КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ANEKSI, IZMENE, DOPUNE...
DOKLE?

Давне 2003. године, Синдикат железничара Србије отказао је још увек важећи Колективни уговор, чланове у поглављу „Зараде“, који третирају додатке на зараде.
Хтео то неко признати или не, скоро је немогуће тачно и прецизно одговорити шта је, у ствари,
важеће у актуелном Колективном уговору?
Од када је потписан (2002. године) мењала су се „старија акта“, попут Закона о раду, Општи КУ,
Закон о безбедности и здрављу на раду и многи други значајни закони. Самим тим, логично да су
многи чланови важећег КУ превазиђени, застарели, једном речију постојећи КУ „Железница Србије“ давно је прегазило време.
Многе нелогичности су се протеклих година дешавале управо због недостатка ваљаног КУ. Мењани су рангови станица, послодавац неке чланове не примењује, уведена су нова занимања, дељени „одокативни“ коефицијенти, свако је на свој начин тумачио поједине чланове, онако како му
одговара и још много тога.
СЖС, као највећи репрезентативни синдикат, који заступа чланство из свих организационих целина на ,,Железницама Србије“, од дана отказивања (тада, делимичног) важећег КУ, упорно инсистира на доношењу новог КУ, који ће омогућити много праведнију унутрашњу расподелу, већу безбедност и здравље на раду, и коначно, регулисати и јасно дефинисати одредбе о праву на регрес
и топли оброк, права на јубиларне награде и остала битна питања за запослене.
За СЖС је од посебног значаја представља и питање уређења поглавља Х, које се односи на
уговарање одредби везаних за функционисање синдиката у предузећу у наредном периоду.
Нестрпљење наших чланова, као и свих запослених је велико, доста је било одуговлачења, зато Колек тивни уговор треба донети у што краћем законском року.
Влада Србије најављује усвајање четири нова закона по хитном поступку, од којих је Закон о раду најзначајнији за спровођење мера штедње Владе.
Тим поводом, послодавац је предложио измене и допуне Колективног уговора, а Комисија за израду, праћење примене и тумачење одредаба КУ и заштите права радника, са представницима два
репрезентативна синдиката (Синдикат железничара Србије, Унија синдиката српских железница и Синдикат извршних служби српских железница), одржала је седницу 16. септембра,
на којој су донети закључци по предлогу послодавца за измене и допуне КУ.
Комисија је закључке проследила председништву СЖС, које је те закључке размотрило и упутило одговор послодавцу.

В. Радојевић
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Nastavak saradwe dogovorene 27.8.2013. godine

а основу закључака са састанка одржаног 27. августа 2013. године, о чему
смо писали у прошлом броју, у циљу
наставка социјалног дијалога и ближе разраде
свих тема које су поменуте на прошлом састанку, 17. септембра 2013. године одржан је састанак пословодства „Железнице Србије“ а.д, на челу са генералним дирек тором Драгољу бом
Симоновићем и Председништва Синдиката железничара Србије, на челу са председником Мирком Лазићем.
Основне теме разговора биле су информација о активностима на реструктурирању „Железнице Србије“ а.д, мере штедње и смањење
трошкова, информација о обиму превоза робе и
путника за период I – VIII 2013. године и план до
31. децембра 2013. године, планови и реализација реконструкције и модернизације јавне железничке инфраструктуре са посебним освртом
на безбедност саобраћаја у „Железнице Србије“
а.д, измене и допуне Колективног уговора за
„Железнице Србије“ а.д. и текућа питања.
Као и претходни састанак са три репрезентативна синдиката и овај је протекао у веома коректној атмосфери, уз међусобно уважавање и
поштовање изнетих мишљења и ставова.
У излагању генералног директора и његових
сарадника о стању и плановима у „Железнице
Србије“ а.д, највећа пажња посвећена је активностима на реструктурирању Друштва, као приоритетном задатку.
Динамика и рокови које смо сами себи поставили су веома амбициозни и „оштри“, тако да се
планира да нова организација ступи на снагу
1. јануара 2014. године, уколико се сви услови
буду остварили онако како је зацртано.
Генерални директор Драгољуб Симоновић
најављује нови модел организације железнице,
која ће се састојати од три посебна правна лица, једно контролно и два контролисана, једно
за инфраструктуру и друго за превоз.
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У том процесу користиће се и искуства земаља у окружењу, да не би понављали њихове
грешке. Суштина је да се железница што мање
„цепка“, да се сачува имовина, као и запослени,
да постане функционалнија и ефикаснија и да
се што мање ослања на државне субвенције.
На тај начин ће се у организационом смислу
приближити европским принципима, што подразумева да држава има обавезу да одржава инфраструктуру, да се субвенције неће добијати
за плате и да ће морати да се створе услови за
повећање прихода, а то пре свега подразумева
оспособљавање и јачање карга, а у следећој
фази и путничког саобраћаја, да би се што мање ослањао на помоћ државе кроз ОЈП.
Детаљније образложење свих активности око
реструктурирања и нове организације Друштва
дао је Драгослав Аџић, директор Центра за реструктурирање и сарадњу са МФИ.
Истакао је да је први корак усвајање новог
Статута, којим ће се дефинисати нова организациона структура са једним контролним и два
контролисана друштва. Даље, кроз Програм пословања за 2014. годину, који треба да буде завршен до 1. децембра 2013. године, биће припремљене варијанте за сва три друштва.
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Даља динамика подразумева избор органа
управљања друштава, израду систематизације,
која би требало да буде завршена до 1. децембра 2013. године, а затим би се приступило изради колективног, или колективних уговора за
наведена друштва.
Све ове активности могуће је спровести и испоштовати рокове, уколико Влада Републике
Србије и ресорна министарства буду цео процес испратила доношењем неопходних законских и подзаконских аката и давањем одговарајућих сагласности.

Генерални директор је нагласио да су планови амбициозни, као и постављени рокови, али
да се цео процес може и пролонгирати и рокови
продужити, уколико се у међувремену не створе
неопходни услови, тако да се ништа неће радити на силу и на штету Друштва.
Посебно је истакао улогу синдиката, који треба да буде корективни фактор и указује на пропусте пословодства, а са друге стране треба да
има и значајну улогу у наступу према Влади Републике Србије, као помоћ пословодству, у циљу вршења притиска да Влада испуњава своје
обавезе према железници.
Извештаје о стању у робном и путничком
превозу, као и у инфраструктури поднели су директори дирекција, Негосав Теофиловић и Владимир Радовић.
Помоћник генералног директора за економске послове Рајко Ковић, говорио је о економском пословању и ефектима мера штедње, док
је Зоран Лукић, помоћник генералног директора
за правне послове, подносећи извештај из свог
ресора, посебну пажњу посветио тужбама запослених за сменски рад и последицама досадашњих судских пресуда.
Мирко Лазић, председник СЖС, изразио је
задовољство наставком разговора са пословод-
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ством, у нади да ће сарадња довести до остваривања заједничких интереса. Социјални дијалог је неопходан, нарочито када је у питању Колективни уговор, уз напомену да су се стекли
услови да се ради нови, јер је кроз прилог I унутрашња расподела до те мере нарушена да се
не може поправити парцијалним решењима.
Председници Јединствених синдикалних организација (ЈСО) изнели су примедбе и сугестије на стање у својим делатностима, са посебним
акцентом на лоше услове рада, лоше стање инфраструктуре и возних средстава, недостатак
материјала, неопходних средстава за рад, ниске зараде, лошу старосну структуру запослених и, у појединим организационим деловима,
лошу организацију посла.
Синдикат железничара Србије захтева активно учешће репрезентативних синдиката у процесу реструктурирања, с обзиром да крајњи исход тог процеса може суштински да промени положај запослених у сваком погледу.
Став генералног директора је да ће, када за
то дође време, синдикати бити укључени у сва
дешавања око реструктурирања Друштва и других процеса који су од значаја за запослене.
Истакнуто је да Синдикат железничара Србије подржава мере штедње, али само тамо где
је то оправдано и могуће, тако да се не сме догодити да смањење средстава опредељених за
одржавање возних средстава и инфраструктуре
проузрокује друге проблеме и утиче негативно
на функционисање саобраћаја.
У расправи везаној за предложени Анекс Колективног уговора од стране послодавца, изнет
је став Синдиката железничара Србије да је достављени предлог неприхватљив у потпуности.
Пре свега због начина на који је предложен,
с обзиром да се ради о поглављима од суштинског значаја за запослене, тако да је неопходна
претходна шира расправа која ће резултирати
заједничким радним материјалом, у циљу утврђивања суштине, циљева и крајње намере измена и допуна постојећег Колективног уговора.
Генерални директор је остао при ставу да је
неопходно извршити одређене измене Колективног уговора, јер постоје одређене одредбе
које су са аспекта пословодства неодрживе.
После троипочасовног разговора, утисак је
да је направљен још један мали помак у нормализацији односа са послодавцем и успостављању праве сарадње у складу са значајем и улогом синдиката.
Надамо се да ће се сарадња у наступајућем
периоду интензивирати и да ће синдикати бити
укључени у све активности које су од интереса
за запослене.

П. Спасић
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епрезентативним синдикатима „Железнице Србије“ а.д. послодавац је 9. септембра 2013. године доставио Предлог
измена и допуна Колективног уговора (Анекс) за
„Железнице Србије а.д, са захтевом да се доставе евентуалне примедбе и сугестије у року
од седам дана.
Председништво СЖС је Предлог проследило Комисији за израду, праћење примене и тумачење одредаба колективног уговора, која је
након детаљне анализе предлога донела одговарајући закључак, у коме је одлучујући став да
је потребно израдити нов Колективни уговор и
да је непотребно радити исхитрене измене постојећег у ситуацији када се најављује ступање
на снагу нове организације „Железнице Србије“
а.д, која ће неминовно наметнути потребу израде новог, једног или више колективних уговора.
– Синдикат железничара Србије је у одговору послодавцу на понуђени Анекс колективног уговора, број 1691 од 16.9.2013. године, изнео став да је достављени предлог
у потпуности неприхватљив из следећих
разлога:
– Синдикат железничара Србије је у претходном периоду у више наврата захтевао
отпочињање активности на изради новог
колективног уговора, из разлога који су у
тим захтевима наведени, а пре свега због
измењених околности у погледу организационе структуре предузећа – сада Друштва,
измене одређених законских одредби из
области које суштински утичу на остваривање права запослених, као и до те мере
нарушене унутрашње расподеле кроз прилог I Колективног уговора, коју је немогуће
поправити парцијалним изменама постојећег Колективног уговора кроз одговарајуће
Анексе.
– Неприхватљив је начин на који се предлажу измене и допуне Колективног уговора, с
обзиром да се ради о поглављима од суштинског значаја за рад и организовање
запослених, тако да је неопходно, пре упућивања оваквог предлога, спровести низ
заједничких активности између послодавца и синдиката, који ће резултирати заједничким радним материјалом, у циљу утвр-
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ђивања суштине, циљева и крајње намере
измена и допуна постојећег Колективног
уговора.
– Неприхватљива су парцијална решења, која за циљ имају ограничење синдикалног
деловања, ускраћивање или смањење до
сада утврђених – уговорених права запослених, услова за рад синдиката, као и
предлагање решења која су у директној супротности са Законом о раду, другим Законима који третирају област финансирања и
деловања синдикалног покрета, политичких партија, удружења грађана, невладиних организација и од стране Републике
Србије ратификованих конвенција Међународне организације рада (МОР).
– Колективни уговор, требало би да представља израз воље и компромиса уговорних
старна да се на најефикаснији и најповољнији начин регулишу питања од суштинског
значаја за социјално – економски положај
запослених на железници, нарочито ако се
има у виду вишедеценијско константно заостајање у просеку зарада и услова рада у
односу на запослене у другим јавним предузећима и јавном и државном сектору. Заједнички задатак пословодства и синдиката требало би да буде унапређење и побољшање стечених уговорених права, а не
њихова рестрикција и стављање запослених и њихових представника у гори и неповољнији положај, јер то неће допринети побољшању и унапређењу међусобног односа и заштити права запослених.
– Колективни уговор, требало би да представља скуп логичних и на Закону и другим
усвојеним и ратификованим документима
заснован акт, који ће представљати заједничку вољу и интерес послодавца и запослених, тако да Синдикат железничара Србије предлаже да се приступи изради потпуно новог Колективног уговора, када се за
то стекну услови, односно, када се дефинитивно усвоји будућа организација Друштва и када се усвоје најављени Закони
који су основа за израду Колективног уговора.
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Како би чланство било у потпуности информисано о наведеном предлогу послодавца и да
би могла да се упореде предложена решења са
постојећим, у погледу остваривања појединих
права запослених, као додатак у овом броју доносимо интегрални текст Предлога измена и допуна Колективног уговора (Анекс).
У међувремену, 24.9.2013. године, Синдикат
железничара Србије, Унија синдиката српских
железница и Синдикат извршних служби српских железница, доставили су свој – заједнички
предлог пречишћеног текста Колективног уговора за „Железнице Србије“ а.д, са предлогом његових измена и допуна, чији је саставни део

