


КО ЛЕК ТИВ НИ УГО ВОР

ANEKSI, IZMENE, DOPUNE...
DOKLE?

Дав не 2003. го ди не, Син ди кат же ле зни ча ра Ср би је от ка зао је још увек ва же ћи Ко лек тив ни уго -
вор, чла но ве у по гла вљу „За ра де“, ко ји тре ти ра ју до дат ке на за ра де.

Хтео то не ко при зна ти или не, ско ро је не мо гу ће тач но и пре ци зно од го во ри ти шта је, у ства ри,
ва же ће у ак ту ел ном Ко лек тив ном уго во ру?

Од ка да је пот пи сан (2002. го ди не) ме ња ла су се „ста ри ја ак та“, по пут За ко на о ра ду, Оп шти КУ,
За кон о без бед но сти и здра вљу на ра ду и мно ги дру ги зна чај ни за ко ни. Са мим тим, ло гич но да су
мно ги чла но ви ва же ћег КУ пре ва зи ђе ни, за ста ре ли, јед ном ре чи ју по сто је ћи КУ „Же ле зни ца Ср би -
је“ дав но је пре га зи ло вре ме.

Мно ге не ло гич но сти су се про те клих го ди на де ша ва ле упра во због не до стат ка ва ља ног КУ. Ме -
ња ни су ран го ви ста ни ца, по сло да вац не ке чла но ве не при ме њу је, уве де на су но ва за ни ма ња, де -
ље ни „од о ка тив ни“ ко е фи ци јен ти, сва ко је на свој на чин ту ма чио по је ди не чла но ве, она ко ка ко му
од го ва ра и још мно го то га.

СЖС, као нај ве ћи ре пре зен та тив ни син ди кат, ко ји за сту па члан ство из свих ор га ни за ци о них це -
ли на на ,,Же ле зни ца ма Ср би је“, од да на от ка зи ва ња (та да, де ли мич ног) ва же ћег КУ, упор но ин си -
сти ра на до но ше њу но вог КУ, ко ји ће омо гу ћи ти мно го пра вед ни ју уну тра шњу рас по де лу, ве ћу без -
бед ност и здра вље на ра ду, и ко нач но, ре гу ли са ти и ја сно де фи ни са ти од ред бе о пра ву на ре грес
и то пли оброк, пра ва на ју би лар не на гра де и оста ла бит на пи та ња за за по сле не. 

За СЖС је од по себ ног зна ча ја пред ста вља и пи та ње уре ђе ња по гла вља Х, ко је се од но си на
уго ва ра ње од ред би ве за них за функ ци о ни са ње син ди ка та у пред у зе ћу у на ред ном пе ри о ду.

Не стр пље ње на ших чла но ва, као и свих за по сле них је ве ли ко, до ста је би ло оду го вла че ња, за -
то Ко лек тив ни уго вор тре ба до не ти у што кра ћем за кон ском ро ку.

Вла да Ср би је на ја вљу је усва ја ње че ти ри но ва за ко на по хит ном по ступ ку, од ко јих је За кон о ра -
ду нај зна чај ни ји за спро во ђе ње ме ра штед ње Вла де.

Тим по во дом, по сло да вац је пред ло жио из ме не и до пу не Ко лек тив ног уго во ра, а Ко ми си ја за из -
ра ду, пра ће ње при ме не и ту ма че ње од ре да ба КУ и за шти те пра ва рад ни ка, са пред став ни ци ма два
ре пре зен та тив на син ди ка та (Син ди кат же ле зни ча ра Ср би је, Уни ја син ди ка та срп ских же ле -
зни ца и Син ди кат из вр шних слу жби срп ских же ле зни ца), одр жа ла је сед ни цу 16. сеп тем бра,
на ко јој су до не ти за кључ ци по пред ло гу по сло дав ца за из ме не и до пу не КУ.

Ко ми си ја је за кључ ке про сле ди ла пред сед ни штву СЖС, ко је је те за кључ ке раз мо три ло и упу -
ти ло од го вор по сло дав цу. 

В. Ра до је вић
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Nа осно ву за кљу ча ка са са стан ка одр -
жа ног 27. ав гу ста 2013. го ди не, о че му
смо пи са ли у про шлом бро ју, у ци љу

на став ка со ци јал ног ди ја ло га и бли же раз ра де
свих те ма ко је су по ме ну те на про шлом са стан -
ку, 17. сеп тем бра 2013. го ди не одр жан је са ста -
нак по сло вод ства „Же ле зни це Ср би је“ а.д, на че -
лу са ге не рал ним ди рек то ром Дра го љу бом
Си мо но ви ћем и Пред сед ни штва Син ди ка та же -
ле зни ча ра Ср би је, на че лу са пред сед ни ком Мир -
ком Ла зи ћем. 

Основ не те ме раз го во ра би ле су ин фор ма -
ци ја о ак тив но сти ма на ре струк ту ри ра њу „Же -
ле зни це Ср би је“ а.д, ме ре штед ње и сма ње ње
тро шко ва, ин фор ма ци ја о оби му пре во за ро бе и
пут ни ка за пе ри од I – VI II 2013. го ди не и план до
31. де цем бра 2013. го ди не, пла но ви и ре а ли за -
ци ја ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је јав не же -
ле знич ке ин фра струк ту ре са по себ ним освр том
на без бед ност са о бра ћа ја у „Же ле зни це Ср би је“
а.д, из ме не и до пу не Ко лек тив ног уго во ра за
„Же ле зни це Ср би је“ а.д. и те ку ћа пи та ња. 

Као и прет ход ни са ста нак са три ре пре зен та -
тив на син ди ка та и овај је про те као у ве о ма ко -
рект ној ат мос фе ри, уз ме ђу соб но ува жа ва ње и
по што ва ње из не тих ми шље ња и ста во ва.

У из ла га њу ге не рал ног ди рек то ра и ње го вих
са рад ни ка о ста њу и пла но ви ма у „Же ле зни це
Ср би је“ а.д, нај ве ћа па жња по све ће на је ак тив -
но сти ма на ре струк ту ри ра њу Дру штва, као при -
о ри тет ном за дат ку. 

Ди на ми ка и ро ко ви ко је смо са ми се би по ста -
ви ли су ве о ма ам би ци о зни и „оштри“, та ко да се
пла ни ра да но ва ор га ни за ци ја сту пи на сна гу
1. ја ну а ра 2014. го ди не, уко ли ко се сви усло ви
бу ду оства ри ли она ко ка ко је за цр та но.

Ге не рал ни ди рек тор Дра го љуб Си мо но вић
на ја вљу је но ви мо дел ор га ни за ци је же ле зни це,
ко ја ће се са сто ја ти од три по себ на прав на ли -
ца, јед но кон трол но и два кон тро ли са на, јед но
за ин фра струк ту ру и дру го за пре воз.

У том про це су ко ри сти ће се и ис ку ства зе ма -
ља у окру же њу, да не би по на вља ли њи хо ве
гре шке. Су шти на је да се же ле зни ца што ма ње
„цеп ка“, да се са чу ва имо ви на, као и за по сле ни,
да по ста не функ ци о нал ни ја и ефи ка сни ја и да
се што ма ње осла ња на др жав не суб вен ци је.
На тај на чин ће се у ор га ни за ци о ном сми слу
при бли жи ти европ ским прин ци пи ма, што под ра -
зу ме ва да др жа ва има оба ве зу да одр жа ва ин -
фра струк ту ру, да се суб вен ци је не ће до би ја ти
за пла те и да ће мо ра ти да се ство ре усло ви за
по ве ћа ње при хо да, а то пре све га под ра зу ме ва
оспо со бља ва ње и ја ча ње кар га, а у сле де ћој
фа зи и пут нич ког са о бра ћа ја, да би се што ма -
ње осла њао на по моћ др жа ве кроз ОЈП.

Де таљ ни је обра зло же ње свих ак тив но сти око
ре струк ту ри ра ња и но ве ор га ни за ци је Дру штва
дао је Дра го слав Аџић, ди рек тор Цен тра за ре -
струк ту ри ра ње и са рад њу са МФИ.

Ис та као је да је пр ви ко рак усва ја ње но вог
Ста ту та, ко јим ће се де фи ни са ти но ва ор га ни за -
ци о на струк ту ра са јед ним кон трол ним и два
кон тро ли са на дру штва. Да ље, кроз Про гра м по -
сло ва ња за 2014. го ди ну, ко ји тре ба да бу де за -
вр шен до 1. де цем бра 2013. го ди не, би ће при -
пре мље не ва ри јан те за сва три дру штва.

ПРЕД СЕД НИ ШТВО СЖС

ODR@AN SASTANAK
PREDSEDNI[TVA S@S
SA POSLOVODSTVOM
„@ELEZNICE SRBIJE“ A.D.
Nastavak saradwe dogovorene 27.8.2013. godine
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Да ља ди на ми ка под ра зу ме ва из бор ор га на
упра вља ња дру шта ва, из ра ду си сте ма ти за ци је,
ко ја би тре ба ло да бу де за вр ше на до 1. де цем -
бра 2013. го ди не, а за тим би се при сту пи ло из -
ра ди ко лек тив ног, или ко лек тив них уго во ра за
на ве де на дру штва.

Све ове ак тив но сти мо гу ће је спро ве сти и ис -
по што ва ти ро ко ве, уко ли ко Вла да Ре пу бли ке
Ср би је и ре сор на ми ни стар ства бу ду цео про -
цес ис пра ти ла до но ше њем нео п ход них за кон -
ских и под за кон ских ака та и да ва њем од го ва ра -
ју ћих са гла сно сти.

Ге не рал ни ди рек тор је на гла сио да су пла но -
ви ам би ци о зни, као и по ста вље ни ро ко ви, али
да се цео про цес мо же и про лон ги ра ти и ро ко ви
про ду жи ти, уко ли ко се у ме ђу вре ме ну не ство ре
нео п ход ни усло ви, та ко да се ни шта не ће ра ди -
ти на си лу и на ште ту Дру штва.

По себ но је ис та као уло гу син ди ка та, ко ји тре -
ба да бу де ко рек тив ни фак тор и ука зу је на про -
пу сте по сло вод ства, а са дру ге стра не тре ба да
има и зна чај ну уло гу у на сту пу пре ма Вла ди Ре -
пу бли ке Ср би је, као по моћ по сло вод ству, у ци -
љу вр ше ња при ти ска да Вла да ис пу ња ва сво је
оба ве зе пре ма же ле зни ци.

Из ве шта је о ста њу у роб ном и пут нич ком
пре во зу, као и у ин фра струк ту ри под не ли су ди -
рек то ри ди рек ци ја, Не го сав Те о фи ло вић и Вла -
ди мир Ра до вић.

По моћ ник ге не рал ног ди рек то ра за еко ном -
ске по сло ве Рај ко Ко вић, го во рио је о еко ном -
ском по сло ва њу и ефек ти ма ме ра штед ње, док
је Зо ран Лу кић, по моћ ник ге не рал ног ди рек то ра
за прав не по сло ве, под но се ћи из ве штај из свог
ре со ра, по себ ну па жњу по све тио ту жба ма за по -
сле них за смен ски рад и по сле ди ца ма до са да -
шњих суд ских пре су да.

Мир ко Ла зић, пред сед ник СЖС, из ра зио је
за до вољ ство на став ком раз го во ра са по сло вод -

ством, у на ди да ће са рад ња до ве сти до оства -
ри ва ња за јед нич ких ин те ре са. Со ци јал ни ди ја -
лог је нео п хо дан, на ро чи то ка да је у пи та њу Ко -
лек тив ни уго вор, уз на по ме ну да су се сте кли
усло ви да се ра ди но ви, јер је кроз при лог I уну -
тра шња рас по де ла до те ме ре на ру ше на да се
не мо же по пра ви ти пар ци јал ним ре ше њи ма.

Пред сед ни ци Је дин стве них син ди кал них ор -
га ни за ци ја (ЈСО) из не ли су при мед бе и су ге сти -
је на ста ње у сво јим де лат но сти ма, са по себ ним
ак цен том на ло ше усло ве ра да, ло ше ста ње ин -
фра струк ту ре и во зних сред ста ва, не до ста так
ма те ри ја ла, нео п ход них сред ста ва за рад, ни -
ске за ра де, ло шу ста ро сну струк ту ру за по сле -
них и, у по је ди ним ор га ни за ци о ним де ло ви ма,
ло шу ор га ни за ци ју по сла.

Син ди кат же ле зни ча ра Ср би је зах те ва ак тив -
но уче шће ре пре зен та тив них син ди ка та у про -
це су ре струк ту ри ра ња, с об зи ром да крај њи ис -
ход тог про це са мо же су штин ски да про ме ни по -
ло жај за по сле них у сва ком по гле ду.

Став ге не рал ног ди рек то ра је да ће, ка да за
то до ђе вре ме, син ди ка ти би ти укљу че ни у сва
де ша ва ња око ре струк ту ри ра ња Дру штва и дру -
гих про це са ко ји су од зна ча ја за за по сле не.

Ис так ну то је да Син ди кат же ле зни ча ра Ср -
би је по др жа ва ме ре штед ње, али са мо та мо где
је то оправ да но и мо гу ће, та ко да се не сме до -
го ди ти да сма ње ње сред ста ва опре де ље них за
одр жа ва ње во зних сред ста ва и ин фра струк ту ре
про у зро ку је дру ге про бле ме и ути че не га тив но
на функ ци о ни са ње са о бра ћа ја.

У рас пра ви ве за ној за пред ло же ни Анекс Ко -
лек тив ног уго во ра од стра не по сло дав ца, из нет
је став Син ди ка та же ле зни ча ра Ср би је да је до -
ста вље ни пред лог не при хва тљив у пот пу но сти.

Пре све га због на чи на на ко ји је пред ло жен,
с об зи ром да се ра ди о по гла вљи ма од су штин -
ског зна ча ја за за по сле не, та ко да је нео п ход на
прет ход на ши ра рас пра ва ко ја ће ре зул ти ра ти
за јед нич ким рад ним ма те ри ја лом, у ци љу утвр -
ђи ва ња су шти не, ци ље ва и крај ње на ме ре из -
ме на и до пу на по сто је ћег Ко лек тив ног уго во ра.

Ге не рал ни ди рек тор је остао при ста ву да је
нео п ход но из вр ши ти од ре ђе не из ме не Ко лек -
тив ног уго во ра, јер по сто је од ре ђе не од ред бе
ко је су са аспек та по сло вод ства нео др жи ве.

По сле тро и по ча сов ног раз го во ра, ути сак је
да је на пра вљен још је дан ма ли по мак у нор ма -
ли за ци ји од но са са по сло дав цем и ус по ста вља -
њу пра ве са рад ње у скла ду са зна ча јем и уло -
гом син ди ка та.

На да мо се да ће се са рад ња у на сту па ју ћем
пе ри о ду ин тен зи ви ра ти и да ће син ди ка ти би ти
укљу че ни у све ак тив но сти ко је су од ин те ре са
за за по сле не.

П. Спасић
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Rе пре зен та тив ним син ди ка ти ма „Же ле -
зни це Ср би је“ а.д. по сло да вац је 9. сеп -
тем бра 2013. го ди не до ста вио Пред лог

из ме на и до пу на Ко лек тив ног уго во ра (Анекс) за
„Же ле зни це Ср би је а.д, са зах те вом да се до -
ста ве евен ту ал не при мед бе и су ге сти је у ро ку
од се дам да на.

Пред сед ни штво СЖС је Пред лог про сле ди -
ло Ко ми си ји за из ра ду, пра ће ње при ме не и ту -
ма че ње од ре да ба ко лек тив ног уго во ра, ко ја је
на кон де таљ не ана ли зе пред ло га до не ла од го -
ва ра ју ћи за кљу чак, у ко ме је од лу чу ју ћи став да
је по треб но из ра ди ти нов Ко лек тив ни уго вор и
да је не по треб но ра ди ти ис хи тре не из ме не по -
сто је ћег у си ту а ци ји ка да се на ја вљу је сту па ње
на сна гу но ве ор га ни за ци је „Же ле зни це Ср би је“
а.д, ко ја ће не ми нов но на мет ну ти по тре бу из ра -
де но вог, јед ног или ви ше ко лек тив них уго во ра. 

– Син ди кат же ле зни ча ра Ср би је је у од го во -
ру по сло дав цу на по ну ђе ни Анекс ко лек -
тив ног уго во ра, број 1691 од 16.9.2013. го -
ди не, из нео став да је до ста вље ни пред лог
у пот пу но сти не при хва тљив из сле де ћих
раз ло га:

– Син ди кат же ле зни ча ра Ср би је је у прет -
ход ном пе ри о ду у ви ше на вра та зах те вао
от по чи ња ње ак тив но сти на из ра ди но вог
ко лек тив ног уго во ра, из раз ло га ко ји су у
тим зах те ви ма на ве де ни, а пре све га због
из ме ње них окол но сти у по гле ду ор га ни за -
ци о не струк ту ре пред у зе ћа – са да Дру штва,
из ме не од ре ђе них за кон ских од ред би из
обла сти ко је су штин ски ути чу на оства ри -
ва ње пра ва за по сле них, као и до те ме ре
на ру ше не уну тра шње рас по де ле кроз при -
лог I Ко лек тив ног уго во ра, ко ју је не мо гу ће
по пра ви ти пар ци јал ним из ме на ма по сто је -
ћег Ко лек тив ног уго во ра кроз од го ва ра ју ће
Анек се.

– Не при хва тљив је на чин на ко ји се пред ла -
жу из ме не и до пу не Ко лек тив ног уго во ра, с
об зи ром да се ра ди о по гла вљи ма од су -
штин ског зна ча ја за рад и ор га ни зо ва ње
за по сле них, та ко да је нео п ход но, пре упу -
ћи ва ња ова квог пред ло га, спро ве сти низ
за јед нич ких ак тив но сти из ме ђу по сло дав -
ца и син ди ка та, ко ји ће ре зул ти ра ти за јед -
нич ким рад ним ма те ри ја лом, у ци љу утвр -

ђи ва ња су шти не, ци ље ва и крај ње на ме ре
из ме на и до пу на по сто је ћег Ко лек тив ног
уго во ра.

