
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 
СИНДИКАТ ПРАВОСУЂА 

ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 
УСТАНОВАМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

-БЕОГРАД- 
 

  Београд-Дечанска 14, Ж.Р.355-1025704-50, Војвођанска банка- WWW Jedinstvenena.RS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
 ЈЕДИНСТВЕНЕ СИНДИКАЛНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 
УСТАНОВАМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕОГРАД,  01.октобар 2015.године 
 
 
 
 



ПРАВИЛА ЈЕДИНСТВЕНЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА 
 
 

I 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

 
Члан 1. 

Овим Правилима се утврђују:права,обавезе и начин деловања Јединствене 
синдикалне организације запослених у Установама за извршење кривичних 
санкција(у даљем тексту ЈСО),учешће у изборном поступку,чланству и престанку 
чланства у ЈСО,сарадња са другим синдикатима и организацијама и правни 
положај ЈСО. 
 

Члан 2. 
Јединствена синдикална организација запослених у установама за извршење 
кривичних санкција(у даљем тексту ЈСО) је добровољна, интересна, самостална и 
нестраначка организација чланова Синдиката која се на начелима солидарности 
и узајманости бори за заштиту и унапређивање материјалног, економског и 
социјалног положаја чланства. 
 

Члан 3. 
ЈСО чине чланови Синдиката запослени у Управи за извршење кривичних 
санкција у Републици Србији, учлањени у  Синдикат правосуђа и Савез 
самосталних синдиката Србије. 
 

Члан 4. 
Назив синдиката је: Јединствена синдикална организација запослених у 
установама за извршење кривичних санкција (у даљем тексту: ЈСО). 
Седиште синдиката је у Београду, Дечанска бр. 14. 
ЈСО је јединствена организација у оквиру Управе за извршење кривичних 
санкција у Републици Србији и делује као Пододбор при Републичком одбору 
Синдиката правосуђа Србије. 
Рад организација и органа ЈСО је јаван. 
 

Члан 5. 
ЈСО делује на основу Статута Савеза самосталних синдиката Србије,Статута 
Синдиката правосуђа Србије,Правила ЈСО-а, Програма, планова и одлука 
организација и органа ЈСО. 
 

 
 

Члан 6. 
ЈСО је независна од органа власти, политичких странака, пословодних органа и 
послодаваца и самостална је у утврђивању и остваривању специфичних 
интереса чланова синдиката. 
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II 

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ ЈСО 
 

Члан 7. 
 
 

Програмски циљеви ЈСО су: 
  
 заштита и унапређивање материјалног и социјалног положаја чланова 
 обезбеђење услова за бесплатну радно-правну заштиту чланова 
 изграђивање ставова и давање предлога другим социјалним партнерима 

за доношење закона и других аката којима се уређују питања економског 
и социјалног положаја запослених 

 учешће у изради, закључивању и спровођењу посебних колективних 
уговора 

 ангажовање на доношењу и спровођењу општег колективног уговора 
 организовање и вођење штрајка и протеста чланова 
 учешће у организовању одмора и заштити здравља чланова 
 јачање материјалне основе ЈСО 
 организационо јачање организација и органа синдиката 
 образовање чланова путем семинара, конференција и сл 
 организовање и унапређивање радничких спортских сусрета 
 правовремено, објективно и потпуно информисање синдикалног 

чланства о активностима ЈСО 
 информисање јавности о акцијама, ставовима и одлукама ЈСО 
 развијање сарадње са другим синдикатима у Савезу самосталних 

синдиката Србије 
 развијање сарадње са другим синдикатима и синдикалним централама у 

Републици Србији на питањима од заједничког интереса 
 развијање међународне синдикалне сарадње 
 развијање других активности од интереса за чланове 
 ангажовање и на другим питањима која произлазе из улоге утврђене 

Статутом  СССС,Статутом Синдиката правосуђа Србије и Правилима ЈСО 
 

Члан 8. 
ЈСО путем колективних уговора, предлога и захтева остварује сарадњу са 
социјалним партнерима на остваривању програмских циљева, а ако је потребно 
користи сва демократска,легална и легитимна средства и методе синдикалног  
деловања и борбе. 
 
