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130 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА

СТИГАО ПРВИ „ШВАЈЦАРАЦ“!
Први електромоторни воз швајцарског произвођача ŠTADLER, модел FLIRT III испоручен је
Железницама Србије. Железнице Србије су за потребе регионалног путничког саобраћаја на
електрифицираним пругама Србије, из кредита Европске банке за обнову и развој у износу од 99
милиона евра, купиле укупно 21 електромоторну гарнитуру овог типа. Прва електромоторна
гарнитура стигла је у Србију, у Београд, у касним вечерњим сатима 19. септембра текуће године и
добила серијски и редни број 413/417-001/002. Друга гарнитура, задржала се на неколико дана у
Берлину, где је представљена на највећем међународном сајму транспорта INNOTRANS од 23. до 26.
септембра 2014. године.
Ови возови су, као и популарне „Рускиње“ серије 711, велики корак у текућој модернизацији
српских железница. „Флота“ од 12 нових дизел моторних возова руске производње и 21 новог
електромоторног воза швајцарске производње, велики је искорак на путу ка модернизацији
српских железница. Ови возови значајно ће подмладити железнички возни парк Србије и
растеретити старе дизел моторне и електро моторне гарнитуре.

Нови, супермодерни нископодни воз ŠTADLER FLIRT III огледало је „железничке моде“. Воз је
састављен од двоје моторних кола са управљачницама и две приколице. Капацитет воза је 465
путника, од тога 12 седишта првог разреда, 212 седишта другог разреда, 11 помоћних седишта и 230
места за стајање. Нови воз оспособљен је за развијање брзине од 160 km/h. Клима уређај, спољни и
унутарњи видео надзор, антидимни аларми, вакуумски тоалет, утичнице од 230V дуж путничког
простора, WIFI рутер и електрична клизна врата прилагођена уласку/изласку особа са
инвалидитетом, погодности су које овај воз пружа својим будућим путницима.
Да подсетимо, у току је обука радника „Железнице Србије“ за руковање новим возовима, као и за
одржавање. Возови ће се одржавати у Техничко путничкој станици у Земуну, у којој се за њих
припремају нове хале и погони за одржавање.
Други воз ове серије, у Србију ће стићи после обављених брзинских пробних вожњи у Румунији, а
осталих 19 возова у Србију ће стићи до септембра следеће године, тако што ће од јануара 2015.
године месечно стизати два воза, сваких 15 дана. Сви возови ће бити парцијално укључивани у
саобраћај, после обављања типских и брзинских испитивања и добијања употребне дозволе.
Очекује се да први воз буде укључен у саобраћај од новог реда вожње, половином децембра ове
године, а незванична је информација да ће саобраћати на ICS возу 591/590 за Ниш.
И док се жељно ишчекује долазак преосталих 20 електромоторних гарнитура, сви објективи
фотоапарата српских љубитеља железнице упрти су у први воз (за сада).
Вељко Весић

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР

VRELA I JESEN I ZIMA

Смена извршних директора. Јавна расправа о Нацрту новог Статута СЖС.
Накнада путних трошкова. Нови рок за доношење Статута.
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ридесета редовна седница Републичког одбора СЖС, требало је да се
одржи 9. септембра, међутим, због
недостатка кворума била је информативног
карактера.
Разлог због кога планирана седница није
одржана, лежи у чињеници да поједини
чланови РО нису добили телеграм, као и
због опструкције од стране дела пословодства.
На поменутој седници председник
СЖС, Драган Ранђеловић, присутне чланове Одбора информисао је о актуелностима
у предузећу и синдикату.
Тридесет прва седница на којој је присуствовало двадесет девет чланова РО,
одржана је 22. септембра.
У уводном делу седнице председник
СЖС, Драган Ранђеловић, информисао је
чланове РО о актуелностима у предузећу,
истакавши притом да је дошло до смене
двојице извршних директора, Предрага
Јанковића и Светозара Ћапина.
Ранђеловић је нагласио да синдикат са
сменама извршних директора нема ништа,
али да се њихова смена негативно рефлектује на пословање предузећа. „С обзиром на
тренутно стање, очекује нас врела и јесен и
зима“, рекао је председник СЖС.
Ранђеловић се потом осврнуо на
састанак са помоћником генералног директора за рад са синдикатима, као и на примања синдикалних функционера који своје
функције обављају професионално.
ПОМОЋ ПОПЛАВЉЕНИМА
Осврнувши се на тренутну ситуацију у
поплављеним подручјима, Ранђеловић је
рекао да је неопходо проверити да ли има
угрожених железничара, како би им се
пружила адекватна помоћ. Нагласио је да је
СЖС из својих финансијских средстава
издвојио милион динара, као помоћ пострадалима током мајским поплава.
Донације које је СЖС добио од син-

