РО СЖС

RASPISANI VANREDNI
IZBORI ZA FUNKCIJU
PREDSEDNIKA SINDIKATA
@ELEZNI^ARA SRBIJE

D

Донета одлука о изради новог Статута
Формирана Синдикална организација ЕТП Ваљево

вадесет шеста редовна седница Републичког одбора СЖС одржана је у
два дела. Први део седнице одржан
је 20.марта, а наставак 28. марта. Неуобичајено
трајање првог дела седнице условљено је значајем и бројем тачака дневног реда, као и необично великим бројем учесника у дискусији, на
моменте веома „живој“ расправи по првој тачки,
што је оставило утисак да је Републички одбор
СЖС, након дужег времена, почео на прави начин да функционише и доноси одлуке, после
свеобухватне анализе свих тачака дневног реда.
Првог дана одржавања седнице, 20.марта,
централна тема била је одлазак актуелног председника СЖС, Мирка Лазића, у пензију и начин
на који ће се решити питање вршења функције
председника СЖС до редовних избора.
Председништво СЖС, у складу са чл. 48. и
64. Статута, предложило је расписивање ванредних избора за председника СЖС, чији би
мандат трајао до редовних избора. Како је кроз
расправу, која је трајала готово три сата, било и
другачијих предлога, пре свега да један од заменика председника настави да врши функцију
председника, тог дана по овом питању није донета одлука. Чланови РО нису подржали предлог Председништва са довољним бројем гласова.
Због дужине трајања, као и недоношења одлуке по првој тачки дневног реда, седница је
прекинута, а њен наставак заказан за 28. март.
У међувремену, Статутарни одбор СЖС одржао је седницу и дао тумачење да је, у ситуацији када актуелном преседнику престане функција у току трајања мандата због одласка у пензију, обавезно расписивање ванредних избора за
ту функцију и бирање новог председника.
Са овим обавезујућим тумачењем Статутарног одбора, 28. марта настављена је XXVI редовна седница доношењем одлуке о расписи-
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вању ванредних избора за функцију председника СЖС. Одлуком је именована Изборна комисија која ће спровести цео изборни поступак којим су одређени рокови за кандидовање и одржавање прве ванредне скупштине на којој ће
бити изабран председник СЖС.
Републички одбор је, на предлог свих ЈСО,
донео Одлуку о изради новог Статута СЖС, у
циљу прилагођавања организационе структуре
синдиката најављеним организационим променама у „Железнице Србије“ а.д. кроз процес реструктурирања. Именована је Радна група за
израду Нацрта Статута, у чијем саставу ће бити
чланови Председништва СЖС и по један члан
из сваког ЈСО. Одлуком су дефинисани и рокови за реализацију ове активности, по којима до
30. априла треба израдити Нацрт Статута. Јавну расправу о нацрту Статута завршити у синдикалним организацијама до 25. маја, у ЈСО до
10. јуна. Републички одбор се обавезује да Предлог Статута усвоји најкасније до 10. септембра.
Ванредну Скупштину за усвајање новог Статута, требало би заказати до 30. септембра. Изборе на свим нивоима у СЖС, расписати најкасније до 15. октобра 2014. године.
На предлог ЈСО ЕТП, Републички одбор је
донео одлуку о формирању нове синдикалне
организације – ЕТП Ваљево, која је до сада била подружница у саставу Синдикалне организације ЕТП Београд. Због повећања броја чланова ове подружнице, што, по Статуту, омогућава
формирање синдикалне организације, као и због
дислоцираности од Београда, стекли су се услови да се формира ова синдикална организација, што ће значајно допринети стабилности и
квалитетнијем раду СЖС на барској прузи.
Усвајања финансијског извештаја СЖС за
2013. годину и финансијског плана за 2014. годину, одложено је за наредну седницу РО из
објективних разлога - Надзорни одбор СЖС није био у могућности да сачини извештај о свом
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раду и изврши анализу извештаја о материјално-финансијском пословању СЖС за прошлу годину.
На седници су верификовани мандати новим
члановима Републичког одбора:
– ЈСО СТП - Богдановић Снежани и Марковић Горану (уместо Милинковић Драгана и Стриковић Милорада),
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– ЈСО ЕТП - Антић Срђану (уместо Петрић
Горана),
– ЈСО ТКС - Васиљевић Драгану, као новом
члану Статутарног одбора (уместо Мајкић Бранислава),
– ЈСО ЕТП - Бјелић Веселину, као новом члану Надзорног одбора (уместо Миркић Луке).

П. Спасић
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ETФ, ЦЕР, СЖС

SOCIJALNI DIJALOG
U @ELEZNI^KOM SEKTORU

Развој социјалног дијалога у железничком сектору
Услови за рад „Железнице Србије“ а.д. у контексту економске ситуације у земљи
Структура синдиката, услови за рад и однос између менаџмента и синдиката у оквиру
компаније

U

оквиру пројекта „Социјални дијалог у
железничком сектору у државама Западног Балкана“, европски социјални
партнери Европска Федерација транспортних
радника (ЕТФ) и Заједница Европских и инфраструктурних компанија (ЦЕР), уз подршку Европске Академије за еколошки саобраћај (ЕВА), организовали су 27. марта у Београду састанак на
коме су присуствовали представници Синдиката железничара Србије и Железничког синдиката, као чланови ЕТФ и представници пословодства „Железнице Србије“ а.д.
ЕТФ је представљала Sabine Trier, заменица
генералног секретара, задужена за железнички
транспорт, ЦЕР - Jean Paul Preumont, задужен
за социјални дијалог, а ЕВА Академију, Almut
Spittel.
Делегацију Синдиката железничара Србије
чинили су генерални секретар Предраг Спасић,
чланови Председништва СЖС, Радомир Радусин и Слободан Максимовић. „Железнице Србије“а.д. представљали су Јовица Трајковић, помоћник генереалног директора за зависна предузећа, Нена Томовић, помоћник генералног директора за стратегију и развој, Јасмина Радојичић, директор Сектора за људске ресурсе и опште послове и Светлана Бурић, саветник генералног директора за рад са синдикатима.
Европска Федерација транспортних радника
(ЕТФ) има у свом саставу 241 синдикалну организацију из 41 земље, са преко 2,5 милиона
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чланова у саобраћајном сектору, од тога 83 синдикалне организације у железничком сектору из
36 европских земаља.
Заједница Европских железничких и инфраструктурних компанија (ЦЕР), испред Европске
Уније и Европског парламента заступа интересе
железничких компанија у 75 земаља.
На почетку састанка, истакнуто је да је Европска Федерација транспортних радника (ЕТФ)
призната од стране институција Европске уније
(Европски Парламент и Европска комисија), као
главни носилац интереса за сва питања у вези
са транспортном политиком, нарочито у железничком саобраћају, запошљавањем и социјалним питањима у свим видовима превоза. Дуги
низ година ангажована је у железничком сектору у оквиру корисног социјалног дијалога са
европским социјалним партнером, Заједницом
Европских железничких и инфраструктурних компанија (ЦЕР), у оквиру институционализованог
социјалног дијалога у Европи.
У реализацији те сарадње, започет је пројекат „Социјални дијалог у железничком сектору у
државама западног Балкана“, како би се помогао развој социјалног дијалога у Европи. Циљ и
намера је да ове институције помогну у социјалном дијалогу, у железничком сектору, у државама чланицама и државама кандидатима у региону западног Балкана.
Циљ овог састанка је да кроз заједнички рад
ЕТФ и ЦЕР боље упознају нове чланове и кандидате за чланство у Европској Унији, када је у
питању достигнути ниво и квалитет социјалног
дијалога. Ради подношења извештаја инстутуцијама Европске Уније, представници послодавца дали су информације о условима за рад компаније у контексту економске ситуације у земљи. Кроз учешће у дискусији, представници
Синдиката железничара Србије у потпуности су
се сагласили са ставом послодавца да „Железнице Србије“а.д. делују у веома сложеним економским условима, са циљем да се свеобухватном реформом кроз процес реструктурирања
модернизује железнички сектор и створе услови

