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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:539039-Vlada-Upravljanje-Zelezarom-povereno-

HPK-inzenjeringu 

Vlada: Upravljanje Železarom povereno HPK 

inženjeringu 
Tanjug  

Vlada Srbije odlučila je na večerašnjoj sednici da se upravljanje i savetovanje u poslovanju 

Železare Smederevo poveri kompaniji HPK engineering B.V. 

Smederevskom Ţelezarom upravljaće holandska firma "HPK inţenjering", odluĉila je veceras Vlada 
Srbije. 

Kako je saopštila vladina Kancelarija za saradnju sa medijima, Vlada je prihvatila odluku Komisije 
za odabir najpovoljnijeg predlagaĉa i zaduţila Ministarstvo privrede da sprovede potrebne 
aktivnosti za zakljuĉenje Ugovora o pruţanju usluga upravljanja i savetovanja sa tom kompanijom. 

U najoštrijoj konkurenciji za rukovoĊenje Ţelezarom našle su se dve firme: "Esmark" iz SAD, i "HPK 
inţenjering" iz Holandije. 

Holandsku kompaniju predstavljaju Dţon Gudiš i Petar Kamaraš, a za upravljanje ĉeliĉanom 
predloţio je privatizacioni savetnik KPMG. 

Vlasnik "Esmarka" Dţejms Bušar i Peter Kamaraš, partner u "HPK inţenjeringu", doskorašnji poslovni 
partneri, u trku za profesionalni menadţment ušli su posebno. 

Doskorašnji partneri narušili su svoje odnose pošto je Esmark Jurop, koja je u sastavu Bušar Grupe, 
nedavno podnela tuţbu protiv slovaĉkog biznismena Petera Kamaraša zbog, kako su naveli, 
podrivanja nastojanja kompanije Esmark Jurop da privatizuje Ţelezaru Smederevo u kojoj traţe 
odštetu od više od 100 miliona dolara. 

Odluku o tome da se raspiše javni poziv za profesionalni menadţment donela je Vlada Srbije 17. 
februara, posle neuspelih pregovora o strateškom partnerstvu sa americkom kompanijom "Esmark" 
koja je trebalo da preuzme 80,01 odsto kapitala Ţelezare u vlasništvu drţave. 

Ţelezara Smederevo je ponovo u vlasništvu drţave Srbije od januara 2012, kada je dotadašnji 
vlasnik, ameriĉki "Ju-Es stil", nakon devet godina odluĉio da je proda za jedan dolar zbog gubitaka 
koje je ĉeliĉana pravila usled pada cene ĉelika na svetskom trţištu. 

U Ţelezari Smederevo je zaposleno oko 5.000 ljudi, a trenutno proizvodi oko 350.000 tona ĉelika 
godišnje. 

Kako su tvrdili zvaniĉnici i struĉnjaci, proizvodni kapaciteti Ţelezare Smederevo su oko 2,2 miliona 
tona godišnje. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:539039-Vlada-Upravljanje-Zelezarom-povereno-HPK-inzenjeringu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:539039-Vlada-Upravljanje-Zelezarom-povereno-HPK-inzenjeringu
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Vlada Srbije najavila je da će ponovo pokušati privatizaciju Ţelezare. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:538863-Hladan-tus-za-ministra 

"Hladan tuš" za ministra 
I. MIĆEVIĆ  

Verbić dočekan uvredama i poliven vodom. I dalje skraćeni časovi 

 
ŠTRAJK u školama nije prekinut ni posle nove runde pregovora sindikata i ministra prosvete dr 
SrĊana Verbića. Prosveta je tako ušla u peti mesec sa ĉasovima skraćenim na 30 minuta. IzmeĊu 
5.000 i 10.000 nezadovoljnih prosvetnih radnika izašlo je u utorak na ulice Beograda, organizujući 
najmasovniji prosvetarski protest u poslednjih nekoliko godina. U masi se nakratko pojavio i 
ministar SrĊan Verbić, koga su prosvetari doĉekali skandiranjem, uvredama, a polili su ga i vodom. 
 

Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević, sa bine ispred Ministarstva 
prosvete kolege je pozivao na pristojnost, a kasnije je rekao ministru da mu je ţao zbog neprijatne 
scene. Kazao mu je i da bi mu poklonio knjigu "Psihologija mase" da je znao njegovu nameru da 
doĊe meĊu nekoliko hiljada revoltiranih prosvetnih radnika. 

Prosvetari su se prvo okupili ispred Skupštine Srbije, gde su predsednici Odbora za prosvetu i nauku 
Aleksandri Jerkov uputili zahtev za odrţavanje vanredne sednice na kojoj bi se raspravljalo o 
teškom materijalnom poloţaju prosvetnih radnika. Svoje zahteve predstavnici Unije sindikata 
prosvetnih radnika i Sindikata radnika u prosveti, koji su protest i organizovali, dostavili su svim 
poslaniĉkim grupama. Nastavnici iz Prokuplja, Niša, Kragujevca, Kruševca, Kraljeva, Novog Sada i 
svih ostalih delova Srbije prošetali su do Vlade, a potom se zaputili do Ministarstva prosvete. 
"Rušenje prosvete, Srbija bez budućnosti", "Prosvetar, a ne prosjak", "Ovde su beogradski profesori" 
- samo su neki od transparenata u rukama nezadovoljnih nastavnika, koji su štrajk zapoĉeli još 17. 
novembra. 

VUĈIĆ: PRVI ĆE OSETITI BOLjITAKPREMIJER Vuĉić izjavio je u utorak da nije planirano dodatno 
smanjene plata u javnom sektoru, da su prosvetni radnici najoštećeniji i da će prvi osetiti boljitak 
po ozdravljenju srpskih finansija. - Saosećam sa njima, sve su u pravu, ali šta da uradimo? Da 
srušimo sporazum sa MMF? - rekao je Vuĉić novinarima. 

- Okrenite leĊa Ministarstvu prosvete, kao što je i ono nama - obratio se Dragan Matijević 
okupljenim kolegama. - U novijoj istoriji prosvete nije se desilo da štrajk traje ĉetiri meseca. 