диката железничара Македоније (500 евра) и
Синдиката Пољских железничара (900
евра), преусмерене су у Фонд солидарности
СЖС, који је додељивао помоћ члановима
СЖС страдалим у мајским поплавама.
Помоћ је дељена у две категорије, у износима од 17 хиљада и 37 хиљада динара.
Када је реч о активностима у синдикату,
Ранђеловић је рекао да рекреација тече по
плану, да је већи део ЈСО-а одржало радничко спортске игре, док је највећа активност усмерена на израду Нацрта Статута
СЖС.
Одлука која је донета 28. марта 2014.
године, а односи се на динамику доношења
новог Статута СЖС, није могуће реализовати због ситуације у предузећу, односно,
нема поузданих информација о будућој
организацији предузећа.
Нацрт новог Статута завршен је 31.
августа текуће године и РО је донео једногласну одлуку о организацији јавне расправе.
Рок за јавну расправу у синдикалним
организацијама и подружницама је 17.
октобар, а у јединственим синдикалним
организацијама 31. октобар 2014. године.
По донетој одлуци, РО је у обавези да
предлог Статута усвоји најкасније до 28.
новембра. Ванредна Скупштина СЖС за
усвајање Статута, била би заказана најкасније до 16. децембра.
РО једногласно је усвојио и предлог ЈСО
УП-ЗС за формирање синдикалне организације УП-ЗС Лапово, јер су се стекли услови сходно члану 19. Статута СЖС.
РО се на својој 29. седници обавезао да
ће спровести активности на изменама и
допунама члана 9. Правилника фонда
солидарности, а на основу предлога ЈСО
ЕТП и Комисије фонда солидарности СЖС.
У међувремену, потписан је Анекс Колективног уговора, који на другачији начин
дефинише обавезе послодавца за издвајање
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средстава за финансирање рада синдиката, а
који директно утичу и на изворе финансирања Фонда солидарности СЖС. РО је
донео једногласну одлуку да се, по усвајању
новог Статута, када ће се јасно дефинисати
извори финансирања Фонда, уради финансијска расподела и за остале фондове и
донесе нови Правилник Фонда солидарности. Самим тим биће дефинисани и критеријуми и услови за доделу помоћи члановима СЖС.
ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
Анексом Колективног уговора за
"Железнице Србије" а.д који је ступио на
снагу 1. јула 2014. године, престала је
обавеза послодавца да, представницима
синдиката који одлазе ван места боравка,
односно рада, за потребе синдиката, покрива
трошкове путовања на терет послодавца.
Како би се обезбедили услови за редован
рад СЖС, донета је обавезујућа одлука са
једним уздржаним гласом да СЖС члановима органа и радних тела СЖС (РО,
Председништву, Надзорном и Статутарном
одбору, одборима секције жена и секције
младих, комисијама, као и члановима одбора јединствених синдикалних организација), надокнади трошкове превоза за
долазак и одлазак на састанке и радне
задатке по позиву надлежног органа или
радног тела у седишту СЖС. Ова одлука се
односи само на синдикалне активисте који
немају одговарајући железнички превоз.
Такође, са једним уздржаним гласом
донета је одлука којом је СЖС у обавези да
носиоцима функција у СЖС, који послове из
своје надлежности обављају професионално, а који имају место сталног пребивалишта ван седишта СЖС, надокнади
трошкове преноћишта у коначишту „Романтика“ у Београду.
Обавезе СЖС које се односе на накнаду
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трошкова синдикалним активистима трајаће
до усвајања новог Статута СЖС, којим ће се
конкретизовати критеријуми и услови накнаде трошкова синдикалним активистима.
У даљем току седнице, већина учесника
у расправи изнела је да је разлог недоласка
на седнице неблаговремено издавање налога
за службена путовања од стране појединих
руководилаца, као и то да лоша материјална
ситуација многима представља проблем доласка на седнице.
Радисав Ђорђевић је изнео примедбу
која се односи на одлуку да се на сваких шест
месеци, направи пресек финансијског плана.
Председник СЖС је одговорио да
Надзорни одбор током краћег периода није
имао председника, али да ће се финансијски
пресек урадити у што скорије време.
Дејан Миловановић изразио је незадовољство када је реч о материјалима за
седницу, с обзиром да се исти добијају на
самој седници, тако да члан РО нема
времена да се адекватно припреми.
Мирослав Вучић говорио је о зарадама
железничара, истакавши да су оне најниже у
односу на остала јавна предузећа и упитао
да ли ће се нешто предузети поводом
најављеног смањења плата, у циљу заштите
железничара?
Живота Ђорђевић преложио је да се
синдикалним активистима, поред накнаде за
превоз, издвоји петсто динара по основу
осталих трошкова.
Драгослав Антић мишљења је да ће нови
закон о синдикатима у многоме утицати на
функционисање синдиката. Предлаже да се
уради пресек финансијске ситуације у СЖС
до краја године. Антић је нагласио да су
велики расходи, а мали приходи и да се
синдикати морају домаћински понашати и
бити ефикаснији.
В. Радојевић

ЈСО СТП

IGRE NA BORSKOM JEZERU

U

септембру су одржане две седнице
Одбора ЈСО СТП са идентичним
дневним редом: актуелна ситуација у
СЖС и „Железници Србије“ а.д; радничкоспортске игре и текућа питања.
О актуелној ситуацији у СЖС, 2. септембра, чланове Одбора је известио Јасминко Пијетловић, базирајући своје излагање на
Нацрту Статута СЖС који је достављен свим
председницима синдикалних организација у
ЈСО СТП. Синдикалне организације су у
обавези да до 17.октобра доставе примедбе
и предлоге на Нацрт Статута, а Одбор ЈСО да
до 31. октобра припреми предлог измена и
допуна, о којима ће расправљати Републички одбор СЖС.
О актуелној ситуацији 30. септембра чланове Одбора је известио Драган Ранђеловић,
говорећи да тренутно немамо генералног
директора и предузећем управља Скупштина
„Железнице Србије“а.д. под ингеренцијама
Владе Републике Србије, односно ресорног
министарства, а до конкурса за избор генералног директора.
На тему актуелене ситуације било је
доста дискутаната. Оне су се базирале на:
неиздавање налога за службена путовања
(без права на дневницу), плаћање путних
трошкова за долазак на седнице, тешких
услова рада и материјалног положаја запослених, као и формирање ЈСО СП (саобраћајних послова) и ЈСО ПРП (превоз робе
и путника).
Налоге за службено путовање, речено је
у дискусији, у обавези су сви шефови да

издају на постојећи телеграм, јер телеграм
не може да оде на терен без сагласности
помоћника генералног директора за рад са
синдикатима, Јовице Трајковића.
Сви они којима се не изда налог, писменим путем би требало да известе СЖС, ради
даљих активности по том питању.
Путни трошкови свима који немају адекватан воз за долазак или одлазак са седница
ЈСО и СЖС, рефундираће се из средстава
СЖС, уз приложен захтев и карту.
За формирање ЈСО СП и ЈСО ПРП предлог је дат у Нацрту Статута СЖС и о тој теми
ће се још доста разговарати, образложено је
од стране Ранђеловића, Пијетловића и Милојевића.
На основу друге тачке дневног реда одлучено је да се радничко-спортске игре ЈСО
СТП одрже на Борском језеру, хотел „Језеро“, у периоду од 15.-17. октобра 2014. год.
На седници 30.септембра синдикалне
организације су пријавиле број учесника
(око 220) и извучени су парови за такмичења
у дисциплинама: мали фудбал, шах, пикадо,
стони тенис и надвлачење конопца.
Јасминко Пијетловић
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ИСТОРИЈА

130 GODINA POSTOJAWA
SRPSKIH @ELEZNICA
Железнице Србије радно обележиле Дан железничара,
15. септембар и 130 година постојања српских железница
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а Дан железничара узет је 15. септембар, јер је на тај дан 1884. године, по новом календару, кренуо први
воз у Србији, на прузи Београд-Ниш.
Развој железничког саобраћаја на овим
просторима доживео је експанзију крајем
19. и почетком 20. века, одвијајући се на
територији тадашњих држава: Србије, Црне
Горе, Аустроугарске и Турске.
За историју Југословенских железница
је важна 1854. година када је пуштена у
саобраћај пруга Лисава-Оравица-Базијаш
сa коњском, а новембра 1856. године и сa
парном вучом.
После Првог светског рата на нашој
територији остао је део ове пруге у дужини
од 27 километара, од државне границе код
Јама, преко Јасенова и Беле Цркве до државне границе између Врачевог Гаја и Базијаша.
С временом су поједини делови пруге
демонтирани и сада је у експлоатацији само
део пруге између Јасенова и Беле Цркве.
Све касније изграђене главне пруге у
Војводини положене су у смеру ка Пешти.

