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ПОТПИСАН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

ЗАШТО НИЈЕ ИЗЛАЗИО СИЖЕ?
Од изласка последњег броја нашег
листа, прошло је доста времена.
Многи су се с разлогом питали зашто? Шта је са листом? Да ли је
лист угашен?
Лист није угашен, нити ће бити и поред свих проблема са којима се уређивачки одбор сусреће. Основни разлог
неизлажења нашег и вашег, најстаријег синдикалног гласила у предузећу,
са традицијом дугом више од деценијe ипо, јесу проблеми у којима се
налази штампарија „Желнид“.
Због тога смо морали да пронађемо
другу штампарију, што је захтевало
доста времена. Tребало је ускладити
услове, квалитет и цену штампања и
дистрибуције листа.
Проблем је решен, ево нас опет!
Уређивачки одбор листа ,,СИЖЕ“

ПРЕДСЕДНИК СЖ

DRAGAN RAN\ELOVI]

P

о одласку Мирка Лазића у пензију,
на ванредној Скупштини СЖС,
одржаној 9. маја 2014. године, за
новог председника СЖС изабран је Драган
Ранђеловић, из ЈСО СТП.
Драган Ранђеловић, рођен је 12. децембра 1965. године. После завршене средње
железничке школе, од 1984. године радио
је као отправник возова у станици Београд
– перон, све до 2002. године, када постаје
оперативни помоћник шефа станице
Београд.
За председника Синдикалне организације Секције СТП Београд изабран је
2001. године. У децембру 2004. године
постављен је за вршиоца дужности председника Градског одбора железничара Бео-

града. Поред тога, Ранђеловић је био и
члан Управног одбора „Железнице Србије.“
Функцију председника ЈСО СТП обављао је од 2005. године до избора на функцију председника СЖС.
Ранђеловић је доказани и признати
синдикални активиста. Стечено искуство
и углед који ужива, добри су предуслови
за успешно вођење најрепрезентативнијег
синдиката предузећа, у овим тешким
временима.
В.Р.

РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА

LIDERSKA ULOGA S@S

P

редседниче, пре свега, честитамо
Вам на избору. Функција председника најбројнијег и најстаријег
синдиката у нашем предузећу, велика је
обавеза која са собом повлачи и велику
одговорност.
Хвала вам на времену које сте издвојили
за овај разовор, чији је циљ да читаоце нашег
листа ближе упознате са активностима како
у синдикату, тако и предузећу.
1. На самом почетку разговора замолио бих Вас да, у кратким цртама, упознате наше читаоце са планираним активностима СЖС у наредном периоду ?
СЖС жели да креира и разуме своје
чланове, нове односе, нове људе и нове
потребе. Како се те ствари буду мењале,
тако ће се мењати и организација синди-

ката. СЖС, у наредном периоду, мора носити дух промена са амбицијом да се
створи синдикат који ће бити лидер у
области железничког саобраћаја. Поред
унутарњих промена и сталног прилагођавања, СЖС мора да својим ширим
друштвеним ангажовањем профилише
време и услове у којима се ради и живи.
Изазов који стоји пред СЖС је да изнађе
начин своје оригиналности, препознатљивости и сврсисходности. Активности и
постигнути резултати синдикалног ангажовања и рада морају бити материјално
мерљиви, а да последица тога буде задовољан и срећан члан СЖС. Најтежи задатак који стоји испред нас, јесте придобијање подршке радника која се не
базира на краткорочном препознавању
личног интереса, већ на истицању прин-
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ципа солидарности и независности са
крајњим циљем да тако обједињени кроз
„реформисани“ СЖС можемо обликовати
животне услове, по жељи већине наших
чланова.
2. Крајем јуна, потписан је Анекс
Колективног уговора за ЈП „Железнице
Србије“. Замолио бих Вас за краћи
осврт на потписано, са посебним освртом на део који се односи на услове за
рад синдиката?
После одржаних преговора са пословодством, на седници РО СЖС 19. јуна
2014. године, добијена је сагласност
чланова РО да се потпише Анекс КУ за
ЈП „Железнице Србије“, што је и учињено
20. јуна 2014. године. Потписани Анекс
донео је велике промене у поглављу за
рад синдиката. Морам да истакнем да је
Одбор за преговоре (састављен од сва три
репрезентативна синдиката) све време
рада имао коректан и јединствен став по
свим питањима. На тај начин смо успели
да „одбранимо“ сва права за запослене из
важећег Колективног уговора. Новим
Анексом синдикално деловање у „Железницама Србије“ у потпуности ће бити
уређено и дефинисано. Једно од најважнијих питања за наш синдикат, без сумње
је поштовање Колективног уговора и његова примена у пракси, односно постојање
партнерског односа потписника и из тог
разлога сматрамо да ће се синдикална
сцена у нашем предузећу уредити.
3. Скупштина Србије усвојила је
нови Закон о раду који ступа на снагу
29. јула. Да ли је, по Вама, донети закон
добар, с обзиром да има оних који тврде
да је у интересу радника, док други
тврде да је уперен против радника и
колико ће нови Закон о раду убрзати
активности на доношењу новог Колективног уговора „Железнице Србије“ад?
Закон o изменама и допунама о ПИО,
као и Закон о изменама и допунама Закона о раду су, по мени, штетни за запо-
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слене, а и за незапослене грађане Србије.
Радници су сада у тежем положају, него
што су били по било ком претходном
закону. Овај Закон о раду ће довести
раднике у тежак положај, по којем су им
послодавци ауторитарне газде. Сва права
која су радници имали у претходном
периоду била су таква да су постојале
разне могућности помоћи, што по новом
нема. Нови КУ за „Железнице Србије“ ад
можемо очекивати тек по реструктуирању
нашег предузећа.
4. Рекосте да је тренутна активност
СЖС усмерена на изради нацрта новог
Статута СЖС. Докле се стигло и када
се очекује доношење новог Статута
СЖС и како ће нова организација
предузећа утицати на садашњу организацију СЖС? Да ли ће и када доћи до
нове организације СЖС?
СЖС прати и припрема се за нову
организацију предузећа и у том правцу
већ је преузео одређене кораке. Заправо,
будно пратимо развој догађаја око нове
организације предузећа и поделе на
инфраструктуру и превоз. Формирали смо
Радну групу за израду Нацрта Статута
СЖС. Израда нацрта је у завршној фази и
ја очекујем да ће око 10. августа 2014.
године, бити пуштен на јавну расправу.
Након јавне расправе, Статут СЖС ће
бити „упакован“ и као важећи акт биће
усвојен на Скупштини СЖС у септембру.
5. Можете ли нам рећи нешто конкретније о планираним редовним изборима на свим нивоима синдикалног организовања и каква су Ваша очекивања?
Избори у СЖС ће бити расписани након усвајања новог Статута СЖС. По
плану и програму, избори би започели у
октобру текуће године. Као и на свим
досадашњим изборима, очекујем учешће
свих чланова СЖС, на фер и демократским принципима.

6. Нешто о прегломазној Синдикалној сцени у предузећу. Колико, по Вама,
она утиче на ефикасност и снагу синдиката?
Кад у једном колективу имате 28 регистрованих синдиката, а само четири до пет
синдиката се озбиљно баве синдикалним
радом, онда ћете схватити оно моје
претходно изречено, да ће нови Анекс
уредити синдикалну сцену у предузећу.
И док су три репрезентативна синдиката
водила „битку“ за очување права запослених, неки синдикати су се досетили да
имају велики маневарски простор за
прикупљање нових чланова - грдно су се
преварили. Нова ЦОК-ова листа показује
да поједини „исфорсирани“ синдикати
нестају са сцене, односно њихови лидери
више не виде свој интерес у синдикалном
раду.
7. Како оцењујете сарадњу пословодства и репрезентативних синдиката
предузећа ?
Тежимо да вратимо поверење у СЖС, а
да би смо то постигли морамо да имамо
конкретне резултате, а не да се утркујемо
ко ће, пре, кога да „прода“. Треба заједно