Прилог I, који треба усагласити са Правилником
о организацији и систематизацији послова у „Железнице Србије“ а.д.
Са наведеним пречишћеним текстом Колективног уговора, са предлогом измена и допуна,
чланство може да се упозна преко сајта (www.szsrailsyn.org) Синдиката железничара Србије.
До закључења овог броја, није стигао
одговор послодавца на наш предлог, већ се
поново инсистира да дамо појединачне примедбе на предлог послодавца, за који смо
изнели став да је неприхватљив.
П. Спасић

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР СЖС

ATAK NA RADNI^KA
I SINDIKALNA PRAVA

P

Predlo`eni Aneks KU, jo{ vi{e ugro`ava ionako lo{ materijalni polo`aj radnika. Novi
KU neophodan. Ugro`ena sindikalna prava.

оред анализе рада СЖС у предходном периоду, верификације мандата
новим члановима РО, главна тема
седнице била је разматрање предложеног анекса колективног уговора од стране пословодства.
Милорад Вемић заменик председника СЖС,
председавајући седнице, у уводном делу упознао је чланове Републичког одбора са активностима између две седнице.
Вемић је истакао да је одржан састанак председништва СЖС са пословодством, на којем су
председници ЈСО поставили пословодству питања из свог делокруга, а вођени су и разговори
везани за будућу организацију предузећа, као и
о материјално – социјалном положају запослених.
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Вемић је даље истакао да је пословодство
предложило Анекс Колективног уговора, па је
заказана седница Комисије за израду, праћење
примене Колективног уговора, тумачење одредаба колективног уговора и заштиту права радника.
За 14. октобар послодавац је заказао седницу на којој ће се утврдити цена раднoг сата за
наредни квартал.
Са предложеним Анексом КУ од стране пословодства и закључцима Комисије за колективно преговарање, РО упознао је Слободан
Чедић председник Комисије.
Чедић је истакао да се Комисија састала два
пута, једногласна одлука Комисије је да се понуђени Анекс од стране послодавца одбаци у
целини, због начина на који је донет.
Поред тога Комисија је једногласно закључла да се послодавцу предложи предлог КУ који
СЖС предложио 2008. године.
Комисија је мишљења да је нелогично потписати Анекс који ће важити три године, а истовремено се инсистира на доношењу новог КУ,
такође у предложеном анексу има нелогичности, поготову у поглављу зараде, такође има нових радних места која нису усаглашена са Прилогом 1.
Да би се радио нови КУ, неопходно је урадити методологију вредновања послова, чињенич-
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но стање о броју запослених и систематизованих радних места, истакао је Чедић.

Чедић је РО упознао и са ставом комисије да
свим разговорима везаним за КУ мора обавезно
да присуствује прдседник Комисије или члан комисије кога овласти председник комисије, било
да је реч о седницама председништва СЖС или
седницама пословодства, када се разговара на
тему колективног уговора.
Јасминко Пијетловић је истакао да понуђени
анекс није потписан од стране СЖС, јер је став
председништва да се ништа не потписује без
става комисије и одлуке РО.
Говорћи о понуђеном анексу, генерални секретар Предраг Спасић је истако да је послодавац глави акценат дао на Поглавље X, услови
за рад синдиката.
Анекс је атак на организациону структуру синдиката, што је у супротности
са КУ и Законом о раду,
истако је Спасић.
Поред тога предложеним анексом ускраћују се
права радника, с обзиром
да се новим анексом смањују накнаде за ноћни рад,
накнаде по основу смртних случајева и још доста
тога што у многоме угрожава ионако лош материјално – социјални положај запослених.
Синдикат мора бити опрезан и када је реч о
новој организацији предузећа, уз то мора настојати да обезбеди присуство послодавца на седницама РО, нагласио је Спасић.
Срђан Радисављевић је мишљења да у ситуацији доношења великог броја аката од стане
пословодства, а који се односе на најзначајнија
питања за запослене на железници, седнице
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РО треба заказивати најмање једанпута месечно, а материјал за седнице неопходно је благовремено обезбедити и дистрибуирати на терен,
како би се чланови РО припремили за седницу.
Да је враг однео шалу и да се мора радити
брже, довољно говоре и речи Дејана Ђорђицовића који рече: ,,Кућа гори, а ми чекамо ватрогасце“.
За предложени анекс КУ може се слободно
рећи да је катастрофалан по запослене, међутим на месту је и мишљење Драгана Ранђеловића да је нелогично да се за неке мање битне
ствари диже прашина, а да се о анексу мало дискутује.
Цена радног сата за последњи квартал ће
веpоватно бити 73,47 динара, међутим поставља се питање шта ће бити са регресом и топлим оброком.
Предраг Спасић је, када је реч о регресу и
топлом оброку, истако да је у разговорима са генералним директором било речи и на ову тему,
те да је директор истакао да је нелогично да регрес и топли оброк буду саставни део коефицијента. СЖС ће и даље настојати да се регрес и
топли обрк издвоје из цене радног сата.
После извештаја Вукомира Божанића председника Изборне комисије за спровођење ванредних избора у СО УП ЗС Београд било је доста полемика око анонимних дописа, којима се
оспоравају спроведени избори у овој СО.
РО је закључио да приговор може упутити
само учесник – учесници избора, а да нема потребе расправљати о анонимним дописима.
На седници је верификован мандат новом
члану Статутарног одбора из ЈСО УП и ЗС Слободану Давидовићу, уместо Душанке Војиновић,

која више није члан СЖС и мандат новоизабраној председници Секције жена ЈСО СТП, Драгани Диковић која је на ову функцију изабрана
уместо Снежане Солдо која одлази у пензију.
Снежана Солдо се захвалила свим члановима РО на сарадњи с обзиром да јој је ово била
последња седница РО у својству председнице
Секције жена СЖС.

В. Радојевић
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ЈСО ВУЧA ВОЗОВА

MNOGO OTVORENIH TEMA
ZA RAZGOVOR

D

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
вадесет пета редовна седница одбора ЈСО вуче возова, одржана је 3. септембра у великој сали „Железнице Ср-

бије“ а.д..
По усвајању дневног реда, председник ЈСО
вуче возова Слободан Максимовић дао је реч
заменику председника СЖС Јасминку Пијетловићу. Пијетловић је рекао да је наш синдикат заједно са остала два репрезентативна синдиката
покренуо одређене акције везане за предузеће,
с обзиром да од постављења генералног директора није било потребне комуникације са синдикатима. Организована је конференција за
штампу и најављена друга, као и улазак у радикалнију синдикалну борбу, уколико не буде састанка синдиката са пословодством. Међутим,
до тог састанка је дошло, где је генерални директор са својим најближим сарадницима позвао сва три репрезентативна синдиката.
Максимовић је истакао да је тај састанак најважнији догађај који се десио у овом периоду.
На састанку су отворене теме о којима ће се
разговарати, при чему сваки синдикат треба да
достави своје предлоге по датим темама, о којима ће се расправљати појединачно са сваким
синдикатом на неком од следећих састанака.
Теме које су отворене су веома битне за функционисање „Железнице Србије“ ад, а то су:
1. Информација о активностима на реструктурирању „Железнице Србије“ ад;
2. Мере штедње и смањење трошкова у „Железницама Србије“ ад;
3. Повећање обима превоза робе и путника у
железничком саобраћају;
4. Заједнички задаци пословодства „Железнице Србије“ ад и репрезентативних синдиката;
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5. Динамика радова и реконструкција пруга:
Панчево – Београд, на коридору Х и ХI и
станици Прокоп;
6. Реализација кредита ЕБРД IV и V;
7. Разно-актуелна ситуација у „Железнице
Србије“ ад.

У даљем току свог излагања, Максимовић је
рекао да су изнети проблеме који нас највише
тиште, а то су: да ли ће бити социјалног програма, како ће изгледати нова организација и систематизација, да ли се предвиђа вишак запослених и хоће ли бити пријема нових радника.
На крају свог излагања, Максимовић је казао
да је на председништву СЖС-а констатовано да
су изненађени током седнице и пријемом, да је
промењен однос руководства према синдикату
и да се надају да ће сарадња у наредном периоду бити много боља.
По другој тачки дневног реда донета је одлука да се спортске игре одрже на Златибору у периоду од 18. до 21. септембра.

Милоје Перић
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ЈСО ЗОВС

GDE JE ZOVS DANAS?

S

едница Одбора ЈСО ЗОВС одржана је
24. септембра, а седници је испред
председништва СЖС, присуствовао Милорад Вемић, заменик председника СЖС, док
испред пословодства није било присутних, иако
су били уредно позвани.
О актуелној ситуацији у СЖС и предузећу говорио је Марјан Јанковић, председник ЈСО ЗОВС.
Након упућивања великог броја захтева да
се одржи састанак са генералним директором и
менаџментом предузећа, до траженог састанка
дошло је 17. септембра.
Састанку, који је трајао четири сата, присутвовало је комплетно председништво СЖС, на
челу са Мирком Лазићем, а председници ЈСО су
могли да питају све што је актуелно за запослене у њиховим делатностима.
Лазић је у свом обраћању изнео све проблеме са којима се СЖС сусреће, а везани су за запослене на железници („Сиже“, број 193).
Марјан Јанковић је говорећи о проблемима
запослених у ЗОВС – у данас, истакао да су гурнути у запећак и да су им плате најниже на Железници Србије. Показавши генералном директору свој платни листић, он као пословођа, на
личном примеру је документовао, да му је плата тек који динар преко 30.000 динара. Обећан
одговор у писаном облику до данас није добио.
Јанковић је на састанку рекао, да је генералног директора упознао са чињеницама и да су
услови за рад катастрофални. Долази зима, а
да се по питању услова рада у радионицама ништа се не ради, изразио надање да неће бити
хладне као претходних година.
Том приликом, као огроман проблем истакао
је недостатк резервних делова (да се скидају
делови са једних кола или локомотива и стављају на друге), да се радници одавно питају
„шта то беше ХТЗ опрема?“.
Постављено је питање пријема радне снаге,
јер је чињеница да нема пријема потребне радне снаге, а да је настављена пракса пријема
радника мимо огласа и углавном по партијској
линији.
Он је нагласио да је на питање, шта је са
плаћањем сменског рада, генерални директор
рекао, да ће сви радници који су по основу тужбе за сменски рад, који су добили нека средства, сигурно морати да их врате.
Председништво СЖС и Комисије за израду,
примену и праћење КУ су у целости одбили понуђени предлог пословодства за Анекс КУ, закључио је своје обраћање Јанковић.
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Слободан Чедић, председник Комисије био
је мишљења да је предлог понуђеног Анекса КУ,
као акт, погубан за раднике и синдикате, додавши да је заједничка Комисија репрезентативних
синдиката 9. септембра пословодству послала
свој Предлог Анекса КУ. Заједничка Комисија
репрезентативних синдиката је на састанку усвојила и закључак да не треба прихватати преговоре за Анекс КУ, већ да треба ући у поступак за
закључивање новог КУ.
У овом тренутку пословодству је понуђена
опција КУ која је усаглашена 2008. године, а на
том састанку је речено, да се очекује да у новембру отпочну преговори за нови КУ, рекао је
Чедић.