5

за деловање на тржишним принципима, јер ће
се на тај начин поправити услови пословања, а
самим тим и положај запослених.
Синдикат је суштински заинтересован за процес реструктурирања, пре свега када је у питању положај запослених у ситуацији када реструктурирање може да доведе до евентуалног
вишка запослених.
СЖС је дао информацију о структури и организованости синдиката у Републици Србији, са
посебним освртом на број, структуру и начин
деловања синдиката у предузећу „Железнице
Србије“ а.д. Констатовано је да у компанији делује велики број синдиката у односу на број запослених, од којих су неки са безначајним бројем чланова, што је последица недостатка одговарајућих законских решења у овој области. Када су услови за рад синдиката у питању, истакли смо да су они дефинисани Законом о раду и
Колективним уговором, којим су регулисана права и обавезе послодавца и синдиката. Обим дефинисаних права је на веома задовољавајућем
нивоу и у овом тренутку у потпуности задовољава потребе синдиката, под условом да у наредном периоду не дође до укидања тих права.
У пракси има одређених проблема, пре свега
када је у питању практична примена Закона и
Колективног уговора, јер поједине одредбе синдикат и послодавац различито тумаче. Међутим, позитивно је то што је у току интензивна
сарадња послодавца и синдиката на отклањању постојећих неспоразума и одређивању јасних правила у циљу ефикасне примене Колективног уговора. Под одређеним условима, предвиђеним Законом и Колективним уговором, послодавац синдикату обезбеђује просторне услове за рад, техничке услове, као и бављење синдикалним радом синдикалних представника у
току радног времена.
Ниво и квалитет социјалног дијалога зависи
од спремности обе стране да сарађују у решавању свих питања од заједничког интереса и интереса запослених, на нивоу и у обиму који је за
то неопходан. Закон о раду и Колективни уговор
прописују минимум обавеза послодавца у којим
случајевима је обавезан да укључи синдикат у
одређене активности, као и да затражи обавезно мишљење и сагласност синдиката, нарочито када је у питању промена правне форме компаније. Потенцирано је да у остваривању својих
циљева, СЖС у социјалном дијалогу са послодавцем, инсистира на учествовању у:
– Процесу реструктурирања
– Дефинисању политике зарада
– Обезбеђивању бољих услова за рад запослених и примену Закона о безбедности и
здрављу на раду
– Превенцији настанка инвалидности
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– Дефинисању саобраћајне политике на националном нивоу и на нивоу компаније
– Потпуној информисаности од стране послодавца
– Информисаности у области запошљавања
– Праћењу и примени Колективног уговора
У претходном периоду, социјални дијалог са
послодавцем одвијао се са мање или више успеха. Током прошле године било је недостатка социјалног дијалога и одређених неспоразума, о
којима смо информисали ЕТФ и ИТФ. У покушају да се превазиђу сви проблеми у међусобној
сарадњи, СЖС је са генералним директором
потписао 4. марта 2014. године Споразум о међусобној сарадњи, у покушају да сва спорна питања решавају мирним путем, дијалогом и међусобним разумевањем. Овакав приступ треба
да доведе до стварања конструктивне атмосфере, са циљем да се створе услови за социјални мир у компанији, који је одлучујући фактор за успешно спровођење реформи кроз процес реструктурирања. Око појединих, за синдикат значајних питања, још увек није постигнута
пуна сагласност. Послодавац има став да запослени на нивоу средњег менаџмента не могу да
буду чланови синдиката, односно на функцијама у синдикату и делује у том правцу. СЖС није
сагласан са тиме, јер сматра да се на тај начин
нарушава принцип слободе на синдикалну припадност и деловање. Међутим, надамо се да
ћемо кроз даљи социјални дијалог, у обостраном интересу, доћи до одговарајућег решења и
по овом питању.
Своје виђење социјалног дијалога са синдикатима дали су и представници послодавца, а
оно се у највећем делу поклапа са оценом Синдиката железничара Србије.
Истакнуто је да је била грешка послодавца
што у претходној години социјални дијалог није
био на одговарајућем нивоу, односно, да га скоро уопште није било.
Послодавац је истакао да ће се кроз даљу
примену и разраду потписаног Споразума о међусобној сарадњи решавати сва међусобна питања и односи, а истакнута је и чињеница да,
када је социјални дијалог у питању, послодавац
најбољу сарадњу има са Синдикатом железничара Србије.
На крају расправе, изнета су очекивања да
ће доћи до јачања социјалног дијалога, као најбољег механизма и пута да се изгради и постигне социјални консензус, развију демократски односи и смање тензије и конфликти између социјалних партнера, у циљу успостављања добрих
међусобних односа и разумевања. Неопходно
је промовисати социјални дијалог као битан,
конститутивни елемент и стуб модерне демо-
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кратије и на тај начин послати поруку његовим
учесницима да само вођени добром вољом, међусобним разумевањем и конструктивним понашањем могу да промовишу и шире дух уважавања и културу толеранције. Очекујемо од ЕТФ
и ЦЕР пружање пуне подршке Србији, као кандидату за чланство у Европској Унији, у јачању
социјалног дијалога, као наопходног услова за
достизање европских стандарда у овој области.

Овај састанак је био припрема за семинар
који ће се одржати средином јуна у Загребу, на
коме ће учествовати представници свих земаља Западног Балкана и на коме ће СЖС и послодавац имати заједничку презентацију на тему социјалног дијалога и осталих тема које су
биле предмет састанка у Београду.

П. Спасић

ЈСО СП

RAZRE[EWA I PREDLOZI

D

руга редовна седница Одбора ЈСО
СТП, одржана је 26. фебруара ове године.
На седници је Одбор ЈСО једногласно донео
одлуку да се даје пуно поверење председнику
ЈСО, генералном секретару и заменику председника СЖС. Чланови одбора су захтевали од
Синдиката железничара Србије израду новог
Статута и усвајање истог, као и расписивање избора на свим нивоима. Одбор је дао предлог да
се за вршиоца дужности председника СЖС изабере Драган Ранђеловић, због одласка у пензију
досадашњег председника СЖС, Мирка Лазића.
Због исчлањивања из СЖС, разрешени су
свих дужности чланови Републичког одбора СЖС
Милорад Стриковић и Драган Милинковић. Уместо њих верификован је мандат, као члановима
РО СЖС Снежани Богдановић, председнику СО
СТП Суботица и Горану Марковићу из СО СТП
Рума.