да делујемо и, када је то потребно, заједно
интервенишемо код нашег главног послодавца, а то је Влада Републике Србије.
Наш Синдикат, на нивоу предузећа, има
утицај и заиста полако доказујемо да
синдикат, ако ради часно и има одговорно
руководство, на свим нивоима синдикалног организовања, то даје резултат и
веће поверење. Наша врата остају отворена за сарадњу са свим синдикатима, али
и за партнерски однос са послодавцем и
Владом Републике Србије.
8. Председниче, на крају разговора,
кажите нашим члановима, али и свим
запосленима у предузећу, када ће железничарима бити боље?
По природи сам оптимиста и заиста
видим светлост на крају тунела, у годинама пред нама. Сви заједно треба да се
боримо, још одлучније, да сачувамо постојећа радна права, достојанство рада, да
сачувамо здравље и животе наших радника. Наставићемо битку за примену
Колективног уговора, за плате од којих
може пристојно да се живи.
Е, кад стигнемо до ових циљева, свима
нама биће боље!
В. Радојевић

ДРАГОЉУБ СИМОНОВИЋ
РАЗРЕШЕН ДУЖНОСТИ
НА СЕДНИЦИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДРЖАНОЈ 28. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ, У НИШУ, ВЛАДА ЈЕ ДОНЕЛА ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ПРЕДЛАЖЕ
СКУПШТИНИ „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ГЕНЕРАЛНОГ
ДИРЕКТОРА СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА.
НА ОСНОВУ ТОГ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ, СКУПШТИНА „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“,
НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 31. ЈУЛА 2014. ГОД. ЈЕДНОГЛАСНО ЈЕ РАЗРЕШИЛА
ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад, ДРАГОЉУБА
СИМОНОВИЋА.
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РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР

ZNA^AJNE ODLUKE...
Одржана XXIX редовна седница Републичког одбор СЖС:
· Организовање превентивно-рекреативног одмора у 2014. години
· Издвајање средстава за помоћ члановима СЖС чији су стамбени објекти
оштећени у поплавама
· Прихваћен Предлог Анекса Колективног уговора

R

епублички одбор СЖС одржао је
19. јуна 2014. године XXIX редовну седницу. Централне теме
седнице биле су расправа о предлогу Анекса
Колективног уговора, организовање превентивно-рекреативног одмора у 2014. години и
обезбеђивање помоћи члановима СЖС чији
су стамбени објекти оштећени у поплавама.
О току преговора за закључивање Анекса Колективног уговора, извештај је поднео
Драган Ранђеловић, председник СЖС. У
ширем излагању, Ранђеловић је појаснио
разлоге који су довели до преговора за
закључење Анекса и саму садржину до
сада договорених измена Колективног уговора. Истакао је да су преговори са послодавцем почели 5. јуна ове године и да су
вођени у веома коректној атмосфери.
Одбор за преговоре репрезентативних
синдиката, имао је добру сарадњу и по
свим питањима Анекса заузимао је
јединствен став. Почетни предлог - радна
верзија коју је доставио послодавац, била
је веома неповољна, како по права запослених из радног односа, тако и по
услове за рад синдиката. Кроз преговоре,
репрезензтативни синдикати су заузели
став да нема преговора по питањима која
се односе на права запослених, пре свега
увећања зараде по основу прековременог
рада, ноћног рада, рада у сменама и дневница за службено путовање, а да се може
преговарати о смањењу издвајања за рад
синдиката, односно поглавља X Колективног уговора - „Услови за рад синдиката“. У том смислу је дефинисан и
коначни предлог Анекса колективног уговора, као акт компромиса послодавца и
репрезентативних синдиката, са циљем да
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се појединим решењима остваре одређене
уштеде, што је била тежња послодавца, а
да се са друге стране не дира у права
запослених, за шта су се залагали синдикати.
Након расправе, Републички одбор је
прихватио текст предлога Анекса колективног уговора, што је значило и „зелено
светло“ за његово потписивање.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ
На предлог Комисије за рекреативни
одмор, спортске активности и друштвени
стандард, Републички одбор је донео одлуку о издвајању средстава за организацију
превентивно - рекреативног одмора запослених, на мору, у бањама и осталим
континенталним дестинацијама. Одлуци је
претходио извештај о стању финансијских
средстава која су издвојена за ове намене,
уз напомену да, по Анексу Колективног
уговора, послодавац од 01. јула 2014. године неће више издвајати средства за
превенцију на начин како је то до сада
чинио (по члану 101. Колективног уговора), тако да ћемо моћи да рачунамо само
на средства која ће бити обезбеђена закључно са исплатом зараде за месец јун
2014. године. У складу са овом чињеницом,
Комисија за рекреативни одмор је предложила, а Републички одбор прихватио да
се превенција реализује на следећи начин:
МОРЕ
- У објектима Угоститељско туристичког предузећа „Таластурс“ у Шушњу
и Бару, за 110 особа, у периоду од
05. јула – 06. септембра 2014. године.

Цена пуног пансиона износи 2.204,oo
динара дневно. Обезбеђен је трансфер
од железничке станице Бар до Шушња
и Сутомора и натраг.
Тел: 0038230312182
- У хотелу „Бисерна обала“ у Чању,
Затворено акционарско друштво „Рекреатурс“, за 100 особа, у периоду од
12. јула. – 23. августа 2014. године
Цена полупансиона (на бази шведског
стола) износи 2.820,оо динара дневно
Тел: 014/228-111; 062/8063029
За преостала расположива средства,
Републички одбор је донео одлуку да се
превенција организује у бањама и осталим
континенталним дестинацијама и овластила Председништво да са даваоцима услуга сачини одговарајући уговор. На предлог Комисије за рекреативни одмор,
Председништво СЖС је на седници одржаној 29. јула 2014. године донело одлуку да
се овај део превенције организује на
следећи начин:
БАЊЕ
- Сокобања, објекти Туристичке агенције „Kiss and travel“, за 70 особа, у
периоду од 16. августа – 04. октобра
2014. године
Цена пуног пансиона износи 1.800,оо
динара дневно
Тел: 018/833138; 064/856-071
- Бања Врујци, хотел „Врујци“, 40
особа у периоду од 16. августа 2014.
године. Цена пуног пансиона износи
2.410,оо динара дневно
Тел: 014/342-62-87
ПЛАНИНЕ
- Златибор, Туристичка агенција „Ања
Турс“, Вила „Мина“, за 70 особа, у
периоду oд 16. августа – 04. октобра
2014. године. Цена пуног пансиона
износи 2.000,оо динара
Тел: 031/841-186; 062/188-12-17
Напомињемо да је Синдикат железничара Србије са свим наведеним даваоцима услуга договорио могућност да објек-

те могу користити и чланови породице
запосленог који добије ваучер, под истим
условима и по истој цени, уз претходну
најаву и договор са даваоцима услуга.
Синдикат железничара Србије пажљиво
је пратио ситуацију везану за катастрофалне поплаве које су у мају задесиле
Србију, с обзиром да велики број железничара живи у областима захваћеним овом
природном катастрофом. По добијању
извештаја од стране председника синдикалних организација, сачињена је процена броја људи којима је неопходна помоћ
за отклањање последица поплава, тако да је
Републичком одбору предложено да се за
те намене издвоје одређена финансијска
средства, у складу са финансијским могућностима Синдиката железничара Србије.
Републички одбор је донео одлуку да се за
помоћ члановима СЖС, по овом основу, за
отклањање последица поплава на стамбеним објектима, издвоје финансијска
средства до милион динара и да се
члановима, који остваре то право, доделе у
најкраћем року. Целокупан поступак прикупљања захтева и доделе помоћи реализовала је Комисија фонда солидарности
СЖС.
Треба напоменути, да је Синдикат железничара Србије као прву помоћ, на рачун
Владе Републике Србије уплатио средства
од 50.000,оо динара.
П. Спасић

ЈСО ТКС

СПОРТСКИ СУСРЕТИ НА
ЗЛАТИБОРУ
Одбор ЈСО ТКС донео је одлуку да се
традиционални спортски сусрети запослених у Сектору за ТКП и ове године
организују на Златибору, у сарадњи са
Туристичком агенцијом „Ања Турс“.
Спортски сусрети ће се одржати у периоду од 27. до 30. августа 2014. године.
В.Р.
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СТАТУТ СЖС

DUG PUT DO
NAJPRIHVATQIVIJIH RE[EWA
Израда Нацрта Статута Синдиката железничара Србије