Милорад Вемић је стекао утисак, да је генерални директор био мишљења да се нагомилани проблеми могу решити на једном састанку.
Мишљење синдиката је, да се прво мора завршити реструктурирање предузећа, да се уради
систематизација, а потом преговара о унутрашњим односима и КУ. Он је очекивао да ће се
генерални директор више бавити социјалом радника, али у овом разговору о тим питањима није
било речи. Вемић је рекао да до овог састанка,
у синдикат није стигао ниједан допис од стране
пословодства.
Драган Пејић је на крају састанка питао, зашто од пословодства нема никаквог званичног
извештаја, у писаном облику, о теми изречених
судских пресуда за сменски рад или макар обавештења, да ће они који су тужбе добили морати да врате добијени новац?
Вемић је одговарајући на ово питање рекао,
да саопштење треба да да послодавац, а не
синдикат.

Снежана Солдo
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ЈСО СТП

PREAMBICIOZNI PLANOVI
POSLOVODSTVA

S

Sistematizacija do 1. decembra? Nema rezervnih delova. Podela na robu i putnike dovela
do java{luka

едници Одбора ЈСО СТП која је одржана 2. ок тобра присуствовао заменик
председника СЖС, Јасминко Пијетловић.
На почетку седнице верификовани су мандати новим члановима: Драгиши Војиновић и Драгани Диковић, уместо Новака Станојевић и Снежану Солдо, који одлазе у пензију.
О актуелној ситуацији говорио је Драган Ранђеловић председник ЈСО. Скоро свакодневне
смене директора, ванредни догађаји и дуго очекивани састанак председништва СЖС са генералним директором су обележили период између две седнице.
У излагању генералног директора, Драгољуба Симоновића дате су смернице шта треба
урадити на железници.
План и програм пословања, штедња, превоз
робе и превоз путника, реконструкција железнице, безбедност, измене и допуне КУ, кључни су
задатци у наредном периоду.
Подела железнице на три дела: Дирекцију за
превоз, Дирекцију за инфраструктуру и део коме припада генерални директор и његов менаџмент.
Прво шта треба урадити је предлог програма
пословања. Говорило се да је рок за његову израду 1. септембар, али он још није ни започет.
Такође су зацртани рокови за избор кадрова
управљања (1. новембар), као и израда нове
систематизације (5. новембар), али ни то није
ни започето.
Планирано је да се ураде КУ за три друштва
(рок 15. новембар, што је незамисливо да ће се
урадити до тада).
Нова систематизација би требало да заживи
од 1. децембра, но видеће се да ли је и то
остварљиво.
Ово делује преамбициозно и нестварно, но
видеће се.
Веома важна мера је штедња, али она не
сме да угрози безбедност саобраћаја. Резервних делова нема, па се са једног места скида
да би се ставило на друго место. У резерви немамо ни један метар шина.
Рад набавне службе је лош. Од почетка године до данас је набављено само 4 одсто од пла-
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нираног. Нема образаца за рад, па се фотокопирају и они што не би смели.
Јасминко Пијетловић износи да је основа код
израде КУ да се планира законски рок од 45 дана, док послодавац сматра да се то брзо може
завршити. Понуђен је Анекс КУ, но и репрезентативни синдикати, као и Комисија за израду КУ
су то одбили. Неопходно је да се ради и поглавље 10 и Прилог 1.
Грубач Драгољуб није задовољан што смо
са другим синдикатима заједно у преговорима,
пошто сагледавањем ствари СЖС је у протеклом периоду био више пута од њих изневерен.
Одговарајући му, Ранђеловић износи да су
сви синдикати који су са СЖС-ом заједно у преговорима врло коректни и да смо заједно јачи.
Ана Јовановић пита, шта радити и започети
као ћерка фирме? Њих сада нико неће, а по потреби су железничари, само кад железница има
интерес од њих.
Предлог Драгана Ранђеловића је да се у Неги кола (конкретно где ради Ана Јовановић) мора повести иницијатива да се организује састанак са директором и пословодством железнице, како би се они обратили Влади.
Дејан Ђорђицовић подсећа да самим реструктурирањем предузећа долази до вишка
радне снаге. Радник нема услове за рад. За одлазак на периодични преглед, ван места боравка, радник мора да чека наплату дневнице минимум 30 дана. Дошли смо до дна. Плате су најмање, и ово ужасно стање је неиздрживо. Код
израде новог КУ морају се заштитити сви радници.
Мирослав Вучић пита шта је са изјавом генералног директора за издвајање топлог оброка и
регреса. Ситуација у СТП-у је тешка. Раздвајањем предузећа на превоз робе и превоз путника дошло је до великог јавашлука. Нико не зна
како се ради. Има много недоречених телеграма. Наређује се нешто што не може да се уради. Железница све више и више пропада.
Одбор ЈСО даје пуну подршку Комисији за
израду КУ, као и председништву СЖС за све
преговоре које воде са послодавцем.
По дневном реду била је и анализа рада СО
као и ЈСО. Речено је да овај Одбор мора да по-
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крене иницијативу за измену Статута за изборну 2015. годину, као и промена Правила о раду.
Момчило Милојевић износи да се превоз робе и превоз путника морају раздвојити. Робу не
може да води саобраћај.
Драгољуб Грубач ставља озбиљне замерке
на лош маркетинг нашег синдиката. Како привући чланство?

Јасминко Пијетловић сматра да имамо времена за реорганизацију и да можемо да се организујемо. Већ су дати неки предлози и смернице за будућу реорганизацију. Најпре Влада мора да изнесе предлоге, па тек онда да синдикат
види како ће!

Снежана Солдo

ЈСО ЗС УП

NEREALNI PREDLOZI
POSLOVODSTVA

N

а шестој редовној седници чланови
Одбора ЈСО највише пажње посветили су анализи разговора између Председништва СЖС и генералног директора Железница Србије и примени Колективног уговора.
Радомир Радусин, председник ЈСО дао је информацију са седнице Председништва СЖС и
генералног диретора са његовим сарадницима.
Рекао је да је седница одржана на захтев синдиката и због (не)сарадње која је последњих
месеци на релацији: синдикати – пословодство.
Седница је трајала око четири сата, али није била на очекиваном нивоу у погледу захтева за
решавање неких горућих питања на којима синдикати инсистирају. Добро је, рекао је Радусин,
да се кренуло са разговорима, па можемо очекивати и неке резултате. На поменутом састанку било је речи о пословању појединих делова
преузећа, о тешкоћама у пословању, приходима
и расходима. Такође, било је речи о изменама у
КУ, као и условима рада синдиката. Председништво је одбило понуђени текст предлога измена
КУ, јер je он погубан за раднике.
Након уводног излагања, више дискутаната
инсистиралo je на реалности од стране пословодства.
Постојећи КУ као такав мора се поштовати
без обзира да ли се он некоме свиђа или не.
Процедура за измене или допуне КУ је јасна и

недвосмислена. Она се мора поштовати као и
све одредбе КУ које су на снази. Послодавац не
може на своју руку мењати или примењивати
одређене одредбе КУ како њему одговарају.

У дискусији која је вођена у погледу измена
одредби КУ које је доставио послодавац, речено је да сваки разговор треба прихватити, али и
тражити максималну заштиту радника. Стечена
права радника треба бранити, истакнуто је на
крају. Након дуге и исцрпне дискусије донет је
закључак да треба инсистирати на примени постојећег КУ и на свим разговорима по питању
евентуалних измена које не смеју ићи на штету
радника.
На седници је дата и кратка информација са
одржаних игара ЈСО у Бањи Врујци. Речено је
да је број учесника био на нивоу планираног и
да је све протекло како је предвиђено. Ово је
први пут да су синдикати сами финансирали
све трошкове. Измиривање обавеза је у току.
На крају седнице Вукомир Божанић поднео је
кратак извештај са одржаних избора у Синдикалној организацији Београд. Рекао је да је све
протекло како Правила и Статут налажу. Председница у наредном периоду је Мирјана Благојевић. Чланови Одбора су након излагања Божанића верификовали мандат новоизабраној
преседници Благојевић.
Душан Василић
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ЈСО ЗОВС

ZEMUNCIMA PRELAZNI PEHAR

B

ања Врујци у периоду од 4. до 7. септембра, угостила је учеснике двадесетпрвих спортских сусрета радника делатности ЗОВС.
У предивном бањском амбијенту, двеста осамдесет учесника игара провело је време у дружењу и спортским надметањима.
Спортска надметања одвијала су се на теренима хотела Врујци, у пет спортских дисциплина: пикаду, шаху, стоном тенису, малом фудбалу и надвлачењу конопца.
Такмичења су протекла у фер и коректним
надметањима, а најбитније је да није било повреда учесника.
У стоном тенису прво место освојила је екипа синдикалне организације „15. април“ Макиш,
из које је и најбољи стонотенисер, Живко Игњатовић, дуга је била екипа из Краљева, док је
треће место освојила екипа из Новог Сада.
Најбоља екипа у шаху је екипа Краљева,
друго место освојила је екипа „15. април“ Макиш, док је трећа била екипа из Руме. Најбољи
шахиста на првој табли је Мирослав Јовановић
из екипе ЗОВС Ниш.
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У пикаду прво место освојила је екипа Сомбора, друго место припало је екипи ТОПК Београд, а треће екипи из Новог Сада. Најбољи
такмичар у пикаду је Нада Старчевић, из сомборске екипе.
После беспоштедних борби у најспореднијој
споредној ствари, малом фудбалу, прво место
припало је екипи „25. мај“ из Земуна, друго ме-

сто освојила је екипа ТОПК Београд, трећа је
била екипа „15. април“ Макиш.
Најбољи играч турнира је из победничке екипе Ненад Предојевић.
У традиционално најатрактивнијој дисциплини, надвлачење конопца, прво место освојила је
екипа Лапова, друго место припало је екипи
„25. мај“ Земун, треће место освојила је екипа
из Новог Сада.
Најјачи конопаш је из победничке екипе Лапова, Иван Настић.
Свеукупни победник двадесетпрвих игара је
екипа „25. мај“ Земун са освојених 65. бодова,
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друго место освојила је екипа Новог Сада са
64 бода, док је треће место припало екипи
„15. април“ Макиш.
Екипи Суботице припала је награда за фер - плеј.
Завршну вечеру улепшале су и наше колегинице, Мис вечери, Драгана Вујошевић из Зему-

на, прва пратиља Драгана Марковић из Макиша
и друга пратиља Наташа Лазаревић из Зајечара. Наравно и све колегинице учеснице спортских сусрета.

