти мо на на шу уло гу и на чин по-
сло ва ња.

Као пр во, јав на пред у зе ћа су, као 
што са мо име им пли ци ра, пред у зе-
ћа ко ја оба вља ју по сло ве и услу ге 
од јав ног, оп штег зна ча ја и уло га 
им је да гра ђа ни ма Ср би је, у име 
вла де као осни ва ча, обез бе де што 
ква ли тет ни ју услу гу по што при сту-
пач ни јој це ни, на це лој те ри то ри ји 
Ср би је без об зи ра на еко ном ску 
оправ да ност.

Све основ не по лу ге упра вља ња и 

од лу чи ва ња су у ру ка ма осни ва ча - 
те исте вла де. Она по ста вља ди рек-
то ре, чла но ве управ них од бо ра, 
про пи су је це не на ших про из во да 
и услу га, усва ја пла но ве по сло ва-
ња, про пи су је број за по сле них и 
ма су за за ра де. Из све га ово га ја-
сно про ис ти че и од го вор ност, али 
уме сто да је власт при хва ти и про-

ме ни од нос пре ма јав ном сек то-
ру, рад ни ци у тим пред у зе ћи ма су 
про гла ше ни за де жур не крив це. 
Уме сто обе ћа не де по ли ти за ци је, 
до би смо ин кви зи ци ју.

Још је дан ве ли ки про блем ко ји 
до ка зу је не до след ност oних ко ји 
во де др жа ву је тр па ње свих јав них 
пред у зе ћа у исти кош. По шта Ср би-
је већ низ го ди на по слу је про фи-
та бил но, не узи ма па ре из бу џе та 
већ исти пу ни ре дов ним упла та ма 
по ре за и до при но са (као и де ла до-
би ти ко ји при па да осни ва чу), али 
над ле жни то не ће или не же ле да 
чу ју. Ве ро ват но би мо гли и бо ље 
и ви ше, али као да то овој др жа ви 
ни је циљ. Урав ни лов ка и све сте ге 
ко је су нам на мет ну те не га тив но 
ути чу на мо ти ва ци ју за по сле них, 
па су на ши по слов ни ре зул та ти за 
мно ге пра во чу до.

Ту се чу да не за вр ша ва ју. Да ни-

је са мо По шта у тој „зо ни су мра ка“ 
до ка зу је и при мер Те ле ко ма. Та мо 
рад ни ци сва ко га да на до ла зе на 
по сао са пи та њем да ли још увек 
ра де и ко им је вла сник. Кад год 
за фа ли па ра у бу џе ту, ак ти ви ра се 
пи та ње про да је нај про фи та бил ни-
јег срп ског пред у зе ћа, а по се бан 
па ра докс пред ста вља чи ње ни ца 

да има ју ма ње за ра де од 
дру гог јав ног пред у зе ћа ко-
је го ди на ма по слу је са гу би-
ци ма, али су за то по ли тич ки 
ја ко бит ни.

Због све га го ре на ве де ног 
рад ни ци и њи хо ви пред-
став ни ци ко ји де лу ју у јав-
ном сек то ру, по узо ру на 
ко ле ге из раз ви је ни јих зе-
ма ља, од луч ни је тре ба да 
по диг ну свој глас про тив по-
ли ти ке чи ји ре зул тат мо же 
би ти гу би так ве ли ког бро ја 

рад них ме ста, при ва ти за ци ја на ци-
о нал них ре сур са и по ве ћа ње це на 
свих услу га на кон при ва ти за ци је. 
Ис ку ства из свих на ших при ва ти за-
ци ја, као и ис ку ства зе ма ља ко је су 
про шле кроз пе ри од тран зи ци је, 
то ја сно по ка зу ју.

Да бу де мо пот пу но ис кре ни, има 
и ма ло исти не у свим тим на па ди ма, 
са мо се упор но за бо ра вља ко је за 
то од го во ран. Исти на је да по сто ји 
ви шак у свим јав ним пред у зе ћи ма 
и то ви шак по ли ти ке, по ли ти ча ра, 
њи хо вих ро ђа ка, при ја те ља и пар-
тиј ских вој ни ка ко ји су за по сле ње, 
углав ном на са вет нич ка ме ста, за-
слу жи ли сво јом ода но шћу пар ти ји. 

што се за по сле них у јавним 
предузећима ти че, ако је наш грех 
што има мо до бре ме ха ни зме за-
шти те кроз ко лек тив не уго во ре 
- да се не се ки ра мо. Хва ла им на 
ре кла ми.
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Ни је се одр жао ни је дан син ди кал-
ни са ста нак а да се ни је при ча ло о го-
ру ћем про бле му – не до стат ку из вр-
ши ла ца по до став ним са ла ма. Ни шта 
бо ље ста ње ни је ни на шал те ри ма, 
а сви на ши по ку ша ји да ука же мо на 
овај про блем и под стак не мо оне ко ји 
тре ба да га ре ше да не што пре ду зму 
су очи глед но би ли без у спе шни.

Упор но нам се пре зен ту ју ана ли зе 
и при че ка ко нас на па пи ру има са-
свим до вољ но, али ни ко не мо же да 
нас убе ди да ви ди мо оно че га не ма, 
јер зна мо да на те ре ну ства ри сто је 
са свим дру га чи је.

Си ту а ци ја еска ли ра у лет њем пе ри-
о ду ка да се (не)ко ри сте го ди шњи од-
мо ри, а до дат ни про блем је и од лу ка 
по сло вод ства да уки не лет њи ре жим 
ра да у не ким по шта ма и то са мо због 
при мед би два но ви на ра.

Не зна мо да ли је ова си ту а ци ја нај-
ви ше из ра же на на Пр вој ре ги ји или 
су на ши чла но ви са ове ре ги је са мо 
упор ни ји у сво јим зах те ви ма, али 
уко ли ко се не што под хит но не пре-
ду зме чи ни се да нам не пре о ста је 
ни шта дру го не го да се „дру жи мо“ ис-
пред „ка ме не згра де“.

Не ја сно је ка ко је мо гу ће да смо 
до шли у овај про блем, кад су За кон 
о ра ду и на ша ак та вр ло ја сни. И став 
на шег син ди ка та је ви ше не го ја сан: 
у до став ним са ла ма мо ра по сто ја ти 
оба ве зна ре зер ва од нај ма ње 15 од-
сто ка ко би се по слов ни про цес мо гао 
од ви ја ти не сме та но. Сва ко дру го ре-
ше ње је не мо гу ће и не при хва тљи во.

ре јо ни су де фи ни са ни за осмо ча-
сов но рад но вре ме и ни ка ква удва-
ја ња и по кри ва ња не мо гу би ти ре-
ше ње. Та ко ђе је про тив за ко ни то да 
за по сле ни ко ји је до био ре ше ње о 
го ди шњем од мо ру ра ди, а да не при-
ча мо о то ме да не би сме ло да се де си 
да му се не из да ре ше ње о го ди шњем 
од мо ру. Са свим је ла ко из ра чу на ти 
ко ли ка су од су ство ва ња са по сла по 
осно ву за кон ских пра ва и пра ва из 
Ко лек тив ног уго во ра, па је про сто 

ПрО БЛеМ Са КО ЈИМ Већ ГО ДИ На Ма Не УСПе Ва МО Да Се ИЗ БО рИ МО

У по шта ма не ма до вољ но 
из вр ши ла ца

не ве ро ват но да, и по ред то ли ко ру-
ко во ди ла ца, ни ко то не ува жа ва и не 
пла ни ра.

На сва на ша ин си сти ра ња че сто 
смо до би ја ли од го вор да је до ста ва 
ску па и да то ко шта. На пи та ње ко-
ли ко они ко шта ју, ни смо до би ли од-
го вор.

У овим вре лим лет њим да ни ма 
ства ри су још дра ма тич ни је не го 
ина че. На ско ро 40 сте пе ни (у хла ду) 
по штар мо ра да из не се свој ре јон и 
по де ли по шту, али и да из не се ба рем 
по ла по ште од сут ног ко ле ге. То прек-
тич но зна чи да по шта ра на го ди шњи 
од мор „ша ље“ ко ле га ко ји пре у зи ма 
и ње го ву по шту, а не Пред у зе ће. ако 

се не ко и по бу ни, де ша ва се да јед ног 
да на но си сво ју а су тра дан по шту са 
дру гог ре јо на, та ко да у ства ри сва ког 
да на но си ду пли ма те ри јал. Ов де се 
по ста вља и пи та ње пла ћа ња за оба-
вље ни рад или јед но став ни је ре че-
но - ра ди се о из ра бљив њу рад ни ка. 
што је мно го мно го је.

На ини ци ја ти ву бе о град ских рад-
них је ди ни ца у то ку су ин тен зив ни 
пре го во ри са по сло вод ством, а ако и 
овај по ку шај не из не дри ре ше ње, не 
пре о ста је нам ни шта дру го не го да 
дру гим ме то да ма син ди кал ног ра да 
скре не мо па жњу јав но сти на по штан-
ске му ке.

Већ смо пи са ли у „По шта ру“ о 
то ме да по ку ша ва мо да спа си мо 
од про па да ња објек те за од мор 
рад ни ка ко ји нам ни су оте ти и 
при ва ти зо ва ни. ак ти ви сти са Пр-
ве ре ги је су у не ко ли ко на вра та 
ор га ни зо ва ли ак ци је око објек та 
на Ко сма ју, а пре да ли смо и зах тев 
Управ ном од бо ру да нам пре да на 
чу ва ње По штан ски дом на тој пла-
нини.

По че ло је та ко што смо од ко ле-
ге ко ји је про ла зио по ред на шег 
објек та до би ли ин фор ма ци ју да је 
не ко про ва лио и да се обје кат по-
ла ко „че ру па“. Од не то је све што 
вре ди, а по ва ђе ни су чак и ра ди-
ја то ри и це ви за гре ја ње, као и ка-
бло ви за стру ју из зи до ва. Све смо 
при ја ви ли по ли ци ји, очи сти ли и 
обез бе ди ли обје кат алар мом и са-
да че ка мо од лу ку Пред у зе ћа.

Ме ђу тим, во лон тер ска ак ци ја 

на ших ак ти ви ста ко ји ни су жа ли ли 
сво је вре ме и труд да са чу ва ју део 
на шег си сте ма, за сме та ла је не ким 
„хра брим“ љу ди ма из По ште ко ји 
су под не ли кри вич ну при ја ву због 
на шег бо рав ка у објек ту на Ко сма-
ју. Ве ро ват но би би ли мно го срећ-
ни ји ка да би све про па ло и уру ши-
ло се, а све по прин ци пу: „што го ре 
- то бо ље“. При ја ву су под не ли као 
ано ним на ли ца, што са мо по се би 
до вољ но го во ри о њи ма и њи хо-
вим на ме ра ма. Сва ки дру ги ко-
мен тар би ов де био су ви шан - све 
су са ми ре кли сво јим по ступ ком.

Ина че, у ис тој при ја ви се те ре-
те и на ше ко ле ге из рЈ ПТЛ, ко ји су 
по ку ша ли да за рад ни ке у Га ра жи 
отво ре ре сто ран дру штве не ис-
хра не. Као до ка зни ма те ри јал у 
ано ним ној при ја ви се ко ри сте до-
ку мен та са за вод ним пе ча том те 
исте рад не је ди ни це што је, ве ру-
је мо, са мо чи ста слу чај ност.

аНО НИМ Не КрИ ВИЧ Не ПрИ Ја Ве ПрО ТИВ На шИХ 
аК ТИ ВИ СТа

До шло не ко зло вре ме...
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Кон фе рен ци ја је оку пи ла пред став-
ни ке ре сор них ми ни стар ста ва ру му-
ни је, Бу гар ске и Ср би је, пред став ни ке 
јав них по штан ских опе ра то ра и ре гу-
ла тор них те ла за елек трон ске ко му ни-
ка ци је и по шту из Не мач ке, Бу гар ске, 
Ма ке до ни је, Цр не Го ре, ре пу бли ке 
Срп ске, Хр ват ске, Сло ве ни је и Бо сне и 
Хер це го ви не. У ра ду су уче ство ва ли и 
пред став ни ци при ват них по штан ских 
опе ра то ра из Ср би је, управa ца ри на 
из Сло ве ни је и Ср би је, Са о бра ћај ног 
фа кул те та из Бе о гра да и Фа кул те та 
тех нич ких на у ка из Но вог Са да.

ре ги о нал на са рад ња у обла сти 
елек трон ске тр го ви не по себ но је 
пре по зна та и од Свет ског по штан ског 
са ве за. Са вет за по штан ску екс пло а та-
ци ју ове ме ђу на род не аген ци је ре ги-
о нал ну са рад њу оце њу је као из у зет-
но зна чај ну, уз оче ки ва ња да вла де, 
по штан ски опе ра то ри, ре гу ла то ри и 
ужи са вез, у на шем слу ча ју ЦерП, да ју 
пред ност стра те ги ја ма ко је ја сно пре-
по зна ју по штан ски сек тор као јед ног 
од кључ них уче сни ка у до ме ну елек-
трон ске тр го ви не.

Синдикат упозорава 
на опасносити

На пр ви по мен уво ђе ња но вих елек-
трон ских сер ви са, на ма у Син ди ка ту 
пр во на па мет па да опа сност од ви шка 
за по сле них због суп сти ту ци је на ших 
по слов них ак тив но сти сер ви си ма и 
уре ђа ји ма мо дер ног до ба. Не спор но 
је да су ин тер нет и мо бил ни те ле фо-
ни на пра ви ли пра ву ре во лу ци ју и да 
се без њих ви ше не мо же, али си лом 
при ли ка мо ра мо да раз ми шља мо и о 
опа сно сти ма ко је они са со бом до но-
се. Ни ко ме, на рав но, не па да на па мет 
да се су прот ста вља про гре су, ни ти је 
то мо гу ће. Ин фор ма тич ка ре во лу ци-
ја је про др ла у све по ре дру штве ног 
жи во та, али смо убе ђе ни и да ће пла-
ћа ња пу тем ин тер не та или мо бил ног 

ре ГИ О НаЛ На КОН Фе реН ЦИ Ја „еЛеК ТрОН СКа Тр ГО ВИ На И ПО шТаН СКе УСЛУ Ге“

Иза зов и шансa за По шту Ср би је
ре ги о нал на кон фе рен ци ја на те му „елек трон ска тр го ви на и по штан ске услу ге“ одр жа на је 5. и 6. ју на 2013. го ди не 

у аран ђе лов цу, у ор га ни за ци ји ре пу блич ке аген ци је за по штан ске услу ге (ра ПУС), а под по кро ви тељ ством Ми ни-
стар ства за спољ ну и уну тра шњу тр го ви ну и те ле ко му ни ка ци је и Ми ни стар ства финансијa и при вре де.  Скуп су 
отво ри ли Сте фан Ла за ре вић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни ка ци-
ја и Дра ган Ђор ђе вић, пред сед ник Са ве та ра ПУС.

те ле фо на има ти зна ча јан ути цај на 
на ше шал тер ско по сло ва ње ко је тре-
нут но до но си ви ше од трећине по-
словних при хо да, па је и за бри ну тост 
ра зу мљи ва. Ка ко смо све сни да се 
не ки то ко ви не мо гу за у ста ви ти, пре-
ко је по треб но упо зна ти се са њи ма 
и при пре ми ти се за рад у та квом тех-
но ло шком окру же њу. Због све га то га 
смо са па жњом пра ти ли из ла га ња на 
по ме ну тој кон фе рен ци ји.