У ЈСО разрешени су свих дужности Драган
Милинковић, а уместо њега је именован за в.д.
председника СО СТП Ужице, Радојко Пановић.
У Комисију за управљање средствима Штрајкачког фонда уместо Милинковића именован је
Саша Торбица из СО СТП Београд.
Такође је разрешен свих дужности у ЈСО Јовица Максимовић, а уместо њега је именован, у
Комисију за безбедност и здравље на раду, Зоран Лалић из СО СТП Сомбор.
Због одласка у пензију председника СО СТП
Краљево, Јелице Марковић, за председника изабран је Миодраг Стајић.
Одлуке и предлози ЈСО донете су због нагомиланих проблема у СЖС, као и отказивање
претходних легитимно донетих одлука, а у циљу очувања СЖС.
Одбор ЈСО остаје увек спреман за компромисе и решавање нагомиланих проблема у СЖС.

С. Јоксимовић

СВИМ
ЗАПОСЛЕНИМА
ЧЕСТИТАМО
ПРАЗНИК РАДА
1. МАЈ
Februar/Mart 2014.
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ЈСО зОвС

ZOVS JE REKAO SVOJE

P

редлог председништва да в.д. председник СЖС буде Драган Ранђеловић,
није прошао. Као никада до сада, седници одбора ЈСО ЗОВС присуствовали су председници ЈСО - Драган Ранђеловић, Драган Антић, Максимовић Слободан, као и председник
СЖС, Мирко Лазић.
После уводне речи, председник ЈСО ЗОВС,
Марјан Јанковић дао је реч актуелном председнику СЖС, Мирку Лазићу. Нити краћег говора,
нити мање информација нисмо добили од председника, него на овој седници.
Председник СЖС је рекао да иде у заслужену пензију, колегиницама у одбору честитао
предстојећи празник 8. март и обавестио одбор
ЗОВС да је именовао В.Д. ПРЕДСЕДНИКА СЖС.
То је било све што је актуелни председник
имао да каже, а са друге стране довољно да
изазове реакцију целог одбора ЗОВС.
Чланови одбора попут Марјановић Драгана,
Миловановић Дејана, Ђорђевић Горана, а и
осталих који су се укључили у дискусију, оспорили су одлуку председника као и седам председника грана, о одлуци да Ранђеловић буде
в.д. а да поред њега што је још већа брука овлашћена лица за располагање новчаним средстви-
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ма буду Максимовић Слободан, председник ЈСО
ВВ, и Ћирић Драган, председник ЈСО ЕТП.
Где су заменици председника СЖС, Вемић
Милорад и Јасминко Пјетловић, питао се цео
одбор ЗОВС-а?
Како то да они одједном нису способни да
воде синдикат до редовних избора?
Зашто смо их онда бирали?
Иако су присутни чланови председништва
покушали да објасне разлог овакве одлуке, одбор ЗОВС је остао чврсто при свом ставу, а и
званично је донешена одлука да је прекршен
члан статута 51 и 53 и да се они морају поштовати као и да се уђе у израду новог Статута, са
новом реорганизацијом предузећа.
На седници су се чуле и информације да се
још неки од ЈСО не слажу са оваквим предлогом, а неки су, чак, донели и одлуке о смени самог врха синдиката СЖС.
Видећемо шта ће бити.
Да напоменем још и то да су на седници биле присутне и колегинице, председнице секције
жена у својим СО, којима је председник Маријан
Јанковић поделио скромне поклоне поводом
8.марта, дана жена.

Горан Ђорђевић

Februar/Mart 2014.

ЈСО ТКС

PROBLEME RE[AVATI NA TERENU

P

осле отказивања дуго најављивљиваног протеста, многи проблеми испливали су на површину, како у СЖС тако
и у ЈСО ТКС.
На две седнице председништва и једној седници одбора, анализирана је актуелна ситуација у предузећу и синдикату.
Анализирајући рад председништва СЖС, после подношења извештаја председника ЈСО
Братислава Минића о догађањима и активностима спроведеним после одустајања од протеста и даљих дешавања на релацији СЖС - пословодство, чланови одбора су истакли да је
чланство незадовољно што се од протеста одустало у последњем тренутку.
Поред тога, речено је и то да није јасно издефинисн захтев за смену генералног директора и
да се после свега стиче утисак да СЖС има синдикалну утакмицу унутар себе.
Чланови одбора су, између осталог, питали
да ли има јединства у председништву СЖС и
каква је финансијска ситуација у СЖС с обзиром на то да круже гласине да има одређених
злоупотреба.
Гласине је неопходно проверити, али неопходно је и да се председништво СЖС огласи
тим поводом истакнуто је између осталог.
Предложено је да се Надзорни одбор СЖС
као и Надзорни одбор ЈСО ТКС прошире са још
два члана и да представник, НО СЖС из ЈСО
ТКС поднесе извештај бази о раду у НО СЖС:
Због актуелне ситуације у СЖС, предложено
је да се распишу избори на нивоу председништва СЖС (за председнике ЈСО и челне људе
СЖС) који су по мишљењу одбора најодговорнији за насталу ситуацију, све у циљу очувања
јединства, како ЈСО ТКС тако и СЖС у целини.
Да би се избегле све противуречности и демагогије, закључено је да се треба држати синдикалног Устава, а то је Статут СЖС.
Поред тога, још једној актуелности попут активности појединих синдикалних, благо речено,
бахатих синдикалних назови лидера, минорних
синдиката, посвећено је доста времена.
То се пре свега односи на некоректност синдикалног лидера синдиката Независност и његових ближих сарадника.
Притисак и уцене којима се служе, прелазе
сваку меру, слободно се може рећи, цивилизованог понашања.
Да, напред наведено има упориште је и чињеница да се исти крију иза имена челног човека предузећа.
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Шта рећи, ако се зна да појединци иду тако
далеко у својим заблудама па искачу са глупостима „Е, нама ће наш лидер обезбедити фамозних петнаест посто, а ви из СЖС нећете их добити”.
Одбор ЈСО ТКС с разлогом поставља питање одговорнима у Сектору:
Да ли је случајно да се на одређена радна
места постављају чланови синдиката Независност? Да ли је случајност да се појединци, чланови најстаријег и најбројнијег репрезентативног синдиката СЖС, распоређују, без или са измишљеним образложењима, са радних места
на којима су више година радили, на друга радна места?
Поред тога, присутни су и притисци типа –
„Пређи са одређеним бројем људи код нас бирај радно место”, и реци још коју музичку жељу.
Бахати или како један од дискутаната рече
„Моћни” синдикалци, заборављају стару изреку
– да батина има два краја.
Примарна активност ЈСО ТКС, читав низ година уназад и дан данас јесте борба за равноправан третман прегледача кола који су намерно или ненамерно запостављени у односу на
по једине фаворизоване делатности извршне
службе.
Одбор ЈСО ТКС апелује на колеге да коначно препознају лажна и немогућа обећања која
дају душебрижници, јер су то лажна обећања
која личе на оно „биће три динара хлеб”.
Уз то, упућен је апел руководиоцима на свим
нивоима Сектора за ТКП да у домену својих
надлежности спрече бахатост каријериста и интересџија.
Такво понашање ствара лоше међуљудске
односе који у великој мери утичу на квалитет
рада.
На седници је такође истакнуто да су врата
ЈСО ТКС широм отворена за све запослене у
Сектору за ТКП који препознају основне циљеве и задатке ЈСО ТКС, а то су:
Јединство ТКС, константна борба за побољшање материјално-социјалног положаја запослених, остваривање права на лична и заштитна средства, службену одећу и обућу, унапређење сарадње са непосредним руководиоцима на
свим нивоима и свим осталим битним питањима која су у интересу Сектора за ТКП и Железница Србије у целини.

