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Dва де сет ше ста ре дов на сед ни ца Ре -
пу блич ког од бо ра СЖС одр жа на је у
два де ла. Пр ви део сед ни це одр жан

је 20.мар та, а на ста вак 28. мар та. Не у о би ча је но
тра ја ње пр вог де ла сед ни це усло вље но је зна -
ча јем и бро јем та ча ка днев ног ре да, као и нео -
бич но ве ли ким бро јем уче сни ка у ди ску си ји, на
мо мен те ве о ма „жи вој“ рас пра ви по пр вој тач ки,
што је оста ви ло ути сак да је Ре пу блич ки од бор
СЖС, на кон ду жег вре ме на, по чео на пра ви на -
чин да функ ци о ни ше и до но си од лу ке, по сле
све о бу хват не ана ли зе свих та ча ка днев ног ре -
да. 

Пр вог да на одр жа ва ња сед ни це, 20.мар та,
цен трал на те ма би ла је од ла зак ак ту ел ног пред -
сед ни ка СЖС, Мир ка Ла зи ћа, у пен зи ју и на чин
на ко ји ће се ре ши ти пи та ње вр ше ња функ ци је
пред сед ни ка СЖС до ре дов них из бо ра.

Пред сед ни штво СЖС, у скла ду са чл. 48. и
64. Ста ту та, пред ло жи ло је рас пи си ва ње ван -
ред них из бо ра за пред сед ни ка СЖС, чи ји би
ман дат тра јао до ре дов них из бо ра. Ка ко је кроз
рас пра ву, ко ја је тра ја ла го то во три са та, би ло и
дру га чи јих пред ло га, пре све га да је дан од за -
ме ни ка пред сед ни ка на ста ви да вр ши функ ци ју
пред сед ни ка, тог да на по овом пи та њу ни је до -
не та од лу ка. Чла но ви РО ни су по др жа ли пред -
лог Пред сед ни штва са до вољ ним бро јем гла со -
ва. 

Због ду жи не тра ја ња, као и не до но ше ња од -
лу ке по пр вој тач ки днев ног ре да, сед ни ца је
пре ки ну та, а њен на ста вак за ка зан за 28. март. 

У ме ђу вре ме ну, Ста ту тар ни од бор СЖС одр -
жао је сед ни цу и дао ту ма че ње да је, у си ту а ци -
ји ка да ак ту ел ном пре сед ни ку пре ста не функ ци -
ја у то ку тра ја ња ман да та због од ла ска у пен зи -
ју, оба ве зно рас пи си ва ње ван ред них из бо ра за
ту функ ци ју и би ра ње но вог пред сед ни ка. 

Са овим оба ве зу ју ћим ту ма че њем Ста ту тар -
ног од бо ра, 28. мар та на ста вље на је XXVI ре -
дов на сед ни ца до но ше њем од лу ке о рас пи си -

ва њу ван ред них из бо ра за функ ци ју пред сед ни -
ка СЖС. Од лу ком је име но ва на Из бор на ко ми -
си ја ко ја ће спро ве сти цео из бор ни по сту пак ко -
јим су од ре ђе ни ро ко ви за кан ди до ва ње и одр -
жа ва ње пр ве ван ред не скуп шти не на ко јој ће
би ти иза бран пред сед ник СЖС.

Ре пу блич ки од бор је, на пред лог свих ЈСО,
до нео Од лу ку о из ра ди но вог Ста ту та СЖС, у
ци љу при ла го ђа ва ња ор га ни за ци о не струк ту ре
син ди ка та на ја вље ним ор га ни за ци о ним про ме -
на ма у „Же ле зни це Ср би је“ а.д. кроз про цес ре -
струк ту ри ра ња. Име но ва на је Рад на гру па за
из ра ду На цр та Ста ту та, у чи јем са ста ву ће би ти
чла но ви Пред сед ни штва СЖС и по је дан члан
из сва ког ЈСО. Од лу ком су де фи ни са ни и ро ко -
ви за ре а ли за ци ју ове ак тив но сти, по ко ји ма до
30. апри ла тре ба из ра ди ти На црт Ста ту та. Јав -
ну рас пра ву о на цр ту Ста ту та за вр ши ти у син -
ди кал ним ор га ни за ци ја ма до 25. ма ја, у ЈСО до
10. ју на. Ре пу блич ки од бор се оба ве зу је да Пред -
лог Ста ту та усво ји нај ка сни је до 10. сеп тем бра.
Ван ред ну Скуп шти ну за усва ја ње но вог Ста ту -
та, тре ба ло би за ка за ти до 30. сеп тем бра. Из бо -
ре на свим ни во и ма у СЖС, рас пи са ти нај ка сни -
је до 15. ок то бра 2014. го ди не.

На пред лог ЈСО ЕТП, Ре пу блич ки од бор је
до нео од лу ку о фор ми ра њу но ве син ди кал не
ор га ни за ци је – ЕТП Ва ље во, ко ја је до са да би -
ла по дру жни ца у са ста ву Син ди кал не ор га ни за -
ци је ЕТП Бе о град. Због по ве ћа ња бро ја чла но -
ва ове по дру жни це, што, по Ста ту ту, омо гу ћа ва
фор ми ра ње син ди кал не ор га ни за ци је, као и због
дис ло ци ра но сти од Бе о гра да, сте кли су се усло -
ви да се фор ми ра ова син ди кал на ор га ни за ци -
ја, што ће зна чај но до при не ти ста бил но сти и
ква ли тет ни јем ра ду СЖС на бар ској пру зи.

Усва ја ња фи нан сиј ског из ве шта ја СЖС за
2013. го ди ну и фи нан сиј ског пла на за 2014. го -
ди ну, од ло же но је за на ред ну сед ни цу РО из
објек тив них раз ло га - Над зор ни од бор СЖС ни -
је био у мо гућ но сти да са чи ни из ве штај о свом
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ра ду и из вр ши ана ли зу из ве шта ја о ма те ри јал -
но-фи нан сиј ском по сло ва њу СЖС за про шлу го -
ди ну.

На сед ни ци су ве ри фи ко ва ни ман да ти но вим
чла но ви ма Ре пу блич ког од бо ра:

– ЈСО СТП - Бог да но вић Сне жа ни и Мар ко -
вић Го ра ну (уме сто Ми лин ко вић Дра га на и Стри -
ко вић Ми ло ра да),

– ЈСО ЕТП - Ан тић Ср ђа ну (уме сто Пе трић
Го ра на),

– ЈСО ТКС - Ва си ље вић Дра га ну, као но вом
чла ну Ста ту тар ног од бо ра (уме сто Мај кић Бра -
ни сла ва),

– ЈСО ЕТП - Бје лић Ве се ли ну, као но вом чла -
ну Над зор ног од бо ра (уме сто Мир кић Лу ке).

П. Спасић
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Uокви ру про јек та „Со ци јал ни ди ја лог у
же ле знич ком сек то ру у др жа ва ма За -
пад ног Бал ка на“, европ ски со ци јал ни

парт не ри Европ ска Фе де ра ци ја тран спорт них
рад ни ка (ЕТФ) и За јед ни ца Европ ских и ин фра -
струк тур них ком па ни ја (ЦЕР), уз по др шку Европ -
ске Ака де ми је за еко ло шки са о бра ћај (ЕВА), ор -
га ни зо ва ли су 27. мар та у Бе о гра ду са ста нак на
ко ме су при су ство ва ли пред став ни ци Син ди ка -
та же ле зни ча ра Ср би је и Же ле знич ког син ди ка -
та, као чла но ви ЕТФ и пред став ни ци по сло вод -
ства „Же ле зни це Ср би је“ а.д. 

ЕТФ је пред ста вља ла Sabine Trier, за ме ни ца
ге не рал ног се кре та ра, за ду же на за же ле знич ки
тран спорт, ЦЕР - Jean Paul Preumont, за ду жен
за со ци јал ни ди ја лог, а ЕВА Ака де ми ју, Almut
Spittel.

Де ле га ци ју Син ди ка та же ле зни ча ра Ср би је
чи ни ли су ге не рал ни се кре тар Пре драг Спа сић,
чла но ви Пред сед ни штва СЖС, Ра до мир Ра ду -
син и Сло бо дан Мак си мо вић. „Же ле зни це Ср -
би је“а.д. пред ста вља ли су Јо ви ца Трај ко вић, по -
моћ ник ге не ре ал ног ди рек то ра за за ви сна пред -
у зе ћа, Не на То мо вић, по моћ ник ге не рал ног ди -
рек то ра за стра те ги ју и раз вој, Ја сми на Ра до ји -
чић, ди рек тор Сек то ра за људ ске ре сур се и оп -
ште по сло ве и Све тла на Бу рић, са вет ник ге не -
рал ног ди рек то ра за рад са син ди ка ти ма.

Европ ска Фе де ра ци ја тран спорт них рад ни ка
(ЕТФ) има у свом са ста ву 241 син ди кал ну ор га -
ни за ци ју из 41 зе мље, са пре ко 2,5 ми ли о на

чла но ва у са о бра ћај ном сек то ру, од то га 83 син -
ди кал не ор га ни за ци је у же ле знич ком сек то ру из
36 европ ских зе ма ља.

За јед ни ца Европ ских же ле знич ких и ин фра -
струк тур них ком па ни ја (ЦЕР), ис пред Европ ске
Уни је и Европ ског пар ла мен та за сту па ин те ре се
же ле знич ких ком па ни ја у 75 зе ма ља. 

На по чет ку са стан ка, ис так ну то је да је Европ -
ска Фе де ра ци ја тран спорт них рад ни ка (ЕТФ)
при зна та од стра не ин сти ту ци ја Европ ске уни је
(Европ ски Пар ла мент и Европ ска ко ми си ја), као
глав ни но си лац ин те ре са за сва пи та ња у ве зи
са тран спорт ном по ли ти ком, на ро чи то у же ле -
знич ком са о бра ћа ју, за по шља ва њем и со ци јал -
ним пи та њи ма у свим ви до ви ма пре во за. Ду ги
низ го ди на ан га жо ва на је у же ле знич ком сек то -
ру у окви ру ко ри сног со ци јал ног ди ја ло га са
европ ским со ци јал ним парт не ром, За јед ни цом
Европ ских же ле знич ких и ин фра струк тур них ком -
па ни ја (ЦЕР), у окви ру ин сти ту ци о на ли зо ва ног
со ци јал ног ди ја ло га у Евро пи. 

У ре а ли за ци ји те са рад ње, за по чет је про је -
кат „Со ци јал ни ди ја лог у же ле знич ком сек то ру у
др жа ва ма за пад ног Бал ка на“, ка ко би се по мо -
гао раз вој со ци јал ног ди ја ло га у Евро пи. Циљ и
на ме ра је да ове ин сти ту ци је по мог ну у со ци јал -
ном ди ја ло гу, у же ле знич ком сек то ру, у др жа ва -
ма чла ни ца ма и др жа ва ма кан ди да ти ма у ре ги -
о ну за пад ног Бал ка на. 

