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Информативно гласило Синдиката железничара Србије, популарни СИЖЕ, дочекало је јубилеј вредан поштовања,
двестото издање. За готово осамнаест
година излажења, кроз 200 бројева и
тираж од 3000 примерака по броју, сваког
месеца информишемо чланство и све запослене о синдикалном раду, свим актуелним дешавањима на железници и свему
осталом што је од значаја за живот, рад
и егзистенцију запослених. Кроз протеклих 200 бројева, прошао је СИЖЕ кроз
различите фазе, обављао основну функцију правилног информисања и афирмације синдикалног рада и опстао упркос
многим препрекама, тешкоћама и опструкцијама са разних страна на које је
наилазио. Кроз стално трагање за правом концепцијом, објективношћу и правовременом информацијом, кроз критику
и самокритику, дочекали смо двестоти
број, јубилеј којим ни један синдикат на
железници не може да се похвали. Кроз
оштрицу пера и писане речи наставићемо
да указујемо на све радне, животне и
егзистенцијалне проблеме запослених,
али и на тежак положај железнице и
будуће изазове које собом носи процес

реструктурирања. Изузетно смо поносни
што смо једини синдикат у „Железнице
Србије“ а.д. који има информативно гласило са оваквом традицијом. Јубилеј који
изазива осећај поноса, задовољства и
наде да ћемо тако наставити и убудуће.
Али и обавезује, да наставимо да трагамо
за правим садржајем листа, за најбољом
уређивачком концепцијом, за новинарима,
сарадницима и пријатељима листа који
ће га учинити бољим, савременијим,
актуелнијим, а самим тим и читанијим.
Жеља нам је да што већи број наших
чланова учествује у стварању и креирању
садржаја листа, да га учинимо бољим и
препознатљивим и онима који нису наши
чланови. Да лист „СИЖЕ“ буде симбол
синдикалног рада и афирмације синдикалног покрета, да буде део нас самих,
нешто без чега се не може замислити
синдикално постојање.
У нади да ћемо обележити још
оваквих јубилеја, захваљујемо се свима
који су од оснивања листа допринели својим ентузијазмом и несебичним ангажовањем да „СИЖЕ“ траје овако дуго и да
успешно одолева свим изазовима.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Драган Ранђеловић

УМЕСТО КОМЕНТАРА

OK, DOBRO JE,
NE MEWAJ NI[TA!
Нисмо сујетни, СВОЈЕ неуке ТЕКСТОВЕ ХРАБРО ПОТПИСУЈЕМО,
спремни да саслушамо критике и савете!

Када су полазили у авантуру звану „СИЖЕ“, да ли су његови творци предосећали да су
на прагу нечега што ће трајати осамнаест година? Погледавши списак људи који су
учествовали у стварању свих 200 бројева нашег часописа (први број се појавио у јануару 1997.
године), осетимо велики понос, ми који смо данас део те приче. Још више смо поносни на оне
који су прочитали (?) све бројеве „СИЖЕ“-а, јер због њих радимо и сваког месеца стварамо
нове текстове о активностима у СЖС и предузећу.
Текстове у рукопису, те давне 1997. кориговали су и штампали професионалци; ми
данас, пишемо уз помоћ рачунара и као лаици у свему томе, боримо се како знамо и умемо. За
осамнаест година излажења листа, толико се ствари променило. Не само визуелни
идентитет новина, већ пре свега уређивачки концепт.
Главни критеријуми при избору текстова су, уравнотеженост садржаја по рубрикама
и актуелност тема. Но, понекад зна да буде другачије. Учиниш све што је у твојој моћи да
направиш квалитетно штиво, али га нека „ситница“ дисквалификује...
Они који читају лист, за ово никад не сазнају, али аутори на својој кожи осете сву
суровост планирања броја...
Да би један број ових наших новина угледао светлост дана, потребно је јако пуно рада.
Времена има мало, јер смо сви ми ангажовани на својим радним местима. Дилема има
превише - који је концепт онај прави, да ли ће имати довољан број текстова, да ли ће бити
добрих аутора, како анимирати чланове синдиката (да се упусте у авантуру и почну са
писањем текстова), небројено пута прочитати текстове (исправити правописне или словне
грешке), како превазићи потешкоће у штампарији, како организовати дистрибуцију...?
Још набрајања би узело превише простора...
Но, ентузијазам је ЧУДО !
Битно је да постоје ентузијасти, мада их мало ко запази и цени...
Као и у сваком другом послу, дође време када тај почетни ентузијазам, као главни
мотор развоја, треба заменити чврстом, професионалном организацијом!
На срећу да постоје у СЖС-у они који су упућени у потешкоће које прате стварање и
излазак сваког броја, те својим критикама, саветима или активним учешћем (пишући текстове), пружају изузетну помоћ Комисији за информисање (неименовани ће се препознати).
Пуно дилема, недоумица и страхова да ли се крећемо у правом смеру. И увек ћемо их
имати, али нећемо стати и рећи: - Ок, добро је, не мењај ништа!
Заправо, за нове идеје смо увек спремни. Успешан рад синдиката огледа се и у добром,
ефикасном и објективном информисању. Какав ће бити „СИЖЕ“ бр. 536, не знамо (као што,
када су издали први број, његови творци нису знали какав ће бити овај 200-ти). Заправо не
размишљамо о томе. Можда ће га правити неки други људи у још бољој земљи, а ми ћемо
кренути неким својим животним путевима.
Само, до тада, да ли ће бити пара и знања да муњевитим скоком прескочимо преко
технолошког амбиса који нас (предузеће) дели од модерног света, па да и о томе пишемо... ?
О квалитету текстова и уређивачкој концепцији, овом приликом нећемо писати.
О томе ће коначни суд донети читаоци.
Нисмо сујетни, СВОЈЕ неуке ТЕКСТОВЕ ХРАБРО ПОТПИСУЈЕМО, спремни да
саслушамо (и прихватимо) критике и савете!

Упорни, вредни и храбри напред, можда умете боље од нас!!!
Вера Арсенијевић (у име редакције „СИЖЕ“-а)
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Поштовано Уредништво,
Пре свега бих желео да Вам упутим искрене честитке поводом изласка из штампе
200. броја листа Синдиката железничара Србије СИЖЕ и уједно пожелим успешно
издавање листа и у наредним деценијама.
Као један од актера у припреми за оснивање и издавање листа давне 1996. године,
веома памтим тада све присутне тешкоће и опструкције за његов излазак из штампе.
На срећу, успешно смо тада све пребродили и од јануара 1997. године кренуло се са
издавањем гласила Синдиката железничара Србије.
Несумњиво је било да је од тада проток најважнијих актуелних информација кроз
лист према чланству и уопште према железничкој и широј јавности веома убрзан, што
је још више допринело осавремењивању синдиката и јачању његове улоге у заштити
материјалних и социјалних права запослених.
Такође, не могу да заобиђем, а да се сада анегдотски не осврнем на једну опаску
колеге из, тада, опонентног синдиката, да су они већ издали 7 бројева свог листа и да их
никада нећемо достићи. Наметнуо је и слутњу да ће се после неколико бројева СИЖЕ и
угасити. Епилог је да су они остали на цифри од 7, а заједљива опаска је можда и
допринела да се до сада дође до импозантних 200 издатих бројева СИЖЕ-а.
Зато је право задовољство чути да је Синдикат железничара Србије до сада издао
200 бројева свог листа, а то може и руководству синдиката и уредништву листа само
да да подстрек у даљем раду. Успешним будућим издавањем листа, уједно пишете и
странице историје синдикалног покрета на железници. Разлог више да будете истрајни
у презентовању свакодневних активности синдиката.
Да не буде само хвале, можда у концепцији листа треба више унети критике и
оштрије иступање према социјалним партнерима, посебно због непоштовања
договореног, али мислим да не би било примерено да се у тренуцима прославе поводом
излажења јубиларног 200. броја и скоро 18 година постојања СИЖЕ-а, уредништву
листа обраћам са уобичајеним примедбама, сугестијама, предлозима, критикама,
креацијама и иновацијама. Мислим да за добронамерну критику, у циљу подизања нивоа
квалитетног информисања чланства и запослених на железници, увек има времена и
простора у будућим редовним бројевима. Искрено, већа жеља ми је да јубилеј заслужено
прославите на најсвечанији начин.
На крају, посебно ми је драго да су задржани првобитни и назив и лого листа, што
несумњиво говори о исказаном континуитету у креирању и концепту листа од стране
Вашег и свих досадашњих руководстава синдиката и уредништава листа. То умногоме
говори и о постојаности организације синдиката, као што је Синдикат железничара
Србије.
Желим Вам још једном пуно будућих јубилеја у издавању СИЖЕ- а.
С поштовањем,
Београд, 04.11.2014.г.
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Зоран Антић, пензионер
(председник СЖС од 1989. - 2000.г.)