В. Р.

СЕКЦИЈЕ ЖЕНА ЈСО СТП

DRAGANA DIKOVI]
NOVA PREDSEDNICA

S

едма редовна седница Одбора Секције жена ЈСО
СТП, као и седница председништва Секције жена
СЖС одржане су 30. септембра.
Заједничкој седници је
присуствовао заменик предсеника СЖС, Јасминко Пијетловић. О дешавању између две седнице говори- Dragana Dikovi}
ла је Снежана Солдо.
Због коришћења годишњих одмора седнице
нису одржаване у јулу и августу, па су колегинице са пажњом пратиле излагање Јасминка Пијетловића који је изнео актуелна дешавања. Састанак између послодавца и синдиката уприличен је 17. септембра и то је практично био први
прави састанак са генералним директором. Састанак је био исцрпан и трајао је четири сата.
Представници синдиката су могли да питају све
што их интересује. Неке одговоре су одмах добили, а за неке је обећан одговор писаним путем.
По дневном реду била је и тачка избора нове
председнице Секције жена Одбора ЈСО СТП.
Досадашња председница, Снежана Солдо, поднела је оставку на ову функцију због одласка у
пензију.
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Душица Вучић је дала предлог да то буде
Драгана Диковић и тај предлог је од стране осталих чланица Одбора једногласно подржан. Није
било других предлога, тако да је Драгана Диковић изабрана за председницу Одбора секције
жена ЈСО СТП.
Након избора, Диковићева се захвалила на
поверењу које су јој указале колегинице и обећала да ће се трудити
да настави рад где је
Снежана стала.
Одлазећа председница је пожелела пуно
сре ће но во и за бра ној
председници и понудила помоћ у раду када
Sne`ana Soldo
год је затраже.
Чланице Председништва Секције жена СЖС
су се договориле да своју седницу одрже 10. октобра и тада верификују мандат Драгани Диковић испред ЈСО СТП.
Договорено је да се на наредној седници сачини план рада до краја 2013. године, како би се
на терену обавестиле чланице Секције жена о
хуманитарној акцији.

С. С.
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ОДБОР СЖС ЧВОРА НИШ

KAD SE HO]E, MO@E SE!

D

а смо најбројнији, то се зна. Да смо
најорганизованији, дружељубиви, највеселији и са најлепшим и најсимпатичнијим колегиницама доказали смо у три дана колико су трајала спортска такмичења и
дружење чланова СЖС-а у Нишком чвору, поводом дана Железничара Србије, 15-тог септембра.
Иницијатива о организацији радничко – спортских игара у чвору Ниш, потекла је од Градског
одборa, што је са задовољством прихваћено од
старане свих чланова односно председника синдикалних организација у нишком чвору. Договоренa су такмичења: у пикаду, шаху, стоном
тенису и малом фудбалу.
Спортске активности су се одвијале 11. и 12.
септембра, а тринести је био одређен за свечани ручак и доделу признања и поклона најбољим екипама и такмичарима.
Такмичење у фудбалу одвијало се на спортском терену Машинске школе у Нишу. Овом приликом се захваљујемо директорки школе која
нам је уступила терен у траженом термину. Сва
остала такмичења су се одвијала у управној
згради „Железнице Србије“ а.д. на Тргу Краља
Александра.
Желели смо да се радници нишког чвора још
више и боље упознају и друже кроз спортска
такмичења, показало се да смо успели у томе.
Свака синдикална организација имала је завидне такмичаре у појединим дисциплинама.
У пикаду је најбоља била синдикална организација ЗОП, која је показала да у овој дисциплини нема правог ривала, јер су са преко 30
кругова надмашиле своје колегинице. Најуспе-
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шнија такмичарка била је Отилија Мичић (СО
ЗОВС),
Прво место у шаху је припало екипи СО
ЗОВС, што није изненађење, јер у својим редовима имају веома квалитетне такмичаре. Најбољи такмичар био је Мирољуб Лазић из победничке екипе.
Најнеизвесније такмичење било је стоном тенису. На крају је славила екипа Вуче возова, са
својим најбољим појединцем Драганом Јовановићем.
Мали фудбал, дисциплина која изазива и највише интересовања, такође је протекла у занимљивом такмичарском духу, из које је као победник изашла СО ТКП. Најбољи стрелац и појединац у овој дисциплини био је Дејан Цветковић.
Тринаести септембар, био је одређен за свечани ручак и дружење које није изостало, као и
за поделу награда најбољима.
У укупном пласману овогодишњих РСИ Нишког чвора, најбоља екипа је била екипа Вуче
возова, а председник Владислав Јанковић је у
име своје организације примио пехар намењен
првопласираној екипи.
Скромни поклони, које је обезбедио Градски
одбор из својих средстава, подељени су и најбољим појединцима у свим дисциплинама.
У прелепом амбијенту ресторана „Кубура“,
уз пријатну музику, чланови СЖС-а нишког чвора показали су да су највеселији. Како и не би,
јер су поред себе имали најлепше и најсимпатичније колегенице са којима је игра и весеље
потрајало до касних вечерњих сати.

Горан Ђорђевић
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СО ТКС KRAЉЕВО

SISTEMATIZACIJA,
PREMA OBIMU RADA

N

^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

ајпре је на седници одбора ове синдикалне организације, која је одржана 18.
септембра, разматрана актуелна ситуација у предузећу и синдикату.
У уводном делу ове седнице члан Одбора
ЈСО ТКС из ове синдикалне организације, Владимир Радојевић упознао је присутне са актуелностима у предузећу, СЖС и ЈСО ТКС.
Радојевић је Одбор упознао са хронологијом
(не)дијалога на релацији пословодство – синдикати железнице, до којег је ипак дошло 27. августа, истакавши да је основни циљ овог дијалога, налажење заједничке платформе за излазак
из кризе, нагомиланих проблема и побољшање
материјално – социјалног положаја запослених
на железници.
„Синдикати су мишљења да нова организација нашег предузећа, захтева и нову систематизацију, која је неопходна пошто је актуелна
урађена на штету запослених, а нарочито запослених у извршним службама“, истако је Радојевић.
Да ли ће и у којој мери синдикати бити укључени у активности око нове систематизације,
питање је на које се тражи одговор? У сваком
случају обавеза синдиката јесте да благовремено и аргументовано одреагује, ако она није ваљана и адекватна потребама на терену.
Седници Одбора присуствовали су и Шеф
ОЈ за ТКП Краљево Миливоје Миновић, и сарадник за РИВ/АВВ и РИЦ, Драган Павловић,
на захтев Одбора СО, како би се размотрила
актуелна ситуација у оквиру ОЈ.
Радује чињеница да је дошло до повећаног
обима посла, међутим, сваким даном присутно
је доста проблема, који се огледају у недовољном броју извршилаца, али и недостатку заштитних средстава.
Један од највећих проблема је неквалитетна
обућа, која се као и униформе ретко добијају, па
су прегледачи кола и бравари принуђени да раде без одговарајуће заштитне обуће, па користе
сопствену обућу, што је у супротнсти са свим
прописима.
Нередовно снабдевање заштитним средствима, уз њихов лош квалитет, директан су атак на
безбедност и здравље запослених.
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Управо због тога, оправдана је и одлука Одбора да се упути допис Одељењу за безбедност
и здравље на раду Секције за инфрастуктуру
чвора Краљево, у којем се тражи званично тумачење поступка запосленог услед недостатка
заштитних средстава, одеће или обуће.
Шеф ОЈ, Миновић изнео је своје виђење будуће систематизације, истакавши да је неопходно повећати број извршилаца, управо због
повећаног обима посла, поготову на прегледном месту у Крагујевацу.

С обзиром да на делу пруге према Лешку где
на дужини од 100 километара, нема ни једно
прегледно место, а честе су потребе за интервенцијом прегледача кола и бравара, потребно
је систематизовати радно место путујућег прегледача кола.
Миновић је такође истакао и проблем старосне структуре запослених, изразивши бојазан
да ће се, ако буде социјалног програма, јавити
велики проблеми, обзиром да има деветоро за-
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послених који имају радни стаж између 35 и 40
година. Један прегледач кола већ у новембру
навршава 40 година радног стажа.
Председник синдикалне организације Александар Цветковић предложио је да и чланови
Одбора синдикалне организације ураде своје
виђење будуће систематизације у оквиру ове
ОЈ, и са истом упознају руководиоце до нивоа
Сектора за ТКП.
Осим о систематизацији било је речи и о
условима рада прегледача кола и бравара на
терену, с обзиром на стање колосека и велико
присуство амброзије и растиња.

Као овогодишњи домаћини славе прегледача кола, свети Козма и Дамјан – Врачеви, Одбор
синдикалне организације ТКС Краљево, је благовремено извршило припреме и усвојио потребне одлуке. Предложено да потпредседник
синдикалне организације Милан Бачаревић и
чланови Одбора Драган Васиљевић и Владимир Радојевић, обиђу објекте, прикупе понуде и
лично се увере у квалитет услуга.
По питању организације славе донета је одлука да се до 15. октобра већи део активности
око организације славе спроведу у дело.

В. Радојевић

ПРЕДСЕНИШТВО ЈСО ТКС

POSETA KOLEGAMA U
KRAQEVU

Предсеништво ЈСО ТКС је у међувремену, 15. октобра, боравило у посети синдикалној
организацији ТКС Краљево и са члановима Одбора договорило протокол за обележавање
славе прегледача кола 14. новембра.
Приликом ове посете, одржан је и радни састанак са члановима Одбора синдикалне организације, којем су присуствовале и колеге које су по турнусу радиле. Чланове председништва ЈСО ТКС на краћи сатанак примио је и Шеф ОЈ ТКП Миливоје Миновић.
На захтев чланова Одбора синдикалне организације ТКС Краљево, а у сарадњи са Шефом ОЈ за ТКП Краљево и Шефом Секције за инфраструктуру чвора Краљево, извршена је
набавка потребног материјала за кречење просторија на прегледном месту у Краљеву.
Личним ангажовањем колега Александра Цветковића и Владимира Радојевића и свесрдну помоћ свих осталих запослених на овом прегледном месту, за свега три дана, све
просторије у згради су окречене, после више од пет година од када је зграда реновирана.
Треба рећи да сви запослени брижно чувају, одржавају и украшавају простор око зграде,
редовно уређујући парковску површину, садећи сезонско цвеће, а из личних средстава и
синдикалне чланарине обнављају ивентар и врше поправке уређеја.
Тако су, у току прошле године, успели да прикупе средства за набавку и уградњу клима
уређаја, чиме су себи обезбедили пријатније услове боравка за време врелих летњих дана.
Помоћ не изостаје ни за иницијативе колега са других прегледних места ове ОЈ.

Д. Васиљевић
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СО УП ЗС БЕОГРАД

IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO

V

ише од три месеца било је потребно
да се стекну услови за нормално функционисање синдикалне организације
УП ЗС Београд.
Наиме, одлуком Републичког одбора СЖС,
донетој на седници одржаној 17. маја текуће године, именована је Изборна комисија за спровођење ванредних избора за чланове Одбора и
носиоце функција у Синдикалној организацији
УП ЗС Београд.
После утврђивања динамике реализације одлуке РО Изборна комисија СЖС је спровела изборе у овој Синдикалној организацији.
Како раније постојећим Правилима о раду
нису дефинисани организациони делови процеса рада у којима су запослени чланови ове Синдикалне организације, донета је одлука да се
одреде повереници за организационе делове,
будуће подружнице, како би се Изборној комисији помогло у раду, све у циљу што успешније
реализације постављеног задатка.
Поред тога остварен је и још један битан
циљ – потпуно информисање чланства и обезбеђена је јавност у раду.
После утврђивања предлога Правила о раду,
заказана је прва ванредна седница Скупштине
СО која је одржана 18. јуна, како би се усвојила
нова Правила о раду. Како није било кворума
заказана је нова ванредна седница Скупштине
која је имала кворум и на истој су једногласно
усвојена нова Правила о раду.