Циљ овог са стан ка је да кроз за јед нич ки рад
ЕТФ и ЦЕР бо ље упо зна ју но ве чла но ве и кан -
ди да те за члан ство у Европ ској Уни ји, ка да је у
пи та њу до стиг ну ти ни во и ква ли тет со ци јал ног
ди ја ло га. Ра ди под но ше ња из ве шта ја ин сту ту -
ци ја ма Европ ске Уни је, пред став ни ци по сло дав -
ца да ли су ин фор ма ци је о усло ви ма за рад ком -
па ни је у кон тек сту еко ном ске си ту а ци је у зе -
мљи. Кроз уче шће у ди ску си ји, пред став ни ци
Син ди ка та же ле зни ча ра Ср би је у пот пу но сти су
се са гла си ли са ста вом по сло дав ца да „Же ле -
зни це Ср би је“а.д. де лу ју у ве о ма сло же ним еко -
ном ским усло ви ма, са ци љем да се све о бу хват -
ном ре фор мом кроз про цес ре струк ту ри ра ња
мо дер ни зу је же ле знич ки сек тор и ство ре усло ви

ETФ, ЦЕР, СЖС

SOCIJALNI DIJALOG
U @ELEZNI^KOM SEKTORU
Раз вој со ци јал ног ди ја ло га у же ле знич ком сек то ру
Усло ви за рад „Же ле зни це Ср би је“ а.д. у кон тек сту еко ном ске си ту а ци је у зе мљи
Струк ту ра син ди ка та, усло ви за рад и од нос из ме ђу ме наџ мен та и син ди ка та у окви ру
ком па ни је
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за де ло ва ње на тр жи шним прин ци пи ма, јер ће
се на тај на чин по пра ви ти усло ви по сло ва ња, а
са мим тим и по ло жај за по сле них.

Син ди кат је су штин ски за ин те ре со ван за про -
цес ре струк ту ри ра ња, пре све га ка да је у пи та -
њу по ло жај за по сле них у си ту а ци ји ка да ре -
струк ту ри ра ње мо же да до ве де до евен ту ал ног
ви шка за по сле них.

СЖС је дао ин фор ма ци ју о струк ту ри и ор га -
ни зо ва но сти син ди ка та у Ре пу бли ци Ср би ји, са
по себ ним освр том на број, струк ту ру и на чин
де ло ва ња син ди ка та у пред у зе ћу „Же ле зни це
Ср би је“ а.д. Кон ста то ва но је да у ком па ни ји де -
лу је ве ли ки број син ди ка та у од но су на број за -
по сле них, од ко јих су не ки са бе зна чај ним бро -
јем чла но ва, што је по сле ди ца не до стат ка од го -
ва ра ју ћих за кон ских ре ше ња у овој обла сти. Ка -
да су усло ви за рад син ди ка та у пи та њу, ис та -
кли смо да су они де фи ни сани За ко ном о ра ду и
Ко лек тив ним уго во ром, ко јим су ре гу ли са на пра -
ва и оба ве зе по сло дав ца и син ди ка та. Обим де -
фи ни са них пра ва је на ве о ма за до во ља ва ју ћем
ни воу и у овом тре нут ку у пот пу но сти за до во -
ља ва по тре бе син ди ка та, под усло вом да у на -
ред ном пе ри о ду не до ђе до уки да ња тих пра ва.
У прак си има од ре ђе них про бле ма, пре све га
ка да је у пи та њу прак тич на при ме на За ко на и
Ко лек тив ног уго во ра, јер по је ди не од ред бе син -
ди кат и по сло да вац раз ли чи то ту ма че. Ме ђу -
тим, по зи тив но је то што је у то ку ин тен зив на
са рад ња по сло дав ца и син ди ка та на от кла ња -
њу по сто је ћих не спо ра зу ма и од ре ђи ва њу ја -
сних пра ви ла у ци љу ефи ка сне при ме не Ко лек -
тив ног уго во ра. Под од ре ђе ним усло ви ма, пред -
ви ђе ним За ко ном и Ко лек тив ним уго во ром, по -
сло да вац син ди ка ту обез бе ђу је про стор не усло -
ве за рад, тех нич ке усло ве, као и ба вље ње син -
ди кал ним ра дом син ди кал них пред став ни ка у
то ку рад ног вре ме на.

Ни во и ква ли тет со ци јал ног ди ја ло га за ви си
од спрем но сти обе стра не да са ра ђу ју у ре ша -
ва њу свих пи та ња од за јед нич ког ин те ре са и ин -
те ре са за по сле них, на ни воу и у оби му ко ји је за
то нео п хо дан. За кон о ра ду и Ко лек тив ни уго вор
про пи су ју ми ни мум оба ве за по сло дав ца у ко јим
слу ча је ви ма је оба ве зан да укљу чи син ди кат у
од ре ђе не ак тив но сти, као и да за тра жи оба ве -
зно ми шље ње и са гла сност син ди ка та, на ро чи -
то ка да је у пи та њу про ме на прав не фор ме ком -
па ни је. По тен ци ра но је да у оства ри ва њу сво јих
ци ље ва, СЖС у со ци јал ном ди ја ло гу са по сло -
дав цем, ин си сти ра на уче ство ва њу у:

– Про це су ре струк ту ри ра ња
– Де фи ни са њу по ли ти ке за ра да
– Обез бе ђи ва њу бо љих усло ва за рад за по -

сле них и при ме ну За ко на о без бед но сти и
здра вљу на ра ду

– Пре вен ци ји на стан ка ин ва лид но сти

– Де фи ни са њу са о бра ћај не по ли ти ке на на -
ци о нал ном ни воу и на ни воу ком па ни је

– Пот пу ној ин фор ми са но сти од стра не по -
сло дав ца

– Ин фор ми са но сти у обла сти за по шља ва ња
– Пра ће њу и при ме ни Ко лек тив ног уго во ра
У прет ход ном пе ри о ду, со ци јал ни ди ја лог са

по сло дав цем од ви јао се са ма ње или ви ше успе -
ха. То ком про шле го ди не би ло је не до стат ка со -
ци јал ног ди ја ло га и од ре ђе них не спо ра зу ма, о
ко ји ма смо ин фор ми са ли ЕТФ и ИТФ. У по ку ша -
ју да се пре ва зи ђу сви про бле ми у ме ђу соб ној
са рад њи, СЖС је са ге не рал ним ди рек то ром
пот пи сао 4. мар та 2014. го ди не Спо ра зум о ме -
ђу соб ној са рад њи, у по ку ша ју да сва спор на пи -
та ња ре ша ва ју мир ним пу тем, ди ја ло гом и ме -
ђу соб ним раз у ме ва њем. Ова кав при ступ тре ба
да до ве де до ства ра ња кон струк тив не ат мос -
фе ре, са ци љем да се ство ре усло ви за со ци -
јал ни мир у ком па ни ји, ко ји је од лу чу ју ћи фак -
тор за успе шно спро во ђе ње ре фор ми кроз про -
цес ре струк ту ри ра ња. Око по је ди них, за син ди -
кат зна чај них пи та ња, још увек ни је по стиг ну та
пу на са гла сност. По сло да вац има став да за по -
сле ни на ни воу сред њег ме наџ мен та не мо гу да
бу ду чла но ви син ди ка та, од но сно на функ ци ја -
ма у син ди ка ту и де лу је у том прав цу. СЖС ни је
са гла сан са ти ме, јер сма тра да се на тај на чин
на ру ша ва прин цип сло бо де на син ди кал ну при -
пад ност и де ло ва ње. Ме ђу тим, на да мо се да
ће мо кроз да љи со ци јал ни ди ја лог, у обо стра -
ном ин те ре су, до ћи до од го ва ра ју ћег ре ше ња и
по овом пи та њу.

Сво је ви ђе ње со ци јал ног ди ја ло га са син ди -
ка ти ма да ли су и пред став ни ци по сло дав ца, а
оно се у нај ве ћем де лу по кла па са оце ном Син -
ди ка та же ле зни ча ра Ср би је. 

Ис так ну то је да је би ла гре шка по сло дав ца
што у прет ход ној го ди ни со ци јал ни ди ја лог ни је
био на од го ва ра ју ћем ни воу, од но сно, да га ско -
ро уоп ште ни је би ло.

По сло да вац је ис та као да ће се кроз да љу
при ме ну и раз ра ду пот пи са ног Спо ра зу ма о ме -
ђу соб ној са рад њи ре ша ва ти сва ме ђу соб на пи -
та ња и од но си, а ис так ну та је и чи ње ни ца да,
ка да је со ци јал ни ди ја лог у пи та њу, по сло да вац
нај бо љу са рад њу има са Син ди ка том же ле зни -
ча ра Ср би је.

На кра ју рас пра ве, из не та су оче ки ва ња да
ће до ћи до ја ча ња со ци јал ног ди ја лога, као нај -
бо љег ме ха ни зма и пу та да се из гра ди и по стиг -
не со ци јал ни кон сен зус, раз ви ју де мо крат ски од -
но си и сма ње тен зи је и кон флик ти из ме ђу со ци -
јал них парт не ра, у ци љу ус по ста вља ња до брих
ме ђу соб них од но са и раз у ме ва ња. Нео п ход но
је про мо ви са ти со ци јал ни ди ја лог као би тан,
кон сти ту тив ни еле мент и стуб мо дер не де мо -
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кра ти је и на тај на чин по сла ти по ру ку ње го вим
уче сни ци ма да са мо во ђе ни до бром во љом, ме -
ђу соб ним раз у ме ва њем и кон струк тив ним по на -
ша њем мо гу да про мо ви шу и ши ре дух ува жа -
ва ња и кул ту ру то ле ран ци је. Оче ку је мо од ЕТФ
и ЦЕР пру жа ње пу не по др шке Ср би ји, као кан -
ди да ту за члан ство у Европ ској Уни ји, у ја ча њу
со ци јал ног ди ја ло га, као на оп ход ног усло ва за
до сти за ње европ ских стан дар да у овој обла сти.

Овај са ста нак је био при пре ма за се ми нар
ко ји ће се одр жа ти сре ди ном ју на у За гре бу, на
ко ме ће уче ство ва ти пред став ни ци свих зе ма -
ља За пад ног Бал ка на и на ко ме ће СЖС и по -
сло да вац има ти за јед нич ку пре зен та ци ју на те -
му со ци јал ног ди ја ло га и оста лих те ма ко је су
би ле пред мет са стан ка у Бе о гра ду.

П. Спа сић

Dру га ре дов на сед ни ца Од бо ра ЈСО
СТП, одр жа на је 26. фе бру а ра ове го -
ди не. 