СЛАВКО КОВАЧЕВИЋ, ПРВИ УРЕДНИК СИЖЕ-а

KOFER ZA VE^NOST
*Људи са којима сам радио добро знају шта сам и како радио. За друге та прича
не значи много. Страшно је када човеку остане да своју исправност потврђује само
својом прошлошћу.*
Сеоско газдинство у селу Врдила, поред Краљева...двориште, недовршена кућа. Већ
четрнаест година господин Славко Ковачевић, први уредник „Сиже“-а и бивши потпредседник СЖС је пензионер. Данас је Аранђеловдан, дан за свођење рачуна... дан, када се
ваљда подвлачи црта и сумира све оно што је човек урадио или није урадио...
То ме подсећа на писање мемоара, а они се пишу обично онда када се изгуби
меморија. Неугодна сећања тада ишчезавају а добра се умножавају. Мени то личи на
паковање кофера за вечност. Ја тај проблем немам, јер ћу на последњи пут без
пртљага.
Морам да признам да сам се са овим Ковачевићевим коферима, као погледом на
свет, сусрео сасвим неочекивано...и фронтално. Познајемо се двадесетак година, обично
смо у разговору заобилазили личне теме... Зато кажем да многи мисле како је другачији од
других...
У то не верујем. Верујем само да људи заједничким снагама и уважавајући једни
друге, усред тешкоћа могу пронаћи оно једно острво могућности.
Ја дефинитивно нисам имао више шта да кажем. Неспретно сам закључио да овој
алегоријској слици недостаје још само бродолом, мада знам да се и он десио. Постоје
крстови свуда, и ту и тамо...
Говорио сам да морамо да верујемо у визију да би могли да је остварујемо. А
успомене сада навиру на дане, сате и тренутке пуне значења.
СВЕТО ТРОЈСТВО
Сећам се животног мота овог синдикалног функционера - „Не иди утабаним
стазама већ прокрчи себи пут и остави траг за собом!“ Када је фебруара 2000. г. поднео
оставку на све функције у Синдикату, био је Потпредседник СЖС, Шеф преговарачког
тима за Колективни уговор и Главни уредник Сиже-а. И дефинитивно, оставио је дубок
траг за собом. Ако ништа друго, дефинисао је Свето тројство овог Синдиката:
Колективни уговор, Штрајкачки фонд и Информативни лист Сиже! Покушавам да
направим причу о Сиже-у, али се она не може издвојити из ове целине. Па се нешто
мислим, онако за себе... постоји ли данас ово Свето тројство ?
Промене се данас схватају као захтев демократске револуције и тиме би
требало да се бави синдикат у свим облицима његовог организовања. Прогрес
демократије се у целости поклапа с прогресом личности. Али то је процес који веома
дуго траје. Питање организације синдиката је одлука садашњег тренутка и сматрам
да је добра. Грешка је само у томе што се ми увек руководимо личностима, а не
програмима. Ми расправљамо о томе ко ће да ради а не шта ће да ради.
Радити у изолацији, иза спољног зида санкција, санитарних коридора и сличних
бесмислица, свакако нам намеће осећај да смо били неодговорни. Примају се радници без
икаквог исказивања потреба...Нормативно, Синдикат има нека права. У суштини нема
никаква. Директори долазе без конкурса и примају раднике без оглашавања. Радници су
били , а и сада су, далеко на маргинама догађања. Ту нико ништа не може. Новија каква –
таква јавност у раду, буди наду у опоравак државе као правне институције
Станове су добијали и синдикални функционери, без огласа, наравно. Неки
функционери су узимали некакве кредите некаквим тајним каналима. И не само
кредите. Стипендије, школовања...Многи послови су се завршавали преко Синдиката.
Такве не само да је требало скинути са функција, него их је требало и протерати из
Синдиката.
НА ЛИНИЈИ ФРОНТА
Његов однос са председником Антићем је увек био коректан, као и са генералним
директором. С друге стране, он је био у својеврсној изолацији, јер директор са њим никада
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није хтео да разговара, уколико Антић није био присутан. Када је дао оставку на све
функције у Синдикату, Антић му је рекао да је у њему имао одличног сарадника. Ја бих
сада нешто о томе... Али, драматски је иронично да синдикални шегрт буде паметнији од
мајстора и да нешто мења...
Борба између синдиката и директора се не води фронтално. Не знам како су
други пролазили, јер у самом врху синдиката никада није било довољно искрености и
поверења. Неки из тог врха су ми преносили поруке генералног директора. У току
преговора препоручиван ми је одлазак на плаћено одсуство. У тренутку неразумевања и
од стране пословодства и од стране колега, питао сам за правни основ ове
могућности. Рекли су ми да не постоји, али да ће га они пронаћи и то неће важити за
друге раднике. Тада сам преломио и рекао да то не желим.
Ипак, поднео је оставку на све функције. Ништа од тога за мене није било
неочекивано. Прошлост никада није прегласана. Искрено се надам да ће ново време донети
и нове људе. Синдикату су потребни нови људи, непоколебљиви и одлучни, који не сматрају
да је највећа привилегија једног синдикалног функционера то што ће сести преко пута
Генералног директора на челу Преговарачког тима Синдиката..
Уколико људи око вас буду сматрали да можете вршити функцију у Синдикату,
онда се на функцију попните понизно. Када дође време, а то је неизбежно, сиђите са
функције достојанствено. Немојте се љутити ни на кога. Захвалите људима што су
вам омогућили ту предност да их можете заступати. Ако тако не буде, остаће да се
Синдикат бави самим собом, а интерес железничара биће у другом плану.
Зоран Миленковић
АПЛАУЗ ЗА СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

SI@E"
DVE
STOTINE
PUTA
"