Након усвајања Правила о раду, Изборна комисија донела је Одлуку о расписивању ванредних избора у Синдикалној организацији УП ЗС
Београд. Истовремено је израдила Упутство о
спровођењу ванредних избора, које је као и одлука о спровођењу избора јавно истакнута у
синдикалним подружницама.
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После одржаних предизборних састанака у
синдикалним подружницама, по достави записника, Изборна комисија је 3. септембра утврдила Кандидатску листу за избор носилаца функција и чланове органа синдикалне организације
УП ЗС Београд и заказала другу ванредну Скупштину за 11. септембар 2013. године.

Mirjana Blagojevi}

На другој ванредној Скупштини од 28 чланова, седници је присуствовало 23 члана, чиме су
били испуњени сви услови да се Скупштина
одржи.
За председника СО предложена су два кандидата, Мирјана Благојевић и Бранка Радојичић. Тајним гласањем, путем гласачких листића, за новог председника СО УП ЗС Београд
изабрана је Мирјана Благојевић. Она је добила
18 гласова, док је други кандидат Бранка Радојичић добила пет гласова.
Избор потпредседника СО и чланова Надзорног одбора извршен је јавним гласањем с
обзиром да је предложено онолико кандидата
колико се и бира.
Нови потпредседник је магистар Момчило
Копривица запслен у Секцији за превоз путника
Београд.
Новоизабрана председница захвалила се на
указаном поверењу, позвавши на сарадњу и коректан однос, истакавши притом да је основни
циљ омасовљење и борба за сваког члана.
Пред новим руководством је доста обавеза и
нагомиланих проблема који се морају решити у
што краћем року, у интересу чланства.

В. Радојевић
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Od 18. do 21. septembra na Zlatiboru su odr`ane XVIII-e Radni~ko sportske igre ~lanova
JSO Vu~a vozova

редивни предели Златибора су ове године угостили чланове ЈСО Вуча возова. На измаку лета и уз лепо време,
одржане су 18. Радничко спортске игре. Учесницима су на располагању биле прелепе виле и
спортски терени, а све у организацији туристичке агенције „ Ања – турс “ са Златибора. Златибор је дочекао учеснике и госте окупан сунчевим зрацима и на тај начин свима пожелео
добродошлицу.
Свечано отварање РСИ ЈСО ВВ „Златибор
2013.“, протекло је у срдачној атмосфери и задоволљству, због поновног сусрета старих пријатеља и због склапања нових познанстава. И
ове игре су потврдиле да је дружење и разговор
између колега најбољи начин да се међусобно
боље разумемо, а самим тим нађемо начин да
помогнемо једни другима.
Златибор је показао сву своју лепоту. Омогућио је љубитељима природе и онима који су први пут на овој планини, да по лепом времену
обилазе и уживају у чарима ове лепотице. Увече су преморени и исцрпљени учесници игара
могли да се опусте уз музику у ресторанима или
уз лагану вечерњу шетњу.
Завршно вече је организовано у ресторану
„Рујно“. Председник ЈСО Вуча возова Слобо-

дан Максимовић обратио се учесницима и гостима игара и захвалио им се на учешћу и на
предивној атмосфери током ових игара. Пожелео је што скорији поновни сусрет и дружење.
Поздравио је заменика председника СЖС-а Милорада Вемића, председника ЈСО-а СТП и
члана Скупштине „Железнице Србије“ а.д. Драгана Ранђеловића, као и бившег Секретара
ЈСО ВВ, а сада пензионера Милета Маринковића и захвалио им се што су својим присуством увеличали игре и свечаност поводом завршетка 18-их РСИ ЈСО Вуча возова.
Свечана вечера је потрајала до јутарњих часова уз весеље у предивном амбијенту ресторана и уз добро пиће и специјалитете Златиборске кухиње.
Ове игре су показале да су овакви скупови
потребни железничарима, без обзира на све већу беспарицу и све тежу финансијску ситуацију.
Само уједињени и заједничким снагама можемо
озбиљно учествовати у борби за наша права и
заштити својих интереса у предстојећим тешким временима, која нас очекују током реструктурирања нашег предузећа.
Синдикат, то смо ми. Железница, то смо ми.
Слободан Максимовић

XXIII СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЕВРОПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ СИНДИКАТА

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

S

индикат железничара Србије су на конференцији представљали: заменик
СЖС за економске послове, међународну сарадњу и информисање Пијетловић Јасминко, председник ЈСО ЕТП Ћирић Драган и председник ЈСО УП – ЗС Радомир Радусин.
Тема сталне Конференције била је: „Утицај
прва три пакета на железничке раднике и кори-
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снике превоза и како утицати на доносиоце одлука за четврти железнички пакет“.
После уводног излагања и представљања
учесника Конференције, учесници су истакли
своја запажања о примени претходна три пакета, односно о процесима реорганизације железнице у својим срединама и окружењу.
Представник Пољске је цитирао Џон Лоа, када су га питали, да ли жели да се прикључи
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Француској револуцији, он је одговорио, да му
треба мало више времена за одговор, јер револуција доноси корените промене. Према његовом мишљењу, и о досадашњем процесу либерализације железничког тржишта, може се закључити да су промене на железници донете
исхитрено, па су зато и резултати лоши.
Европска унија је желела јефтиније и брже
железнице и тај процес, грубо гледано, у свим земљама у којима је процес покренут или је завршен, довео је до смањења броја радника, а што
је директно прузроковало угрожавање безбедности радника, али и трећих лица (корисника услуга) у процесу одвијања железничког саобраћаја.
У осврту на примерима западних земаља
Европе, у вези примене досадашњих железничких пакета, може се уочити да је Немачка успела да се одупре захтевима Европске комисије и
задржала је јединствени Холдинг, а Енглеска је
прва извршила либерализацију са циљем штедње, али су субвенције знатно веће, па сада покушавају да се врате у окриље државе, док је у
Француској урађена анализа из које се јасно види да либерализација не доноси ништа добро
ни железници, а ни корисницима услуга.
Председник Синдиката железничара Хрватске, Зоран Маршић, истиче да је Хрватска железница подељена на два холдинга и пет друштава и та подела се наставља у циљу смањења
броја запослених, а што се опет јавности објашњава, као условљавање директивама Европске уније.
Синдикати на железницама су у ситуацију да
је све теже аргументовано бране радна места,
јер се на руководећа места постављају политички кадрови, без обзира на препоруке и законе ЕУ.
„У Хрватској се врше преговори са оператером „Грандергруп“ из Румуније за преузимање
теретног саобраћаја, па ћемо на жалост бити
прва железница у региону која ће изгубити теретни саобраћај што нам неће донети ништа добро, а предстоји нам велика борба за очување
радних места“, закључује Маршић.
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Представници Румуније истичу да је „Грандергруп“ приватизовала румунске железнице и
да Грандер после приватизације Хрватских железница има за циљ да приватизује теретни саобраћај у Србији и Македонији.
Мађарски представници сматрају да западне
земље Европе имају интересе у источним земљама Европе и знатно га користе, јер имају
биљи простор за лобирање, па је зато њихов
одговор одлучно „НЕ“ приватизацији и улози
Европске железничке агенције.
Из свега реченог, може се извући поука, да
су досадашње реформе и реорганизације железничких система, дириговане са три претходна
пакета, ниједној земљи у окружењу нису донела
ништа добро, а највише штете је нането пре
свега запосленима.
Закључак учесника конференције је, да ставове и мере железничких синдиката треба заузимати пре доношења одлука Влада о организационим променама на основу директива ЕУ,
јер ће након тога моћи да се разматрају само
последице оваквих процеса.
Тема четвртог пакета заснована је на важним
етапама либерализације која се базирају на јединственом Европском тржишту и та политика
је кренула 1991. године, а пакет књига је кренуо:
I.
II.

III.

IV.

ПАКЕТ 2001. год. ПРЕВОЗ РОБЕ
ПАКЕТ 2004. год. ЕВРОПСКА ЖЕЛЕЗНИЧКА АГЕНЦИЈА (превоз робе)
ПАКЕТ 2007. год. ОТВОРЕНО МЕЂУНАРОДНО ТРЖИШТЕ (превоз путника)
ПАКЕТ планиран за 2013. год. Либерализација се наставља

Важне етапе либерализације:
1991. године, доношење Директиве 440/91
2001. године, доношење 1. железничког пакета
2004. године, доношење 2. железничког пакета
2007. године, доношење 3. железничког пакета
2013. године, представљање 4. железничког пакета
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Шта је претходило 4. пакету?
Европска комисија представља своју визију
путем зелених и белих књига. Та визија се остварује у облику директива и смерница.

Циљеви беле књиге су:
Смањити испаравање плинова и гасова у
транспорту до 2050. год. за 60 %
Смањење саобраћајних несрећа за половину до 2020. године.
Јединствен ценовно/порезни систем за све
облике превоза до 2016. године.
Интернализација спољних трошкова до 2020.
године.

Шта ће се догодити на железници?
– потпуна либерализација железничког тржишта, укључујући и путнички саобраћај
– мреже пруга великих брзина до 2050. године. Удвостручење постојеће мреже до 2030.
године.
– организацијско одвајање услуга превоза од
инфраструкткуре
– превоз теретног саобрћаја преко 300 km
преусмерити са путева на реке или железнице до 2030. године.

– што је могуће већи део путничког саобрћаја пренети на железницу до 2050. године.

Порука ЕТФ-у и Европској комисији са XXIII
сталне Конференција европских железничких
синдиката о IV пакету мера: неће бити сигурније, јефтиније и удобније, јер и овај пакет мера
знатно смањује број запослених у железничком
систему.

Јасминко Пијетловић

ЕТФ КАМПАЊА ЗБОГ 4. ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ПАКЕТА

9. OKTOBAR 2013.
ETF DAN DELOVAWA ZA
@ELEZNI^KE RADNIKE

E

ТФ дан деловања за железничке раднике 9. октобра је био успешан. Железнички синдикати широм Европе су се
заједно активирали како би показали да одбијају либерализацију и цепање железничког сектора. Сви железнички радници су одлучни да одбране своје послове и квалитет железничког
превоза од логике која има интерес само у повећању профита.
Чланови Европског Парламента су имали могућност да добро чују глас европских железничких радника пре разговора о 4. железничком пакету 14. октобра и гласања у комитету ТРАН,
26. oктобра 2013. године.
Владе европских земаља и министри саобраћаја су контактирани у неколико држава како би им се упутила забринутост синдиката у вези са дискусијом у Савету.
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Синдикати су организовали серију акција како би информисали путнике о ризицима 4. железничког пакета у вези са квалитетом железничких услуга. Информативни пултови и дељење пропагадног материјала у станицама и у возовима организовани су скоро свуда.
Објављени су исечци из штампе и организоване су конференције за штампу, да се медији
информишу о предузетим акцијама и ставовима
о 4. железничком пакету.
ЕТФ је о децентрализованом дану деловања
обавестио европску штампу. Лист „Bulletin Europe“
који је нови дневни извор информација о европским пословима, који највише читају креатори
европске политике, је 9. октобра посветио један
део дану деловања.
Чланови Европског Парламента за превоз и
Комитети за запошљавање су информисани о
дану деловања од стране ЕТФ-а.
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Белгијски синдикати ACOD-CGSP и ACV-CSC
Transcom су 15. октобра организовали конференцију у Бриселу на којој су узели учешће известиоци Said El Kadraui (Управљање и конкуренција са отвореним приступом), Метју Грош
(ПСО Регулатива) и Фредерик Дерден (известилац у Комитету ЕМПЛ). ЕТФ је представљала
Заменица Генералног Секретара Сабине Трир.
Изјаве о подршци „ЕТФ Дан деловања за железничке раднике“ је добила Карола Фишбах
Пител, генерални секретар Европске Федерације Синдиката у Јавном Сектору (ЕПСУ) и немачка странка DIE LINKE.
ЕТФ је добио извештаје о деловању синдиката, припадника ЕТФ .
На конференцији у Трогиру, где су учествовали и представници СЖС, речено је одлучно
НЕ овако предложеном 4. пакету.