На сед ни ци је Од бор ЈСО јед но гла сно до нео
од лу ку да се да је пу но по ве ре ње пред сед ни ку
ЈСО, ге не рал ном се кре та ру и за ме ни ку пред -
сед ни ка СЖС. Чла но ви од бо ра су зах те ва ли од
Син ди ка та же ле зни ча ра Ср би је из ра ду но вог
Ста ту та и усва ја ње истог, као и рас пи си ва ње из -
бо ра на свим ни во и ма. Од бор је дао пред лог да
се за вр ши о ца ду жно сти пред сед ни ка СЖС иза -
бе ре Дра ган Ран ђе ло вић, због од ла ска у пен зи ју
до са да шњег пред сед ни ка СЖС, Мир ка Ла зи ћа. 

Због ис чла њи ва ња из СЖС, раз ре ше ни су
свих ду жно сти чла но ви Ре пу блич ког од бо ра СЖС
Ми ло рад Стри ко вић и Дра ган Ми лин ко вић. Уме -
сто њих ве ри фи ко ван је ман дат, као чла но ви ма
РО СЖС Сне жа ни Бог да но вић, пред сед ни ку СО
СТП Су бо ти ца и Го ра ну Мар ко ви ћу из СО СТП
Ру ма. 

У ЈСО раз ре ше ни су свих ду жно сти Дра ган
Ми лин ко вић, а уме сто ње га је име но ван за в.д.
пред сед ни ка СО СТП Ужи це, Ра дој ко Па но вић. 

У Ко ми си ју за упра вља ње сред стви ма Штрај -
кач ког фон да уме сто Ми лин ко ви ћа име но ван је
Са ша Тор би ца из СО СТП Бе о град. 

Та ко ђе је раз ре шен свих ду жно сти у ЈСО Јо -
ви ца Мак си мо вић, а уме сто ње га је име но ван, у
Ко ми си ју за без бед ност и здра вље на ра ду, Зо -
ран Ла лић из СО СТП Сом бор. 

Због од ла ска у пен зи ју пред сед ни ка СО СТП
Кра ље во, Је ли це Мар ко вић, за пред сед ни ка иза -
бран је Ми о драг Ста јић. 

Од лу ке и пред ло зи ЈСО до не те су због на го -
ми ла них про бле ма у СЖС, као и от ка зи ва ње
прет ход них ле ги тим но до не тих од лу ка, а у ци -
љу очу ва ња СЖС. 

Од бор ЈСО оста је увек спре ман за ком про -
ми се и ре ша ва ње на го ми ла них про бле ма у СЖС.

С. Јок си мо вић

ЈСО СП

RAZRE[EWA I PREDLOZI

СВИМ
ЗАПОСЛЕНИМА

ЧЕСТИТАМО
ПРАЗНИК РАДА

1. МАЈ
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Pред лог пред сед ни штва да в.д. пред -
сед ник СЖС бу де Дра ган Ран ђе ло вић,
ни је про шао. Као ни ка да до са да, сед -

ни ци од бо ра ЈСО ЗОВС при су ство ва ли су пред -
сед ни ци ЈСО - Дра ган Ран ђе ло вић, Дра ган Ан -
тић, Мак си мо вић Сло бо дан, као и пред сед ник
СЖС, Мир ко Ла зић. 

По сле увод не ре чи, пред сед ник ЈСО ЗОВС,
Мар јан Јан ко вић дао је реч ак ту ел ном пред сед -
ни ку СЖС, Мир ку Ла зи ћу. Ни ти кра ћег го во ра,
ни ти ма ње ин фор ма ци ја ни смо до би ли од пред -
сед ни ка, не го на овој сед ни ци. 

Пред сед ник СЖС је ре као да иде у за слу же -
ну пен зи ју, ко ле ги ни ца ма у од бо ру че сти тао
пред сто је ћи пра зник 8. март и оба ве стио од бор
ЗОВС да је име но вао В.Д. ПРЕД СЕД НИ КА СЖС. 

То је би ло све што је ак ту ел ни пред сед ник
имао да ка же, а са дру ге стра не до вољ но да
иза зо ве ре ак ци ју це лог од бо ра ЗОВС. 

Чла но ви од бо ра по пут Мар ја но вић Дра га на,
Ми ло ва но вић Де ја на, Ђор ђе вић Го ра на, а и
оста лих ко ји су се укљу чи ли у ди ску си ју, оспо -
ри ли су од лу ку пред сед ни ка као и се дам пред -
сед ни ка гра на, о од лу ци да Ран ђе ло вић бу де
в.д. а да по ред ње га што је још ве ћа бру ка овла -
шће на ли ца за рас по ла га ње нов ча ним сред стви -

ма бу ду Мак си мо вић Сло бо дан, пред сед ник ЈСО
ВВ, и Ћи рић Дра ган, пред сед ник ЈСО ЕТП. 

Где су за ме ни ци пред сед ни ка СЖС, Ве мић
Ми ло рад и Ја смин ко Пје тло вић, пи тао се цео
од бор ЗОВС-а? 

Ка ко то да они од јед ном ни су спо соб ни да
во де син ди кат до ре дов них из бо ра? 

За што смо их он да би ра ли? 
Иако су при сут ни чла но ви пред сед ни штва

по ку ша ли да об ја сне раз лог ова кве од лу ке, од -
бор ЗОВС је остао чвр сто при свом ста ву, а и
зва нич но је до не ше на од лу ка да је пре кр шен
члан ста ту та 51 и 53 и да се они мо ра ју по што -
ва ти као и да се уђе у из ра ду но вог Ста ту та, са
но вом ре ор га ни за ци јом пред у зе ћа. 

На сед ни ци су се чу ле и ин фор ма ци је да се
још не ки од ЈСО не сла жу са ова квим пред ло -
гом, а не ки су, чак, до не ли и од лу ке о сме ни са -
мог вр ха син ди ка та СЖС. 

Ви де ће мо шта ће би ти. 
Да на по ме нем још и то да су на сед ни ци би -

ле при сут не и ко ле ги ни це, пред сед ни це сек ци је
же на у сво јим СО, ко ји ма је пред сед ник Маријан
Јан ко вић по де лио скром не по кло не по во дом
8.мар та, да на же на. 

Го ран Ђор ђе вић

ЈСО зОвС

ZOVS JE REKAO SVOJE
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Pо сле от ка зи ва ња ду го на ја вљив љива -
ног про те ста, мно ги про бле ми ис пли -
ва ли су на по вр ши ну, ка ко у СЖС та ко

и у ЈСО ТКС.
На две сед ни це пред сед ни штва и јед ној сед -

ни ци од бо ра, ана ли зи ра на је ак ту ел на си ту а ци -
ја у пред у зе ћу и син ди ка ту.

Ана ли зи ра ју ћи рад пред сед ни штва СЖС, по -
сле под но ше ња из ве шта ја пред сед ни ка ЈСО
Бра ти сла ва Ми ни ћа о до га ђа њи ма и ак тив но -
сти ма спро ве де ним по сле од у ста ја ња од про те -
ста и да љих де ша ва ња на ре ла ци ји СЖС - по -
сло вод ство, чла но ви од бо ра су ис та кли да је
чланство не за до вољ но што се од про те ста од у -
ста ло у по след њем тре нут ку.

По ред то га, ре че но је и то да ни је ја сно из де -
фи нисн зах тев за сме ну ге не рал ног ди рек то ра и
да се по сле све га сти че ути сак да СЖС има син -
ди кал ну утак ми цу уну тар се бе.

Чла но ви од бо ра су, из ме ђу оста лог, пи та ли
да  ли има је дин ства у пред сед ни штву СЖС и
ка ква је фи нан сиј ска си ту а ци ја у СЖС с об зи -
ром на то да кру же гла си не да има од ре ђе них
зло у по тре ба.

Гла си не је нео п ход но про ве ри ти, али нео п -
ход но је и да се пред сед ни штво СЖС огла си
тим по во дом ис так ну то је из ме ђу оста лог.

Пред ло же но је да се Над зор ни од бор СЖС
као и Над зор ни од бор ЈСО ТКС про ши ре са још
два чла на и да пред став ник, НО СЖС из ЈСО
ТКС под не се из ве штај ба зи о ра ду у НО СЖС:

Због ак ту ел не си ту а ци је у СЖС, пред ло же но
је да се рас пи шу из бо ри на ни воу пред сед ни -
штва СЖС (за пред сед ни ке ЈСО и чел не љу де
СЖС) ко ји су по ми шље њу од бо ра нај од го вор -
ни ји за на ста лу си ту а ци ју, све у ци љу очу ва ња
је дин ства, ка ко ЈСО ТКС та ко и СЖС у це ли ни.

Да би се из бе гле све про ти ву реч но сти и де -
ма го ги је, за кљу че но је да се тре ба др жа ти син -
ди кал ног Уста ва, а то је Ста тут СЖС.

По ред то га, још јед ној ак ту ел но сти по пут ак -
тив но сти по је ди них син ди кал них, бла го ре че но,
ба ха тих син ди кал них на зо ви ли де ра, ми нор них
син ди ка та, по све ће но је до ста вре ме на.

То се пре све га од но си на не ко рект ност син -
ди кал ног ли де ра син ди ка та Не за ви сност и ње -
го вих бли жих са рад ни ка.

При ти сак и уце не ко ји ма се слу же, пре ла зе
сва ку ме ру, сло бод но се мо же ре ћи, ци ви ли зо -
ва ног по на ша ња.

Да, на пред на ве де но има упо ри ште је и чи -
ње ни ца да се исти кри ју иза име на чел ног чо ве -
ка пред у зе ћа.

Шта ре ћи, ако се зна да по је дин ци иду та ко
да ле ко у сво јим за блу да ма па иска чу са глу по -
сти ма „Е, на ма  ће наш ли дер обез бе ди ти фа мо -
зних пет на ест по сто, а ви из СЖС не ће те их до -
би ти”.

Од бор ЈСО ТКС с раз ло гом по ста вља пи та -
ње од го вор ни ма у Сек то ру:

Да  ли је слу чај но да се на од ре ђе на рад на
ме ста по ста вља ју чла но ви син ди ка та Не за ви -
сност? Да  ли је слу чај ност да се по је дин ци, чла -
но ви нај ста ри јег и нај број ни јег ре пре зен та тив -
ног син ди ка та СЖС, рас по ре ђу ју, без или са из -
ми шље ним обра зло же њи ма, са рад них ме ста
на ко ји ма су ви ше го ди на ра ди ли, на дру га рад -
на ме ста?

По ред то га, при сут ни су и при ти сци ти па –
„Пре ђи са од ре ђе ним бро јем љу ди код нас би -
рај рад но ме сто”, и ре ци још ко ју му зич ку же љу.