в. Радојевић
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NOVI STATUT I VANREDNA
SKUP[TINA
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Погрешно вођена акција за протест. Лични интере си надвлада ли. Неопходан нови
Статут СЖС. Једногласно за примену судског решења

ланови Одбора ЈСО били су једногласни у оцени свих дешавања око отказивања протеста од стране СЖС. Потпуну сагласност су постигли и око става за
примену судског решења о враћању СЖС у своје просторије у Немањину бр. 6.
Уводно излагање о свим дешавањима око
заказивања, а затим и отказивања протеста дао
је председник ЈСО Радомир Радусин. Након тога, дата је краћа информација са претходне седнице Републичког одбора СЖС.
У дискусији која је уследила, речено је да је
погрешно вођена акција око заказивања протеста, а затим када је дошло до отказивања протеста, избиле су на површину све слабости руководства Синдиката. Кроз активности СЖС на
терену, дошлa је до изражаја борба појединаца
само за синдикалне просторије, такав се утисак
стекао. Одбор ЈСО није никада имао такав утисак, али је чланство то тако схватило на основу
наступа синдикалних активиста на терену. Такође се стекао утисак да појединци из руководства синдиката ,,гурају своје интересе“. Отказивање протеста на начин како је то учињено, показало је све слабости које има СЖС.
Очито је да су појединци нудили своје услуге
за отказивање протеста. Чланови Одбора су изнели једногласан став да је то недопустиво и да
се такви морају санкционисати.
Статут се селективно примењује и поред свих
мањкавости које га карактеришу. Много тога је
још речено у прилог чињеници да је потребно
урадити нови Статут СЖС и заказати ванредну
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Скупштину СЖС, која ће га изгласати и разматрати одговорност руководства за лоше функционисање СЖС.
У расправи која је била по питању примене
судског решења о враћању СЖС у Немањину
број 6, заузет је једногласан став да се мора испоштовати таква одлука и да ту не сме бити погађања и прегласавања у оквиру Председништва СЖС.
Подршка међународних синдикалних централа је врло значајна и у том смислу је потребно
изразити захвалност за њихову брзу и професионалну реакцију.

Душан василић
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ЕТF – EUROPEAN TRANSPORT WORKERS – (2)

KADROVI – DEFINICIJA

S

Конференција TRAN-MAPS у Паризу

ве је више разлога (у већини случајева,
негативне последице објективне одговорности) због којих део руководећег
кадра (менаџмента) има потребу да приступи
неком синдикату.
Било је потребно направити студију, односно, ЕТФ је морао имати опште прихваћену дефиницију, која би се једноставно могла користити, без потребе за прилагођавањем у специфичним ситуацијама, како би се приступило синдикализовању кадрова.
Неопходно је да се кадрови, менаџери, могу
идентификовати са описом свог положаја у овој
дефиницији.

Зашто покушавамо да де финишемо
професије „кадрова“?