[ta se de{ava u Evropskom
Parlamentu?

Транспортни Комитет (ТРАН) се сусрео у Бриселу 14. октобра и имао разговоре о 4. железничком пакету. Шесторо известилаца је укратко представило своје извештаје и чланови Комитета су објаснили своје допуне и измене.
Укупно је представљено више од 2200 амандмана у 6 извештаја.
Известиоци и чланови Комитета ће, у наредном периоду, покушати да пронађу могуће компромисне амандмане да би склопили договоре
унапред и да би избегли гласање за сваки појединачни амандман.
Гласање ће бити обављено 26. новембра.
Један амандман за одбацивање измена о
Регулативи ПСО – као што је ЕТФ тражио – је
предложила једино политичка групација ГУЕ/НГЛ
и члан Европског Парламента Улвског (С&Д,
Шведска) и ван Дален (ЕЦР, Холандија).
Амандман за одбацивање Владиног предлога – који опет тражи ЕТФ – је предложила групација ГУЕ/НГЛ и члан Европског Парламента
Улвског. Остале амандмане за побољшање текста, нарочито о техничком делу представио их
је, по захтеву ЕТФ-а, други члан Европског Парламента.
Гласање свих чланова Европског Парламента (прво читање) се и даље планира за фебруар 2014.године.

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

Савет се убрзано фокусира на напредовање
у техничком делу овог пакета.
Савет Министара Саобраћаја се већ сложио
о заједничком приступу за директиву о интероперабилности у јуну 2013. и 10. октобра, Мини-
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стри су се сложили о општем приступу за нова
правила ради безбедности европских железница.
Могуће је да ће у децембру, у Транспортном
Савету, доћи до договора и о Директиви Европске Железничке Агенције. У том случају Савет и
Европски Парламент би већ могли да започну
преговоре и да постоји могућност да дођу до
споразума о техничком делу пакета пре Европских Избора у 2014.години.
Ово би задовољило индустрију која веома
инсистира на потреби да добије одобрен технички део што пре и он ће практично поделити
пакет.

VESTI IZ ETF @ELEZNI^KE SEKCIJE

У септембру, ЕТФ и ЦЕР (Заједница Европских Железница) су се договорили о заједничком ставу „Социјални аспекти и заштита радника у конкурентском подношењу понуда за јавне
железничке услуге превоза и у случају измене
железничког оператера“.
У заједничком ставу, социјални партнери признају да су добри социјални стандарди и са обе
тачке гледишта, и радника и послодаваца, суштински услов за пружање услуга доброг квалитета.
Област улоге на друштвеном нивоу ће бити
створена утврђивањем обавезујућих социјалних
стандарда као што су зараде, радно време,
здравство и заштита и образовање (на националном, регионалном или локалном нивоу) ради заштите постојећих услова рада у тренутку
промене оператера.
Заједнички став такође каже да „обавезно
пребацивање особља у случају промене оператера ће такође осигурати наставак услуга за
путнике и транспортне органе.“

KAMPAWA SE NASTAVQA

Борба за одбрану европских железница и наших радних места од претње даље либерализације и поделе и даље није готова.
9. октобар је само био почетак наше кампање и правна процедура за 4. железнички пакет
ће се наставити и у наредном периоду.
Следећи сусрет ће бити, обједињене демонстрације које ће ЕТФ организовати испред Европског Парламента у Стразбуру, поводом пленарног гласања за прво читање.
МОРАМО И ДАЉЕ БИТИ УЈЕДИЊЕНИ,
МОРАМО НАСТАВИТИ ДА БУДИМО СВЕСТ
МЕЂУ РАДНИЦИМА И ПУТНИЦИМА И ДА
ВРШИМО ПРИТИСАК НА КРЕАТОРЕ
ПОЛИТИКЕ НА НАЦИОНАЛНОМ И
ЕВРОПСКОМ НИВОУ !
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

S@S NA KONFERENCIJI
U RUMUNIJI

U

Restrukturirawe `elezni~kog sektora – uticaj na polo`aj zaposlenih

организацији Националне федерације
синдиката железничара Румуније, у месту Муријол одржана је, од 1. до 4. октобра, међународна конференција синдиката железничара, на којој су учешће у раду узеле
делегације домаћина Румуније, затим Немачке,
Италије, Мађарске, Украјине и Србије, као и
представници Владе Румуније – Министарства
саобраћаја.
Делегацију Србије чинили су председник СЖС
Мирко Лазић и генерални секретар Предраг Спасић. Поред делегације СЖС, из Србије конференцији су присуствовали и представници Градског одбора Савеза самосталних синдиката Србије Нови Сад, на челу са председником Владимиром Гвозденовићем и чланом одбора Слободаном Скокићем, који је члан одбора испред
СЖС.
Конференција је обрађивала две теме: „Реструктурирање железничког сектора и утицај на
националну економију“ и „Улога синдиката у вези са либерализацијом железничког превоза“.
Учесници конференције су у уводном делу
изнели стање у железничком сектору својих земаља, када је процес реструктурирање и либерализација железничког тржишта у питању, са
посебним освртом на положај запослених у тим
процесима.
Констатовано је да је неопходна даља сарадња синдиката на простору Југоисточне Европе, с обзиром да смо део заједничког тржишта,
са циљем да се формира заједнички фронт за
„одбрану“ запослених од свих негативних утицаја и последица које собом носи нови начин
организације и функционисања железничког сектора.
Када је реч о реструктурирању и либерализацији превоза и тржишта, треба истаћи чињеницу да су све државе учеснице Конференције
које су чланице Европске уније, неколико корака испред Србије, односно, да су већ завршиле
процес реструктурирања и извршиле поделу железничког сектора на компаније за инфраструктуру и превоз.
Највећи део превоза је приватизован од стране више оператера, у случају Румуније има их
преко 30. Као последица либерализације тржишта и улазак пре свега страних оператера, поја-
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вио се велики вишак запослених, погоршани су
услови рада и економско – социјални положај
запослених. То је за синдикате представљало
нови изазов, да се прилагоде деловању у измењеним условима, да се организационо и кадровски реорганизују и оспособе да буду озбиљан противник, али и партнер Влади и новим
послодавцима у заштити интереса запослених.
Посебну пажњу учесника конференције изазвало је излагање о стању железничког сектора
у Србији, саобраћајној политици и стратегији
развоја железничког саобраћаја, процесу реструктурирања и усаглашавања са прописима
Европске уније, економско – социјалном положају запослених, реструктурирању радне снаге,
организованости синдиката и спремности да се
суочи са свим будућим изазовима.
Сугестија учесника конференције је да веома пажљиво пратимо процес реструктурирања
и либерализације железничког превоза и да не
дозволимо грешке које су направљене у неким
од земаља, а које су запослене довеле у драматичан положај, да користимо позитивна искуства, пре свега, суседних земаља и да се изборимо да у свим процесима синдикат има активну улогу по свим питањима која су од животног
значаја за запослене.

П. Спасић
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ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

OBMAWIVAWE JAVNOSTI
ILI ISTINA

K

олективни уговор. Свакако тема број
један ових дана. Послодавац је дао
своју верзију измена и допуна. Синдикати су узвратили, одбијањем понуђеног текста
и понудили своју верзију колективног уговора.
Тако се наставила борба „непреговарања“.
Вођства синдиката добила су безрезервну
подршку у очувању стечених радничких и синдикалних права. Послoводство жели да покаже
„нови курс“ у регулисању права радника. Чињеница је да и једни и други раде посао „због оних
које заступају“.
Ако се сагледају реалне чињенице, и једни и
други морају ,,нешто да раде“. Сав тај посао може да буде само ,,предигра“, јер нови Закон о
раду тек треба да се донесе, а надамо се и Општи колективни уговор на нивоу Републике Србије.
По ономе што се може прочитати из понуђене верзије послодавца, добро нам се не пише.
Много тога желе да нам ускрате или умање. Да
ли је ово пробни балон или стварна претња за
угрожавање радничких права?

Унија послодаваца тражи „флексибилнији однос примања и отпуштања радника“. То правдају чињеницом да ће се тиме више запошљавати
радника. Рекао бих да ће тиме више бити отпуштања радника. У ситуацији када немамо право
тржиште рада, послодавци користе прилику да
једне отпуштају, а друге примају за мизерну плату. Најављују се вишкови радника у јавним службама. Појединци из Железница Србије јавно
причају о вишку радника од неколико хиљада.
Пробни балон или истина? Свака таква изјава
значи обмањивање јавности, јер није утемељена на чињеницама. Дефинитивну организациону шему предузећа немамо, немамо ни урађену
систематизацију по том основу? Истина, ради
се и једно и друго? Они који (ако) раде систематизацију требало би да имају на уму много тога.
Колико је радника и на какав начин запослено
последњих година? Како су и где завршавали
школе? Достављају дипломе, а да школу нису
ни видели. Нормално, заузимају или желе да
заузму значајна радна места. Да ли они треба
да буду стварна конкуренција у евентуалном
вишку радника на железници? Или је ово је
њихова прилика да легализују такво запошљавање и своје дипломе?
Значај но у све му
овоме је да синдикати
имају шансу да покажу
стручност, знање и снагу у одбрани радничких
права. Ово је шанса за
враћање поверења или
тотални распад синдиката.
Поред јединства синдиката које се подразумева, појединци морају
одустати од својих личних интереса које су до
сада имали. Ако буду и
даље гледали само себе, или да их склонимо, или ћемо пропасти
због њих.
Душан Василић
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ЛИЧНИ СТАВ

SPRE^ITI ORGANIZOVANI
LOPOVLUK

P

олако нас напушта још једно врело лето. Екстремни временски услови изазивају тешкоће у уредном и редовном
вршењу саобраћаја. Прво бих указао на изузетно тешке услове рада запослених у извршној
служби, односно оних чија је канцеларија под
отвореним небом. Када са неба упржи сунце,
усија туцаник и шине, а од вагона избија несносна врелина, железнички радници не могу одложити извршење за „мало касније, када попусти“,
јер ранжирни или маневарски задатак се мора
обавити у што краћем року.
На магистралном правцу, на потезу Суботица – Врбас, пруга је у јако лошем стању. Редовне брзине су свакако смањене, а када зажари
сунце, због појаве сунчаних кривина, оне се још
више смање, како се не би угрозила безбедност,
а саобраћај како – тако одвијао. Међутим, од коминтената не можемо очекивати разумевање за
кашњења у испоруци робе, правдајући се да су
нам пруге у лошем стању, да у инфраструктуру
дуго времена није улагано. Уговори су потписани, а њихово непоштовање и пробијање рокова
испоруке кошта.
Но, овде су у питању природни, економски и
неки други фактори, али у последње време смо
суочени са посебним обликом људског деловања – дрским крађама.
Последњих неколико година ојађени су објекти, који „због рационализације“ нису поседнути,
по мало „роба“ из вагона, као и постројења са
простора у власништву Железнице Србије.
Од памтивека се крало и крашће се, увек је
било оних који су отуђивали и оних који су их
хватали. У неко време је било организовано