Нај за ни мљи ви је је би ло чу ти ис-
ку ства јав них по штан ских опе ра то-
ра из окру же ња где је елек трон ска 
тр го ви на већ за жи ве ла и чи је др жа-
ве иду ко рак ис пред нас. Из ла га ња 
из вр шних ди рек то ра по штан ских 
упра ва из Хр ват ске и Сло ве ни је, као 
и ис ку ства из европ ске уни је по ка-
за ла су да елек трон ско по сло ва ње 
не мо ра оба ве зно да зна чи сма ње ње 
оби ма по сла за По шту. На су прот том 
ми шље њу, чу ли смо да је са раз во јем 
елек трон ске тр го ви не до шло до на-
глог по ра ста бро ја услу га у па кет ском 
са о бра ћа ју, јер ло гич но, све што не ко 
на ру чи пре ко ин тер не та мо ра да се 
ис по ру чи на адре се ку па ца – по штом. 
По што се ра ди о ко мер ци јал ном сер-
ви су, при пре ма стра те ги је и на ступ 
су од пре суд ног зна ча ја за узи ма ње 
де ла ко ла ча на овом тр жи шту. Отва-
ра њем елек трон ских ка на ла про да-
је, по тен ци јал но тр жи ште за ма ла и 
сред ња пред у зе ћа по ста је цео свет. 
Ме ђу тим, сла ба тач ка ових пред у зе-
ћа су њи хо ве спо соб но сти да ор га ни-
зу ју ло ги стич ке про це се и ис по ру ку у 
соп стве ној ре жи ји. Ве ли ки е-тр гов ци 
су, за од ре ђе ну вр сту ро бе и од ре ђе-
на тр жи шта, у мо гућ но сти да са мо-
стал но оба вља ју ло ги стич ке функ ци-
је и фи зич ку ди стри бу ци ју сво је ро бе. 
Ма лим и сред њим е-тр гов ци ма, да би 
би ли кон ку рент ни, тре ба по у здан ло-
ги стич ки парт нер ко ји је пре су дан за 
њи хов успех. Ло ги чан је за кљу чак да 

ће се у бу дућ но сти ефек ти при ме не 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у тр го-
ви ни, пре све га, ис по ља ва ти у раз-
во ју ин те гри са них ла на ца по ну де и 
ло ги сти ке, као и да је је ди на одр жи ва 
пред ност тр гов ца ње го ва спо соб ност 
да учи и ан ти ци пи ра тр жи шне трен-
до ве бр же од кон ку рен ци је. То се у 
слу ча ју е-тр го ви не по себ но од но си 
на на ше пред у зе ће.

Из ана ли за ко је смо има ли при ли-
ку да ви ди мо, ја сно је ко ји су кри те-
ри ју ми бит ни за из бор опе ра то ра за 
пре нос ове вр сте по ши ља ка. То је пре 
све га це на, а за тим до ступ ност, ква-
ли тет и пра те ћи сер ви си као што су 
пра ће ње по ши ља ка, из бор вре ме на 
уру че ња или СМС до ја ва о вре ме ну 
уру че ња. Из све га ово га се на ме ће 
за кљу чак да По шта Ср би је мо же би ти 
ли дер у овом сег мен ту по сло ва ња.

Ста ти сти ка
Ко ли ко је бит но да се на вре ме при-

пре ми мо и на мет не мо као глав ни 
парт нер ве ли ким ком па ни ја из обла-
сти е-тр го ви не го во ре ста ти стич ки 
по да ци. У зе мља ма еУ жи ви 820 ми-
ли о на ста нов ни ка, њих 529 ми ли о на 
ко ри сти ин тер нет, а 250 ми ли о на су 
е-куп ци. У елек трон ској тр го ви ни је, 
на ди рек тан или ин ди рек тан на чин, 
за по сле но два ми ли о на рад ни ка, а 
по штан ски опе ра то ри су у прет ход-
ној го ди ни пре не ли 3,5 ми ли јар де 
па ке та. Због то га је и Свет ски по штан-
ски са вез е-тр го ви ну ран ги рао као 
основ ну ком по нен ту но ве гло бал не 
стра те ги је. Уз то тре ба до да ти и да 
пре ко 70% јав них по штан ских опе ра-
то ра сма тра е-услу ге за стра те шке. У 
при лог на пред на ве де ном иду и чи-
ње ни це да је Не мач ка по шта у 2011. 
го ди ни има ла по ве ћа ње про фи та од 
е-тр го ви не од 70,4%.

Глав ни иза зо ви ко ји се по ста вља ју 
пред по штан ске опе ра то ре су ве ли ки 
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при ти сак на це не и сни жа ва ње тро-
шко ва, ис пу ња ва ње свих за кон ских 
зах те ва и ви со ка оче ки ва ња ве за на 
за флек си бил но сти и ква ли тет услу ге.

Да кле, тр жи ште је пред на ма, а ка па-
ци тет за раз вој по сло ва ња и при ли ка 
да суп сти ту и ше мо услу ге ко је не ми-
нов но па да ју је ту. Ка ко ће мо ис ко ри-

сти ти шан су за ви си од спо соб но сти 
на шег ме наџ мен та и по др шке осни-
ва ча, а си ту а ци ја на тр жи шту је та ква 
да ову шан су не сме мо про пу сти ти. 
По штан ска мре жа не сме да де ли суд-
би ну тра ди ци о нал них по штан ских 
услу га. Ста вља ју ћи ту мре жу у функ ци-
ју за до во ља ва ња нај ра зли чи ти јих по-
тре ба гра ђа на, че му је пред у слов пу на 

им пле мен та ци ја елек трон ских тех но-
ло ги ја у ње но функ ци о ни са ње, она ће 
и да ље са чу ва ти сво ју пр во бит ну на-
ме ну – јед ног од основ них дру штве-
но-ко хе зив них фак то ра и по кре та ча 
све у куп ног еко ном ског раз вит ка на 
це ло куп ној те ри то ри ји ко ју по кри ва.

М. Будимир

НОВа УСЛУГа ДИреКЦИЈе За ПИСМОНОСНе УСЛУГе 

Електронско праћење пошиљака
елек трон ско пра ће ње пре по ру че-

них по ши ља ка у уну тра шњем по штан-
ском са о бра ћа ју је но ва услу га По ште 
Ср би је ко ју је кре и ра ла Ди рек ци ја за 
пи смо но сне услу ге. На ве де на услу-
га ко ри сни ци ма омо гу ћа ва до дат ни 
ква ли тет у по гле ду без бед но сти ре-
ги стро ва них по ши ља ка. Ко ри сник 
мо же за хе ва ти ову услу гу за све вр сте 
пре по ру че них по ши ља ка у уну тра-
шњем са о бра ћа ју (пи смо, ти ско ви на, 
до пи сни ца и се ко грам) из у зев суд-
ског пи сма, с тим да се не огра ни ча ва 
ко ри шће ње по себ них услу га, ко је су 
пред ви ђе не за пре по ру че не по шиљ-
ке (нпр. Лич но уру че ње – LU, По врат-
ни ца – AR). Пре по ру че не по шиљ ке са 
овом услу гом кар ту ју се по је ди нач но, 
с тим да се у фа зи при је ма, због ра да 
у две апли ка ци је, не уно се по да ци о 
по ши ља о цу и при ма о цу. То зна чи да 
се до са да шња на леп ни ца са при јем-
ним R бро јем за ме њу је бар код на леп-
ни цом, као код вред но сних пи са ма 
и па ке та, ко ја омо гу ћа ва ске ни ра ње 
у свим тач ка ма пре но са. Пра ће ње 
ста ту са по шиљ ке за ко је је зах те ва-
на ова услу га, вр ши се по сред ством 
Track&Tra ce системa, и то на осно ву 
при јем ног бро ја, од но сно бар ко да 
пре по ру че не по шиљ ке.

Им пле мен та ци ја на ве де не услу ге 
зах те ва ла је тех но ло шке и апли ка-
тив не из ме не ко је су од ра ди ле ко-
ле ге из ИТ сек то ра. У фа зи при је ма у 
апли ка тив ним фор ма ма (ПосТ неТ и 
Пост ТИС), ко је за по сле ни на шал те ру 
ко ри сте за по је ди на чан при јем пре-
по ру че них по ши ља ка отво ре но је чек 
по ље под на зи вом „е-пра ће ње“, ко је је 
ини ци јал но че ки ра но са мо гућ но шћу 
из ме не (де че ки ра ње).

Уко ли ко је „е-пра ће ње“ че ки ра но, 
по ље При јем ни број зах те ва фор-
му уно са за бар код и то у фор ми 
(RRxxxxxxxxxRS). То зна чи да се ће та-
ква пре по ру че на по шиљ ка у УПС-у 
уме сто до са да шњом на леп ни цом са 
при јем ним R бро јем (Rxxxxxx), опре-
ма ти бар код на леп ни цом којa се ко-
ри сти за пре по ру че ну по шиљ ку у ме-
ђу на род ном по штан ском са о бра ћа ју. 
При ли ком спро во ђе ња тран сак ци је на 
бар код на леп ни ци и По твр ди о при је-
му по шиљ ке, по ред већ де фи ни са них 
по да та ка штам па ће се и озна ка „еP“. 

Услу гу е-пра ће ње ко ри сник мо же 
ко ри сти ти и при ли ком груп не пре да је 
пре по ру че них по ши ља ка, без об зи ра 
да ли се при јем вр ши као опре мље ни 
или нео пре мље ни по пис.

У фа зи пре ра де са на ве де ним по-
шиљ ка ма по сту па се иден тич но као 
са пре по ру че ним по ши ља ка ма у ме-
ђу на род ном по штан ском са о бра ћа-
ју. Пре по ру че не по шиљ ке са е-пра-
ће њем ко је су опре мље не бар код 
при јем ним бро јем от пре ма ју се у „S“ 
или „V“ вре ћи, у скла ду са по сто је ћим 
Пре гле дом кар то ва ња, уз по је ди нач-
но еви ден ти ра ње у По пи су от пре-
мље них по ши ља ка у вре ћи (Кар ти 
за кључ ка).

У фа зи уру че ња са пре по ру че ним 
по шиљ ка ма са е-пра ће њем по сту-
па се на сли чан на чин као и са оста-
лим пи смо но сним по шиљ ка ма ко је 
су опре мље не бар ко дом (V пи сма и 
R-ино по шиљ ке). То зна чи да се при-
ли ком за ду же ња ових по ши ља ка за 
до ста ву и ис по ру ку вр ши упи си ва ње 
у До став ну књи жи цу и Ис по руч ни 
спи сак, по сле упи са В пи са ма, пре ма 
штам па ном тек сту обра сца, с тим што 

је у обе ис пра ве по треб но на зна чи-
ти вр сту по шиљ ке, од но сно упи са ти 
озна ку R-EP. 

У ПосТ неТ апли ка ци ји за ду же ње и 
раз ду же ње по ши ља ка са е-пра ће њем 
омо гу ће но је ко ри шће њем но вог сег-
мен та „3“–„R E-prаćenje“, од но сно но ве 
вр сте уру че ња по шиљ ке „R EP“. Сам 
по сту пак за ду же ња и раз ду же ња по-
ши ља ка ана ло ган је за ду же њу и раз-
ду же њу пре по ру че них по ши ља ка у 
МПС (R-ино по шиљ ке) или пре по ру-
че них по ши ља ка са оп те ре ће њем.

За по сту па ње са пре по ру че ним 
по шиљ ка ма са е-пра ће њем у Пост-
ТИС-у, у овој фа зи уве де на је но ва 
апли ка тив на вр ста по шиљ ке R-EP. 
Пред мет на по шиљ ка се за ду жу је за 
до ста ву на До став ни спи сак пи смо но-
сне до ста ве без оп те ре ће ња, од но сно 
До став ни спи сак пи смо но сне до ста ве 
са оп те ре ће њем у слу ча ју да се ра ди 
о ре тур по шиљ ци ко ја је оп те ре ће на 
по врат ном по шта ри ном, и то ске ни-
ра њем бар ко да са по шиљ ке. При ли-
ком за ду же ња пре по ру че не по шиљ-
ке са е-пра ће њем, ко ја је при мље на 
у Пост ТИС апли ка ци ји, при вла че се 
сви по да ци уне ти на при је му (при-
јем ни број, при јем на по шта, по себ не 
услу ге и услу ге до дат не вред но сти за 
по шиљ ке из по је ди нач ног и груп ног 
при је ма), док се за по шиљ ке ко је су 
при мље не у ПосТ неТ-у вр ши унос по-
да та ка као за пи сма. На ис по ру ци се 
пред мет не по шиљ ке за ду жу ју на Ис-
по руч не спи ско ве без оп те ре ће ња и 
Ис по руч не спи ско ве са оп те ре ће њем 
у слу ча ју да се ра ди о ре тур по шиљ ци 
ко ја је оп те ре ће на по врат ном по шта-
ри ном.

З. Курћубић
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ОД БРО ЈА ДО БРО ЈА

Датум, матура, пикник и 
друге приче

Пише: Благоје Свркота

Не ма шта, сре ћа је сва ка ко ја-
ко ва жна, али је да тум за ту сре ћу 
исто та ко био ва жан. Ви дов дан. 
Ка кав је то суд бо но сни дан. а наш 
је, у сва ком по гле ду. Ко нач но, за 
наш пра зник, за наш Ви дов дан до-
го дио се је дан очи то охра бру ју ћи 
и ве ли ки европ ски по тез: До не та 
је од лу ка о отва ра њу пре го во ра са 
еУ, ко ја са да има (Хр ват ска је ушла 
1. ју ла) 28 зе ма ља.

Не ма шта, нај ка сни је на ред ног 
ја ну а ра кре ну ће мо фак тич ки (то 
је и на ста вак за по че тих ре фор ми) 
у све ко ли ки кон крет ни про цес, а 
ти ме и на ду ги пут по ли тич ког по-
врат ка у евро пу, ко јој ина че пот-
пу но при па да мо, др жа вом још од 
жу па на Не ма ње, ка да га је, 1189. 
го ди не, на кр ста шком пу ту, у про-
ла зу али на мер но, по хо дио та да 
во де ћи европ ски вла дар Фри дрих 
Бар ба ро са.

Не ма шта, до бра вест је за и ста 
до бра вест, јер смо го ди на ма оп-
ко ље ни са мо до бра но па пре ним, 
ло шим, на пе тим, нер во зним и до-
ста оне спо ко ја ва ју ћим де ша ва њи-
ма, усло вља ва њи ма, прет ња ма. 
Хра бро се по на ша ла на ша Вла да 
и ус пе ла је да са вла да те шке пре-
пре ке, зам ке, че мер но на сле ђе. 
Јед но став но ре че но, ве ли ка бит ка 
за но ви по ре дак ства ри тек по чи-
ње. Ко сов ска суд би на је гор ка, али 
се на ма куд, мо ра се ре ша ва ти. На 
ве тро ме ти ни свет ских моћ ни ка, 
на ша ма ла др жа ва по че ла је да 
се ус пра вља, ваљ да ће нас пу сти-
ти и по мо ћи да се до сто јан стве но 
укљу чи мо у европ ску по ро ди цу и 
да без но вих уда ра ца ис пле те мо 
срећ ни је да не, го ди не, де це ни је.