Caribrod (Димитровград)
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У оквиру тадашње Отоманске империје
на нашој територији је 1874. године пуштена
у саобраћај пруга од Скопља до Косовске
Митровице.
На Берлинском конгресу 1878. године,
Србији је призната независност и добијена
су још четири нова округа-Нишки, Пиротски, Врањски и Топлички.
На том конгресу Аустро-Угарска је
помогла Србији да добије нове територије,

Радови на просецању тунела код Краљева

али је то условила склапањем посебне конвенције којом је Србији наметнута обавеза
да направи пругу од Београда до Врања и
границе с Турском и Бугарском, за три године.
Србији је, такође, наметнута обавеза закључивања уговора о трговини и захтев да
се обави регулација Ђердапа. Овакав уговор
српска Влада је одобрила Законом о проглашењу конвенције.
У Србији, исцрпљеној ратом против
Турака, владала је економска криза и држава
није била у стању да одговори обавезама
које су произилазиле из склопљене
конвенције.
Беч је стално ургирао, упозоравао и претио и априла 1880. Србија је била приморана

да потпише нову конвенцију која се искључиво односила на изградњу пруге.
Рок за изградњу пруге био је опет три
године, односно 15. јуни 1883. године. Крајем 1880. године Влада је расписала лицитацију на коју се јавило једно француско друштво из Париза – „Генерална унија“.
Кнез Милан Обреновић је сребрним
будаком 3. јула 1881. године ударио темељ
Српским државним железницама. Овај
догађај збио се „крај моста на Мокролушкој
речици до Топчидерског пута“ - то место је у
близини данашњег моста Газела у Београду.
После само годину дана „Генерална унија“ је банкротирала, па је радове наставило
новоформирано Друштво за изградњу и експлоатацију Српских државних железница.
Због тога је први свечани воз на прузи
Београд-Ниш закаснио читавих петнаест
месеци и протутњао Моравском долином
23. августа 1884. године, односно 4. септембра по Грегоријанском календару.
Редовни саобраћај је почео 3. септембра
1884. године, односно 15. септембра по новом календару.
После Првог светског рата, све ове територије су се ујединиле у Краљевину СХС и
железничка мрежа је постала јединствена,
каква је остала и после Другог светског рата.
Припремила: Вера Арсенијевић (извор: Танјуг)

15. СЕПТЕМБАР – ДАН ЖЕЛЕЗНИЧАРА
Потпредседник владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др.
Зорана Михајловић, са руководством Железница Србије, обишла је у понедељак, 15. септембра,
Телекомандни центар у железничкој станици Београд ранжирна, у Макишу.
Истог дана обишли су и радове на обнови железничке деонице Лазаревац - Лајковац, на прузи
Београд - Бар, која је претрпела велика оштећења у мајским поплавама.
Честитајући железничарима њихов дан, Михајловић је истакла да ће Влада Србије и ресорно
министарство у наредном периоду посебну пажњу посветити развоју железнице. Она је изразила
наду да је „данашњи дан прекретница за Железнице Србије и да се више неће причати да је
просечна брзина возова 42 километра на сат, као и о дотрајалим пругама и вагонима“.
У Србији ће у наредне три године бити реконструисано, али и изграђено више од 400km
пруга, изјавила је министарка инфраструктуре Зорана Михајловић. Она је, такође, најавила да ће
у наредних неколико месеци бити урађена студија изводљивости за стретешки најзначајнију
пругу Београд- Будимпешта која ће Србији, како је оценила, омогућити да постане важан транзитни правац у региону.
Говорећи о избору новог генералног директора Железница Србије, ресорна министарка је
истакла да је најважније да, без обзира када он буде именован, железница до тада функционише.
"Када и на који начин ће бити избаран генерални директор, мање је важно у односу на то
да ли све добро функционише", казала је Михајловић.
В.А.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

EVROPSKI SEMINAR
ZAHTEVNA ZANIMAWA" U OKVIRU
"EVROPSKE DEBATE O PENZIJAMA
Копенхаген (Данска), 26.-27. јун 2014.

S

еминар је отворен уводним обраћањем Вернер Буелена, представника Европске федерације грађевинских радника и радника из области
дрвне индустрије (ЕФБВВ) који је нагласио
значај питања третмана захтевних
занимања у оквиру европске дебате о
пензијама.Након тога, учесницима семинара обратила се г-ђа Ула Соренсен,
представница Уједињене федерације данских радника која је надлежна за питања
закона о раду, надокнадама и заштиту и
безбедност на раду. Представник Европске
асоцијације Паритаријанских институција
(АЕИП), г. Николо Брињоли, Саветник за
економске и финансијске послове је, у свом
излагању, рекао да пензије представљају
највећи изазов јавних расхода и да препоруке Европске комисије (ЕК) по овом
питању нису обавезне, али су снажне. У
2012. години, од 10 земаља је затражено да
подигну границу за одлазак у пензију, док
је од 7 земаља затражено да пооштре
услове за ранији одлазак у пензију. У
2013.години је између осталих и Немачка
добила препоруке да смањи ниво пензија.
ЕК инсистира на формирању другог
пензионог стуба. Оно што тренутна ситуација захтева је увећана видљивост,
односно конкретнија дефиниција „захтевног занимања”. Критичан проблем представља општи тренд да се покуша да се
укине могућност ранијег одласка у пензију.
ЕК нема јединствени став у овом погледу.
Део њених представника се фокусира на
финансијске аспекте, док се остали
фокусирају на одрживост система. Ниццоло Бригноли је навео примере за начине
на које неки од чланова омогућују ранији
одлазак у пензију. На пример, у Немачкој,
грађевински сектор поседује фонд за
ранији одлазак у пензију намењен лицима
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која обављају захтевна занимања. Своје
излагање је закључио констатацијом да је
смањење социјалних давања свеприсутан
тренд који ће се наставити, и да ће након
реформе пензија на ред доћи систем
здравствене заштите. Г-ђа Ана Лсабел
Мартинез Гарсија, Европски координатор
пројекта из компаније Сyндекс која је
реализовала истраживање изнела је примере. Истраживањем је обухваћено 6 професија: радници из индустрије меса и
месних прерађевина, возачи аутобуса који
раде у сектору јавног превоза, радници
дистрибутивног центра, радници из
области металургије, столари – паркетари,
васпитачи из следећих земаља Белгија,
Аустрија, Француска, Немачка, Данска,
Румунија, Италија и Пољска.Истраживање
има свој теоријски део и део који је урађен
на терену, будући да некада ситуација у
пракси не одговара теоријским дефиницијама. Истраживачи су, за потребе
анализе сваког од занимања, разговарали са
по једним активним радником, једним
радником у пензији, једним представником
синдиката и једним инспектором за рад.
Главни закључци истраживања су да неке
земље (као што су Аустрија, Француска,
Италија и Румунија) имају законску дефи-