Тешко да је у јануару 1997. године, када је први број Сиже-а
угледао светлост дана, неко могао да лицитира или да предвиди колико
ће бројева пратити онај почетни, први? То је било време када се славио
излазак првог броја и када је било најважније да су железничари,
чланови СЖС добили своје гласило, први пут.
Улога информисања чланства постала је приоритетна, схватило се то онда, а мислим да је и данас тако, јер чињеница је да је сваки
наредни број Сиже-а то потврђивао. На синдикалној сцени Србије,
СЖС је био један од ретких који је имао своје гласило, а међу њима
СИЖЕ је предњачио по редовитости и квалитету. Стицајем околности, имао сам прилику и част да у једном значајном времену развоја СЖС, као члан
синдиката, а и као Главни и одговорни уредник Сиже-а, дам допринос даљем развоју информисања у СЖС, кроз рад у Сиже-у, заједно са колегама из Уређивачког одбора.
У априлу 2005. године, у уводнику јубиларног стотог броја, обраћајући се читаоцима,
написао сам да ћемо се сви у Сиже-у трудити да остваримо основну улогу коју је Сиже добио
од највиших органа СЖС, да објективно и благовремено информише чланство и остале
запослене у предузећу. Верујем да и данас Председништво СЖС и вредне колеге и колединице
из Комисије за информисање, који су ангажовани да раде тај мукотрпан посао у Сиже-у, то
имају у виду. Да није тако, данас пред вама не би био двестоти број Сиже-а.
Данас је СЖС, мада му је број чланова, стварањем многобројних синдиката, а и сурогат синдиката у предузећу, смањен на четвртину некадашњег броја чланова и даље најзначајнији фактор заштите запослених и промотер остваривања синдикалних права у Железницама Србије и као такав, наставиће борбу да на медијском небу сачува СИЖЕ и омогући
му да, остварујући своју улогу, досегне у будућности још оваквих јубилеја.
У томе, ја му желим много среће!
Инђија 20.октобар 2014
Драгољуб Поповић
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Поштовани читаоци,
Штампање двестотог броја листа
,,СИЖЕ“, намеће осећај дивљења, али и
потребу свеобухватне анализе.
Морамо бити поносни, јер имамо
НАШ синдикални лист. Седамнаест година
и двеста бројева, свакако заслужује највећу
пажњу и понос Синдиката железничара
Србије.
Поред свих власти и пословодстава
која су прохујала, ту су ,, синдикалисали“ и
многи руководиоци СЖС - лист ,,СИЖЕ“ је
опстао. Многи су се трудили да новине буду угашене, јер су им сметале, из само њима
знаних разлога. Има таквих и данас, нажалост, и у Синдикату железничара Србије.
Свих ових година читао сам НАШЕ новине од прве до последње странице. И не само
читао. У више наврата био сам и активни учесник у креирању новине. Увек сам био
присутан у писању. Често забрањиван, јер сам критиковао пословодсво или руководство
синдиката. Како су одлазиле поједине синдикалне структуре, тако сам се поново
појављивао са објављивањем текстова. Нажалост, појединци због своје сујете нису
желели да чују глас критике. Мислили су да су безгрешни и прави. Време је показало да су
били далеко од тога. И нисам само ја био забрањиван.
Међутим, и поред свих забрана, НАШ лист је био испред свих осталих новина међу
синдикатима на железници, и шире. Многи нису могли бити ни близу НАШЕГ листа.
,,СИЖЕ“ излази у континуитету пуних седамнаест година, двеста бројева, пишу га многи
сарадници, има изглед бољи него други, бави се разним темама... Много смо испред свих
осталих. Посебно на железници. Неупоредиви.
И поред тога, можемо и морамо бити бољи.
Како даље и поред свих проблема којих је било и којих има?
,,СИЖЕ“ мора бити и остати НАШ лист, лист чланства. Мора бити јавна трибина
свих чланова, са свим проблемима који тиште чланство и са критиком за боље
функционисање, унутар СЖС. Само јасна и јавна критика може побољшати рад и
функционисање СЖС. Новина мора исказати мишљење и чланства и руководства СЖС и
послужити као барометар за регулисање пута и правца синдикалног деловања. Јавност у
раду мора бити прва степеница у синдикалном деловању. Без тога, нема чланства и нема
праве акције. Време које долази и које је већ сада, намеће потребу, да је брзо и ефикасно
информисање услов опстанка и успешног синдикалног деловања. Истини за вољу, лист
,,СИЖЕ“ је само један сегмент у лепези информисања.
Да би имали усаглашен приступ и чланства и руководства СЖС, мора се утврдити
уређивачака политика листа ,,СИЖЕ“, која мора да одсликава све оно шта треба да буду
новине у корист чланства Синдиката железничара Србије. Након утврђивања таквих
смерница и перманентног подношења извештаја о спровођењу уређивачке политике, пут
НАШИХ новина биће бољи, ефикаснији и више служити свеукупном чланству.
Уз жељу да имамо истинито и ефикасно информисање, нека нам је срећан двестоти
број НАШЕГ листа.
Душан Василић
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Поштовани!
Шта да кажем о мом најдражем листу Синдиката железничара
Србије? Па, наравно све Најлепше! Пратим га и читам са изузетном
пажњом, од његовот, тако рећи „рођења,“ па и данас. И могу да кажем, с
обзиром на трајање, да је феноменалан у сваком погледу.
Драго ми је што сам део тог стваралачког миљеа за добробит самог
часописа, а и огромног броја читалачке публике, која га активно прати и
подржава од самог настанка, па све до данас.
Оно што сигурно краси „СИЖЕ“ то је: актуелност, разноврсност у
избору тема, као и његов едукативни карактер.
Оно што још желим да истакнем је, уочљиво залагање свих сарадника на изради
листа да из броја у број покажу и одрже своју високу професионалност у прављењу листа.
Ако сам и ја лично својим скромним доприносом помогао у свему томе, јако ми је драго
и презадовољан сам.
И шта рећи на крају, него нека нам још дуго живи наш лист „СИЖЕ“ на опште
задовољство огромног броја читалаца, као и посленика на изради листа!
С поштовањем,
Чедомир Митић, афористичар
22. октобар 2014.

SI@E SE VOLI
Драгим колегама од срца честитам излазак двестотог броја листа
„Сиже“, а целом ангажованом тиму у редакцији желим да дочекају и
хиљадити број. Пошто сам годинама писала за овај лист, могу да кажем да
се „Сиже“ пре свега воли.
Одласком у пензију, ја нисам престала да читам „Сиже“. Напротив, то ми је уједно
информација шта се дешава на железници. Обавештеност је добра. Посебно ми се свиђају
текстови из којих сазнајемо шта се дешава у земљама из нашег окружења и како наше
комшије решавају готово сличне проблеме.
Мој предлог, за неке наредне бројеве је, да се уведе рублика „Реч послодавца“, где би
челни људи са железнице говорили о актуелном стању у Предузећу (напр. Да ли ће бити
стимулативних отпремнина, примена Закона о раду, стамбена политика и сл.) Сматрам
да су текстови о младима, кроз рад секција заступљени јако мало, а готово исто је и са
Секцијом жена.
Примедба је и да би више требало да се чује глас запослених на терену, њихови
предлози и питања, па чак увести и рублику „Ваш адвокат Вам одговара“, јер СЖС има
плаћену адвокатску канцеларију, која би могла да се укључи у давању савета запосленима.
Година која долази је изборна година и неопходно је да се путем овог медија припреме
чланови, како би се организовали за наредни период.
Поздрав свим колегама од Снежане Солдо
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ODRASTAWE
Синдикат железничара Србије, ушавши у трећу деценију постојања, своје
одрастање везао је уз СИЖЕ, свој синдикални лист, који за неки месец слави пунолетство.
Одрастањем, успонима и падовима, претрајавањем и креативним узлетима, СИЖЕ
је делио судбину СЖС, железничког синдиката, који је на прелазу између два миленијума био
један од најмоћнијих на овим просторима. Са својих двадесетак хиљада чланова,
Штрајкачким фондом од преко милион дојч марака, респектабилним синдикалним
гласилом, Синдикат железничара Србије, крајем деведесетих прошлог века, израстао је у
један од најзначајнијих синдиката, не само у Србији.
Поред нивоа организације, масовности и финансијске снаге, четврти стуб моћи СЖС
у то време је СИЖЕ, гласило које информише и мобилише чланство.
Али, то је време балканских ратних траума, финале крвавог растакања државе,
привреде и друштва уопште, на постјугословенским просторима. Време негације свега
постојећег, досадашњег... Истовремено, до апсурда веровање у обећања бољег живота, од
стране креатора „крваве балканске крчме у мраку,“ што је дводеценијска временска
дистанца осведочила као фарсу.
У том и таквом времену, Синдикат железничара Србије, организационо, кадровски,
финансијски, одолевао је изазовима негативних трендова из окружења. Један од важних
фактора очувања и развоја СЖС, крајем деведесетих је, управо, СИЖЕ, чији почетак
излажења се везује за 1997.годину.
Први уредник СИЖЕ-а, био је Славко Ковачевић, железничар, синдикалац, човек за
кога, већ са ове временске дистанце, можемо слободно рећи да је, у првом реду, био морална
громада. Личност која је својом непосредношћу, срдачношћу и једноставношћу свуда око
себе несебично расејавала позитивну енергију. Управо таква личност је, у старту,
каналисала наше синдикално гласило у позитивном смеру. Тада је била актуелна борба за
очување каквог-таквог стандарда железничара, борба за тзв. „нулту опцију.“
Домино систем урушавања и распада свега и свачега на постјугословенским
просторима почетком овога века, није могла избећи српска железница, а ни сам СЖС.
Стварању, преко ноћи, нових синдиката у оквиру железнице Србије, погодовали су
непринципијелни дилови између појединих директора и појединаца из синдикалног миљеа,
тако да је у првој деценији овога века на српској железници регистровано преко двадесет
синдиката. Апсурд сам по себи. Највеће черупање чланства у том периоду логично,
претрпео је СЖС, далеко најбројнији синдикат. Све је то резултирало повременим несналажењима и падовима организационим и кадровским, у оквиру СЖС.
СИЖЕ као гласило, логично је медијски и информативно пратио дешавања на
железници и синдикату, у то време. Недостатак самокритичности у самом врху СЖС-а у
том периду, а и касније, доста је утицао да кредибилитет СИЖЕ-а у појединим периодима
опадне. Но, наше гласило је увек успевало да се издигне и да задржи лидерску улогу у
информисању железничара.
Данас, кад смо сви одавно схватили да је „враг однео шалу,“ да је положај радника у
Србији све тежи и што је још горе, безперспективнији и да су железничари у врху те
безперспективности, императив је да Синдикат железничара што пре заокружи своје
одрастање и синдикално сазревање. Једна од најважнијих полуга у том процесу требало би
да буде СИЖЕ, који са својим реалним аналитичким приступом треба да прикаже сву
тежину положаја железничара, али исто тако не сме да изгуби нит оптимизма, па ма
колико та нит била танка, у овом тренутку.
У контексту свега, сад је шанса да се кроз израду новог Статута СЖС, да право
место информисању као стратешком елементу у организацији СЖС.
На муци се познају јунаци…
Вукомир Божанић
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INFORMISAWE I KOMUNIKACIJA
„У трагању за побољшањем информисања чланства једно време је у игри био БИЛТЕН,
али ни то није успело, ни као привремено решење – док се не пронађу мо-гућности за
оснивање и излажење једног озбиљног лис-та за којим Синдикат железничара Србије,
не да има преку потребу, него то и заслужује.“
(Зоран Антић- „СИЖЕ“ бр. 1. јануар 1997. год.)
Да би се постигао циљ и остварила улога Синдиката, као и придобило ново чланство,
значајно место у свему томе има информисање и комуникација у синдикату и предузећу.
Већини је информисање чланства мање важно од других синдикалних активности.
Још увек влада поимање синдиката као „даваоца услуга“, уместо схватања синдиката као
тима у којем су сви чланови активни, због чега их перманентно треба и информисати. У
информисање се премало улаже, а са друге стране побољшање синдикалног информисања и
комуницирања је дуготрајан посао.
ШТА СЕ УВЕК МОРА ЗНАТИ?
-