Не ма шта, не што мо ра бо ље да 
се ка пи ра, јер опа сно сти вре ба ју, 
још ако си нео пре зан, па спор, па 
не сло жан, па за бо ра виш на те гоб-
но ис ку ство и те шка ис ку ше ња. 

На при мер: Углед ни свет ски исто-
ри ча ри и во де ћи за пад ни ме ди ји 
пре ба ци ли су Га ври ла Прин ци па и 
Мла ду Бо сну у те ро ри сте, а срп ска 
по ли тич ка и ин те лек ту ал на ели та 
– ћу ти?! Углед ни НИН у бро ју уочи 
Ви дов да на на то упо зо ра ва под 
на сло вом „Ка ко је Га ври ло при сту-
пио ал Ка и ди“. Ја сно је да та кво 
ћу та ње сва ка ко ни је зла то!

Не ма шта, елем, на Ма ЛОЈ Ма ТУ-
рИ, ко ја се де ша ва ла код нас, а не 
у ком ши лу ку или „још ши ре“, па ли 
су ло по ви, јер су те сто ви укра де-
ни у штам па ри ји, али и сви ко ји су 
у ве зи са ма лом ма ту ром: мо рал, 
по ште ње, вас пи та ње, обра зо ва-
ње, зна ње, си стем вред но сти, ме-
ха ни зми школ ске вла сти, над зор. 
Ли ци ти ра се око од го вор но сти, 
ме ша ју се од го вор ност и кри ви-
ца, мо рал ни став и кра ђа и рас-
ту ра ње тач них пла ги ја та, ко ји од 
ло по ва ро ди те љи ма и осма ци ма 
ни су да ва ни џа бе. Ло по ви мо ра ју 
кри вич но да од го ва ра ју, а но си о-
ци про свет не вла сти тре ба ло би 
без у слов но да од го вор но и кул-
тур но под не су од го вор ност, тј. да 
да ју или бар да по ну де остав ку. 

Не ма шта, по вра так у европ ско 
ја то ту ће нам (сва ка ко не са мо у 
про све ти) до не ти нео п ход не про-
ме не. Функ ци ја ће би ти и ве ли ка 
оба ве за са ве ли ком од го вор но-
шћу, не ће се би ти од го во ран „са мо 
пред су дом сво је пар ти је“.

Не ма шта, кул ту ра је у ко лап су. 
Кад мнни стар кул ту ре ка же да би 
и он про те сто вао да ни је у Вла ди, 
он да зна те ко ли ко је са ти?! 

Не ма шта, при вре да је у те шком 
ста њу, про из вод ња под ве дрим 
не бом је кан да нај бо ља, са мо кад 
би и про тив град на од бра на функ-
ци о ни са ла ка ко тре ба. Не ма џе ба-
не, тј. не ма до вољ но ра ке та, и ту је 
оску да ци ја. Сва шта, за и ста, не ра-

зу мљи во. Па, ето, ми уво зи мо све 
и сва шта, па он да ни не це ни мо 
оно што има мо, што са ми ства ра-
мо, твр дим ра дом.

Не ма шта, из др жав них ре зер-
ви је по кра де на ро ба, пше ни ца и 
ку ку руз, и ко зна од ка да то тра је, 
да се др жа ва ни је ко нач но тр гла 
и ре кла да је до ста кра ђе, ко руп-
ци је, ло по влу ка, ла жних би лан са 
и из ве шта ја. И он да, ка ква ли је ту 
ве за са афла ток си ном и мле ком, 
има ли је или не ма, са зна ће мо. 
Па, ка ко је кра де но ве штач ко ђу-
би во, па ка ко су ута ји ва ли по рез, 
ка ко ни су упла ћи ва ли до при но се 
и ПДВ, па ка ко су и… па ма ло ли 
је за тво ра за ту ло пов ску дру жи ну, 
ко ја је го ди на ма ле по ле то ва ла, 
зи мо ва ла, во за ла се и во зи ка ла, 
за вр ша ва ла бр зе фа кул те те, пи са-
ла ела бо ра те о оправ да но сти че га 
све не са мо да им се до бро пла ти, 
има ла све и сва шта, а оста ли су са-
мо гле да ли и слу ша ли „ка ко су они 
спо соб ни“… Јед но вре ме би ла је 
за вла да ла кли ма „да је сра мо та не 
би ти та ко и то ли ко спо со бан“?!

Не ма шта, кад је за по че ла рас-
пра ва о ре ба лан су бу џе та, о то ме 
ко ли ко смо и ка ко ома ши ли у пла-
ну при хо да и пла ну рас хо да, и о 
ме ра ма ко је хит но тре ба пред у зе-
ти, у јав но сти је од лич но од јек ну ла 
из ја ва: „Тре ба за мр зну ти ло по влук 
и кри ми нал, а не пла те и пен зи-
је“, ко ју је дао наш ге не рал ни ди-
рек тор Ми лан Кр ко ба бић, ина че 
пот пред сед ник ПУПС-а. Сва ка ко, 
до бар тон и су шта исти на, у пу ном 
скла ду са ак ту ел ном бор бом са те-
шком ко руп ци јом и те шким ло по-
ви ма. 

Не ма шта, По шта Ср би је је у пр-
ва три ме се ца од лич но по сло ва-
ла, што се на ста ви ло и у дру гом 
квар та лу. У за па же ном ин тер вјуу 
ПО ЛИ ТИ ЦИ ге не рал ни ди рек тор 
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Кр ко ба бић је ре као да је про фит 
уче тво ро стру чен и да не ма от-
пу шта ња за по сле них. „На ме наџ-
мен ту је да про на ђе по сао, а на 
запосленимa да ура де све оно 
што се од њих оче ку је. Ни је ни ка-
ква ге ни ја лост от пу сти ти љу де и 
та ко сма њи ти тро шко ве. То мо же 
сва ко. Иза зов је на ћи по сао да ти 
љу ди ра де.“

Не ма шта, 4. ју на је за све тле ло 
оба ве ште ње на на шем Сај ту да је 
на сед ни ци Вла де ре пу бли ке Ср-
би је до не та од лу ка о рас по де ли 
до би ти за ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср-
би ја“ и да је ис пла та у че твр так, 6. 
ју на. Та ко је и би ло, али је то би ло 
– ма ло. „Син ди кат ПТТ Ср би је ни-
је за до во љан ова квим пред ло гом 
(зах тев је био да се ис пла та из вр-
ши у це ло сти), али смо об зи ром на 
окол но сти (на ја вље не ме ре Вла де 
за јав на пред у зе ћа) при ну ђе ни да 
при хва ти мо ова кво из ну ђе но ре-
ше ње“. На ше ру ко вод ство, сва ка-
ко, че ка ју но ве про це ду ре и бор ба 
за ис пла ту – за ра ђе ног. 

Не ма шта, на на шој Скуп шти ни 
на Бор ском је зе ру у цен тру су би ле 
струк тур не, ор га ни за ци о не и ста-
ту тар не ме ре, из ме не и по те зи ко-
ји иду у су срет по тре би да се бо ље 
спре ми мо за до ла зе ћа вре ме на. 
То је дра го це но и до бро про це ње-
но. Та ко ђе, пред сто ји ко лек тив но 
пре го ва ра ње и но ви Ко лек тив ни 
уго вор је ја ко бит но пи та ње. њи-
ме ће се де фи ни са ти жи вот и рад 
на ших 15.000 за по сле них до кра ја 
2017. го ди не.

Не ма шта, про ме не ко је ће нас 
за де си ти на пу ту у еУ, мо ра ју да 
се де се и у син ди кал ном по кре-
ту, ко ји у Ср би ји ове го ди не сла ви 
110 го ди на (17. ма ја 1903. го ди не 
за по че ла ор га ни зо ва на син ди кал-
на бор ба). Фра пант но зву чи, али 
је не дав но об ја вље но сле де ће: 
„Да нас у Ср би ји по сто ји ви ше од 
25.000 ре ги стро ва них син ди ка та, 
углав ном на нај ни жем ни воу, ни-
воу по сло дав ца“?!

Не ма шта, ва ља ово озбиљ но 
схва ти ти. И за бо ра ви ти да се за 1. 
мај иде – на пик ник.

Ве ЛИ Ка еЛе МеН Тар На Не ПО ГО Да У ИН ЂИ ЈИ

По моћ сти же од 
Фон да со ли дар но сти

У но ћи из ме ђу 22. и 23. ју на 
град Ин ђи ју - све ње не гра ђа не 
и на ше ко ле ге за де си ла је ве ли-
ка еле мен тар на не по го да. Пра-
ве ле де не ку гле су па да ле с не-
ба - град не ве ро ват не ве ли чи не, 
преч ни ка чак до 10 цм!

Пре ма из ја ва ма на ших ко ле га 
би ло је језивo. Мно го кро во ва 
је оште ће но, а нај стра шни је је 
би ло кад је, на кон гра да, око 4 
са та ују тро пао пљу сак због ко-
га су мно ги ма по пла вље на пот-
кро вља и та ва ни. Ско ро да не ма 
аута на ком ни је по лу па но не ко 
ста кло, а го то во сва ки ко ји ни је 
био у га ра жи има огром на оште-
ће ња по ли ма ри ји! На све стра не 
се мо гу ви де ти ру пе у кро во ви-
ма ко је је лед из бу шио као да су 
цре по ви од си ра.

Пре ма из ја ви управ ни це по-
ште 22320 Ин ђи ја Гор да не Фи-
ли по вић (уз гред ре че но, про гла-
ше на је за нај бо љег рад ни ка ПТТ 
си сте ма за 2012. го ди ну и члан је 
на шег син ди ка та), ште ту је пре-
тр пео и наш по штан ски обје кат. 
Во да је про цу ри ла и у ње ну кан-
це ла ри ју, а оште ће не су и по-
штан ске га ра же.

Фонд со ли дар но сти Син ди ка-
та ПТТ Ср би је мо же да до де ли 

по моћ ка да је у пи та њу ште та 
на ста ла на објек ти ма за ста но-
ва ње. За убла жа ва ње по сле ди ца 
еле мен тар них не по го да или ван-
ред них до га ђа ја на објек ти ма за 
ста но ва ње чла но ва Фон да пред-
ви ђен је мак си ма лан из нос од 
20.000,00 ди на ра. Ко ми си ја у са-
ста ву рат ко ри стић, пред сед ник 
Дру ге ре ги је, Жар ко ра ди шић, 
члан Управ ног од бо ра Фон да 
со ли дар но сти и пред сед ник СО 
Срем ска Ми тро ви ца и Дар ко Ку-
лић, члан ко ми си је и члан од бо-
ра СО Срем ска Ми тро ви ца, иза-
ћи ће на ли це ме ста код де се так 
на ших ко ле га ко ји су при ја ви ли 
ште ту. 

A ште ту је пре тр пео и Урош Су-
бо тић, пред сед ник Над зор ног 
од бо ра на шег Син ди ка та. Он нам 
је ре као да је ње гов ауто мо бил 
та ко ђе „иза шао“ из не вре ме на са 
по лу па ним ста кли ма. Оште ћен 
му је и обје кат за ста но ва ње - из-
лу пан цреп.

Зна мо да је ште та ко ју су на ши 
рад ни ци пре тр пе ли тог да на ве-
лика, а Син ди кат ће им си гур но 
по мо ћи у скла ду са сво јим мо-
гућ но сти ма. У ова квој си ту а ци ји 
сва ка по моћ је до бро до шла.

Ж. Радишић
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I ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Син ди кат ПТТ Ср би је је са мо стал на, 

не стра нач ка и ин те ре сна ор га ни за ци ја 
чла но ва, којa на на че ли ма уза јам но сти 
и со ли дар но сти оства ру је, уна пре ђу-
је и шти ти про фе си о нал не, еко ном ске, 
со ци јал не и дру ге ин те ре се и пра ва 
чла но ва, свим ле гал ним и ле ги тим ним 
сред стви ма син ди кал не бор бе.

Члан 2.
Син ди кат ПТТ Ср би је је је дин стве на 

ор га ни за ци ја до бро вољ но ор га ни зо ва-
них чла но ва, за по сле них у Јав ном пред-
у зе ћу ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“ и дру гим 
прав ним ли ци ма срод них де лат но сти, 
ко ји при хва та ју овај Ста тут.

Од но си у Син ди ка ту ПТТ Ср би је се 
из гра ђу ју на прин ци пи ма де мо кра тич-
но сти, из бо ра и од лу чи ва ња, јав но сти 
ра да, со ли дар но сти, ефи ка сно сти и од-
го вор но сти чла но ва ор га ни зо ва них у 
син ди кал не ор га ни за ци је.

Члан 3.
На зив син ди ка та је: Син ди кат ПТТ Ср-

би је.
Се ди ште Син ди ка та ПТТ Ср би је је у 

Бе о гра ду, Та ков ска 2.
Син ди кат ПТТ Ср би је има свој ство 

прав ног ли ца, свој пе чат и штам биљ.
Текст пе ча та и штам би ља је на срп-

ском је зи ку и ис пи сан је ћи ри ли цом.
Пе чат је окру глог об ли ка и са др жи 

текст: Син ди кат ПТТ Ср би је-Бе о град, а у 
сре ди ни има свој знак.

Члан 4.
Син ди кат ПТТ Ср би је je члан Кон фе-

де ра ци је сло бод них син ди ка та и мо же 
до бро вољ но да се удру жу је у са ве зе, 
уни је и дру ге ор га ни за ци о не об ли ке 
са дру гим син ди ка ти ма у зе мљи и ино-
стран ству, на на че ли ма рав но прав но-
сти, уза јам но сти и со ли дар но сти.

Члан 5.
Син ди кат ПТТ Ср би је има за да так да:
1. шти ти и уна пре ђу је ма те ри јал ни, 

со ци јал ни, дру штве ни и рад но прав ни 
по ло жај чла но ва уче шћем у до но ше њу 
за ко на, за кљу чи ва њем ко лек тив ног уго-
во ра и уче ство ва њем у ор га ни ма упра-
вља ња;

Скуп шти на Син ди ка та ПТТ Ср би је, на свом деветом за се да њу, одр жа ном да на 24. маја 2013. го ди не на 
Борском језеру, усвојила је измене и допуне Ста тута Син ди ка та ПТТ Ср би је, та ко да текст сада гла си:

СТА ТУТ СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ
2. се за ла же за обез бе ђе ње за шти те 

на ра ду и по бољ ша ва ње усло ва жи во та 
и ра да;

3. обез бе ђу је усло ве за од мор, опо ра-
вак, ре кре а ци ју и ре ха би ли та ци ју ра ди 
спре ча ва ња ума ње ња рад не спо соб но-
сти и на сту па ња ин ва лид но сти за по сле-
них и ор га ни зу је из ле те и ту ри стич ка пу-
то ва ња за сво је чла но ве као не про фит на 
ор га ни за ци ја у скла ду са за ко ном.