Синдикати се не могу фокусирати, синдикализовати и радити са кадровима, без да се договоре о томе ко спада у ову категорију запослених.
Свака иницијатива која циља да окупи кадрове, мора да се заснива на дефиницији ове
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категорије професионалаца. Без опште прихваћене дефиниције, ризик од фрагментираних приступа и неуспеха је огроман.
Разлике између многих земаља које су укључене у овај основни задатак мора бити узета у
обзир, при опису кадрова.
Из чисто лингвистичког становишта, можемо
дефинисати професионални контекст на следећи
начин: „лице које обавља одређену активност
уз накнаду или награду, зарађујући за живот.“
Због личне и поверљиве природе многих
услуга које произилазе из рада руководилаца, а
тиме и потреба за правим поверљивим односом, већина руководилаца подлеже строгим правилима понашања, уз пратеће ригорозне етичке
и моралне обавезе.
Кадар је стручњак који је савладао одређену
област коју карактерише:
• квалитетан рад у области стварања, производње, услуга, презентација, консалтинга, примарних / других истраживања, или управљања,
на пример. Такође, кадар, коме су поверене важне одговорности при извршавању својих дужности, ужива значајну аутономију.
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• Стручност и експертиза (често је потребна
диплома високог образовања из области науке,
технике или администрације) у области у којој
кадар обавља посао.
Услед еволуције на тржишту рада, постаје
све теже развити јасну дефиницију о томе шта
тачно обухвата израз КА ДРОВИ. Нове методе
управљања карактеришу флексибилније организације рада, флексибилније управљање, флексибилније технологије, самим тим, запослени су
демонстрирали већу међусобну флексибилност
и већу флексибилност у односу између радника
и послодаваца.
Сходно томе, оно што је у прошлости била
често описивано као „дневни посао“ добија форму „развојни пројекат.“ Кад изађу на видело ови
нови елементи дешавања, кадрови су, не само
квалификовани радници, већ и „специјалисти у
одређеној области,“ којима послодавац указује
своје поверење.
У овој конфигурацији, границе између кадрова и директора се смањују.
Организациона рационализација произилази
из надметања организационо-социјалних потреба радника, како би се смањила потреба за
управљањем. Фундаментални сукоб између послодавца и запослених нестаје.
У овом контексту, „КА ДАР“ се може дефинисати и на следећи начин:
КА ДАР обавља функције које захтевају
висок ниво образовања и ужива поверење
послодавца. Ово „поверење“ може имати
форму „одговорности једне службе и одговорности за рад других запослених.“
Ова дефиниција обухвата нарочито пословође и вође тимова.
Руководеће особље – „Директор“ игра другу
улогу у компанији. За разлику од руководилаца,
директор је одговоран за организацију рада.
Некада, директор је био одговоран за запошљавање и отпуштање радника. Данас, тежак
задатак управљања људским ресурсима често
је поверен одређеном одељењу, на чијем челу
се налази директор. Поред организације рада,
нематеријална компонента управљања људским
ресурсима, односно мотивација особља и питања везана за здравље и образовање, између
осталог, спадају у задатке додељене директору.
„Руководеће особље“ може се дефинисати
на следећи начин:
Запослени од поверења, задужени за организацију рада, као и неке од дужности управљања људским ресурсима.
ПРИМЕР Из БЕЛГИЈСКОГ ИСТРАЖИвАЊА:
Правни концепт КА ДРОВА је врло површно
описан у већини земаља.
У Белгији,термин KAДАР је познати концепт
који се односи на одређену групу запослених:
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високо квалификованo особље на руководећем
положају или стручњак који се налази између
руководећег особља управе компаније и особља у производњи или других служби, са платом и атрактивним накнадама (укључујући и
аутомобил компаније). Током саветовања ( консултација), прикупљања ових података, КА ДРОВИ су представљени издвојено између управе и
запослених, и имају своје интересне групе (синдиката).
То, наравно, није прецизна дефиниција кадрова.
Опис дат у „Скуп принципа и добре праксе у
вези услова запошљавања и радних обавеза
интелектуалаца“ Међународне организације рада, може донекле појаснити.
Она нуди два критеријума: морају имати завршен виши ниво стручног образовања у области „науке, технике или администрације“ и да
имају висок степен одговорности и иницијативе
у извршавању задатака, евентуално на руководећем положају. Стога, дефиниција МОР се односи не само на лидерске позиције у организацији, које координирају задацима високе одговорности. Она такође укључује и средње руководиоце или оне чији послови захтевају стручност и, по неким мерилима, налазе се „изван хијерархије организације“. Ова класификација се
заснива на CITP (Classification internationale type
des professions = ИКВП, Интернационална класификација врста занимања), за врсте занимања где се CITP односи на запослене са вишим
образовањаем и CITP 2 на средње менаџере и
високообразоване раднике.
Бројке ЕУРОСТАТ показују да око 19 % запослених у ЕУ припадају овим групама дефинисаним од стране CITP. У земљама Западне Европе, овај проценат је већи и понекад прелази
25% (Белгија 28 4 %). У квантитативном смислу,
КА ДРОВЕ (менаџере) чини велика радна група
( EUROCADRES, 2009, 8-10).
Међутим, класификација CITP није баш тако
подељена. Значајна је разлика између броја запослених који спадају у категорију CITP 1 и 2, у
различитим земљама, сугерише давање овог
статуса (КА ДРОВИ) одређеним позицијама, зависно од социјалног контекста, консултација између пословодства и запослених и важећих прописи.
Коначно, евалуација (процена CITP) на основу назива посла, није лака и често се врши без
неопходних детаља. Структура класификације
занимања CITP широко коришћена у разним административним евиденцијама је неадекватна:
ово језакључак истраживача који обављају припремну стратешку студију за стварање „опсервација (испитивања) КА ДРОВА“ у Белгији. Аутори ове студије показују да, за реализацију анке-
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та и научних истраживања, самопрепознавање
описаних је једино решење које нам омогућава
да се приближимо што више стварности.
Концепт „КА ДРОВИ“ је поново нашао место
у белгијском Закону о раду, али само у правилима за избор представника запослених и представљање руководиоца у пословном савету. Закон (са извесним амандманима) од 22. јануара
1985. дефинише кадрове као „запослени који
раде у компанији на вишим функцијама, обично
резервисаним за дипломце одређеног нивоа.“
У овом општем опису, прецизно разграничење је предмет тумачења (и договор, споразум
између) заинтересованих страна у оквиру компаније. Богата судска пракса не само да показује да је овај задатак, често, сложен, али такође
открива важност контекста и односа између
управе и запослених у неком предузећу: дакле,
(у правном смислу, ипак), сасвим је могуће да
се исти положај може сматрати кадровским положајем у јадној компанији, али то не мора бити
случај у другој .
Упркос административној и правној несигурности у погледу разграничења КА ДРОВА, овај
концепт се примењује код утврђивања услова
за запошљавање радника.
У овом случају, услови запошљавања често
имају прилично негативне аспекте:
• Плата кадрова није везана за платну скалу:
ови радници нису део система класификације и
/ или структуре платне скале, одређене у консултацијама између менаџмента и запослених
• Нису теме социјалних дијалога
• Ови радници су искључени из Статутом
ограниченог радног времена и прековременог
радног времена, регулисаног прописима. Иако
ови прописи о раду важе за кадрове, у пракси
они се заиста не поштују.
Истраживање концепта „КА ДРОВА“ открива
и следеће принципе:
1. Обухваћена група руководилаца не подразумева само управљање и средњи менаџмент.
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Она такође укључује и положаје који захтевају
високе квалификације „изван хијерархије,“ са
великом аутономијом, значајном одговорношћу
и правом предузимања иницијативе. Ова група
је на задовољавајући начин описана као „руководиоци и интелектуални радници.“
2. Састав ове групе не зависи о законским
прописима (или само донекле), већ о дефиницијама „на терену“. То у великој мери зависи од
пословних односа.
3. Питање радног времена је есенцијално,
да би се могло одредити који део запослених
припада кадровима, а ко не припада. Једна од
хипотеза је да однос између тога БИТИ КА ДАР
и радног / прековременог времена, често обрнут: то нису праве карактеристике које одређују
правила за радно време/прековремени рад, примењене на руководиоцима; ови запослени се
често сматрају КА ДРОВИМА, имајући у виду
флексибилности у погледу њиховог радног времена.
Коначно, на основу фламанске студије обрадивости радне способности, (Vlaamse werkbaarheidsmonitor или WBM), постоји могућности да
се обезбеди концизан профил фламанских руководиоца и у приватном сектору.
WBM дефинише ову професионалну групу
на основу самопрепознавања ( категорије испитаника одговарају нивоу „високообразованог и
средњег менаџмента, управа (дирекција) и Управних одбора“), које одражавају стварне демаркације (обележја) КА ДРОВА, уочених на терену.
Кадрови представљају 21,8 % од укупне радне снаге у приватном сектору (заједно са 43,2 %
од мануелних радника и 35,0% високообразованих). Ако се у апсолутном смислу конвертује,
овај проценат се односи на око 290 000 људи.
Скоро три четвртине (73,9 %) испитаника
(третираних кадровима), чине део подгрупе „високообразованог и средњег менаџмента“, једна
четвртина ( 26,1 %) сматра се делом менаџмента. Састав је претежно мушки (32,4 % жена), са
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високим нивоом образовања (31 % са „универзитетским дипломама“ и 46,6% „мастер“) и карактерише га старија популација (10,6 % у својим двадесетим годинама, 31,3 % у својим тридесетим годинама, 34,3 % у својим четрдесетим, а 23,9 % старости од педесет година или
старији).
Неких 39,7 % менаџера је запослено у индустрији (половина од њих ради у металској и хемијској индустрији), а 60,3 % у услугама (поло-

вина од њих раде у финансијском сектору и у
услужним делатностима).
ПС: Док се Европа бави деценијским истраживањима, разноразним дефиницијама и
начинима синдикализовања свих запослених у једном предузећу, ми се, само узгред,
бавимо питањем – ДА ЛИ ЈЕ ПОСЛОвОЂА
РУКОвОДИЛАЦ (КАДАР) И МОЖЕ ЛИ БИТИ
ЧЛАН СИНДИКАТА?
вера Арсенијевић

СТАНИЦА КРАГУЈЕвАЦ

VELIKA ULAGAWA U @ELEZNICU?

U

Неопходна обнова станице која доноси новац.