Matijević je potom, sa Miloradom Antićem, predstavnikom Sindikata radnika u prosveti, seo za 
pregovaraĉki sto s ministrom Verbićem. Sindikati su kao uslov za prekid štrajka još jednom zatraţili 
pismene garancije ministra da će dobiti pomoć do visine jedne plate, uz ĉvrste garancije u kom 
iznosu i roku. 

- Nikada vas nisam lagao, niti sam obećavao nešto što ne mogu da ispunim - rekao je Verbić 
sindikalcima. - Nisam u poziciji da obećavam bilo kakvu isplatu. Ministarstvo prosvete taj novac u 
budţetu nema. Ĉak i da se obezbede sredstva, to mora da bude odluka Vlade. Zato ja nemam 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:538863-Hladan-tus-za-ministra
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ovlašćenja da potpišem to što traţite. A Vlada to sada ne moţe da ispuni zbog sporazuma sa MMF-
om. 

Najavili su nastavak skraćenih ĉasova i zaoštravanje štrajka, tako što neće više drţati dopunsku i 
dodatnu nastavu, pripremu za završni ispit, neće decu voditi na takmiĉenja... Sve to zato što je 
ministar odluĉio da iskoristi zakonsku mogućnost i smanji im plate, a njihovim kolegama iz druga 
dva sindikata, koji su prekinuli štrajk, to nije uradio. 

Neki direktori škola nastavnicima su već zakinuli i od prvog dela februarske plate, pa im je koverta 
tanja za oko 3.000 dinara. 

Suzana Nikolić, nastavnica biologije u OŠ "Sveti Sava" u Velikoj Plani, kaţe da su im deca najvaţnija 
i da se trude da ne izgube ništa od gradiva. 

- Volim svoj posao, ali osim da im predajem lekcije, smatram da je moja duţnost da decu nauĉim i 
da ne smeju da trpe, već da moraju da se bore za svoja prava - kaţe ona. 

ULAZAK U MASU - PROVOKACIJA? 

ODLUKU da prošeta kroz masu nezadovoljnih nastavnika ministar Verbić objasnio je time što je 
njegova obaveza da se naĊe "oĉi u oĉi s prosvetnim radnicima, koliko god bilo neprijatno to što 
jedni drugima imaju da saopšte". Prosvetni radnici su ministrovu šetnju okarakterisali kao 
provokaciju i ţelju da se izazove veći incident i skrene paţnja sa suštine protesta. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543143/Visak-zaposlenih-u-Zeleznicama-znace-se-u-septembru 

Višak zaposlenih u Železnicama znaće se u 
septembru 

Beta  

Broj viška radnika u Ţeleznicama Srbije znaće se u septembru, kada bude završena studija reformi 

u tom preduzeću, rekli su danas agenciji Beta u Ministarstvu graĊevinarstva, saobraćaja i 

infrastrukture. 

Višak zaposlenih u Ţeleznicama znaće se u septembru 

Kako su naveli, studija koja će definisati kako će se reforme odvijati u naredne tri godine, radi se u 

saradnji sa Delegacijom EU i Svetskom bankom kao konsultantom. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543143/Visak-zaposlenih-u-Zeleznicama-znace-se-u-septembru
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- Studija će biti završena u septembru i sadrţaće i procenu viška zaposlenih u Ţeleznicama Srbije. 

To znaĉi da će se viškovi zaposlenih rešavati sistemski, a ne preko noći i da s time ne treba s tim 

licitirati - rekli su u Ministarstvu. 

  

Ţeleznice Srbije zapošljavaju 18.000 ljudi i zajedno s Putevima Srbije i Elektroprivredom Srbije je 

medju javnim preduzećima koja moraju da se reorganizuju i finansijski restrukturiraju prema 

aranţmanu sa MeĊunarodnim monetarnim fondom (MMF). 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543187/HPK-inzenjering-BV-upravljace-Zelezarom 

"HPK inženjering B.V" upravljaće Železarom 

G.B.  

"HPK inţenjering B.V" iz Holandije upravljaće Ţelezarom Smederevo u narednih 18 meseci, 

potvrĊeno je Blicu u Vladi Srbije. 

U pitanju je ameriĉko - slovaĉka firma registrovana u Holandiji, a koju predstavljaju Peter Kamaraš 

i Dţon Gudiš. 

 Prvi je dugogodišnji snabdevaĉ Ţelezare sirovinama, dok je drugi penzionisani direktor US Stil 

Srbija. 

Kako saznajemo, Vlada je odluĉila da izabere "HPK" zbog ĉinjenice da su spremni da uloţe sopstveni 

kapital vredan 20 miliona dolara. 

 U svim ostalim elementima, ponuda je bila ista kao ona koju je dao ameriĉki "Esmark" - paljenje 

obe peći i zadrţavanje svih zaposlenih. 

 "HPK inţenjering" se obavezao i da će u kraćem periodu od šest meseci uĉiniti Ţelezaru 

profitabilnom. 

 Inaĉe, vlasnik "Esmarka" Dţejms Bušar i Kamaraš su doskorašnji poslovni partneri, a u trku za 

profesionalni menadţment su ušli zasebno. 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543187/HPK-inzenjering-BV-upravljace-Zelezarom
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543146/Vulin-Veliki-broj-neprijavljenih-radnika 

Vulin: Veliki broj neprijavljenih radnika 

Beta  

Inspekcija rada je tokom 3.325 kontrola u martu otkrila 818 neprijavljenih radnika, rekao je danas 

ministar za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin. 

Vulin: Veliki broj neprijavljenih radnika 

On je u Zrenjaninu novinarima kazao da je rešenjem njegovog ministarstva ovog meseca zaposleno 

396 radnika, koji su radili "na crno". 

  

- Prošlog meseca smo obratili paţnju na kockarnice i na pekare. Zahvaljujići pojaĉanom nadzoru u 

kockarnicama je zaposleno 1.400 ljudi, a u pekarama 800 ljudi, koji su radili bez ugovora - rekao je 

Vulin. 