– Не при хва тљи ва су пар ци јал на ре ше ња, ко -
ја за циљ има ју огра ни че ње син ди кал ног
де ло ва ња, ус кра ћи ва ње или сма ње ње до
са да утвр ђе них – уго во ре них пра ва за по -
сле них, усло ва за рад син ди ка та, као и
пред ла га ње ре ше ња ко ја су у ди рект ној су -
прот но сти са За ко ном о ра ду, дру гим За ко -
ни ма ко ји тре ти ра ју област фи нан си ра ња и
де ло ва ња син ди кал ног по кре та, по ли тич -
ких пар ти ја, удру же ња гра ђа на, не вла ди -
них ор га ни за ци ја и од стра не Ре пу бли ке
Ср би је ра ти фи ко ва них кон вен ци ја Ме ђу на -
род не ор га ни за ци је ра да (МОР).

– Ко лек тив ни уго вор, тре ба ло би да пред ста -
вља из раз во ље и ком про ми са уго вор них
стар на да се на нај е фи ка сни ји и нај по вољ -
ни ји на чин ре гу ли шу пи та ња од су штин ског
зна ча ја за со ци јал но – еко ном ски по ло жај
за по сле них на же ле зни ци, на ро чи то ако се
има у ви ду ви ше де це ниј ско кон стант но за -
о ста ја ње у про се ку за ра да и усло ва ра да у
од но су на за по сле не у дру гим јав ним пред -
у зе ћи ма и јав ном и др жав ном сек то ру. За -
јед нич ки за да так по сло вод ства и син ди ка -
та тре ба ло би да бу де уна пре ђе ње и по -
бољ ша ње сте че них уго во ре них пра ва, а не
њи хо ва ре стрик ци ја и ста вља ње за по сле -
них и њи хо вих пред став ни ка у го ри и не по -
вољ ни ји по ло жај, јер то не ће до при не ти по -
бољ ша њу и уна пре ђе њу ме ђу соб ног од но -
са и за шти ти пра ва за по сле них.

– Ко лек тив ни уго вор, тре ба ло би да пред ста -
вља скуп ло гич них и на За ко ну и дру гим
усво је ним и ра ти фи ко ва ним до ку мен ти ма
за сно ван акт, ко ји ће пред ста вља ти за јед -
нич ку во љу и ин те рес по сло дав ца и за по -
сле них, та ко да Син ди кат же ле зни ча ра Ср -
би је пред ла же да се при сту пи из ра ди пот -
пу но но вог Ко лек тив ног уго во ра, ка да се за
то стек ну усло ви, од но сно, ка да се де фи -
ни тив но усво ји бу ду ћа ор га ни за ци ја Дру -
штва и ка да се усво је на ја вље ни За ко ни
ко ји су осно ва за из ра ду Ко лек тив ног уго -
во ра.

POSLODAVAC PREDLO@IO
IZMENE I DOPUNE
KOLEKTIVNOG UGOVORA
Predlog neprihvatqiv za Sindikat `elezni~ara Srbije
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Ка ко би члан ство би ло у пот пу но сти ин фор -
ми са но о на ве де ном пред ло гу по сло дав ца и да
би мо гла да се упо ре де пред ло же на ре ше ња са
по сто је ћим, у по гле ду оства ри ва ња по је ди них
пра ва за по сле них, као до да так у овом бро ју до -
но си мо ин те грал ни текст Пред ло га из ме на и до -
пу на Ко лек тив ног уго во ра (Анекс).

У ме ђу вре ме ну, 24.9.2013. го ди не, Син ди кат
же ле зни ча ра Ср би је, Уни ја син ди ка та срп ских
же ле зни ца и Син ди кат из вр шних слу жби срп -
ских же ле зни ца, до ста ви ли су свој – за јед нич ки
пред лог пре чи шће ног тек ста Ко лек тив ног уго во -
ра за „Же ле зни це Ср би је“ а.д, са пред ло гом ње -
го вих из ме на и до пу на, чи ји је са став ни део

При лог I, ко ји тре ба уса гла си ти са Пра вил ни ком
о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва у „Же -
ле зни це Ср би је“ а.д. 

Са на ве де ним пре чи шће ним тек стом Ко лек -
тив ног уго во ра, са пред ло гом из ме на и до пу на,
члан ство мо же да се упо зна пре ко сај та (www.szs-
ra ilsyn.org) Син ди ка та же ле зни ча ра Ср би је.

До за кљу че ња овог бро ја, ни је сти гао
од го вор по сло дав ца на наш пред лог, већ се
по но во ин си сти ра да да мо по је ди нач не при -
мед бе на пред лог по сло дав ца, за ко ји смо
из не ли став да је не при хва тљив.

П. Спасић

Pо ред ана ли зе ра да СЖС у пред ход -
ном пе ри о ду, ве ри фи ка ци је ман да та
но вим чла но ви ма РО, глав на те ма

сед ни це би ла је раз ма тра ње пред ло же ног анек -
са ко лек тив ног уго во ра од стра не по сло вод ства.

Ми ло рад Ве мић за ме ник пред сед ни ка СЖС,
пред се да ва ју ћи сед ни це, у увод ном де лу упо -
знао је чла но ве Ре пу блич ког од бо ра са ак тив но -
сти ма из ме ђу две сед ни це.

Ве мић је ис та као да је одр жан са ста нак пред -
сед ни штва СЖС са по сло вод ством, на ко јем су
пред сед ни ци ЈСО по ста ви ли по сло вод ству пи -
та ња из свог де ло кру га, а во ђе ни су и раз го во ри
ве за ни за бу ду ћу ор га ни за ци ју пред у зе ћа, као и
о ма те ри јал но – со ци јал ном по ло жа ју за по сле -
них.

Ве мић је да ље ис та као да је по сло вод ство
пред ло жи ло Анекс Ко лек тив ног уго во ра, па је
за ка за на сед ни ца Ко ми си је за из ра ду, пра ће ње
при ме не Ко лек тив ног уго во ра, ту ма че ње од ре -
да ба ко лек тив ног уго во ра и за шти ту пра ва рад -
ни ка.

За 14. ок то бар по сло да вац је за ка зао сед ни -
цу на ко јој ће се утвр ди ти це на раднoг са та за
на ред ни квар тал.

Са пред ло же ним Анек сом КУ од стра не по -
сло вод ства и за кључ ци ма Ко ми си је за ко лек -
тив но пре го ва ра ње, РО упо знао је Сло бо дан
Че дић пред сед ник Ко ми си је.

Че дић је ис та као да се Ко ми си ја са ста ла два
пу та, јед но гла сна од лу ка Ко ми си је је да се по -
ну ђе ни Анекс од стра не по сло дав ца од ба ци у
це ли ни, због на чи на на ко ји је до нет.

По ред то га Ко ми си ја је јед но гла сно за кључ -
ла да се по сло дав цу пред ло жи пред лог КУ ко ји
СЖС пред ло жио 2008. го ди не.

Ко ми си ја је ми шље ња да је не ло гич но пот пи -
са ти Анекс ко ји ће ва жи ти три го ди не, а исто -
вре ме но се ин си сти ра на до но ше њу но вог КУ,
та ко ђе у пред ло же ном анек су има не ло гич но -
сти, по го то ву у по гла вљу за ра де, та ко ђе има но -
вих рад них ме ста ко ја ни су уса гла ше на са При -
ло гом 1.

Да би се ра дио но ви КУ, нео п ход но је ура ди -
ти ме то до ло ги ју вред но ва ња по сло ва, чи ње нич -

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ОД БОР СЖС

ATAK NA RADNI^KA
I SINDIKALNA PRAVA
Predlo`eni Aneks KU, jo{ vi{e ugro`ava ionako lo{ materijalni polo`aj radnika. Novi
KU neophodan. Ugro`ena sindikalna prava.
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но ста ње о бро ју за по сле них и си сте ма ти зо ва -
них рад них ме ста, ис та као је Че дић.

Че дић је РО упо знао и са ста вом ко ми си је да
свим раз го во ри ма ве за ним за КУ мо ра оба ве зно
да при су ству је прд сед ник Ко ми си је или члан ко -
ми си је ко га овла сти пред сед ник ко ми си је, би ло
да је реч о сед ни ца ма пред сед ни штва СЖС или
сед ни ца ма по сло вод ства, ка да се раз го ва ра на
те му ко лек тив ног уго во ра.

Ја смин ко Пи је тло вић је ис та као да по ну ђе ни
анекс ни је пот пи сан од стра не СЖС, јер је став
пред сед ни штва да се ни шта не пот пи су је без
ста ва ко ми си је и од лу ке РО.

Го вор ћи о по ну ђе ном анек су, ге не рал ни се -
кре тар Пре драг Спа сић је ис та ко да је по сло да -
вац гла ви ак це нат дао на По гла вље X, усло ви
за рад син ди ка та.

Анекс је атак на ор га ни -
за ци о ну струк ту ру син ди -
ка та, што је у су прот но сти
са КУ и За ко ном о ра ду,
ис та ко је Спа сић.

По ред то га пред ло же -
ним анек сом ус кра ћу ју се
пра ва рад ни ка, с об зи ром
да се но вим анек сом сма -
њу ју на кна де за ноћ ни рад,
на кна де по осно ву смрт -
них слу ча је ва и још до ста
то га што у мно го ме угро жа ва иона ко лош ма те -
ри јал но – со ци јал ни по ло жај за по сле них.

Син ди кат мо ра би ти опре зан и ка да је реч о
но вој ор га ни за ци ји пред у зе ћа, уз то мо ра на сто -
ја ти да обез бе ди при су ство по сло дав ца на сед -
ни ца ма РО, на гла сио је Спа сић.

Ср ђан Ра ди са вље вић је ми шље ња да у си -
ту а ци ји до но ше ња ве ли ког бро ја ака та од ста не
по сло вод ства, а ко ји се од но се на нај зна чај ни ја
пи та ња за за по сле не на же ле зни ци, сед ни це

РО тре ба за ка зи ва ти нај ма ње је дан пу та ме сеч -
но, а ма те ри јал за сед ни це нео п ход но је бла го -
вре ме но обез бе ди ти и ди стри бу и ра ти на те рен,
ка ко би се чла но ви РО при пре ми ли за сед ни цу.

Да је враг од нео ша лу и да се мо ра ра ди ти
бр же, до вољ но го во ре и ре чи Де ја на Ђор ђи цо -
ви ћа ко ји ре че: ,,Ку ћа го ри, а ми че ка мо ва тро га -
сце“.

За пред ло же ни анекс КУ мо же се сло бод но
ре ћи да је ка та стро фа лан по за по сле не, ме ђу -
тим на ме сту је и ми шље ње Дра га на Ран ђе ло -
ви ћа да је не ло гич но да се за не ке ма ње бит не
ства ри ди же пра ши на, а да се о анек су ма ло ди -
ску ту је.

Це на рад ног са та за по след њи квар тал ће
веpоватно би ти 73,47 ди на ра, ме ђу тим по ста -
вља се пи та ње шта ће би ти са ре гре сом и то -
плим обро ком.

Пре драг Спа сић је, ка да је реч о ре гре су и
то плом обро ку, ис та ко да је у раз го во ри ма са ге -
не рал ним ди рек то ром би ло ре чи и на ову те му,
те да је ди рек тор ис та као да је не ло гич но да ре -
грес и то пли оброк бу ду са став ни део ко е фи ци -
јен та. СЖС ће и да ље на сто ја ти да се ре грес и
то пли обрк из дво је из це не рад ног са та.

По сле из ве шта ја Ву ко ми ра Бо жа ни ћа пред -
сед ни ка Из бор не ко ми си је за спро во ђе ње ван -
ред них из бо ра у СО УП ЗС Бе о град би ло је до -
ста по ле ми ка око ано ним них до пи са, ко ји ма се
оспо ра ва ју спро ве де ни из бо ри у овој СО.

РО је за кљу чио да при го вор мо же упу ти ти
са мо уче сник – уче сни ци из бо ра, а да не ма по -
тре бе рас пра вља ти о ано ним ним до пи си ма.

На сед ни ци је ве ри фи ко ван ман дат но вом
чла ну Ста ту тар ног од бо ра из ЈСО УП и ЗС Сло -
бо да ну Да ви до ви ћу, уме сто Ду шан ке Во ји но вић,

ко ја ви ше ни је члан СЖС и ман дат но во и за бра -
ној пред сед ни ци Сек ци је же на ЈСО СТП, Дра га -
ни Ди ко вић ко ја је на ову функ ци ју иза бра на
уме сто Сне жа не Сол до ко ја од ла зи у пен зи ју.

Сне жа на Сол до се за хва ли ла свим чла но ви -
ма РО на са рад њи с об зи ром да јој је ово би ла
по след ња сед ни ца РО у свој ству пред сед ни це
Сек ци је же на СЖС.

В. Ра до је вић
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Dва де сет пе та ре дов на сед ни ца од бо -
ра ЈСО ву че во зо ва, одр жа на је 3. сеп -
тем бра у ве ли кој са ли „Же ле зни це Ср -

би је“ а.д.. 
По усва ја њу днев ног ре да, пред сед ник ЈСО

ву че во зо ва Сло бо дан Мак си мо вић дао је реч
за ме ни ку пред сед ни ка СЖС Ја смин ку Пи је тло -
ви ћу. Пи је тло вић је ре као да је наш син ди кат за -
јед но са оста ла два ре пре зен та тив на син ди ка та
по кре нуо од ре ђе не ак ци је ве за не за пред у зе ће,
с об зи ром да од по ста вље ња ге не рал ног ди рек -
то ра ни је би ло по треб не ко му ни ка ци је са син -
ди ка ти ма. Ор га ни зо ва на је кон фе рен ци ја за
штам пу и на ја вље на дру га, као и ула зак у ра ди -
кал ни ју син ди кал ну бор бу, уко ли ко не бу де са -
стан ка син ди ка та са по сло вод ством. Ме ђу тим,
до тог са стан ка је до шло, где је ге не рал ни ди -
рек тор са сво јим нај бли жим са рад ни ци ма по -
звао сва три ре пре зен татив на син ди ка та.

Мак си мо вић је ис та као да је тај са ста нак  нај -
ва жни ји до га ђај ко ји се де сио у овом пе ри о ду.
На састан ку су отво ре не те ме о ко ји ма ће се
раз го ва ра ти, при че му сва ки син ди кат тре ба да
до ста ви  сво је пред ло ге по да тим те ма ма, о ко -
ји ма ће се рас пра вља ти по је ди нач но са сва ким
син ди ка том на не ком од сле де ћих са ста нака.
Те ме ко је су отво ре не су ве о ма бит не за функ -
ци о ни са ње „Же ле зни це Ср би је“ ад, а то су: 

1. Ин фор ма ци ја о ак тив но сти ма на ре струк -
ту ри ра њу „Же ле зни це Ср би је“ ад;

2. Ме ре штед ње и сма ње ње тро шко ва у „Же -
ле зни ца ма Ср би је“ ад;

3. По ве ћа ње оби ма пре во за ро бе и пут ни ка у
же ле знич ком са о бра ћа ју;

4. За јед нич ки за да ци по сло вод ства „Же ле -
зни це Ср би је“ ад и ре пре зен та тив них син -
ди ка та;

5. Ди на ми ка ра до ва и ре кон струк ци ја пру га:
Пан че во – Бе о град, на ко ри до ру Х и ХI и
ста ни ци Про коп;

6. Ре а ли за ци ја кре ди та ЕБРД IV и V;
7. Ра зно-ак ту ел на си ту а ци ја у „Же ле зни це

Ср би је“ ад.

У да љем то ку свог из ла га ња, Мак си мо вић је
ре као да су из не ти про бле ме ко ји нас нај ви ше
ти ште, а то су: да ли ће би ти со ци јал ног про гра -
ма, ка ко ће из гле да ти но ва ор га ни за ци ја и си -
сте ма ти за ци ја, да ли се пред ви ђа ви шак за по -
сле них и хо ће ли би ти при је ма но вих рад ни ка. 

На кра ју свог из ла га ња, Мак си мо вић је ка зао
да је на пред сед ни штву СЖС-а кон ста то ва но да
су из не на ђе ни то ком сед ни це и при је мом, да је
про ме њен од нос ру ко вод ства пре ма син ди ка ту
и да се на да ју да ће са рад ња у на ред ном пе ри -
о ду би ти мно го бо ља.

По дру гој тач ки днев ног ре да до не та је од лу -
ка да се спорт ске игре одр же на Зла ти бо ру у пе -
ри о ду од 18. до 21. септем бра.

Ми ло је Пе рић

ЈСО ВУ ЧA ВО ЗО ВА

MNOGO OTVORENIH TEMA
ZA RAZGOVOR
Predsedni{tvo sindikata S@S bilo je iznena|eno odvijawem sastanka, a u narednom
periodu o~ekuju da }e saradwa sa poslodavcem biti mnogo boqa
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Sед ни ца Од бо ра ЈСО ЗОВС одр жа на је
24. сеп тем бра, а сед ни ци је ис пред
пред сед ни штва СЖС, при су ство вао Ми -

ло рад Ве мић, за ме ник пред сед ни ка СЖС, док
ис пред по сло вод ства ни је би ло при сут них, иако
су би ли уред но по зва ни.

О ак ту ел ној си ту а ци ји у СЖС и пред у зе ћу го -
во рио је Мар јан Јан ко вић, пред сед ник ЈСО ЗОВС.

На кон упу ћи ва ња ве ли ког бро ја зах те ва да
се одр жи са ста нак са ге не рал ним ди рек то ром и
ме наџ мен том пред у зећа, до тра же ног са стан ка
до шло је 17. сеп тем бра.

Са стан ку, ко ји је тра јао че ти ри са та, при су -
тво ва ло је ком плет но пред сед ни штво СЖС, на
че лу са Мир ком Ла зи ћем, а пред сед ни ци ЈСО су
мо гли да пи та ју све што је ак ту ел но за за по сле -
не у њи хо вим де лат но сти ма.

Ла зић је у свом обра ћа њу из нео све про бле -
ме са ко ји ма се СЖС су сре ће, а ве за ни су за за -
по сле не на же ле зни ци („Си же“, број 193).

Мар јан Јан ко вић је го во ре ћи о про бле ми ма
за по сле них у ЗОВС – у да нас, ис та као да су гур -
ну ти у за пе ћак и да су им пла те нај ни же на Же -
ле зни ци Ср би је. По ка зав ши ге не рал ном ди рек -
то ру свој плат ни ли стић, он као по сло во ђа, на
лич ном при ме ру је до ку мен то вао, да му је пла -
та тек ко ји ди нар пре ко 30.000 ди на ра. Обе ћан
од го вор у пи са ном об ли ку до да нас ни је до био.