ницију захтевног занимања, док друге немају децидну дефиницију
(Данска) или је немају уопште (Немачка). Након тога, у склопу истраживања постављено је питање - на
који начин се може доћи до дате
дефиниције и дошло се до предлога
дефиниције: „Занимање које подразумева изложеност радника у одређеном временском периоду једном
или више фактора“. Захтеван рад
узрокују физички и социјални фактори. Неки од фактора се различито
третирају од земље до земље, док се
неки свуда третирају исто (нпр.
подизање терета). С друге стране
психо-социјални фактори нису узети
у обзир јер их је тешко измерити.
Такође, присутан је и проблем да
различите особе различито реагују на
одређене факторе, у зависности од
индивидуалних фактора, као што су
старосна доб или пол. Студија је
открила да се последице захтевног
занимања увећавају са старосном
доби. На почетку радници на свој рад
не гледају као на захтеван, али када
напуне 40-50 година, ситуација се
мења. На пример, возачи аутобуса
кажу да њихови рефлекси нису исти
када имају 25 и када имају 55 година.
Такође, значајан је индивидуалан
приступ. Неки радници сматрају да
захтеван рад представља отежавајућу
околност, док га други прихватају
као саставни део њиховог посла.
Неки синдикати нису имали јасну
представу о томе шта захтеван рад
заправо представља, па су, на пример, питали зашто је возач аутобуса
захтевно занимање. Објашњено им је
да је један од разлога и то што се
возач аутобуса суочава са агресивним
путницима. Такође је значајан и
фактор неизвесности радног места.
Ово питање је нарочито присутно у
дистрибутивним центрима и у индустрији меса где је у значајној мери
присутна екстернализација, односно
ангажовање привремених радника
који често долазе из земаља источне

Европе. Главни налази студије указују на
присуство три елемента који се морају
заједно примењивати, а то су: превенција,
репарација и компензација. У већини земаља превенција није заступљена у довољној мери. Присутни су проблем код инспектора рада и медицине рада. Када је у
питању компензација, забележен је тренд
спречавања ранијег одласка у пензију.
Такође, велики број радника је рекао да не
желе компензацију већ да желе превенцију.
Ипак у свим земљама радници желе могућност ранијег одласка у пензију.
ИЗВЕШТАЈИ ПО ЗЕМЉАМА:
Белгија
Генерални тренд у Белгији је да се
систем ранијег одласка у пензију укине,
при чему је истовремено присутан тренд
пораста незапослености. Примењује се и
такозвани систем временског кредитирања
којим се радницима омогућује да оду у
пензију са 55 година или да када напуне 50
година раде скраћено. Такође постоје и
накнаде за незапосленост у којима учествује и послодавац. Социјални дијалог у
Белгији је јак и иновативан, али има и
простора за увођење побољшања, поготово
када су у питању психосоцијални ризици.
Данска
У Данској се примењују различите
методе са смањене захтевности рада, као
што су плата која одговара тежини рада,
скраћено радно време, прелазак на друге
врсте послова у оквиру компаније, ротација
различитих радних функција, специјални
послови за старије раднике, вежбање/
рекреација на послу, смањени критеријуми
у погледу продуктивности.
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Немачка
Студије које су рађене у Немачкој
показале су да су старији радници
подложнији
последицама
захтевних
занимања. У доби од 50 до 65 година,
многи раници имају прекид у стажу и због
тога је формиран ИГ БАУ – план којим се
премошћује период који је потребан до
одласка у пензију или који раднику
надокнађује, уколико није у могућности да
ради пуно радно време, разлику у плати.
Просечна старосна доб превременог
одласка у пензију у Немачкој износи 49
година. Такви радници добијају пензију од
око 600 ЕУР месечно. Процентуално
гледано 24% одлазило је у превремену
пензију због разлога везаних за ментално
здравље док је овај проценат временом
достигао 42%.
Шпанија
Шпанско законодавство не поседује
законску дефиницију захтевног посла,
премда се признаје да такви послови
постоје, не постоје јединствени национални критеријуми.
Француска
У Француској постоји свеобухватни
оквир захтевног рада као и велика посвећеност превенцији у овом погледу. У
примени је бодовни систем, где у току
радног века радник може скупити до 100
бодова које након тога може користити за
обуку (првих 20), а преосталих 80 бодова
значи да сваких 10 бодова представља
тромесечни ранији одлазак у пензију или
краће радно време. С друге стране психосоцијални услови нису узети у разматрање,
јер је веома тешко да се ови ризици
процене.
Италија
У Италији је у великој мери заступљена екстернализација. Предности
екстернализације су смањење трошкова
при чему се постиже свеобухватна специјализација, док су негативне стране законодавне мере које омогућују цветање
микро и малих компанија које избегавају
плаћање пореза и рад на црно. Екстернализација је такође довела до тога да
најпрљавије, најтеже послове који захтевају најмање квалификација обављају
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радници који нису регуларно запослени.
Најчешће су у питању имигранти који су
тек стигли у земљу или нелегални имигранти. Екстернализацијом и формирањем
„лажних кооператива“ смањен је број
стално запослених радника. Екстернализација и фрагментација производног
процеса обично погоршавају ситуацију,
како за стално запослене раднике, тако и за
раднике ангажоване у оквиру екстернализације.
Аустрија
Постоји дефиниција захтевног занимања, при чему се захтевност мери уз помоћ
више параметара, а један од кључних је
потрошња калорија. Радницима из ових
занимања је омогућено да уместо са 65, у
пензију оду са 60 година живота.
Румунија
У случају Румуније урађен је посебан
осврт на занимање возача аутобуса. Њихов
рад се раније сматрао захтевним, док је
2007. године тај статус укинут, чиме су
возачи аутобуса изгубили право на ранији
одлазак у пензију.
ЗАКЉУЧЦИ:
Генерално гледано, резултати студије
показују да постоји само једно решење, а
то је - уважавање чињенице да радници
који обављају захтевне послове не могу да
издрже до 65 или 67 године на таквом радном месту. Потребно је да се примењују,
како мере превенције, тако и мере ранијег
одласка у пензију. Синдикати морају да
раде на редуковању захтевности рада, али
и на томе да се услови рада прилагођавају
старијим радницима, како би се између