 To dokazuje, kako je istakao, "da organizovan nastup drţave uvek daje rezultate". 

  

- Bilo je primera, kao u Raškom okrugu, gde je od 10 zateĉenih radnika njih osam neprijavljeno. U 

noćnim lokalima u Beogradu, gde smo u ranim jutarnjim ĉasovima radili inspekciju, od 29 zateĉenih 

ljudi samo je dvoje bilo prijavljeno i to na ugovor od privremenim i povremenim poslovima, ali ta 

praksa će se promeniti - rekao je Vulin. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543125/U-aprilu-skup-o-zajednickom-nastupu-gradjevinskih-firmi 

U aprilu skup o zajedničkom nastupu građevinskih 
firmi 

Tanjug  

U Privrednoj komori Srbije (PKS) danas je odrţan Poslovni forum Srbije i Makedonije, a predsednik 

te komore Marko Ĉadeţ je najavio da će u narednom periodu biti razmatran zajedniĉki nastup 

graĊevinskih firmi dvej drţave u konzorcijumima na velikim meĊunarodnim tenderima. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543146/Vulin-Veliki-broj-neprijavljenih-radnika
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543125/U-aprilu-skup-o-zajednickom-nastupu-gradjevinskih-firmi
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Ĉadeţ je rekao da je za april planiran skup graĊevinskih firmi dve zemalje na kome će se govoriti o 

zajedniĉkom nastupu preko konzorcijuma na meĊunarodnim tenderima jer domaće kompanije nisu 

u stanju da se nose sa inostranom konkurencijom. 

  

- Naše kompanije, i srpske i makedonske, nisu dovoljne velike da bi mogle da uĉestvuju na velikim 

meĊunarodnim tenderima, zato je potrebno da se udruţe - rekao je on. 

  

Ĉadeţ je ukazao i da su politiĉki odnosi Makedonije i Srbije intenzivirani, što je preduslov i za 

jaĉanje ekonomske saradnje dveju drţava koja se bazira preteţno na trgovinskoj razmeni i prošle 

godine je premašila 644 miliona evra. 

 - Za Srbiju, koja kljuĉ ekonomskog oporavka vidi u izvozu, Makedonija je utoliko vaţniji partner jer 

je to sedmo izvozno trţište, i jedno od onih na kojima beleţimo suficit - naveo je on. 

O tome koliko je veliki prostor za proširenje saradnje, Ĉadeţ je izneo podatak da tek desetak 

makedonskih firmi ima predstavništva u Srbiji, a 20 srpskih u Makedoniji. 

- Potencijal za rast je zaista veliki - ukazao je prvi ĉovek PKS-a. 

 Tokom poslednjih 10 godina kompanije iz Srbije investirale su u Makedoniji oko 80 miliona evra, 

dok su, kako je istakao, makedonske investicije u Srbiji u tom periodu bile oko dva miliona evra. 

  

Ambasador Makedonije u Srbiji Vera Jovanovska Tipko je rekla da su politiĉki odnosi izmeĊu Srbije i 

Makedonije dobri u svim segmentima. Ona je ukazala i da je zajedniĉka sednica dve Vlade u 

Skoplju koja je odrţana u februaru bila izuzetno konstruktivna jer su na njoj razmatrane sve teme 

od zajedniĉkog interesa. 

Na forumu je istaknuto i da je poslovna klima u Makedoniji sve bolja i kao primer navedeno to što 

je u pogledu poreske politike, Makedonija najjeftinija lokacija za biznis u Evropi. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/543068/Penzioneri-najavljuju-proteste-zbog-smanjenja-penzija 

Penzioneri najavljuju proteste zbog smanjenja 
penzija 

Tanjug  

Predstavnici Udruţenja penzionera Srbije najavili su danas da će poĉetkom aprila organizovati 

protest na Trgu Nikole Pašića, "nezadovoljni ekonomskim poloţajem penzionera i nezakonitim 

smanjenjem penzija". 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/543068/Penzioneri-najavljuju-proteste-zbog-smanjenja-penzija
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 Predsednik tog udruţenja Milorad Vujasinović rekao je na konferenciji za novinare da su na protest 

pozvali i vojne penzionere, ali i ekonomiste i sve zainteresovane graĊane. 

 

On je istakao da u Srbiji ţivi više do 300.000 penzionera samaca, da 30 odsto penzionera izdrţava 

decu ili unuke u uslovima sve teţeg ekonomskog stanja kada cene stalno rastu, a penzije se 

smanjuju. 

 Potpredsednik Udruţenja Mihajlo Radović podsetio je da je taj sindikat u novembru prošle godine 

predao inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti zakona kojim se reguliše smanjenje penzija. 

 Ukoliko Ustavni sud u razumnom roku ne donese odluku pitanje zakonistosti i ustavnosti smanjenja 

penzija naći će se pred sudom u Strazburu, naveo je Radović. 

 On je podsetio da je sindikat od PIO fonda traţio da im izdaju rešenja o smanjenju penzija, na 

osnovu kojih bi mogli da se obrate drugim sudskim instancama, ali su od Fnda dobili odgovor da je 

to privremeno rešenje i da je iznos penzija napisan na ĉeku. 

 Zbog ponašanja odgovornih u PIO fondu predstavnici sindikata penzionera razmišljaju o podnošenju 

kriviĉnih prijava, pripremili su i pojedinaĉne blako tuţbe koje svaki penzioner moţe da popuni, a 

sindikat će ga dalje zastupati pred Upravnim sudom, rekao je on. 

  
Predstavnici Udruţenja najavili su da će 24. marta organizovati protest u PIO fondu navodeći da će 

struĉne sluţbe tog sindikata uĉestvovati u svim sudskim sporovima koji se tiĉu imovine PIO fonda. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/542976/OTKAZ-ILI-NE-Ministarstvo-zdravlja-poslalo-anketu-svim-zaposlenima 

OTKAZ ILI NE? Ministarstvo zdravlja poslalo anketu 
svim zaposlenima 

Alo.rs  

Ministarstvo zdravlja dalo je rok zaposlenima u svim zdravstvenim ustanovama da se do sutra 

izjasne u anketi da li su za to da prekinu svoj radni odnos ili ne. Kako je obrazloţilo, sve je to u 

cilju pripreme plana racionalizacije u javnom, ali i utvrĊivanja što kvalitetnijeg socijalnog 

programa. . 