Ба ха ти или ка ко је дан од ди ску та на та ре че
„Моћ ни” син ди кал ци, за бо ра вља ју ста ру из ре ку
– да ба ти на има два кра ја.

При мар на ак тив ност ЈСО ТКС, чи тав низ го -
ди на уна зад и дан да нас је сте бор ба за рав но -
пра ван трет ман пре гле да ча ко ла ко ји су на мер -
но или не на мер но за по ста вље ни у од но су на
по је ди не фа во ри зо ва не де лат но сти из вр шне
слу жбе.

Од бор ЈСО ТКС апе лу је на ко ле ге да ко нач -
но пре по зна ју ла жна и не мо гу ћа обе ћа ња ко ја
да ју ду ше бри жни ци, јер су то ла жна обе ћа ња
ко ја ли че на оно „би ће три ди на ра хлеб”.

Уз то, упу ћен је апел ру ко во ди о ци ма на свим
ни во и ма Сек то ра за ТКП да у до ме ну сво јих
над ле жно сти спре че ба ха тост ка ри је ри ста и ин -
те рес џи ја.

Та кво по на ша ње ства ра ло ше ме ђу људ ске
од но се ко ји у ве ли кој ме ри ути чу на ква ли тет
ра да.

На сед ни ци је та ко ђе ис так ну то да су вра та
ЈСО ТКС ши ром отво ре на за све за по сле не у
Сек то ру за ТКП ко ји пре по зна ју основ не ци ље -
ве и за дат ке ЈСО ТКС, а то  су:

Је дин ство ТКС, кон стант на бор ба за по бољ -
шање ма те ри јал но-со ци јал ног по ло жа ја за по -
сле них, оства ри ва ње пра ва на лич на и за штит -
на сред ства, слу жбе ну оде ћу и обу ћу, уна пре ђе -
ње са рад ње са не по сред ним ру ко во ди о ци ма на
свим ни во и ма и свим оста лим бит ним пи та њи -
ма ко ја су у ин те ре су Сек то ра за ТКП и Же ле -
зни ца Ср би је у це ли ни.

в. Ра до је вић

ЈСО ТКС

PROBLEME RE[AVATI NA TERENU
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^ла но ви Од бо ра ЈСО би ли су јед но гла -
сни у оце ни свих де ша ва ња око от ка -
зи ва ња про те ста од стра не СЖС. Пот -

пу ну са гла сност су по сти гли и око ста ва за
при ме ну суд ског ре ше ња о вра ћа њу СЖС у сво -
је про сто ри је у Не ма њи ну бр. 6.

Увод но из ла га ње о свим де ша ва њи ма око
за ка зи ва ња, а за тим и от ка зи ва ња про те ста дао
је пред сед ник ЈСО Ра до мир Ра ду син. На кон то -
га, да та је кра ћа ин фор ма ци ја са прет ход не сед -
ни це Ре пу блич ког од бо ра СЖС.

У ди ску си ји ко ја је усле ди ла, ре че но је да је
по гре шно во ђе на ак ци ја око за ка зи ва ња про те -
ста, а за тим ка да је до шло до от ка зи ва ња про -
те ста, из би ле су на по вр ши ну све сла бо сти ру -
ко вод ства Син ди ка та. Кроз ак тив но сти СЖС на
те ре ну, дош лa је до из ра жа ја бор ба по је ди на ца
са мо за син ди кал не про сто ри је, та кав се ути сак
сте као. Од бор ЈСО ни је ни ка да имао та кав ути -
сак, али је члан ство то та ко схва ти ло на осно ву
на сту па син ди кал них ак ти ви ста на те ре ну. Та ко -
ђе се сте као ути сак да по је дин ци из ру ко вод -
ства син ди ка та ,,гу ра ју сво је ин те ре се“. От ка зи -
ва ње про те ста на на чин ка ко је то учи ње но, по -
ка за ло је све сла бо сти ко је има СЖС.

Очи то је да су по је дин ци ну ди ли сво је услу ге
за от ка зи ва ње про те ста. Чла но ви Од бо ра су из -
не ли јед но гла сан став да је то не до пу сти во и да
се та кви мо ра ју санк ци о ни са ти. 

Ста тут се се лек тив но при ме њу је и по ред свих
мањ ка во сти ко је га ка рак те ри шу. Мно го то га је
још ре че но у при лог чи ње ни ци да је по треб но
ура ди ти но ви Ста тут СЖС и за ка за ти ван ред ну

Скуп шти ну СЖС, ко ја ће га из гла са ти и раз ма -
тра ти од го вор ност ру ко вод ства за ло ше функ -
ци о ни са ње СЖС.

У рас пра ви ко ја је би ла по пи та њу при ме не
суд ског ре ше ња о вра ћа њу СЖС у Не ма њи ну
број 6, за у зет је јед но гла сан став да се мо ра ис -
по што ва ти та ква од лу ка и да ту не сме би ти по -
га ђа ња и пре гла са ва ња у окви ру Пред сед ни -
штва СЖС.

По др шка ме ђу на род них син ди кал них цен тра -
ла је вр ло зна чај на и у том сми слу је по треб но
из ра зи ти за хвал ност за њи хо ву бр зу и про фе си -
о нал ну ре ак ци ју.

Ду шан ва си лић

ЈСО зС УП

NOVI STATUT I VANREDNA
SKUP[TINA
По гре шно во ђе на ак ци ја за про тест. Лич ни ин те ре си над вла да ли. Нео п хо дан но ви
Ста тут СЖС. Јед но гла сно за при ме ну суд ског ре ше ња
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Sве је ви ше раз ло га (у ве ћи ни слу ча је ва,
не га тив не по сле ди це објек тив не од го -
вор но сти) због ко јих део ру ко во де ћег

ка дра (ме наџ мен та) има по тре бу да при сту пи
не ком син ди ка ту.

Би ло је по треб но на пра ви ти сту ди ју, од но -
сно, ЕТФ је мо рао има ти оп ште при хва ће ну де -
фи ни ци ју, ко ја би се јед но став но мо гла ко ри сти -
ти, без по тре бе за при ла го ђа ва њем у спе ци -
фич ним си ту а ци ја ма, ка ко би се при сту пи ло син -
ди ка ли зо ва њу ка дро ва.

Нео п ход но је да се ка дро ви, ме на џе ри, мо гу
иден ти фи ко ва ти са опи сом свог по ло жа ја у овој
де фи ни ци ји. 

За што по ку ша ва мо да де фи ни ше мо
про фе си је „ка дро ва“?

Син ди ка ти се не мо гу фо ку си ра ти, син ди ка -
ли зо ва ти и ра ди ти са ка дро ви ма, без да се до -
го во ре о то ме ко спа да у ову ка те го ри ју за по -
сле них.

Сва ка ини ци ја ти ва ко ја ци ља да оку пи ка -
дро ве, мо ра да се за сни ва на де фи ни ци ји ове

ка те го ри је про фе си о на ла ца. Без оп ште при хва -
ће не де фи ни ци је, ри зик од фраг мен ти ра них при -
сту па и не у спе ха је огро ман.

Раз ли ке из ме ђу мно гих зе ма ља ко је су укљу -
че не у овај основ ни за да так мо ра би ти узе та у
об зир, при опи су ка дро ва.

Из чи сто лин гви стич ког ста но ви шта, мо же мо
де фи ни са ти про фе си о нал ни кон текст на сле де ћи
на чин: „ли це ко је оба вља од ре ђе ну ак тив ност
уз на кна ду или на гра ду, за ра ђу ју ћи за жи вот.“

Због лич не и по вер љи ве при ро де мно гих
услу га ко је про из и ла зе из ра да ру ко во ди ла ца, а
ти ме и по тре ба за пра вим по вер љи вим од но -
сом, ве ћи на ру ко во ди ла ца под ле же стро гим пра -
ви ли ма по на ша ња, уз пра те ће ри го ро зне етич ке
и мо рал не оба ве зе.

Ка дар је струч њак ко ји је са вла дао од ре ђе ну
област ко ју ка рак те ри ше:

• ква ли те тан рад у обла сти ства ра ња, про из -
вод ње, услу га, пре зен та ци ја, кон сал тин га, при -
мар них / дру гих ис тра жи ва ња, или упра вља ња,
на при мер. Та ко ђе, ка дар, ко ме су по ве ре не ва -
жне од го вор но сти при из вр ша ва њу сво јих ду -
жно сти, ужи ва зна чај ну ауто но ми ју.

ЕТF – EUROPEAN TRANSPORT WORKERS – (2)

KADROVI – DEFINICIJA
Конференција TRAN-MAPS у Паризу
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• Струч ност и екс пер ти за (че сто је по треб на
ди пло ма ви со ког обра зо ва ња из обла сти на у ке,
тех ни ке или ад ми ни стра ци је) у обла сти у ко јој
ка дар оба вља по сао.

Услед ево лу ци је на тр жи шту ра да, по ста је
све те же раз ви ти ја сну де фи ни ци ју о то ме шта
тач но об у хва та из раз КА ДРО ВИ. Но ве ме то де
упра вља ња ка рак те ри шу флек си бил ни је ор га -
ни за ци је ра да, флек си бил ни је упра вља ње, флек -
си бил ни је тех но ло ги је, са мим тим, за по сле ни су
де мон стри ра ли ве ћу ме ђу соб ну флек си бил ност
и ве ћу флек си бил ност у од но су из ме ђу рад ни ка
и по сло да ва ца.

Сход но то ме, оно што је у про шло сти би ла
че сто опи си ва но као „днев ни по сао“ до би ја фор -
му „раз вој ни про је кат.“ Кад иза ђу на ви де ло ови
но ви еле мен ти де ша ва ња, ка дро ви су, не са мо
ква ли фи ко ва ни рад ни ци, већ и „спе ци ја ли сти у
од ре ђе ној обла сти,“ ко ји ма по сло да вац ука зу је
сво је по ве ре ње.

У овој кон фи гу ра ци ји, гра ни це из ме ђу ка дро -
ва и ди рек то ра се сма њу ју.

Ор га ни за ци о на ра ци о на ли за ци ја про из и ла зи
из над ме та ња ор га ни за ци о но-со ци јал них по тре -
ба рад ни ка, ка ко би се сма њи ла по тре ба за
упра вља њем. Фун да мен тал ни су коб из ме ђу по -
сло дав ца и за по сле них не ста је.

У овом кон тек сту, „КА ДАР“ се мо же де фи ни -
са ти и на сле де ћи на чин:

КА ДАР оба вља функ ци је ко је зах те ва ју
ви сок ни во обра зо ва ња и ужи ва по ве ре ње
по сло дав ца. Ово „по ве ре ње“ мо же има ти
фор му „од го вор но сти јед не слу жбе и од го -
вор но сти за рад дру гих за по сле них.“

Ова де фи ни ци ја об у хва та на ро чи то по сло во -
ђе и во ђе ти мо ва.