R

епублички одбор СЖС формирао
је Радну групу за израду Нацрта
Статута, коју чине чланови Председништва СЖС и по један представник
сваке ЈСО. Повод за израду новог Статута
је потреба да СЖС своју организациону
структуру и деловање усклади са најављеним организационим променама у предузећу „Железнице Србије“ а.д, које ће
уследити као последица процеса реструктурирања, као и променама у одељку X
Колективног уговора – „Услови за рад
синдиката“, насталим након потписивања
Анекса Колективног уговора. Један од
разлога, у новим околностима деловања, за
израду новог Статута је и тај што нас у
последњем кварталу ове године чека
расписивање редовних избора на свим
нивоима у СЖС, тако да је неопходно да се
у изборе уђе са новим Статутом и дефинисаним односима унутар СЖС, за наредни петогодишњи период.
У овој фази рада Радне групе није
могуће предвидети коначна решења у
радној верзији Нацрта Статута, али се могу
навести до сада утврђени принципи који су
основ за дефинисање организационе структуре СЖС, а то су:
- Да је Синдикат железничара Србије
јединствена
организација
за
територију Републике Србије, коју
чине чланови организовани у
синдикалне органи-зације код ВИШЕ
послодаваца,
- Да је одлучујући принцип деловања
СЖС преко делатности, тако да СЖС,
као јединствена организација за територију Републике Србије, основне
прин-ципе деловања остварује преко
синдикалних организација организованих у ЈСО, а специфичне интересе
делатности остварује преко одбора
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Јединствених синдикалних организација (ЈСО) за инфраструктуру и одбора Јединствених синдикалних организација (ЈСО) за превоз.
- У складу са претходним принципом,
деловаће два одбора у оквиру јединственог СЖС, Одбор ЈСО за инфраструктуру и Одбор ЈСО за превоз.
Циљ најављених промена у Статуту је
да СЖС буде ефикаснија и рационалнија
организација, способна да се прилагођава
сваком будућем организационом моделу
„Железнице Србије“ а.д, а да истовремено
преко деловања синдикалних организација,
ЈСО-а и Одбора СЖС чворова омогући
свим својим члановима активно учешће у
раду организације.
Након израде радне верзије Нацрта Статута од стране Радне групе, она ће ићи на
јавну расправу по свим организационим
деловима СЖС, тако да ће сваки члан моћи
да да примедбе и сугестије, како би дошли
до најоптималнијих решења.
По завршетку јавне расправе, Републички одбор ће, на предлог Председништва, усвојити предлог Статута, који ће
потом ићи на усвајање на Скупштини
СЖС. Одмах по усвајању Статута, биће
расписани редовни избори за наредни
петогодишњи период, на свим нивоима
организовања СЖС.
П. Спасић

POTPISAN ANEKS
KOLEKTIVNOG UGOVORA
• Одбрањена права запослених
• Измењени услови за рад синдиката
• Анекс Колективног уговора почео да важи од 01.07.2014. године

N

а захтев послодавца, почев од
05. јуна 2014. године, одржани су
преговори за закључивање Анекса
Колективног уговора за ЈП „Железнице
Србије“.
У складу са одредбама Закона о раду,
репрезентативни синдикати (Синдикат
железничара Србије, Синдикат извршних
служби српских железница и Синдикат
радника железничке инфраструктуре Србије), образовали су Одбор за преговоре,
који су чинила 6 члана СЖС и по 3 члана
остала два репрезентативна синдиката.
Послодавац је, у циљу ефикасности, наметнуо „оштар“ темпо рада, тако да су
преговори трајали до 20. јуна 2014. године,
када је Анекс Колективног уговора потписан од стране сва три репрезентативна
синдиката.
Одбор за преговоре репрезентативних
синдиката, пре почетка рада, постигао је
договор о јединственом наступу према
послодавцу и заузимању јединственог
става по свим питањима које третира
Анекс, у циљу максималне заштите интереса запослених. Због озбиљности и тежине измена Колективног уговора, које је
предложио послодавац и доставио кроз
радни материјал, Одбор за преговоре
репрезентативних синдиката донео је
одлуку да у преговарачки процес укључи и
синдикате који нису репрезентативни, да
би се што више представника запослених
укључило у решавање питања од заједничког интереса за запослене. Поред
Независног синдиката железничара Србије,
у који је учлањено више од 10% запослених и који је, као такав, позван на
сарадњу на основу члана 252. Закона о
раду, позив за сарадњу упућен је и Унији
синдиката српских железница, Регионалном гранском синдикату Железнице
Србије, Синдикату ЖТП-БГД „Независност“ и Синдикату машиновођа. Председници наведених синдиката позвани су да

присуствују седници Одбора за преговоре
05. јуна 2014. године и да узму учешће у
раду, као и да за седницу припреме ставове
својих синдиката у везио предлога Анекса
Колективног уговора који је доставио послодавац. Позиву су се одазвали председник Синдиката ЖТП-БГД „Независност“
Зоран Вучковић и председник Синдиката
машиновођа Милорад Стаменић. Председник Уније синдиката српских железница, Бранислав Петровић, доставио је у
писаној форми ставове Уније, док се
председници Независног синдиката железничара Србије и Регионалног гранског
синдиката железнице Србије, нису појавили на састанку, нити су у било каквој форми доставили ставове својих синдиката.
Истовремено, нису Одбору за преговоре и
широј синдикалној јавности доставили
образложење за одбијање сарадње, што су
репрезентативни синдикати протумачили
као гест избегавања одговорности да се, у
овако деликатној ситуацији, када је на
столу предлог послодавца за измене
Колективног уговора који у неким деловима суштински мења и угрожава положај
и права запослених и синдиката, преузме
обавеза да се у сарадњи са репрезентативним синдикатима нађу, тренутно, најоптималнија решења, како за запослене
тако и за функционисање синдиката.
Предлог послодавца био је веома рестриктиван, у погледу одређених права које
запослени и синдикати имају, по важећем
Колективном уговору, тако да је послодавац предлагао смањења по основу увећања
зарада запослених за прековремени рад,
ноћни рад, рад у сменама и укидање дневница за службено путовање. Кроз преговоре, репрезентативни синдикати заузели
су став да нема преговарања по питањима
која се односе на права запослених која гарантује важећи Колективни уговор, а пре
свега оних која се односе на увећање зараде по основу прековременог рада, ноћног
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рада, рада у сменама и дневница за службено путовање, а да се може преговарати о
смањењу издвајања за рад синдиката, односно поглављу X Колективног уговора „Услови за рад синдиката“.
Од најзначајнијих измена Колективног
уговора, дефинисаних Анексом, треба
издвојити иземену члана 60. који омогућава генералном директору да са појединим запосленима може уговорити основну зараду у већем износу. Анексом је
дефинисано да се ово право може користити изузетно и додат нов став који предвиђа да ће прецизна разрада критеријума за
увећање зараде по овом основу, бити
утврђена посебним актом, уз претходно
прибављено мишљење репрезентативних
синдиката, што је новина у односу на досадашње решење. Затим, изменом члана
62. исправљен је досадашњи пропуст када
су у питању радници ЗОВС-а, тако да су у
остваривању права на увећање коефицијента од 0,15 обухваћени и запослени у
Сектору ЗОВС који раде на пословима на
одржавању возних средстава и који својим
потписом гарантују безбедност возних
средстава за саобраћај. Измене је претрпео
и члан 80. који се односи на накнаду
трошкова превоза долазак на рад и повратак са рада, тако што се највећа удаљеност
између места становања и места рада
одређује на 30 километара, с тим што ће се
посебним актом послодавца ближе
регулисати право запослених на накнаду
трошкова по овом основу, уз претходно
прибављено мишљење репрезентативних
синдиката. Анексом је члан 90. Колективног уговора дефинисан повољније за
запослене од досaдашњег решења, с обзиром да права на накнаду трошкова које
дефинише овај члан имају и запослени који
своје редовне послове обављају у возу, на
удаљености мањој од 30 километара од полазне станице, у зависности од важности
реализације реда вожње, што ће утврдити
посебним актом генерални директор или од
њега овлашћено лице.
Члан 101. Колективног уговора, на основу кога је послодавац синдикатима уплаћивао у Фонд превенције радне инвалидности и рекреативни одмор износ од 0,2%
масе средстава исплаћених на име зарада,
брисан је, тако да ће синдикати убудуће,
уколико желе да задрже овакав вид превенције, то морати да финансирају из сопствених средстава.
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Најзначајније измене претрпело је поглавље X Колективног уговора - „Услови за
рад синдиката“. Репрезентативни синдикати су пристали на значајно смањење права и давање финансијских средстава из разлога које смо навели, да би се сачувала
права запослених, пре свега у делу зарада,
уваћања зарада и других примања. Издвајања послодавца средстава за рад синдиката из члана 129. Колективног уговора,
смањена су са 0,3% на 0,15% масе средстава за зараде. Затим, у делу коришћења
просторија за рад синдиката, право је
условљено бројем чланова синдиката, а
лимитирано је и коришћење просторија за
рад синдиката по железничким чворовима.
Новина у односу на досадашња решења је
могућност да репрезентативним синдикатима, у складу са расположивим могућностима послодавца, послодавац може дати на коришћење и друге просторије уз
наплаћивање свих споредних трошкова и
трошкова закупа. Висина закупнине биће
регулисана одлуком надлежног органа послодавца, по бенефицираној цени.
Анексом Колективног уговора прецизирано је право синдиката, односно носилаца
функције, да се баве синдикалним радом,
тако што репрезентативни синдикат има
право да, на сваких започетих 500 чланова,
одреди једног запосленог који ће обављати
синдикалну функцију и за време мандата
бити ослобођен обављања послова за које
је закључио уговор о раду. На захтев
репрезентативног синдиката, генерални
директор може одобрити да репрезентативни синдикат на сваких 500 чланова
одреди два запослена који ће обављати
синдикалне функције и имати право на
плаћене часове рада, у трајању од једне по-