Dr Nevenka Dimitrijević, lekar opšte medicine u DZ „Voţdovac“, kaţe za „Alo!“ da su svi zaposleni 

morali juĉe da popune tu anketu 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/542976/OTKAZ-ILI-NE-Ministarstvo-zdravlja-poslalo-anketu-svim-zaposlenima
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/ko-hoce-otkaz/89706
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 - Koliko znam, niko nije hteo da napusti svoje radno mesto, a niko im nije objasnio kakav bi bio taj 

socijalni program - kaţe ona. U Ministarstvu zdravlja navode za anketu da je dobrovoljno 

izjašnjavanje zaposlenih da bi se procenio njihov taĉan broj i u skladu sa tim obezbedio što 

kvalitetniji socijalni program. 

 

- Uslovi tog programa još nisu utvrĊeni, a o svemu će naknadno biti obavešteni svi zaposleni - kaţu 

u Ministarstvu. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Poceo-protest-prosvetnih-radnika5678.sr.html 

Вербић „очи у очи” са штрајкачима 

Матијевић: Ових 10.000 људи на улици су најбољи професори Србије. – Вербић: Како ли тек 

поливају они који то нису 

Слика која је данас послата са протеста неколико хиљада просветних радника нису били 

захтеви учитеља и наставника који штрајкују већ четири месеца, већ министар Срђан Вербић 

који пролази кроз масу протестаната док га они неколико пута поливају водом. 

Фото Р. Крстинић 

Он се, док је трајао протест наставника у Немањиној улици, неочекивано појавио из правца 

парка Мањеж и у пратњи свог шефа кабинета Немање Ђорђевића, дочекан звиждуцима и 

узвицима „оставка”. Новинари који су били окупљени око бине са које су се у том тренутку 

обраћали синдикални лидери, били су убеђени да ће се министар просвете обратити 

окупљенима, али он је одједном кренуо директно у масу, ка улазу у Министарство просвете. 

У општем метежу који је настао, деловало је да је ситуација на ивици физичког инцидента. 

– Колеге будите достојанствени – чуло се са разгласа, док су непознате особе неколико пута 

поливале министра водом. 

Вербића су потом окружили синдикалисти и телевизијске екипе и тако га буквално испратили 

до улаза у Немањину 24, са коментарима просветара „човек је имао петљу да се појави”, али 

и „ово је све исценирано”. 

Вербић је потом позвао синдикалне лидере да дођу на наставак преговора у зграду 

Министарства, што су они и прихватили, али се тај састанак поново завршио без договора. 

– Ових 10.000 људи на улици су најбољи професори Србије, то вам гарантујем – рекао је 

Драган Матијевић, председник Уније синдиката просветних радника Србије. 

– Како ли поливају они који нису најбољи. И како тако брзо нађосте воду? – одговорио је Срђан 

Вербић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Poceo-protest-prosvetnih-radnika5678.sr.html
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На захтев да се просветним радницима исплати 13 плата у виду помоћи јер наставници не могу 

да живе од плате која је 38.000 динара, Вербић је објаснио да због аранжманом са ММФ –ом 

влада и Министарство просвете не могу да обећају просветним радницима никакву ванредну 

исплату, јер додатног новца у буџету нема. 

– Нама је жао што ни данас нису успели преговори са министром, који је рекао да ММФ 

управља српском просветом. Жао нам је што се догодио инцидент са поливањем, али 

министар је био тај који је учинио недопустив гест и појавио се у маси револтираних људи. 

Права је срећа да се ништа озбиљније није догодило – рекао је Матијевић новинарима након 

састанка. 

– Моја је обавеза била да се видим очи у очи са наставницима. Не знам каква је била пракса 

раније, али ми морамо да се гледамо како год то непријатно било, министар нема право да се 

сакрива. Ја ово нисам доживео као физички обрачун, ја овде видим наставнике који имају 

разлога за незадовољство, али видим и оне који то нису, видим оне који долазе на све 

протесте – рекао је Вербић. 

На новинарско питање колико је школа данас обуставило наставу, он је одговорио да је исти 

број школа у законском штрајку, а да према његовим информацијама ни једна школа није 

обуставила рад. 

Синдикални лидери су након састанка поновили да је школска година доведена у питање, да 

настављају штрајк и да је под знаком питања и одржавање матуре. 

Вербић је на то одговорио да школска година мора да се заврши, а ђаци наставе школовање и 

упишу наредни разред, а да ће се Министарство трудити да штета по њихово знање буде 

минимална. 

Иначе, трочасовни протест је почео тачно у подне, окупљањем просветних радника испред 

Скупштине Србије, где су Александри Јерков, председници Одбора за образовање, као и свим 

посланичким групама, предати захтеви за одржавањем ванредне седнице скупштине. По 

речима Милорада Антића, потпредседника Синдиката радника у просвети Србије, ова седница 

би имала само једну тачку дневног реда – лош материјални положај српског образовања. 

Наоружани пиштаљкама, синдикалним заставама из Зрењанина, Чачка, Прокупља, Ниша, 

Вршца, Ваљева, Крагујевца…, наставници су се затим упутила ка згради Владе Србије, 

блокирајући саобраћај прво испред скупштине, а потом и дуж улица Кнеза Милоша и 

Немањине. Они су носили пароле „Просветар, а не просјак”, „Гладни учитељи”, „Србији 

требају мајстори и техничари”, „Рушење просвете – Србија без будућности”, „Вратите нам 

децу”, „Пристојне плате и пензије свима”… 

Просветни радници су ступили у штрајк 17. новембра и кажу да је ово најдужи протест у 

историји просвете Србије. Они захтевају да министар повуче допис у којем од директора 

тражи да штрајкачима смањи плате, што су неки директори већ и учинили, затим да се 

просвета изузме из смањења плата у јавном сектору, да се исплати 13 плата која би 

надокнадила већ умањене плате, као и да се потпише Посебан колективни уговор који је иначе 

већ потписан са два од четири репрезентативна синдиката. 