 

Члан 9. 
ЈСО има право приступа другим синдикалним организацијама,а у циљу 
побољшања материјалног положаја чланства. 
 

III  
ЧЛАНСТВО У ЈСО  

 
Члан 10. 

Чланство у ЈСО заснива се на добровољном приступу. 
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Учлањење у ЈСО се врши на основу слободно изражене воље и прихватањем 
Статута Синдиката правосуђа Србије и Правила ЈСО. 
Свака синдикална организација постаје члан ЈСО,ако изрази жељу,донесе одлуку 
и прихвати Правила ЈСО. 
Чланом синдикалне организације постаје се потписивањем синдикалне 
приступнице а учлањење се врши у организацији синдиката у којој је запослен. 
Запослени може постати члан синдиката без обзира на политичка, верска, 
национална и друга определења. 

 
IV 

ОСНОВНА ПРАВА ЧЛАНОВА ЈСО 
 

Члан 11. 
Права чланова ЈСО су: 
 да у синдикалној организацији и органима ЈСО слободно изрази своје 

интересе и захтеве 
 да своје интересе и захтеве усклађује са интересима и захтевима других 

чланова ЈСО 
 да бира и буде биран у органе ЈСО 
 да тражи одговорност чланова и органа ЈСО 
 да буде информисан о раду ЈСО 
 да тражи од ЈСО заштиту права из радног односа и по основу рада у 

складу са колективним уговорима и законом 
 да га ЈСО заступа пред послодавцем 
 да користи финансијску помоћ из средстава ЈСО 
 да користи одмор и рекреацију у објектима синдикалног туризма 
 да му се обезбеди оспособљавање за синдикалне активности 

 
Члан Синдиката који је изабран на пословодну функцију или било коју 
функцију у политичкој странци, за време вршења те функције остварује права 
члана Синдиката али не може бити биран у органе Синдиката. 

 
V 

ОСНОВНЕ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ЈСО 
 

Члан 12. 
Основне дужности чланова ЈСО су: 
 да поштује Правила ЈСО и одлуке органа ЈСО  
 да учествује у раду органа ЈСО и износи ставове своје синдикалне 

организације у органима ЈСО 
 да учествује у акцијама које организује ЈСО 
 да се образује са синдикални рад 
 да плаћа чланарину у складу са одлуком органа ЈСО 
 
 

VI 
ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ЈСО 

 
Члан 13. 

Чланови ЈСО су  одговорни за:  
 поштовање Правила ЈСО и спровођење одлука органа ЈСО 
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 демократско изношење и усаглашавање интереса са другим члановима 
ЈСО 

 Рад у органима синдиката и вршење функција у органима ЈСО 
 Редовно плаћање чланарине  у складу са одлуком органа ЈСО 
 

Члан 14.  
Чланство у ЈСО престаје: 
 непоштовањем Правила ЈСО и одлука органа ЈСО 
 иступањем из чланства 
 исчлањењем 
 неплаћањем чланарине 
 приступањем  или учлањењем у други синдикат 

 
Одлуку о престанку чланства у ЈСО доноси синдикална организација или виши 
орган ЈСО, о чему су обавезни да се међусобно обавесте. 
Престанком чланства у ЈСО, члану синдиката престаје чланство у органима ЈСО. 
 

Члан 15. 
Носиоцима функција у органима ЈСО функција престаје због: 
 давања оставке 
 одласка у пензију 
 разрешења 
 опозива 
 истека мандата органа 

 
Члан 16. 

Члан и носилац функције у органима ЈСО подноси оставку органу чији је члан, 
односно носилац функције. 
Оставка може бити образложена. 
Оставка се констатује. 
 

Члан 17. 
Разрешење члана и носиоца функције у органима ЈСО врши се у случајевима: 
 противправног понашања 
 неоправданог одсуства са седница, најмање три пута узастопно, 
 дуготрајне болести и друге објективне спречености 

 
Одлуку о разрешењу доноси орган ЈСО чији је члан и носилац функције, ако се 
за њу изјасни већина присутних чланова. Предлог за разрешење члана може 
дати орган синдикалне организације који га је бирао или орган ЈСО у коме је 
члан. 
 