Јан ко вић је на са стан ку ре као, да је ге не рал -
ног ди рек то ра упо знао са чи ње ни ца ма и да су
усло ви за рад ка та стро фал ни. До ла зи зи ма, а
да се по пи та њу усло ва ра да у ра ди о ни ца ма ни -
шта се не ра ди, из ра зио на да ње да не ће би ти
хлад не као прет ход них го ди на.

Том при ли ком, као огро ман про блем ис та као
је не до статк ре зер вних де ло ва (да се ски да ју
де ло ви са јед них ко ла или ло ко мо ти ва и ста -
вља ју на дру ге), да се рад ни ци одав но пи та ју
„шта то бе ше ХТЗ опре ма?“.

По ста вље но је пи та ње при је ма рад не сна ге,
јер је чи ње ни ца да не ма при је ма по треб не рад -
не сна ге, а да је на ста вље на прак са при је ма
рад ни ка ми мо огла са и углав ном по пар тиј ској
ли ни ји.

Он је на гла сио да је на пи та ње, шта је са
пла ћа њем смен ског ра да, ге не рал ни ди рек тор
ре као, да ће сви рад ни ци који су по осно ву ту -
жбе за смен ски рад, ко ји су до би ли не ка сред -
ства, си гур но мо ра ти да их вра те.

Пред сед ни штво СЖС и Ко ми си је за из ра ду,
при ме ну и пра ће ње КУ су у це ло сти од би ли по -
ну ђе ни пред лог по сло водства за Анекс КУ, за -
кљу чио је сво је обра ћа ње Јан ко вић.

Сло бо дан Че дић, пред сед ник Ко ми си је био
је ми шље ња да је пред лог по ну ђе ног Анек са КУ,
као акт, по гу бан за рад ни ке и син ди ка те, до дав -
ши да је за јед нич ка Ко ми си ја ре пре зен та тив них
син ди ка та 9. сеп тем бра по сло вод ству по сла ла
свој Пред лог Анек са КУ. За јед нич ка Ко ми си ја
ре пре зен та тив них син ди ка та је на са стан ку усво -
ји ла и за кљу чак да не тре ба при хва та ти пре го -
во ре за Анекс КУ, већ да тре ба ући у по сту пак за
за кљу чи ва ње но вог КУ.

У овом тре нут ку по сло вод ству је по ну ђе на
оп ци ја КУ ко ја је уса гла ше на 2008. го ди не, а на
том са стан ку је ре чено, да се оче ку је да у но -
вем бру от поч ну пре го во ри за но ви КУ, ре као је
Че дић.

Ми ло рад Ве мић је сте као ути сак, да је ге не -
рал ни ди рек тор био ми шље ња да се на го ми ла -
ни про бле ми мо гу ре ши ти на јед ном са стан ку.
Ми шље ње син ди ка та је, да се пр во мо ра за вр -
ши ти ре струк ту ри ра ње пред у зе ћа, да се ура ди
си сте ма ти за ци ја, а по том пре го ва ра о уну тра -
шњим од но си ма и КУ. Он је оче ки вао да ће се
ге не рал ни ди рек тор ви ше ба ви ти со ци ја лом рад -
ни ка, али у овом раз го во ру о тим пи та њи ма ни је
би ло ре чи. Ве мић је ре као да до овог са стан ка,
у син ди кат ни је сти гао ни је дан до пис од стра не
по сло вод ства.

Дра ган Пе јић је на кра ју са стан ка пи тао, за -
што од по сло вод ства не ма ни ка квог зва нич ног
из ве шта ја, у пи са ном об ли ку, о те ми из ре че них
суд ских пре су да за смен ски рад или ма кар оба -
ве ште ња, да ће они ко ји су ту жбе до би ли мо ра -
ти да вра те до би је ни но вац?

Ве мић је од го ва ра ју ћи на ово пи та ње ре као,
да са оп ште ње тре ба да да по сло да вац, а не
син ди кат.

Сне жа на Сол дo

ЈСО ЗОВС 

GDE JE ZOVS DANAS?
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Sед ни ци Од бо ра ЈСО СТП ко ја је одр жа -
на 2. ок то бра при су ство вао за ме ник
пред сед ни ка СЖС, Ја смин ко Пи је тло вић.

На по чет ку сед ни це ве ри фи ко ва ни су ман да -
ти но вим чла но ви ма: Дра ги ши Во ји но вић и Дра -
га ни Ди ко вић, уме сто Но ва ка Ста но је вић и Сне -
жа ну Сол до, ко ји од ла зе у пен зи ју.

О ак ту ел ној си ту а ци ји го во рио је Дра ган Ран -
ђе ло вић пред сед ник ЈСО. Ско ро сва ко днев не
сме не ди рек то ра, ван ред ни до га ђа ји и ду го оче -
ки ва ни са ста нак пред сед ни штва СЖС са ге не -
рал ним ди рек то ром су обе ле жи ли пе ри од из ме -
ђу две сед ни це.

У из ла га њу ге не рал ног ди рек то ра, Дра го љу -
ба Си мо но ви ћа да те су смер ни це шта тре ба
ура ди ти на же ле зни ци.

План и про грам по сло ва ња, штед ња, пре воз
ро бе и пре воз пут ни ка, ре кон струк ци ја же ле зни -
це, без бед ност,  из ме не и до пу не КУ, кључ ни су
за дат ци у на ред ном пе ри о ду.

По де ла же ле зни це на три де ла: Ди рек ци ју за
пре воз, Ди рек ци ју за ин фра струк ту ру и део ко -
ме при па да ге не рал ни ди рек тор и ње гов ме наџ -
мент.

Пр во шта тре ба ура ди ти је пред лог про гра ма
по сло ва ња. Го во ри ло се да је рок за ње го ву из -
ра ду 1. сеп тем бар, али он још ни је ни за по чет.
Та ко ђе су за цр та ни ро ко ви за из бор ка дро ва
упра вља ња (1. но вем бар), као и из ра да но ве
си сте ма ти за ци је (5. но вем бар), али ни то ни је
ни за по че то.

Пла ни ра но је да се ура де КУ за три дру штва
(рок 15. но вем бар, што је не за ми сли во да ће се
ура ди ти до та да).

Но ва си сте ма ти за ци ја би тре ба ло да за жи ви
од 1. де цем бра, но ви де ће се да ли је и то
оствар љи во.

Ово де лу је пре ам би ци о зно и не ствар но, но
ви де ће се.

Ве о ма ва жна ме ра је штед ња, али она не
сме да угро зи без бед ност са о бра ћа ја. Ре зер -
вних де ло ва не ма, па се са јед ног ме ста ски да
да би се ста ви ло на дру го ме сто. У ре зер ви не -
ма мо ни је дан ме тар ши на.

Рад на бав не слу жбе је лош. Од по чет ка го ди -
не до да нас је на ба вље но са мо 4 од сто од пла -

ни ра ног. Не ма обра за ца за рад, па се фо то ко пи -
ра ју и они што не би сме ли.

Ја смин ко Пи је тло вић из но си да је осно ва код
из ра де КУ да се пла ни ра за кон ски рок од 45 да -
на, док по сло да вац сма тра да се то бр зо мо же
за вр ши ти. По ну ђен је Анекс КУ, но и ре пре зен -
та тив ни син ди ка ти, као и Ко ми си ја за из ра ду КУ
су то од би ли. Нео п ход но је да се ра ди и по гла -
вље 10 и При лог 1.

Гру бач Дра го љуб ни је за до во љан што смо
са дру гим син ди ка ти ма за јед но у пре го во ри ма,
по што са гле да ва њем ства ри СЖС је у про те -
клом пе ри о ду био ви ше пу та од њих из не ве рен.

Од го ва ра ју ћи му, Ран ђе ло вић из но си да су
сви син ди ка ти ко ји су са СЖС-ом за јед но у пре -
го во ри ма вр ло ко рект ни и да смо за јед но ја чи.

Ана Јо ва но вић пи та, шта ра ди ти и за по че ти
као ћер ка фир ме? Њих са да ни ко не ће, а по по -
тре би су же ле зни ча ри, са мо кад же ле зни ца има
ин те рес од њих.

Пред лог Дра га на Ран ђе ло ви ћа је да се у Не -
ги ко ла (кон крет но где ра ди Ана Јо ва но вић) мо -
ра по ве сти ини ци ја ти ва да се ор га ни зу је са ста -
нак са ди рек то ром и по сло вод ством  же ле зни -
це, ка ко би се они обра ти ли Вла ди.

Де јан Ђор ђи цо вић под се ћа да са мим ре -
струк ту ри ра њем пред у зе ћа до ла зи до ви шка
рад не сна ге. Рад ник не ма усло ве за рад. За од -
ла зак на пе ри о дич ни пре глед, ван ме ста бо рав -
ка, рад ник мо ра да че ка на пла ту днев ни це ми -
ни мум 30 да на. До шли смо до дна. Пла те су нај -
ма ње, и ово ужа сно ста ње је не из др жи во. Код
из ра де но вог КУ мо ра ју се за шти ти ти сви рад -
ни ци.

Ми ро слав Ву чић пи та шта је са из ја вом ге не -
рал ног ди рек то ра за из два ја ње то плог обро ка и
ре гре са. Си ту а ци ја у СТП-у је те шка. Раз два ја -
њем пред у зе ћа на пре воз ро бе и пре воз пут ни -
ка до шло је до ве ли ког ја ва шлу ка. Ни ко не зна
ка ко се ра ди. Има мно го не до ре че них те ле гра -
ма. На ре ђу је се не што што не мо же да се ура -
ди. Же ле зни ца све ви ше и ви ше про па да.

Од бор ЈСО да је пу ну по др шку Ко ми си ји за
из ра ду КУ, као и пред сед ни штву СЖС за све
пре го во ре ко је во де са по сло дав цем.

По днев ном ре ду би ла је и ана ли за ра да СО
као и ЈСО. Ре че но је да овај Од бор мо ра да по -

ЈСО СТП

PREAMBICIOZNI PLANOVI
POSLOVODSTVA
Sistematizacija do 1. decembra? Nema rezervnih delova. Podela na robu i putnike dovela
do java{luka 
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кре не ини ци ја ти ву за из ме ну Ста ту та за из бор -
ну 2015. го ди ну, као и про ме на Пра ви ла о ра ду.

Мом чи ло Ми ло је вић из но си да се пре воз ро -
бе и пре воз пут ни ка мо ра ју раз дво ји ти. Ро бу не
мо же да во ди са о бра ћај.

Дра го љуб Гру бач ста вља озбиљ не за мер ке
на лош мар ке тинг на шег син ди ка та. Ка ко при ву -
ћи члан ство?

Ја смин ко Пи је тло вић сма тра да има мо вре -
ме на за ре ор га ни за ци ју и да мо же мо да се ор га -
ни зу је мо. Већ су да ти не ки пред ло зи и смер ни -
це за бу ду ћу ре ор га ни за ци ју. Нај пре Вла да мо -
ра да из не се пред ло ге, па тек он да да син ди кат
ви ди ка ко ће!

Сне жа на Сол дo

Nа ше стој ре дов ној сед ни ци чла но ви
Од бо ра ЈСО нај ви ше па жње по све ти -
ли су ана ли зи раз го во ра из ме ђу Пред -

сед ни штва СЖС и ге не рал ног ди рек то ра Же ле -
зни ца Ср би је и при ме ни Ко лек тив ног уго во ра.

Ра до мир Ра ду син, пред сед ник ЈСО дао је ин -
фор ма ци ју са сед ни це Пред сед ни штва СЖС и
ге не рал ног ди ре то ра са ње го вим са рад ни ци ма.
Ре као је да је сед ни ца одр жа на на зах тев син -
ди ка та и због (не)са рад ње ко ја је по след њих
ме се ци на ре ла ци ји: син ди ка ти – по сло вод ство.
Сед ни ца је тра ја ла око че ти ри са та, али ни је би -
ла на оче ки ва ном ни воу у по гле ду зах те ва за
ре ша ва ње не ких го ру ћих пи та ња на ко ји ма син -
ди ка ти ин си сти ра ју. До бро је, ре као је Ра ду син,
да се кре ну ло са раз го во ри ма, па мо же мо оче -
ки ва ти и не ке ре зул та те. На по ме ну том са стан -
ку би ло је ре чи о по сло ва њу по је ди них де ло ва
пре у зе ћа, о те шко ћа ма у по сло ва њу, при хо ди ма
и рас хо ди ма. Та ко ђе, би ло је ре чи о из ме на ма у
КУ, као и усло ви ма ра да син ди ка та. Пред сед ни -
штво је од би ло по ну ђе ни текст пред ло га из ме на
КУ, јер je он по гу бан за рад ни ке.

На кон увод ног из ла га ња, ви ше ди ску та на та
инсистиралo je на ре ал но сти од стра не по сло -
вод ства.

По сто је ћи КУ као та кав мо ра се по што ва ти
без об зи ра да ли се он не ко ме сви ђа или не.
Про це ду ра за из ме не или до пу не КУ је ја сна и

не дво сми сле на. Она се мо ра по што ва ти као и
све од ред бе КУ ко је су на сна зи. По сло да вац не
мо же на сво ју ру ку ме ња ти или при ме њи ва ти
од ре ђе не од ред бе КУ ка ко ње му од го ва ра ју.

У ди ску си ји ко ја је во ђе на у по гле ду из ме на
од ред би КУ ко је је до ста вио по сло да вац, ре че -
но је да сва ки раз го вор тре ба при хва ти ти, али и
тра жи ти мак си мал ну за шти ту рад ни ка. Сте че на
пра ва рад ни ка тре ба бра ни ти, ис так ну то је на
кра ју. На кон ду ге и ис црп не ди ску си је до нет је
за кљу чак да тре ба ин си сти ра ти на при ме ни по -
сто је ћег КУ и на свим раз го во ри ма по пи та њу
евен ту ал них из ме на ко је не сме ју ићи на ште ту
рад ни ка.

На сед ни ци је да та и крат ка ин фор ма ци ја са
одр жа них ига ра ЈСО у Ба њи Вруј ци. Ре че но је
да је број уче сни ка био на ни воу пла ни ра ног и
да је све про те кло ка ко је пред ви ђе но. Ово је
пр ви пут да су син ди ка ти са ми фи нан си ра ли
све тро шко ве. Из ми ри ва ње оба ве за је у то ку.

На кра ју сед ни це Ву ко мир Бо жа нић под нео је
кра так из ве штај са одр жа них из бо ра у Син ди -
кал ној ор га ни за ци ји Бе о град. Ре као је да је све
про те кло ка ко Пра ви ла и Ста тут на ла жу. Пред -
сед ни ца у на ред ном пе ри о ду је Мир ја на Бла го -
је вић. Чла но ви Од бо ра су на кон из ла га ња Бо -
жа ни ћа ве ри фи ко ва ли ман дат но во и за бра ној
пре сед ни ци Бла го је вић.

Ду шан Ва си лић

ЈСО ЗС УП

NEREALNI PREDLOZI
POSLOVODSTVA
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Bа ња Вруј ци у пе ри о ду од 4. до 7. сеп -
тем бра, уго сти ла је уче сни ке два де сет -
пр вих спорт ских су сре та рад ни ка де-

лат но сти ЗОВС.
У пре див ном бањ ском ам би јен ту, две ста осам -

де сет уче сни ка  ига ра про ве ло је вре ме у дру -
же њу и спорт ским над ме та њи ма.

Спорт ска над ме та ња од ви ја ла су се на те ре -
ни ма хо те ла Вруј ци, у пет спорт ских ди сци пли -
на: пи ка ду, ша ху, сто ном те ни су, ма лом фуд ба -
лу и над вла че њу ко ноп ца.

Так ми че ња су про те кла у фер и ко рект ним
над ме та њи ма, а нај бит ни је је да ни је би ло по -
вре да уче сни ка.

У сто ном те ни су пр во ме сто осво ји ла је еки -
па син ди кал не ор га ни за ци је „15. април“ Ма киш,
из ко је је и нај бо љи сто но те ни сер, Жив ко Иг ња -
то вић, ду га је би ла еки па из Кра ље ва, док је
тре ће ме сто осво ји ла еки па из Но вог Са да.

Нај бо ља еки па у ша ху је еки па  Кра ље ва,
дру го ме сто осво ји ла је еки па „15. април“ Ма -
киш, док је тре ћа би ла еки па из Ру ме. Нај бо љи
ша хи ста на пр вој та бли је Ми ро слав Јо ва но вић
из еки пе ЗОВС Ниш.

У пи ка ду пр во ме сто осво ји ла је еки па Сом -
бо ра, дру го ме сто при па ло је еки пи ТОПК Бе о -
град, а тре ће еки пи из Но вог Са да. Нај бо љи
так ми чар у пика ду је На да Стар че вић, из сом -
бор ске еки пе.

По сле бес по штед них бор би у нај спо ред ни јој
спо ред ној ства ри, ма лом фуд ба лу, пр во ме сто
при па ло је еки пи „25. мај“ из Зе му на, дру го ме -

сто осво ји ла је еки па ТОПК Бе о град, тре ћа је
би ла еки па „15. април“ Ма киш.

Нај бо љи играч тур ни ра је из по бед нич ке еки -
пе Не над Пре до је вић.

У тра ди ци о нал но нај а трак тив ни јој ди сци пли -
ни, над вла че ње ко ноп ца, пр во ме сто осво ји ла је
еки па Ла по ва, дру го ме сто при па ло је еки пи
„25. мај“ Зе мун, тре ће ме сто осво ји ла је еки па
из Но вог Са да.

Нај ја чи ко но паш је из по бед нич ке еки пе Ла -
по ва, Иван На стић.

Све у куп ни по бед ник два де сет пр вих ига ра је
еки па „25. мај“ Зе мун са осво је них 65. бо до ва,

ЈСО ЗОВС

ZEMUNCIMA PRELAZNI PEHAR
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дру го ме сто осво ји ла је еки па Но вог Са да са
64 бо да, док је тре ће ме сто при па ло еки пи
„15. април“ Ма киш.

Еки пи Су бо ти це при па ла је на гра да за фер - плеј.
За вр шну ве че ру улеп ша ле су и на ше ко ле ги -

ни це, Мис ве че ри, Дра га на Ву јо ше вић из Зе му -

на, пр ва пра ти ља Дра га на Мар ко вић из Ма ки ша
и дру га пра ти ља На та ша Ла за ре вић из За је ча -
ра. На рав но и све ко ле ги ни це уче сни це спорт -
ских су сре та.