ловине радног времена месечно. Такође је
ограничен број сати које синдикати могу
користити за одржавање састанака, како
органа синдиката, тако и по железничким
чворовима. Брисан је и члан 125. Колективног уговора, који је обавезивао послодавца да представницима синдиката који
одлазе ван места боравка, односно рада за
потребе синдиката, издаје налог за службено путовање и исплаћује средства за покриће трошкова путовања (дневнице).
Измењен је и члан 130. Колективног уговора, тако да је Анексом предвиђено да генерални директор, ради обезбеђивања услова за рад репрезентатаивних синдиката,
одређује, на предлог синдиката, по једног
запосленог ради обављања административно-техничких послова за потребе синдиката.
У анализи потписаног Анекса Колективног уговора, у зависности од намера и угла
гледања, има различитих ставова и запослених и синдиката. Од одобравања до оспоравања, од реалних до злонамерних и

све ће тако бити док ускоро не седнемо
поново за преговарачки сто, ако се има у
виду да је усвојен Закон о изменама и допунама Закона о раду.
Што се Синдиката железничара Србије
тиче, овај анекс схватамо као компромис
репрезентативних синдиката и послодавца,
као нешто што је било наметнуто у склопу
реализације политике Владе у области рада
и радних односа, уз констатацију да се он
није могао избећи, односно да би одбијање
учешћа у преговорима нанело више штете
синдикатима и запосленима него резултати
преговора преточени у овај анекс. Као и у
свим преговорима, ни једна страна не може бити задовољна у потпуности и морала
се одрећи дела својих захтева, у циљу изналажења најприхватљивијих решења.
У овом тренутку, имајући у виду све
околности у којима су се преговори одвијали, почев од политичких, друштвених,
синдикалних, са аспекта репрезентативних
синдиката, постигли смо највише што смо
у овом тренутку могли.
П. С.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

SOCIJALNI DIJALOG U
@ELEZNI^KOM SEKTORU U
ZEMQAMA ZAPADNOG BALKANA
• Стање у железничком сектору - услови за рад компаније у контексту економске ситуације земље
• Стање социјалног дијалога кроз однос између менаџмента и синдиката у оквиру компаније
• Структура синдиката у оквиру компаније и на националном нивоу
• Структура компанија и социјални дијалог у железничком сектору у најразвијенијим земљама ЕУ

U

Сплиту, у Републици Хрватској,
од 16.–18. juna 2014. године, одржана је међународна конференција - семинар на тему социјалног дијалога
у железничком сектору у земљама западног
Балкана. Конференцију су организовали
Европска федерација транспортних радника (ЕТФ), Заједница европских железничких и инфраструктурних компанија
(ЦЕР) и Европска академија за еколошки
саобраћај (ЕВА), уз подршку Европске
Уније. У раду конференције – семинара,

учествовале су делегације послодаваца и
синдиката Хрватске, Словеније, Србије,
Босне и Херцеговине, Македоније, Црне
Горе, Бугарске и Републике Српске, као и
представници железница и синдиката Немачке, Француске, Шведске и Велике Британије.
Делегацију Србије чинили су, испред
послодавца Јовица Трајковић, помоћник
генерaлног директора за зависна предузећа
и Светлана Бурић, саветник генералног
директора за рад синдиката, а испред
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Синдиката железничара Србије, Предраг
Спасић, генерални секретар, Слободан
Максимовић и Радомир Радусин, чланови
Председништва СЖС.
По први пут се десило да извештаје у
оквиру тема које је обрађивао семинар
заједнички подносе послодавци и синдикати. Циљ семинара био је да се кроз
анализу међусобног односа менаџмента
железничких компанија и синдиката, а у
контексту стања у железничком сектору
сваке земље понаособ, утврди ниво развијености социјалног дијалога у односу на
развијене земље Европске Уније. За земље
кандидате за чланство у Европској унији,
ово је била прилика да се упознају са
стандардима које у овој области треба
испунити и начинима и методама које
треба применити у остваривању крајњег
циља, чланства у Европској Унији.
Након подношења извештаја представника железничких компанија о стању у
железничком сектору, констатовано је да су
проблеми у земљама западног Балкана
готово идентични. Лоше стање инфраструктуре и возних средстава, низак ниво привредног развоја који условљава недовољну
искоришћеност капацитета и недостатак
посла, лоша квалификациона и старосна
структура запослених и недовршен процес
реструктурирања негативно утичу на перспективу даљег развоја. Такво стање захтева већи степен сарадње послодаваца и
синдиката, кроз квалитетан социјални дијалог, у циљу превазилажења проблема и
ублажавања последица негативних трендова развоја.
Извештај делегације Србије изазвао је
посебну пажњу присутних, нарочито представника немачких железница, пре свега
због чињенице да још увек делујемо као
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јединствена компанија, за разлику од свих
земаља у окружењу које су већ извршиле
поделу својих компанија на више делова.
Анализиране су предности и недостаци
свих, до сада познатих организационих
модела, а констатовано је да је наша предност што нисмо журили са завршетком
процесa реструктурирања по сваку цену,
тако да смо у прилици да користимо и позитивна и негативна искуства земаља које
су се определиле за различите моделе
унутрашње организације. Са синдикалног
аспекта, интересовање се односило на
разлог постојања великог броја синдиката
унутар Железнице Србије, законску регулативу у области синдикалног деловања,
услове за остваривање репрезентативности
и актере социјалног дијалога на националном нивоу.
Представници немачких, француских,
шведских и британских железница, у својим презентацијама изнели су принципе
функционисања железничког саобраћаја,
правце даљег развоја и однос са другим
видовима саобраћаја. У односу на нас,
налазе се на високом степену развоја, са
великим учешћем у бруто друштвеном
производу кроз, за наше прилике, невероватан годишњи приход у превозу путника и робе. Тржишни принципи пословања,
до најситнијих детаља регулисан социјални дијалог, у комбинацији са интервенцијом државе у креирању развојне политике, дају одличне пословне резултате и
железницу чине најзначајнијим фактором у
саобраћајном систему. Презентовани су и
различити модели учешћа социјалних партнера у колективном преговарању, пре
свега са аспекта услова за остваривање
репрезентативности, услова за оснивање и
рад синдиката, тако да се поједина решења

могу применити и на наше прилике у циљу
„сређивања“ синдикалне сцене и смањења
броја синдиката.
Семинар у Сплиту је наставак активности од стране институција Европске

Уније, Европске федерације транспортних
радника, Заједнице европских железничких
и инфраструктурних компанија и Европске
академије за еколошки саобраћај, са циљем
да се достигнућа развијених земаља, у
области развоја железничког саобраћаја и
саоцијалног дијалога, пренесу на земље
западног Балкана, што ће допринети већем
међусобном повезивању и заједничком деловању, као и испуњавању услова за
чланство у Европској унији. Синдикат
железничара Србије ће учествовати у свим
активностима које могу допринети даљем
развоју социјалног дијалога и вршиће притисак на послодавца да се социјални дијалог одвија у складу са прихваћеним међународним стандардима.
П. С.