ИНФОРМАЦИЈА ЈЕ НАЈМОЋНИЈЕ АНИМАТОРСКО СРЕДСТВО
ИНФОРМАЦИЈА ЈЕ УДАРНА ИГЛА СВАКЕ СИНДИКАЛНЕ АКЦИЈЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ СУ ОСНОВА СИНДИКАЛНЕ АКЦИЈЕ
БЕЗ ИНФОРМИСАЊА НЕМА ПОДРШКЕ НИ ПОВЕРЕЊА ЧЛАНСТВА,
ЗАПОСЛЕНИХ, ШИРЕ ЈАВНОСТИ

Информисање мора да буде у функцији предупређивања могућих проблема и хитног
реаговања синдиката, када проблем настане.
Било да је усмено или писмено информисање, оно мора бити што краће и
једноставније да би било разумљиво. У свакој комуникацији требало би се изражавати
кратко и јасно, занимљиво и једноставно рећи оно што је битно.
То се постиже, ако у сваком тексту који ћемо објавити одговоримо на питања:
КО? ШТА? ГДЕ? КАДА? ЗАШТО? КАКО?
КОЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НЕДОСТАЈУ ЗАПОСЛЕНИМА?
Информације:
- о својим правима,
- о томе ко и како одлучује,
- о личном доприносу у добити,
- о плановима послодавца,
- о раду и улози синдиката
КАКО ОБАВЕШТАВАТИ ЗАПОСЛЕНЕ И ЧЛАНСТВО?
- путем синдикалних састанака у предузећима,
- разговора са групом радника и појединцима,
- радним договорима са председницима синдикалних организација и
подружница,
- неформалним разговорима и договорима
Путем:
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- огласне табле,
- летка,
- билтена,
- синдикалног листа или листа предузећа,
- пригодне публикације,
- плаката,
- интернета, друштвених мрежа
- e-mail

Информисање унутар синдиката:
Остварити свакодневно међусобно информисање унутар синдиката на свим нивома,
од синдикалне организације до највиших
органа.
Информисање јавности путем саопштења
за јавност о свим актуелним питањима у
синдикату:
израдом wеb страница, прикључењем на
интернет мреже, путем одржавања конференција за штампу, коришћењем локалних радио
станица и листова, наступима на локалној и националној телевизији...
Обавештавање путем ЛЕТКА:
Летак је најпознатије средство масовне пропаганде, може бити врло ефикасан као
повремени или стални облик информисања синдикалног чланства и шире јавности.
Синдикати користе летак углавном у сврху пропаганде, али он има и своју информативну
вредност. Стога у летку треба објављивати информације које због актуелности и хитности
не могу чекати. На пример, летак се може користити у сврху информисања, ако послодавац
донесе одлуке супротне договору са синдикатом. Тада се може одмах, у летку, чланство и
запослени обавестити о ставовима синдиката, као и објашњења у вези с тим, јер док дође до
сазивања и одржавања синдикалног састанка, послодавац већ може да буде у недостижној
предности, а оваквом правовременом информацијом ће се сузбити и могућност негативних
гласина о синдикату.
Интернет у комуницирању са чланством:
Потребно је подстицати чланство на коришћење рачунара, јер је то једна од неопходних и
важних новина у раду и интерној комуникацији. Послодавци и Влада увелико у свом раду
користе електронску пошту и интернет (разне друштвене мреже) ради бржег и јефтинијег
пословања, бољег функционисања, чиме остварују стартну предност у комуницирању...
Разлози због којих се мало користе предности рада на рачунарима и интернету:
– недостатак финансијских средстава,
– незаинтересованост,
– страх од нове технологије
Синдикални маркетинг: промовисање програмских интереса и циљева синдиката, презентација резултата рада, размена искустава у практичном синдикалном раду, организовање
пропагандних и стручних акција по одређеним питањима и друго.
Пракса показује да сви они који занемаре двосмерну везу са чланством скупо
плате - губе чланство.
Без чланова који ће подржати захтеве синдиката, неће нам помоћи ни најбоље
законодавство.
Чланове Синдиката морамо стално информисати, јер подршку можемо добити
само од добро обавештених људи, а од послодаваца ћемо добити онолико колико у
процесу остваривања захтева учествије и чланство.
Вера Арсенијевић
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ZA[TO INFORMISAWE?
Тешко на почетку, потешкоће присутне и данас. Велики допринос ентузијаста.
Значај и циљ информисања. Слобода информисања je грађанско право

P

рви број првог синдикалног гласила
на Железницама Србије, листа
СИЖЕ, изашао је јануара 1997. го-

дине.

Данас после седамнаест година пред
вама је јубиларни двестоти број нашег и
вашег СИЖЕ-а.
Почетак, као и сваки, био је тежак.
Међутим, упорношћу и трудом синдикалних ентузијаста, на чијем је челу био први
председник СЖС, Зоран Антић, први
уредник листа СИЖЕ, тадашњи потпредседник СЖС Славко Ковачевић, секретар
СЖС Братислав Станковић, уз помоћ људи
из новинско - издавачке куће ,,Радничка
штампа" почео је да излази лист СИЖЕ.
Велики допринос листу дали су и
каснији уредници листа Драгољуб Поповић
и Душан Василић.
Било би некоректно заборавити и
дугогодишње сараднике листа, који још увек
дају велики допринос листу: Зоран Миленковић, Драган Васиљевић, Снежана Солдо,
Јасминко Пијетловић, Вукомир Божанић,
Предраг Спасић, Чедомир Митић, Вера
Арсенијевић и Владимир Радојевић.
Од свог настанка до данас, било је
проблема, има их и данас, они се у ходу
решавају, захваљујућу ентузијастима који се
труде да лист редовно излази.
Оно што највише забрињава јесте
чињеница да има појединих носилаца
функција на највишем ниву синдикалног
организовања, као и чланова органа и
радних тела синдиката, који су против
СИЖЕ-а.
Међутим, они су, или синдикално
необразовани или им је информисање
чланства мање важно од других синдикалних активности, а пре свега личних интереса.
Да би се постигао циљ и остварила
улога синдиката, као и да би се придобило
ново чланство, значајно место у свему има
информисање и комуникација, како у
синдикату тако и код послодавца.
Пут до доброг и потпуног синдикалног
информисања је дуг и тежак. Потребна су
улагања, али и озбиљно схватање информисања као стратешког циља сваког, иоле
озбиљног синдиката.
У статутима озбиљних синдиката
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стоји да је информисање стратешки циљ.
Да ли се то у пракси примењује?
Нажалост, искуства говоре да је то
само мртво слово на папиру.
Противници информисања заборављају, боље речено, не знају да је
информисање најмоћније аниматорско
средство, покретачка основа и иницијална
каписла за сваку синдикалну акцију.
Такође, не схватају оно најважније да
без информисања нема поверења у
синдикални рад, самим тим ни подршке
чланства, али и шире јавности.
Информисање унутар синдиката је од
изузетног значаја, све у циљу остваривања
међусобног информисања на свим нивоима
синдикалног организовања, у циљу остваривања двосмерног протока информација.
Занемаривањем информисања, занемарује се чланство и долази до његовог
осипања, а добро знамо да синдикати
подршку могу добити само од добро
обавештеног чланства.
Упоредо са информисањем чланства,
синдикати морају информисати и јавност
путем саопштења за јавност, о свим актуелностима у синдикату.
Поред тога, неопходно је организовати
конференције за штампу, израдити weeb
страницу и наступати у електронским медијима.
Такође, неопходно је организовати
синдикални маркетинг, како би се промовисали програмски интереси, циљеви
синдиката и презентовали резултати рада
синдиката.
Уз све речено, неопходно је велику
пажњу посветити и слободи информисања,
која представља читав корпус грађанских
права. Tу пре свега мислим на слободу
мисли, слободу изражавања, слободу
штампе.
Слобода информисања гарантује
правo на истину која је у првом рeду потпуна
и благовремена, право на критику, као и
право да не буде узнемиравања због свог
мишљења.
Сва права, слободе и гаранције, када је
реч о информисању, јасно су формулисане у
многим међународним документима и декларацијама.
Владимир Радојевић