В. Р.

Sед ма ре дов на сед -
ни ца Од бо ра Сек -
ци је же на ЈСО

СТП, као и сед ни ца пред -
сед ни штва Сек ци је же на
СЖС одр жа не су 30. сеп -
тем бра.

За јед нич кој сед ни ци је
при су ство вао за ме ник пред -
се ни ка СЖС, Ја смин ко Пи -
је тло вић. О де ша ва њу из -
ме ђу две сед ни це го во ри -
ла је Сне жа на Сол до.

Због ко ри шће ња го ди шњих од мо ра сед ни це
ни су одр жа ва не у ју лу и ав гу сту, па су ко ле ги ни -
це са па жњом пра ти ле из ла га ње Ја смин ка Пи је -
тло ви ћа ко ји је из нео ак ту ел на де ша ва ња. Са -
ста нак из ме ђу по сло дав ца и син ди ка та упри ли -
чен је 17. сеп тем бра и то је прак тич но био пр ви
пра ви са ста нак са ге не рал ним ди рек то ром. Са -
ста нак је био ис цр пан и тра јао је че ти ри са та.
Пред став ни ци син ди ка та су мо гли да пи та ју све
што их ин те ре су је. Не ке од го во ре су од мах до -
би ли, а за не ке је обе ћан од го вор пи са ним пу тем.

По днев ном ре ду би ла је и тач ка из бо ра но ве
пред сед ни це Сек ци је же на Од бо ра ЈСО СТП.
До са да шња пред сед ни ца, Сне жа на Сол до, под -
не ла је остав ку на ову функ ци ју због од ла ска у
пен зи ју.

Ду ши ца Ву чић је да ла пред лог да то бу де
Дра га на Ди ко вић и тај пред лог је од стра не оста -
лих чла ни ца Од бо ра јед но гла сно по др жан. Ни је
би ло дру гих пред ло га, та ко да је Дра га на Ди ко -
вић иза бра на за пред сед ни цу Од бо ра сек ци је
же на ЈСО СТП.

На кон из бо ра, Ди ко -
ви ће ва се за хва ли ла на
по ве ре њу ко је су јој ука -
за ле ко ле ги ни це и обе -
ћа ла да ће се тру ди ти
да на ста ви рад где је
Сне жа на ста ла.

Од ла зе ћа пред сед -
ни ца је по же ле ла пу но
сре ће но во и за бра ној
пред сед ни ци и по ну ди -
ла по моћ у ра ду ка да
год је за тра же.

Чла ни це Пред сед ни штва Сек ци је же на СЖС
су се до го во ри ле да сво ју сед ни цу одр же 10. ок -
то бра и та да ве ри фи ку ју ман дат Дра га ни Ди ко -
вић ис пред ЈСО СТП.

До го во ре но је да се на на ред ној сед ни ци са -
чи ни план ра да до кра ја 2013. го ди не, ка ко би се
на те ре ну оба ве сти ле чла ни це Сек ци је же на о
ху ма ни тар ној ак ци ји.

С. С.

СЕК ЦИ ЈЕ ЖЕ НА ЈСО СТП

DRAGANA DIKOVI]
NOVA PREDSEDNICA

Sne`ana Soldo

Dragana Dikovi}
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Dа смо нај број ни ји, то се зна. Да смо
нај ор га ни зо ва ни ји, дру же љу би ви, нај -
ве се ли ји и са нај леп шим и нај сим па -

тич ни јим ко ле ги ни ца ма до ка за ли смо у три да -
на ко ли ко су тра ја ла спорт ска так ми че ња и
дру же ње чла но ва СЖС-а у Ни шком чво ру, по во -
дом да на Же ле зни ча ра Ср би је, 15-тог сеп тем -
бра.

Ини ци ја ти ва о ор га ни за ци ји рад нич ко – спорт -
ских ига ра у чво ру Ниш, по те кла је од Град ског
одбо рa, што је са за до вољ ством при хва ће но од
ста ра не свих чла но ва од но сно пред сед ни ка син -
ди кал них ор га ни за ци ја у ни шком чво ру. Дого -
воренa су так ми че ња: у пи ка ду, ша ху, сто ном
те ни су и ма лом фуд ба лу.

Спорт ске ак тив но сти су се од ви ја ле 11. и 12.
сеп тем бра, а три не сти је био од ре ђен за све ча -
ни ру чак и до де лу при зна ња и по кло на нај бо -
љим еки па ма и так ми ча ри ма.

Так ми че ње у фуд ба лу од ви ја ло се на спорт -
ском те ре ну Ма шин ске шко ле у Ни шу. Овом при -
ли ком се за хва љу је мо  ди рек тор ки шко ле ко ја
нам је усту пи ла те рен у тра же ном те р ми ну. Сва
оста ла так ми че ња су се од ви ја ла у управ ној
згра ди „Же ле зни це Ср би је“ а.д. на Тр гу Кра ља
Алек сан дра.

Же ле ли смо да се рад ни ци ни шког чво ра још
ви ше и бо ље упо зна ју и дру же кроз спорт ска
так ми че ња, по ка за ло се да смо ус пе ли у то ме.

Сва ка син ди кал на ор га ни за ци ја има ла је за -
вид не так ми ча ре у по је ди ним ди сци пли на ма. 

У пи ка ду је нај бо ља би ла син ди кал на ор га -
ни за ци ја ЗОП, ко ја је по ка за ла да у овој ди сци -
пли ни не ма пра вог ри ва ла, јер су са пре ко 30
кру го ва над ма ши ле сво је ко ле ги ни це. Нај у спе -

шни ја так ми чар ка би ла је Оти ли ја Ми чић (СО
ЗОВС),

Пр во ме сто у ша ху је при па ло еки пи СО
ЗОВС, што ни је из не на ђе ње, јер у сво јим ре до -
ви ма има ју ве о ма ква ли тет не так ми ча ре. Нај бо -
љи так ми чар био је Ми ро љуб Ла зић из по бед -
нич ке еки пе.

Нај не и зве сни је так ми че ње би ло је сто ном те -
ни су. На кра ју је сла ви ла еки па Ву че во зо ва, са
сво јим нај бо љим по је дин цем Дра га ном Јо ва но -
ви ћем.

Ма ли фуд бал, ди сци пли на ко ја иза зи ва и нај -
ви ше ин те ре со ва ња, та ко ђе је про те кла у за ни -
мљи вом так ми чар ском ду ху, из ко је је као по -
бед ник иза шла СО ТКП. Нај бо љи стре лац и по -
је ди нац у овој ди сци пли ни био је Де јан Цвет ко -
вић.

Три на е сти сеп тем бар, био је од ре ђен за све -
ча ни ру чак и дру же ње ко је ни је из о ста ло, као и
за по де лу на гра да нај бо љи ма.

У укуп ном пла сма ну ово го ди шњих РСИ Ни -
шког чво ра, нај бо ља еки па је би ла еки па Ву че
во зо ва, а пред сед ник Вла ди слав Јан ко вић је у
име сво је ор га ни за ци је при мио пе хар на ме њен
пр во пла си ра ној еки пи.

Скр ом ни по кло ни, ко је је обез бе дио Град ски
од бор из сво јих сред ста ва, по де ље ни су и нај -
бо љим по је дин ци ма у свим ди сци пли на ма.

У пре ле пом ам би јен ту ре сто ра на „Ку бу ра“,
уз при јат ну му зи ку, чла но ви СЖС-а ни шког чво -
ра по ка за ли су да су нај ве се ли ји. Ка ко и не би,
јер су по ред се бе има ли нај леп ше и нај сим па -
тич ни је ко ле ге ни це са ко ји ма је игра и ве се ље
по тра ја ло до ка сних ве чер њих са ти.

Го ран Ђо р ђе вић

ОД БОР СЖС ЧВО РА НИШ

KAD SE HO]E, MO@E SE!
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Nај пре је на сед ни ци од бо ра ове син ди -
кал не ор га ни за ци је, ко ја је одр жа на 18.
сеп тем бра, раз ма тра на ак ту ел на си ту -

а ци ја у пред у зе ћу и син ди ка ту.
У увод ном де лу ове сед ни це члан Од бо ра

ЈСО ТКС из ове син ди кал не ор га ни за ци је, Вла -
ди мир Ра до је вић упо знао је при сут не са ак ту ел -
но сти ма у пред у зе ћу, СЖС и ЈСО ТКС.

Ра до је вић је Од бор упо знао са хро но ло ги јом
(не)ди ја ло га на ре ла ци ји по сло вод ство – син ди -
ка ти же ле зни це, до ко јег је ипак до шло 27. ав гу -
ста, ис та кав ши да је основ ни циљ овог ди ја ло -
га, на ла же ње за јед нич ке плат фор ме за из ла зак
из кри зе, на го ми ла них про бле ма и по бољ ша ње
ма те ри јал но – со ци јал ног по ло жа ја за по сле них
на же ле зни ци.

„Син ди ка ти су ми шље ња да но ва ор га ни за -
ци ја на шег пред у зе ћа, зах те ва и но ву си сте ма -
ти за ци ју, ко ја је нео п ход на по што је ак ту ел на
ура ђе на на ште ту за по сле них, а на ро чи то за по сле -
них у из вр шним слу жба ма“, ис та ко је Ра до је вић.

Да ли ће и у ко јој ме ри син ди ка ти би ти укљу -
че ни у ак тив но сти око но ве си сте ма ти за ци је,
пи та ње је на ко је се тра жи од го вор? У сва ком
слу ча ју оба ве за син ди ка та је сте да бла го вре ме -
но и ар гу мен то ва но од ре а гу је, ако она ни је ва -
ља на и аде кват на по тре ба ма на те ре ну.

Сед ни ци Од бо ра при су ство ва ли су и Шеф
ОЈ за ТКП Кра ље во Ми ли во је Ми но вић, и са -
рад ник за РИВ/АВВ и РИЦ, Дра ган Па вло вић,
на зах тев Од бо ра СО, ка ко би се раз мо три ла
ак ту ел на си ту а ци ја у окви ру ОЈ.

Ра ду је чи ње ни ца да је до шло до по ве ћа ног
оби ма по сла, ме ђу тим, сва ким да ном при сут но
је до ста про бле ма, ко ји се огле да ју у не до вољ -
ном бро ју из вр ши ла ца, али и не до стат ку за -
штит них сред ста ва.

Је дан од нај ве ћих про бле ма је не ква ли тет на
обу ћа, ко ја се као и уни фор ме рет ко до би ја ју, па
су пре гле да чи ко ла и бра ва ри при ну ђе ни да ра -
де без од го ва ра ју ће за штит не обу ће, па ко ри сте
соп стве ну обу ћу, што је у су протнсти са свим
про пи си ма.

Не ре дов но снаб де ва ње за штит ним сред стви -
ма, уз њи хов лош ква ли тет, ди рек тан су атак на
без бед ност и здра вље за по сле них.

Упра во због то га, оправ да на је и од лу ка Од -
бо ра да се упу ти до пис Оде ље њу за без бед ност
и здра вље на ра ду Сек ци је за ин фра стук ту ру
чво ра Кра ље во, у ко јем се тра жи зва нич но ту -
ма че ње по ступ ка за по сле ног услед не до стат ка
за штит них сред става, оде ће или обу ће.

Шеф ОЈ, Ми но вић из нео је сво је ви ђе ње бу -
ду ће си сте ма ти за ци је, ис та кав ши да је нео п -
ход но по ве ћа ти број из вр ши ла ца, упра во због
по ве ћа ног оби ма по сла, по го то ву на пре глед -
ном ме сту у Кра гу је ва цу.

С об зи ром да на де лу пру ге пре ма Ле шку где
на ду жи ни од 100 ки ло ме та ра, не ма ни јед но
пре глед но ме сто, а че сте су по тре бе за ин тер -
вен ци јом пре гле да ча ко ла и бра ва ра, по треб но
је си сте ма ти зо ва ти рад но ме сто пу ту ју ћег пре -
гле да ча ко ла.

Ми но вић је та ко ђе ис та као и про блем ста ро -
сне струк ту ре за по сле них, из ра зив ши бо ја зан
да ће се, ако бу де со ци јал ног про гра ма, ја ви ти
ве ли ки про бле ми, об зи ром да има де ве то ро за -

СО ТКС KRAЉЕВО

SISTEMATIZACIJA,
PREMA OBIMU RADA
^lanove Sindikalne organizacije TKS Kraqevo u narednom periodu o~ekuje dosta obaveza,
a kako bi se one ispunile, ~lanovi Odbora su blagovremeno preduzeli sve neophodne
mere aktivnosti kako bi ih sproveli u delo
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по сле них ко ји има ју рад ни стаж из ме ђу 35 и 40
го ди на. Је дан пре гле дач ко ла већ у но вем бру
на вр ша ва 40 го ди на рад ног ста жа.

Пред сед ник син ди кал не ор га ни за ци је Алек -
сан дар Цвет ко вић пред ло жио је да и чла но ви
Од бо ра син ди кал не ор га ни за ци је ура де сво је
ви ђе ње бу ду ће си сте ма ти за ци је у окви ру ове
ОЈ, и са истом упо зна ју ру ко во ди о це до ни воа
Сек то ра за ТКП.

Осим о си сте ма ти за ци ји би ло је ре чи и о
усло ви ма ра да пре гле да ча ко ла и бра ва ра на
те ре ну, с об зи ром на ста ње ко ло се ка и ве ли ко
при су ство ам бро зи је и ра сти ња.

Као ово го ди шњи до ма ћи ни сла ве пре гле да -
ча ко ла, све ти Ко зма и Да мјан – Вра че ви, Од бор
син ди кал не ор га ни за ци је ТКС Кра ље во, је бла -
го вре ме но из вр ши ло при пре ме и усво јио по -
треб не од лу ке. Пред ло же но да пот пред сед ник
син ди кал не ор га ни за ци је Ми лан Ба ча ре вић и
чла но ви Од бо ра Дра ган Ва си ље вић и Вла ди -
мир Ра до је вић, оби ђу објек те, при ку пе по ну де и
лич но се уве ре у ква ли тет услу га.

По пи та њу ор га ни за ци је сла ве до не та је од -
лу ка да се до 15. ок то бра ве ћи део ак тив но сти
око ор га ни за ци је сла ве спро ве ду у де ло.

В. Ра до је вић

ПРЕД СЕ НИ ШТВО ЈСО ТКС

POSETA KOLEGAMA U
KRAQEVU

Пред се ни штво ЈСО ТКС је у ме ђу вре ме ну, 15. ок то бра, бо ра ви ло у по се ти син ди кал ној
ор га ни за ци ји ТКС Кра ље во и са чла но ви ма Од бо ра до го во ри ло про то кол за обе ле жа ва ње
сла ве пре гле да ча ко ла 14. но вем бра. 

При ли ком ове по се те, одр жан је и рад ни са ста нак са чла но ви ма Од бо ра син ди кал не ор -
га ни за ци је, ко јем су при су ство ва ле и ко ле ге ко је су по тур ну су ра ди ле. Чла но ве пред сед ни -
штва ЈСО ТКС на кра ћи са та нак при мио је и Шеф ОЈ ТКП Ми ли во је Ми но вић.

На зах тев чла но ва Од бо ра син ди кал не ор га ни за ци је ТКС Кра ље во, а у са рад њи са Ше -
фом ОЈ за ТКП Кра ље во и Ше фом Сек ци је за ин фра струк ту ру чво ра Кра ље во, из вр ше на је
на бав ка по треб ног ма те ри ја ла за кре че ње про сто ри ја на пре глед ном ме сту у Кра ље ву.

Лич ним ан га жо ва њем ко ле га Алек сан дра Цвет ко ви ћа и Вла ди ми ра Ра до је ви ћа и све -
срд ну по моћ свих оста лих за по сле них на овом пре глед ном ме сту, за све га три да на, све
про сто ри је у згра ди су окре че не, по сле ви ше од пет го ди на од ка да је згра да ре но ви ра на.

Тре ба ре ћи да сви за по сле ни бри жно чу ва ју, одр жа ва ју и укра ша ва ју про стор око згра де,
ре дов но уре ђу ју ћи пар ков ску по вр ши ну, са де ћи се зон ско цве ће, а из лич них сред ста ва и
син ди кал не чла на ри не об на вља ју ивен тар и вр ше по прав ке уре ђе ја.

Та ко су, у то ку про шле го ди не, ус пе ли да при ку пе сред ства за на бав ку и уград њу кли ма
уре ђа ја, чи ме су се би обез бе ди ли при јат ни је усло ве бо рав ка за вре ме вре лих лет њих да на.

По моћ не из о ста је ни за ини ци ја ти ве ко ле га са дру гих пре глед них ме ста ове ОЈ.

Д. Ва си ље вић



Vи ше од три ме се ца би ло је по треб но
да се стек ну усло ви за нор мал но функ -
ци о ни са ње син ди кал не ор га ни за ци је

УП ЗС Бе о град.
На и ме, од лу ком Ре пу блич ког од бо ра СЖС,

до не тој на сед ни ци одр жа ној 17. ма ја те ку ће го -
ди не, име но ва на је Из бор на ко ми си ја за спро -
во ђе ње ван ред них из бо ра за чла но ве Од бо ра и
но си о це функ ци ја у Син ди кал ној ор га ни за ци ји
УП ЗС Бе о град.

По сле утвр ђи ва ња ди на ми ке ре а ли за ци је од -
лу ке РО Из бор на ко ми си ја СЖС је спро ве ла из -
бо ре у овој Син ди кал ној ор га ни за ци ји.

Ка ко ра ни је по сто је ћим Пра ви ли ма о ра ду
ни су де фи ни са ни ор га ни за ци о ни де ло ви про це -
са ра да у ко ји ма су за по сле ни чла но ви ове Син -
ди кал не ор га ни за ци је, до не та је од лу ка да се
од ре де по ве ре ни ци за ор га ни за ци о не де ло ве,
бу ду ће по дру жни це, ка ко би се Из бор ној ко ми -
си ји по мо гло у ра ду, све у ци љу што успе шни је
ре а ли за ци је по ста вље ног за дат ка.

По ред то га оства рен је и још је дан би тан
циљ – пот пу но ин фор ми са ње члан ства и обез -
бе ђе на је јав ност у ра ду.