праћење возова са „осетљивом“ робом, односно оне робе која се може лако украсти и продати. Колико је то имало ефекта не желим да коментаришем пошто немам података, међутим,
појединци или групице полако су прерасли у до-
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бро организовану лоповску организацију, на чијој брзини би при истовару робе био запањен
сваки послодавац који запошљава раднике на
утовару и истовару.
Сада смо заправо „прерасли“ период крађе
„атрактивне“ робе, јер сада се дословно отима
све што је на дохват руке.
Због пар килограма бакра телефонске линије су у прекиду, пригушнице не функционишу,
што отежава и успорава рад и ход возова, али и
угрожава безбедност путника, железничких радника и проузрокује оштећење или уништење робе.
Од вагона који су измештени по мањим станицама, док „чекају“ на инвестициону оправку,
касацију или неко друго решење, остали су само костури. Па чак и у већим станицама које су
стално поседнуте, лопови не презају да бесомучно краду.
Пре неколико дана је на делу пруге између
станица Суботица – државна границе – Келебије, за час посла украдено готово 300 тирфона,
на дужини од око сто метара, те је саобраћај
био у вишечасовном прекиду. Међутим, о томе
сте свакако били упознати преко медија.
Овом приликом бих указао на потребу доследног настојања да се починиоци ових дела
драстично кажњавају, за почетак по основу угрожавања безбедности саобраћаја, а да не будем
екстреман, можда и као акт тероризма или покушаја убиства са предумишљајем.
Иницијатива Железница Србије постоји, а и
синдикат се може још више заложити за промену законских решења, јер су у питању и животи
наших колега.

З. Мишић
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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}

O

н је гостујући на телевизији Б92 казао
да је државна политика да се субвенције према железницама сваке године
смањују и да се њихов посао реорганизује, па ће
до краја ове године у систему железница бити
формирано ново предузеће за инфраструктуру.
То предузеће ће већ следеће године, осим
Железницама Србије, своје услуге пружати и
неким другим оператерима, навео је Антић.
Он је подсетио да улазимо у период либерализације и да на нашим пругама неће возити ис-

кључиво наша, државна железница, него ћемо
морати да омогућимо и домаћим и страним компанијама да користе нашу железницу и да за то
плате.
– До краја идуће године раздвојићемо путнички и теретни траснпорт и покушати да бар
неки од сегмената тог система фукционише на
економској основи и да тај велики трошак за пореске обвезнике смањимо дугорочно – истакао
је министар.

СИНДИКАЛНИ ПОВЕРЕНИК
ОКТОБАР 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

S

мањењем зарада планирана је уштеда
од 100 до 150 милиона евра. Плате од
60.000 до 100.000 динара биће опорезоване са 20 одсто, док ће оне веће од 100.000
бити опорезоване са 25 одсто од наредне године.
Фасцинантно је то да ни ми, као послодавац,
нити грaђани, не знамо колико тачно има запослених у јавном сектору, рекао је Крстић и додао да у овом сектору има 5 до 10 одсто више
запослених него у другим земљама у региону.
Насупрот министровим тврдњама, сарадници макроекономских анализа и трендова презентовали су закључак да је број запослених у
државној управи Србије у односу на број активних становника међу најмањим у Европи. Међу
32 анализиране европске земље мањи проценат запослених у сектору државне управе у од-
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Pripremio: Jasminko Pijetlovi}

носу на број активних станивника има само
Исланд.
Крстић је најавио смањење државних субвенција, што би требало донети највеће уштеде
у буџету и завршетак приватизације 179 пердузећа и реструктурирање великих јавних система.
Министарства су добила задатак да одреде
које ће уштеде направити у оквиру 10 одсто снижења цена роба и услуга, чиме би се уштедело
30 до 40 милиона евра.
Економска мера која је изазвала највећа негодовања односи се на повећање ПДВ-а са осам
на 10 одсто. Ово би требало да значи и уштеду
од 200 милиона евра у буџету, али и поскупљење већ скупе просечне потрoшачке корпе, која
тренутно износи три минималне плате, а 70 одсто грађана Србије прима минималац.
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Крстић је навео и коришћење јефтинијих кредита до којих ћемо, како је рекао, доћи билатералним контактима и дипломатским везама.
Побољшање пословног амбијента, што између осталог подразумева и измену Закона о
раду, односи се на привлачење инвеститора,
промену модела инфраструкткурних инвестиција и промоцију Србије. Резултати ове мере требало би да буду: већи прилив страних инвестиција и више радних места у приватном сектору.
Министар финансија је рекао да ће држава
следеће године за 50 одсто повећати издатке за
помоћ социјално најугроженијим становницима,
те реформисати државну управу, како би они
који вредно раде били награђени.

Ипак, представници синдикалних организација нису задовољни оним што су чули на отвореној седници Владе. Реакције синдиката крећу
се од апсолутне критике па до „извесног разумевања“ мера штедње.
Из Савеза самостaлних синдиката Србије кажу да ће се мере за реформу привреде, које је
Влада усвојила, сломити на леђима грађана.
Не знам колико ће бити стварне уштеде у делу такозваног солидарног опорезивања. Није
тачно да неће бити преламања око најсиромашнијих и пензионера, јер се ПДВ на робу која
оптерећује највеће слојеве друштва повећава
са осам на 10 одсто. То ће се одразити на најсиромашнији слој, рекао је за медије потпредседник СССС Зоран Михајловић.
Из СССС сматрају да су у приложеном програму Владе Србије изостале мере развојног
карактера, које су неопходне за даљи привред-
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ни рзвој земље. Такође, тврде да осим уштеда у
буџету и рестриктивних мера које „стежу каиш“
грађанима Србије, не постоје мере које ће довести до већих инвестиција, отварања нових радних места и започињања процеса реиндустријализације.
Синдикат сматра да важећи Закон о раду, који се представља као „кочничар доласку страних инвестиција“, не представља препреку за
повећање броја запослених и даљи привредни
развој земље, јер су у њега већ уграђени сви
елементи флексибилности. Такође, у владиним
мерама се нигде не помуњу тајкуни који су кроз
приватизацију опљачкали ову земљу, упозоравају из СССС.
Председница асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић каже да неће подржати ове мере, а увођење солидарног пореза
назива „потпуном срамотом и демагогијом“.
Порез на плату и опорезивање неегзистенцијалних производа је начин да се униште и они
људи који су на неки начин преживљавали, каже Савић. Она наглашава да само у Министарству рада има више од 38 саветника који имају
веће плате и од министра.
Отпуштање из јавног сектора свих који су у
последњих пар година запослени по партијској
основи у основи јесте непопуларно, али је суштинска и рационална реформа, коју бисмо ми
подржали, истиче Ранка Савић, најављујући при
томе протесте синдиката због незадовољства
најављеним мерама Владе.
У УГС Независност кажу имају „извесно разумевање“ за овакве мере јер су тренутно неопходне.
Сматрам да оне представљају изнуђено бављење последицама, док се нико не бави узроцима, како се поново не бисмо нашли у истој ситуацији. Солидарни порез је потребна мера, али
је питање да ли ће прогресивне стопе бити разумно одређене, а праг је јако ниско постављен
на 60.000 динара, чиме се трошкови реформе
опет пребацују на терет средње класе, објашњава за „Данас“ потпредседник УГС Независност Зоран Стојиљковић.
Министар Крстић, поводом смањења плата у
јавном сектору, каже да је Влада гледала да буде праведна. Ипак, грађани не деле мишљење
о правди са министром, јер мере Владе посматрају као поновни удар на средњу класу. Тврде
да цену увек плаћају најугроженији, док они који
су довели до проблема, ситуацију посматрају са
стране.
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СИНДИКАЛНИ ПОВЕРЕНИК
ОКТОБАР 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}

Qubisav Orbovi}, Predsednik Saveza
samostalnih sindikata Srbije:
Какво је ваше мишљење о запошљавању
на лизинг?

Агенције за посредовање при запошљавању
постепено преузимају ингеренције служби за запошљавање и то раде на перфидан начин. Карактеристично је да раде у интересу послодавца, а на штету запослених. Ова област није прецизно дефинисана, а чини се да заговорници
ове идеје немају решња за проблеме који ће се
појављивати, а чија ће решења, бојим се, бити
на штету радника. Циљ ове новине је повећање
профита послодаваца, јефтинији рад, збрка у
примени прописа, закона или, другим речима
идеалан амбијент за лов у мутном.
Које предности такав систем доноси
послодавцу?

То послодавцу омогућава да да отказ запосленом кад хоће и како хоће. Довољно је да откаже уговор са агенцијом, ангажованом не мора
да исплати отпремнину. Не зна се код кога запослени остварује накнаду за повреду на раду, јер
му је послодавац агенција. Послодавац не мора
раднику да исплати зараду као другима. Тако
стално запослени добијају нелојалну конкуренцију, обарају им зараде, продужавају радно време... Зараде запослених преко агенције су и до
30 одсто мање него запосленима у предузећима у којима се ангажују.
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Које су обавезе послодавца према раднику?

Колективним уговором треба регулисати начин рада агенција (као нпр. да се одређени, тачно утврђени максимални проценат запослених
може ангажовати путем агенција, да они који раде преко њих имају иста права као и остали запослени). За случај да не постоји закључен колективни уговор, који уређује односе између послодаваца и свих запослених, онда све треба
уредити Пословником о раду који се односи на
све запослене.

Шта је с правима запослених у таквим
случајевима?

Запослени се у овом случају третирају као
роба, која би требало да се прода што јефтиније, а самим тим им се урушава и оно мало преосталог достојанства које би требало да се штити радним законодавством.

Који је ваш став о најављеним изменама
Закона о раду?

Србија је почетком ове године, ратификовала Конвенцију МОР о приватним агенцијама за
запошљавање и обавезна је да са њом усагласи домаће законодавство. То ће се учинити изменама Закона о раду чиме би требало да се
прецизно уреде односи агенција, радника и послодаваца. Тако се не би догађало да радник
којег ангажује агенција, има мања права од колега у фирми у коју је дошао. Обезбедила би се
заштита и запослених у агенцијама које обављају рад за правна и физичка лица.
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СИНДИКАЛНИ ПОВЕРЕНИК
ОКТОБАР 2013.

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

E

кономским мерама порез на додатну
вредност повећан је са осам на 10 одсто значи поскупљење животних намирница као што су хлеб, млеко, месо, воће али и
рачунара, комуналних услуга итд.
Нека од неегзистенцијалних добара биће преведена из ниже у вишу категорију па ће се нпр.на
компјутере примењивати стопа ПДВ-а од 20 одсто.
То је велика мера коју, нарочито у оваквој ситуацији, хоћете задњу да повучете, како бисте
осигурални да ће домаћа потрошња расти и
остати стабилна. Овде немамо избора, рекао је
Крстић.
Због повећања стопе ПДВ-а потрошачка корпа
од 65.000 динара биће скупља за 450 динара.
По стопи ПДВ-а од осам одсто до сада су
опорезовани:
– хлеб и други пекарски производи, млеко и
млечни производи, брашно, шећер, јестиво
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Pripremio: Jasminko Pijetlovi}

уље, јестиве масноће биљног и животињског порекла
– свеже и смрзнуто воће, поврће, месо, риба
и јаја
– житарице, сунцокрет, соја, шећерна репа и
уљана репица
– лекови, укључујући и лекове за употребу у
ветерини
– ортопедска и протетичка средства, као и
медицинска средства, матријал за дијализу,
– ђубриво, средства за заштиту биља, семена за репордукцију, садни материјал,
– уџбеници и наставна средства, рачунари,
дневне новине,
– огревно дрво, природни гас, топлотна енергија за потребе грејања,
– превоз путника у градском и приградском
саобраћају,
– комуналне услуге итд.
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СПОРТИСТИ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д.