4. обез бе ђу је бес плат ну рад но-прав-
ну за шти ту син ди кал них пред став ни ка и 
оста лих чла но ва;

5. се за ла же за ор га ни за ци о но ја ча ње 
син ди кал них ор га ни за ци ја и ор га на Син-
ди ка та ПТТ Ср би је, ства ра њем по вољ ни-
јих ма те ри јал них и ка дров ских усло ва 
за њи хов рад и про фе си о нал но оспо со-
бља ва ње за син ди кал ни рад;

6. вр ши оспо со бља ва ње чла но ва за 
син ди кал ни рад пу тем се ми на ра, са ве то-
ва ња и дру гих об ли ка син ди кал ног уса-
вр ша ва ња и обра зу је фонд за оства ри ва-
ње ових функ ци ја

7. оства ру је и шти ти пра ва за по сле них 
уче шћем у упра вља њу Пред у зе ћем;

8. оства ру је и шти ти пра ва и ин те ре се 
за по сле них у про це су сво јин ске тран-
сфор ма ци је;

9. обез бе ђу је ин фор ми са ње члан ства 
и јав но сти о сво јим од лу ка ма, ста во ви ма 
и ак тив но сти ма пу тем сред ста ва јав ног 
ин фор ми са ња, по себ них син ди кал них 
гла си ла и на дру ге при год не на чи не;

10. ства ра усло ве за стал но фи нан си ра-
ње ак тив но сти син ди ка та и фор ми ра ње 
штрај кач ког фон да, Фон да со ли дар но-
сти и дру гих фон до ва из син ди кал не чла-
на ри не и пу тем пред у зет ни штва, спон-
зор ства, до на тор ства и дру гих из во ра;

11. оства ру је ме ђу син ди кал ну и ме ђу-
на род ну син ди кал ну са рад њу на на че ли-
ма рав но прав но сти, уза јам но сти и со ли-
дар но сти;

12. из гра ђу је за јед нич ку стра те ги ју де-
ло ва ња и ор га ни зу је штрајк;

13. упра вља имо ви ном Син ди ка та ПТТ 
Ср би је;

Oстварује и дру га пра ва из над ле жно-
сти Син ди ка та ПТТ Ср би је

Члан 6.
У оства ри ва њу за шти те ин те ре са и 

пра ва чла но ва, Син ди кат ПТТ Ср би је 
пу тем ор га на син ди ка та и син ди кал них 
ор га ни за ци ја ко ри сти сред ства и ме-

то де син ди кал ног де ло ва ња: до го вор, 
спо ра зу ме ва ње, са рад њу, удру жи ва ње, 
пре го ва ра ње, кри ти ку, оспо ра ва ње, 
при ти сак, тра же ње остав ке, ис кљу че-
ње, ор га ни зо ва ње про тест ног ску па, 
ор га ни зо ва ње бој ко та, ор га ни зо ва-
ње штрај ка, ор га ни зо ва ње ге не рал ног 
штрај ка и дру ге ме то де син ди кал ног 
де ло ва ња.

II ОСНОВ НА ПРА ВА, ДУ ЖНО СТИ 
И ОД ГО ВОР НО СТИ ЧЛА НА СИН

ДИ КА ТА

Члан 7.
Учла ње ње у Син ди кат ПТТ Ср би је се 

вр ши на осно ву сло бод но из ра же не во-
ље и при хва та ња Ста ту та ПТТ Ср би је, 
пот пи си ва њем при ступ ни це.

При ступ ни це се чу ва ју у син ди кал ној 
ор га ни за ци ји.

Чла ну Син ди ка та ПТТ Ср би је из да је 
се члан ска кар та чи ји са др жај и об лик 
утвр ђу је Из вр шни од бор Син ди ка та ПТТ 
Ср би је.

Члан ска кар та је вла сни штво Син ди ка-
та ПТТ Ср би је и ни је пре но си ва. Члан ску 
кар ту из да је син ди кал на ор га ни за ци ја.

По пре стан ку члан ства у Син ди ка ту 
ПТТ Ср би је, члан ска кар та вра ћа се Син-
ди ка ту ПТТ Ср би је, од но сно син ди кал ној 
ор га ни за ци ји.

Члан Син ди ка та ПТТ Ср би је не мо же 
би ти члан дру гог Син ди ка та.

Сти ца њем свој ства чла на Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, по ста је се члан Фон да со ли-
дар но сти Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Члан 8.
Члан Син ди ка та ПТТ Ср би је мо же би-

ти сва ки за по сле ни у Јав ном пред у зе ћу 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“ и за по сле ни у 
дру гим прав ним ли ци ма срод них де лат-
но сти ко ји има ин те рес да будe у Син ди-
ка ту ПТТ Ср би је.

Ли ци ма са по себ ним овла шће њи ма 
и од го вор но сти ма, на ко је је ге не рал ни 
ди рек тор пре нео овла шће ња, док оба-
вља ју по сло ве на тој функ ци ји, ми ру ју 
пра ва и оба ве зе чла на Син ди ка та ПТТ 
Ср би је, из у зев пра ва на со ли дар ну по-
моћ и оба ве зе пла ћа ња чла на ри не.

Чла ну ко ји је на од слу же њу вој ног ро-
ка ми ру ју сва пра ва и оба ве зе.

Чла ну ко ји је на по ро диљ ском од-
су ству, ду жем бо ло ва њу, не пла ће ном 
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од су ству и дру гим ду жим об ли ци ма од-
су ство ва ња ми ру ју оба ве зе пре ма Син-
ди ка ту.

Члан Син ди ка та ПТТ Ср би је ко ме је 
от ка зан уго вор о ра ду, има пра во да 
оста не у Син ди ка ту до пра во сна жно 
окон ча ног суд ског спо ра по от ка зу.

Члан 9.

Основ на пра ва и ду жно сти чла на Син-
ди ка та ПТТ Ср би је су да:

1. оства ру је за ра ду у скла ду са ко лек-
тив ним уго во ром;

2. уче ству је у до но ше њу ста во ва, за-
кљу ча ка, од лу ка и ака та Син ди ка та ПТТ 
Ср би је ко ји ма се обез бе ђу је ње гов ма-
те ри јал ни, со ци јал ни и дру штве ни по-
ло жај и прав на си гур ност,

3. из ра жа ва сво је ин те ре се и уче ству-
је у ак тив но сти ма на при пре ми и за кљу-
чи ва њу ко лек тив ног уго во ра,

4. пред ла же ак тив но сти и ко ри шће ње 
сред ста ва и ме то да син ди кал ног де ло-
ва ња ра ди оства ри ва ња за шти те и ин те-
ре са члан ства,

5. оства ру је прав ну за шти ту ра ди за-
шти те пра ва на ра ду и по осно ву ра да, 
ка да су му ус кра ће на или угро же на пра-
ва утвр ђе на За ко ном и Ко лек тив ним 
уго во ром и дру ге об ли ке за шти те ко ји 
про из и ла зе из пра ва на рад, из ра да и 
по осно ву ра да, ис кљу чи во на пред лог 
или по од лу ци од бо ра син ди кал не ор-
га ни за ци је, а у слу ча ју до би ја ња спо ра 
оба ве зан је упла ти ти Син ди ка ту це ло ку-
пан из нос дат за во ђе ње спо ра, а ко ји је 
до био од Син ди ка та

6. уче ству је у обра зо ва њу и оспо со-
бља ва њу за син ди кал не ак тив но сти,

7. оства ру је пре вен ци ју рад не ин ва-
лид но сти и ре кре а тив ни од мор,

8. бу де ин фор ми сан о ак тив но сти ма 
ко је се во де у Син ди ка ту ПТТ Ср би је,

9. пред ла же и би ра чла но ве ор га на и 
те ла Син ди ка та ПТТ Ср би је и бу де у њих 
би ран,

10. се при др жа ва Ста ту та и од лу ка ор-
га на Син ди ка та ПТТ Ср би је,

11. пла ћа чла на ри ну.

Члан 10.

Члан ство у Син ди ка ту ПТТ Ср би је 
пре ста је:

1. исту па њем из Син ди ка та ПТТ Ср би је,
2. ис кљу че њем из Син ди ка та ПТТ Ср-

би је
3. пре стан ком рад ног од но са у ЈП ПТТ 

са о бра ћа ја „Ср би ја“, ње го вим прав ним 
след бе ни ци ма или дру гим прав ним ли-
ци ма срод них де лат но сти чи ји за по сле-
ни су чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Члан 11.
Члан син ди ка та мо же ис ту пи ти из 

члан ства Син ди ка та ПТТ Ср би је да ва-
њем пи сме не из ја ве, из ја ва о ис ту пу 
под но си се син ди кал ној ор га ни за ци ји 
чи ји је члан.  

Да ном да ва ња пи сме не из ја ве о исту-
па њу из Син ди ка та ПТТ Ср би је чла ну 
пре ста ју сва пра ва и оба ве зе, а чла на ри-
ну пла ћа за кључ но са ме се цом у ко јем 
му пре ста је члан ство.

При ли ком исту па ња из Син ди ка та ПТТ 
Ср би је, члан је ду жан да вра ти члан ску 
кар ту и сву имо ви ну Син ди ка та ПТТ Ср-
би је са ко јом је за ду жен и из ми ри све 
оста ле оба ве зе пре ма Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је.

Члан 12.
Члан се ис кљу чу је из Син ди ка та ПТТ 

Ср би је: 
1. због те же по вре де од ре да ба овог 

Ста ту та ко јом се на но си ште та Син ди ка ту 
(ми шље ње да је Ста ту тар ни од бор), 

2. због де ло ва ња су прот но ин те ре си-
ма Син ди ка та са стра нач ких по зи ци ја;

3. због не по што ва ња и не из вр ша ва ња 
од лу ка ор га на Син ди ка та;

4. због уче ство ва ња у ак тив но сти ма на 
раз би ја њу Син ди ка та или под сти ца ња 
та кве ак тив но сти; 

5. због не пла ћа ња чла на ри не уза стоп-
но два ме се ца, из нео прав да них раз ло-
га.

Пред лог за ис кљу че ње из Син ди ка-
та ПТТ Ср би је мо же да ти нај ма ње јед на 
тре ћи на чла но ва ор га на, ви ши ор ган или 
јед на тре ћи на од бо ра син ди кал не ор га-
ни за ци је.

Од лу ку о ис кљу че њу из Син ди ка та до-
но си од бор син ди кал не ор га ни за ци је 
или Из вр шни од бор.

Од лу ка о ис кљу че њу је до не та ако се 
за њу тај ним или јав ним гла са њем из ја-
сни ви ше од по ло ви не чла но ва ор га на 
ко ји до но си од лу ку.

Ис кљу че ни члан има пра во да у ро ку 
од 15 да на од до но ше ња од лу ке о ис кљу-
че њу под не се жал бу дру го сте пе ном ор-
га ну. ако је од лу ку о ис кљу че њу до нео 
од бор син ди кал не ор га ни за ци је, жал ба 
се под но си Из вр шном од бо ру Син ди ка та 
ПТТ Ср би је. ако је од лу ку о ис кљу че њу 
до нео Из вр шни од бор, жал ба се под но си 
Глав ном од бо ру Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Ор ган ко ме је жал ба упу ће на је ду жан 
да од лу ку по жал би на од лу ку о ис кљу-
че њу до не се у ро ку од 30 да на од до ста-
вља ња жал бе. Од лу ка дру го сте пе ног ор-
га на је ко нач на.

Да ном ко нач но сти од лу ке о ис кљу че-

њу, чла ну пре ста ју сва пра ва и оба ве зе 
утвр ђе не овим Ста ту том, а ма те ри јал не 
оба ве зе је ду жан да ре гу ли ше.

Ис кљу че ни члан не ма пра во да се по-
но во учла ни у Син ди кат ПТТ Ср би је.

III СИН ДИ КАЛ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Члан 13.
Основ ни об лик ор га ни зо ва ња члан-

ства у Син ди ка ту ПТТ Ср би је је син ди-
кал на ор га ни за ци ја.

Син ди кал на ор га ни за ци ја има свој-
ство прав ног ли ца, има свој пе чат и 
штам биљ.

Пе чат је окру глог об ли ка и са др жи 
текст: Син ди кат ПТТ Ср би је, знак Син-
ди ка та ПТТ Ср би је и на зив син ди кал не 
ор га ни за ци је.

Текст пе ча та је на срп ском је зи ку ис-
пи сан ћи ри ли цом.

У на ци о нал но ме шо ви тим сре ди на ма 
пе чат мо же да са др жи текст и на је зи ку 
на ци о нал них ма њи на.

Члан 14.
Син ди кал ну ор га ни за ци ју осни ва ју 

чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср би је по тех но-
ло шком или те ри то ри јал ном прин ци пу.

Од лу ку за осни ва ње но ве, као и за га-
ше ње син ди кал не ор га ни за ци је, до но си 
Из вр шни од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Члан 15.
ра ди пот пу не и све стра не ак тив но сти 

чла но ва у син ди кал ним ор га ни за ци ја-
ма, као об ли ци де ло ва ња по пра ви лу се 
ор га ни зу ју син ди кал не по дру жни це.

Син ди кал не по дру жни це се фор ми-
ра ју и де лу ју у окви ру син ди кал не ор-
га ни за ци је у за ви сно сти од про це са 
ра да и те ри то ри јал них спе ци фич но сти, 
а мо гу се фор ми ра ти и за од ре ђе не де-
лат но сти.

Од лу ку о фор ми ра њу и га ше њу син-
ди кал не по дру жни це до но си Од бор 
син ди кал не ор га ни за ци је.

Члан 16.
Син ди кал на по дру жни ца рас пра вља 

и утвр ђу је пред ло ге и ми шље ња о пи-
та њи ма о ко ји ма ста во ве и од лу ке до-
но си од бор син ди кал не ор га ни за ци је, 
ин фор ми ше члан ство и оства ру је дру ге 
функ ци је, у скла ду са Пра ви ли ма син ди-
кал не ор га ни за ци је и Ста ту том Син ди-
ка та ПТТ Ср би је.

Син ди кал на по дру жни ца оства ру је 
пра ва у рас по де ли де ла чла на ри не ко-
ја при па да син ди кал ној ор га ни за ци ји у 
скла ду са пра ви ли ма син ди кал не ор га-
ни за ци је.
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Син ди кал на по дру жни ца би ра пред-
сед ни ка по дру жни це и чла но ве за Од-
бор син ди кал не ор га ни за ци је у скла ду 
са Пра ви ли ма син ди кал не ор га ни за ци-
је, тај ним гла са њем из ме ђу ви ше кан ди-
да та, а акла ма ци јом уко ли ко је пред ло-
жен са мо је дан кан ди дат.

Пра ви ли ма син ди кал не ор га ни за ци је 
бли же се утвр ђу ју кри те ри ју ми за фор ми-
ра ње син ди кал них по дру жни ца, њи хо ве 
функ ци је, за да ци и на чин де ло ва ња.

Члан 17.
Са ста нак син ди кал не ор га ни за ци је 

је основ ни об лик ра да и од лу чи ва ња и 
одр жа ва се по по тре би за це лу син ди-
кал ну ор га ни за ци ју, а мо же се одр жа ти 
и по по дру жни ца ма или на дру ги на чин 
у скла ду са пра ви ли ма син ди кал не ор-
га ни за ци је.

Син ди кал на ор га ни за ци ја, као и син-
ди кал на по дру жни ца, од лу ке до но си 
ве ћи ном гла со ва при сут них чла но ва.

Члан 18.
Син ди кал на ор га ни за ци ја одр жа-

ва из бор ни са ста нак нај ма ње јед ном у 
че ти ри го ди не за це лу син ди кал ну ор-
га ни за ци ју, по по дру жни ца ма или на 
дру ги на чин у скла ду са Пра ви ли ма син-
ди кал не ор га ни за ци је, и том при ли ком 
раз ма тра рад у пред ход ном пе ри о ду, 
би ра чла но ве Од бо ра син ди кал не ор га-
ни за ци је, у скла ду са Ста ту том Син ди ка-
та ПТТ Ср би је.