склопу планираних обилазака железничких станица и чворова у Србији, који ће трајати до 20. априла, генерални
директор ,,Железницe Србије“ а.д, Драгољуб Симоновић, 25. фебруара посетио је железничку
станицу Крагујевац.
Обраћајући се присутним новинарима, Симоновић се осврнуо на тренутну ситуацију на
железници, стању инфраструктуре, возних средстава и плановима модернизације „Железницe
Србје“ ад.
Симоновић је истакао да је просечна старост
вагона око педесет, а локомотива око четрдесет
година.
У наредних пет – шест месеци планирана је
набавка 21 електромоторне гарнитуре, које су
најсавременије у Европи, додао је Симоновић.
Просечно кашњење возова скраћено је за 65
одсто, док је за 60 одсто смањено отказивање
полазака возова.
Говорећи о станици Крагујевац, Симоновић
је нагласио да је ова станица са великим обимом рада, истакавши да је у току 2013. године,
поред великог обима утовара од 173.000 и истовара 360.000 тона робе, отпремљено 470 возова и превежено више од 105.000 хиљада фијатових аутомобила. Уз то, на месечном нивоу,
превезе се преко 1.500 путника.
Када је реч о превозу путника, Симоновић је
додао, да ће куповина нових возова допринети
већем обиму превоза путника.
Реализацијом руског и кувајтског кредита, као
и кредита од Европске инвестиционе банке (ЕИБ)
и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), добићемо другачију железницу, достојну народа и
привреде, истакао је Симоновић.
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Оствариће се значајне уштеде, које се огледају у томе што ће се туцаник са коридора 10
искористити за уградњу на споредним пругама,
чиме ће се подићи брзина, а биће повећана и
носивост пруга.
Станична зграда крагујевачке железничке станице изграђена је 1886. године и под заштитом
је Завода за заштиту споменика културе. Оронула фасада и стање у којем се налази, захтевају хитна улагања.

Симоновић је, тим поводом, рекао да ће се у
обнову станичне зграде уложити три милиона
динара. Уз то, реновираће се први манипулативни колосек и колска вага. Извршиће се и набавка механизације за одржавање пруге у овом
региону, уређење службених просторија за железничаре, али и пријем запослених у извршним
службама.

владимир Радојевић
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ЖЕЛЕзНИЧКИ ЧвОР КРАЉЕвО

ZAPOSLENI ZAINTERESOVANI
ZA OTVORENE RAZGOVORE

G

„Кра ље во је стра те шки ва жан же ле знич ки чвор“ – по ру чио ге не рал ни ди рек тор,
Драгољуб Симоновић, на збору радника у овом граду

енерални директор „Железнице Србије“
ад, Драгољуб Симоновић, са сарадницима, посетио је 25. фебруара железнички чвор Краљево. После обиласка станице
Краљево, менаџмент предузећа, на челу са генералним дирек тором присуствовао је збору
радника, на којем су челни људи компаније упознали запослене са актуелном ситуацијом у којој се налазе српске железнице.
У сали Вуче возова, која је била тесна да
прими све заинтересоване који су желели да чују излагање челника железнице, обраћајући се
запосленима краљевачког железничког чвора,
генерални директор, рекао је – „Ово је први пут,
у новијој историји српских железница, да запослени на железници имају прилику да, у директном дијалогу са пословодством, изнесу своје
сугестије и примедбе. То до сада није била пракса, али се искрено надам да ће овај сусрет означити прекретницу у том односу. Имамо много
посла који је пред нама и потребна ми је ваша
помоћ да би смо све започете пројекте и промене спровели до краја. Краљево је стратешки важан железнички чвор. Нису тачне приче да је
његова судбина неизвесна и данас смо ту да
одредимо у ком правцу и на који начин ће се он,
у наредном периоду, развијати“.
Током два сата, колико је трајао сусрет са запосленима, сарадници генералног директора,
упознали су присутне са постигнутим резултатима у протеклом периоду и са будућим плановима.
Највише питања, упућених руководству, односила су се на теме везане за: завршетак радова на станичној згради и станичној сигнализацији, на нередовну испоруку заштитних средстава, на улагања у поправку пруга и квалитет
превоза у овом железничком чвору, на губитак
послова маневре у „FIAT“-u, недостатка средстава за аконтације путних налога за обавезне
лекарске прегледе железничара, животни стандард запослених и предстојеће промене везане
за реструктурирање железнице.
Симоновић је, одговарајући на питања истакао да се „Железнице Србије“ ад спремају за
прелазак на тржишно пословање и нагласио да
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ће започињањем реализације радова на коридору 10, сав скинути колосечни матерјал бити
пребациван на споредне пруге, па и на пружне
правце у чвору Краљево.
Рекао је, такође, да није против синдиката,
већ против појединих представника синдиката,
јер су, између осталог, неистините приче које
они пласирају запосленима да ће бити отпуштано седам хиљада радника. Пословодство је упутило Влади Србије предлог за решавање статуса 2.300 запослених. Пре свега, у зависним
предузећима, путем отпремнина, а у плану је и
пријем нових радника, нарочито у извршним
службама.
О статусу појединих зависних предузећа, још
ће се разговарати, рекао је Симоновић.
„Обавеза је свих ваших шефова и руководилаца да, убудуће, барем једном месечно разговарају са вама и упознају вас са актуелним темама и питањима из функционисања и пословања железнице, али и да дају одговоре на сва
ваша питања, дилеме или предлоге“ – поручио
је Симоновић, на крају обраћања запосленима
у Краљеву.
Нажалост, велики број присутних није успео
да постави питања генералном директору и упозна га са проблемима и активностима на која су
синдикати овог чвора указивали пословодству,
у претходном периоду: о условима рада, неодговарајућим стимулацијама, оствареним пословима и унутрашњим уштедама и могућностима
упошљавања запослених по делатностима...

Драган васиљевић
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КАКО ТАНЈУГ ЈАвЉА

BEOGRAD NA VODI
Спремање Савског амфитеатра креће пред изборе

@

Припремила: Вера Арсенијевић

елезнице Србије ће до 12. марта
почети да уклањају колосеке и другу железничку имовину из Савског
амфитеатра, где ће бити реализован пројекат
БЕОГРАД НА ВОДИ, најавио је генерални директор српских железница Драгољуб Симоновић.
Прва фаза скидања колосека кошта 2,55 милиона евра, рекао је Симоновић Танјугу, наводећи да укупно треба скинути око 50 километара пруге и да ће у првој фази бити уклоњено 30
одсто железничких капацитета.
„Рок је три до шест месеци да се то скине и
Железнице Србије ће тај посао урадити брзо и
ефкикасно... Мислим да ће Влада и град бити
позитивно изненађени како ћемо то брзо обавити.
Убеђен сам да ћемо скратити рокове које смо
сами себи зацртали“, истакао је Симоновић.
Железнице Србије ће до краја идуће недеље
имати комплетан оперативан план за скидање
колосека и друге имовине на атрактивној локацији Савског амфитатра, који се простире на
око 80 хектара.
Симоновић је рекао да Саобраћајни институт ЦИП ради документацију за исељавање и
већ 1. марта би требало све да буде спремно.
Према речима Симоновића, ту локацију треба добро обезбедити како би се спречиле евентуалне крађе или нелегално насељавање људи
и тај посао ће радити фирма „Фул протект“.
„Направили смо динамику где разврставамо
и шаљемо материјал, којом брзином и оперативом. У тај посао ће бити укључен ЖИТ који има
велике кранове и дизалице“, додао је он.
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Генерални директор Саобраћајног института
ЦИП Милутин Игњатовић је рекао Танјугу да ће
ЦИП на време завршити пројектну документацију за уклањање колосека из Савског амфитеатра.
Реч је о пројектима за зграду железлничке
станице Београд центар, приступне саобраћајнице и пратећу инфраструктуру, с обзиром да
ће се ту налазити и пошта, банка, полицијска и
здравствена станица и комерцијални садржаји,
објаснио је Игњатовић.
Неопходно је изместити путнички саобраћај
са простора садашње главне железничке станице, као и да се измести железнички теретни саобраћај из Савског амфитеатра.
Из садашње главне станице треба изместити и сва постројења за одржавање вагона, због
чега је неопходно изградити техничко – путничку станицу Земун, за коју треба да се ураде пројекти за годину дана. Градња би трајала, такође,
годину дана, казао је Игњатовић.
ЦИП је још пре више година урадио генерални и идејни пројекат за теретну железничку пругу која заобилази Београд и иде преко Винче ка
Панчеву.
На прузи је главни објекат друмско-железнички мост преко Дунава код Винче, који је намењен и за аутопутску обилазницу.
Касније би требало урадити и пројекте за изградњу техничко-путничке станице у Кијеву, рекао је Игњатовић, додајући да она још није неопхода пошто би у првој фази потреба могла да
задовољи и ТПС Земун.