]IRA NE MARI ZA GODINE

D

а спортисти „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
а.д. учествују и на спортским манифестацијама ван спортских дешавања на
железници, показује пример Драгана Ћирића из
Секције за вучу возова Нови Сад, који је учествовао на маратону, одржаном 22. септембра у
Коцељеви. Маратон се по четврти пут одржава
у саставу манифестације „Фестивал зимнице“ и
има међународни карактер. Поред спортиста из
Србије учествовали су спортисти из Мађарске и
Републике Српске. Ове године се на стази маратона и полумаратона појавило чак 150 учесника.

Драган Ћирић је стазу маратона, дугу 42 километра и 195 метара, савладао за три часа
двадесет минута и четрдесетпет секунди и освојио десето место у генералном пласману. Међу
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ветеранима заузео друго место. Маратон у Коцељеви био је девети маратон који је Драган
успешно савладао од почетка ове године. Свакако је занимљиво да је Драган ове године истрчао два ноћна маратона (у Новом Саду и Панчеву), три маратона на планинским теренима (у
Румунији, Хрватској и на Пештеру), а посебан
подвиг су четири маратона савладана за четири
узастопне недеље (од 21. априла до 11. маја), у
четири државе (Београд – Србија, Краков – Пољска, Трст – Италија и Мојеће де Сус – Румунија)!
Већ почетком октобра колега Драган Ћирић
путује на маратон у Кошице – Словачка, а планира да до краја године истрчи бар још 3 – 4 маратона!

Милоје Перић
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КЛУБ ЉУБИТЕЉА ЖЕЛЕЗНИЦЕ БЕОГРАД

OBELE@EN DAN @ELEZNICE
I @ELEZNI^ARA

^

Beogradski Klub qubiteqa `eleznice je, 15. septebra ove godine, obele`io Dan `eleznice
i `elezni~ara

ланови београдског Клуба љубитеља
железнице, на једном од редовних састанака у својим просторијама, договорили су одржавање изложбе поводом „славе
железничара“. Просторије Клуба биле су обогаћене мноштвом паноа са мотивима железнице,
али и оним чиме су се посетиоци највише одушевили – железничком макетом ТТ размере ко-

железничким макетама у поседу пријатељског
Клуба љубитеља железнице из Загреба.
Поред поставке коју је Клуб љубитеља железнице аранжирао, за чланове и посетиоце Клуба припремљено је и послужење у виду пића и
грицкалица. Дружење и изложба почели су у недељу 15. септембра у 16 часова. Прича, дружење и разгледање изложбе ухватила је ноћ.

ју су чланови београдског Клуба недавно направили, моделима локомотива и вагона Југословенских железница Х0 размере, као и моделима
најславнијих светских локомотива у Н размери.
Сви ови модели, умањени 87, 120 и 160 пута
заинтересовали су многе, нове чланове београдског Клуба љубитеља железнице, али и већину посетиоца.
Уз железничке моделе и паное са фотографијама и текстовима о железници, представљен
је и документарни филм о развоју српских железница, као и филм о железничким моделима и

После ове изложбе, Клуб љубитеља железнице наставља своје редовне активности. У зачетку је израда железничке макете Х0 размере.
Уколико неко жели да посети просторије Клуба, види шта ми у ствари радимо, или да постане члан Клуба љубитеља железнице Београд,
сваке среде у поподневним терминима (од 17
часова) и сваке суботе (од 11 часова) може посетити просторије нашег Клуба (зелени поштански вагон) на 11. колосеку Главне железничке
станице Београд.
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Вељко Весић
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OBELE@ENA SLAVA ODEQEWA
KONTROLE PRIHODA

S

кромно и примерено тренутној ситуацији у предузећу, у просторијама Одељењa Контроле прихода „Железнице Србије“ а.д. свечано је обележена слава Контроле
прихода, Свети Лука.
На свечаности, тим поводом, поред запослених у овом одељењу, присуствовали су: Негосав Теофиловић директор Дирекције за превоз,
Нада Кирбус помоћник директора Сектора за
превоз робе, Љиљана Рајковић помоћник ди-
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ректора Сектора за превоз путника, Јасминко
Пијетловић заменик председника СЖС, Драган
Ранђеловић председник ЈСО СТП СЖС, као и
многи други гости.
Није на одмет напоменути да обележавање
славе Контроле прихода на српским железницама траје дуги низ година, а увек у доброј атмосфери и пријатном дружењу.

М .Ђајић
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@ELEZNI^KE ZANIMQIVOSTI
ZANIMQIVOSTI

Pripremio: Vladimir Radojevi}

¯ 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, legitimisan 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 policija nije uspela da blago
pove`e sa nekim zlo ~inom ili da prona|e legitimnog vlasnika, izdala je proglas kojim
vlasnika moli da se javi.
¯ Ma~ka po imenu Tama je
{efica `elezni~ke stanice u japanskom gradu
Kinokava gde je zaposlena ve} skoro 14 godina!
Ova ma~ka doprinela je
da `eleznica zara|uje godi{we ~ak 10 miliona
dolara. Wena popularnost svakoga dana raste
sve vi{e.
¯ @elezni~ka
stanica
^uveno zdawe na Menhetnu odavno ne do~ekuje
Grand central u Wujorku,
dugolinijske vozove
jedno od sredi{ta „velike jabuke“ i jedno od
najpopularnijih turisti~kih atrakcija u svetu, obele`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.
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^EFJRIZMI

^edomir J. MiTi}
M И нас чека светло на крају тунела, ако дистрибуција није искључила струју због неплаћених рачуна.
M Нису више битни Курта и Мурта, сада су у игри и Курта и Мурта.
M Јесте, потонули смо, али је бар било са музиком.
M Ми смо уметнички народ, умемо све – па и од пријатеља да
направимо непријатеља.
M Ми смо талентовани народ, али нам то није и једина мана.
M Од када смо заћутали, не престајемо да причамо.
M Покушаћемо на сваки начин да дођемо до циља, ако не успемо, идемо поштено.
M Паметни имају своју памет – а глупи имају своју глупост.
M Све што је важно ми запишемо. Проблем настаје касније – не можемо да се сетимо
где смо то записали.
M Код нас је увек минут до дванаест, па увек заборавимо да дотерамо сат пре спавања.
M Данас се у свету баш лепо живи. Па шта, и код нас у Србији се лепо преживљава.
M Господо, нису они примитивни – они само тако размишљају.
M Господо, ми смо у великом шкрипцу, ако је за утеху – бар знамо на чему смо.
M Размишљамо да искористимо своју памет – али смо у дилеми колико је то паметно.
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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.
R.broj

Po ~lanu

2.

4.3

1.
3.
4.

ZOVS TOPK Beograd

4.3

Leki} Aco

STP Kraqevo

4.3

6.

JSO

Dra`i} Dra`enka

4.3

5.

Ime i prezime

4.8

4.4

Bursa} Ana

Ra{i} @ivorad

Kova~evi} Savatije
Kuki} Neboj{a

U K U P N O:

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI
MILANOVI] SLOBODAN

Iznos

4.000,00

STP OKP Beograd

13.000,00

ETP Kosovo Poqe

20.000,00

ZOP Subotica

TKS Zrewanin

12.300,00
8.300,00
5.000,00

62.600,00

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE
MIRKO LAZI]

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

R.broj

Po ~lanu

2.

4.3

1.
3.
4.

Petri} Stojan

ZOVS Po`ega

4.5

Ganxi – @ivki} Mirna

ZOVS Novi Sad

4.3

6.

4.3

7.

4.3

8.

4.3

9.

4.3

10.

4.3

11.

4.3

12.

4.4

13.

4.3

14.

4.5

15.

4.3

16.

4.3

17.

4.3

18.

4.3

19.

4.3

20.

4.4

21.

4.3

Krndija Nenad
Mari} Dragan
Gr~i} Du{an

Milosavqevi} @ivota
Isakov Milivoj

Kardo{ – Kova~ Ilonka
Mili} Dragan

Stojanovi} Selimir

Milenkovi} Blagica
Popara Nadica

Gligorijevi} Slavoqub
Stanojevi} Zoran
Sekuli} Dejan

@ivkovi} Dragana
Radovi} Rada
Ili} Ivo

Makivi} Slobodan
Popadi} Nada

Stojanovi} Sr|an

UKUPNO:

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI
MILANOVI] SLOBODAN
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JSO

4.3

4.3

5.

Ime i prezime

ZOVS Novi Sad

Iznos

4.500,00
8.300,00
8.200,00

ZOVS Kraqevo

10.300,00

STP Beograd

15.000,00

ZOVS Maki{

STP Zrewanin
STP Zrewanin
STP Subotica
STP Ruma

10.500,00
20.000,00
10.000,00
11.200,00
3.000,00

VV Kraqevo

12.300,00

VV Beograd

8.300,00

VV Beograd

2.000,00

EP Beograd

13.000,00

UPZS Ni{

4.600,00

ETP Kosovo Poqe
UPZS NSP U`ice

15.000,00
8.300,00

ZOP Sr. Mitrovica

15.000,00

ZOP Novi Sad

12.000,00

ZOP Sr. Mitrovica
ZOP Ni{

11.000,00
10.000,00

212.600,00

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE
MIRKO LAZI]
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SINDIKAT @ELEZNI^ARA SRBIJE
KOMISIJA ZA FOND SOLIDARNOSTI RADNIKA

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:
R. broj

NAZIV JSO

1.

JSO STP

3.

JSO ZOVS

2.
4.
5.
6.
7.

BROJ POZAJMICA

JSO ZOP

4.220.000,00

186

3.720.000,00

147

JSO ETP

2.940.000,00

87

JSO UP-ZS

1.740.000,00

57

JSO TKS

1.140.000,00

57

JSO VV

1.140.000,00

55

U K U P N O:

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

IZNOS

211

1.100.000,00

800

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI
MILANOVI] SLOBODAN

16.000.000,00

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE
MIRKO LAZI]

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:

R. broj

NAZIV JSO

1.

JSO STP

3.

JSO ZOVS

2.
4.
5.
6.
7.

BROJ POZAJMICA

JSO ZOP
JSO ETP

JSO UP-ZS
JSO TKS
JSO VV

U K U P N O:

2. Spiskovi JSO-a su sastavni deo ove odluke.
PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI
MILANOVI] SLOBODAN
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IZNOS

212

4.240.000,00

186

3.720.000,00

147
87
57
56
55

800

2.940.000,00
1.740.000,00
1.140.000,00
1.120.000,00
1.100.000,00

16.000.000,00

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE
MIRKO LAZI]
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SI@E l List Sindikata `elezni~ara Srbije l Osniva~ i izdava~: Sindikat `elezni~ara
Srbije l Glavni i odgovorni urednik: Mirko Lazi} l Adresa: 11000 Beograd, Nemawina 6 l
Tel/faks: 011/36-18-354 l www.szs-railsyn.org l E-mail: ztp_szs@szs-railsyn.org;
Ure|iva~ki odbor: Komisija za informisawe, obrazovawe i izdava~ku delatnost Sindikata
`elezni~ara Srbije: Radojevi} Vladimir, Kiki} Biqana, \or|evi} Goran, Zvonimir Mi{i},
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