По сле утвр ђи ва ња пред ло га Пра ви ла о ра ду,
за ка за на је пр ва ван ред на сед ни ца Скуп шти не
СО ко ја је одр жа на 18. ју на, ка ко би се усво ји ла
но ва Пра ви ла о ра ду. Ка ко ни је би ло кво ру ма
за ка за на је но ва ван ред на сед ни ца Скуп шти не
ко ја је има ла кво рум и на ис тој су јед но гла сно
усво је на но ва Пра ви ла о ра ду.

На кон усва ја ња Пра ви ла о ра ду, Из бор на ко -
ми си ја до не ла је Од лу ку о рас пи си ва њу ван ред -
них из бо ра у Син ди кал ној ор га ни за ци ји УП ЗС
Бе о град. Исто вре ме но је из ра ди ла Упут ство о
спро во ђе њу ван ред них из бо ра, ко је је као и од -
лу ка о спро во ђе њу из бо ра јав но ис так ну та у
син ди кал ним по дру жни ца ма.

По сле одр жа них пред из бор них са ста на ка у
син ди кал ним по дру жни ца ма, по до ста ви за пи -
сни ка, Из бор на ко ми си ја је 3. сеп тем бра утвр -
ди ла Кан ди дат ску ли сту за из бор но си ла ца функ -
ци ја и чла но ве ор га на син ди кал не ор га ни за ци је
УП ЗС Бе о град и за ка за ла дру гу ван ред ну Скуп -
шти ну за 11. сеп тем бар 2013. го ди не.

На дру гој ван ред ној Скуп шти ни од 28 чла но -
ва, сед ни ци је при су ство ва ло 23 чла на, чи ме су
би ли ис пу ње ни сви усло ви да се Скуп шти на
одр жи.

За пред сед ни ка СО пред ло же на су два кан -
ди да та, Мир ја на Бла го је вић и Бран ка Ра до ји -
чић. Тај ним гла са њем, пу тем гла сач ких ли сти -
ћа, за но вог пред сед ни ка СО УП ЗС Бе о град
иза бра на је Ми р ја на Бла го је вић. Она је до би ла
18 гла со ва, док је дру ги кан ди дат Бран ка Ра до -
ји чић до би ла пет гла со ва.

Из бор пот пред сед ни ка СО и чла но ва Над -
зор ног од бо ра из вр шен је јав ним гла са њем с
об зи ром да је пред ло же но оно ли ко кан ди да та
ко ли ко се и би ра.

Но ви пот пред сед ник је ма ги стар Мом чи ло
Ко при ви ца зап слен у Сек ци ји за пре воз пут ни ка
Бе о град.

Но во и за бра на пред сед ни ца за хва ли ла се на
ука за ном по ве ре њу, по звав ши на са рад њу и ко -
рек тан од нос, ис та кав ши при том да је основ ни
циљ ома со вље ње и бор ба за сва ког чла на.

Пред но вим ру ко вод ством је до ста оба ве за и
на го ми ла них про бле ма ко ји се мо ра ју ре ши ти у
што кра ћем ро ку, у ин те ре су члан ства.

В. Ра до је вић
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СО УП ЗС БЕ О ГРАД

IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO

Mirjana Blagojevi}
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Sин ди кат же ле зни ча ра Ср бије су на кон -
фе рен ци ји пред ста вља ли: за ме ник
СЖС за еко ном ске по сло ве, ме ђу на род -

ну са рад њу и ин фор ми са ње Пи је тло вић Ја смин -
ко, пред сед ник ЈСО ЕТП Ћи рић Дра ган и пред -
сед ник ЈСО УП – ЗС Ра до мир Ра ду син.

Те ма стал не Кон фе рен ци је би ла је: „Ути цај
пр ва три па ке та на же ле знич ке рад ни ке и ко ри -

сни ке пре во за и ка ко ути ца ти на до но си о це од -
лу ка за четвр ти же ле знич ки па кет“.

По сле увод ног из ла га ња и пред ста вља ња
уче сни ка Кон фе рен ци је, уче сни ци су ис та кли
сво ја за па жа ња о при ме ни прет ход на три па ке -
та, од но сно о про це си ма ре ор га ни за ци је же ле -
зни це у сво јим сре ди на ма и окру же њу.

Пред став ник Пољ ске је ци ти рао Џон Лоа, ка -
да су га пи та ли, да ли же ли да се при кљу чи

XXIII СТАЛ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЕВРОП СКИХ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ СИН ДИ КА ТА

LIBERALIZACIJA NA [TETU
ZAPOSLENIH
U Trogiru je, 26. septembra, odr`ana XXIII stalna Konferencija eropskih `elezni~kih
sindikata na kojoj su prisustvovali predstavnici iz: Poqske, Rumunije, Ma|arske,
Bugarske, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije, Slovenije,
Hrvatske i Srbije

DRU@EWEM DO PRIJATEQSTVA
Od 18. do 21. septembra na Zlatiboru su odr`ane XVIII-e Radni~ko sportske igre ~lanova
JSO Vu~a vozova

Pре див ни пре де ли Зла ти бо ра су ове го -
ди не уго сти ли  чла но ве ЈСО Ву ча во -
зо ва. На из ма ку ле та и уз ле по вре ме,

одр жа не су 18. Рад нич ко спорт ске игре. Уче сни -
ци ма су на рас по ла га њу би ле пре ле пе ви ле и
спорт ски те ре ни, а све у ор га ни за ци ји ту ри стич -
ке аген ци је „ Ања – турс “ са Зла ти бо ра. Зла ти -
бор је до че као уче сни ке и го сте оку пан сун че -
вим зра ци ма и на тај на чин сви ма по же лео
до бро до шли цу.

Све ча но отва ра ње РСИ ЈСО ВВ „Зла ти бор
2013.“, про те кло је у ср дач ној ат мос фе ри и за -
до волљству, због по нов ног су сре та ста рих при -
ја те ља и због скла па ња но вих по знан ста ва. И
ове игре су по твр ди ле да је дру же ње и раз го вор
из ме ђу ко ле га нај бо љи на чин да се ме ђу соб но
бо ље раз у ме мо, а са мим тим на ђе мо на чин да
по мог не мо јед ни дру ги ма.

Зла ти бор је по ка зао сву сво ју ле по ту. Омо гу -
ћио је љу би те љи ма при ро де и они ма ко ји су пр -
ви пут на овој пла ни ни, да по ле пом вре ме ну
оби ла зе и ужи ва ју у ча ри ма ове ле по ти це. Уве -
че су пре мо ре ни и ис цр пље ни уче сни ци ига ра
мо гли да се опу сте уз му зи ку у ре сто ра ни ма или
уз ла га ну ве чер њу шет њу.

За вр шно ве че је ор га ни зо ва но у ре сто ра ну
„Руј но“. Пред сед ник ЈСО Ву ча во зо ва Сло бо -

дан Мак си мо вић обра тио се уче сни ци ма и го -
сти ма ига ра и за хва лио им се на уче шћу и на
пре див ној ат мос фе ри то ком ових ига ра. По же -
лео је што ско ри ји по нов ни су срет и дру же ње.
По здра вио је за ме ни ка пред сед ни ка СЖС-а Ми -
ло ра да Ве ми ћа, пред сед ни ка ЈСО-а СТП и
чла на Скуп шти не „Же ле зни це Ср би је“ а.д. Дра -
га на Ран ђе ло ви ћа, као и бив шег Се кре та ра
ЈСО ВВ, а са да пен зи о не ра Ми ле та Ма рин ко -
ви ћа и за хва лио им се што су сво јим при су -
ством уве ли ча ли игре и све ча ност по во дом за -
вр шет ка 18-их РСИ ЈСО Ву ча во зо ва.

Све ча на ве че ра је по тра ја ла до ју тар њих ча -
со ва уз ве се ље у пре див ном ам би јен ту ре сто -
ра на и уз до бро пи ће и спе ци ја ли те те Зла ти бор -
ске ку хи ње.

Ове игре су по ка за ле да су ова кви ску по ви
по треб ни же ле зни ча ри ма, без об зи ра на све ве -
ћу бес па ри цу и све те жу фи нан сиј ску си ту а ци ју.
Са мо ује ди ње ни и за јед нич ким сна га ма мо же мо
озбиљ но уче ство ва ти у бор би за на ша пра ва и
за шти ти сво јих ин те ре са у пред сто је ћим те -
шким вре ме ни ма, ко ја нас оче ку ју то ком ре -
струк ту ри ра ња на шег пред у зе ћа.

Син ди кат, то смо ми. Же ле зни ца, то смо ми.

Сло бо дан Мак си мо вић
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Фран цу ској ре во лу ци ји, он је од го во рио, да му
тре ба ма ло ви ше вре ме на за од го вор, јер ре во -
лу ци ја до но си ко ре ни те про ме не. Пре ма ње го-
вом ми шље њу, и о до са да шњем про це су ли бе -
ра ли за ци је же ле знич ког тр жи шта, мо же се за -
кљу чи ти да су про ме не на же ле зни ци до не те
ис  хи тре но, па су за то и ре зул та ти ло ши.

Европ ска уни ја је же ле ла јеф ти ни је и бр же
же ле зни це и тај про цес, гру бо гле да но, у свим зе   -
мља ма у ко ји ма је про цес по кре нут или је за вр -
шен, до вео је до сма ње ња бро ја рад ни ка, а што
је ди рект но пру зро ко ва ло угро жа ва ње без бе д но -
сти рад ни ка, али и тре ћих ли ца (ко ри сни ка услу -
га) у про це су од ви ја ња же ле знич ког са о бра ћа ја.

У освр ту на при ме ри ма за пад них зе ма ља
Евро пе, у ве зи при ме не до са да шњих же ле знич -
ких па ке та, мо же се уочи ти да је Не мач ка ус пе -
ла да се од у пре зах те ви ма Европ ске ко ми си је и
за др жа ла је је дин стве ни Хол динг, а Ен гле ска је
пр ва из вр ши ла ли бе ра ли за ци ју са ци љем штед -
ње, али су суб вен ци је знат но ве ће, па са да по -
ку ша ва ју да се вра те у окри ље др жа ве, док је у
Фран цу ској ура ђе на ана ли за из ко је се јасно ви -
ди да ли бе ра ли за ци ја не до но си ни шта до бро
ни же ле зни ци, а ни ко ри сни ци ма услу га.

Пред сед ник Син ди ка та же ле зни ча ра Хр ват -
ске, Зо ран Мар шић, ис ти че да је Хр ват ска же ле -
зни ца по де ље на на два хол дин га и пет дру шта -
ва и та по де ла се на ста вља у ци љу сма ње ња
бро ја за по сле них, а што се опет јав но сти об ја -
шња ва, као усло вља ва ње ди рек ти ва ма Европ -
ске уни је.

Син ди ка ти на же ле зни ца ма су у си ту а ци ју да
је све те же ар гу мен то ва но бра не рад на ме ста,
јер се на ру ко во де ћа ме ста по ста вља ју по ли -
тич ки ка дро ви, без об зи ра на пре по ру ке и за ко -
не ЕУ.

„У Хр ват ској се вр ше пре го во ри са опе ра те -
ром „Грандергруп“ из Ру му ни је за пре у зи ма ње
те рет ног са о бра ћа ја, па ће мо на жа лост би ти
пр ва же ле зни ца у ре ги о ну ко ја ће из гу би ти те -
рет ни са о бра ћај што нам не ће до не ти ни шта до -
бро, а пред сто ји нам ве ли ка бор ба за очу ва ње
рад них ме ста“, за кљу чу је Мар шић.

Пред став ни ци Ру му ни је ис ти чу да је „Гран-
дергруп“ при ва ти зо вала ру мун ске же ле зни це и
да Гран дер по сле при ва ти за ци је Хр ват ских же -
ле зни ца има за циљ да при ва ти зу је те рет ни са -
о бра ћај у Ср би ји и Ма ке до ни ји.

Ма ђар ски пред став ни ци сма тра ју да за пад не
зе мље Евро пе има ју ин те ре се у ис точ ним зе -
мља ма Евро пе и знат но га ко ри сте, јер има ју
би љи про стор за ло би ра ње, па је за то њи хов
од го вор од луч но „НЕ“ при ва ти за ци ји и уло зи
Европ ске же ле знич ке аген ци је.

Из све га ре че ног, мо же се из ву ћи по у ка, да
су до са да шње ре фор ме и ре ор га ни за ци је же ле -
знич ких си сте ма, дири го ва не са три прет ход на
па ке та, ни јед ној зе мљи у окру же њу ни су до не ла
ни шта до бро, а нај ви ше ште те је на не то пре
све га за по сле ни ма.

За кљу чак уче сни ка кон фе рен ци је је, да ста -
во ве и ме ре же ле знич ких син ди ка та тре ба за у -
зи ма ти пре до но ше ња од лу ка Вла да о ор га ни -
за ци о ним про ме на ма на осно ву ди рек ти ва ЕУ,
јер ће на кон то га мо ћи да се раз ма тра ју са мо
по сле ди це ова квих про це са.

Те ма че твр тог па ке та за сно ва на је на ва жним
ета па ма ли бе ра ли за ци је ко ја се ба зи ра ју на је -
дин стве ном Европ ском тр жи шту и та по ли ти ка
је кре ну ла 1991. го ди не, а па кет књи га је кре нуо:

I. ПА КЕТ 2001. год. ПРЕ ВОЗ РО БЕ
II. ПА КЕТ 2004. год. ЕВРОП СКА ЖЕ ЛЕ З -

НИЧ КА АГЕН ЦИ ЈА (пре воз ро бе)
III. ПА КЕТ 2007. год. ОТВО РЕ НО МЕ ЂУ НА -

РОД НО ТР ЖИ ШТЕ (пре воз пут ни ка)
IV. ПА КЕТ пла ни ран за 2013. год. Ли бе ра -

ли за ци ја се на ста вља

Ва жне ета пе ли бе ра ли за ци је:
1991. го ди не, до но ше ње Ди рек ти ве 440/91
2001. го ди не, до но ше ње 1. же ле знич ког па ке та
2004. го ди не, до но ше ње 2. же ле знич ког па ке та
2007. го ди не, до но ше ње 3. же ле знич ког па ке та
2013. го ди не, пред ста вља ње 4. же ле знич ког па ке та



20 Septembar/Oktobar 2013.

EТФ дан де ло ва ња за же ле знич ке рад -
ни ке 9. ок то бра је био успе шан. Же ле -
знич ки син ди ка ти ши ром Евро пе су се

за јед но ак ти ви ра ли ка ко би по ка за ли да од би ја -
ју ли бе ра ли за ци ју и це па ње же ле знич ког сек то -
ра. Сви же ле знич ки рад ни ци су од луч ни да од -
бра не сво је по сло ве и ква ли тет же ле знич ког
пре во за од ло ги ке ко ја има ин те рес са мо у по -
већа њу про фи та.

Чла но ви Европ ског Пар ла мен та су има ли мо -
гућ ност да до бро чу ју глас европ ских же ле знич -
ких рад ни ка пре раз го во ра о 4. же ле знич ком па -
ке ту 14. ок то бра и гла са ња у ко ми те ту ТРАН,
26. oк то бра 2013. го ди не.

Владе европ ских зе ма ља и ми ни стри са о -
бра ћа ја су кон так ти ра ни у не ко ли ко др жа ва ка -
ко би им се упу ти ла за бри ну тост син ди ка та у ве -
зи са ди ску си јом у Са ве ту. 

Син ди ка ти су ор га ни зо ва ли се ри ју ак ци ја ка -
ко би ин фор миса ли пут ни ке о ри зи ци ма 4. же -
ле знич ког па ке та у ве зи са ква ли те том же ле -
знич ких услу га. Ин фор ма тив ни пул то ви и де ље -
ње про па гад ног ма те ри ја ла у ста ни ца ма и у во -
зо ви ма ор га ни зо ва ни су ско ро сву да.

Об ја вље ни су исеч ци из штам пе и ор га ни зо -
ва не су кон фе рен ци је за штам пу, да се ме ди ји
ин фор ми шу о пред у зе тим ак ци ја ма и ста во ви ма
о 4. же ле знич ком па ке ту.

ЕТФ је о де цен тра ли зо ва ном да ну де ло ва ња
оба ве стио европ ску штам пу. Лист „Bulletin Europe“
ко ји је но ви днев ни из вор ин фор ма ци ја о европ -
ским по сло ви ма, ко ји нај ви ше чи та ју кре а то ри
европ ске по ли тике, је 9. ок то бра по све тио је дан
део да ну де ло ва ња.

Чла но ви Европ ског Пар ла мен та за пре воз и
Ко ми те ти за за по шља ва ње су ин фор ми са ни о
да ну де ло ва ња од стра не ЕТФ-а.

Шта је прет хо ди ло 4. па ке ту?
Европ ска ко ми си ја пред ста вља сво ју ви зи ју

пу тем зе ле них и бе лих књи га. Та ви зи ја се оства -
ру је у об ли ку ди рек ти ва и смер ни ца.

Ци ље ви бе ле књи ге су:
Сма њи ти ис па ра ва ње пли но ва и га со ва у

тран спор ту до 2050. год. за 60 %
Сма ње ње са о бра ћај них не сре ћа за по ло ви -

ну до 2020. го ди не.
Је дин ствен це нов но/по ре зни си стем за све

об ли ке пре во за до 2016. го ди не.
Ин тер на ли за ци ја спољ них тро шко ва до 2020.

го ди не.

Шта ће се до го ди ти на же ле зни ци?
– пот пу на ли бе ра ли за ци ја же ле знич ког тр жи -

шта, укљу чу ју ћи и пут нич ки са о бра ћај
– мре же пру га ве ли ких бр зи на до 2050. го ди -

не. Удво стру че ње по сто је ће мре же до 2030.
го ди не.

– ор га ни за циј ско одва ја ње услу га пре во за од
ин фра струк тку ре

– пре воз те рет ног са о бр ћа ја пре ко 300 km
пре у сме ри ти са пу те ва на ре ке или же ле -
зни це до 2030. го ди не.

– што је мо гу ће ве ћи део пут нич ког са о бр ћа -
ја пре не ти на же ле зни цу до 2050. го ди не.

По ру ка ЕТФ-у и Европ ској ко ми си ји са XXIII
стал не Кон фе рен ци ја европ ских же ле знич ких
син ди ка та о IV па ке ту ме ра: не ће би ти си гур ни -
је, јеф ти ни је и удоб ни је, јер и овај па кет ме ра
знат но сма њу је број за по сле них у же ле знич ком
си сте му.