Руководеће особље – „Ди рек тор“ игра дру гу
уло гу у ком па ни ји. За раз ли ку од ру ко во ди ла ца,
ди рек тор је од го во ран за ор га ни за ци ју ра да.

Не ка да, ди рек тор је био од го во ран за за по -
шља ва ње и от пу шта ње рад ни ка. Да нас, те жак
за да так упра вља ња људ ским ре сур си ма че сто
је по ве рен од ре ђе ном оде ље њу, на чи јем че лу
се на ла зи ди рек тор. По ред ор га ни за ци је ра да,
не ма те ри јал на ком по нен та упра вља ња људ ским
ре сур си ма, од но сно мо ти ва ци ја осо бља и пи та -
ња ве за на за здра вље и обра зо ва ње, из ме ђу
оста лог, спа да ју у за дат ке до де ље не ди рек то ру.

„Ру ко во де ће осо бље“ мо же се де фи ни са ти
на сле де ћи на чин:

За по сле ни од по ве ре ња, за ду же ни за ор га -
ни за ци ју ра да, као и не ке од ду жно сти упра вља -
ња људ ским ре сур си ма.

ПРИ МЕР Из БЕЛ ГИЈ СКОГ ИС ТРА ЖИ вА ЊА:
Прав ни кон цепт КА ДРО ВА је вр ло по вр шно

опи сан у ве ћи ни зе ма ља.
У Бел ги ји,тер мин KAДАР је по зна ти кон цепт

ко ји се од но си на од ре ђе ну гру пу за по сле них:

ви со ко квалиф икованo осо бље на ру ко во де ћем
по ло жа ју или струч њак ко ји се на ла зи из ме ђу
ру ко во де ћег осо бља упра ве ком па ни је и осо -
бља у про из вод њи или дру гих слу жби, са пла -
том и атрак тив ним на кна да ма (укљу чу ју ћи и
ауто мо бил ком па ни је). То ком са ве то ва ња ( кон -
сул та ци ја), при ку пља ња ових по да та ка, КА ДРО -
ВИ су пред ста вље ни из дво је но из ме ђу упра ве и
за по сле них, и има ју сво је ин те ре сне гру пе (син -
ди ка та).

То, на рав но, ни је пре ци зна де фи ни ци ја ка -
дро ва. 

Опис дат у „Скуп прин ци па и до бре прак се у
ве зи усло ва за по шља ва ња и рад них оба ве за
ин те лек ту а ла ца“ Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра -
да, мо же до не кле по ја сни ти. 

Она ну ди два кри те ри ју ма: мо ра ју има ти за -
вр шен ви ши ни во струч ног обра зо ва ња у обла -
сти „на у ке, тех ни ке или ад ми ни стра ци је“ и да
има ју ви сок сте пен од го вор но сти и ини ци ја ти ве
у из вр ша ва њу за да та ка, евен ту ал но на ру ко во -
де ћем по ло жа ју. Сто га, де фи ни ци ја МОР се од -
но си не са мо на ли дер ске по зи ци је у ор га ни за -
ци ји, ко је ко ор ди ни ра ју за да ци ма ви со ке од го -
вор но сти. Она та ко ђе укљу чу је и сред ње ру ко -
во ди о це или оне чи ји по сло ви зах те ва ју струч -
ност и, по не ким ме ри ли ма, на ла зе се „из ван хи -
је рар хи је ор га ни за ци је“. Ова кла си фи ка ци ја се
за сни ва на CITP (Clas si fi ca ti on in ter na ti o na le type
des pro fes si ons = ИКВП, Ин тер на ци о нал на кла -
си фи ка ци ја вр ста за ни ма ња), за вр сте за ни ма -
ња где се CITP од но си на за по сле не са ви шим
обра зо ва ња ем и CITP 2 на сред ње ме на џе ре и
ви со ко о бра зо ва не рад ни ке.

Број ке ЕУРО СТАТ по ка зу ју да око 19 % за по -
сле них у ЕУ при па да ју овим гру па ма де фи ни са -
ним од стра не CITP. У зе мља ма За пад не Евро -
пе, овај про це нат је ве ћи и по не кад пре ла зи
25% (Бел ги ја 28 4 %). У кван ти та тив ном сми слу,
КА ДРО ВЕ (ме на џе ре) чи ни ве ли ка рад на гру па
( EUROCADRES, 2009, 8-10).

Ме ђу тим, кла си фи ка ци ја CITP ни је баш та ко
по де ље на. Зна чај на је раз ли ка из ме ђу бро ја за -
по сле них ко ји спа да ју у ка те го ри ју CITP 1 и 2, у
раз ли чи тим зе мља ма, су ге ри ше да ва ње овог
ста ту са (КА ДРО ВИ) од ре ђе ним по зи ци ја ма, за -
ви сно од со ци јал ног кон тек ста, кон сул та ци ја из -
ме ђу по сло вод ства и за по сле них и ва же ћих про -
пи си. 

Ко нач но, ева лу а ци ја (про це на CITP) на осно-
ву на зи ва по сла, ни је ла ка и че сто се вр ши без
нео п ход них де та ља. Струк ту ра кла си фи ка ци је
за ни ма ња CITP широко коришће на у ра зним ад -
ми ни стра тив ним еви ден ци ја ма је не а де кват на:
ово је за кљу чак ис тра жи ва ча ко ји оба вља ју при -
прем ну стра те шку сту ди ју за ства ра ње „оп сер -
ва ци ја (ис пи ти ва ња) КА ДРО ВА“ у Бел ги ји. Ауто -
ри ове сту ди је по ка зу ју да, за ре а ли за ци ју ан ке -
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та и на уч них ис тра жи ва ња, са мо пре по зна ва ње
опи са них је је ди но ре ше ње ко је нам омо гу ћа ва
да се при бли жи мо што ви ше ствар но сти.

Кон цепт „КА ДРО ВИ“ је по но во на шао ме сто
у бел гиј ском За ко ну о ра ду, али са мо у пра ви ли -
ма за из бор пред став ни ка за по сле них и пред -
ста вља ње ру ко во ди о ца у по слов ном са ве ту. За -
кон (са из ве сним аманд ма ни ма) од 22. ја ну а ра
1985. де фи ни ше ка дро ве као „за по сле ни ко ји
ра де у ком па ни ји на ви шим функ ци ја ма, обич но
ре зер ви са ним за ди плом це од ре ђе ног ни воа.“ 

У овом оп штем опи су, пре ци зно раз гра ни че -
ње је пред мет ту ма че ња (и до го вор, спо ра зум
из ме ђу) за ин те ре со ва них стра на у окви ру ком -
па ни је. Бо га та суд ска прак са не са мо да по ка зу -
је да је овај за да так, че сто, сло жен, али та ко ђе
от кри ва ва жност кон тек ста и од но са из ме ђу
упра ве и за по сле них у не ком пред у зе ћу: да кле,
(у прав ном сми слу, ипак), са свим је мо гу ће да
се исти по ло жај мо же сма тра ти ка дров ским по -
ло жа јем у јад ној ком па ни ји, али то не мо ра би ти
слу чај у дру гој .

Упр кос ад ми ни стра тив ној и прав ној не си гур -
но сти у по гле ду раз гра ни че ња КА ДРО ВА, овај
кон цепт се при ме њу је код утвр ђи ва ња усло ва
за за по шља ва ње рад ни ка.

У овом слу ча ју, усло ви за по шља ва ња че сто
има ју при лич но не га тив не аспек те:

• Пла та ка дро ва ни је ве за на за плат ну ска лу:
ови рад ни ци ни су део си сте ма кла си фи ка ци је и
/ или струк ту ре плат не ска ле, од ре ђе не у кон -
сул та ци ја ма из ме ђу ме наџ мен та и за по сле них

•  Н и су те ме со ци јал ни х ди ја ло га 
• Ови рад ни ци су ис кљу че ни из Ста ту том

огра ни че ног рад ног вре ме на и пре ко вре ме ног
рад ног вре ме на, ре гу ли са ног про пи си ма. Иако
ови про пи си о ра ду ва же за ка дро ве, у прак си
они се за и ста не по шту ју.

Ис тра жи ва ње кон цеп та „КА ДРО ВА“ от кри ва
и сле де ће прин ци пе:

1. Об у хва ће на гру па ру ко во ди ла ца не под ра -
зу ме ва са мо упра вља ње и сред њи ме наџ мент.

Она та ко ђе укљу чу је и по ло жа је ко ји зах те ва ју
ви со ке ква ли фи ка ци је „из ван хи је рар хи је,“ са
ве ли ком ауто но ми јом, зна чај ном од го вор но шћу
и пра вом пред у зи ма ња ини ци ја ти ве. Ова гру па
је на за до во ља ва ју ћи на чин опи са на као „ру ко -
во ди о ци и ин те лек ту ал ни рад ни ци.“

2. Са став ове гру пе не за ви си о за кон ским
про пи си ма (или са мо до не кле), већ о де фи ни -
ци ја ма „на те ре ну“. То у ве ли кој ме ри за ви си од
по слов них од но са.

3. Пи та ње рад ног вре ме на је есен ци јал но,
да би се мо гло од ре ди ти ко ји део за по сле них
при па да ка дро ви ма, а ко не при па да. Јед на од
хи по те за је да од нос из ме ђу то га БИ ТИ КА ДАР
и рад ног / пре ко вре ме ног вре ме на, че сто обр -
нут: то ни су пра ве ка рак те ри сти ке ко је од ре ђу ју
пра ви ла за рад но вре ме/пре ко вре ме ни рад, при -
ме ње не на ру ко во ди о ци ма; ови за по сле ни се
че сто сма тра ју КА ДРО ВИ МА, има ју ћи у ви ду
флек си бил но сти у по гле ду њи хо вог рад ног вре -
ме на.

Ко нач но, на осно ву фла ман ске сту ди је об ра -
ди во сти рад не спо соб но сти, (Vlaamse werkbaar-
heidsmonitor или WBM), по сто ји мо гућ но сти да
се обез бе ди кон ци зан про фил фла ман ских ру -
ко во ди о ца и у при ват ном сек то ру. 

WBM де фи ни ше ову про фе си о нал ну гру пу
на осно ву са мо пре по зна ва ња ( ка те го ри је ис пи -
та ни ка од го ва ра ју ни воу „ви со ко о бра зо ва ног и
сред њег ме наџ мен та, упра ва (ди рек ци ја) и Управ -
них од бо ра“), ко је од ра жа вају ствар не де мар ка -
ци је (обе леж ја) КА ДРО ВА, уоче них на те ре ну.

Ка дро ви пред ста вља ју 21,8 % од укуп не рад -
не сна ге у при ват ном сек то ру (за јед но са 43,2 %
од ма ну ел них рад ни ка и 35,0% ви со ко о бра зо ва -
них). Ако се у ап со лут ном сми слу кон вер ту је,
овај про це нат се од но си на око 290 000 љу ди.