Сандра Гуцијан 

Јерков:Ниједан посланик да не ћути пред просветарима 
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БЕОГРАД – Председница скупштинског Одбора за образовање из ДС Александра Јерков обећала 

је данас просветним радницима да ће уложити напор за одржавање седнице Скупштине Србије 

на којој би се расправљало о ситуацији у просвети. 

Два синдиката, Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети 

Србије данас су, током протеста, председници Одбора предали захтев да прикупи довољан 

број потписа за одржавање седнице Скупштине Србије. 

„Обавестићу просветаре о томе колико потписа сам успела да сакупим, а свакако ћу све своје 

напоре уложити у то да сакупим довољан број потписа и да и остале народне посланике 

упозорим на то да је њихова обавеза да ову иницијативу подрже” изјавила је Јерков. 

Како каже, нико ко је изабран од стране народа нема право да остане нем и да игнорише 

захтеве људи који обављају један од најважнијих послова у нашој држави. 

Просветни радници, како је навела Јерков у саопштењу ДС, желе једино свој посао да 

обављају достојанствено и не пристају на то да возач или спремачица у неком јавном 

предузећу или бројач путника у аутобусу имају плату неколико десетина хиљада динара вишу 

од њих. 

Запослени у просвети не могу да схвате да Скупштина у истом дану у ком додели 200 милиона 

долара Србијагасу и 300 милиона евра Ер Србији одлучи да нема 23 милиона евра да њихове 

плате буду макар на републичком просеку, рекла је Јерков, сматрајући да се Влада Србије 

петомесечним игнорисањем просветара „руга средњем слоју, образованим људима и 

образовању”.Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vlada-Upravljanje-Zelezarom-povereno-HPK-inzenjeringu.sr.html 

ХПК инжењеринг долази у Смедерево и улаже 20 
милиона долара 
СМЕДЕРЕВО – Професионални тим холандског „ ХПК инжењеринга“ руководиће Железаром 

Смедерево, одлучила је Влада Србије прихвативши одлуку комисије за одабир најбољег 

понуђача. Реч је о компанији регистрованој у Холандији коју представљају словачки 

бизнисмен Петер Камараш и Американац Џон Гудиш, бивши извршни потпредседник и главни 

оперативни директор Ју Ес стил корпорације, о чему је „Политика“ ексклузивно писала. 

Премијер Србије Александар Вучић потврдио је ову вест за РТС и најавио да ће „ХПК 

инжењеринг“ уложити у српску челичану 20 милиона долара и за девет месеци покренути 

високу пећ која стоји угашена, задржати свих 5000 радника и повећати им плате за 10 одсто. 

Вучић је такође изјавио да нови управљачки тим планира да у року од шест месеци почне да 

остварује профит, што ће бити уговорна обавеза. Он је додао да ће „ХПК“  природни одлив 

радника надокнадити новим упошљавањем. 

Тим од 24 стручњака државу ће као власника железаре месечно коштати 300 хиљада долара, 

рекао је премијер и потенцирао да је до сада издвајано између 10 и 12 милиона евра. 

У наредним данима биће потписан уговор о пружању услуга управљања и саветовања са новим 

менаџментом,а премијер Вучић, како је раније најавио, за викенд ће доћи у Смедерево како 

би се обратио радницима железаре.О. Милошевић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vlada-Upravljanje-Zelezarom-povereno-HPK-inzenjeringu.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/I-Magnohromu-se-zuri-u-privatizaciju.sr.html 

И ,,Магнохрому” се жури у приватизацију 

Јесенас се на позивно писмо јавило више од десетак заинтересованих за куповину фабрике, 

али од тада се ништа не догађа 

Од некадашњег гиганта повремено још ради једина ротациона пећ (Фото М. Дугалић) 

Краљево – Непозната је и неизвесна судбина ,,Магнохрома“, некадашњег гиганта ватросталне 

индустрије. Тако је бар што се локалне средине тиче, јер у Краљеву нико не зна, када ће, 

после давне пропасти прве приватизације, бити расписан нови тендер. То је препуштено 

ресорном министарству и Агенцији за приватизацију, а таква ситуација изгледа и погодује 

локалној власти, пошто јој је један проблем мање још само да се реше бивших радника који се 

повремено окупљају испред зграде градске управе тражећи решење за исплату заосталих 

плата... 

– Не знам шта се чека, још у децембру је требало да се расписују појединачни тендери, али 

још ништа. На позивно писмо о заинтересованости за куповину имовине две ,,Магнохромове” 

фабрике, Погона за производњу ватросталног материјала и Погона електротермичких 

производа, јавило се једанаест потенцијалних купаца. Има ту веома озбиљних компанија, ми 

са њих неколико одржавамо контакт, али све теже налазимо оправдане разлоге за 

одуговлачење. Уз то страхујемо да се не ,,охладе”, јер имамо пример из 2013.године када је 

позната компанија у овој области РХИ, чекајући на наше процедуре, у међувремену купила 

фабрику у Турској – објашњава нам Ђорђе Косановић, директор и заступник државног 

капитала у ,,Магнохрому”. 

Иначе, у оба поменута погона тренутно ради 214 стално запослених радника и стотинак на 

одређено време. Погон електротермичких производа ради, истина не пуним капацитетом, а у 

ватросталном делу тренутно се допрема руда из ,,Магнохромових” рудника у околини Чачка 

како би у априлу почела нова кампања производње синтер магнезита. Тај производ највећим 

делом се извози па ова ,,Магнохромова” фабрика иако сада не производи ни 10 одсто синтера 

годишње у односу на раније најбоље године, ипак, спада међу највеће извознике на овом 

подручју. 

– Тренутно радимо и на опремању, односно припреми за покретање ископа руде на Златибору. 