Ја смин ко Пи је тло вић

ЕТФ КАМ ПА ЊА ЗБОГ 4. ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОГ ПА КЕ ТА

9. OKTOBAR 2013.
ETF DAN DELOVAWA ZA
@ELEZNI^KE RADNIKE
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Бел гиј ски син ди ка ти ACOD-CGSP и ACV-CSC
Transcom су 15. ок то бра ор га ни зо ва ли кон фе -
рен ци ју у Бри се лу на ко јој су узе ли уче шће из -
ве сти о ци Said El Kadraui (Упра вља ње и кон ку -
рен ци ја са отво ре ним при сту пом), Ме тју Грош
(ПСО Ре гу ла ти ва) и Фре де рик Дер ден (из ве сти -
лац у Ко ми те ту ЕМПЛ). ЕТФ је пред ста вља ла
За ме ни ца Ге не рал ног Се кре та ра Са би не Трир.

Из ја ве о по др шци „ЕТФ Дан де ло ва ња за же -
ле знич ке рад ни ке“ је до би ла Ка ро ла Фиш бах
Пи тел, ге не рал ни се кре тар Европ ске Фе де ра ци -
је Син ди ка та у Јав ном Сек то ру (ЕП СУ) и не мач -
ка стран ка DIE LINKE.

ЕТФ је до био из ве шта је о де ло ва њу син ди -
ка та, при пад ни ка ЕТФ .

На кон фе рен ци ји у Тро ги ру, где су уче ство -
ва ли и пред став ни ци СЖС, ре че но је од луч но
НЕ ова ко пред ло же ном 4. па ке ту.

[ta se de{ava u Evropskom
Parlamentu?

Тран спорт ни Ко ми тет (ТРАН) се су срео у Бри -
се лу 14. ок то бра и имао раз го во ре о 4. же ле -
знич ком па ке ту. Ше сто ро из ве сти ла ца је украт -
ко пред ста ви ло сво је из ве шта је и чла но ви Ко -
ми те та су об ја сни ли сво је до пу не и из ме не.

Укуп но је пред ста вље но ви ше од 2200 аманд -
ма на у 6 из ве шта ја.

Из ве сти о ци и чла но ви Ко ми те та ће, у на ред -
ном пе ри о ду, по ку ша ти да про на ђу мо гу ће ком -
про ми сне аманд ма не да би скло пи ли до го во ре
уна пред и да би из бе гли гла са ње за сва ки по је -
ди нач ни аманд ман.

Гла са ње ће би ти оба вље но 26. но вем бра.
Је дан аманд ман за од ба ци ва ње из ме на о

Ре гу ла ти ви ПСО – као што је ЕТФ тра жио – је
пред ло жи ла је ди но по ли тич ка гру па ци ја ГУЕ/НГЛ
и члан Европ ског Пар ла мен та Улвс ког (С&Д,
Швед ска) и ван Да лен (ЕЦР, Хо лан ди ја). 

Аманд ман за од ба ци ва ње Вла ди ног пред ло -
га – ко ји опет тра жи ЕТФ – је пред ло жи ла гру па -
ци ја ГУЕ/НГЛ и члан Европ ског Пар ла мен та
Улвс ког. Оста ле аманд ма не за по бољ ша ње тек -
ста, на ро чи то о тех нич ком де лу пред ста вио их
је, по зах те ву ЕТФ-а, дру ги члан Европ ског Пар -
ла мен та.

Гла са ње свих чла но ва Европ ског Пар ла мен -
та (пр во чи та ње) се и да ље пла ни ра за фе бру -
ар 2014.го ди не.

[ta se de{ava u Savetu Ministara
Saobra}aja?

Са вет се убр за но фо ку си ра на на пре до ва ње
у тех нич ком де лу овог па ке та.

Са вет Ми ни ста ра Са о бра ћа ја се већ сло жио
о за јед нич ком при сту пу за ди рек ти ву о ин тер о -
пе ра бил но сти у ју ну 2013. и 10. ок то бра, Ми ни -

стри су се сло жи ли о оп штем при сту пу за но ва
пра ви ла ра ди без бед но сти европ ских же ле зни ца.

Мо гу ће је да ће у де цем бру, у Тран спорт ном
Са ве ту, до ћи до до го во ра и о Ди рек ти ви Европ -
ске Же ле знич ке Аген ције. У том слу ча ју Са вет и
Европ ски Пар ла мент би већ мо гли да за поч ну
пре го во ре и да по сто ји мо гућ ност да до ђу до
спо ра зу ма о тех нич ком де лу па ке та пре Европ -
ских Из бо ра у 2014.го ди ни.

Ово би за до во љи ло ин ду стри ју ко ја ве о ма
ин си сти ра на по тре би да до би је одо брен тех -
нич ки део што пре и он ће прак тич но по де ли ти
па кет.  

VESTI IZ ETF @ELEZNI^KE SEKCIJE

У сеп тем бру, ЕТФ и ЦЕР (За јед ни ца Европ -
ских Же ле зни ца) су се до го во ри ли о за јед нич -
ком ста ву „Со ци јал ни аспек ти и за шти та рад ни -
ка у кон ку рент ском под но ше њу по ну да за јав не
же ле знич ке услу ге пре во за и у слу ча ју из ме не
же ле знич ког опе ра те ра“.

У за јед нич ком ста ву, со ци јал ни парт не ри при -
зна ју да су до бри со ци јал ни стан дар ди и са обе
тач ке гле ди шта, и рад ни ка и по сло да ва ца, су -
штин ски услов за пру жа ње услу га до брог ква ли -
те та.

Област уло ге на дру штве ном ни воу ће би ти
ство ре на утвр ђи ва њем оба ве зу ју ћих со ци јал них
стан дар да као што су зара де, рад но вре ме,
здрав ство и за шти та и обра зо ва ње (на на ци о -
нал ном, ре ги о нал ном или ло кал ном ни воу) ра -
ди за шти те по сто је ћих усло ва ра да у тре нут ку
про ме не опе ра те ра.

За јед нич ки став та ко ђе ка же да „оба ве зно
пре ба ци ва ње осо бља у слу ча ју про ме не опе ра -
те ра ће та ко ђе оси гу ра ти на ста вак услу га за
пут ни ке и тран спорт не ор га не.“

KAMPAWA SE NASTAVQA

Бор ба за од бра ну европ ских же ле зни ца и на -
ших рад них ме ста од прет ње да ље ли бе ра ли за -
ци је и по де ле и да ље ни је го то ва.

9. ок то бар је са мо био по че так на ше кам па -
ње и прав на про це ду ра за 4. же ле знич ки па кет
ће се на ста ви ти и у на ред ном пе ри о ду.

Сле де ћи су срет ће би ти, об је ди ње не де мон -
стра ци је ко је ће ЕТФ ор га ни зо ва ти ис пред Европ -
ског Пар ла мен та у Стра збу ру, по во дом пле нар -
ног гла са ња за пр во чи та ње.

МО РА МО И ДА ЉЕ БИ ТИ УЈЕ ДИ ЊЕ НИ,
МО РА МО НА СТА ВИ ТИ ДА БУ ДИ МО СВЕСТ
МЕ ЂУ РАД НИ ЦИ МА И ПУТ НИ ЦИ МА И ДА

ВР ШИ МО ПРИТИ САК НА КРЕ А ТО РЕ
ПО ЛИ ТИ КЕ НА НА ЦИ О НАЛ НОМ И

ЕВРОП СКОМ НИ ВОУ !
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U ор га ни за ци ји На ци о нал не фе де ра ци је
син ди ка та же ле зни ча ра Ру му ни је, у ме -
сту Му ри јол одр жа на је, од 1. до 4. ок -

то бра, ме ђу на род на кон фе рен ци ја син ди ка та же -
ле зни ча ра, на ко јој су уче шће у ра ду узе ле
де ле га ци је до ма ћи на Ру му ни је, за тим Не мач ке,
Ита ли је, Ма ђар ске, Укра ји не и Ср би је, као и
пред став ни ци Вла де Ру му ни је – Ми ни стар ства
са о бра ћа ја.

Де ле га ци ју Ср би је чи ни ли су пред сед ник СЖС
Мир ко Ла зић и ге не рал ни се кре тар Пре драг Спа -
сић. По ред де ле га ци је СЖС, из Ср би је кон фе -
рен ци ји су при су ство ва ли и пред став ни ци Град -
ског од бо ра Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср -
би је Но ви Сад, на че лу са пред сед ни ком Вла ди -
ми ром Гво зде но ви ћем и чла ном од бо ра Сло бо -
да ном Ско ки ћем, ко ји је члан од бо ра ис пред
СЖС.

Кон фе рен ци ја је об ра ђи ва ла две те ме: „Ре -
струк ту ри ра ње же ле знич ког сек то ра и ути цај на
на ци о нал ну еко но ми ју“ и „Уло га син ди ка та у ве -
зи са ли бе ра ли за ци јом же ле знич ког пре во за“.

Уче сни ци кон фе рен ци је су у увод ном де лу
из не ли ста ње у же ле знич ком сек то ру сво јих зе -
ма ља, ка да је про цес ре струк ту ри ра ње и ли бе -
ра ли за ци ја же ле знич ког тр жи шта у пи та њу, са
по себ ним освр том на по ло жај за по сле них у тим
про це си ма.

Кон ста то ва но је да је нео п ход на да ља са -
рад ња син ди ка та на про сто ру Ју го и сточ не Евро -
пе, с об зи ром да смо део за јед нич ког тр жи шта,
са ци љем да се фор ми ра за јед нич ки фронт за
„од бра ну“ за по сле них од свих не га тив них ути -
ца ја и по сле ди ца ко је со бом но си но ви на чин
ор га ни за ци је и функ ци о ни са ња же ле знич ког сек -
то ра.

Ка да је реч о ре струк ту ри ра њу и ли бе ра ли -
за ци ји пре во за и тр жи шта, тре ба ис та ћи чи ње -
ни цу да су све др жа ве уче сни це Кон фе рен ци је
ко је су чла ни це Европ ске уни је, не ко ли ко ко ра -
ка ис пред Ср би је, од но сно, да су већ за вр ши ле
про цес ре струк ту ри ра ња и из вр ши ле по де лу же -
ле знич ког сек то ра на ком па ни је за ин фра струк -
ту ру и пре воз.  

Нај ве ћи део пре во за је при ва ти зо ван од стра -
не ви ше опе ра те ра, у слу ча ју Ру му ни је има их
пре ко 30. Као по сле ди ца ли бе ра ли за ци је тр жи -
шта и ула зак пре све га стра них опе ра те ра, по ја -

вио се ве ли ки ви шак за по сле них, по гор ша ни су
усло ви ра да и еко ном ско – со ци јал ни по ло жај
за по сле них. То је за син ди ка те пред ста вља ло
но ви иза зов, да се при ла го де де ло ва њу у из ме -
ње ним усло ви ма, да се ор га ни за ци о но и ка -
дров ски ре ор га ни зу ју и оспо со бе да бу ду озби -
љан про тив ник, али и парт нер Вла ди и но вим
по сло дав ци ма у за шти ти ин те ре са за по сле них. 

По себ ну па жњу уче сни ка кон фе рен ци је иза -
зва ло је из ла га ње о ста њу же ле знич ког сек то ра
у Ср би ји, са о бра ћај ној по ли ти ци и стра те ги ји
раз во ја же ле знич ког са о бра ћа ја, про це су ре -
струк ту ри ра ња и уса гла ша ва ња са про пи си ма
Европ ске уни је, еко ном ско – со ци јал ном по ло -
жа ју за по сле них, ре струк ту ри ра њу рад не сна ге,
ор га ни зо ва но сти син ди ка та и спрем но сти да се
су о чи са свим бу ду ћим иза зо ви ма. 

Су ге сти ја уче сни ка кон фе рен ци је је да ве о -
ма па жљи во пра ти мо про цес ре струк ту ри ра ња
и ли бе ра ли за ци је же ле знич ког пре во за и да не
до зво ли мо гре шке ко је су на пра вље не у не ким
од зе ма ља, а ко је су за по сле не до ве ле у дра ма -
ти чан по ло жај, да ко ри сти мо по зи тив на ис ку -
ства, пре све га, су сед них зе ма ља и да се из бо -
ри мо да у свим про це си ма син ди кат има ак тив -
ну уло гу по свим пи та њи ма ко ја су од жи вот ног
зна ча ја за за по сле не.

П. Спа сић

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА

S@S NA KONFERENCIJI
U RUMUNIJI
Restrukturirawe `elezni~kog sektora – uticaj na polo`aj zaposlenih
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Kо лек тив ни уго вор. Сва ка ко те ма број
је дан ових да на. По сло да вац је дао
сво ју вер зи ју из ме на и до пу на. Син ди -

ка ти су уз вра ти ли, од би ја њем по ну ђе ног тек ста
и по ну ди ли сво ју вер зи ју ко лек тив ног уго во ра.
Та ко се на ста ви ла бор ба „не пре го ва ра ња“. 

Вођ ства син ди ка та до би ла су без ре зер вну
по др шку у очу ва њу сте че них рад нич ких и син -
ди кал них пра ва. По слoвод ство же ли да по ка же
„но ви курс“ у ре гу ли са њу пра ва рад ни ка. Чи ње -
ни ца је да и јед ни и дру ги ра де по сао „због оних
ко је за сту па ју“.

Ако се са гле да ју ре ал не чи ње ни це, и јед ни и
дру ги мо ра ју ,,не што да ра де“. Сав тај по сао мо -
же да бу де са мо ,,пред и гра“, јер но ви За кон о
ра ду тек тре ба да се до не се, а на да мо се и Оп -
шти ко лек тив ни уго вор на ни воу Ре пу бли ке Ср -
би је.

По оно ме што се мо же про чи та ти из по ну ђе -
не вер зи је по сло дав ца, до бро нам се не пи ше.
Мно го то га же ле да нам ус кра те или ума ње. Да
ли је ово проб ни ба лон или ствар на прет ња за
угро жа ва ње рад нич ких пра ва?

Уни ја по сло да ва ца тра жи „флек си бил ни ји од -
нос при ма ња и от пу шта ња рад ни ка“. То прав да -
ју чи ње ни цом да ће се ти ме ви ше за по шља ва ти
рад ни ка. Ре као бих да ће ти ме ви ше би ти от пу -
шта ња рад ни ка. У си ту а ци ји ка да не ма мо пра во
тр жи ште ра да, по сло дав ци ко ри сте при ли ку да
јед не от пу шта ју, а дру ге при ма ју за ми зер ну пла -
ту. На ја вљу ју се ви шко ви рад ни ка у јав ним слу -
жба ма. По је дин ци из Же ле зни ца Ср би је јав но
при ча ју о ви шку рад ни ка од не ко ли ко хи ља да.
Проб ни ба лон или исти на? Сва ка та ква из ја ва
зна чи об ма њи ва ње јав но сти, јер ни је уте ме ље -
на на чи ње ни ца ма. Де фи ни тив ну ор га ни за ци о -
ну ше му пред у зе ћа не ма мо, не ма мо ни ура ђе ну
си сте ма ти за ци ју по том осно ву? Исти на, ра ди
се и јед но и дру го? Они ко ји (ако) ра де си сте ма -
ти за ци ју тре ба ло би да има ју на уму мно го то га.
Ко ли ко је рад ни ка и на ка кав на чин за по сле но
по след њих го ди на? Ка ко су и где за вр ша ва ли
шко ле? До ста вља ју ди пло ме, а да шко лу ни су
ни ви де ли. Нор мал но, за у зи ма ју или же ле да
за у зму зна чај на рад на ме ста. Да ли они тре ба
да бу ду ствар на кон ку рен ци ја у евен ту ал ном

ви шку рад ни ка на же -
ле зни ци? Или је ово је
њи хо ва при ли ка да ле -
га ли зу ју та кво за по шља -
ва ње и сво је ди пло ме?

Зна чај но у све му
ово ме је да син ди ка ти
има ју шан су да по ка жу
струч ност, зна ње и сна -
гу у од бра ни рад нич ких
пра ва. Ово је шан са за
вра ћа ње по ве ре ња или
то тал ни рас пад син ди -
ка та.

По ред је дин ства син -
ди ка та ко је се под ра зу -
ме ва, по је дин ци мо ра ју
од у ста ти од сво јих лич -
них ин те ре са ко је су до
са да има ли. Ако бу ду и
да ље гле да ли са мо се -
бе, или да их скло ни -
мо, или ће мо про па сти
због њих.

Ду шан Ва си лић

ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

OBMAWIVAWE JAVNOSTI
ILI ISTINA
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Pо ла ко нас на пу шта још јед но вре ло ле -
то. Екс трем ни вре мен ски усло ви иза -
зи ва ју те шко ће у уред ном и ре дов ном

вр ше њу са о бра ћа ја. Пр во бих ука зао на из у зет -
но те шке усло ве ра да за по сле них у из вр шној
слу жби, од но сно оних чи ја је кан це ла ри ја под
отво ре ним не бом. Ка да са не ба упр жи сун це,
уси ја ту ца ник и ши не, а од ва го на из би ја не сно -
сна вре ли на, же ле знич ки рад ни ци не мо гу од ло -
жи ти из вр ше ње за „ма ло ка сни је, ка да по пу сти“,
јер ран жир ни или ма не вар ски за да так се мо ра
оба ви ти у што кра ћем ро ку. 

На ма ги страл ном прав цу, на по те зу Су бо ти -
ца – Вр бас, пру га је у ја ко ло шем ста њу. Ре дов -
не бр зи не су сва ка ко сма ње не, а ка да за жа ри
сун це, због по ја ве сун ча них кри ви на, оне се још
ви ше сма ње, ка ко се не би угро зи ла без бед ност,
а са о бра ћај ка ко – та ко од ви јао. Ме ђу тим, од ко -
мин те на та не мо же мо оче ки ва ти раз у ме ва ње за
ка шње ња у ис по ру ци ро бе, прав да ју ћи се да су
нам пру ге у ло шем ста њу, да у ин фра струк ту ру
ду го вре ме на ни је ула га но. Уго во ри су пот пи са -
ни, а њи хо во не по што ва ње и про би ја ње ро ко ва
ис по ру ке ко шта.

Но, ов де су у пи та њу при род ни, еко ном ски и
не ки дру ги фак то ри, али у по след ње вре ме смо
су о че ни са по себ ним об ли ком људ ског де ло ва -
ња – др ским кра ђа ма.

По след њих не ко ли ко го ди на оја ђе ни су објек -
ти, ко ји „због ра ци о на ли за ци је“ ни су по сед ну ти,
по ма ло „ро ба“ из ва го на, као и по стро је ња са
про сто ра у вла сни штву Же ле зни це Ср би је.