KA[WEWE ZARADA,
DESILO SE - NE PONOVILO SE

O

чекивали су запослени у „Железнице Србије“ а.д. да ће зарада за
месец октобар 2014. године бити
исплаћена 14. новембра, како је и раније
било уобичајено када договорени термин
за исплату зарада „падне“ у дане викенда.
Очекивања су била још оправданија, ако се
има у виду да је ово период крсних слава и
да запослени због тога имају повећане
издатке. Међутим, десило се нешто што
одавно није, исплате зараде није било 14.
новембра, а ни почетком наредне недеље,
тако да су репрезентативни синдикати,
заједно са Унијом синдиката српских
железница, који су у међувремену формирали Координациони одбор, у циљу
заједничког наступа према послодавцу и
Влади Републике Србије“, морали оштро
да реагују и према пословодству и према
Влади Републике Србије, претњом да ће се
организовати
једночасовни
штрајк
упозорења. Неисплаћивањем зараде на
време, запослени су доведени у још тежи
положај, ако се зна да ионако имамо један
од најнижих просека зарада у односу на
јавни сектор, јавна предузећа и друге који
се делом финансирају из буџетских средстава. Ситуација са исплатом зараде само
је појачала незадовољство синдиката због
несарадње са пословодством и због
недостатка информација о актуелним
проблемима са којима се суочавају
„Железнице Србије“ а.д, као и потпуним
искључивањем репрезентативних синдиката из свих активности у којима би
требало да буду укључени по до сада
потписаним споразумима и договорима са
послодавцем. Из тих разлога, репрезентативни синдикати, пре свих Синдикат
железничара Србије, упутили су низ
дописа и позива ресорном Министарству
за одржавање састанака на којима би
расправљали о свим актуелним проблемима и питањима будућег развоја „Железнице Србије“ а.д.
СЖС У МИНИСТАРСТВУ
Синдикат железничара Србије упутио
је 09. октобра 2014. године захтев министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорани Михајловић за одр-

жавање састанка са Председништвом СЖС,
имајући у виду тренутно стање у
„Железнице Србије“ а.д, пре свега
недостатак правих информација о стању у
Друштву. Предложене су теме везане за
динамику реструктурирања „Железнице
Србије“ а.д, планове даљег развоја, стратегија решавања евентуалног вишка
запослених и економско-социјални положај
запослених.
Захтев је прихваћен од стране ресорног министарства, тако да је састанак
одржан у просторијама Министарства 23.
октобра 2014. године. Састанку су испред
Министарства присуствовали помоћник
министра Миодраг Јоцић, саветник потпредседника Владе Мирољуб Јевтић и
Дејан Ласица, виши саветник.
Помоћник министра Миодраг Јоцић
захвалио се Синдикату железничара Србије на позиву за састанак и прилици да
се изнесе тренутно стање у „Железнице
Србије“ а.д. и перспективе даљег развоја.
Истакао је да је повећан број активности и
да је министарство у претходних шест
месеци створило услове за реализацију
пројеката, с обзиром да су били „заглављени“ пројекти у реализацији 1,2
милијарди евра кредита (руског, кувајтског,
чешког) везаних за даљи развој и санацију
инфраструктуре. Потписан је Анекс 2-1
руског кредита, а извршена је и набавка
дизел моторних гарнитура, с обзиром на
повећане захтеве локалних самоупрва.
Ради се и Жежељев мост у Новом Саду, а
кренуће и реконструкција деонице Ћеле
Кула – Станичење на прузи Ниш – Димитровград. Очекује се да стигну и
„Штадлерови“ возови из Еурофиминог
кредита.
Када је у питању реструктурирање,
истакнуто је да је планирано, поред тога
што је Скупштина „Железнице Србије“ а.д.
у јуну донела одлуку о формирању
Друштва за инфраструктуру и Друштва за
превоз, да се до нове године одвоје
путнички и робни саобраћај. Чека се
мишљење Министарства финансија да би
се урадили неопходни подзаконски акти у
очекивању да се железничко тржиште
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„отвори“ до јула 2015. године. У том
процесу, Влада и Ресорно министарство
пажљиво ће размотрити искуства суседних
земаља у циљу заштите интереса „Железнице Србије“ а.д. Истовремено, ради се
и у законодавној области, пре свега на
изменама Закона о изменама и допунама
Закона о железници и Закона о изменама и
допунама Закона о безбедности и интероперабилности железнице и Нацрт закона о
уговорима у железничком саобраћају.

добро у овом тренутку одвајати робни и
путнички саобраћај из више разлога, пре
свега због лошег техничко-технолошког
стања капацитета и неспремности за
тржишно пословање.
Када је буџетска позиција у питању, с
обзиром да се планира одвајање путничког
и робног превоза, да ли ће то имати утицај
на субвенције за железницу за 2015. годину
и да ли ће се у том правцу радити и
посебни програми пословања? Истакао је

СУБВЕНЦИЈЕ И У 2015.
Драган Ранђеловић, председник Синдиката железничара Србије, захвалио се на
брзом одговору Министарства и заказивању састанка, у нади да ће се сарадња
подићи на још виши ниво. Изнео је констатацију да је комуникација са пословодством веома лоша, нарочито од када
немамо генералног директора и да тренутно од пословодства не могу да се
добију квалитетне и правовремене информације о стању и даљем развоју
„Железнице Србије“, за шта су запослени
животно заинтересовани. То ствара услове
за разне дезинформације које могу да нанесу штету свима. Највеће интересовање
запослених влада за процес реструктурирања и будућу организацију компаније,
јер то може да доведе до вишка запослених. Од суштинског је значаја како ће
бити извршена подела „Железнице Србије“
а.д, на колико засебних делова и да ли ће
будућа друштва бити самостална или ћемо
и даље функционисати као јединствен
систем. Из синдикалног угла је то веома
значајно и због чињенице да је Изменама и
допунама Закона о раду важење садашњег
Колективног уговора орочено до 29. јануара 2015. године, тако да је неопходно да
знамо да ли ћемо након тога радити један
или више колективних уговора. Ранђеловић
је истакао да је став синдиката да није

да су запослени заинтересовани и за стимулативне отпремнине, тако да је неопходно дати информацију да ли Влада
планира за наредну годину средства за те
намене и да ли се планира израда
Програма за решавање вишка запослених?
Изнео је став да се Синдикат железничара
Србије противи најављеном смањењу
зарада запосленима, јер је опште познато
да су годинама уназад железничари на дну
лествице по просеку примања од свих
јавних предузећа, јавног и државног
сектора, као и да по нашем мишљењу не би
требало да уђемо у категорију запослених
у јавним предузећима и јавном сектору, јер
смо привредно друштво, а не јавно предузеће.
Мирољуб Јевтић је истакао да не
треба да постоји бојазан од одвајања
превоза пуника и превоза робе и да ће нам
одуговлачењем реализације тог процеса
бити све теже. Железница ради „на
мишиће“ у највећој мери захваљујући
изузетним напорима запослених и то треба
афирмисати у јавности. Генерално, на
железници нема вишка запослених, константан је мањак извршилаца у извршној
служби, тако да то мора да се решава из
унутрашњих резерви. Забрињава смањење
обима рада у теретном саобраћају, као и
чињеница да је просечан приход у
путничком саобраћају 13.800 динара по
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возу и да се то мора поправити, с обзиром
да у том делу има огромног простора за
повећање зараде. Констатовао је да постоје
велики проблеми у области одржавања
возних средстава, јер је тај сегмент
железнице претходних година био јако
запуштен.
Што се тиче буџетске позиције за
наредну годину, средства ће бити обезбеђена за јединствено предузеће, што значи и
да ће „Железнице Србије“ а.д. функционисати као јединствен систем, а да се у
току 2015. године мора радити на стварању
услова на коначној подели предузећа и
пословању на тржишним принципима.
Када буде постављено ново руководство, синдикати морају бити укључени
у све токове. Нагласио је да нема разлога
да синдикати не буду информисани о свим
битним питањима, како од стране
Скупштине „Железнице Србије“ а.д, тако и
од стране пословодства, а да су Синдикату
железничара Србије врата увек отворена за
сваку врсту сарадње, као и у циљу правовременог информисања запослених о стању у Друштву и будућим плановима.
Дејан Ласица је истакао да су основ
за реструктурирање препоруке светске
банке и да ми у том погледу морамо да
испунимо одређене услове, као основ за
добијање кредита. Реструктурирањем ће се
створити услови да се односи између
државе и железнице регулишу уговорима и
највећи задатак Министарства саобраћаја
је да „убеди“ Министарство финансија да
је неопходно постојање две врсте уговора,
уговора о обавези јавног превоза (ОЈП) и
уговора између инфраструктуре и превоза.
Према Европској унији имамо обавезу да
створимо услове за отварање железничког
тржишта, али ћемо то радити постепено да
у том процесу не би угрозили сопствене
интересе.
АКТИВНО УЧЕШЋЕ СЖС
На крају, представници Министарства су још једном истакли да су врата
Министарства за сарадњу са Синдикатом
железничара Србије увек отворена и да ће
бити створени услови за активно укључивање синдиката у све будуће активности
везане за „Железнице Србије“ а.д.
Након састанка са Председништвом
СЖС, као и догађаја који су уследили због
кашњења у исплати зараде за октобар 2014.
године, репрезентативни синдикати и