Тамо имамо резерви веома квалитетне руде магнезита од око 3,2 милиона тона што би било 

довољно за будућу производњу синтера и опека од око три деценије. При том рачунам на 

годишњу производњу од око 80.000 тона и без амбиција да се достигну некадашњи рекорди – 

каже Косановић. 

Наш саговорник још додаје да за овај обим производње постоје тржиште и купци, а подизање 

искоришћења капацитета на поменути ниво претпостављао би запосленост, у обе фабрике, од 

око 600 радника.Без сумње, највећи мамац за будуће купце ,,Магнохромове” фабрике 

ватросталних производа је истражно право на поменутим рудницима магнезитне руде на 

Златибору. Само треба да се убрза поступак јер, како нам радници рекоше и ,,Магнохрому” се 

као ФАП-у, железари у Смедереву, „Петолетки”, око којих се понајвише и Влада Србије 

ангажује, такође, жури. 

М. Дугалић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/I-Magnohromu-se-zuri-u-privatizaciju.sr.html
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Пензије све више губе трку с платама 
 

Пензије све више губе трку с платама и, ако се овако настави, оне ће за две године 

достићи удео у просечној заради управо који је тражио Међународни монетарни фонд. 

Наиме, у овом тренутку 

Тешко иде састављање краја с крајем 

просечна пензија од 23.145 динара, колико је износила на крају 2014. године, у просечној 

заради учествује с 46,3 одсто, а ММФ је тражио да висина пензија у просечним зарадама не 

буде већа од 43 одсто. Пошто зараде, и поред замрзавања, ипак расту, а пензије у наредне три 

године стоје на нивоу из новембра прошле године, само је питање када ће задатак који је ММФ 

задао бити остварен, односно када ће се доћи до та фамозна 43 одсто. 

Док пензије губе трку са зарадама, расту уплате у Фонд ПИО: за годину су порасле 4,6 одсто, 

док су издвајања из буyета за исплату пензија пала с 48 на 40 одсто. И једно и друго је 

очекивано и не представља изненађење. Јер, током прошле године стопа пензијског 

доприноса за запослене повећана је с 24 одсто на 26, а од новембра прошле године смањене 

су све пензије веће од 25.000 динара, и то 22 или 25 одсто. Самим тим, прилив новца од 

доприноса је већи, а издвајања за редовну месечну исплату пензија мањи – велики део 

пензионера у свом yепу је осетио смањење. Но, и поред тога, свакомесечне дотације из буyета 

од 40 одсто пензија су превелике и држава мора тежити да се их смањи. Да ли ће тај задатак 

бити спроведен, а самим тим и обезбеђене сигурне пензије наредних година, зависи пре свега 

од броја запослених и од отварања нових радних места. 

Да је неопходна хитна реформа пензионог система свима је одавно познато. Познато је и да је 

нереално очекивати нагло повећање броја запослених јер, да би се дошло на одрживо 

пензионо осигурање, потребно је да на три запослена буде један пензионер. Конкретно, то би 

значило да за редовну пензију 1,7 милиона пензионера треба да ради 5,1 милиона радника, а 

Србија и нема толико радно способног становништва. Но, чак и да има, нема толико радних 

места, нити ће их бити у наредних неколико деценија.  

Консултант „Мреже за пословну подршку” Драгољуб Рајић упозорава на то да ће, уколико 

хитно не уследи реформа пензионог система, примања пензионера бити још мања, односно да 

ће реална вредност пензија наредних година само падати. Он тврди да су Фонду ПИО потребни 

професионалци, односно професионално управљање, потпуна унутрашња реконструкција и 

дубинска реформа, као и темељна истрага о начину управљања имовином тог фонда. 

– Свако одлагање тих потеза за последицу ће имати смањивање пензија у будућности те је 

неопходно поступити по ономе што је договорено с ММФ-ом – а то је створити одржив 

пензиони систем – објашњава Рајић. – Било би политичка храброст омогућити овим 

генерацијама тренутно запослених растерећење њихових зарада, што би помогло и привреди 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzije-sve-vise-gube-trku-s-platama
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да повећа запосленост и дугорочно утицало на повећање прилива у пензионом фонду из 

реалних извора. 

По његовом мишљењу, треба направити пресек и старијим генерацијама, од неког годишта, 

гарантовати права стечена по актуелном систему, а за млађе, који сада раде или ће радити, 

креирати нови систем, ослоњен на минималну гарантовану државну пензију. 

Љ. Малешевић 

  

Спремају протест 

Удружење пензионера Србије организоваће почетком наредног месеца протест у Београду, 

„незадовољни економским положајем пензионера и незаконитим смањењем пензија”. Уколико 

Уставни суд Србије, којем су пензионери упутили жалбу на Закон о привременом умањењу 

пензија, у разумном року не донесе одлуку о законитости и уставности смањења пензија, 

пензионери ће се обратити Међународном суду у Стразбуру. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=03&dd=17&nav_id=969520 

Penzioneri traže: Vratite penzije 
 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Udruženje penzionera Srbije organizovaće početkom aprila protest u Beogradu 

"nezadovoljni ekonomskim položajem penzionera i nezakonitim smanjenjem penzija". 

 Predsednik tog udruţenja Milorad Vujasinović rekao je na konferenciji za novinare da su na protest 

pozvali i vojne penzionere, ali i ekonomiste i sve zainteresovane graĊane. 

On je istakao da u Srbiji ţivi više do 300.000 penzionera samaca, da 30 odsto penzionera izdrţava 

decu ili unuke u uslovima sve teţeg ekonomskog stanja kada cene stalno rastu, a penzije se 

smanjuju.  

Potpredsednik Udruţenja Mihajlo Radović podsetio je da je taj sindikat u novembru prošle godine 

predao inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti zakona kojim se reguliše smanjenje penzija.  

 

Ukoliko Ustavni sud u razumnom roku ne donese odluku pitanje zakonistosti i ustavnosti smanjenja 

penzija naći će se pred sudom u Strazburu, naveo je Radović.  