USVOJEN ZAKON O IZMENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O RADU
Упркос протесту синдиката и аргументованих
критика појединих решења неповољних за запослене

S

авез самосталних синдиката Србије и УГС „ Независност“, одржали
су велики протест на дан када је
Скупштина Републике Србије започела
расправу о Предлогу Закона о изменама и
допунама Закона о раду, који је усвојила
Влада Републике Србије. Поред свих недостатака и неповољних решења које сам
предлог садржи, највећа замерка синдиката
односи се на непоштовање процедуре која
је морала претходити усвајању Предлога
закона, пре свега када је у питању неучествовање Социјално-економског савета на,
законом предвиђен начин, неуважавање
примедби синдиката и изостанак праве јавне расправе.
Упркос протесту синдиката и аргументованих критика појединих решења неповољних за запослене, Скупштина Републике
Србије је, по кратком поступку и готово
без праве расправе, усвојила Закон о изменама и допунама Закона о раду.
Време које је пред нама, показаће ко је
био у праву: Влада и послодавци који тврде
да ће усвојене измене позитивно утицати
на флексибилност запошљавања, смањење

броја незапослених и привлачење страних
инвестиција или синдикати који су уверени
да је закон лош и да ће запослени врло брзо
осетити негативне последице његове примене, уз чињеницу да закон не може бити
одлучујући фактор у спровођењу политике
запошљавања, побољшања услова за привлачење страних инвестиција и успешнији
економски развој и привредни раст.
С.П.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

^ETVRTI @ELEZNI^KI PAKET
Организационо социјални проблеми у земљама југоисточне Европе

U

Словенији, у месту Подчетрек, од
29. јуна - 01. јула. 2014. године,
одржан је Међународни РегиоФорум синдиката југоисточне

нални
Европе.
Организатор форума у Словенији је
Фондација Фридрих Еберт (ФЕС) уз подршку Синдиката железничара Словеније
(учешће свих 6 синдиката у железницама
Словеније).
У раду Међународног Форума, поред
домаћина учествовале су и делегације из
Србије, Хрватске, Црне Горе, Македоније,
Републике Српске, Бугарске, Румуније.
Делегацију Србије чинили су Драган
Ранђеловић, председник СЖС и Радомир
Радусин, члан председништва СЖС.
Тема форума је била „Четврти железнички пакет“, а након дводневног рада
учесници форума усвојили су заједничку
изјаву:
Регионални Форум железничких синдиката југоисточне Европе подржава напоре
ЕТФ-а да се у оквиру правног оквира 4. железничког пакета уведу предлози од стране
ЕТФ-а, који дају овлашћење особљу из
железничких предузећа и да се очува и
побољша ниво сигурности за посао у овим
компанијама.
У вези са овим, Регионални Форум железничких синдиката југоисточне Европе :
· Одбија било какву врсту мешања у
организацији унутрашњег железничког путничког саобраћаја
· Захтева да се не мења Уредба (ЕЦ) бр.
1370/2007 о железничком јавном путничком превозу, друмском и да се
одржи принцип „слобода избора“ надлежних органа о начину како да се
организује јавни саобраћај (директно
обавештавање/позиви) који се гарантују Протоколом 26 Лисабонског Споразума.
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· Позива да се заустави притисак ЕУ за
либерализацијом јавних услуга, укључујући и јавни превоз који је у надлежности државе и осуђује недостатак
комплетне и јасне оцене утицаја либерализације јавних услуга.
· Истиче да конкуренција у железничком путничком превозу једино подстиче профитабилне пруге и/или одређени
део дана који се губи за комплетну понуду услуга путницима, без обзира на
принцип универзалности и доступности услуга јавних услуга.
· Нарочито се противи слабом догматичном приступу којим се захтева комплетно одвајање управљача инфраструктуре од железничког оператера.
· Инсистира на чињеници да успостављање две административне структуре
има велике финансијске трошкове, а
афирмативан узајамни утицај на дугорочна улагања у истраживање и иновације, узимајући у обзир стање инфраструктуре и возних средстава, били
би изгубљени.
· Изражава веровање да једино може
постојати један модел регулисања железница у Европи. Географски услови
и услови превоза, задаци и финансијске опције варирају од државе до
државе, тако да јединствен модел у неким државама може изазвати пуно
штете.
· Изражавају забринутост о стању сигурности, јер би се изгубила блиска
координација и комуникација између
инфраструктуре и оператера, што може довести до њихове одговорности у
случају несреће.
У вези са социјалним аспектима у имплементацији 4. железничког пакета, Регионални Форум железничких синдиката
југоисточне Европе:

· Инсистира на квалитетној заштити
радника у случају отварања тржишта и
позива на тендере. Онај ко објави
позив, обавезан је да објави услове
тендера и од њега се тражи да
обезбеди сигурност радних места и
остварених права радника, као и исте
услове рада и социјалне политике, у
случају промене оператера („трансфер
особља“).
· Истиче чињеницу да се добијање уговора о превозу заснива, пре свега, на
нижим ценама, пре него на квалитету,
посебно када одређени квалитет и адекватни социјални стандарди нису обавезни, што може довести до социјалног назадовања (социјални дампинг).
· Осуђује неспособност усклађивања са
социјалним последицама отварања
тржишта, као што је: смањење броја
запослених, повећање употребе спољних ресурса и пружање услуга подуговарања, повећање неоснованог запошљавања, повећано коришћење при-

времених радника (агенцијски радници), увећање обима рада и притисака на радном месту, прековремени
рад, итд.
· Истиче значај тржишта рада у интегрисаној железничкој компанији која
обезбеђује социјално одговорно реструктурисање и обезбеђује социјалну
заштиту за радника у посебним железничким занимањима, која зависе од
медицинских критеријума, као за директне раднике на железници.
· Осуђује недостатак заинтересованости
у последицама које могу бити либерализоване по питању безбедности и
сигурности, због притиска да се смање
трошкови у области безбедности, као
што су одржавање, технички преглед,
трајање образовања, број возова.
Наредни форум биће одржан у другој
половини октобра у месту Теслић – Република Српска.
Д. Ранђеловић
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ШТА ДОНОСE ЗАКОНИ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ И ПИО?

[TA SE MEWA?

...

... У ЗАКОНУ О РАДУ

P

рема оцени Владе Србије, измене
Закона о раду требало би да омогуће лакше запошљавање и да се
Србија приближи европском законодавству,
као и да доведу до укрупњавања синдиката. Промене у закону позитивно су
оценили послодавци, страни инвеститори и
ЕУ, док су синдикати напустили социјални
дијалог и организовали протесте, тврдећи
да се изменама умањују права радника.
Новине у Закону о раду су да:

• Право на накнаду по основу минулог рада од 0,4% по години рада, искључиво код
актуелног послодавца, а не за све године
стажа,
• Право на накнаду због отказа добијеног
као технолошки вишак, минимум збир трећине зараде запосленог за сваку навршену
годину рада код актуелног послодавца,
· Право на отпремнину због одласка у пензију - не више три, већ две просечне плате
запосленог,
· Право на накнаду за ноћни рад од 26%,
али не и за сменски рад,
· Радни однос на одређено време може да
траје две, уместо као до сада годину дана,
· Право на коришћење годишњег одмора,
запослени добија после месец дана непрекидног рада, а не, као до сада, после шест
месеци
· Губи се право на накнаду за неискоришћен годишњи одмор, изузев ако запослени
добије отказ. Тада има право да, ако није
користио цео или део годишњег одмора,
добије новчану накнаду у висини основне
зараде увећане за минули рад сразмерно
неискоришћеним данима одмора,
· Смањује се број дана плаћеног одсуства
са седам на пет (венчање, порођај супруге,
тешке болести чланова породице или њихова смрт). За добровољно давање крви
следе два слободна дана,
· Током годишњег одмора запослени има
право на основну зараду увећану за минули
рад током тог месеца, а не као до сада на
просек своје зараде из претходна три
месеца,
· Током принудног одмора запослени има
право на 60% основне зараде увећане за
минули рад, а не као до сада на просек
своје зараде из претходна три месеца.
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Нова правила која доносе измене Закона о
раду осетиће одмах само они који раде код
приватника, док ће за око 100.000 запослених у јавним предузећима и даље важити „повластице“ које им доносе потписани колективни уговори.
Тако испада да су велике фирме изузете
из примене одредаба новог Закона о раду.
У Министарству рада кажу да ће нови
закон бити само доња граница онога што
раднику може да омогући послодавац, јер
им све изнад тога гарантују колективни
уговори.