осталог осигурала њихова запосленост.
Потребни су планови за ранији одлазак у
пензију или за скраћено радно време.
Постоје 4 значајна елемента:
1. Превенција, односно смањење штетних ефеката захтевног рада, како би радници могли да дочекају старосну доб за одлазак у пензију,
2. Запошљавање – друга каријера, преквалификација, стална едукација,
3. Компензација за повреде на раду
(несреће или болести до којих је дошло
услед радног места) – овде су у питању
индивидуални случајеви и присутан је
проблем доказивања,

4. Ранији одлазак у пензију (ситуација
се разликује од земље до земље)
Семинар је затворен Закључком да је
потребно да се колективним уговорима између социјалних партнера прида већи значај
и да је потребно да синдикати помогну социјалним партнерима да идентификују врсте
захтевних послова (по категоријама).
Такође је потребно да се настоји да се у
највећој могућој мери умањи захтевност датих занимања и да је важно да у овом процесу колективни уговори одиграју значајну
улогу.
Jасминко Пијетловић

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

DELEGACIJA S@S U HRVATSKOJ

U

периоду од 23.-27. септембра 2014.
године делегација СЖС у саставу:
Драган Ранђеловић председник
СЖС, Јасминко Пијетловић, заменик председника СЖС и Драган Ћирић, председник
ЈСО ЕТП присуствовали су радничкоспортским играма железничара Хрватске,
које су одржане у Поречу, односно на
Хвару.
Поред делегације из Србије присуствовале су још и делегације из Републике Српске, Румуније, Мађарске, Немачке, Аустрије и БиХ.
Радничко-спортске игре Синдикат железничара Хрватске одржао је у Поречу, на
којима је учествовало 550 чланова. Синдикат инфраструктуре железничара Хрватске
своје игре одржао је на Хвару са 350 учесника.

Ове манифестације су искоришћене за
размену искустава са колегама поменутих
делегација, а поготову делегата из железница које су извршиле реорганизацију.
С обзиром да у Србији предстоји реорганизација железнице, делегати из СЖС ће
искористити искуства Хрватске, која ће
презентовати своме чланству.
Ова искуства посебно се односе на
колективни уговор, статут синдиката и сва
акта која нас очекују после реорганизације. Треба напоменути да железнице
Хрватске заједно са друштвима у свом
саставу броје 13000 запослених, а да Синдикат железничара Хрватске броји 3500
чланова. Синдикат инфраструктуре железничара Хрватске има 2400 чланова и оба су
репрезентативна.
Ј.П.

11

12

ЈСО ЗОВС

ZEMUNCI SVEUKUPNI POBEDNICI

U

предивном амбијенту Бање Врујци,
који је употпунило и лепо време,
двеста двадесет учесника двадесет
других Радничко спортских игара радника
ЗОВС-а, провело је у дружењу и спортским
надметањима.
Спортски део протекао је у фер и коректним борбама и што је најбитније, без
ексцеса и повреда.
Такмичења су се одвијала у пет спортских дисциплина: пикаду, шаху, стоном
тенису, малом фудбалу и надвлачењу конопца.
Прво место у пикаду освојила је екипа
Новог Сада. Друго место припало је екипи
,,25. мај“ из Земуна, треће место освојила је
екипа ТОПК Београд.
Најбољи такмичар у пикаду је Славна
Јекнић из екипе Новог Сада, са 123 круга.
У шаху, прво место освојила је екипа
„15. април“ Макиш, друга је била екипа
Руме, а трећа екипа Ниша.
Најбољи шахиста је из победничке екипе, Мирослав Јовановић.
У стоном тенису, прво место освојила је
екипа “15. април“ Макиш, друго место
припало је екипи Зајечара, док је треће
место освојила екипа Ниша.
Најбољи стонотенисер је Мирослав
Стојковић, из екипе „15. април“ Макиш.
Прво место у малом фудбалу освојила је
екипа „25. мај“ Земун, друго место припало
је екипи „15. април“ Макиш, а треће место
освојила је екипа ТОПК, Београд.
Најбољи играч је Бркић Милош из
победничке екипе.
Екипа Лапова освојила је прво место у
надвлачењу конопца. Друго место припало
је екипи „25.мај“ Земун, треће екипи Пожега-Лајковац.
Најјачи конопаш је Милован Петровић
из Лапова.
Признање за фер плеј припало је екипи
ЗОК Кикинда.
У свеукупном пласману прво место припало је екипи „25. мај“Земун, са освојених
49 бодова. Друго место освојила је екипа

Новог Сада са освојених 45 бодова. Треће
место припало је екипи ТОПК Београд, са
освојених 43 бода.
За мис вечери проглашена је Радмила
Мирковић из Новог Сада, прва пратиља је
Слободанка Митић из Макиша, друга пратиља је Снежана Танасијевић из Велике Плане.
Завршној вечери, које је одржано у
хотелу „Врујци“, присуствовали су заменици председника СЖС, Вемић Милорад и
Јасминко Пијетловић, Миленко Кликовац и
Ратко Асановић из синдиката ЖЦГ.
Поред директора Сектора ЗОВС, Владана Петровића, завршној вечери присуствовали су и директор Дирекције за превоз
Негосав Теофиловић, директор Сектора за
вучу возова Иво Бекчић, директор Сектора
за превоз путника, Димитрије Милутиновић, директор Сектора за превоз робе,
Сенија Богић-Павловић.
Председник ЈСО ЗОВС, Маријан Јанковић се, у име Одбора, захвалио присутним
гостима, а и особљу хотела „Врујци“ на
гостопримству и беспрекорној сарадњи.
В.Р.
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RADNI^KO SPORTSKE IGRE
JSO VU^A VOZOVA
ЗЛАТИБОР, 15. - 17. СЕПТЕМБАР
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ЈСО ТКС

NI[LIJAMA PRELAZNI PEHAR
Спортски сусрети ЈСО ТКС одржани крајем августа.
Учесници задовољни смештајем, укупним амбијентом.
Дружење и забава на завидном ниво. Спортски резултати важни, али у другом плану

D

вадесет треће спортске игре ЈСО
ТКС, одржане су у периоду од 27.30. августа 2014. године на Златибору.
Ова планина и ваздушна бања, са најдужом туристичком традицијом и просечном надморском висином од хиљаду метара, са многобројним културно-историјским и етнолошким споменицима, као и туристичким атракцијама, допринела је да учесници спортских
сусрета и поред спортских обавеза, уживају
у благодетима ове планинске лепотице.
Око сто четрдесет учесника спортских
сусрета провело је три пријатна дана у дружењу, разговору, песми, игри и наравно
спортским надметањима.