Члан 18. 
Опозив чланова органа и носилаца функција у органима ЈСО врши се у 
случајевима: 
 непоштовања Правила ЈСО  
 непоштовања Програма ЈСО 
 неспровођења одлука органа ЈСО 
 када својим деловањем наноси штету ЈСО 
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Члан 19. 
Предлог за опозив носиоца функције у органу ЈСО може дати: 
 једна трећина синдикалних организација  који су конститутивни чланови 

ЈСО  
 једна трећина чланова органа ЈСО у коме се врши функција 
 виши орган Синдиката правосуђа Србије и  Савеза самосталних 

синдиката Србије 
 
О предлогу за опозив расправља се на седници органа ЈСО у коме се врши функција. 
Прихватањем предлога за опозив спроводи се тајно изјашњавање. 
Одлука о опозиву је донета ако се за опозив изјасни више од половине укупног 
броја чланова органа ЈСО.  
У случају неизгласавања одлуке, нови предлог за опозив, из истих разлога, може 
се поднети после шест месеци.  
 

Члан 20. 
О престанку чланства и функције у органу ЈСО  доноси се Одлука. 
Истовремено са доношењем одлуке о престанку функције у органу ЈСО доноси 
се и одлука о именовању вршиоца дужности до избора новог носиоца функције. 
 
 

VII 
ОРГАНИ ЈСО 

 
Члан 21. 

Органи ЈСО су: 
 
 Скупштина 
 Одбор 
 Председништво 
 Надзорни одбор 
 Председник 
 

Органи ЈСО своје деловање заснивају на Статуту Синдиката правосуђа 
Србије,Статуту Савеза самосталних синдиката Србије,програмским циљевима из 
члана 7. ових Правила и текућим плановима рада. 

 
Органи синдикалних организација чланова ЈСО су: 
  
 Одбор 
 Надзорни одбор 
 Председник 

 
Синдикална организација бира председника. 
Мале организације синдиката, које имају до педесет чланова, бирају председника 
и благајника и именују секретара. 
Одбор синдикалне организације је извршни орган. 
Одлуку о броју,структури и начину избора одбора доноси синдикална 
организација. 
Одбор бира, из свог састава,секретара и именује благајника. 
Председник синдикалне организације по функцији је члан Одбора. 
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Члан 22. 

Скупштина је највиши орган ЈСО и одржава се сваке пете године. 
Одлуку о сазивању Скупштине доноси Одбор ЈСО најкасније 30 дана пре њеног 
одржавања. 
Својство делегата Скупштине имају досадашњи и новоизабрани чланови Одбора 
ЈСО. 
Скупштина разматра следећа питања: 
 
 усваја Пословник о раду и формира радна тела 
 верификује избор делегата Скупштине 
 разматра и усваја извештај о раду органа ЈСО 
 даје разрешницу члановима органа ЈСО 
 разматра и усваја Програм рада ЈСО 
 разматра и усваја Правила ЈСО 
 бира Председника ЈСО 
 бира чланове Председништва и Надзорног одбора 
 верификује избор чланова Одбора ЈСО 
 одлучује о захтевима и жалбама упућеним Скупштини 

 
Члан 23. 

Скупштина пуноважно ради ако је присутно више од 1/2 од укупног броја делегата 
ЈСО а одлуке доноси ако се за њих изјасни више од половине присутних делегата.  
 