...У ЗАКОНУ О ПИО
· Почев од јануара 2015. на сваких шест
месеци повећава се старосна граница за
одлазак жена у пензију, да би 2032. она
била 65. година, односно да би се изједначила са условима за мушкарце. Минималан стаж је 15 година,
· Уводи се могућност одласка у превремену
старосну пензију. Њу могу да користе сви
који имају 40 година стажа. Од 2023. у превремену пензију могу да оду мушкарци
стари 60 година, а жене са 59,6 година. За
недостајуће године живота плаћају пенале
0,34 % месечно. Пензија по овом основу
може да им се умањи максимално 20,4
одсто,
· Жена која је родила једно дете, по том
основу има право на додатних шест месеци
стажа, а она са двоје деце - једну годину.
Жена која је родила троје и више деце има
право на додатни стаж од две године.
Вера Арсенијевић

ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

BOGATI PLA^U,
@ELEZNI^ARI ]UTE

J

ош од парламентарних избора
најављује се смањење плата у јавном сектору.
Мајске поплаве су очито одложиле примену. О најављеном смањењу плата железничари много причају и страхују. Постављају
питања, да ли је и железница у том пакету,
и ако јесте, како преживети са најављеним
смањењем плата?
Просечна плата на железници је око 41
хиљаду динара, у нето износу. Свима је
знано колики су трошкови живота и да
железничари никако да саставе крај са крајем. Да не помињемо услове рада, недовољан број радника извршних служби,
губитке... Све то даје слику једног тешког
стања запослeних на железници.
Разрешен је генерални директор, очекује
се постављење новог. Проблеми на железници су велики, тешко се решавају. Решеност Владе Србије да доведе професиналца
на место директора, буди наду и подгрејава
оптимизам.
Зебња и страх запослених на железници
и даље траје. Сви очекују ребаланс Буџета
и коначно разрешење, коме ће и колико
бити смањене плате?
До тада пажљиво слушају сваку изјаву
званичника Владе, по том питању. Коментари и страх - како преживети?
Није поштено да железничари буду у том
пакету. Јесмо губиташи, то је чињеница.
Али, како послују железнице у развијеним
земљама? Колико се
улаже од стране тих држава? Каква је саобраћајна политика у тим
земљама? Какав је стандард железничара у тим
земљама?

Колике су просечне плате у неким јавним предузећима, у Србији, у односу на
железничаре? Нека јавна предузећа имају
просечне плате и преко 70 хиљада динара у
нето износу. Такође су губиташи. И још
траже повећање цена да надоместе своје
губитке. И тако годинама.
А железничари увек на дну лествице, по
примањима.
Подаци показују да су плате железничара такође испод просека плата у Републици. Просечна зарада у Србији је око
45 хиљада динара.
Сви показатељи говоре да смо на граници егзистенције. Додатно смањење плата
железничара само би још више отежало
,,голо преживљавање“. По неким слободним проценама плате железничара издржавају ,,100 хиљада гладних уста“.
Они који одлучују о томе вероватно ће
имати у виду чињеницу да они који су богатији треба више да поднесу ,,терет
спасавања Буџета“. Било би поштено.
Синдикати на железници ћуте. Требало
би да се огласе по овом питању.
Ако се нађемо у истом ,,кошу“, по усвајању ребаланса Буџета, и будемо ,,осуђени“
на смањење плата као и они ,,богати“ - тада
је већ касно.
Душан Василић

Да, боље су организовани, више улажу,
више раде, више имају...
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ЛИЧНИ СТАВ

KAKO PREVAZI]I PROBLEME?
Права вредност људског бића, у првом је реду одређена тиме,
колико и у којем смислу се ослободио од свога ЈА.
Алберт Ајнштајн

K

ако год, морамо бити искрени, па
признати да је и у синдикату дошло до одређених турбуленција.
Наиме, на видело су испливали одређени проблеми са којима се сусрећу не само
синдикати, већ и политичке организације и
удружења, што је и нормално, зар не?
Шта после свега, када се о свему изврше
анализе, на свим нивоима синдикалног
организовања?
Како даље, како отклонити узроке који
су допринели кризи у раду синдиката у
нашем предузећу, која, будимо искрени,
влада и у СЖС?
Не треба бити много паметан и наћи
право решење.
Прво и основно, једном за свагда, приликом избора за носиоце функција треба
прекинути са устаљеном праксом, још из
доба комунизма, а та пракса су такозвани
,,кључеви".
„Овај“ мора бити изабран зато што је из
организације која има највише чланова!
Има логике.
Међутим, да ли је то право мерило? Да
ли је неком пало или пада на памет да се
запита, откуд толика масовност?
Да ли је та масовност производ доброг
рада или је та масовност производ великог
броја запослених у делатности коју заступа
та организација?
Логично је да, ако једна организација
има хиљаду запослених, а друга пет стотина, да ова прва има предност.
Али, ако се то процентуално изрази,
доћи ћемо до сасвим другачијег резултата.
Он гласи да ова друга има ,,већи“ број
чланова.
Морамо добрано, реално и трезвено
изанализирати узроке кризе.
За успех су заслужни сви. Наравно, неко
мање неко више. За носиоце функција треба бирати људе од угледа и поверења, оне
којима је основни циљ интерес организације, а не лични.
Реторика, синдикална образованост,
искуство и поверење су основни елементи
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по којима треба бирати руководство синдиката. Али, да ли је баш тако, да ли је то
реалност?
Наравно да није. Из простог и једноставног разлога, што има сујетних и самољубљивих, оних који мисле да су они
синдикат и наравно, довољни сами себи.
Некоме ће засметати све ово, али нека.
Сметаће наравно оном ко се буде препознао.
Е, ко се препознао, баш му хвала.
Није ми ни у подсвести да ударам на
организацију којој припадам, само желим
исто што и огромна већина чланова хоће и
захтева: јавност у раду, борбу за интересе
чланства, а не личне.
Јавност у раду огледа се у чињеници да
сваки члан мора бити упознат са планом
рада, одлукама на годишњем нивоу, стању
финансијских средстава, приходима расходима.
Нека искуства показују да се све активности, поготову када је реч о финансијама,
спроводе у ужем кругу појединаца.
Шта рећи, ако се зна као јавна тајна, да
има носилаца функција синдикалних организација који немају именоване најближе
сараднике, иако их на то обавезују Статут и
правила о раду?
Како то да се не подносе извештаји са
синдикалних путовања? Да ли су и када
разматрани извештаји о раду и планови
рада комисија и да ли је извршена анализа
њиховог рада?