За пи сник са из бор ног са стан ка до ста-
вља се Из вр шном од бо ру нај ка сни је 15 
да на од да на одр жа ва ња са стан ка.

Члан 19.
Пра ви ли ма Син ди кал не ор га ни за ци је 

ко је до но си Од бор син ди кал не ор га ни-
за ци је, бли же се уре ђу ју кри те ри ју ми 
ор га ни зо ва но сти, са др жај и на чин ра да 
син ди кал не ор га ни за ци је, број чла но ва 
од бо ра и на чин од лу чи ва ња на са стан-
ци ма син ди кал не ор га ни за ци је и сед ни-
ца ма Од бо ра.

Ор га ни син ди кал не ор га ни за ци је пу-
но прав но од лу чу ју ако сед ни ци при су-
ству је нај ма ње 2/3 чла но ва, а од лу ка је 
до не та ако се за њу из ја сни ви ше од 1/2 
чла но ва ор га на. 

Пра ви ла син ди кал не ор га ни за ци је 
ко ја ре гу ли шу ова пи та ња не мо гу би ти 
у су прот но сти са Ста ту том ПТТ Ср би је и 
до ста вља ју се на ве ри фи ка ци ју Ста ту-
тар ном од бо ру.

Члан 20.
Ор га ни син ди кал не ор га ни за ци је су: 
Од бор син ди кал не ор га ни за ци је,

Над зор ни од бор син ди кал не ор га ни-
за ци је.

Број чла но ва Од бо ра син ди кал не ор-
га ни за ци је за ви си од бро ја чла но ва те 
ор га ни за ци је и бро ја син ди кал них по-
дру жни ца, а не мо же би ти ма њи од пет 
чла но ва и исти се ре гу ли ше Пра ви ли ма 
син ди кал не ор га ни за ци је.

Пред сед ни ци по дру жни ца су по функ-
ци ји чла но ви Од бо ра син ди кал не ор га-
ни за ци је.

У Од бо ру син ди кал не ор га ни за ци је 
тре ба обез бе ди ти ве ћи ну чла но ва из 
основ не и од го ва ра ју ћу за сту пље ност 
из дру гих де лат но сти.

Чла но ви Од бо ра син ди кал не ор га ни-
за ци је су и чла но ви име но ва ни од стра-
не пред сед ни ка син ди кал не ор га ни-
за ци је а по од лу ци Од бо ра, у скла ду са 
Пра ви ли ма син ди кал не ор га ни за ци је.

Члан 21.

Од бор син ди кал не ор га ни за ци ја се 
ан га жу је на:

1. оства ри ва њу и за шти ти пра ва чла-
но ва ко ја про из и ла зе из ра да и по осно-
ву ра да,

2. уна пре ђи ва њу усло ва ра да, за шти-
те на ра ду и при ме ни ко лек тив ног уго-
во ра,

3. за шти ти ин те ре са чла но ва Син ди-
ка та ПТТ Ср би је у по ступ ку ста ту сних 
про ме на и сво јин ске тран сфор ма ци је, 
тех но ло шких, ор га ни за ци о них и еко-
ном ских про ме на Пред у зе ћа,

4. оства ри ва њу пра ва рад ни ка за чи-
јим је ра дом пре ста ла по тре ба, 

5. ор га ни зо ва њу из ле та и ту ри стич-
ких пу то ва ња за сво је чла но ве као не-
про фит на ор га ни за ци ја у скла ду са за-
ко ном,

6. оства ри ва њу дру гих пра ва утвр ђе-
них овим Ста ту том и За ко ном.

Од бор син ди кал не ор га ни за ци је за-
сту па сво је чла но ве у скла ду са од ред-
ба ма овог Ста ту та.

Члан 22.

Над ле жно сти Од бо ра син ди кал не ор-
га ни за ци је;

1. усва ја пра ви ла син ди кал не ор га ни-
за ци је ко ја ре гу ли шу број чла но ва и са-
став Од бо ра син ди кал не ор га ни за ци је,

2. до но си план ра да и фи нан сиј ски 
план за ка лен дар ску го ди ну и до ста вља 
га Из вр шном од бо ру,

3. усва ја за вр шни ра чун син ди кал не 
ор га ни за ци је и до ста вља га Из вр шном 
од бо ру,

4. би ра пред сед ни ка и се кре та ра син-
ди кал не ор га ни за ци је, чла но ве скуп-

шти не из сво јих ре до ва тај ним гла са њем 
из ме ђу ви ше кан ди да та или акла ма ци-
јом уко ли ко је пред ло жен са мо је дан 
кан ди дат,

5. би ра бла гај ни ка као струч но ли це 
из ре до ва чла но ва син ди кал не ор га ни-
за ци је,

6. шти ти рад на и со ци јал на пра ва за-
по сле них,

7. за у зи ма ста во ве и до но си од лу ке о 
пи та њи ма из де ло кру га ра да син ди кал-
не ор га ни за ци је, пра ти и ан га жу је се на 
њи хо вој ре а ли за ци ји,

8. ко ор ди ни ра ак тив ност син ди кал-
них по дру жни ца,

9. по кре ће ини ци ја ти ве и да је пред-
ло ге ор га ни ма Син ди ка та ПТТ Ср би је и 
спро во ди њи хо ве од лу ке,

10. ан га жу је се у ак ци ја ма ко је во де 
ор га ни Син ди ка та ПТТ Ср би је,

11. спро во ди од лу ку о ор га ни зо ва њу 
и сту па њу у штрајк,

12. би ра чла но ве Над зор ног од бо ра 
из ре до ва члан ства,

13. оба ве зан је да за пи сни ке са са ста-
на ка од бо ра син ди кал не ор га ни за ци је 
до ста вља Из вр шном од бо ру Син ди ка та.

Члан 23.
Над зор ни од бор син ди кал не ор га ни-

за ци је бро ји нај ма ње три чла на.
Над зор ни од бор син ди кал не ор га ни-

за ци је вр ши над зор ма те ри јал но-фи-
нан сиј ског по сло ва ња син ди кал не ор-
га ни за ци је.

Над зор ни од бор је са мо ста лан у свом 
ра ду и од го ва ра син ди кал ној ор га ни за-
ци ји.

На чин и де ло круг ра да Над зор ног од-
бо ра утвр ђу је се Пра ви ли ма син ди кал-
не ор га ни за ци је.

Члан 24.
Пред сед ник син ди кал не ор га ни за ци је:
1. Пред ста вља и за сту па син ди кал-

ну ор га ни за ци ју и по функ ци ји је члан 
Глав ног од бо ра, ре ги о нал не скуп шти не 
и Скуп шти не Син ди ка та ПТТ Ср би је.

2. Са зи ва сед ни це Oдбора син ди кал-
не ор га ни за ци је по по тре би, а нај ма ње 
јед ном у три ме се ца и ако то зах те ва јед-
на тре ћи на чла но ва син ди кал не ор га ни-
за ци је, јед на тре ћи на чла но ва Oдбора 
син ди кал не ор га ни за ци је, син ди кал на 
по дру жни ца или ви ши ор ган.

3. Усме ра ва ак тив ност Oдбора син ди-
кал не ор га ни за ци је на оства ри ва њу и 
за шти ти пра ва чла но ва.

4. ан га жу је се и ко ор ди ни ра рад на 
ре а ли за ци ји ста во ва и од лу ка син ди-
кал не ор га ни за ци је и ор га на Син ди ка та 
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ПТТ Ср би је.
5. Са ра ђу је са ор га ни ма Син ди ка та 

ПТТ Ср би је у име син ди кал не ор га ни-
за ци је и од бо ра син ди кал не ор га ни за-
ци је.

6. За сту па ин те ре се чла но ва.
7. Пре го ва ра са над ле жним ру ко во-

ди о ци ма ор га ни за ци о не це ли не Пред-
у зе ћа.

8. Пот пи су је ак та син ди кал не ор га ни-
за ци је.

9. Ин фор ми ше Oдбор син ди кал не ор-
га ни за ци је о ак тив но сти ма ко је во ди и 
оба вља.

10. Име ну је чла но ве Oдбора син ди-
кал не ор га ни за ци је и скла ду са Пра ви-
ли ма син ди кал не ор га ни за ци је

Оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са 
Ста ту том Син ди ка та ПТТ Ср би је и Пра-
ви ли ма син ди кал не ор га ни за ци је.

Мо же име но ва ти чла но ве Од бо ра 
син ди кал не ор га ни за ци је у скла ду са 
чла ном 20 овог Ста ту та

 Пред сед ни ка син ди кал не ор га ни за-
ци је у ње го вом од су ству за ме њу је се-
кре тар.

IV ОР ГА НИ СИН ДИ КА ТА ПТТ 
СР БИ ЈЕ

Члан 25.
Ор га ни Син ди ка та ПТТ Ср би је су:
1. Скуп шти на Син ди ка та ПТТ Ср би је (у 

да љем тек сту: Скуп шти на),
2. Глав ни од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је 

(у да љем тек сту: Глав ни од бор),
3. Из вр шни од бор Син ди ка та ПТТ Ср-

би је (у да љем тек сту: Из вр шни од бор),
4. Над зор ни од бор Син ди ка та ПТТ Ср-

би је (у да љем тек сту: Над зор ни од бор)
5. Ста ту тар ни од бор Син ди ка та ПТТ 

Ср би је(у да љем тек сту: Ста ту тар ни од-
бор).

6. ре ги о нал не скуп шти не.

СКУП ШТИ НА

Члан 26.
Скуп шти на је нај ви ши ор ган Син ди ка-

та ПТТ Ср би је.
Скуп шти на има про мен љив број чла-

но ва у за ви сно сти од бро ја син ди кал них 
ор га ни за ци ја и бро ја чла но ва у њи ма. 

Скуп шти ну чи не пред сед ни ци син ди-
кал них ор га ни за ци ја по функ ци ји и чла-
но ви Скуп шти не иза бра ни у син ди кал-
ним ор га ни за ци ја ма и то:

– до 300 чла но ва син ди кал не ор га ни-
за ци је би ра се је дан члан Скуп шти не,

– на сва ких сле де ћих 300 и за по че тих 
300 чла но ва син ди кал не ор га ни за ци је, 
би ра се још по је дан члан Скуп шти не.

Скуп шти на се са зи ва у ре дов ном и 
ван ред ном за се да њу.

Члан 27.
Скуп шти на би ра пред сед ни ка, пот-

пред сед ни ка и се кре та ра Син ди ка та 
ПТТ Ср би је из ре до ва сво јих чла но ва 
ис кљу чи во тај ним гла са њем из ме ђу ви-
ше кан ди да та на пи сме ни пред лог ре ги-
о нал них скуп шти на, а акла ма ци јом уко-
ли ко је пред ло жен са мо је дан кан ди дат.

Кан ди да ти за пред сед ни ка, пот пред-
сед ни ка и се кре та ра Син ди ка та ПТТ 
Ср би је кан ди да ту ру обра зла жу усме-
ним обра ћа њем скуп шти ни, са крат ким 
ви ђе њем сво је уло ге у Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је.

Члан 28.
ра дом Скуп шти не ру ко во ди рад но 

пред сед ни штво ко је чи не:
1. пот пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср-

би је, ко ји је ујед но и пред сед ник Скуп-
шти не

2. пред сед ни ци ре ги о нал них скуп-
шти на

Члан 29.
Скуп шти на пу но ва жно од лу чу је ако је 

при сут но нај ма ње 2/3 чла но ва, а од лу ке 
Скуп шти не су до не те ако се за њих из-
ја сни ви ше од по ло ви не чла но ва Скуп-
шти не.

Члан 30.
Скуп шти на оба вља сле де ће по сло ве:
1. раз ма тра и усва ја по слов ник о ра ду 

Скуп шти не,
2. ве ри фи ку је из бор чла но ва Скуп-

шти не,
3. раз ма тра и усва ја пи са ни из ве штај 

о ра ду Син ди ка та ПТТ Ср би је из ме ђу 
два за се да ња Скуп шти не, ко ји под но си 
пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је,

4. раз ма тра и усва ја пи са ни из ве штај 
о ма те ри јал но-фи нан сиј ском по сло ва њу 
Син ди ка та ПТТ Ср би је из ме ђу два за се-
да ња Скуп шти не, ко ји под но си Над зор-
ни од бор,

5. усва ја ре зо лу ци је и Про грам Син ди-
ка та ПТТ Ср би је,

6. усва ја Ста тут Син ди ка та ПТТ Ср би је,
7. ве ри фи ку је ман да те чла но ви ма и 

за ме ни ци ма чла но ва Над зор ног и Ста ту-
тар ног од бо ра на пред лог ре ги о нал них 
скуп шти на,

8. до но си од лу ку у ве зи са ту ма че њем 
Ста ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је од стра не 
Ста ту тар ног од бо ра,

9. за сту па ин те ре се члан ства у скла ду 
са од ред ба ма овог Ста ту та,

10. упра вља и рас по ла же имо ви ном 

Син ди ка та,
11. од лу чу је о дру гим пи та њи ма и по-

сло ви ма ко ји про из и ла зе из де ло кру га 
ра да Скуп шти не

Члан 31.
Скуп шти на се са ста је оба ве зно јед ном 

у две го ди не у ре дов ном за се да њу.
Скуп шти ну са зи ва пред сед ник Скуп-

шти не нај ма ње 30 да на пре одр жа ва-
ња Скуп шти не, а не ка сни је од 60 да на 
од да на при спе ћа зах те ва за са зи ва ње 
Скуп шти не, осим у слу ча ју про ме не Ста-
ту та ка да се рок про ду жа ва на 90 да на.

Уко ли ко пред сед ник Скуп шти не не 
за ка же ре дов но или ван ред но за се да-
ње Скуп шти не у скла ду са ста вом 1 и 
2 овог чла на сма тра се раз ре ше ним, а 
Скуп шти ну за ка зу је Из вр шни од бор.

У слу ча ју не са зи ва ња Скуп шти не од 
стра не Из вр шног од бо ра, Скуп шти ну 
са зи ва Ста ту тар ни од бор.

Ван ред но за се да ње Скуп шти не се са-
зи ва на за хев:

1. Глав ног од бо ра,
2. 1/3 син ди кал них ор га ни за ци ја,
3. Над зор ног од бо ра,
4. Ста ту тар ног од бо ра.
5. На зах тев нај ма ње две ре ги о нал не 

скуп шти не

Члан 32.
Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је:
1. пред ста вља и за сту па Син ди кат 

ПТТ Ср би је,
2. са зи ва сед ни це Из вр шног од бо ра и 

њи ма пред се да ва по функ ци ји,
3. ста ра се о стра те ги ји Син ди ка та 

ПТТ Ср би је на уна пре ђи ва њу ма те ри-
јал ног и со ци јал ног по ло жа ја члан ства,

4. пот пи су је ко лек тив ни уго вор,
5. ста ра се о ре а ли за ци ји и по што ва-

њу про грам ских опре де ље ња Син ди ка-
та ПТТ Ср би је,

6. пред у зи ма ме ре за ре а ли за ци ју од-
лу ка, за кљу ча ка и ста во ва Скуп шти не, 
Глав ног од бо ра и Из вр шног од бо ра,

7. ста ра се да од лу ке Скуп шти не, Глав-
ног од бо ра и Из вр шног од бо ра бу ду у 
скла ду са од ред ба ма Ста ту та Син ди ка та 
ПТТ Ср би је,

8. оства ру је кон так те са син ди ка ти ма 
др жав них јав них пред у зе ћа и оста лим 
син ди ка ти ма у ци љу оства ри ва ња за-
јед нич ких ин те ре са за члан ство Син ди-
ка та ПТТ Ср би је,

9. оства ру је кон так те и пре го ва ра са 
над ле жним ми ни стар стви ма, Вла дом 
ре пу бли ке Ср би је и дру гим ин сти ту ци-
ја ма, ра ди ре а ли за ци је про грам ских 
опре де ље ња Син ди ка та ПТТ Ср би је,
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10. оства ру је кон так те и пре го ва ра са 
по сло вод ством Пред у зе ћа чи ји су за по-
сле ни чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср би је,

11. при су ству је сед ни ца ма Управ ног 
од бо ра Пред у зе ћа,

12. под но си пи са ни из ве штај о ра ду 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, из ме ђу два за се-
да ња Скуп шти не,

13. са зи ва кон сти ту тив ну сед ни цу 
Глав ног од бо ра,

14. оба вља и дру ге по сло ве од ин те-
ре са за члан ство и Син ди кат ПТТ Ср би је 
у це ли ни.

Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је за 
свој рад од го во ран је Скуп шти ни.

Пред сед ни ка Син ди ка та ПТТ Ср би је 
у од сут но сти за ме њу је пот пред сед ник 
Син ди ка та ПТТ Ср би је или члан Из вр-
шног од бо ра по овла шће њу.

Члан 33.
Пот пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је:
1. За ме њу је пред сед ни ка Син ди ка та 

ПТТ Ср би је и оба вља по сло ве де фи ни-
са не чла ном 32 овог Ста ту та.

2. По функ ци ји је пред сед ник Скуп-
шти не Син ди ка та ПТТ Ср би је и пред се-
да ва истом.

Пот пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би-
је за свој рад од го во ран је Скуп шти ни и 
пред сед ни ку Син ди ка та.

Члан 34.
Се кре тар Син ди ка та ПТТ Ср би је:
1. ор га ни зу је и ко ор ди ни ра рад свих 

ор га на и те ла Син ди ка та ПТТ Ср би је.
2. из вр ша ва од лу ке и за кључ ке Скуп-

шти не, Глав ног од бо ра и Из вр шног од-
бо ра.

3. ор га ни зу је и од го во ран је за рад 
струч не слу жбе Син ди ка та ПТТ Ср би је.

4. са зи ва кон сти ту тив не сед ни це ре-
ги о нал них скуп шти на.

5. оба вља и дру ге по сло ве од ин те ре-
са за члан ство и Син ди кат ПТТ Ср би је.

Се кре тар Син ди ка та ПТТ Ср би је 
за свој рад од го во ран је Скуп шти ни, 
пред сед ни ку и пот пред сед ни ку Син-
ди ка та.

Члан 35.
За вре ме оба вља ња функ ци је, пред-

сед ник, пот пред сед ник и се кре тар Син-
ди ка та ПТТ Ср би је се осло ба ђа ју оба ве-
за на рад ном ме сту и ра де пу но рад но 
вре ме у Син ди ка ту ПТТ Ср би је.

Пред сед ник, пот пред сед ник и се кре-
тар Син ди ка та ПТТ Ср би је при ма ју за ра-
ду у скла ду са Ко лек тив ним уго во ром, 
од но сно од лу ком ор га на Син ди ка та ПТТ 
Ср би је.

ГЛАВ НИ ОД БОР

Члан 36.
Глав ни од бор је нај ви ши ор ган Син-

ди ка та ПТТ Ср би је из ме ђу два за се да ња 
Скуп шти не.

Глав ни од бор чи не пред сед ни ци син-
ди кал них ор га ни за ци ја по функ ци ји

Глав ни од бор би ра тај ним гла са њем 
пред сед ни ка Глав ног од бо ра из свог 
са ста ва, из ме ђу нај ма ње два кан ди да та 
на обра зло же ни пред лог син ди кал них 
ор га ни за ци ја, а акла ма ци јом уко ли ко је 
пред ло жен са мо је дан кан ди дат.

Члан 37.
Сед ни це Глав ног од бо ра са зи ва ју се 

по по тре би.
Сед ни це Глав ног од бо ра са зи ва пред-

сед ник Глав ног од бо ра.
Сед ни ца мо ра да се са зо ве на пред-

лог нај ма ње 1/3 чла но ва Глав ног од бо-
ра, Над зор ног или Ста ту тар ног од бо ра, 
са обра зло же ним пред ло гом пи та ња о 
ко ји ма ће се рас пра вља ти, у ро ку од 15 
да на од да ту ма при је ма зах те ва.

Глав ни од бор пу но прав но од лу чу је 
ако је сед ни ци при сут но нај ма ње 2/3 
чла но ва Глав ног од бо ра, а од лу ка је до-
не та ако се за њу из ја сни ви ше од 1/2 
чла но ва Глав ног од бо ра.

Члан 38.
Над ле жност Глав ног од бо ра Син ди ка-

та ПТТ Ср би је је да:
1. спро во ди од лу ке и дру га ак та Скуп-

шти не,
2. до но си од лу ку о рас пи си ва њу из-

бо ра на свим ни во и ма у Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је,

3. до но си од лу ку о рас пу шта њу ор га на 
син ди кал не ор га ни за ци је на осно ву ми-
шље ња Ста ту тар ног од бо ра и до но си од-
лу ку о но вим из бо ри ма и кон сти ту и са њу 
ор га на те син ди кал не ор га ни за ци је,

4. до но си по слов ник о ра ду Глав ног 
од бо ра,

5. спро во ди стра те ги ју де ло ва ња Син-
ди ка та ПТТ Ср би је у оства ри ва њу и уна-
пре ђи ва њу ма те ри јал ног, со ци јал ног, 
и дру штве ног по ло жа ја за по сле них у 
Пред у зе ћу,

6. до но си од лу ку о сту па њу у штрајк, 
а на зах тев јед не или ви ше син ди кал них 
ор га ни за ци ја на пр вој на ред ној сед ни ци 
за у зи ма став о ини ци ја ти ви за ор га ни зо-
ва ње штрај ка,

7. до но си пра вил ни ке фон до ва син-
ди ка та, име ну је ор га не и ор га ни зу је рад 
фон до ва,

8. до но си Пра вил ник Фон да со ли дар-
но сти, ње го ве из ме не и до пу не, име ну је 

Управ ни од бор Фон да со ли дар но сти на 
пред лог ре ги о нал них скуп шти на у функ-
ци ји Скуп шти не Фон да со ли дар но сти,

9. раз ма тра и усва ја из ве штај о ма те-
ри јал но-фи нан сиј ском по сло ва њу Син-
ди ка та ПТТ Ср би је и у ве зи са тим, из ве-
штај Над зор ног од бо ра Син ди ка та ПТТ 
Ср би је,

10. да је овла шће ња пред сед ни ку и 
чла но ви ма Глав ног од бо ра да оба вља ју 
по сло ве из над ле жно сти Глав ног од бо-
ра,

11. вр ши и дру ге по сло ве од ин те ре са 
за члан ство Син ди ка та ПТТ Ср би је.

За свој рад Глав ни од бор је од го во ран 
Скуп шти ни.

Члан 39.
Пред сед ник Глав ног од бо ра
1. ор га ни зу је рад Глав ног од бо ра.
2. за ка зу је и во ди сед ни це Глав ног од-

бо ра.
3. пра ти из вр ша ва ње од лу ка и за кљу-

ча ка Глав ног од бо ра.
4. под но си пи са ни из ве штај о ра ду 

Глав ног од бо ра из ме ђу две сед ни це 
Скуп шти не.

5. оба вља и дру ге по сло ве од ин те ре-
са за члан ство и Син ди кат ПТТ Ср би је.

За свој рад пред сед ник Глав ног од бо-
ра је од го во ран Глав ном од бо ру Син ди-
ка та ПТТ Ср би је.

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР

Члан 40.
Из вр шни од бор је нај ви ши ор ган Син-

ди ка та ПТТ Ср би је из ме ђу две сед ни це 
Глав ног од бо ра. Из вр шни од бор чи не:

1. пред сед ник, пот пред сед ник и се-
кре тар Син ди ка та ПТТ Ср би је по функ-
ци ји.

2. пред сед ни ци ре ги о нал них скуп-
шти на по функ ци ји.

3. чла но ви иза бра ни од стра не пред-
сед ни ка Син ди ка та ПТТ Ср би је, у скла ду 
са Ко лек тив ним уго во ром.

Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је је 
по функ ци ји пред сед ник Из вр шног од-
бо ра.

Чла но ви Из вр шног од бо ра за вре ме 
оба вља ња функ ци је осло бо ђе ни су оба-
ве за на свом рад ном ме сту у скла ду са 
Ко лек тив ним уго во ром, а при ма ња се 
ре гу ли шу Пра вил ни ком о ма те ри јал но-
фи нан сиј ском по сло ва њу.

Члан 41.
Над ле жно сти Из вр шног од бо ра:
1. при пре ма, пра ти и спро во ди од лу ке 

Скуп шти не и Глав ног од бо ра;
2. од ре ђу је де ло круг ра да и за ду же ња 
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по је ди них чла но ва Из вр шног од бо ра;
3. би ра чла но ве управ ног од бо ра 

Пред у зе ћа као пред став ни ке за по сле-
них из ре до ва чла но ва Син ди ка та;

4. утвр ђу је по ли ти ку и прин ци пе ко-
лек тив ног пре го ва ра ња,

5. да је ини ци ја ти ву за из ме ну и до пу-
ну ко лек тив ног уго во ра и пра ти ње го ву 
при ме ну,

6. да је ми шље ње на пред лог Про гра ма 
сво јин ске тран сфор ма ци је Пред у зе ћа,

7. да је ми шље ње на пред лог Про гра-
ма уво ђе ња тех но ло шких, еко ном ских 
или ор га ни за ци о них про ме на,

8. да је ми шље ње на пред лог Про гра-
ма оства ри ва ња пра ва за по сле них за 
чи јим је ра дом пре ста ла по тре ба,

9. утвр ђу је по ли ти ку ме ђу син ди кал не 
и ме ђу на род не син ди кал не са рад ње,

10. пра ти ак тив но сти и уче ству је у до-
но ше њу ака та Пред у зе ћа ко ји ма се ре гу-
ли шу пра ва и оба ве зе по осно ву ра да,

11. усва ја Пра вил ник о ма те ри јал но-
фи нан сиј ском по сло ва њу Син ди ка та 
ПТТ Ср би је,

12. раз ма тра и усва ја План ра да Син-
ди ка та и Фи нан сиј ски план Син ди ка та 
ПТТ Ср би је на пред лог Ко ми си је за из-
ра ду фи нан сиј ског пла на,

13. на пред лог Ста ту тар ног од бо ра до-
но си из бор на пра ви ла у скла ду са овим 
Ста ту том,

14. до но си од лу ку о са рад њи, удру-
жи ва њу и раз дру жи ва њу Син ди ка та ПТТ 
Ср би је са дру гим син ди ка ти ма,

15. име ну је ко ми си је из сво је над ле-
жно сти,

16. усва ја кон цепт уре ђи вач ке по ли ти-
ке ли ста и сег мен та ин фор ми са ња у Син-
ди ка ту ПТТ Ср би је, би ра чла но ве Из да-
вач ког са ве та на пред лог ре ги о нал них 
скуп шти на и име ну је глав ног и од го вор-
ног уред ни ка ин фор ма тив ног гла си ла и 
оста лих об ли ка ин фор ми са ња ко ји су за-
сту пље ни у ра ду Син ди ка та ПТТ Ср би је,

17. би ра чла но ве Скуп шти не Кон фе де-
ра ци је сло бод них син ди ка та из ре до ва 
Син ди ка та ПТТ Ср би је на пред лог ре ги-
о нал них скуп шти на,

18. у свој ству Ко ми си је за ко лек тив но 
пре го ва ра ње би ра тим за ко лек тив но 
пре го ва ра ње

19. пру жа по моћ у ра ду син ди кал ним 
ор га ни за ци ја ма;

20. до но си од лу ку о ан га жо ва њу 
струч них ли ца за по моћ у ра ду ор га на 
Син ди ка та ПТТ Ср би је;

21. ре ша ва жал бе о ис кљу че њу чла на 
Син ди ка та ПТТ Ср би је у пред ви ђе ном 
ро ку;

22. са чи ња ва пред лог По слов ни ка о 
ра ду Скуп шти не;

23. ор га ни зу је штрајк Син ди ка та ПТТ 
Ср би је;

24. би ра чла но ве Oдбора за без бед-
ност и здра вље на ра ду;

25. до но си Пра вил ник о ра ду струч них 
слу жби Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Чла но ви Из вр шног од бо ра би ра ни од 
стра не ре ги о нал них скуп шти на од го вор-
ни су истим и пред сед ни ку Син ди ка та.

Чла но ви Из вр шног од бо ра иза бра ни 
од стра не пред сед ни ка Син ди ка та ПТТ 
Ср би је за свој рад од го ва ра ју пред сед-
ни ку Син ди ка та. 

ако пред сед ни ку Син ди ка та пре ста не 
ман дат по би ло ком осно ву, он та ко ђе 
пре ста је и чла но ви ма Из вр шног од бо ра 
ко је је пред сед ник иза брао као свој тим, 
с тим да они на ста вља ју да ра де до из бо-
ра но вог пред сед ни ка.

Из вр шни од бор би ра и до но си сво је 
од лу ке ако се за то из ја сни нај ма ње 2/3 
чла но ва Из вр шног од бо ра.

НАД ЗОР НИ ОД БОР

Члан 42.

Над зор ни од бор вр ши над зор у до-
ме ну ма те ри јал но-фи нан сиј ског по сло-
ва ња, рас по ла га ња и упра вља ња имо-
ви ном Син ди ка та ПТТ Ср би је на свим 
ни во и ма ор га ни зо ва ња, а у скла ду са 
Пра вил ни ком о ма те ри јал но-фи нан-
сисјком по сло ва њу. Ука зу је на не пра-
вил но сти и пред ла же ме ре за ра ци о-
нал но ко ри шће ње сред ста ва у ци љу 
очу ва ња вред но сти имо ви не Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

О утвр ђе ном ста њу Над зор ни од бор 
под но си пи са ни из ве штај Глав ном од бо-
ру и Скуп шти ни.

У свом ра ду Над зор ни од бор мо же ан-
га жо ва ти струч на ли ца кон трол не и фи-
нан сиј ске функ ци је.

Члан 43.

Ман да те чла но ви ма и за ме ни ци ма 
чла но ва Над зор ног од бо ра ве ри фи ку-
је Скуп шти на на пред лог ре ги о нал них 
скуп шти на.

Над зор ни од бор бро ји пет чла но ва, 
ко ји на пр вој сед ни ци би ра ју пред сед-
ни ка Над зор ног од бо ра.

Чла но ви Над зор ног од бо ра не мо гу 
би ти исто вре ме но и чла но ви Глав ног, 
Из вр шног и Ста ту тар ног од бо ра.

СТА ТУ ТАР НИ ОД БОР

Члан 44.

Ста ту тар ни од бор пра ти при ме ну Ста-
ту та и да је ми шље ња за при ме ну од ре-
да ба Ста ту та.

Ста ту тар ни од бор да је ми шље ње о 
пи сме но под не том пред ло гу за из ме ну 
или до пу ну Ста ту та.