Ско ро три че твр ти не (73,9 %) ис пи та ни ка
(тре ти ра них ка дро ви ма), чи не део под гру пе „ви -
со ко о бра зо ва ног и сред њег ме наџ мен та“, јед на
че твр ти на ( 26,1 %) сма тра се де лом ме наџ мен -
та. Са став је пре те жно му шки (32,4 % же на), са
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ви со ким ни во ом обра зо ва ња (31 % са „уни вер -
зи тет ским ди пло ма ма“ и 46,6% „ма стер“) и ка -
рак те ри ше га ста ри ја по пу ла ци ја (10,6 % у сво -
јим два де се тим го ди на ма, 31,3 % у сво јим три -
де се тим го ди на ма, 34,3 % у сво јим че тр де се -
тим, а 23,9 % ста ро сти од пе де сет го ди на или
ста ри ји). 

Не ких 39,7 % ме на џе ра је за по сле но у ин ду -
стри ји (по ло ви на од њих ра ди у ме тал ској и хе -
миј ској ин ду стри ји), а 60,3 % у услу га ма (по ло -

ви на од њих ра де у фи нан сиј ском сек то ру и у
услу жним де лат но сти ма).

ПС: Док се Евро па ба ви де це ниј ским ис -
тра жи ва њи ма, ра зно ра зним де фи ни ци ја ма и
на чи ни ма син ди ка ли зо ва ња свих за по сле -
них у јед ном пред у зе ћу, ми се, са мо уз гред,
ба ви мо пи та њем – ДА ЛИ ЈЕ ПО СЛО вО ЂА
РУ КО вО ДИ ЛАЦ (КА ДАР) И МО ЖЕ ЛИ БИ ТИ
ЧЛАН СИН ДИ КА ТА?

ве ра Ар се ни је вић

U скло пу пла ни ра них оби ла за ка же ле -
знич ких ста ни ца и чво ро ва у Ср би ји, ко -
ји ће тра ја ти до 20. апри ла, ге не рал ни

ди рек тор ,,Железн ицe Ср би је“ а.д, Дра го љуб Си -
мо но вић, 25. фе бру а ра по се тио је же ле знич ку
ста ни цу Кра гу је вац.

Обра ћа ју ћи се при сут ним но ви на ри ма, Си -
мо но вић се освр нуо на тре нут ну си ту а ци ју на
же ле зни ци, ста њу ин фра струк ту ре, во зних сред -
ста ва и пла но ви ма мо дер ни за ци је „Же ле зни цe
Ср бје“ ад.

Си мо но вић је ис та као да је про сеч на ста рост
ва го на око пе де сет, а ло ко мо ти ва око че тр де сет
го ди на.

У на ред них пет – шест ме се ци пла ни ра на је
на бав ка 21 елек тро мо тор не гар ни ту ре, ко је су
нај са вре ме ни је у Евро пи, до дао је Си мо но вић.

Про сеч но ка шње ње во зо ва скра ће но је за 65
од сто, док је за 60 од сто сма ње но от ка зи ва ње
по ла за ка во зо ва.

Го во ре ћи о ста ни ци Кра гу је вац, Си мо но вић
је на гла сио да је ова ста ни ца са ве ли ким оби -
мом ра да, ис та кав ши да је у то ку 2013. го ди не,
по ред ве ли ког оби ма уто ва ра од 173.000 и ис то -
ва ра 360.000 то на ро бе, от прем ље но 470 во зо -
ва и пре ве же но ви ше од 105.000 хи ља да фи ја -
то вих ауто мо би ла. Уз то, на ме сеч ном ни воу,
пре ве зе се пре ко 1.500 пут ни ка.

Ка да је реч о пре во зу пут ни ка, Си мо но вић је
до дао, да ће ку по ви на но вих во зо ва до при не ти
ве ћем оби му пре во за пут ни ка.

Ре а ли за ци јом ру ског и ку вај тског кре ди та, као
и кре ди та од Европ ске ин ве сти ци о не бан ке (ЕИБ)
и Европ ске бан ке за об но ву и раз вој (ЕБРД), до -
би ће мо дру га чи ју же ле зни цу, до стој ну на ро да и
при вре де, ис та као је Си мо но вић.

Оства ри ће се зна чај не уште де, ко је се огле -
да ју у то ме што ће се ту ца ник са ко ри до ра 10
ис ко ри сти ти за уград њу на спо ред ним пру га ма,
чи ме ће се по ди ћи бр зи на, а би ће по ве ћа на и
но си вост пру га.

Ста нич на згра да кра гу је вач ке же ле знич ке ста -
ни це из гра ђе на је 1886. го ди не и под за шти том
је За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. Оро -
ну ла фа са да и ста ње у ко јем се на ла зи, зах те -
ва ју хит на ула га ња.

Си мо но вић је, тим по во дом, ре као да ће се у
об но ву ста нич не згра де уло жи ти три ми ли о на
ди на ра. Уз то, ре но ви ра ће се пр ви ма ни пу ла -
тив ни ко ло сек и кол ска ва га. Из вр ши ће се и на -
бав ка ме ха ни за ци је за одр жа ва ње пру ге у овом
ре ги о ну, уре ђе ње слу жбе них про сто ри ја за же -
ле зни ча ре, али и при јем за по сле них у из вр шним
слу жба ма.

вла ди мир Ра до је вић

СТАНИЦА КРАГУЈЕвАЦ

VELIKA ULAGAWA U @ELEZNICU?
Нео п ход на об но ва ста ни це ко ја до но си но вац.
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Gе не рал ни ди рек тор „Же ле зни це Ср би је“
ад, Дра го љуб Си мо но вић, са са рад ни -
ци ма, по се тио је 25. фе бру а ра же ле -

знич ки чвор Кра ље во. По сле оби ла ска ста ни це
Кра ље во, ме наџ мент пред у зе ћа, на че лу са ге -
не рал ним ди рек то ром при су ство вао је збо ру
рад ни ка, на ко јем су чел ни љу ди ком па ни је упо -
зна ли за по сле не са ак ту ел ном си ту а ци јом у ко -
јој се на ла зе срп ске же ле зни це. 

У са ли Ву че во зо ва, ко ја је би ла те сна да
при ми све за ин те ре со ва не ко ји су же ле ли да чу -
ју из ла га ње чел ни ка же ле зни це, обра ћа ју ћи се
за по сле ни ма кра ље вач ког же ле знич ког чво ра,
ге не рал ни ди рек тор, ре као је – „Ово је пр ви пут,
у но ви јој исто ри ји срп ских же ле зни ца, да за по -
сле ни на же ле зни ци има ју при ли ку да, у ди рект -
ном ди ја ло гу са по сло вод ством, из не су сво је
су ге сти је и при мед бе. То до са да ни је би ла прак -
са, али се искре но на дам да ће овај су срет озна -
чи ти пре крет ни цу у том од но су. Има мо мно го
по сла ко ји је пред на ма и по треб на ми је ва ша
по моћ да би смо све за по че те про јек те и про ме -
не спро ве ли до кра ја. Кра ље во је стра те шки ва -
жан же ле знич ки чвор. Ни су тач не при че да је
ње го ва суд би на не из ве сна и да нас смо ту да
од ре ди мо у ком прав цу и на ко ји на чин ће се он,
у на ред ном пе ри о ду, раз ви ја ти“.

То ком два са та, ко ли ко је тра јао су срет са за -
по сле ни ма, са рад ни ци ге не рал ног ди рек то ра,
упо зна ли су при сут не са по стиг ну тим ре зул та -
ти ма у про те клом пе ри о ду и са бу ду ћим пла но -
ви ма. 

Нај ви ше пи та ња, упу ће них ру ко вод ству, од -
но си ла су се на те ме ве за не за: за вр ше так ра -
до ва на ста нич ној згра ди и ста нич ној сиг на ли за -
ци ји, на не ре дов ну ис по ру ку за штит них сред -
ста ва, на ула га ња у по прав ку пру га и ква ли тет
пре во за у овом же ле знич ком чво ру, на гу би так
по сло ва ма не вре у „FI AT“-u, не до стат ка сред -
ста ва за акон та ци је пут них на ло га за оба ве зне
ле кар ске пре гле де же ле зни ча ра, жи вот ни стан -
дард за по сле них и пред сто је ће про ме не ве за не
за ре струк ту ри ра ње же ле зни це.

Си мо но вић је, од го ва ра ју ћи на пи та ња ис та -
као да се „Же ле зни це Ср би је“ ад спре ма ју за
пре ла зак на тр жи шно по сло ва ње и на гла сио да

ће за по чи ња њем ре а ли за ци је ра до ва на ко ри -
до ру 10, сав ски ну ти ко ло сеч ни ма тер јал би ти
пре ба ци ван на спо ред не пру ге, па и на пру жне
прав це у чво ру Кра ље во.

Ре као је, та ко ђе, да ни је про тив син ди ка та,
већ про тив по је ди них пред став ни ка син ди ка та,
јер су, из ме ђу оста лог, не и сти ни те при че ко је
они пла си ра ју за по сле ни ма да ће би ти от пу шта -
но се дам хи ља да рад ни ка. По сло вод ство је упу -
ти ло Вла ди Ср би је пред лог за ре ша ва ње ста ту -
са 2.300 за по сле них. Пре све га, у за ви сним
пред у зе ћи ма, пу тем от прем ни на, а у пла ну је и
при јем но вих рад ни ка, на ро чи то у из вр шним
слу жба ма. 

О ста ту су по је ди них за ви сних пред у зе ћа, још
ће се раз го ва ра ти, ре као је Си мо но вић.

„Оба ве за је свих ва ших ше фо ва и ру ко во ди -
ла ца да, убу ду ће, ба рем јед ном ме сеч но раз го -
ва ра ју са ва ма и упо зна ју вас са ак ту ел ним те -
ма ма и пи та њи ма из функ ци о ни са ња и по сло -
ва ња же ле зни це, али и да да ју од го во ре на сва
ва ша пи та ња, ди ле ме или пред ло ге“ – по ру чио
је Си мо но вић, на кра ју обра ћа ња за по сле ни ма
у Кра ље ву.

На жа лост, ве ли ки број при сут них ни је ус пео
да по ста ви пи та ња ге не рал ном ди рек то ру и упо -
зна га са про бле ми ма и ак тив но сти ма на ко ја су
син ди ка ти овог чво ра ука зи ва ли по сло вод ству,
у претход ном пе ри о ду: о усло вима ра да, нео д -
го ва ра ју ћим сти му ла ци ја ма, оства ре ним по сло -
ви ма и уну тра шњим уште да ма и мо гућ но сти ма
упо шља ва ња за по сле них по де лат но сти ма... 