Од пам ти ве ка се кра ло и кра шће се, увек је
би ло оних ко ји су оту ђи ва ли и оних ко ји су их
хва та ли. У не ко вре ме је би ло ор га ни зо ва но

пра ће ње во зо ва са „осе тљи вом“ ро бом, од но -
сно оне ро бе ко ја се мо же ла ко укра сти и про да -
ти. Ко ли ко је то има ло ефек та не же лим да ко -
мен та ри шем по што не мам по да та ка, ме ђу тим,
по је дин ци или гру пи це по ла ко су пре ра сли у до -

бро ор га ни зо ва ну ло пов ску ор га ни за ци ју, на чи -
јој бр зи ни би при ис то ва ру ро бе био за па њен
сва ки по сло да вац ко ји за по шља ва рад ни ке на
уто ва ру и ис то ва ру.

Са да смо за пра во „пре ра сли“ пе ри од кра ђе
„атрак тив не“ ро бе, јер са да се до слов но оти ма
све што је на до хват ру ке. 

Због пар ки ло гра ма ба кра те ле фон ске ли ни -
је су у пре ки ду, при гу шни це не функ ци о ни шу,
што оте жа ва и успо ра ва рад и ход во зо ва, али и
угро жа ва без бед ност пут ни ка, же ле знич ких рад -
ни ка и про у зро ку је оште ће ње или уни ште ње ро -
бе.

Од ва го на ко ји су из ме ште ни по ма њим ста -
ни ца ма, док „че ка ју“ на ин ве сти ци о ну оправ ку,
ка са ци ју или не ко дру го ре ше ње, оста ли су са -
мо ко сту ри. Па чак и у ве ћим ста ни ца ма ко је су
стал но по сед ну те, ло по ви не пре за ју да бе со -
муч но кра ду.

Пре не ко ли ко да на је на де лу пру ге из ме ђу
ста ни ца Су бо ти ца – др жав на гра ни це – Ке ле би -
је, за час по сла укра де но го то во 300 тир фо на,
на ду жи ни од око сто ме та ра, те је са о бра ћај
био у ви ше ча сов ном пре ки ду. Ме ђу тим, о то ме
сте сва ка ко би ли упо зна ти пре ко ме ди ја.

Овом при ли ком бих ука зао на по тре бу до -
след ног на сто ја ња да се по чи ни о ци ових де ла
дра стич но ка жња ва ју, за по че так по осно ву угро -
жа ва ња без бед но сти са о бра ћа ја, а да не бу дем
екс тре ман, мо жда и као акт те ро ри зма или по -
ку ша ја уби ства са пред у ми шља јем.

Ини ци ја ти ва Же ле зни ца Ср би је по сто ји, а и
син ди кат се мо же још ви ше за ло жи ти за про ме -
ну за кон ских ре ше ња, јер су у пи та њу и жи во ти
на ших ко ле га.

З. Ми шић

ЛИЧ НИ СТАВ

SPRE^ITI ORGANIZOVANI
LOPOVLUK
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Oн је го сту ју ћи на те ле ви зи ји Б92 ка зао
да је др жав на по ли ти ка да се суб вен -
ци је пре ма же ле зни ца ма сва ке годи не

сма њу ју и да се њи хов по сао ре ор га ни зу је, па ће
до кра ја ове го ди не у си сте му же ле зни ца би ти
фор ми ра но но во пред у зе ће за ин фра струк  туру.

То пред у зе ће ће већ сле де ће го ди не, осим
Же ле зни ца ма Ср би је, сво је услу ге пру жа ти и
не ким дру гим опе ра те рима, на вео је Ан тић.

Он је под се тио да ула зи мо у пе ри од ли бе ра -
ли за ци је и да на на шим пру га ма не ће во зи ти ис -

кљу чи во на ша, др жавна же ле зни ца, не го ће мо
мо ра ти да омо гу ћи мо и до ма ћим и стра ним ком -
па ни ја ма да ко ри сте на шу же ле зни цу и да за то
пла те.

– До кра ја иду ће го ди не раз дво ји ће мо пут -
нич ки и те рет ни траснпорт и по ку ша ти да бар
не ки од сег ме на та тог си сте ма фук ци о ни ше на
еко ном ској осно ви и да тај ве ли ки тро шак за по -
ре ске об ве зни ке сма њи мо ду го роч но – ис такао
је ми ни стар.

ТАНЈУГ

MAWE SUBVENCIJE
ZA @ELEZNICE SRBIJE
@eleznice Srbije bi, prema predlogu Ministarstva finansija, trebalo da u 2014. godini
dobiju izme|u 10 i 15 miliona evra mawe subvencije u odnosu na ovu, izjavio je ministar
saobra}aja Aleksandar Anti}

Sма ње њем за ра да пла ни ра на је уште да
од 100 до 150 ми ли о на евра. Пла те од
60.000 до 100.000 ди на ра би ће опо ре -

зо ва не са 20 од сто, док ће оне ве ће од 100.000
би ти опо ре зо ва не са 25 од сто од на ред не го ди -
не.

Фа сци нант но је то да ни ми, као по сло да вац,
ни ти гр aђа ни, не зна мо ко ли ко тач но има за по -
сле них у јав ном сек то ру, ре као је Кр стић и до -
дао да у овом сек то ру има 5 до 10 од сто ви ше
за по сле них не го у дру гим зе мља ма у ре ги о ну. 

На су прот ми ни стро вим тврд ња ма, са рад ни -
ци ма кро е ко ном ских ана ли за и трен до ва пре -
зен то ва ли су за кљу чак да је број за по сле них у
др жав ној упра ви Ср би је у од но су на број ак тив -
них ста нов ни ка ме ђу нај ма њим у Евро пи. Ме ђу
32 ана ли зи ра не европ ске зе мље ма њи про це -
нат за по сле них у сек то ру др жав не упра ве у од -

но су на број ак тив них ста нив ни ка има са мо
Исланд.

Кр стић је на ја вио сма ње ње др жав них суб -
вен ци ја, што би тре ба ло до не ти нај ве ће уште де
у бу џе ту и за вр ше так при ва ти за ци је 179 пер ду -
зе ћа и ре струк ту ри ра ње ве ли ких јав них си сте -
ма.

Ми ни стар ства су до би ла за да так да од ре де
ко је ће уште де на пра ви ти у окви ру 10 од сто сни -
же ња це на ро ба и услу га, чи ме би се уште де ло
30 до 40 ми ли о на евра.

Еко ном ска ме ра ко ја је иза зва ла нај ве ћа не -
го до ва ња од но си се на по ве ћа ње ПДВ-а са осам
на 10 од сто. Ово би тре ба ло да зна чи и уште ду
од 200 ми ли о на евра у бу џе ту, али и по ску пље -
ње већ ску пе про сеч не по трoшач ке кор пе, ко ја
тре нут но из но си три ми ни мал не пла те, а 70 од -
сто гра ђа на Ср би је при ма ми ни ма лац.

СИН ДИ КАЛ НИ ПО ВЕ РЕ НИК 
ОК ТО БАР 2013.

[TEDWA BEZ PREDAHA
Gra|anima je jasno da }e borbu protiv ekonomske krize izneti sami na svojim ple}ima,
zbog ~ega mnogi sindikati kritikuju najnovije mere Vlade, mada ima i onih koji sa
razumevawem gledaju na novi plan {tedwe

Pripremio: Jasminko Pijetlovi}
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Кр стић је на вео и ко ри шће ње јеф ти ни јих кре -
ди та до ко јих ће мо, ка ко је ре као, до ћи би ла те -
рал ним кон так ти ма и ди пло мат ским ве за ма.

По бољ ша ње по слов ног ам би јен та, што из -
ме ђу оста лог под ра зу ме ва и из ме ну За ко на о
ра ду, од но си се на при вла че ње ин ве сти то ра,
про ме ну мо де ла ин фра струк ткур них ин ве сти ци -
ја и про мо ци ју Ср би је. Ре зул та ти ове ме ре тре -
ба ло би да бу ду: ве ћи при лив стра них ин ве сти -
ци ја и ви ше рад них ме ста у при ват ном сек то ру.

Ми ни стар фи нан си ја је ре као да ће др жа ва
сле де ће го ди не за 50 од сто по ве ћа ти из дат ке за
по моћ со ци јал но нај у гро же ни јим ста нов ни ци ма,
те ре фор ми са ти др жав ну упра ву, ка ко би они
ко ји вред но ра де би ли на гра ђе ни.

Ипак, пред став ни ци син ди кал них ор га ни за -
ци ја ни су за до вољ ни оним што су чу ли на отво -
ре ној сед ни ци Вла де. Ре ак ци је син ди ка та кре ћу
се од ап со лут не кри ти ке па до „из ве сног раз у -
ме ва ња“ ме ра штед ње.

Из Са ве за са мостaлних син ди ка та Ср би је ка -
жу да ће се ме ре за ре фор му при вре де, ко је је
Вла да усво ји ла, сло ми ти на ле ђи ма гра ђа на.

Не знам ко ли ко ће би ти ствар не уште де у де -
лу та ко зва ног со ли дар ног опо ре зи ва ња. Ни је
тач но да не ће би ти пре ла ма ња око нај си ро ма -
шни јих и пен зи о не ра, јер се ПДВ на ро бу ко ја
оп те ре ћу је нај ве ће сло је ве дру штва по ве ћа ва
са осам на 10 од сто. То ће се од ра зи ти на нај си -
ро ма шни ји слој, ре као је за ме ди је пот пред сед -
ник СССС Зо ран Ми хај ло вић.

Из СССС сма тра ју да су у прило же ном про -
гра му Вла де Ср би је из о ста ле ме ре раз вој ног
ка рак те ра, ко је су нео п ход не за да љи при вред -

ни рзвој зе мље. Та ко ђе, твр де да осим уште да у
бу џе ту и ре стрик тив них ме ра ко је „сте жу ка иш“
гра ђа ни ма Ср би је, не по сто је ме ре ко је ће до ве -
сти до ве ћих ин ве сти ци ја, отва ра ња но вих рад -
них ме ста и за по чи ња ња про це са ре ин ду стри ја -
ли за ци је.

Син ди кат сма тра да ва же ћи За кон о ра ду, ко -
ји се пред ста вља као „коч ни чар до ла ску стра-
них ин ве сти ци ја“, не пред ста вља пре пре ку за
по ве ћа ње бро ја за по сле них и да љи при вред ни
раз вој зе мље, јер су у ње га већ угра ђе ни сви
еле мен ти флек си бил но сти. Та ко ђе, у вла ди ним
ме ра ма се ниг де не по му њу тај ку ни ко ји су кроз
при ва ти за ци ју опљач ка ли ову зе мљу, упо зо ра -
ва ју из СССС.

Пред сед ни ца асо ци ја ци је сло бод них и не за -
ви сних син ди ка та Ран ка Са вић ка же да не ће по -
др жа ти ове ме ре, а уво ђе ње со ли дар ног по ре за
на зи ва „пот пу ном сра мо том и де ма го ги јом“.

По рез на пла ту и опо ре зи ва ње не ег зи стен -
ци јал них про из во да је на чин да се уни ште и они
љу ди ко ји су на не ки на чин пре жи вља ва ли, ка -
же Са вић. Она на гла ша ва да са мо у Ми ни стар -
ству ра да има ви ше од 38 са вет ни ка ко ји има ју
ве ће пла те и од ми ни стра.

От пу шта ње из јав ног сек то ра свих ко ји су у
по след њих пар год ина за по сле ни по пар тиј ској
осно ви у осно ви је сте не по пу лар но, али је су -
штин ска и ра ци о нал на ре фор ма, ко ју би смо ми
по др жа ли, ис ти че Ран ка Са вић, на ја вљу ју ћи при
то ме про те сте син ди ка та због не за до вољ ства
на ја вље ним ме ра ма Вла де. 

У УГС Не за ви сност ка жу има ју „из ве сно раз у -
ме ва ње“ за ова кве ме ре јер су тре нут но нео п -
ход не. 

Сма трам да оне пред ста вља ју из ну ђе но ба -
вље ње по сле ди ца ма, док се ни ко не ба ви узро -
ци ма, ка ко се по но во не би смо на шли у ис тој си -
ту а ци ји. Со ли дар ни по рез је по треб на ме ра, али
је пи та ње да ли ће про гре сив не сто пе би ти ра -
зум но од ре ђе не, а праг је ја ко ни ско по ста вљен
на 60.000 ди на ра, чи ме се тро шко ви ре фор ме
опет пре ба цу ју на те рет сред ње кла се, об ја -
шња ва за „Да нас“ пот пред сед ник УГС Не за ви -
сност Зо ран Сто јиљ ко вић.

Ми ни стар Кр стић, по во дом сма ње ња пла та у
јав ном сек то ру, ка же да је Вла да гле да ла да бу -
де пра вед на. Ипак, гра ђа ни не де ле ми шље ње
о прав ди са ми ни стром, јер ме ре Вла де по сма -
тра ју као по нов ни удар на сред њу кла су. Твр де
да це ну увек пла ћа ју нај у гро же ни ји, док они ко ји
су до ве ли до про бле ма, си ту а ци ју по сма тра ју са
стра не.



27Septembar/Oktobar 2013.

Qubisav Orbovi}, Predsednik Saveza
samostalnih sindikata Srbije:

Ка кво је ва ше ми шље ње о за по шља ва њу
на ли зинг?

Аген ци је за по сре до ва ње при за по шља ва њу
по сте пе но пре у зи ма ју ин ге рен ци је слу жби за за -
по шља ва ње и то ра де на пер фи дан на чин. Ка -
рак те ри стич но је да ра де у ин те ре су по сло дав -
ца, а на  ште ту за по сле них. Ова област ни је пре -
ци зно де фи ни са на, а чи ни се да за го вор ни ци
ове иде је не ма ју ре шња за про бле ме ко ји ће се
по ја вљи ва ти, а чи ја ће ре ше ња, бо јим се, би ти
на ште ту рад ни ка. Циљ ове но ви не је по ве ћа ње
про фи та по сло да ва ца, јеф ти ни ји рад, збр ка у
при ме ни про пи са, за ко на или, дру гим ре чи ма
иде а лан ам би јент за лов у мут ном.

Ко је пред но сти та кав си стем до но си 
по сло дав цу?

То по сло дав цу омо гу ћа ва да да от каз за по -
сле ном кад хо ће и ка ко хо ће. До вољ но је да от -
ка же уго вор са аген ци јом, ан га жо ва ном не мо ра
да ис пла ти от прем ни ну. Не зна се код ко га за по -
сле ни оства ру је на кна ду за по вре ду на ра ду, јер
му је по сло да вац аген ци ја. По сло да вац не мо ра
рад ни ку да ис пла ти за ра ду као дру ги ма. Та ко
стал но за по сле ни до би ја ју не ло јал ну кон ку рен -
ци ју, оба ра ју им за ра де, про ду жа ва ју рад но вре -
ме... За ра де за по сле них пре ко аген ци је су и до
30 од сто ма ње не го за по сле ни ма у пред у зе ћи -
ма у ко ји ма се ан га жу ју.

Ко је су оба ве зе по сло дав ца пре ма рад ни ку?

Ко лек тив ним уго во ром тре ба ре гу ли са ти на -
чин ра да аген ци ја (као нпр. да се од ре ђе ни, тач -
но утвр ђе ни мак си мал ни про це нат за по сле них
мо же ан га жо ва ти пу тем аген ци ја, да они ко ји ра -
де пре ко њих има ју иста пра ва као и оста ли за -
по сле ни). За слу чај да не по сто ји за кљу чен ко -
лек тив ни уго вор, ко ји уре ђу је од но се из ме ђу по -
сло да ва ца и свих за по сле них, он да све тре ба
уре ди ти По слов ни ком о ра ду ко ји се од но си на
све за по сле не.

Шта је с пра ви ма за по сле них у та квим
слу ча је ви ма?

За по сле ни се у овом слу ча ју тре ти ра ју као
ро ба, ко ја би тре ба ло да се про да што јеф ти ни -
је, а са мим тим им се уру ша ва и оно ма ло пре о -
ста лог до сто јан ства ко је би тре ба ло да се шти -
ти рад ним за ко но дав ством.

Ко ји је ваш став о на ја вље ним из ме на ма
За ко на о ра ду?

Ср би ја је по чет ком ове го ди не, ра ти фи ко ва -
ла Кон вен ци ју МОР о при ват ним аген ци ја ма за
за по шља ва ње и оба ве зна је да са њом уса гла -
си до ма ће за ко но дав ство. То ће се учи ни ти из -
ме на ма За ко на о ра ду чи ме би тре ба ло да се
пре ци зно уре де од но си аген ци ја, рад ни ка и по -
сло да ва ца. Та ко се не би до га ђа ло да рад ник
ко јег ан га жу је аген ци ја, има ма ња пра ва од ко -
ле га у фир ми у ко ју је до шао. Обез бе ди ла би се
за шти та и за по сле них у аген ци ја ма ко је оба -
вља ју рад за прав на и фи зич ка ли ца.

СИН ДИ КАЛ НИ ПО ВЕ РЕ НИК 
ОК ТО БАР 2013.

RADNIK NIJE ROBA
Najavqivawe izmene i dopune Zakona o radu uznemirile su radnike {irom Srbije, koji s
razlogom strahuju za svoju budu}nost.
^iwenica da bi mogli da se zapo{qavaju posredstvom agencija, popularno nazvanim
radom na lizing, Sindikalni poverenik je sa vi{e sindikalnih lidera obavio razgovor
postavqaju}i odgovaraju}e pitawa. Izdvajamo odgovore Qubisava Orbovi}a predsednika
Saveza samostalnih sindikata Srbije

Pripremio: Jasminko Pijetlovi}
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Eко ном ским ме ра ма по рез на до дат ну
вред ност по ве ћан је са осам на 10 од -
сто зна чи по ску пље ње жи вот них на мир -

ни ца као што су хлеб, мле ко, ме со, во ће али и
ра чу на ра, ко му нал них услу га итд.

Не ка од не ег зи стен ци јал них до ба ра би ће пре -
ве де на из ни же у ви шу ка те го ри ју па ће се нпр.на
ком пју те ре при ме њи ва ти сто па ПДВ-а од 20 од -
сто.