Члан 24. 
Одбор је највиши орган ЈСО између две Скупштине. 
Одбор чине изабрани председници синдикалних организација чланица 
ЈСО. 
Одбор делује на основу Статута СССС,Статута Синдиката правосуђа 
Србије и Правила ЈСО. 
Одбор ЈСО разматра следећа питања: 
 
 оцењује активност чланова ЈСО за протеклу годину 
 оцењује рад Председништва за протекли период 
 бира и разрешава Председника,Председништво и Надзорни одбор(по 

правилу тајним гласањем) 
 оцењује и одобрава финансијско пословање 
 разматра,усваја и одобрава Правила ЈСО,њихове измене и допуне 
 верификује избор чланова Одбора ЈСО 
 именује своја радна тела 
 усваја пословник о раду 
 даје разрешницу члановима органа ЈСО  
 усваја програм рада ЈСО 
 доноси одлуку о организовању протеста и штрајка 
 усваја извештај о раду Председништва ЈСО 
 усваја извештај Надзорног одбора о резултатима надзора 
 одлучује о приступању другим синдикалним организацијама и сарадњи са 

истим 
 расправља и о другим питањима из домена рада ЈСО 
 

   Седнице Одбора сазива Председник ЈСО. Одбор се састаје једном у четири 
месеца,а ако се укаже потреба и више пута. 
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Ванредну седницу Одбора сазива Председништво на основу захтева 2/3 чланова 
ЈСО. 
Када то захтевају изузетне околности и проблеми,Председништво ЈСО по 
сопственој иницијативи може заказати ванредну седницу Одбора ЈСО. 

 
Члан 25. 

На Скупштини која се организује сваке пете године,чланови ЈСО предлажу и 
бирају Председника,Председништво и Надзорни одбор.За свој рад изабрани 
органи одговарају Одбору ЈСО. 

 
Члан 26. 

Председништво је извршни орган Одбора ЈСО између два заседања Одбора 
ЈСО.Председништво организује рад ЈСО и њених органа. 

 
Члан 27. 

Председништво се бира на Скупштини која се организује сваке пете 
године.Приликом предлагања за члана Председништва,потребан је лични 
пристанак предложеног кандидата. 
Председништво чине: Председник,Секретар,Благајник и одређени број чланова 
изабраних тајним гласањем од више кандидата. 
 

Члан 28. 
Чланове Председништва бира Скупштина од предложених кандидата.У 
Председништво су изабрани они кандидати који су добили највећи број гласова. 
Мандат члановима Председништва траје пет година. 
 

Члан 29. 
Председништво може поднети оставку када није у могућности да остварује своју 
функцију. 
Члан Председништва може поднети оставку када не може одговорити својим 
обавезама. 
 

Члан 30. 
Чланови Председништва за свој рад одговарају Одбору ЈСО. 
 

Члан 31. 
Када члан Председништва својим радом не задовољава или када се његови ставови 
разилазе са ставовима ЈСО ,на предлог Председника може се и пре истека мандата 
опозвати из чланства у Председништву. 
 

 
 

Члан 32. 
Председништво броји 7 чланова,а Скупштина може донети одлуку о промени 
броја чланова Председништва.  
 

Члан 33. 
Новоизабрано Председништво на првој седници бира Секретара и Благајника.  
 

Члан 34. 
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Председништво припрема ставове о свим питањима из делокруга рада ЈСО. 
Председништво се састаје једном у три месеца,а ако се укаже потреба и више пута. 
Одлуке које доноси Председништво,шаљу се свим Председницима синдикалних 
организација члановима ЈСО. 
Сасатанак Председништва сазива Председник,а у његовом одсуству Секретар,или 
када то захтева 2/3 чланства. 
Одлуке на Председништву по правилу се доносе јавним гласањем. 
 

Члан 35. 
Преседништво има следећа права и обавезе: 
 припрема предлог Програма и Плана рада ЈСО,као и нацрт годишњег 

финансијског плана 
 организује спровођење програма рада Одбора ЈСО 
 припрема одржавања Одбора ЈСО 
 штити права чланства из области рада и по основу рада 
 разрађује начин укључивања чланства у решавање свих питања и 

проблема у Установама за извршење кривичних санкција 
 евидентира предлоге и иницијативе чланства,о њима расправља,доноси 

одлуке и о томе обавештава чланство ЈСО 
 даје предлоге за измене и допуне Правила ЈСО 
 извршава и друге послове у вези са програмским циљевима ЈСО 

 
Члан 36. 