Februar/Mart 2014.

Станица Прокоп данас

Такође, у наредном периоду од годину и по
дана би требало да се уради и идејни и главни
пројекат за робно – транспортни центар у Макишу за контејнерски превоз робе,
То су сви пројекти неопходни за потпуну реализацију Београда на води, који се тичу железничког саобраћаја.
Неки од тих пројеката могу да буду готови за
месец дана, а неки најдуже за годину и по, додао је челник ЦИП-а.
Како су раније најавили Влада Србије и град
Београд, до краја године почеће изградња прве

Станица Прокоп у будућности

четири зграде у саставу пројекта Београд на води, међу којима су познати торањ, највећи тржни центар на Балкану, а које ће бити преостале две зграде биће познато у првим недељама
марта, када треба да буде завршен главни мастер план.
Партнери из Уједињених Арапских Емирата
су спремни у тај пројекат да уложе три милијарде долара.
ПС: Нико не помиње железничаре који живе на простору Савског амфитеатра!?
Хоће ли се ико бавити њима??!!!

O KOMPANIJI IGL HILS (EAGLE HILLS)

Комапанија Игл хилс (Eagle Hills) из Уједињених Арапских Емирата представила је решење за
пројекат Београд на води, у који ће у првој фази бити уложено између 2,5 и 2,8 милијарди евра.
Вођа пројекта Београд на води, Срђан Рупар, најавио је да би радови могли да почну у септембру, да је рок за завршетак шест година и додао да би пројекат могао да отвори 200.000 радних места.
О идеји о коришћењу тог простора и „силаску Београда на реке“, говори се више од четири деценије.
Измештање Главне железничке станице у Прокоп, чија је градња почела 1977. године, био је
један од услова да се за градњу ослободи око 90 хектара уз обалу Саве.
На локацији од 88 хектара биће изграђени хотели високе категорије, пословни и стамбени простор.
Велику површину захватаће и паркови, простор за забаву и рекреацију, а комплекс ће красити
и фонтане, акваријум, културни садржаји који Београду недостају. Који ће то тачно културни садржаји бити, одредиће се у сарадњи са Министарством културе и Заводом за заштиту споменика
као и надлежним градским институцијама.
Сва здања која су под заштитом споменика културе биће сачувана.
То су, зграда Главне железничке станице, хотел „Бристол“, велика ложионица код окретнице
вагона за коју се планира да буде нешто попут музеја саобраћаја...
Такође, како каже Срђан Рупар, у првој фази радова на „Београду на води“ реконструисаће се
и зграда Београдске задруге заједно са тргом испред ње. Приликом оживљавања приобаља,
водиће се рачуна да се не наруши градско ткиво - наравно поштоваће се сви урбанистички параметри.

А. в.
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[TA JE TO EKOLOGIJA?

k

ао и ова наша мала Србија, и ова наша мала железница, поред већ познатих проблема има још један велики
проблем – поприлично је „прљава“. А зашто?
Једноставно, појединце не занима чисто, не занима их ни прљаво, зато чисто и прљају...
Наиме, дуж наших пруга може се наћи различита „роба“ – од пластичних флаша и кеса,
стаклених флаша, преко кутија од цигарета, лименки од пива, па до обуће, одеће, али чак и до
неких ситних делова наших возних средстава
који су саставни део инвентара...
Поједини људи толико су несвесни о загађивању, али и ружењу животне средине, узроковано њиховим немаром и некултуром.
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Уместо предивних предела Србије које можемо из воза видети, нама ђубре „боде очи“...
А то ђубре не стварају само путници, већ и поједини немарни железничари... Свима о којима
причам, лакше је да, на пример, флашу од сока
избаце кроз прозор вагона или локомотиве, него
да је одложе на место предвиђено за то.
И док сами не стекнемо свест о, наизглед,
ситним грешкама које свакодневно понављамо,
не можемо ни очекивати бољи живот, Европу итд.
Зато вас молим, промените лоше навике и
Србија ће изгледати лепше, а пруге ће бити,
ипак, за нијансу брже.

вељко весић
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^EFJRIZMI

^edomir J. MiTi}
M Што рече песник: „Да бисте у животу волели оно што волите,
прво треба да заволите – оно што не волите.“
M И наши политичари имају таленат – јаки су на обећањима.
M Некада: Иде Миле лајковачком пругом, иде Миле са још једним
другом. Данас: Иде Миле лајковачком пругом, иде Миле са страначким другом.
M Брате, уопште не капирам фору, да сви хрле у тај живот, а добро
знамо да се отуда нико није вратио.
M Брате, лепо је мени на снегу, али ипак, лето је „закон“.
M Господо политичари, од вас очекујемо само да обећано спроводите у дело – рече
углас народ.
M Уби ме прејака реч. Осумњичени је, због недостатка доказа пуштен да се брани са
слободе.
M Пита власт народ: „Па, како живите?“ А, народ здушно одговара: „Па, немамо појма.“
M Брате, потпуно капирам мајмуне што више не желе да сиђу дефинитивно са дрвета.
Па, виде како ми пролазимо у животу.
M Наша комуникација са ЕУ је феноменална. Она нам доставља упутства за понашање
– а ми то без поговора прихватамо.
M Такви смо ми: Некада смо имали посла, али нисмо хтели да радимо. Данас немамо
посла, а хоћемо да радимо – никако да се ускладимо.
M Како да будем васпитан – када ме васпитају неваспитани.
M Да ли може Србија у ЕУ? Може, али 2020. године.
M Господо, да ли знате шта још нисте пробали у животу? знамо, нисмо пробали да радимо поштено, а тако и да живимо.
M Наши министри су пре свега високоморалне личности. Све своје грешке признају,
али оставке не дају.