Ста ту тар ни од бор мо же да ти и соп-
стве ни пред лог Скуп шти ни за из ме ну, 
до пу ну Ста ту та или за до но ше ње но вог 
Ста ту та.

Пи са ни пред ло зи за из ме не, до пу не 
или за до но ше ње но вог Ста ту та се до-
ста вља ју Ста ту тар ном од бо ру ко ји је 
ду жан да их раз мо три у ро ку од 30 да на 
од да на при спе ћа. О за у зе том ста ву Ста-
ту тар ни од бор из ве шта ва Глав ни од бор 
и чла но ве Скуп шти не.

Ста ту тар ни од бор пред ла же до но-
ше ње ака та Син ди ка та ПТТ Ср би је, а на 
зах тев Глав ног од бо ра и из ра ђу је на црт 
ових ака та.

Ста ту тар ни од бор кон тро ли ше ре гу-
лар ност из бо ра и ре ша ва при мед бе и 
жал бе. 

Члан 45.
Ман да те чла но ви ма и за ме ни ци ма 

чла но ва Ста ту тар ног од бо ра ве ри фи ку-
је Скуп шти на на пред лог региoналних 
скуп шти на.

Ста ту тар ни од бор бро ји пет чла но ва, 
ко ји на пр вој сед ни ци би ра ју пред сед-
ни ка Ста ту тар ног од бо ра.

Чла но ви Ста ту тар ног од бо ра не мо гу 
би ти исто вре ме но и чла но ви Глав ног, 
Из вр шног и Над зор ног од бо ра.

РЕ ГИ О НАЛ НЕ СКУП ШТИ НЕ

Члан 46.
У ци љу ко ор ди ни ра ња за јед нич ких 

ин те ре са син ди кал них ор га ни за ци ја са 
од ре ђе них те ри то ри ја у Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је обра зу ју се ре ги о нал не скуп шти-
не.

ре ги о нал на скуп шти на је ор ган у ко-
ме се об је ди њу ју ин те ре си син ди кал них 
ор га ни за ци ја, да ју ини ци ја ти ве, пред ла-
жу ре ше ња од ре ђе них про бле ма и из-
вр ша ва ју дру ги по сло ви утвр ђе ни овим 
Ста ту том.

ре ги о нал на скуп шти на је ор ган Син-
ди ка та ПТТ Ср би је ор га ни зо ва на на те-
ри то ри јал ном прин ци пу ор га ни за ци о-
не ше ме Пред у зе ћа.

ре ги о нал ну скуп шти ну чи не:
1. иза бра ни чла но ви Скуп шти не из 

син ди кал них ор га ни за ци ја
2. пред сед ни ци син ди кал них ор га ни-

за ци ја по функ ци ји

Члан 47.
Кон сти ту тив ну сед ни цу ре ги о нал не 

скуп шти не са зи ва се кре тар Син ди ка та 
ПТТ Ср би је и на њој се би ра пред сед ник 
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ре ги о нал не скуп шти не ко ји је по функ-
ци ји члан Из вр шног од бо ра.

Члан 48.
ре ги о нал на скуп шти на оба вља сле де-

ће по сло ве :
1. би ра пред сед ни ка ре ги о нал не 

скуп шти не из сво јих ре до ва тај ним гла-
са њем из ме ђу нај ма ње два кан ди да та а 
акла ма ци јом у ко ли ко је пред ло жен са-
мо је дан кан ди дат;

2. из вр ша ва од лу ке Скуп шти не, Глав-
ног и Из вр шног од бо ра;

3. до но си по слов ник о ра ду ре ги о нал-
не скуп шти не;

4. пред ла же кан ди да те за функ ци је 
пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и се кре-
та ра Син ди ка та ПТТ Ср би је;

5. би ра чла но ве и за ме ни ке чла но ва 
Ста ту тар ног, Над зор ног и Управ ног од-
бо ра Фон да со ли дар но сти; 

6. да је пред ло ге за из ме ну Ко лек тив-
ног уго во ра;

7. по кре ће ини ци ја ти ву за рас пу шта-
ње ор га на син ди кал них ор га ни за ци ја; 

8. да је пред ло ге за из ме ну Ста ту та 
Син ди ка та ПТТ Ср би је;

9. раз ма тра и усва ја го ди шњи из ве-
штај о ра ду пред сед ни ка ре ги о нал не 
скуп шти не;

10. раз ма тра и усва ја из ве штај о ма-
те ри јал но-фи нан сиј ском по сло ва њу 
ре ги о нал не скуп шти не и у ве зи са тим 
из ве штај Над зор ног од бо ра Син ди ка та 
ПТТ Ср би је;

11. за у зи ма ста во ве о ак ту ел ним пи та-
њи ма о ко ји ма рас пра вља ју Скуп шти на 
и Глав ни од бор;

12. оба вља и дру ге по сло ве у скла ду 
са овим Ста ту том.

Члан 49.
Сед ни ца ре ги о нал не скуп шти не одр-

жа ва се по по тре би, а нај ма ње јед ном у 
три ме се ца.

Сед ни цу са зи ва пред сед ник ре ги о-
нал не скуп шти не, а мо же се са зва ти и на 
пред лог 1/3 чла но ва ре ги о нал не скуп-
шти не или нај ма ње три од бо ра син-
ди кал не ор га ни за ци је, као и на зах тев 
пред сед ни ка Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Члан 50.
Пред сед ник ре ги о нал не скуп шти не:
1. Пред ста вља и за сту па ре ги о нал ну 

скуп шти ну у скла ду са Ста ту том.
2. Са зи ва сед ни цу ре ги о нал не скуп-

шти не и њом пред се да ва.
3. Ста ра се о ре а ли за ци ји од лу ка, за-

кљу ча ка и ста во ва ор га на и те ла Син ди-
ка та ПТТ Ср би је.

4. Под но си го ди шњи из ве штај о свом 

ра ду ре ги о нал ној скуп шти ни.
5. Оба вља и дру ге по сло ве од ин те ре-

са за члан ство.

Члан 51.
За свој рад пред сед ник ре ги о нал не 

скуп шти не од го во ран је ре ги о нал ној 
скуп шти ни и пред сед ни ку Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

У слу ча ју од сут но сти пред сед ни ка ре-
ги о нал не скуп шти не, за ме њу је га члан 
ре ги о нал не скуп шти не по овла шће њу.

V ИЗ БОР НИ ПРИН ЦИ ПИ

Члан 52.
Сви ор га ни и но си о ци функ ци ја у Син-

ди ка ту ПТТ Ср би је су из бор ни.
Ор га ни Син ди ка та ПТТ Ср би је сво јим 

од лу ка ма утвр ђу ју број чла но ва и струк-
ту ру сво јих рад них те ла и ко ми си ја.

Члан мо же би ти би ран за чла на ор га-
на и но си о ца функ ци ја тек на кон ис те ка 
пе ри о да од шест ме се ци од да на учла-
ње ња у Син ди кат ПТТ Ср би је.

За чла но ве ор га на и но си о це функ ци-
ја пред ла жу се чла но ви ко ји су по ка за ли 
нај бо ље ре зул та те у ра ду и у ак тив но-
сти ма Син ди ка та ПТТ Ср би је, ко ји ужи-
ва ју углед и по ве ре ње члан ства.

еви ден ти ра ње и пред ла га ње кан ди-
да та за чла но ве ор га на и но си о це функ-
ци ја у Син ди ка ту ПТТ Ср би је вр ши се 
јав но у син ди кал ним ор га ни за ци ја ма и 
ор га ни ма Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Члан 53.
Ли сту кан ди да та утвр ђу је члан ство 

или ор ган Син ди ка та ПТТ Ср би је за чи ји 
се из бор утвр ђу је ли ста.

Ли ста кан ди да та утвр ђу је се по азбуч-
ном ре ду пре зи ме на кан ди да та.

Сва ки пред ло же ни кан ди дат ду жан је 
да се из ја сни о при хва та њу кан ди да ту-
ре, чи ме сти че пра во да бу де на ли сти 
кан ди да та.

Члан 54.
Из бор чла но ва ор га на и но си ла ца 

функ ци ја у син ди кал ним ор га ни за ци ја-
ма, оста лих чла но ва ор га на и но си ла ца 
функ ци ја у Син ди ка ту ПТТ Ср би је, вр ши 
се ис кљу чи во тај ним гла са њем, пред ла-
га њем ве ћег бро ја кан ди да та од бро ја 
ко ји се би ра. 

Уко ли ко је пред ло жен са мо је дан кан-
ди дат, из бор се вр ши акла ма ци јом. 

Члан 55.
Из бо ри у син ди кал ним ор га ни за ци-

ја ма по пра ви лу се спро во де по син ди-
кал ним по дру жни ца ма, из у зет но ако то 

тех но ло шки и ор га ни за ци о ни усло ви 
омо гу ћа ва ју мо же и на из бор ном са-
стан ку це ле син ди кал не ор га ни за ци је.

У син ди кал ној ор га ни за ци ји или по-
дру жни ци иза бра ни су они кан ди да ти 
ко ји до би ју ви ше од ½ бро ја гла со ва 
чла но ва ко ји су иза шли на из бо ре.

Ка да два кан ди да та до би ју исти број 
гла со ва, иза бран је кан ди дат чи је је 
пре зи ме из ву че но ме то дом слу чај ног 
из бо ра.

Члан 56.
У ор га не Син ди ка та ПТТ Ср би је и на 

функ ци је иза бран је онај кан ди дат ко ји 
у пр вом кру гу до би је ви ше од ½ гла со ва 
укуп ног бро ја чла но ва ор га на.

Уко ли ко у пр вом кру гу кан ди да ти ни-
су до би ли по тре бан број гла со ва иде се 
у дру ги круг.

У дру ги круг ула зе два кан ди да та ко ји 
су до би ли нај ве ћи број гла со ва у пр вом 
кру гу.

У дру гом кру гу иза бран је кан ди дат 
ко ји до би је ве ћи ну гла со ва при сут них 
чла но ва.

Уко ли ко у дру гом кру гу гла са ња кан-
ди да ти до би ју исти број гла со ва, иза-
бран је кан ди дат чи је је пре зи ме из ву-
че но ме то дом слу чај ног из бо ра.

Члан 57.
Из бо ре на свим ни во и ма у Син ди кату 

ПТТ Ср би је сва ке че твр те го ди не рас пи-
су је Глав ни од бор нај ма ње 30 да на пре 
ис те ка ман да та.

Из бо ре, у свој ству из бор не ко ми си је, 
спро во ди Из вр шни од бор.

ре гу лар ност из бо ра пра ти Ста ту тар ни 
од бор, ко ји ујед но ре ша ва при мед бе и 
жал бе под не ше не у пи сме ној фор ми у 
ро ку од 8 да на од да на одр жа них из бо-
ра. 

Члан 58.
Не ва же ћи гла сач ки ли стић је:
– гла сач ки ли стић из ко га се по у зда но 

не мо же утвр ди ти за ко га је гла са но,
– пре цр тан гла сач ки ли стић,
– пра зан гла сач ки ли стић,
– гла сач ки ли стић на ко ме је за о кру-

же но ви ше кан ди да та од бро ја ко ји се 
би ра,

– гла сач ки ли стић на ко ме је ру ком 
до пи сан но ви кан ди дат.

Члан 59.
Ман да ти иза бра них чла но ва у ор га-

ни ма и но си о ци ма функ ци ја у Син ди ка-
ту ПТТ Ср би је тра ју че ти ри го ди не. Јед-
но ли це мо же би ти би ра но ви ше пу та на 
исту функ ци ју.
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Члан 60.

Но си о ци ма функ ци ја у Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је функ ци ја пре ста је:

1. пре стан ком члан ства у Син ди ка ту 
ПТТ Ср би је,

2. пре стан ком члан ства у ор га ну и те-
лу Син ди ка та ПТТ Ср би је,

3. пре стан ком рад ног од но са,
4. да ва њем нео по зи ве остав ке,
5. ис кљу че њем из Син ди ка та ПТТ Ср-

би је,
6. раз ре ше њем,
7. због не по што ва ња од ре да ба Ста ту-

та Син ди ка та ПТТ Ср би је, 
8. усва ја њем по ну ђе не остав ке,
9. сме ном од стра не над ле жног ор га-

на.

Члан 61.

Члан ство у ор га ну или те лу Син ди ка та 
ПТТ Ср би је пре ста је због:

1. пре стан ка члан ства у Син ди ка ту 
ПТТ Ср би је,

2. да ва ња нео по зи ве остав ке,  
3. ис кљу че ња из Син ди ка та ПТТ Ср би је,

4. раз ре ше ња,
5. не при су ство ва ња из нео прав да них 

раз ло га сед ни ца ма ор га на или те ла, нај-
ма ње три сед ни це уза стоп но,

6. усва ја ња по ну ђе не остав ке.

Члан 62.

раз ре ше ње но си ла ца функ ци ја и чла-
но ва ор га на Син ди ка та ПТТ Ср би је вр-
ши се у слу ча ју не мо гућ но сти оба вља-
ња функ ци је (бо лест, оба вља ње дру ге 
функ ци је и сл.).

Пред лог за раз ре ше ње мо же да ти 
сва ки члан ор га на, а од лу ка о раз ре-
ше њу сма тра се до не том ако се за њу 
јав ним или тај ним гла са њем из ја сни 
ви ше од по ло ви не при сут них чла но ва 
ор га на.

Од лу ком о раз ре ше њу име ну је се вр-
ши лац ду жно сти из ре до ва чла но ва ор-
га на ко ји је ду жан да у ро ку од 30 да на 
из вр ши из бор но си о ца функ ци је у скла-
ду са од ред ба ма Ста ту та.

Члан 63.

Но си о ци функ ци ја и чла но ви ор га на у 
Син ди ка ту ПТТ Ср би је под но се остав ку 
ор га ну ко ји их је иза брао.

Од лу ком о при хва та њу остав ке, име-
ну је се вр ши лац ду жно сти из ре до ва 
чла но ва ор га на на пе ри од не ду жи од 
шест ме се ци до из бо ра но вог но си о ца 
функ ци је, а у скла ду са од ред ба ма Ста-
ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је. 

VI ИН СТИ ТУТ ОВЛА ШЋЕ ЊА

Члан 64.
Уво ди се ин сти тут јед но крат ног ове-

ре ног овла шће ња за све чла но ве ор га-
на и те ла, као и за но си о це функ ци ја.

Овла шће њем се омо гу ћа ва чла ну да 
пу но прав но уче ству је у ра ду и од лу чи-
ва њу у да том ор га ну или те лу Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

Овла шће ње из да је пред сед ник ор га-
на ко га овла шће но ли це пред ста вља.

VII МА ТЕ РИ ЈАЛ НОФИ НАН СИЈ
СКО ПО СЛО ВА ЊЕ

Члан 65.
Имо ви ну Син ди ка та ПТТ Ср би је чи ни 

сва по крет на и не по крет на имо ви на, 
нов ча на сред ства, хар ти је од вред но-
сти и имо вин ска пра ва ко ја се во де при 
Син ди ка ту ПТТ Ср би је.

Син ди кат ПТТ Ср би је сти че имо ви ну, 
њо ме рас по ла же и упра вља.

Из во ри при хо да Син ди ка та ПТТ Ср би-
је су: чла на ри на, при хо ди од имо ви не, 
при хо ди од по сло да ва ца у скла ду са ко-
лек тив ним уго во ром, до на ци је, ле га ти, 
по кло ни, при ло зи и сред ства из дру гих 
из во ра.