Председник обавља следеће послове и задатке: 
 сазива и председава седницама Председништва ЈСО 
 сазива састанке свих Председника синдикалних организација чланова 

ЈСО и председава истим 
 координира рад председника синдикалних организација и органа ЈСО 
 представља ЈСО пред другим органима и организацијама 
 потписује акта ЈСО и њеног Председништва 
 потписује документа о материјално-финансијском пословању 
 извршава и све друге задатке за које га задужи или овласти Одбор ЈСО и 

Председништво ЈСО 
 

Члан 37. 
Секретар обавља следеће послове и задатке: 
 помаже Председнику у организовању рада и спровођењу задатака 

Председништва 
 организује рад и извршава одлуке,закључке,ставове и акта Одбора ЈСО и 

Председништва ЈСО 
 организује припрему и слање записника са састанака члановима ЈСО 
 замењује Председника ЈСО у случају његове спречености или одсутности  
 предлаже органима ЈСО доношење одговарајућих одлука 
 извршава и све друге задатке за које га задужи или овласти Одбор ЈСО и 

Председништво ЈСО 
 

Члан 38. 
Благајник обавља следеће послове и задатке: 
 припрема предлог нацрта годишњег финансијског плана и брине о 

његовом извршењу 
 припрема извештај о финансијско-материјалном пословању 
 брине о уредном плаћању чланарине чланова ЈСО 
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 води рачуна да се финансијско-материјално пословање води у складу са 
прописима 

 обавља и друге послове по налогу Председника и Секретара 
 извршава и све друге задатке за које га задужи или овласти Одбор ЈСО и 

Председништво ЈСО 
 

Члан 39. 
Чланови Председништва дужни су да присуствују састанцима у другим 
организацијама где их је делегирао Одбор ЈСО и да у њима заступају ставове ЈСО. 

 
Члан 40. 

Надзорни одбори врше надзор над остваривањем политике остваривања, 
расподеле и коришћења финансијских средстава.  
Надзорном одбору морају бити доступна сва документа за његов рад. 
Надзорни одбор  врши надзор над материјално-финансијским пословањем ЈСО 
и на Одбору ЈСО упознаје чланство са правилностима у раду Председништва. 
 

Члан 41. 
У вршењу надзора надзорни одбор: 
 прегледа годишње обрачуне органа ЈСО 
 извештава о рачуноводственим годишњим исказима и извештајима о 

пословању органа ЈСО 
 врши контролу расподеле и уплате чланарине и предлаже мере у складу 

са Правилима ЈСО 
 даје мишљење о расподели прихода 
 

Члан 42. 
Надзорни одбор броји 3 члана. 
Надзорни одбор из свог састава бира Председника. 
Мандат чланова Надзорног одбора траје 5 година. 
 

Члан 43. 
Чланови Надзорног одбора за свој рад одговарају Одбору ЈСО. 
Када члан Надзорног одбора својим радом незадовољава,односно не обавља 
савесно своју функцију,на предлог Председника Надзорног одбора,такав члан 
одбора може бити опозван и пре истека мандата. 
 

VIII 
ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ У ЈСО 

 
 

Члан 44. 
Мандат чланова органа ЈСО и носилаца функција у синдикалним 
организацијама траје пет година и може се поновити још једном. 
 

Члан 45. 
Избори у ЈСО су пуноважни ако су спроведени у складу са  Статутом Савеза 
самосталних синдиката Србије,Статутом Синдиката правосуђа Србије и са 
Правилима ЈСО. 
Изузетно избори се могу обавити и у току трајања мандата уколико је то 
неопходан услов за рад организација и органа ЈСО.  
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Избори су тајни, ако бирачко тело не одлучи другачије. Предложени кандидат се 
изјашњава о прихватању кандидатуре а листа кандидата се утврђује по азбучном 
реду презимена кандидата. 
 