То је ве ли ка ме ра ко ју, на ро чи то у ова квој си -
ту а ци ји, хо ће те зад њу да по ву че те, ка ко би сте
оси гу рал ни да ће до ма ћа по тро шња ра сти и
оста ти ста бил на. Ов де не ма мо из бо ра, ре као је
Кр стић.

Због по ве ћа ња сто пе ПДВ-а по тро шач ка кор па
од 65.000 ди на ра би ће ску пља за 450 ди на ра.

По сто пи ПДВ-а од осам од сто до са да су
опо ре зо ва ни:

– хлеб и дру ги пе кар ски про из во ди, мле ко и
млеч ни про из во ди, бра шно, ше ћер, је сти во

уље, је сти ве ма сно ће биљ ног и жи во тињ -
ског по ре кла

– све же и смр зну то во ће, по вр ће, ме со, ри ба
и ја ја

– жи та ри це, сун цо крет, со ја, ше ћер на ре па и
уља на ре пи ца

– ле ко ви, укљу чу ју ћи и ле ко ве за упо тре бу у
ве те ри ни

– ор то пед ска и про те тич ка сред ства, као и
ме  ди цин ска сред ства, ма три јал за ди ја ли зу,

– ђу бри во, сред ства за за шти ту би ља, се ме -
на за ре пор дук ци ју, сад ни ма те ри јал,

– уџ бе ни ци и на став на сред ства, ра чу на ри,
днев не но ви не,

– огрев но др во, при род ни гас, то плот на енер -
ги ја  за по тре бе гре ја ња,

– пре воз пут ни ка у град ском и при град ском
са о бра ћа ју,

– ко му нал не услу ге итд.

СИН ДИ КАЛ НИ ПО ВЕ РЕ НИК 
ОК ТО БАР 2013.

PROIZVODI I USLUGE KOJE ]E
POSKUPETI ZBOG POVE]AWA PDV

Pripremio: Jasminko Pijetlovi}
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Dа спор ти сти „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ“
а.д. уче ству ју и на спорт ским ма ни фе -
ста ци ја ма ван спорт ских де ша ва ња на

же ле зни ци, по ка зу је при мер Дра га на Ћи ри ћа из
Сек ци је за ву чу во зо ва Но ви Сад, ко ји је уче -
ство вао на ма ра то ну, одр жа ном 22. сеп тем бра у
Ко це ље ви. Ма ра тон се по че твр ти пут одр жа ва
у са ста ву ма ни фе ста ци је „Фе сти вал зим ни це“ и
има ме ђу на род ни ка рак тер. По ред спор ти ста из
Ср би је уче ство ва ли су спор ти сти из Ма ђар ске и
Ре пу бли ке Срп ске. Ове го ди не се на ста зи ма ра -
то на и по лу ма ра то на по ја ви ло чак 150 уче сни ка.

Дра ган Ћи рић је ста зу ма ра то на, ду гу 42 ки -
ло ме т ра и 195 ме та ра, са вла дао за три ча са
два де сет ми ну та и че тр де сет пет се кун ди и осво -
јио де се то ме сто у ге не рал ном пла сма ну. Ме ђу

ве те ра ни ма за у зео дру го ме сто. Ма ра тон у Ко -
це ље ви био је де ве ти ма ра тон ко ји је Дра ган
успе шно са вла дао од по чет ка ове го ди не. Сва -
ка ко је за ни мљи во да је Дра ган ове го ди не ис тр -
чао два ноћ на ма ра то на (у Но вом Са ду и Пан -
че ву), три ма ра то на на пла нин ским те ре ни ма (у
Ру му ни ји, Хр ват ској и на Пе ште ру), а по се бан
под виг су че ти ри ма ра то на са вла да на за че ти ри
уза стоп не не де ље (од 21. апри ла до 11. ма ја), у
че ти ри др жа ве (Бе о град – Ср би ја, Кра ков – Пољ -
ска, Трст – Ита ли ја и Мо је ће де Сус – Ру му ни ја)!

Већ по чет ком ок то бра ко ле га Дра ган Ћи рић
пу ту је на ма ра тон у Ко ши це – Сло вач ка, а пла -
ни ра да до кра ја го ди не ис тр чи бар још 3 – 4 ма -
ра то на!

Ми ло је Пе рић

СПОР ТИ СТИ „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ“ а.д.

]IRA NE MARI ZA GODINE
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^ла но ви бе о град ског Клу ба љу би те ља
же ле зни це, на јед ном од ре дов них са -
ста на ка у сво јим про сто ри ја ма, до го -

во ри ли су одр жа ва ње из ло жбе по во дом „сла ве
же ле зни ча ра“. Про сто ри је Клу ба би ле су обо га -
ће не мно штвом па ноа са мо ти ви ма же ле зни це,
али и оним чи ме су се по се ти о ци нај ви ше оду -
ше ви ли – же ле знич ком ма ке том ТТ раз ме ре ко -

ју су чла но ви бе о град ског Клу ба не дав но на пра -
ви ли, мо де ли ма ло ко мо ти ва и ва го на Ју  го   сло -
вен ских же ле зни ца Х0 раз ме ре, као и мо де ли ма
нај слав ни јих свет ских ло ко мо ти ва у Н раз ме ри.

Сви ови мо де ли, ума ње ни 87, 120 и 160 пу та
за ин те ре со ва ли су мно ге, но ве чла но ве бе о -
град ског Клу ба љу би те ља же ле зни це, али и ве -
ћи ну по се ти о ца.

Уз же ле знич ке мо де ле и па ное са фо то гра -
фи ја ма и тек сто ви ма о же ле зни ци, пред ста вљен
је и до ку мен тар ни филм о раз во ју срп ских же ле -
зни ца, као и филм о же ле знич ким мо де ли ма и

же ле знич ким ма ке та ма у по се ду при ја тељ ског
Клу ба љу би те ља же ле зни це из За гре ба.

По ред по став ке ко ју је Клуб љу би те ља же ле -
зни це аран жи рао, за чла но ве и по се ти о це Клу -
ба при пре мље но је и по слу же ње у ви ду пи ћа и
гриц ка ли ца. Дру же ње и из ло жба по че ли су у не -
де љу 15. сеп тем бра у 16 ча со ва. При ча, дру же -
ње и раз гле да ње из ло жбе ухва ти ла је ноћ.

По сле ове из ло жбе, Клуб љу би те ља же ле -
зни це на ста вља сво је ре дов не ак тив но сти. У за -
чет ку је из ра да же ле знич ке ма ке те Х0 раз ме ре.

Уко ли ко не ко же ли да по се ти про сто ри је Клу -
ба, ви ди шта ми у ства ри ра ди мо, или да по ста -
не члан Клу ба љу би те ља же ле зни це Бе о град,
сва ке сре де у по по днев ним тер ми ни ма (од 17
ча со ва) и сва ке су бо те (од 11 ча со ва) мо же по -
се ти ти про сто ри је на шег Клу ба (зе ле ни по штан -
ски ва гон) на 11. ко ло се ку Глав не же ле знич ке
ста ни це Бе о град.

Вељ ко Ве сић

КЛУБ ЉУ БИ ТЕ ЉА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ БЕ О ГРАД

OBELE@EN DAN @ELEZNICE
I @ELEZNI^ARA
Beogradski Klub qubiteqa `eleznice je, 15. septebra ove godine, obele`io Dan `eleznice
i `elezni~ara
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Sкром но и при ме ре но тре нут ној си ту а ци -
ји у пред у зе ћу, у просторијама Оде ље -
њa Кон тро ле при хо да „Же ле зни це Ср -

би је“ а.д. све ча но је обе ле же на сла ва Кон тро ле
при хо да, Све ти Лу ка. 

На све ча но сти, тим по во дом, по ред за по сле -
них у овом оде ље њу, при су ство ва ли су: Не го -
сав Те о фи ло вић ди рек тор Ди рек ци је за пре воз,
На да Кир бус по моћ ник ди рек то ра Сек то ра за
пре воз ро бе, Љи ља на Рај ко вић по моћ ник ди -

рек то ра Сек то ра за пре воз пут ни ка, Ја смин ко
Пи је тло вић за ме ник пред сед ни ка СЖС, Дра ган
Ран ђе ло вић пред сед ник ЈСО СТП СЖС, као и
мно ги дру ги го сти. 

Ни је на од мет на по ме ну ти да обе ле жа ва ње
сла ве Кон тро ле при хо да на срп ским же ле зни ца -
ма тра је ду ги низ го ди на, а увек у до број ат мос -
фе ри и при јат ном дру же њу. 

М .Ђа јић

OBELE@ENA SLAVA ODEQEWA
KONTROLE PRIHODA
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Z A N I M Q I V O S T I

@E LE ZNI ̂ KE ZANIMQIVOSTI
Pri pre mio: Vla di mir Ra do je vi}

¯ Arheolozi iz Velike Britanije su pre nekoliko dana otkrili 220 godina star
`elezni~ki tunel. Pretpostavqa se da }e ovo biti najstariji `elezni~ki tunel
na svetu. Fritchley Tunel se spomiwe u dokumentaciji, Crichu jo{ 1793. godine, zna~i
dve godine pre od sada{weg rekordera najstarijeg `elezni~kog tunela.

¯ Henrik Ludvigsen (43), iz Roskildea u Danskoj, uspeo je da napravi najdu`u `eleznicu
od lego kockica na svetu. Ovaj zaqubqenik u lego kockice zajedno sa svojim
timom od 80 „gra|evinaca“ sastavio je `elezni~ku prugu dugu neverovatnih ~etiri
kilometra!

¯ Gisborn aerodrom ima povr{inu od 160 hektara ovaj ~udni aerodrom ima tri
piste i jednu glavnu pistu za uzletawe koje preseca pruga na kojoj se odvija
`elezni~ki saobra}aj na relaciji Palmerston North – Gisborne.

¯ U [vajcarskoj postoje vozovi „Glacier Express“ koji idu brzinom od 36 kilometara
na ~as. Vo`wa od Sent Morica do Zermata u du`ini od 275 kilometara traje vi{e
od sedam sati i voz ide preko 291 mosta, kroz 91 tunel i pewe se do poznatog
prevoja u {vajcarskim Alpima – Oberalpa na 2.044 metra visine. Karta za vo`wu u
jednom smeru za prvi razred ko{ta 147 evra, a za drugi razred 89 evra.

¯ Stanoja ]ebi}a (75), svetskog putnika, pisca i boema, niko u Vaqevu ne}e da primi
u stan. Danima spava na klupi `elezni~ke stanice. U zatvoru je bio 90 puta, legi -
timisan 6.000 puta, 500 puta bio privo|en, promenio 150 firmi i ima samo tri
godine radnog sta`a. Ni to mu nije upisano, a u penziju je oti{ao kao pisac.

¯ Mnogo novca i nekoliko kilograma zlata prona|eno je na glavnoj `elezni~koj
stanici u Kelnu u aprilu
ove godine. Kako poli-
cija nije uspela da blago
pove`e sa nekim zlo -
~inom ili da prona|e le-
gitimnog vlasnika, iz-
dala je proglas kojim
vla snika moli da se javi.

¯ Ma~ka po imenu Tama je
{efica `elezni~ke sta -
nice u japanskom gradu
Kinokava gde je zaposle-
na ve} skoro 14 godina!
Ova ma~ka doprinela je
da ̀ eleznica zara|uje go -
di{we ~ak 10 miliona
dolara. Wena popular -
nost svakoga dana raste
sve vi{e.

¯@elezni~ka stanica
Grand central u Wujorku,
jedno od sredi{ta „ve-
like jabuke“ i jedno od
najpopularnijih turisti~kih atrakcija u svetu, obe le ̀ ila je vek postojawa. U ~ast
stogodi{wice, prodavnice i restorani na stanici su mu{terijama napla}ivali
proizvode i usluge po cenama iz 1913. godine, pa je tako ~i{}ewe cipela ko{talo
10, a vekna ra`enog hleba {est centi.

^uveno zdawe na Menhetnu odavno ne do~ekuje
dugolinijske vozove
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^EFJRIZMI

^edomir J. MiTi}

M И нас че ка све тло на кра ју ту не ла, ако ди стри бу ци ја ни је ис кљу -
чи ла стру ју због не пла ће них ра чу на.

M Ни су ви ше бит ни Кур та и Мур та, са да су у игри и Кур та и Мур та.
M Је сте, по то ну ли смо, али је бар би ло са му зи ком.
M Ми смо умет нич ки на род, уме мо све – па и од при ја те ља да

на пра ви мо не при ја те ља.
M Ми смо та лен то ва ни на род, али нам то ни је и је ди на ма на.
M Од ка да смо за ћу та ли, не пре ста је мо да при ча мо.

M По ку ша ће мо на сва ки на чин да до ђе мо до ци ља, ако не успе мо, иде мо по ште но.
M Па мет ни има ју сво ју па мет – а глу пи има ју сво ју глу пост.
M Све што је ва жно ми за пи ше мо. Про блем на ста је ка сни је – не мо же мо да се се ти мо

где смо то за пи са ли.
M Код нас је увек ми нут до два на ест, па увек за бо ра ви мо да до те ра мо сат пре спа ва ња.
M Да нас се у све ту баш ле по жи ви. Па шта, и код нас у Ср би ји се ле по пре жи вља ва.
M Го спо до, ни су они при ми тив ни – они са мо та ко раз ми шља ју.
M Го спо до, ми смо у ве ли ком шкрип цу, ако је за уте ху – бар зна мо на че му смо.
M Раз ми шља мо да ис ко ри сти мо сво ју па мет – али смо у ди ле ми ко ли ко је то па мет но.
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R.broj Po ~lanu Ime i prezime JSO Iznos

1. 4.3 Petri} Stojan ZOVS Po`ega 4.500,00

2. 4.3 Krndija Nenad ZOVS Novi Sad 8.300,00

3. 4.5 Ganxi – @ivki} Mirna ZOVS Novi Sad 8.200,00

4. 4.3 Mari} Dragan ZOVS Kraqevo 10.300,00

5. 4.3 Gr~i} Du{an ZOVS Maki{ 10.500,00

6. 4.3 Milosavqevi} @ivota STP Beograd 15.000,00

7. 4.3 Isakov Milivoj STP Zrewanin 20.000,00

8. 4.3 Kardo{ – Kova~ Ilonka STP Zrewanin 10.000,00

9. 4.3 Mili} Dragan STP Subotica 11.200,00

10. 4.3 Stojanovi} Selimir STP  Ruma 3.000,00

11. 4.3 Milenkovi} Blagica VV Kraqevo 12.300,00

12. 4.4 Popara Nadica VV Beograd 2.000,00

13. 4.3 Gligorijevi} Slavoqub VV Beograd 8.300,00

14. 4.5 Stanojevi} Zoran EP Beograd 13.000,00

15. 4.3 Sekuli} Dejan ETP Kosovo Poqe 15.000,00

16. 4.3 @ivkovi} Dragana UPZS Ni{ 4.600,00

17. 4.3 Radovi} Rada UPZS NSP U`ice 8.300,00

18. 4.3 Ili} Ivo ZOP Sr. Mitrovica 15.000,00

19. 4.3 Makivi} Slobodan ZOP Sr. Mitrovica 11.000,00

20. 4.4 Popadi} Nada ZOP Novi Sad 12.000,00

21. 4.3 Stojanovi} Sr|an ZOP Ni{ 10.000,00

UKUPNO: 212.600,00

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI

MILANOVI] SLOBODAN

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE

MIRKO LAZI]

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI

MILANOVI] SLOBODAN

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE

MIRKO LAZI]

SINDIKAT  @ELEZNI^ARA  SRBIJE
KOMISIJA ZA FOND SOLIDARNOSTI RADNIKA

Odobrena solidarna bespovratna nov~ana pomo} za SEPTEMBAR 2013. godine, na sastanku odr`anom 20.9.2013. godine.

Odobrena solidarna bespovratna nov~ana pomo} za OKTOBAR 2013. godine, na sastanku odr`anom 17.10.2013. godine.

R.broj Po ~lanu Ime i prezime JSO Iznos

1. 4.8 Dra`i} Dra`enka ZOVS TOPK Beograd 4.000,00

2. 4.3 Bursa} Ana STP OKP Beograd 13.000,00

3. 4.3 Leki} Aco STP Kraqevo 12.300,00

4. 4.3 Ra{i} @ivorad ETP Kosovo Poqe 20.000,00

5. 4.3 Kova~evi} Savatije ZOP Subotica 8.300,00

6. 4.4 Kuki} Neboj{a TKS Zrewanin 5.000,00

U K U P N O: 62.600,00



Na sednici odr`anoj 17.10.2013.godine, Komisija za fond solidarnosti radnika donela je slede}u:

O D L U K U
1. Odobravaju se pozajmice ~lanovima S@S-a, za mesec OKTOBAR 2013. godine po spiskovima
dostavqenim iz JSO-a i to:

2. Spiskovi JSO-a su sastavni deo ove odluke.
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Na sednici odr`anoj 20.9.2013. godine, Komisija za fond solidarnosti radnika donela je slede}u:

O D L U K U

1. Odobravaju se pozajmice ~lanovima S@S-a, za mesec SEPTEMBAR 2013. godine po spiskovima
dostavqenim iz JSO-a i to:

2. Spiskovi JSO-a su sastavni deo ove odluke.

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI

MILANOVI] SLOBODAN

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE

MIRKO  LAZI]

R. broj NAZIV JSO BROJ POZAJMICA IZNOS

1. JSO STP 211 4.220.000,00

2. JSO ZOP 147 2.940.000,00

3. JSO ZOVS 186 3.720.000,00

4. JSO ETP 87 1.740.000,00

5. JSO UP-ZS 57 1.140.000,00

6. JSO TKS 57 1.140.000,00

7. JSO VV 55 1.100.000,00

U K U P N O: 800 16.000.000,00

R. broj NAZIV JSO BROJ POZAJMICA IZNOS

1. JSO STP 212 4.240.000,00

2. JSO ZOP 147 2.940.000,00

3. JSO ZOVS 186 3.720.000,00

4. JSO ETP 87 1.740.000,00

5. JSO UP-ZS 57 1.140.000,00

6. JSO TKS 56 1.120.000,00

7. JSO VV 55 1.100.000,00

U K U P N O: 800 16.000.000,00

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI

MILANOVI] SLOBODAN

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE

MIRKO LAZI]

SINDIKAT  @ELEZNI^ARA  SRBIJE
KOMISIJA ZA FOND SOLIDARNOSTI RADNIKA
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ZLATIBOR - RSI JSO VU^A VOZOVA