Унија синдиндиката српских железница
упутили су министарки грађевинарства,
саобраћаја и инфраструиктуре, проф. др.
Зорани Михајловић, захтев за хитно одржавање састанка, на коме би се расправљало
ос вим питањима на које су синдикати у
претходном периоду тражили одговоре, а
који су изостали због неадекватне сарадње
са пословодством. До састанка са председницима Синдиката железничара Србије,
Синдиката извршних служби српских железница, Синдиката радника железничке
инфраструктуре Србије, Савеза синдиката
железничара Србије и Уније синдиката
српских железница дошло је, на позив
министарке, 25. новембра ове године. Теме
састанка биле су готово идентичне као и на
састанку са Председништвом СЖС.
Министарка је, пре свега, изразила незадовољство због искључивања синдиката
из дешавања у „Железнице Србије“ а.д, јер
за то нема оправданих разлога. Напротив,
став је и Министарста на чијем је челу и
Владе Републике Србије да су синдикати
незаобилазни фактор у решавању свих
битних питања од заједничког интереса за
запослене, послодавца и Владу Републике
Србије и да ће убудуће синдикати бити
укључени у све активности везане за даљи
рад и развој „Железнице Србије“ а.д. У
складу са тим, синдикати учесници састанка, већ сутрадан су добили нацрте Закона о
изменама и допунама Закона о железници
и Закона о изменама и допунама Закона о
безбедности и интероперабилности железнице, у циљу давања мишљења, примедби
и сугестија. Ако се по првом кораку може
судити, министарка ће одржати реч, тако да
у наредном периоду треба очекивати далеко активније учешће синдиката у свим
активностима. Када је у питању даљи
развој железнице, истакнуто је да Влада
Републике Србије и ресорна министарства
улажу знатне напоре да се железница
модернизује и да су створени услови за
реализацију руског и других кредита, као и
да железница ни у ком погледу није
„запостављена“ у односу на друге видове
саобраћаја. По питању Колективног уговора, односно законског важења постојећег
до 29. јануара 2015. године, препорука је да
се изврши притисак на пословодство како
би се на време отпочеле активности на
изради новог Колективног уговора.
Заједнички је констатовано да знатне
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проблеме у функционисању Друштва
изазива недостатак генералног и извршних
директора и да ће тај проблем бити решен
у наредних десетак дана, с обзиром да је
завршен конкурс. На крају, истакнуто је да
будуће реструктурирање неће довести до
вишка запослених и да ће се по именовању
генералног директора разматрати могућност пријема нове радне снаге, имајући у
виду да ће због неповољне старосне структуре велики број запослених, нарочито у

извршној служби, до краја године отићи у
пензију.
Зараде ће се до краја године исплаћивати на време, с обзиром да су средства
обезбеђена ребалансом буџета, тако да
више нећемо долазити у ситуацију сличну
са исплатом зараде за месец октобар 2014.
године.
П. Спасић

СА САЈТА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА

MIHAJLOVI] RAZGOVARALA
SA SINDIKATIMA
@ELEZNICA SRBIJE"
"
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отпредседник Владе и министар
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, проф. др Зорана
Михајловић разговарала је данас са
синдикатима “Железница Србије“ о плану
државе за реформисање тог предузећа и
већем укључивању синдиката у доношење
одлука у тој компанији. Михајловић је
нагласила да је главни циљ реформисања
“Железнице Србије“ а.д. да се повећа ефикасност у пословању и убрза реализација
започетих инфраструктурних пројеката,
чија је вредност близу 1,2 милијарде евра.
У разговору са синдикалном делегацијом, која представља близу 90 одсто запослених у железницама, Михајловић је
нагласила да је неопходно да синдикат буде
директно укључен у рад Скупштине овог
предузећа, уместо да само даје мишљење
на предлоге одлука тог управљачког тела.
Представници синдиката упознали су
ресорног министра са актуелним проблемима у том предузећу, као и са могућим
начинима решавања социјалних питања од
значаја за запослене у железницама.
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Састанку су присуствовали представници Синдиката железничара Србије,
Синдиката извршних служби српских
железница, Синдикат радника железничке
инфраструктуре Србије, Савеза синдиката
железничара Србије и Уније синдиката
српских железница.

PROBLEMI U
PRIMENI UPUTSTVA
· Захтев Синдиката железничара Србије за израду новог Упутства о ближем регулисању
права запослених на накнаду трошкова превоза за долазак и повратак са рада

P

ослодавац је 10. септембра. 2014.
године донео Упутство о ближем
регулисању права запослених на
накнаду трошкова превоза за долазак и
повратак са рада, број 1/2014-150.
Доношењу Упутства претходило је давање
мишљења - примедби репрезентативних
синдиката на Предлог Упутства, тако да је
мишљење дао и Синдикат железничара
Србије актом број 1081 од 31. jула 2014.
године. Мора се констатовати, нажалост, да
ниједнa примедба Синдиката железничара
Србије није прихваћена, иако је била
заснована на договорима који су били
постигнути приликом дефинисања члана
23. Анекса Колективног уговора који
регулишу ову материју. СЖС је 20.
новембра 2014. године дописом још
једном указао послодавцу да је наведено
Упутство, а самим тим и његова примена, у
појединим одредбама у супротности пре
свега са одредбама члана 118. Закона о
раду, као и са суштином договора о
његовој примени, постигнутој на преговорима за потписивање Анекса Колективног уговора. Упутство је у појединим
одредбама веома нејасно, тако да то доводи
и до различите и неједнаке примене у
секцијама и организационим јединицама,
чак и на територији истог чвора, што
изазива велико незадовољство запослених.
Посебно незадовољство изразили смо
код примене члана 23. Анекса Колек-

ГОРДИЈЕВ ЧВОР

тивног уговора, кроз наведено Упутство,
које је у потпуној супротности са
обостарно израженом вољом репрезентативних синдиката и послодавца приликом преговора за потписивање Анекса
КУ. Током преговoра, када смо дефинисали
измене члана 80. Колективног уговора и
утврдили као основ за утврђивање права на
надокнаду трошкова превоза удаљеност
између места становања и места рада на
највише 30 км од места рада, заједнички
став је био да се то неће односити на
запослене који већ имају уговор о раду у
месту рада које је на удаљености већој од
30 км од места становања и који нису
мењали место становања, што ће се ближе
дефинисати Упутством. Међутим, послодавац није испоштовао договор, тако да
Упутством ова категорија запослених није
посебно дефинисана, што смо тражили и
приликом давања примедби на Предлог
Упутства, тако да су запослени без своје
кривице стављени у веома неповољан
положај. Као алтернативу смо предложили,
уколико се статус ове категорије запослених не дефинише посебно у Упутству,
да се посебном алинејом подведе под тачку
3. став 4. Упутства, а у складу са чланом
26. Колективног уговора, што такође није
прихваћено.
На основу свих примедби које су
изнете од момента ступања Упутства на
снагу, Синдикат железничара Србије од
послодавца тражи израду новог Упутства о
ближем регулисању права запослених на
накнаду трошкова превоза за долазак и
повратак са рада, уз активно учешће
репрезентативних синдиката - потписника
Анекса Колективног уговора, у циљу
реализације и имплементације у Упутство
стварне воље потписника Анекса колективног уговора у овој области, изражене
кроз преговоре за потписивање Анекса
Колективног уговора.
П. Спасић
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

U RUMUNIJI ODR@ANA
KONFERENCIJA O RESTRUKTURIRAWU
U @ELEZNI^KOM SEKTORU
·Модели реструктурирања
·Улога синдиката у напретку желез-ничког сектора
·Јачање сарадње железничких синди-ката Југоисточне Европе