Члан 46. 
Избор чланова органа и носилаца функција у ЈСО врши се тајним гласањем, по 
правилу, од више кандидата. 
Изузетно, за носиоце функција, уколико није предложено више кандидата избор 
се врши од једног кандидата. 
Сваки предложени кандидат је дужан да се изјасни о прихватању кандидатуре 
чиме стиче право да буде на кандидатској листи. 
Листа кандидата утврђује се по азбучном реду имена и презимена кандидата. 
Уколико је утврђено више кандидата, изабран је онај кандидат који добије више 
од половине гласова присутних чланова органа. 
За кандидате који нису добили потребан број гласова, спроводи се други круг 
гласања. 
За други круг гласања утврђују се кандидати који су у првом кругу добили 
највећи број гласова, и то за једног кандидата више од броја који се бира. 
У другом кругу изабрани су кандидати који добију највећи број гласова.  
Када у другом кругу гласања два или више кандидата добију исти број гласова, 
изабран је кандидат који се по редоследу на гласачком листићу налази први. 
Ако је на листи утврђен један кандидат, изабран је ако добије више од половине 
гласова укупног броја чланова органа.  
Уколико утврђени кандидат не добије потребну већину, избори се понављају са 
више кандидата. 
 

IX 
ПЕЧАТ, МАТЕРИЈАЛНА И ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЈСО 

 
 

Члан 47. 
ЈСО има својство правног лица и отворен жиро рачун код пословних банака. 

 
Члан 48. 

Назив синдиката је: Јединствена синдикална организација запослених у 
Установама за извршење кривичних санкција(у даљем тексту ЈСО). 
Седиште ЈСО је у Београду,улица Дечанска број 14,а може бити и место које 
одреди Председништво ЈСО. 

 
Члан 49. 

Печат ЈСО је округлог облика и садржи назив “Јединствена синдикална 
организација запослених у Установама за извршење кривичних санкција у 
Србији“,у средини знак богиње правде-Јустиције и седиште Београд. 
Текст печата је на српском језику исписан ћирилицом. 
Штамбиљ је правоугаоног облика. 
Амблем ЈСО је богиња правде-Јустиција. 
Застава ЈСО је плаве боје, величине 160 х 80 цм са текстом Јединствена 
синдикална организација запослених у Установама за извршење кривичних 
санкција исписан белом бојом. 
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Члан 50. 
ЈСО има свој меморандум,који садржи следеће податке: 
 знак Савеза самосталних синдиката Србије 
 знак богиње правде-Јустиције 
 назив и адресу ЈСО 
 број текућег рачуна 
 адресу сајта 

 
Члан 51. 

Чланарина је основни извор финансирања делатности организација и органа 
ЈСО. Чланарина се уплаћује у основној организацији синдиката. 
Учлањењем у синдикат, члан је обавезан да редовно плаћа чланарину. 
ЈСО може остваривати приходе и од донација,склапања уговора са трећим 
лицима, путем легата,маркетинга,спонзорства,као и другим приходима. 
Висина чланарине износи 1% од нето месечне зараде члана и уплаћује се и 
распоређује у складу са одлуком Председништва ЈСО. 
 

Члан 52. 
ЈСО може располагати основним средствима и иста не може пренети другим 
синдикалним организацијама. 
 

Члан 53. 
Средства чланарине по својој намени првенствено служе за активности 
организације,припрему и дистрибуцију материјала,одржавање састанака 
Председништва,организацију радничко-спортских сусрета,рекреативног 
одмора,волонтерског рада чланова Председништва и других активности у 
организацији. 
Одлуку о висини исплате материјалне помоћи и волонтерског рада доноси 
Председништво ЈСО. 

 
X 

ЗАВРШНЕ ОДРЕБЕ 
 

Члан 54. 
Измене и допуне ових Правила врши Скупштина ЈСО а између две Скупштине 
Одбор Ј.С.О. 
Тумачење ових Правила даје Председништво ЈСО. 
За питања која нису регулисана овим Правилима примењиваће се одредбе из 
Статута Савеза самосталних синдиката Србије и Статута Синдиката правосуђа 
Србије. 
 

Члан 55. 
Ова Правила ступају на снагу даном доношења. 
Даном доношења ових Правила престају да важе Правила Јединствене 
синдикалне организације запослених у Установама за извршење кривичних 
санкција усвојена 11.марта 2010.године. 

 
 

  
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                Ј.С.О. 
   Куриџа Драгољуб 
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