Такмичења у четири традиционалне
спортске дисциплине: шаху, стоном тенису,
надвлачењу конопца и малом фудбалу протекла су у фер и коректној атмосфери и, што
је најбитније, без повреда и поред велике
пожртвованости такмичара.
У шаху, по завршетку, на моменте квалитетних сусрета, на циљ су први стигли шахисти Зајечара. Друго место освојила је екипа Ниша, а треће је екипа Београда. Најбољи шахиста је из победничке екипе - Саша
Гроздановић.
Такмичење у стоном тенису, дисциплини у којој нема простора за импровизацију,
већ како оно кажу „знаш-не знаш“, односно,
види се да ли такмичари играју редовно тенис или рекет у руке узму од игара до игара.
Прво место освојила је екипа Ниша, друга је

била Суботица, док је треће место заузела
екипа Зајечара. Најбољи стонотенисер је
Горан Филиповић из победничке екипе.
Громко навијање и карневалска атмосфера традиционално прати такмичење у
надвлачењу конопца.
Као по обичају неприкосновени су били
снагатори из екипе Новог Сада. Друго место
освојила је екипа Ниша, док је екипа Пожеге заузела треће место. Најјачи конопаш је из
победничке екипе, Борислав Тодоровић.
Турнир у малом фудбалу протекао је у
врло занимљивим и узбудљивим утакмицама.
Гледаоци су нарочито уживали у лепим
потезима, ветерана попут Шкреке илити
Марадоне, Жуње, Чеде, али и борбених
ветерана попут Талета, Нелета, Синише...
Прво место освојила је екипа Пожеге,
друго место екипа Београда, а треће, екипа
из Суботице. Најбољи голман је Војкан
Мијајловић из Београда, најбољи стрелац
Бојан Дивац, из победничке екипе, одакле је
и најбољи фудбалер Бране Весовић.
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Прво место, у укупном пласману, освојила је екипа Ниша са освојених 29 бодова.
Другопласирана екипа Зајечара освојила је
27 бодова, док је екипа Пожеге са освојених
26 бодова заузела треће место.
Овогодишњи свеукупни победник је
екипа Ниша.
Завршној вечери, која је организована у
прелепом амбијенту ресторана "Зовин
цвет", поред председника СЖС Драгана Ранђеловића и председника ЈСО Вуча возова
Слободана Максимовића, присуствовали су
директор Сектора за ТКП, Владимир Булатовић, заменик директора Сектора за ТКП,
Небојша Томашевић, шефови ОЦ Београд и
Пожега, помоћник шефа ОЦ Ниш и начелник одељења у Сектору за ТКП, Драган Млађеновић.
Ведра атмосфера, песма и игра употпунили су целокупни садржај овогодишњих
спортских сусрета.
Учесници сусрета презадовољни су
смештајем и услугом као и целокупном
организацијом. Велике заслуге за то, поред
Организационог одбора ЈСО ТКС, има и
Туристичка агенција "Ања турс", посебно
власник агенције господин Јанко Илић.
В. Радојевић
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NASTAVQENA TRADICIJA

T

радиционално побратимско дружење
синдикалних организација ТКС
Суботица и Зајечар, започето пре више од једне деценије, настављено је, како
рекоше учесници дружења ,,У инат свима и
упркос свему“.
Тешка материјална ситуација, обавезе,
како пословне тако и приватне, пут од петсто
километара, ништа није спречило побратиме из Зајечара да се упуте на север Бачке
у Суботицу, како би се започета традиција
наставила.
Суботичани су, у духу традиционалне
Бачке срдачности дочекали своје побратиме
у просторијама ТКС .
Послужење и разговори о проблемима у
раду, актуелностима у синдикату и предузећу, традиционални проблеми недовољног
броја извршилаца, нарочито на пограничним станицама (каква је управо станица
Суботица), биле су неизбежне теме.
После обиласка теретне и путничке станице и краћег обиласка града, уследило је
„друго полувреме“ у ресторану „Гат“
(познатијем „Код Шаје“), настављено је у
вечерњим сатима.
Дружењу побратима присуствовали су
доскорашњи председник СЖС, Мирко
Лазић, председник ЈСО ТКС Братислав
Минић, секретар одбора ТКС Владимир
Радојевић, шеф ОЦ за ТКП Суботица,
Ладислав Иванишевић.
Поред запослених и гостију, овом
дружењу присуствовали су и доскорашњи
радници ОЦ Суботица, сада пензионери:
Мирослав Крњајски, Раде Цимеша, Антун
Паштровић и Илија Ерић.
Председник СО Суботица, Братислав
Вуков поздравио је госте, истакавши да је
ово дружење организовано поводом
обележавања Дана Железничара и да ће се
поред доста потешкоћа и упркос свим
проблемима, наставити.
Добро расположење и музика, трајали су
до касних вечерњих сати.
В.Р
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ПОРТРЕТ

@ELEZNI^AR NA MUNDIJALU
- RILE INTERNACIONALE
Руковаоц, пословођа, контролно-пријемни орган! Први и једини
железничар у свету који је судио на светском фудбалском првенству