Колико се урадило по питању побољшања материјално-социјалног положаја
запослених, анализом прилива и одлива
чланства?
Има ли визије и идеје, како ће изгледати
синдикат у будућности, поготову како ће
бити организован први и најрепрезентативнији синдикат на железници, у новој
организацији предузећа?
Када је реч о праву, оно произилази из
синдикалног устава који се зове Статут и
огледа се у слободном изношењу мишљења, уважавању других мишљења и супротних ставова.
Поред тога, то право се огледа и у
захтевању одговорности од свих изабраних носилаца функција и чланова органа.
Наравно, свестан сам и личне одговорности.
Лично мислим да је тренутну ситуацију
проузроковала летаргија не малог броја носилаца функција, али и чланова органа на

свим нивоима синдикалног организовања.
Нема адекватне анализе рада, поготову
оних који послове из своје надлежности
обављају професионално, органа СЖС и
радних тела РО СЖС, у првом реду комисија које се ресорно баве одређеним
областима.
Иформисаност чланства није на потребном нивоу, пре свега због недостатка двосмерног протока информација.
Нема едукације чланства, организовања
тематских конференција, семинара и слично.
Долази време када је потребно да се
пробудимо из зимског сна.
Систем: стани-крени, корак напред, два
назад, више није прихватљив.
Будимо пре свега одговорни и искрени.
Јер, како рече Томас Џеферсон " Искреност је прво поглавље у књизи
мудрости."
Владимир Радојевић
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ПРОШЛО ЈЕ 130 ГОДИНА

Припремила:
В. Арсенијевић

ПРВИ СВЕЧАНИ ВОЗ
Након што је Србија на Берлинском конгресу добила
независност, споразумом се обавезала да ће што пре
направити и своју железничку пругу. Да би се изградио
први гвоздени пут кроз Србију требало је пре свега
срушити мит о централном непроходном ланцу. Почетак
градње пруге у јулу 1881. симболично је сребрним будаком обележио краљ Милан
Обреновић.
03. септембра 1884. године у 8:30h, први путнички воз на првој прузи у Србији
Београд-Ниш, кренуо је из Београда и за десет сати је стигао у Ниш. Прва пруга
Београд-Ниш била је солидно изграђена, дугачка 243 километра, а њена
експлоатација почела је скромно. Локомотиве и вагони били су најмодернији у то
доба.
Испраћају свечаног првог воза, окићеног цвећем и српским тробојкама, поред великог броја грађана, присуствовали су угледни гости из Беча, Будимпеште и Париза.
У почетку је било неколико возова, а цене карата су биле превисоке за Србе
осиромашене у претходним ратовима. Прва локомотива се звала “Краљ Србије”.
Када је железница добила још једну локомотиву, преименовала је “Краља Србије”
у “Милан”, а другу локомотиву је назвала “Наталија”, по именима тадашњег
српског краља и краљице…
За првог директора Српских државних железница постављен је инжењер
Димитрије Стојановић. Најстарија пруга на територији данашње Србије пуштена је
у рад августа 1854. и повезивала је Белу Цркву са делом Баната који се данас налази
у Румунији.
ПРВИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ
31. јул 1884. - Завршен је железнички мост у Београду на реци Сави, а наредног
месеца пуштена је у саобраћај пруга Земун-Београд. Мост је разаран у оба светска
рата и потом обнављан.
Први железнички мост на овом месту је био довршен 1884. године и од тада
рушен два пута. Пре њега на овом месту стајао је први београдски железнички мост
преко кога је водила пруга која је спајала Београд и Земун. Кад је тај мост отворен
1884. године, уздизао се на 6 камених стубова и био је дугачак 462м. Први пут је
порушен у Првом светском рату, обновљен 1919. Године и онда опет порушен 1941.
године.
Мост који данас стоји изграђен је после Другог светског рата, као део ратне репарације Београда. Све до изградње Новог железничког моста, био је једини Београдски железнички мост. Преко њега саобраћају возови од Срема до београдске
Главне железничке станице.

20

ЗАНИМЉИВОСТИ

Припремио: Владимир Радојевић

БАРСКОМ ПРУГОМ
• Са 14,1km дужине пруге од Београда до Ресника, дужина пруге од Београда до Бара
износи 468,9 km.
• Дужина пруге Београд - Бар на територији Србије (Ресник - Гостун) је 301,5 km, а
на територији Црне Горе 167,4 km.
• Барска пруга је једноколосечна са осовинским притискoм од 22 тоне, док је минимални полупречник кривине 300m, а највеће допуштене брзине 70 - 100km/h.
• Максимални успони на траси од Ресника до Ужица су 13, од Ужица до Прибоја 17, а
од Бијелог Поља до Подгорице, до 25 промила.
• Највиша надморска висина је у Колашину 1.030m, а најнижа у Бару, на сaмој
морској обали.
• На траси Барске пруге има укупно 254 тунела укупне дужине 114.437m. Најдужи
тунели су: „Созина“ - 6.170m, „Златибор“ - 6.160m, „Требјешница“ - 5.170m, „Голеш“ - 449m, „Островица“ - 3.831m, „Мојковац“ - 3.233m.
• Укупна дужина 206 бетонских мостова износи 10.760m, док дужина 28 челичних
мостова износи 3.833m.
• Највећи су мостови „Мала Ријека“- 498m, „Љубовиђа“ - 450m, „Увац“ - 38m.
• Станица Штрпци и део пруге у дужини од 10km, налази се на територији Републике Српске.

ЧЕФОРИЗМИ

Чедомир Ј. Митић

M Коначно је постао свој човек – са туђим мишљењем.
M Кроз живот увек идите узлазном линијом, рече Сизиф.
M Сачувајте паре кад имате – па да имате кад немате.
M Тесла је измислио струју, а ЕПС рачуне за непотрошену.
M Незапослени траже посао, а запослени траже плате. Нормално!
M Извините што смо се бранили кад сте нас напали.
M Ми Срби немамо алтернативу, али и много тога још.
M Брате, уопште не капирам фору да, ми, тек кад смо у мукама - исказујемо колико смо
сложни.
M Господо, грешке признајем, али фотељу не дајем.
M Ко укапира слободу говора, боље му је да не говори.
M Брате, у великој сам дилеми! Да ли да пијем чај од нане или „раџу“ од деде?
M Свакоме се може десити – да погрешите.
M Немојте се узнемиравати због најезде турских серија на ТВ. Неће оне трајати
петсто година.
M Имамо ми брзе пруге. Јуримо 30 на сат!
M Немојте у животу тражити и очекивати велику срећу, јер и ако вам се догоди,
бићете у проблему где да је сместите. Боље тражите малу срећу, њу можете
носити у џепу, па да вам увек буде при руци.
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
БЕОГРАД, 20.06.2014. године
На основу одлуке Републичког одбора број 821 од дана 19.06.2014. године,
Комисија фонда солидарности СЖС-а,
на седници одржаној дана 20.06.2014. године, донела је следећу

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ
ЧЛАНИВИМА СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ,
ЧИЈИ СУ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ ОШТЕЋЕНИ У ПОПЛАВАМА

Право на добијање солидарне новчане помоћи, чланови СЖС могу остварити само
за штете причињене на стамбеним објектима, чији су они власници или њихови
родитељи или родитељи брачног друга, под условом да имају стално место пребивалишта
на тој адреси.
Као доказ запослени, члан СЖС, подноси документацију у складу са чланом 14.
Правилника Фонда солидарности:
• Потврда – записник надлежног општинског органа о обиму причињене штете,
• Доказ о власништву стамбеног објекта, издат од надлежног органа - Републичког
геодетског завода, Службе за катастар непокретности (извод из поседовног листа не
старији од три месеца), или други одговарајући доказ (уговор о купопродаји
непокретности оверен од стране надлежног суда, правоснажно решење оставинског суда
о наслеђивању непокретности), за подносиоца захтева, или за родитеља или родитеља
брачног друга (ако су они власници објекта).
• Записник Комисије Синдикалне организације, којој члан припада, о изласку на лице
места, који мора да садржи опис причињене штете,
• Фотокопија личне карте (очитана лична карта), ради утврђивања места пребивалишта,
• Фотокопија три платне листице за исплату зарада за последња три месеца.
• Додатна документација на основу које се може утврдити висина причињене штете.
У случају да су оба брачна друга запослена у „Железнице Србије„ ад, и чланови
су СЖС-а, право на помоћ може остварити само један од њих.
Рок за пријем захтева за доделу помоћи је најкасније закључно са 11.07.2014. године.
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
Мирјана Благојевић
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На основу одлуке РО СЖС број 821, донете 19.06.2014. год, на 29-тој редовној седници,
Комисија за фонд слидарности радника на седници одржаној дана 18.07.2014.год,
донела је

О Д Л У К У
1.
Ред.
Број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Одобравају се средства у износу од 994.000,00 динара члановима СЖС за
отклањање последица поплава и то:
По
члану