On je podsetio da je sindikat od PIO fonda traţio da im izdaju rešenja o smanjenju penzija, na 

osnovu kojih bi mogli da se obrate drugim sudskim instancama, ali su od Fnda dobili odgovor da je 

to privremeno rešenje i da je iznos penzija napisan na ĉeku.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=03&dd=17&nav_id=969520
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Zbog ponašanja odgovornih u PIO fondu predstavnici sindikata penzionera razmišljaju o podnošenju 

kriviĉnih prijava, pripremili su i pojedinaĉne blako tuţbe koje svaki penzioner moţe da popuni, a 

sindikat će ga dalje zastupati pred Upravnim sudom, rekao je on.  

Predstavnici Udruţenja najavili su da će 24. marta organizovati protest u PIO fondu navodeći da će 

struĉne sluţbe tog sindikata uĉestvovati u svim sudskim sporovima koji se tiĉu imovine PIO fonda. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=03&dd=17&nav_id=969541 

Radnici Prvog maja: Ovako ne ide 
IZVOR: TANJUG 

Pirot -- Trenutni status radnika u preduzeću AHA Mura Prvi maj neodrživ je i neizdrživ, 

poručuju sindikati. 

 Reprezentativni sindikati u kompaniji "AHA Mura Prvi maj", ASNS i "Nezavisnost", danas su 

rukovodstvu kompanije uputili zahteve da im do kraja meseca dostavi odgovore na pitanja da li će 

biti pokretanja proizvodnje u fabrici i dokle se stiglo u pregovorima sa potencijalnim klijentima, s 

obzirom da je, kako je konstatovano u saopštenju sindikalaca, ovakav status radnika neodrţiv i 

neizdrţiv. 

Kako se navodi u saopštenju, jedini cilj sindikata ASNS i "Nezavisnost" od poĉetka krize u pirotskoj 

konfekciji jeste oĉuvanje radnih mesta, nastavak proizvodnje i normalizacija poslovanja 

kompanije.  

 

"Zbog nepokretanja proizvodnje, koja je u više navrata najavljivana, i odlaganja ročišta za 

usvajanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije fabrike (UPPR), kod radnika je poljuljano 

poverenje u reorganizaciju fabrike putem UPPR-a", naveli su sindikati.  

 

Oni istiĉu da su svesni da će, bez pokretanja proizvodnje i bez ugovorenih poslova, UPPR ostati 

samo mrtvo slovo na papiru.  

 

"Zbog svega toga, kao i zbog činjenice da je ovakav status radnika neodrživ i neizdrživ, zahtevamo 

od rukovodstva fabrike, a pre svega od komercijale, da do 31. marta svim radnicima, sindikatima i 

javnosti saopšte da li mogu i u kom obimu da obezbede ugovore sa kupcima za pokretanje 

proizvodnje i da li se od često pominjanih potencijalnih partnera može očekivati neki vid saradnje 

i šta to može da znači za radnike", navodi se u saopštenju sindikata.  

 

Sindikati navode i da će u zavisnosti od odgovora, oni odluĉiti kako da deluju u narednom periodu, 

sa ciljem da se status radnika što pre razreši.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=03&dd=17&nav_id=969541
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Kriza u pirotskoj konfekciji koja zapošljava 1.300 radnika poĉela je onog momenta kada je majka-

firma, slovenaĉka "AHA Mura", otišla u likvidaciju zbog ogromnih dugovanja prema Poreskoj upravi 

Slovenije. Zaposleni u fabrici u Pirotu više od pola godine ne primaju plate, nemaju zdravstvene 

knjiţice, pa su im porodice dovedene na ivicu egzistencije. 

 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1861413/Penzioneri+najavili+protest+u+aprilu.html 

Penzioneri najavili protest u aprilu 

Predstavnici Udruţenja penzionera Srbije najavili su da će poĉetkom aprila organizovati protest na 
Trgu Nikole Pašića, "nezadovoljni ekonomskim poloţajem penzionera i nezakonitim smanjenjem 
penzija".Predsednik Udruţenja penzionera Srbije Milorad Vujasinović rekao je na konferenciji za 
novinare da su na protest pozvali i vojne penzionere, ali i ekonomiste i sve zainteresovane graĊane, 
prenosi Tanjug. 

Vujasinović je istakao da u Srbiji ţivi više do 300.000 penzionera samaca, da 30 odsto penzionera 
izdrţava decu ili unuke u uslovima sve teţeg ekonomskog stanja kada cene stalno rastu, a penzije 
se smanjuju.Potpredsednik Udruţenja Mihajlo Radović podsetio je da je taj sindikat u  
novembru prošle godine predao inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti zakona kojim se 
reguliše smanjenje penzija. 

Ukoliko Ustavni sud u razumnom roku ne donese odluku pitanje zakonistosti i ustavnosti smanjenja 

penzija naći će se pred sudom u Strazburu, naveo je Radović. 

Radović je podsetio da je sindikat od PIO fonda traţio da im izdaju rešenja o smanjenju penzija, na 

osnovu kojih bi mogli da se obrate drugim sudskim instancama, ali su od Fnda dobili odgovor da je 

to privremeno rešenje i da je iznos penzija napisan na ĉeku. 

Zbog ponašanja odgovornih u PIO fondu predstavnici sindikata penzionera razmišljaju o podnošenju 

kriviĉnih prijava, pripremili su i pojedinaĉne blako tuţbe koje svaki penzioner moţe da popuni, a 

sindikat će ga dalje zastupati pred Upravnim sudom, rekao je on. 

Predstavnici Udruţenja najavili su da će 24. marta organizovati protest u PIO fondu navodeći da će 

struĉne sluţbe tog sindikata uĉestvovati u svim sudskim sporovima koji se tiĉu imovine PIO fonda. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1861413/Penzioneri+najavili+protest+u+aprilu.html
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RTV 

rhttp://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-penzionera-najavio-protest-u-aprilu_578865.html 

Sindikat penzionera najavio protest u aprilu 

BEOGRAD  

Udruženja sindikata penzionera Srbije najavilo je danas da će početkom aprila u Beogradu 

organizovati protest zbog smanjenja penzija i dodatnog pogoršanja uslova života. 