@ELEZNI^KE ZANIMQIVOSTI
ZANIMQIVOSTI

Pripremio: Vladimir Radojevi}

¯ Сретењски устав је први модерни српски Устав. У њему су изражене потребе
српског друштва: национална еманципација, разбијање феудалних установа и аутократске владавине. Устав је рађен по узору на француске уставне повеље од 1814. и
1830. и белгијски Устав од 1831. године. Сретењски устав је такође један од првих
демократских устава у Европи, творац је Димитрије Давидовић..
¯ Димитрије Давидовић рођен је 23. октобра 1789. године у Земуну, који је припадао
Хабзбушкој монархији. Умро је 6. априла 1838. године у Смедереву који је припадао Кнежевини Србије. Био је српски новинар, публициста и политичар.
¯ Политика је дневни лист који излази у Србији свакодневно више од једног века.
Новине је покренуо Владислав Рибникар 25. јануара 1904. године у Београду, где је и
данас седиште редакције листа.
¯ Алфреду Нобелу изумитељу динамита, 1895. у Шведско – Норвешком клубу у
Паризу, пала је на памет идеја о оснивању фонда из којег ће се награђивати појединци
који су својим изумима и делима задужили свет.
Нобелова награда је камен темељац за све касније установљене награде.
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SINDIKAT @ELEZNI^ARA SRBIJE
KOMISIJA ZA FOND SOLIDARNOSTI RADNIKA

Odobrena solidarna bespovratna nov~ana pomo} za FEBRUAR 2014. godine, na sastanku odr`anom 18.02.2014. godine.
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Po ~lanu
4.4
4.6
4.3
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.5
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.3
4.3
4.4
4.4
4.3
4.8
4.4
4.6
4.4
4.3

Prezime i ime
Kamenov Milovoje
Da~i} Sne`ana
Mitrovi} Miroslav
Starovlah Brane
Kne`evi} Stevan
Fe{i{ [andor
Miti} Z. Miroslav
Pandurov Milorad
Radi~ev Igor
Mijovi} Zoran
Milo{evi} Slobodan
Jovanovi} Predrag
Stanojevi} Nenad
Mihailovi} Jela
\or|evi} Jovan
Stoji} Zorica
Vuli} @eqko
Matijevi} Qiqana
Gromovi} Jasna
Lapadatovi} Vojislav
Videnovi} Ivica
Landratro{ki Sne`ana
Samarxi} Vladimir
\or|evi} Mica
Ristovi} Vladimir
Tri{i} Slavoqub
Kati} Slobodan
U K U P N O:

JSO
UP ZS Lapovo
UP ZS Beograd
ZOP Po`arevac
ZOP Po`arevac
ZOP Novi Sad
ZOP Zrewanin
VV Ni{
ETP Novi Sad
ETP Novi Sad
ETP Ni{
ETP Ni{
ETP Ni{
ETP Ni{
ETP Ni{
ETP Ni{
SP Beograd
SP Beograd
OKP Beograd
SP Beograd
SP Zaje~ar
SP Zaje~ar
OKP Beograd
Zovs Lapovo
Zovs 25. maj Zemun
ZOVS Kraljevo
Zovs 25. maj Zemun
TKS Ruma

Iznos
20.000,00
20.000,00
10.950,00
4.500,00
8.000,00
15.000,00
8.000,00
7.000,00
5.500,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
12.000,00
5.000,00
15.000,00
13.000,00
20.000,00
2.900,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
4.500,00
20.000,00
7.000,00
20.000,00
15.000,00
12.300,00
312.650,00

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE
MIRKO LAZI]

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI
SLOBODAN MILANOVI]

Na sednici odr`anoj 18.02.2014.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 FEBRUAR 2014. godine po spiskovima dostavqenim iz JSO-a
i to:

R. broj

NAZIV JSO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JSO STP
JSO ZOP
JSO ZOVS
JSO ETP
JSO UP-ZS
JSO TKS
JSO VV
U K U P N O:

BROJ POZAJMICA
207
148
190
87
58
55
55
800

IZNOS

4.140.000,00
2.960.000,00
3.860.000,00
1.740.000,00
1.160.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
16.000.000,00

2. Spiskovi JSO-a su sastavni deo ove odluke.
PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI
SLOBODAN MILANOVI]
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PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE
MIRKO LAZI]
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SINDIKAT @ELEZNI^ARA SRBIJE
KOMISIJA ZA FOND SOLIDARNOSTI RADNIKA

Odobrena solidarna bespovratna nov~ana pomo} za MART 2014. godine, na sastanku odr`anom 19.03.2014. godine.
R.broj

Po ~lanu

Prezime i ime

JSO

Iznos

1.

4.4

@ivkovi} Dimitrije

VV Beograd

20.000,00

3.

4.4

Milanovi} Verica

ETP Beograd

20.000,00

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

4.3

Ceki} @. Bratislav

4.5

VV Ni{

Stano{evi} Dejan

4.6

ETP Beograd

Petrovi} V. Miodrag

4.3

Zovs Ni{

Miltenovi} Zoran

4.4

Zovs Velika Plana

Radoji~i} Radoqub

4.4

Lili} Miodrag

4.3
4.3

^upi} Vukan

4.3
4.3
4.3

17.000,00

SP Kraqevo

Karanovi} Slavi{a

SP Ruma

Ma~ki} Qiqana

SP Beograd

U K U P N O:

5.000,00

Zovs Novi Sad
Zovs Zrewanin

Bo`i} Natalija

4.5

20.000,00
10.000,00

Zovs 25. maj

Jawi} Kamenko

40.000,00

Zovs 25. maj Zemun
ZOVS Beograd

Vemi} Miodrag

13.000.00

20.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
36.000,00
20.000,00

276.000,00

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE
MIRKO LAZI]

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI
SLOBODAN MILANOVI]

Na sednici odr`anoj 18.02.2014.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 FEBRUAR 2014. 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:

IZNOS

206

4.120.000,00

190

3.800.000,00

149
85
60
56
54

800

2.980.000,00
1.700.000,00
1.200.000,00
1.120.000,00
1.080.000,00

16.000.000,00

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

Februar/Mart 2014.

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE
MIRKO LAZI]
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POMOZIMO JOVANI!

Јована Живковић, двадесетпетогодишња ћерка путничког благајника станице Ниш, Живковић
Братислава, болује од тешке болести – Хочкинсовог лимфног карцинома. За Јованино лечење
исцрпљене су све могућности које постоје на клиникама у Србији. Као једина нада остаје набавка скупоценог лека у иностранству. Једна ампула лека кошта око 3500 евра. За целокупну терапију неопходно је између 16 и 20 ампула, односно око 70 000 евра, које породица није у стању
сама да прибави, са скромним радничким примањима.
На нивоу нишког железничког чвора покренута је широка акција прикупљања помоћи, којој се
придружује и Синдикат железничара Србије.
Овим путем апелујемо на све синдикалне организације и појединце који су у прилици да
помогну Јовани, да то учине уплатом средстава на текући рачун који је за ове намене посебно
отворен код АИК банке, број 105-0000403907291-22

П. С.

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;
Tehni~ka priprema: Dragica Smiqani} l Redakcija SI@E – E-mail: size.szs@gmail.com
Izvr{ni izdava~: @elnid, Beograd l Adresa redakcije: 11000 Beograd, Nemawina 6 l
Tel: 011/36-18-354; l [tampa: @elnid, Beograd l CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodne
biblioteke Srbije, Beograd 331.105.44(497.11) l ISSN 1451-7035 l COBISS.SR.ID 135437063

22

Februar/Mart 2014.