U

организацији Националног савета румунског железничког федералног синдикалног покрета, у румунском градићу Синаиа у периоду од 3-6.
новембра 2014. године, одржана је тематска
конференција на којој се расправљало о
реструктурирању железничког сектора у
Румунији и земљама југоисточне Европе,
моделима и утицају на положај запослених,
као и о улози синдиката у напретку железничког сектора.
Процес реструктурирања одвија се у
свим земљама западног Балкана, са истим
почетним циљем, одвајање управљања
железничком инфраструктуром од делатности превоза. Проблеми у том процесу су
готово идентични. Пре свега, лоше финансијско стање на железници и потреба
финансијске консолидације од стране државе, лоше стање инфраструктуре и возних
средстава, као и недостатак јасне саобраћајне политике, односно улоге и значаја железничког превоза у односу на друге видове
саобраћаја. Посебна пажња посвећена је
расправи о улози синдиката у напретку
железничког сектора. Констатовано је да
синдикати морају да прошире делокруг рада
и утицаја и да своје деловање не ограничавају само на заштиту социјалноекономског и радноправног статуса запослених, већ да се изборе да активно
учествују у креирању најбољих решења за
будући развој железнице. То подразумева и
јачање кадровске структуре синдиката и
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укључивање у рад експерата из разних
области, који могу да допринесу остваривању тог проширеног деловања синдиката.
Део конференције био је посвећен
јачању веза између синдиката на простору
Југоисточне Европе, посебно Западног Балкана и наставку сарадње по питањима од
заједничког интереса. У остваривању заједничке политике, неопходан је активнији и
агресивнији наступ према међународним
организацијама транспортних радника, пре
свега ЕТФ-у (Европској федерацији транспортних радника), кроз комисије и радна тела. Договорено је да представници у органима и радним телима ЕТФ-а заступају и
интересе земаља које немају своје чланове и
представнике у овим институцијама, како
би могао да се остварује континуитет у
сарадњи, протоку информација и пласирању
заједничких ставова и захтева.
Делегација СЖС искористила је конференцију и за низ билатералних разговора
у циљу креирања будуће међународне сарадње и јачање међусобних веза. Искористили смо прилику и да се лично
захвалимо свим синдикатима који су на
различите начине пружили солидарну
помоћ железничарима Србије у отклањању
последица мајских поплава, пре свега АНС
„Железничари“ из Македоније, Федерацији
румунских синдиката и Синдикату железничара Мађарске.
П. Спасић

ОДБРАНА УГОВОРЕНИХ ПРАВА

@ELEZNI^KI SINDIKATI
JUGOISTO^NE EVROPE
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периоду од 3. до 5. новембра у Републици Српској, у Лакташима,
одржана је тематска конференција
под покровитељством Фридрих Еберт
фондације, на тему актуелних проблема
железничких синдиката у југоисточној
Европи и како их пребродити.
Поред представника Синдиката железничара Србије, Јасминка Пијетловић,
заменика председника СЖС, Маријана
Јанковића, председника ЈСО ЗОВС и
Радомира Радусина, председника ЈСО УП ЗС, били су и представници синдиката железничара Словеније, Хрватске, Македоније
и Републике Српске.
Говором добродошлице и отварањем
конференције, Златко Марин председник
саобраћајно транспортне делатности железнице Републике Српске, дао је реч Милану
Јевтићу.
У уводном излагању представник
ФЕС Милан Јевтић оправдао је изостанак
делегата из Румуније, Бугарске и Црне Горе,
напоменувши да желе да се укључе у
пројекат и синдикати из Турске.
Јевтић се највише базирао на уједињењу више синдиката код једног послодавца, напомињући да из искуства
западних земаља то може донети резултат у
решавању истих проблема као што су
колективни уговори.
О представљању капацитета и активности железничке компаније у Републици
Српској, говорио је извршни директор
Бранислав Ђурица истакавши да је у компанији запослено 3.400 радника и да су у
овој години остварени добри резултати
упркос временским непогодама које су
задесиле целу Републику Српску.
Ђурица је напоменуо да је неопходно
веће улагање у инфраструктуру, те да ЖРС
имају 20 локомотива и 1100 вагона. Осврнувши се на социјални дијалог са синдикатима, рекао је да на ЖРС има шест
синдиката. Руководство које је дошло пре
три године затекло је штрајк, а да од тада

нема штрајка, јер од синдиката траже пакт, а
не рат, рекао је Ђурица.
„Мислим да се доста радне дисциплине изгубило и да нема чекања, већ ми
као послодавац морамо наћи више посла, а
да радници савесније раде, како би дошли
до бољих резултата. Ради се нови Закон о
раду и ми као и до сада тражимо да права
радника буду заступљена, а за узврат од
радника тражимо да испоштују обавезе,“
наставио је он.
Плате су редовне, топли оброк и
превоз заостају за осам, односно за четири
месеца, иако скоро 60 дана нисмо радили
због временских непогода, а да нисмо
смањивали плате.
Спор са синдикатима је топли оброк,
истакао је Ђурица, али верује да ће
синдикати схватити да је надокнада велика
и сматра да стечена права морају бити
прошлост, а у будућности да се рад одвоји
од нерада.
СИНДИКАТИ ТУЖИЛИ ПОСЛОВОДСТВО
Милијан Марковић, председник синдиката железничара Републике Српске,
слаже се већим делом излагања директора,
али напомиње да су синдикати тужили
пословодство јер је оно једнострано умањило топли оброк и сматра ако суд пресуди у
корист пословодства, онда би се у Републици Српској омогућило да у свим предузећима смање топли оброк. Други и
највећи проблем је што је послодавац
отказао Колективни уговор једнострано, а
ни писмено ни усмено нису наведени раз-
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лози отказивања и ту је утужено пословодство.
Директор је рекао да пословодство
мора утицати на трошкове, самим тим што
ће се трудити да повећава приходе, а да
смањује трошкове, односно расходе.
Такође је рекао да ће отварање
тржишта појести железницу, истакавши да
им је у посети био извршни директор
железнице Словеније и саопштио да код
њих машиновођа вози воз, откачиње вагоне
и да обавља још додатних послова, односно
замењује три извршиоца.
На ову изјаву надовезао се Златко
Ратеј, председник синдиката машиновођа
Словеније рекавши да је то случај у станицама где има највише три воза. Тамо где
је више возова мора бити више извршилаца.
„Мора се схватити да је битан путник и
терет. Колективни уговор и ЗОР-у мора
поштовати и једна и друга страна. Ми,
односно компанија не запошљаваmo нове
раднике, проблем је да код реорганизације и
смањења, управа остаје, а одлазе извршиоци, додао је он. Стимулација је у већини за
управу 20 одсто плус, а за раднике 20 одсто
минус.
У Словенији су репрезентативни синдикати направили споразум по коме заједнички делују према пословодству и
Влади и верујте ако би један дан каснила
плата организовао би се штрајк.“
ЈЕДНОСТРАНО ОТКАЗИВАЊЕ КУ
На коментар директора која се односе
на стечена права Пијетловић је реаговао
констатујући да су то уговорена права по
Колективном уговору и да се морају поштовати, а не једнострано отказивати, односно непоштовати од стране пословодства.
Било је још говора да се у земљама
окружења пријем врши политички и да је
инжењерима загарантована плата без обзира
колико приходују.
У Републици Српској по речима

Милијана Марковића има око 700 извршилаца са вишим степеном стручне спреме.
Речено је да се плаћа рад. Како схватити да
у станици Добој два помоћника шефа
станице имају различите плате, један има VI
степен, а други IV степен стручне спреме,
а залажемо се да се исти рад исто плати?
Констатовано је да се приликом измена и допуна као и процеса доношења новог
ЗОР-а не добија довољно информација и да
је у том правцу лош социјални дијалог.
Сваким изменама и допунама ЗОР
умањују се права радника.
У Словенији је холдинг компанија
сачињена из више делова (набавке, инфраструктура, имовина, карго, рачуноводство,
фершпед, инвалиди, нега), у Хрватској 4
дела, у Македонији - инфраструктура и
транспорт.
У Словенији је све под једном капом,
јер кад би поделили машиновође на путнички и робни саобраћај, по рачуници би
требало 20 одсто више машиновођа.
Славко Пролета председник синдиката
инфраструктуре Хрватских железница, нагласио је да је неопходно да се спречи
улазак страног оператера на железницу, јер
исти неће доћи што нас воле већ да нам
умање извршиоце и смање интензитет рада.
По мишљењу Милана Јевтића проблеми су истоветни.
Морају се синдикати у компанијама
ујединити, да се организују заједничке
конференције за штампу, да се тражи
подршка ИТФ, ЕТФ, ЕВА...
На сајту стално стављати информације и тражити подршку чланства за
деловања према Влади и пословодству.
Брисел је далеко зато је потребно
стално предузимати акције, уз њихову
подршку.
Одређене су теме за следећи састанак:
Реализација договора са ове конференције,
шта је која делегација урадила, презентација закона о штрајку и минимални процес
рада и заштита на раду у железничком
сектору.
Одређено је да Синдикат железничара
Србије под покровитељством ФЕС-а буде
следећи домаћин у Србији у периоду од 25.
до 27. марта 2015. године и да се на конференцију позову: генерални секретар ИТФа, преставник ЕВА, представник немачког
синдиката и представник СССС.
Јасминко Пијетловић
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РСИ ЈСО СТП