"Nisu u pitanju samo penzije, već opšte stanje u zemlji. Pozvaćemo sve graĊane da se osveste, jer 

ova zemlja ide u lošem pravcu. Dosta nam je priĉa na televiziji, to je samo virtuelna stvarnost koja 

se ovom narodu servira", rekao je ĉlan Predsedništva Udruţenja sindikata penzionera Vladimir 

Dedić na konferenciji za novinare. 

On je istakao da se penzioneri bore i za one "koji su zaposleni i koji će kad odu u penziju imati 

bedne penzije". 

Dedić je rekao da datum protesta penzionera još nije odreĊen, ali će to biti oko 10. aprila i da će 

organizator "gledati da bude lepo vreme, kako bi što više penzionera moglo da doĊe". 

Potpredsednik Udruţenja sindikata penzionera Mihajlo Radović je istakao da zakon kojim su 

smanjene penzije apsurdan i da dovodi ogromnu populaciju penzionera u veoma teţak materijalni 

poloţaj. 

Ĉlanovi rukovodstva Udruţenja sindikata penzionera su istakli da su penzioneri nezadovoljni i zbog 

obraĉuna penzija koji je uraĊen po tom zakonu i da će 24. marta u okviru priprema za aprilski 

protest, organizovati odlazak u Filijalu PIO fonda u Beograd gde će traţiti izvode za penzije. 

Kako su istakli, oĉekuje se dolazak oko 500 penzionera koji će istovremenim dolaskom u filijalu 

stvoriti guţvu, a sindikat će pozvati i penzionere u drugim gradovima da odu u svoje filijale i traţe 

izvode. 

Za nestruĉan obraĉun oni su kao krivca oznaĉili i direktorku PIO fonda Srbije Draganu Kalinović. 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije pozvalo je penzionere da podnose tuţbe sudovima zbog lošeg 

obraĉuna penzija, napominjući da blanko tuţbu mogu dobiti u tom sindikatu. 

Predstavnici penzionerskog sindikata su najavili i da će pravdu traţiti i pred MeĊunarodnim sudom 

za ljudska prava u Strazburu, u sluĉaju da domaći sudovi budu odugovlaĉili sa rešavanjem njihovih 

tuţbi. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-penzionera-najavio-protest-u-aprilu_578865.html
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Taj sindikat podneo je krajem prošle godine Ustavnom sudu predloge za ocenu ustavnosti Zakona o 

privremenom ureĊivanju naĉina isplata penzija, sa predlogom da se obustavi primena tog zakona 

do donošenje odluke. 

Tim zakonom su od 1. novembra 2014. iznosi penzija iznad 25.000 dinara smanjeni za 22 odsto. 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/lokalna-samouprava-vrbasa-pod-pritiskom-samostalnog-sindikata 

Локална самоуправа Врбаса под притиском 
самосталног синдиката 
 

ВРБАС: У Општину Врбас је стигао захтев Самосталног синдиката да се у року од пет 

месеци исплате заостале зараде радницима у јавним предузећима и установама чији је 

општина оснивач. 

Синдикат је најавио да ће чекати данас до подне, а затим „радикализовати борбу”. 

Према објашњењу Горана Рогановића, председника Самосталног синдиката Врбаса проблем са 

неисплаћеном зарадом настао је пре две године, прво у ЈКП „Стандарду” а потом у 

Предшколској установи „Бошко Буха”. За синдикат је, по његовим речима, неприхватљива 

понуда општине да се заостале зараде исплате до 30. јуна 2016. године. 

И сами синдикати су свесни да општини недостаје новац како би решила нагомилане 

проблеме, па је због тога Рогановић позвао и све државне органе да помогну општинском 

руководству. 

- Уколико не буде решења обратићемо се министарствима за локалну самоуправу и финансије, 

као и председнику Србије и премијеру Владе Србије и упозорити их са каквим се проблемима 

сусрећу грађани општине Врбас. Влада је недавно новчано помогла Крагујевац, Нови Сад и 

Зрењанин, па тако исто може помоћи решавање проблема у Врбасу - истакао је Рогановић. 

На синдикалној конференцији за медије били су представници ЈП за превоз путника, за 

информисање, ЈКП „Стандард”, ЈП „Врбас-гас”, Културног центра, Предшколске установе, 

Народне библиотеке и Центра за физичку културу. Најмање касни једна и по плата, али има и 

оних којима општина, као послодавац, дугује и по три зараде. 

Заменик председника општине Милан Глушац изразио је спремност да се овај проблем решава 

у најкраћем могућем року, али је нереалним оценио  захтев да то буде за пет месеци, како 

синдикат тражи. 

-  И запослени у јавним предузећима и установама морају бити свесни тешког стања које смо 

наследили и наше политике којом покушавамо да опоравимо општину Врбас. Мислим да захтев 

да се све исплати у року од пет месеци није реалан, али ћемо ипак све учинити да нађемо 

компромис – рекао је Глушац. 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/lokalna-samouprava-vrbasa-pod-pritiskom-samostalnog-sindikata
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Он је подсетио да локална власт тешко контролише текуће пословање, јер су претходници 

унапред потрошили скоро милијарду динара и оставили огромне дугове. 

- Прошле године успели смо да вратимо 100 милиона динара, а чинимо све да избегнемо 

блокаду рачуна и потпуни колапс. Тада не би било плата ни за кога, као ни било каквих 

плаћања – рекао је Глушац и указао да осим зарада, општина касни и у измирењу неких других 

обавеза попут путних трошкова за просветне раднике, плаћања домова за ученике, издвајања 

за Црвени крст… 

Љ. Малешевић 

  

Извиру стари рачуни 

Као илустрацију тешког стања у коме се налази локална самоуправа, Милан Глушац је открио 

да је управо у току претходних преговора са синдикалним представницима, једно физичко 

лице покушало да блокира општински рачун за чак 18 милиона, тачније дуг који настао још 

2010. или 2011. године. 

 

 

 

 