Дра ган ва си ље вић

ЖЕ ЛЕ зНИЧ КИ ЧвОР КРА ЉЕ вО

ZAPOSLENI ZAINTERESOVANI
ZA OTVORENE RAZGOVORE
„Кра ље во је стра те шки ва жан же ле знич ки чвор“ – по ру чио ге не рал ни ди рек тор,
Дра го љуб Си мо но вић, на збо ру рад ни ка у овом гра ду
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@е ле зни це Ср би је ће до 12. мар та
по че ти да укла ња ју ко ло се ке и дру -
гу же ле знич ку имо ви ну из Сав ског

ам фи те а тра, где ће би ти ре а ли зо ван про је кат
БЕ О ГРАД НА ВО ДИ, на ја вио је ге не рал ни ди -
рек тор срп ских же ле зни ца Дра го љуб Си мо но -
вић.

Пр ва фа за ски да ња ко ло се ка ко шта 2,55 ми -
ли о на евра, ре као је Си мо но вић Тан ју гу, на во -
де ћи да укуп но тре ба ски ну ти око 50 ки ло ме та -
ра пру ге и да ће у пр вој фа зи би ти укло ње но 30
од сто же ле знич ких ка па ци те та.

„Рок је три до шест ме се ци да се то ски не и
Же ле зни це Ср би је ће тај по сао ура ди ти бр зо и
еф ки ка сно... Ми слим да ће Вла да и град би ти
по зи тив но из не на ђе ни ка ко ће мо то бр зо оба ви ти.
Убе ђен сам да ће мо скра ти ти ро ко ве ко је смо
са ми се би за цр та ли“, ис та као је Си мо но вић.

Же ле зни це Ср би је ће до кра ја иду ће не де ље
има ти ком пле тан опе ра ти ван план за ски да ње
ко ло се ка и дру ге имо ви не на атрак тив ној ло ка -
ци ји Сав ског ам фи та тра, ко ји се про сти ре на
око 80 хек та ра.

Си мо но вић је ре као да Са о бра ћај ни ин сти -
тут ЦИП ра ди до ку мен та ци ју за исе ља ва ње и
већ 1. мар та би тре ба ло све да бу де спрем но.

Пре ма ре чи ма Си мо но ви ћа, ту ло ка ци ју тре -
ба до бро обез бе ди ти ка ко би се спре чи ле евен -
ту ал не кра ђе или не ле гал но на се ља ва ње љу ди
и тај по сао ће ра ди ти фир ма „Фул про тект“.

„На пра ви ли смо ди на ми ку где раз вр ста ва мо
и ша ље мо ма те ри јал, ко јом бр зи ном и опе ра ти -
вом. У тај по сао ће би ти укљу чен ЖИТ ко ји има
ве ли ке кра но ве и ди за ли це“, до дао је он.

Ге не рал ни ди рек тор Са о бра ћај ног ин сти ту та
ЦИП Ми лу тин Иг ња то вић је ре као Тан ју гу да ће
ЦИП на вре ме за вр ши ти про јект ну до ку мен та -
ци ју за укла ња ње ко ло се ка из Сав ског ам фи те -
а тра.

Реч је о про јек ти ма за згра ду же лезлнич ке
ста ни це Бе о град цен тар, при ступ не са о бра ћај -
ни це и пра те ћу ин фра струк ту ру, с об зи ром да
ће се ту на ла зи ти и по шта, бан ка, по ли циј ска и
здрав стве на ста ни ца и ко мер ци јал ни са др жа ји,
об ја снио је Иг ња то вић.

Нео п ход но је из ме сти ти пут нич ки са о бра ћај
са про сто ра са да шње глав не же ле знич ке ста ни -
це, као и да се из ме сти же ле знич ки те рет ни са -
о бра ћај из Сав ског ам фи те а тра.

Из са да шње глав не ста ни це тре ба из ме сти -
ти и сва по стро је ња за одр жа ва ње ва го на, због
че га је нео п ход но из гра ди ти тех нич ко – пут нич -
ку ста ни цу Зе мун, за ко ју тре ба да се ура де про -
јек ти за го ди ну да на. Град ња би тра ја ла, та ко ђе,
го ди ну да на, ка зао је Иг ња то вић.

ЦИП је још пре ви ше го ди на ура дио ге не рал -
ни и идеј ни про је кат за те рет ну же ле знич ку пру -
гу ко ја за о би ла зи Бе о град и иде пре ко Вин че ка
Пан че ву.

На пру зи је глав ни обје кат друм ско-же ле знич -
ки мост пре ко Ду на ва код Вин че, ко ји је на ме -
њен и за ауто пут ску оби ла зни цу.

Ка сни је би тре ба ло ура ди ти и про јек те за из -
град њу тех нич ко-пут нич ке ста ни це у Ки је ву, ре -
као је Иг ња то вић, до да ју ћи да она још ни је нео -
п хо да по што би у пр вој фа зи по тре ба мо гла да
за до во љи и ТПС Зе мун.

КА КО ТАН ЈУГ ЈА вЉА

BEOGRAD NA VODI
Спре ма ње Сав ског ам фи те а тра кре ће пред из бо ре

При пре ми ла: Ве ра Ар се ни је вић
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Та ко ђе, у на ред ном пе ри о ду од го ди ну и по
да на би тре ба ло да се ура ди и идеј ни и глав ни
про је кат за роб но – тран спорт ни цен тар у Ма ки -
шу за кон теј нер ски пре воз ро бе, 

То су сви про јек ти нео п ход ни за пот пу ну ре а -
ли за ци ју Бе о гра да на во ди, ко ји се ти чу же ле -
знич ког са о бра ћа ја.

Не ки од тих про је ка та мо гу да бу ду го то ви за
ме сец да на, а не ки нај ду же за го ди ну и по, до -
дао је чел ник ЦИП-а.

Ка ко су ра ни је на ја ви ли Вла да Ср би је и град
Бе о град, до кра ја го ди не по че ће из град ња пр ве

че ти ри згра де у са ста ву про јек та Бе о град на во -
ди, ме ђу ко ји ма су по зна ти то рањ, нај ве ћи тр -
жни цен тар на Бал ка ну, а ко је ће би ти пре о ста -
ле две згра де би ће по зна то у пр вим не де ља ма
мар та, ка да тре ба да бу де за вр шен глав ни ма -
стер план.

Парт не ри из Ује ди ње них Арап ских Еми ра та
су спрем ни у тај про је кат да уло же три ми ли јар -
де до ла ра.

ПС: Ни ко не по ми ње же ле зни ча ре ко ји жи -
ве на про сто ру Сав ског ам фи те а тра!?

Хо ће ли се ико ба ви ти њи ма??!!!

O KOMPANIJI IGL HILS (EAGLE HILLS)
Ко ма па ни ја Игл хилс (Eagle Hills) из Ује ди ње них Арап ских Еми ра та пред ста ви ла је ре ше ње за

про је кат Бе о град на во ди, у ко ји ће у пр вој фа зи би ти уло же но из ме ђу 2,5 и 2,8 ми ли јар ди евра.
Во ђа про јек та Бе о град на во ди, Ср ђан Ру пар, на ја вио је да би ра до ви мо гли да поч ну у сеп -

тем бру, да је рок за за вр ше так шест го ди на и до дао да би про је кат мо гао да отво ри 200.000 рад -
них ме ста.

О иде ји о ко ри шће њу тог про сто ра и „си ла ску Бе о гра да на ре ке“, го во ри се ви ше од че ти ри де -
це ни је. 

Из ме шта ње Глав не же ле знич ке ста ни це у Про коп, чи ја је град ња по че ла 1977. го ди не, био је
је дан од усло ва да се за град њу осло бо ди око 90 хек та ра уз оба лу Са ве.

На ло ка ци ји од 88 хек та ра би ће из гра ђе ни хо те ли ви со ке ка те го ри је, по слов ни и стам бе -
ни про стор.

Ве ли ку по вр ши ну за хва та ће и пар ко ви, про стор за за ба ву и ре кре а ци ју, а ком плекс ће кра си ти
и фон та не, аква ри јум, кул тур ни са др жа ји ко ји Бе о гра ду не до ста ју. Ко ји ће то тач но кул тур ни са др -
жа ји би ти, од ре ди ће се у са рад њи са Ми ни стар ством кул ту ре и За во дом за за шти ту спо ме ни ка
као и над ле жним град ским ин сти ту ци ја ма.

Сва зда ња ко ја су под за шти том спо ме ни ка кул ту ре би ће са чу ва на.
То су, згра да Глав не же ле знич ке ста ни це, хо тел „Бри стол“, ве ли ка ло жи о ни ца код окрет ни це

ва го на за ко ју се пла ни ра да бу де не што по пут му зе ја са о бра ћа ја... 
Та ко ђе, ка ко ка же Ср ђан Ру пар, у пр вој фа зи ра до ва на „Бе о гра ду на во ди“ ре кон стру и са ће се

и згра да Бе о град ске за дру ге за јед но са тр гом ис пред ње. При ли ком ожи вља ва ња при о ба ља,
во ди ће се ра чу на да се не на ру ши град ско тки во - на рав но по што ва ће се сви ур ба ни стич ки па ра -
ме три.

А. в.

Станица Прокоп данас Станица Прокоп у будућности



Februar/Mart 2014.18

kао и ова на ша ма ла Ср би ја, и ова на -
ша ма ла же ле зни ца, по ред већ по зна -
тих про бле ма има још је дан ве ли ки

про блем – по при лич но је „пр ља ва“. А за што?
Јед но став но, по је дин це не за ни ма чи сто, не за -
ни ма их ни пр ља во, за то чи сто и пр ља ју...

На и ме, дуж на ших пру га мо же се на ћи раз -
ли чи та „ро ба“ – од пла стич них фла ша и ке са,
ста кле них фла ша, пре ко ку ти ја од ци га ре та, ли -
мен ки од пи ва, па до обу ће, оде ће, али  чак и до
не ких сит них де ло ва на ших во зних сред ста ва
ко ји су са став ни део ин вен та ра... 

По је ди ни љу ди то ли ко су не све сни о за га ђи -
ва њу, али и ру же њу жи вот не сре ди не, узро ко ва -
но њи хо вим не ма ром и не кул ту ром. 

Уме сто пре див них пре де ла Ср би је ко је мо -
же мо из во за ви де ти, на ма ђу бре „бо де очи“... 
А то ђу бре не ства ра ју са мо пут ни ци, већ и по је -
ди ни не мар ни же ле зни ча ри... Сви ма о ко ји ма
при чам, лак ше је да, на при мер, фла шу од со ка
из ба це кроз про зор ва го на или ло ко мо ти ве, не го
да је од ло же на ме сто пред ви ђе но за то. 