Син ди кат ПТТ Ср би је са мо стал но фи-
нан си ра сво је ак тив но сти.

Члан 66.
Чла на ри на у Син ди ка ту ПТТ из но си 

1% од не то за ра де чла на.
Чла на ри на за Фонд со ли дар но сти из-

но си 0,5% не то за ра де чла на.

Члан 67.
Син ди кал на ор га ни за ци ја за спро во-

ђе ње сво јих ак тив но сти за др жа ва 80% 
при ку пље них сред ста ва од чла на ри не, 
15% пре но си на те ку ћи ра чун Син ди ка-
та ПТТ Ср би је, а 5% се пре но си на те ку-
ћи ра чун ре ги о нал не скуп шти не.

Пра ви ли ма син ди кал не ор га ни за ци је 
бли же се од ре ђу ју усло ви и на чин фи-
нан си ра ња син ди кал них по дру жни ца.

Оста ла да ва ња ко ја про из и ла зе из 
члан ства у до ма ћим и ме ђу на род ним 
син ди кал ним цен тра ла ма ре гу ли шу се 
од лу ком Глав ног од бо ра.

Члан 68.
Имо ви на Син ди ка та ПТТ Ср би је је ма-

те ри јал на осно ва за ак тив но сти и де ло-
ва ња ор га на Син ди ка та и ко ри сти се у 
скла ду са за кон ским про пи си ма.

Упра вља ње и рас по ла га ње имо ви ном 
Син ди ка та ПТТ Ср би је ре гу ли ше се Пра-
вил ни ком о ма те ри јал но-фи нан сиј ском 

по сло ва њу ко га сво јом од лу ком до но си 
Из вр шни од бор.

До ку мен та ци ју о ма те ри јал но-фи-
нан сиј ском по сло ва њу пот пи су ју ли ца 
овла шће на за рас по ла га ње сред стви ма 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

VI II СТРУЧ НА СЛУ ЖБА

Члан 69.

За рад Син ди ка та ПТТ Ср би је фор ми-
ра се струч на слу жба.

Струч на слу жба оба вља по сло ве 
струч не, ана ли тич ке, ин фор ма тив не, 
ра чу но вод стве но-фи нан сиј ске и ад ми-
ни стра тив но-тех нич ке по сло ве.

За по тре бе ра да ре ги о нал не скуп шти-
не име ну је се јед но ли це ко је оба вља 
по сло ве из прет ход ног ста ва овог чла-
на.

На чин ра да струч не слу жбе, струк ту-
ра и број рад ни ка утвр ђу је се по себ ним 
Пра вил ни ком о ра ду струч не слу жбе 
Син ди ка та ПТТ Ср би је ко ји усва ја Из вр-
шни од бор.

По сло ве Струч не слу жбе у Син ди ка-
ту ПТТ Ср би је оба вља ће за по сле ни у 
Пред у зе ћу, а у скла ду са Уго во ром (Спо-
ра зу мом) о обез бе ђи ва њу усло ва за не-
сме та ни рад Син ди ка та.

IX ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД
РЕД БЕ

Члан 70.

На пи та ња и од но се ко ји ни су уре ђе-
ни овим ста ту том, при ме њу ју се од лу ке 
Скуп шти не, Глав ног од бо ра, Из вр шног 
од бо ра и ре ги о нал не скуп шти не.

Члан 71

рок за из ра ду и ускла ђи ва ње ака та 
у Син ди ка ту ПТТ Ср би је са од ред ба ма 
овог Ста ту та је 180 да на од да на ње го-
вог усва ја ња.

Члан 72.

По усва ја њу овог Ста ту та, иза бра-
ни ор га ни и те ла и но си о ци функ ци ја 
у Син ди ка ту ПТТ Ср би је на ста вља ју да 
пу но прав но ра де у скла ду са за по че тим 
ман да том до сле де ћих из бо ра.

Члан 73.

Овај Ста тут сту па на сна гу 8 да на по 
об ја вљи ва њу у ин фор ма тив ном гла си лу 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Члан 74.

Сту па њем на сна гу овог Ста ту та, пре-
ста је да ва жи Ста тут Син ди ка та ПТТ Ср-
би је усво јен 24.04.2010. го ди не.
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ПОШТАРОВ ЛЕТ (ИНТерВЈУ Са ДИреКТНОМ СНаГОМ ИСПОВеСТИ)

Весна Тодоровић: Осмех говори 
све језике

“Рођена сам првог септем-
бра 1966. године у Београду. Ту 
сам завршила oсновну школу 
и Средњу ПТТ школу. Од 1985. 
године радим у Пошти као шал-
терски радник, а сада сам обра-
чунски радник у пошти Београд 
8 на Бановом брду. Мајка сам 
студента Страхиње. У Синдикат 
сам се учланила кад сам почела 
да радим, а активно делујем од 
2010. године. Члан сам Скупшти-
не и Надзорног одбора Синди-
ката ПТТ Србије”. То је о себи на 
почетку рекла наша насмејана, 
енергична и уважена колегини-
ца Весна Тодоровић. 

Кад сте се и где за по сли ли?

Дав не 1985. у по шти Бе о град 38, 
на Ка ра бур ми.

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

Во лим да спа вам, али обич но то 
ни је ду же од 7 са ти днев но.

Шта сте не дав но са ња ли?

рет ко са њам, мо жда по не кад 
отво ре них очи ју.

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

Бо ље и цр на исти на, не го ру жи-
ча ста лаж.

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 ве че, не де љу, 
сеп тем бар и ле то.

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

Не кад је то би ло мо ре, а са да ме-
ста где се осе ћам при јат но а не мо-
рам ду го да пу ту јем.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

Не во лим зи му. На зи мо ва ње сам 
ишла са мо кад сам то мо ра ла, док 
ми је син био ма ли.

Кад сте би ли на ле то ва њу?

Про шле го ди не, у сеп тем бру.

Че га се пла ши те?

Бо ле сти и људ ске зло бе.

Кад се осе ћа те као у клоп ци?

У си ту а ци ја ма у ко ји ма баш ни шта 
не за ви си од ме не.

Че му се нај ви ше ра ду је те?

ра ду јем се свим ма лим ства ри ма 
ко је жи вот чи не леп шим.

Шта је то син ди кал на бор ба?

Сва ко днев на бор ба да се усло ви ра-
да учи не бо љим и лак шим, а стан дард 
за по сле них да бу де ви ши и бо љи.

Шта је то по тро шач ка кор па?

Зар она још по сто ји? На ма је из да-
на у дан све пра зни ја.

Ко је но ви не чи та те?

Жен ске ча со пи се, као и оне о 
здра вљу и здра вом на чи ну жи во та.

Шта гле да те на ТВ?

По не кад не ки до бар филм.

Ко ли ко има те при ја те ља?

Не ко ли ко пра вих при ја те ља.

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

Искре ност и то што су увек 
уз ме не ка да ми је то за и ста по-
треб но.

Ка кве сте на ра ви?

Ве се ла сам.

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

Не бих о то ме ни са да.

Шта ни ка да не би сте опро
сти ли?

У жи во ту сам на у чи ла да тре ба 
пра шта ти.

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

Ка да по гре шим, тру дим се и 
да се из ви ним.

Шта је за вас сре ћа?

Оно че му сви те жи мо.

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

Са вр ше на сре ћа не по сто ји, али 
пу но љу ба ви мо же чо ве ка да учи ни 
срећ ним.

Ко ме ће те веч но би ти за хвал ни?

Осо ба ма ко је су би ле уз ме не ка да 
ми је би ло нај те же.

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

Мој син Стра хи ња.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?

До не ло је мно го бла го де ти, али 
има и сво ју там ну стра ну.
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Да ли чо ве чан ство бр зо или спо
ро на пре ду је?

По не кад ми се чи ни да су ви ше бр-
зо на пре ду је.

Шта ми сли те о тран зи ци ји?

Имам ути сак да се ни кад не ће за-
вр ши ти.

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

Во лим бе лу и цр ну, ма да по не кад 
и не ке ве се ли је бо је.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?

Мо ју до бру другaрицу, сли кар ку 
Сне жа ну Ва сић.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?

Во лим да чи там, а по след ње што 
сам про чи та ла је сте „Хва ла за успо-
ме не“ Се си ли је ахерн.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во
та?

Има их мно го и не мо гу ће је за о би-
ћи их.

Зна те ли шта су сек те?

Ве ли ко зло ко је оту ђу је љу де од 
ствар но сти.

Ко ја дро га је нај го ра?

Сва ка ко ја иза зи ва за ви сност.

Ко јим се спор том ба ви те?

Не ба вим се спор том, али во лим 
од бој ку.

Ко ји хо би има те?

Чи та ње и ку ли нар ство во лим под-
јед на ко.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?

Не ка да су то би ла она пра ва, ко ја 
но се на ши до бри по шта ри, а са да су 
то ова но ва пи сма, елек трон ска.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?

На рав но да су оми ље ни. Ка да ка-
жем да ра дим у По шти, љу ди од мах 
за поч ну при чу о свом по шта ру.

Ко је фил мо ве во ли те?

Дра ме и три ле ре.

Да ли сте гле да ли ПО ШТА РА са Ке
ви ном Кост не ром?

Да, гле да ла сам.

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

„До ћи ћу ти у сно ви ма“.

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

Увек гла сам за љу бав!

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

Ве ли ки си стем са огром ним по-
тен ци ја лом и пре ве ли ком ад мини-

стра ци јом.

Шта оче ку је те до кра ја 2013. 
го ди не?

Као и сви, по ве ћа ње пла те.

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

По сто ји сто ти не је зи ка на све ту, 
али осмех го во ри све њих.

(Б. С.)

ИЗ РЕ КЕ И ЦИ ТА ТИ
Они ко ји не пам те про шлост осу ђе ни су да је по на вља ју. (Каф ка)

Ис ку ство је збир на ших раз о ча ра ња. (Бак)

Рав но ду шност је па ра ли за ду ше, пре вре ме на смрт. (Че хов)

За бо рав је те жи од смр ти. (Ми хај ло Ла лић)

Што не бо ли  то ни је жи вот, што не про ла зи – то ни је сре ћа! 
(ан дрић)

Од га ђа ње је кра дљи вац вре ме на. (Јунг)

Ге ни је по ка зу је пут. Та ле нат њи ме ко ра ча. (ро лан)

Нај и стак ну ти ји та ле нат гу би се у не ра ду. (Тол стој)

Љу ди се бо је чо ве ка ко ји ћу ти, али пре зи ру чо ве ка ко ји мно го 
го во ри. (Јо ван Ду чић)

Ко ме иза ле ђа ку ди – тај ме се бо ји, а ко ме у очи хва ли – тај ме 
пре зи ре. (Ки не ска му дрост)

Кул ту ра ни је за ме на, не го кључ жи во та. (Х. В.Ма лок)

Кул ту ра зах те ва да се ле по та удру жи с исти ном. (В. Ђо бер ти)

Књи жев ност је хлеб сваг да шњи за људ ску ду шу. (Ф. Гве ра зи)

Пе сник је од у век био онај ко ји дру ги ма ле чи бо лест од ко је сам 
уми ре. (Бран ко Миљ ко вић)

Без че га по зи ја не мо же, то је жи вот и смрт; без че га жи вот и 
смрт не вре де, то је по е зи ја! (Иси до ра Се ку лић)

Пе сни ци по чи њу да жи ве тек он да кад умру. (Пе трар ка)

Пи са ње је не ми ло срд но исле ђе ње се бе са мо га. (Ме ша Се ли мо вић)

Ка да се па ле књи ге, он да по пра ви лу пу ца ју и људ ске ко сти. (Ми-
ро слав Кр ле жа)

Ни ко ни је слу чај но до бар, вр ли ну тре ба на у чи ти! (Се не ка)

Што љу ди хо ће то и вре ме тр пи! (П. П.ње гош)
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ИЗ ЛеТ У Ор Га НИ За ЦИ ЈИ СО „СреМ СКа МИ ТрО ВИ Ца“

Срем ци у Бе чу
Син ди кал на ор га ни за ци ја 

„Срем ска Ми тро ви ца“ огра ни зо-
ва ла је за сво је чла но ве ви кенд 
екс кур зи ју у Беч. Дру гог ви кен да 
у ма ју нас ше зде се так ужи ва ло је 
у цен тру не ка да моћ не ца ре ви не, 
са двор ци ма шен брун и Хоф бург, 
рас ко шним па ла та ма Бел ве де ре 
и швар цен берг, ка те дра лом Св. 
Сте фа на и не ма ње атрак тив ном 
Кар ло вом цр квом, двор ским и 
град ским пар ко ви ма, др жав ном 
и на ци о нал ном опе ром и те а тром, 
чу ве ним по сла сти чар ни ца ма, ка-
фа на ма и пив ни ца ма, чу ве ним точ-
ком у Пра те ру, шпан ском шко лом 

ја ха ња, Ду нав ским тор њем.
Овај град ле пр ша вих вал це ра, 

ства ра ла штва Мо цар та, Бе то ве на, 
Хајд на, штра у са, ко ји пле ни сво јом 
рас ко ши, ни је нам оста вио ни је дан 

не ис пу њен тре ну так. Об и шли 
смо и ви де ли чу ве ни ринг, Трг 
Ма ри је Те ре зи је, згра ду Опе ре, 
Пар ла мент, Бург те а тар, но ви 
део гра да са згра дом Ује ди ње-
них на ци ја. Оста је жал што на ша 
по се та ни је тра ја ла ду же – би ли 
смо је дин стве ни у ова квом ми-
шље њу. Сви смо же ле ли оста ти 
ду же на ле пом пла вом Ду на ву.

Охра бре ни смо у свом син ди-
кал ном ра ду и овом успе шном 

ак ци јом и из у зет но до брим од зи-
вом та ко да су у пла ну но ва дру же-
ња и пу то ва ња слич не вр сте.

Ж. Ра ди шић

КО СО ВО МУ ЈЕ У СР ЦУ
По сле на вр ше них 40. го ди на ра да од ко јих је ви ше од 20. го ди на про-

вео у По шти не дав но је по штар ску тор бу за ме нио сто лар ским ала том. 
ро ђен у Пе ћи где је и за по чео свој рад ни век, игром суд би не и не срећ-
них де ша ва ња сти гао је у Кња же вац, при са мом кра ју про шлог ве ка. До-
бар чо век и од го во ран рад ник у нај кра ћем су осо би не Слав ка Са и чи ћа, 
до ско ра шњег ак тив ног син ди кал ца и рад ни ка по ште Кња же вац. Сле де-
ћи сти хо ви го во ре о ње му и све ча ној про сла ви ко ју је упри ли чио до ско-
ра шњим ко ле га ма:

П О Ш Т А Р  С Л А В К О

Пр ви ре он он је знао,
Код сва ке је сна ше за ку цао.

За ку цао и ра до од мо рио,
Код не ке и пив це обо рио.

Ве ли ка му тор ба бе ја ше,
Пи сма, пи сма, пи сма већ му до са ди ше.

Пив це му је за то сми ри ва ло жив це,
Оој, „Осми це“ мо ја док то ри це!

 И кад нај ра до сни је пи смо до би,
ре ши Слав ко да нас у Син ђе лић во ди.

Сла ви ће се ве че рас Слав ко ва пен зи ја,
Ди ћи ће се у Ду бра ви ве ли ка тен зи ја.

Ори ће се пе сме на шег сла вље ни ка,
Је чам же ла Ко сов ка де вој ка.

М. Ив ко вић