ПРЕЗИМЕ ИМЕ
Тодоровић Владан
Стојановић Селимир
Миљковић Љубиша
Ишић Саша
Станковић Игор
Миленковић Бранко
Костић Драган
Томић Ивица
Tомић Смиљана
Митровић Снежана
Тешић Данијела
Гошић Предраг
Пешић Ратко
Ђорђевић Слађана
Михајловић Драгомир
Никодиновић Милош
Аврамовић Милијана
Маринковић Ненад
Маринковић Миливој
Нићић Драгиша
Дабижљевић Небојша
Митровић Драган
Земичеk Миодраг
Ђуричић Снежана
Благојевић Мирјана
Павловић Миодраг
Витић Небојша
Савић Саша
Првановић Дејан
Петровић Никола
Мештровић Живомир
Ранковић Влада
Маринковић Станислав

ЈСО
СТП Рума
СТП Рума
СТП Лапово
СТП Београд
СТП Београд
СТП Београд
СТП Лапово
СТП Краљево
СТП Београд
СТП Рума
СТП Рума
СТП Рума
ЕТП Краљево
ЕТП Лапово
ЕТП Лапово
ЕТП Београд
Вуча возова Београд
Вуча возова Београд
Вуча возова Лајковац
Вуча возова Косово Поље
ЗОП Ужице
ЗОП Ваљево
ЗОП Ваљево
УПЗС Београд
УПЗС Београд
УПЗС НСП Лапово
УПЗС НСП Лапово
УПЗС НСП Лапово
УПЗС Краљево
ЗОВС Лајковав
ЗОВС Земун
ЗОВС Лајковац
ЗОВС Велика Плана
У К У П Н О:

ИЗНОС
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
17.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
17.000,00
37.000,00
37.000,00
17.000,00
37.000,00
17.000,00
37.000,00
37.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
10.000,00
994.000,00

2. Средства из тачке 1 ове одлуке издвојити на терет средстава Штрајкачког фонда.
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Мирјана Благојевић

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
Драган Ранђеловић
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
На седници одржаној дана 18.07.2014. године,
Комисија за фонд солидарности радника, донела је следећу:

О Д Л У К У
1.Одобравају се позајмице члановима СЖС-а, за месец ЈУЛ 2014. године,
по списковима доставлјеним из ЈСО-а и то:
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ ЈСО
ЈСО СТП
ЈСО ЗОП
ЈСО ЗОВС
ЈСО ЕТП
ЈСО УП-ЗС
ЈСО ТКС
ЈСО ВВ

БРОЈ
ПОЗАЈМИЦА
201
154
200
83
56
52
54
800

ИЗНОС
4.020.000,00
3.080.000,00
4.000.000,00
1.660.000,00
1.120.000,00
1.040.000,00
1.080.000,00
16.000.000,00

2. Спискови ЈСО-а су саставни део ове одлуке.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
Одобрена солидарна бесповратна новчана помоћ
за ЈУЛ 2014. године, на састанку одржаном 18.07.2014. године
Ред.
Број
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

По
члану
4.3
4.3
4.6
4.4
4.4
4.3
4.3
4.4
4.4
8.14
4.6
4.6
4.3
4.3
4.3

ПРЕЗИМЕ ИМЕ
Морошан Радован
Бодваи Саша
Бургић Сања
Спасић Небојша
Грчић Љиљана
Николић Слободан
Јелић Дејан
Марковић Раде
Захарић Божо
Станковић Марко
Маквић Слободан
Суботић Милан
Тешовић Миленко
Станковић Славиша
Плојовић Милица

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ
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ЈСО
СТП Зрењанин
СТП Зрењанин
СТП Београд
СТП Ниш
СП Лапово
СТП Рума
ЗОВС Макиш
ЗОВС Београд
ЗОВС Рума
ЗОП Ср.Митровица
ЗОП Ср.Митровица
ЗОП Ср.Митровица
ЕТП Београд
ЕТП Ниш
Вуча возова Београд
У к у п н о:

ИЗНОС
20.000,00
23.000,00
20.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
18.000,00
14.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
30.000,00
307.000,00

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

РЕД. БРОЈ

–

БЕОГРАД 09.07.2014. године

НАЗИВ СИНДИКАТА
СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ИЗВРШНИХ СЛУЖБИ СРПСКИХ ЖЕЛ ЕЗНИЦА
СИНДИКАТ РАДНИКА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СРБИЈЕ
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА
СИНДИКАТ ИНВАЛИДА РАДА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ОПЕРАТИВНЕ СЛУЖБЕ БЕОГРАД
СИНДИКАТ УДРУЖЕНИХ ЖЕЛЕЗНИЧАРА
АСНС ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЖЕЛ. САОБРАЋАЈУ
РЕГИОНАЛНО ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
АСНС ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ
СИНДИКАТ ЖТП БГД НЕЗАВИСНОСТ
СИНДИКАТ СТРУЧНИХ С ЛУЖБИ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА
СИНДИКАТ НОВИНАРА ЖТП БЕОГРАД
УЈЕДИЊЕНИ НЕЗАВИСНИ ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ПРЕВОЗА ПУТНИКА СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА
СИНДИКАТ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ РАДНИКА ПРЕВОЗА РОБЕ
СИНДИКАТ ВУЧЕ СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА
СРПСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА 1884
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ВОЈВОДИНЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ ПРВИ МАЈ
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА ВОЈВОДИНЕ
СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА СОЛИДАРНОСТ УЖИЦЕ
СРБИЈА КАРГО СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА
СИНД. ОРГ. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ ЕТП НИШ
СИНДИКAТ ПРЕПОРОД ЖЕЛЕЗНИЦЕ
НИСУ ЧЛАНОВИ
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ
V

B
U
M
X
Đ
Ž
D

ИДЕНТИФИКАТОР
1,5,6 , А, К
L
9, Đ, M
4
2
3
8
7
N
C
T
E
J

ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ СИНДИКАТА У „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
СА БРОЈЕМ ЧЛАНОВА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ЈУН 2014. године
БРОЈ ЧЛАНОВА
5248
1821
237 8
1859
967
37
41
28
10
784
67
798
153
312
6
6
0
165
0
0
78
6
11
56
17
22
0
0
3292
17 777
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SLAVA S@S

CAR KONSTANTIN I CARICA JELENA

НАШИ ΔАНИ
Владислав Петковић Δис
(песма написана 1910. године)
Развило се црно време опадања,
Набујао шљам и разврат и пороци,
Подиг'о се трули задах пропадања,
Умрли су сви хероји и пророци.
Развило се црно време опадања.

Своју мудрост расточисмо на изборе,
Своју храброст на подвале и обеде,
Будућности затровасмо све изворе,
А поразе прогласисмо за победе.
Своју мудрост расточисмо на изборе.

Прогледале све јазбине и канали,
На високо подигли се сутерени,
Сви подмукли, сви проклети и сви мали
Постали су данас наши суверени.
Прогледале све јазбине и канали.

Место светле историје и гробова,
Васкрсли смо све пигмеје и репове;
Од несрећне браће наше, од робова,
Затворисмо своје очи и џепове.
Место светле историје и гробова

Покрадени сви храмови и ћивоти,
Исмејане све врлине и поштење,
Понижени сви гробови и животи,
Упрљано и опело и крштење.
Покрадени сви храмови и ћивоти.

Остала нам још прашина на хартији,
К'о једина успомена на џинове;
Сад сву славу пронађосмо у партији,
Пир поруге дохватио све синове.
Остала нам још прашина на хартији.

Закована петвековна звона буне,
Побегао дух јединства и бог рата;
Обесисмо све празнике и трибуне,
Гојимо се од грехова и од блата.
Закована петвековна звона буне.

Под срамотом живи наше поколење,
Не чују се ни протести ни јауци;
Под срамотом живи наше јавно мнење,
Нараштаји, који сишу к'о пауци.
Под срамотом живи наше поколење.

Од пандура створили смо великаше,
Δостојанства поделише идиоти,
Лопови нам израђују богаташе,
Мрачне душе назваше се патриоти.
Од пандура створили смо великаше.

Помрчина притиснула наше дане,
Не види се јадна наша земља худа;
Ал' кад пожар подухвати на све стране,
Куда ћемо од светлости и од суда!
Помрчина притиснула наше дане.