И док са ми не стек не мо свест о, на из глед,
сит ним гре шка ма ко је сва ко днев но по на вља мо,
не мо же мо ни оче ки ва ти бо љи жи вот, Евро пу итд. 

За то вас мо лим, про ме ни те ло ше на ви ке и
Ср би ја ће из гле да ти леп ше, а пру ге ће би ти,
ипак, за ни јан су бр же. 

вељ ко ве сић

[TA JE TO EKOLOGIJA?
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^EFJRIZMI

^edomir J. MiTi}

M Што ре че пе сник: „Да бисте у жи во ту во ле ли оно што во ли те,
пр во тре ба да за во ли те – оно што не во ли те.“

M И на ши по ли ти ча ри има ју та ле нат – ја ки су на обе ћа њи ма.
M Не ка да: Иде Ми ле лај ко вач ком пру гом, иде Ми ле са још јед ним

дру гом. Да нас: Иде Ми ле лај ко вач ком пру гом, иде Ми ле са стра -
нач ким дру гом.

M Бра те, уоп ште не ка пи рам фо ру, да сви хр ле у тај жи вот, а до бро
зна мо да се оту да ни ко ни је вра тио.

M Бра те, ле по је ме ни на сне гу, али ипак, ле то је „за кон“.
M Го спо до по ли ти ча ри, од вас оче ку је мо са мо да обе ћа но спро во ди те у де ло – ре че

углас на род.
M Уби ме пре ја ка реч. Осум њи че ни је, због не до стат ка до ка за пу штен да се бра ни са

сло бо де.
M Пи та власт на род: „Па, ка ко жи ви те?“ А, на род зду шно од го ва ра: „Па, не ма мо пој ма.“
M Бра те, пот пу но ка пи рам мај му не што ви ше не же ле да си ђу де фи ни тив но са др ве та.

Па, ви де ка ко ми про ла зи мо у жи во ту.
M На ша ко му ни ка ци ја са ЕУ је фе но ме нал на. Она нам до ста вља упут ства за по на ша ње

– а ми то без по го во ра при хва та мо.
M Та кви смо ми: Не ка да смо има ли по сла, али ни смо хте ли да ра ди мо. Да нас не ма мо

по сла, а хо ће мо да ра ди мо – ни ка ко да се ускла ди мо.
M Ка ко да бу дем вас пи тан – ка да ме вас пи та ју не ва спи та ни.
M Да ли мо же Ср би ја у ЕУ? Мо же, али 2020. го ди не. 
M Го спо до, да ли зна те шта још ни сте про ба ли у жи во ту? зна мо, ни смо про ба ли да ра -

ди мо по ште но, а та ко и да жи ви мо.
M На ши ми ни стри су пре све га ви со ко мо рал не лич но сти. Све сво је гре шке при зна ју,

али остав ке не да ју.

Z A N I M Q I V O S T I

@E LE ZNI ̂ KE ZANIMQIVOSTI
Pripremio: Vladimir Radojevi}

¯ Сре тењ ски устав је пр ви мо дер ни срп ски Устав. У ње му су из ра же не по тре бе
срп ског дру штва: на ци о нал на еман ци па ци ја, раз би ја ње фе у дал них уста но ва и ауто -
крат ске вла да ви не. Устав је ра ђен по узо ру на фран цу ске устав не по ве ље од 1814. и
1830. и бел гиј ски Устав од 1831. го ди не. Сре тењ ски устав је та ко ђе је дан од пр вих
де мо крат ских уста ва у Евро пи, тво рац  је Ди ми три је Да ви до вић..

¯ Ди ми три је Да ви до вић ро ђен је 23. ок то бра 1789. го ди не у Зе му ну, ко ји је при па дао
Хаб збу шкој мо нар хи ји. Умро је 6. апри ла 1838. го ди не у Сме де ре ву  ко ји је при па дао Кне -
же ви ни Ср би је. Био је срп ски но ви нар, пу бли ци ста и по ли ти чар.

¯ По ли ти ка је днев ни лист ко ји из ла зи у Ср би ји сва ко днев но ви ше од јед ног ве ка.
Но ви не је по кре нуо Вла ди слав Риб ни кар 25. ја ну а ра 1904. го ди не у Бе о гра ду, где је и
да нас се ди ште ре дак ци је ли ста. 

¯ Ал фре ду Но бе лу из у ми те љу ди на ми та, 1895. у Швед ско – Нор ве шком клу бу у
Па ри зу, па ла је на па мет иде ја о осни ва њу фон да из ко јег ће се на гра ђи ва ти по је дин ци
ко ји су сво јим из у ми ма и де ли ма за ду жи ли свет.

Но бе ло ва на гра да је ка мен те ме љац за све ка сни је уста но вље не на гра де.
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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:

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

R. broj NAZIV JSO BROJ POZAJMICA IZNOS
1. JSO STP 207 4.140.000,00
2. JSO ZOP 148 2.960.000,00
3. JSO ZOVS 190 3.860.000,00
4. JSO ETP 87 1.740.000,00
5. JSO UP-ZS 58 1.160.000,00
6. JSO TKS 55 1.100.000,00
7. JSO VV 55 1.100.000,00

U K U P N O: 800 16.000.000,00

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI

SLOBODAN MILANOVI] 

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE

MIRKO LAZI]

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI

SLOBODAN MILANOVI] 

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE

MIRKO LAZI]

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 Po ~lanu Prezime i ime JSO Iznos
1. 4.4 Kamenov Milovoje UP ZS Lapovo 20.000,00
2. 4.6 Da~i} Sne`ana UP ZS Beograd 20.000,00
3. 4.3 Mitrovi} Miroslav ZOP Po`arevac 10.950,00
4. 4.4 Starovlah Brane ZOP Po`arevac 4.500,00
5. 4.4 Kne`evi} Stevan ZOP Novi Sad 8.000,00
6. 4.4 Fe{i{ [andor ZOP Zrewanin 15.000,00
7. 4.4 Miti} Z. Miroslav VV Ni{ 8.000,00
8. 4.4 Pandurov Milorad ETP Novi Sad 7.000,00
9. 4.5 Radi~ev Igor ETP Novi Sad 5.500,00
10. 4.4 Mijovi} Zoran ETP Ni{ 5.000,00
11. 4.4 Milo{evi} Slobodan ETP Ni{ 5.000,00
12. 4.4 Jovanovi} Predrag ETP Ni{ 7.000,00
13. 4.4 Stanojevi} Nenad ETP Ni{ 12.000,00
14. 4.4 Mihailovi} Jela ETP Ni{ 5.000,00
15. 4.4 \or|evi} Jovan ETP Ni{ 15.000,00
16. 4.4 Stoji} Zorica SP Beograd 13.000,00
17. 4.4 Vuli} @eqko SP Beograd 20.000,00
18. 4.3 Matijevi} Qiqana OKP Beograd 2.900,00
19. 4.3 Gromovi} Jasna SP Beograd 20.000,00
20. 4.4 Lapadatovi} Vojislav SP Zaje~ar 20.000,00
21. 4.4 Videnovi} Ivica SP Zaje~ar 10.000,00
22. 4.3 Landratro{ki Sne`ana OKP Beograd 4.500,00
23. 4.8 Samarxi} Vladimir Zovs Lapovo 20.000,00
24. 4.4 \or|evi} Mica Zovs 25. maj Zemun 7.000,00
25. 4.6 Ristovi} Vladimir ZOVS Kraljevo 20.000,00
26. 4.4 Tri{i} Slavoqub Zovs 25. maj Zemun 15.000,00
27. 4.3 Kati} Slobodan TKS Ruma 12.300,00

U K U P N O: 312.650,00
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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.

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI

SLOBODAN MILANOVI] 

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE

MIRKO LAZI]

R.broj Po ~lanu Prezime i ime JSO Iznos

1. 4.4 @ivkovi} Dimitrije VV Beograd 20.000,00

2. 4.3 Ceki} @. Bratislav VV Ni{ 13.000.00

3. 4.4 Milanovi} Verica ETP Beograd 20.000,00

4. 4.5 Stano{evi} Dejan ETP Beograd 40.000,00

5. 4.6 Petrovi} V. Miodrag Zovs Ni{ 20.000,00

6. 4.3 Miltenovi} Zoran Zovs Velika Plana 5.000,00

7. 4.4 Radoji~i} Radoqub Zovs 25. maj Zemun 10.000,00

8. 4.4 Lili} Miodrag ZOVS Beograd 20.000,00

9. 4.3 Vemi} Miodrag Zovs Novi Sad 17.000,00

10. 4.3 ^upi} Vukan Zovs 25. maj 15.000,00

11. 4.3 Jawi} Kamenko Zovs Zrewanin 20.000,00

12. 4.3 Bo`i} Natalija SP Kraqevo 20.000,00

13. 4.5 Karanovi} Slavi{a SP Ruma 36.000,00

14. 4.3 Ma~ki} Qiqana SP Beograd 20.000,00

U K U P N O: 276.000,00

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:

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

R. broj NAZIV JSO BROJ POZAJMICA IZNOS

1. JSO STP 206 4.120.000,00

2. JSO ZOP 149 2.980.000,00

3. JSO ZOVS 190 3.800.000,00

4. JSO ETP 85 1.700.000,00

5. JSO UP-ZS 60 1.200.000,00

6. JSO TKS 56 1.120.000,00

7. JSO VV 54 1.080.000,00

U K U P N O: 800 16.000.000,00

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI

SLOBODAN MILANOVI] 

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE

MIRKO LAZI]
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Јо ва на Жив ко вић, два де сет пе то го ди шња ћер ка пут нич ког бла гај ни ка ста ни це Ниш, Жив ко вић
Бра ти сла ва, бо лује од те шке бо ле сти – Хоч кин со вог лим фног кар ци но ма. За Јо ва ни но ле че ње
ис цр пље не су све мо гућ но сти ко је по сто је на кли ни ка ма у Ср би ји. Као је ди на на да оста је на бав -
ка ску по це ног  ле ка у ино стран ству. Јед на ам пу ла ле ка ко шта око 3500 евра. За це ло куп ну те ра -
пи ју нео п ход но је из ме ђу 16 и 20 ам пу ла, од но сно око 70 000 евра, ко је по ро ди ца ни је у ста њу
са ма да при ба ви, са скром ним рад нич ким при ма њи ма.

На ни воу ни шког же ле знич ког чво ра по кре ну та је ши ро ка ак ци ја при ку пља ња по мо ћи, ко јој се
при дру жу је  и Синди кат же лезни ча ра Ср би је.

Овим пу тем апе лу је мо на све син ди кал не ор га ни за ци је и по је дин це ко ји су у при ли ци да
по мог ну Јо ва ни, да то учи не упла том сред ста ва на те ку ћи ра чун ко ји је за ове на ме не по себ но
отво рен код АИК бан ке, број 105-0000403907291-22

П. С.