N

е постоји особа која нема животни
циљ, сан или машту. Појединци себи
постављају преамбициозне циљеве,
док другима пак, живот прође у сањарењу и
маштању. Некима се и остваре, некима не.
Ипак, живот тече даље.
Контролно-пријемни орган у Сектору за
Електро-енергетска постројења ,,Железница Србије" Миловану Ристићу - Рилету, ове
године остварио се још један животни циљ и
сан. Био је члан једне од двадесет пет
судијских тројки која је делила фудбалску
правду на Светском првенству у фудбалу,
одржаном од 12. јуна до 13. јула у Бразилу.
Милорад Мажић, Милован Ристић и
Далибор Ђурђевић са великим успехом су
репрезентовали нашу земљу на највећој
фудбалској смотри.
Риле је, поред репрезентовања Србије,
репрезентовао и ,,Железнице Србије“ и тако
постао први и једини железничар у свету
који је судио на Светском првенству у
фудбалу.
Рођен је на празник рада 1974.године у
Београду где је завршио основну и средњу
школу, по занимању је електротехничар
погона.
Упоредо са школовањем активно је играо
фудбал и завршио школу за фудбалске
судије.
Радни однос на железници заснива 1995.
године као руковаоц у деоници за ескалаторе
у подземној железничкој станици ,,Вуков
Споменик“.
Звање фудбалског судије добија 1993.
године, а од 1998. судио је Републичку лигу,
пуних шест година.
Суђење у републичком рангу такмичења
је можда и пресудно утицало на Рилетову
даљу судиjску каријеру, јер како нам рече, то
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су шест најгорих година у његовој судијској
каријери. Године пуне великих искушења,
када је у два наврата, умало прекинуо
судујску каријеру.
Међутим, уз помоћ пријатеља, супруге
Снежане и тек рођеног сина Стефана, који су
му давали велику подршку, превазилази све
проблеме и остаје да се бави судијским
позивом.
Од 2003. године његова судијска и
пословна каријера је у успону. Те 2003.
године полаже за савезног фудбалског
судију, годину дана касније делегиран је на
листу судија помоћника за Другу лигу и исте
године постаје по други пут отац, родио му
се син Филип.
Од 2007. године је судија Супер лиге
Србије. Исте године добија по први пут
прилику да буде судија помоћник у
иностранству, на турниру за играче млађе од
19 година, који је одржан у Португалији.
Од 2009. године постаје судија помоћник
и добија грб FIFA. Исте године напредује и
на послу када постаје пословођа у деоници
за ескалаторе.
Од како је постао интернационални
судија, до 2011. године, имао је преко 30
одмаханих међународних утакмица.
Био је Риле помоћник на утакмицама
квалификација за Лигу шампиона и Лигу
Европе, квалификацијама за светско и
европско првенство.
Одмахао је Риле осам од девет вечитих
дербија између Звезде и Партизана. На
позив Фудбалског савеза Румуније, био је
члан судијске тројке из Србије која је судила
одлучујућу утакмицу за шампиона Румуније, између Стеауе и Васлуиа.
Ређају се интернационалне утакмице као
на филмској траци, на којима је махао Риле.

Када бисмо их све набрајали требало би
издати двоброј. Довољно је споменути
клубове којима је судио: Ливерпул, Лацио,
Арсенал, Манчестер Јунајтед, Манчестер
Сити, Барселона, Милан, Борусија Дортмунд... Репрезентацијама Аргентине, Немачке, Пoртугалије, Грчке...
Бити у друштву Месија, Роналда, Инјесте, Тевеза, Ћавија, Рунија, Сколса, Гигса,
Агуера и осталих звезда, истовремено је
привилегија и остварење снова.
На Светском првенству у Бразилу махао
је Риле на две утакмице: Немачка - Португалија и Аргентина – Иран. Многи су
веровали да ће судити и финале. Међутим,
то се нажалост није догодило.

Зашто? Многима није јасно.
Међутим, можда ће то надокнадити већ
на наредној светској фудбалској смотри која
ће се одржати у Русији, за четири године.
Колико је цењена наша судијска тројка
довољно говори и чињеница да су добили
плакету FIFA, коју им је уручио председник,
Јозеф Сеп Блатер.
Једини и први железничар који је судио
на Мундијалу истиче да је за остварење
његовог циља, поред породице, колега и
пријатеља, заслужно и пословодство „Железница Србије“, којима, како каже Риле –
Интернационале, дугује много „јер без њих
не би било ни мене“.
Владимир Радојевић
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Стоматолошка ординација др Предраг Костић

ZA ZAPOSLENE NA @ELEZNICI MOGU]NOST
PLA]AWA STOMATOLO[KIH USLUGA
NA 12 MESE^NIH RATA BEZ KAMATE

s

томатолошка ординација др Предраг Костић пружа Вам комплетну
стоматолошку услугу, а наш рад се
заснива на стручном и квалитетном
приступу сваком пацијенту понаособ.
Захваљујући константном стручном
усавршавању као и праћењу најновијих светских трендова и достигнућа у стоматологији и антиејџинг медицини, предложићемо
Вам најбоље решење у датом тренутку, а све
са циљем да Вам пружимо најквалитетнију
услугу.
Области рада

Основни концепт рада наше ординације
је професионалност и квалитет засновани на
савременој научној доктрини, високо
образованом кадру и опреми најмодерније
технологије.
У свом делокругу рада ординација
укључује поливалентну стоматолошку
праксу и примену најсавременијих хијалуринских филера на светском тржишту
- "STYLAGE".

• Естетска стоматологија
• Стоматолошка протетика
• Имплантологија
• Пародонтална хирургија
• Лечење канала корена-Ендодонција
• Орална хирургија
• Ортопедија вилица
• Хијалуронски филери
• Интралипотерапија
ЦЕНОВНИК
Први стоматолошки преглед – бесплатан
Пломба – 1.500,00 дин.
Бељење зуба – 800,00 – 1.200,00 дин.
Круница – 80 €(готова за 24h)
Фасете – 120 €
(флексибилна валпласт протеза, визил
протеза, титанијумска протеза...)

Све интервенције изводе се применом
најсавременије технологије и материјала
којима се обезбеђује потпуни успех лечења.
Радно време ординације:
понедељак, среда, петак: - 12:00 - 20:00
уторак, четвртак: - 09:00 - 17:00
субота и недеља: - нерадни

Адреса: Ул. Јурија Гагарина 55, блок 70
11070 Нови Београд
Тел.
+381 (0) 11 216 45 35
Моб. +381 (0) 63 252 668
E-Mail: feniks.medical@gmail.com
Web: www.stomatologija-kostic.com

Добродошли у нашу ординацију
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ЗАНИМЉИВОСТИ

Припремио: Владимир Радојевић

ДАН ЖЕЛЕЗНИЧАРА
• Железнице Србије, Дан Железничара обележавају 15. септембра. Тог дана 1884.
године из Београда у Ниш је стигао први воз, када је званично у саобраћај пуштена прва
пруга у Србији.
• Железничари Југословенских Железница, свој дан обележавали су 15. априла, који је
установљен 1950. године, а повод је био Генерални штрајк железничара тадашње
Краљевине Југославије, који је организован 15. априла 1920. године.
• У Словенији, Дан Железничара обележава се 2. јуна, у знак сећања на долазак првог
воза на словеначку територију 1846. године, када је у саобраћај пуштена пруга
Грац-Цеље.
• Дан Железничара у Хрватској обележава се 5. септембра, у знак сећања на одлуку
Хрватског Сабора који је тог дана 1990. године, донео одлуку о самосталности
Хрватских железница.
• Македонски железничари свој дан обележавају 9. априла, јер је тог дана 1873. године
из Солуна у станицу Велес стигао први воз.
• Црногорске Железнице, Дан железничара обележавају 13. септембра, као сећање на
долазак првог воза који је тог дана 1908. године, из Бара стигао у Вирпазар.
• Железнице Републике Српске, свој дан обележавају 12. маја, у знак сећања на дан када
су основане. Уједно обележавају и крсну славу Свети Василије Острошки.
• Железница Федерације Босне и Херцеговине, које су основане 10. јуна 1992. године,
званично не слави дан железничара. Он само фактички постоји у агендама пословних
партнера, ради честитања.
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
На седници одржаној дана 16.09.2014. године,
Комисија за фонд солидарности радника, донела је следећу:

О Д Л У К У
1.Одобравају се позајмице члановима СЖС-а, за месец СЕПТЕМБАР 2014. године,
по списковима достављеним из ЈСО-а и то:
РБ

НАЗИВ ЈСО

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

ЈСО СТП
ЈСО ЗОП
ЈСО ЗОВС
ЈСО ЕТП
ЈСО УП-ЗС
ЈСО ТКС
ЈСО ВВ
УКУПНО:

БРОЈ
ПОЗАЈМИЦА
202
155
197
82
60
51
53
800

ИЗНОС
4.040.000,00
3.100.000,00
3.940.000,00
1.640.000,00
1.200.000,00
1.020.000,00
1.060.000,00
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 СЕПТЕМБАР 2014. године, на састанку одржаном 19.08.2014. године
Ред.
Број
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

По
члану
4.3
4.3
4.3
4.4
4.3
4.3
4.3
4.4
4.3
4.3
4.8
4.3
4.8
4.3
4.3

ПРЕЗИМЕ ИМЕ
Ђорђевић Ксенија
Филић Ненад
Здравковић Срећко
Бодочи Иштван
Милановић Милена
Дражић Драженка
Борозашки Тихомир
Глишић Драган
Лудошки Звонимир
Каприш Славко
Димитријевић Новица
Траиловић Драган
Ристић Ивица
Јеремић Бранислав
Петровић Звонимир

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ

ЈСО
УП-ЗС Београд
УП-ЗС Косово Поље
Вуча возова Београд
ЕТП Нови Сад
ЕТП Ниш
ЗОВС Београд
СТП Суботица
СТП Београд
СТП Зрењанин
СТП Зрењанин
СТП Пожаревац
ЗОП Пожаревац
ЗОП Ниш
ЗОП Краљево
ЗОП Зрењанин
У к у п н о:

ИЗНОС
30.000,00
30.000,00
12.500,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
12.300,00
18.000,00
20.000,00
20.000,00
17.000,00
11.000,00
15.000,00
30.000,00
14.400,00
270.200,00

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

СИЖЕ • Лист синдиката железничара Србије • Оснивач и издавач: Синдикат железничара Србије
Главни и одговорни уредник: Драган Ранђеловић • Адреса: 11000 Београд, Немањина 6
Тел/факс: 011/36-18-354 • www.szs-railsyn.org • E-mail: ztp_szs@szs-railsyn.org;
Техничка припрема: SAVPO • Редакција СИЖЕ - E-mail: size.szs@gmail.com
Извршни издавач: SAVPO, Стара Пазова • Адреса редакције: 11000 Београд, Немањина 6
Тел: 011/36-18-354 • Штампа: SAVPO, Стара Пазова • CIP - Каталогизација у публикацији Народне
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РЕД. БРОЈ

–

БЕОГРАД 11.09.2014. године

ИДЕНТИФИКАТОР БРОЈ ЧЛАНОВА
НАЗИВ СИНДИКАТА
СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
1,5,6, А, К
5 207
L
СИНДИКАТ ИЗВРШНИХ СЛУЖБИ СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА
1787
СИНДИКАТ РАДНИКА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СРБИЈЕ
9, Đ, M
2 324
САВЕЗ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ (чланови су синдикати под редним бројем 5,6,7)
2781
4
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
1832
C
РЕГИОНАЛНО ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
788
X
СИНДИКАТ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
161
УНИЈА СИНДИКАТА СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА(чланови су синдикати под редним бројем 9,10,11,12,13)
1286
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА СРБИЈЕ
939
2
СИНДИКАТ ОПЕРАТИВНИХ СЛУЖБИ ЖТП БЕОГРАД
40
8
60
АСНС ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ
T
СИНДИКАТ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ
143
J
104
СРПСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА 1884.
D
33
СИНДИКАТ ИНВАЛИДА РАДА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
3
27
7
СИНДИКАТ УДРУЖЕНИХ ЖЕЛЕЗНИЧАРА
N
9
АСНС ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ СРБИЈЕ
E
791
СИНДИКАТ НЕЗАВИСНОСТ – ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ
FHY
306
СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА
B
6
СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ-СИНДИКАТ НОВИНАРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
U
6
УЈЕДИЊЕНИ НЕЗАВИСНИ ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
M
0
СИНДИКАТ ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
Đ
0
СИНДИКАТ РАДНИКА ПРЕВОЗА РОБЕ
6
G
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ВОЈВОДИНЕ
10
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ - ПРВИ МАЈ
Q
R
55
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА ВОЈВОДИНЕ
P
14
СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА СОЛИДАРНОСТ УЖИЦЕ
V
22
СРБИЈА КАРГО СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА
СИНДИКАТ СЛОГА ПРЕПОРОД ЖЕЛЕЗНИЦЕ
0
НИСУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА
3279
17552
УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д.

ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ СИНДИКАТА У „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
СА БРОЈЕМ ЧЛАНОВА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋУ ЗА АВГУСТ 2014. године

ЧЕФОРИЗМИ

Чедомир Ј. Митић

M Како се данас живи у Србији?
Па, живи се ту и тамо – али више тамо него ту.
MЈа не знам шта је старије - кокош или јаје?
Али, знам поуздано да немамо ни за кокош, ни за јаје.
MКључ за решење проблема апсолутно је у нашим рукама – зато нам тако и
иде.
MСвет ми данас и даље личи на зачин. У све нам се меша.
MИде Миле лајковачком пругом, иде Миле са страначким другом...
MБогами, далеко смо догурали – до самог старта.
MМногима је данас кафана лек – а некима радно место.
MОн је за цело време ћутао – али нам је све рекао.
MНадлежни у ЕПС тврде: струја неће ускоро поскупети, али ће сигурно поскупети.
MКад нам Влада одбије од пензије онолико колико је наумила,
са остатком можемо само да се сликамо – каже пензионер.
MМи и даље незадрживо – јуримо у амбис.
MГосподо, у Европу још нисмо ушли! А, када ћемо – не знамо.
MНисмо дозволили никоме да нас поткрада – сами смо то урадили.
MБрате, знам човека одлично: целог свог века бави се преводилачким радом –
преводи жедне преко воде.
MКоначно, кад нам је дефинитивно све постало јасно – за све је већ било касно.