POBEDILO DRU@EWE
I PRIJATEQSTVO

L

eпо време, право Михољско лето,
дочекaло је учеснике 28. СТП-ијаде,
која се ове године одражала у
прелепом амбијенту хотела „Језеро“,
на Борском језеру. Током дводнeвног
такмичења и дружења могле су се на
сваком кораку видети групе колега, старих
другара и пријатеља у срдачном раговору.
По ко зна који пут, било је јaснo да је
победник познат. Док су се учесници
окупљали, било је пуно позитивнe енергије. Свима је било јaсно да ће и ове године
победити пријатељство и дружење.
Победе на спортским теренима су
значајне. Али много важније од пехара у
витринама су дружења колега, који и сада
без обзира на организационе промене, настављају да сарађују. Надам се да ће ово
прелепо дружење бити настављено, истакао
је Драган Ранђеловић председник СЖС-а.
Дводневном дружењу СТП-еоваца
већ традиционално своје учешће узеле су
делегације А.Н.С. железничара Македоније
са Драганом Арсовским, председником
синдиката, као и делегација Синдиката
железничара Републике Српске на челу са
главним секретаром, Недиславом Кузмићем.
Свечаној додели признања присуствовали су: Бранислав Ловрић, шеф чвора
Београд, Звонко Будрак, шеф Секције
Београд, Гордана Рвовић, шеф Секције
Нега кола, Горан Јовановић, директор
хотела „Колиба“ Грза, Дејан Сенчански,
директор „Just Travel“ Ниш. Међу гостима
су били и некадашњи активисти Синдиката
железничара Србије, Снежана Солдо из
Београда и Раде Егић из Зрењанина.
У два такмичарска дана „Естепеовци“
су се витешки борили. Било је много жара
и неизвесности у сусретима: фудбалера,

шахиста, стонотенисера, конопаша и
„дамског“ пикада.
По правилу, најжешће надметање
одиграло се на теренима за мали фудбал.
Било је потребно много кондиције, али и
среће, јер се играло по куп систему. Свежа
крв младих момака из Београда, који су све
присутне одушевили својом игром, донела
им је прво место, друго Руми, треће Нишу.
Најбољи играч је Зоран Марковић-Београд,
најбољи стрелац Марко Рашић-Београд, а
најбољи голман Горан Миловац - Рума.
У пикаду, најсигурнију руку и оштро
око, имале су колегенице из Руме, затим
Ваљева и ОКП Београд. Најбољи резултат
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имала је Андријанa Марковић, ОКП
Београд.
Шахисти су запосели места за шаховским таблама хотела „Језеро.“ Сви су
показали добру тактику и преко потребну
оштроумност, јер је сат неминовно откуцавао време за игру.
Најбољи на табли од 64 поља били су
шахисти из Руме, следе Ниш и Београд.
Милета Николић из Београда и Александра
Миљковић из Ниша, били су најуспешнији
такмичари. Стони тенис је донео узбуђења, а
екипа Ниша предвођена најбољим стонотенисерима; Негосавом Стевандићем и
Дејаном Милутиновићем. Први је Ниш,
следе Банат и Београд. У најтежој
дисциплини, најјачи су били момци из
Суботице, затим Руме и Сомбора. Најјачи
конопаш, Иванковић Дамир из Суботице.
У генералном пласману: Рума је осво-
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јила 57 бодова, Београд 55 бодова, Сомбор
47 бодова, Суботица 44 бода.
Затварајући 28. РСИ ЈСО СТП, председник СЖС-а, Драган Ранђеловић, истакао је да је познато да железничари знају
добро да се друже, витешки такмиче, али и
да буду примерени на својим радним
местима, замеривши пословодству на
немању слуха за овакву врсту дружења са
својим запосленима. Кад су пехари
уручени и игре затворене, настало је весело дружење уз добру музику. На растанку, учесницу су упутили похвале Организационом одбору 28. РСИ СТП-а,
поручивши: „Видимо се идуће године!“
На крају, потврдила се прогноза да је
прави победник и на овим сусретима било
синдикално дружење.
Организациони Одбор ЈСО СТП

ЈСО ТКС

SLAVA PREGLEDA^A KOLA

S

вети Козма и Дамјан, били су лекари
и како хришћани верују, чудотворци.
Ова два светитеља су билa рођена
браћа, родом из Рима. Kао деца су крштени
и у хришћанском духу васпитавани. У
хришћанској традицији помиње се да су
имали велику благодат од Бога, да лече
људе и животиње од сваке болести и муке
и то обично полагањем руку. За свој труд
нису тражили никакву награду, само су
захтевали од болесника да верују у Исуса
Христа. Прегледачи кола, чланови СЖС и
ЈСО ТКС, по осми пут обележили су своју
славу Свети Козма и Дамјан у Новом Саду.
Овогодишњи домаћин била је Синдикална
организација ТКС Нови Сад. Дочек гостију
организован је у железничкој станици Нови

Сад, где је приређена закуска и освежење
после дугог пута. Мора се истаћи и да је
добар део гостију, пут Новог Сада кренуо
из ноћне смене. Славари су се упутили у
ресторан ЕXIT WEST, где је обављен обред
сечења славског колача и организован
свечани ручак.
Поред директора Сектора за ТКП,
Владимира Булатовића и заменика директора Сектора за ТКП Милорада Ангеловског, слави су присуствовали и шефови ОЦ
и ОЈ за ТКП, као и председник СЖС Драган Ранђеловић са сарадницима.
Наредни домаћин славе прегледача
кола, Свети Козма и Дамјан, биће синдикална организација ТКС Зајечар.
В. Радојевић
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ЈСО ЗС УП

REFORMISATI STATUT
I SINDIKAT
Урадити нов и модеран Статут. Усвојен финансијски извештај са игара

O

сма овогодишња седница Одбора
ЈСО протекла је углавном у расправи о новом Статуту Синдиката
железничара Србије. Дискутанти су изнели
своја запажања поводом понуђеног Нацрта
и сагласили се да је потребно сачинити
један нов, модеран статут, прилагођен
организационој шеми предузећа. Једногласно је изречен став да се садашњи
Статут није примењивао у потпуности, што
је наносило много штете СЖС.
Чланство тражи да синдикат много
боље функционише у временима која су
тешка и која ће бити још тежа. То намеће
другачију организацију СЖС. Послодавац
више не плаћа синдикалне активности, што
намеће потребу самофинансирања свих
синдикалних послова. Зато мора да се
сагледа економска димензија будућег статута и прављење такве организационе
шеме која за циљ има и економску
оправданост. Чланство тражи да се оправда

сваки динар чланарине. Такође је речено да
ће сада доћи до изражаја, ко стварно хоће и
може да се бави синдикалним активностима, јер више нема дневница и
плаћања трошкова синдикалних активности, од стране послодавца.
У циљу што бољег сагледавања стања
и давања што више конструктивних примедби на понуђени нацрт Статута, помера
се рок за достављање примедби. Нови
термин је 15. новембар.
На седници је разматран и Финансијски извештај са одржаних игара радника
ЈСО ЗС УП. Речено је да је то био пун
погодак и да је вредело ићи у Етно село
Станишићи. Свим учесницима остаће у
сећању дружење и амбијент у којем су
боравили. Једногласно је усвојен Извештај,
уз констатацију да су сви учесници измирили своје обавезе, по питању плаћања.
Душан Василић

ЕТП

REKREACIJA U
ZIMSKIM MESECIMA

S

табилна организација, ЈСО ЕТП, са
530 чланова и тренутним трендом
враћања чланства који су крајем 2013.
године и делом 2014. године године
напустили СЖС тј. ЈСО ЕТП. Добар део
чланства је отишао и у заслужену пензију,
јер нажалост, ми смо предузеће које је старо
по годинама живота, а у протеклим годинама није било примања радника у
инфраструктури, односно у Сектору за
електротехничку делатност (или је било
врло мало), што се тренутно и одражава у
појединим деоницама.
ЈСО је био против ванредних избора,
јер је Одбор сматрао да је то непотребно и
да је требало да именујемо једног од заменика да води Синдикат до редовних избора,
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а да у међувремену прионемо на израду новог Статута СЖС-а. Сада је питање да ли ће
Статут и да се заврши на време, из различитих разлога.
ЈСО ЕТП је и ове године за своје

чланове крајем маја омогућио рекреацију на
Палићу у викендици ЈСО, која је трајала до
почетка новембра, по распореду који је направила комисија у саставу, Драган Ћирић,
Маријана Николић и Жељко Ћетковић, што
је и верификовано на Одбору ЈСО ЕТП-а. И
ове године смо успели од својих средстава
да побољшамо услове боравка у апартману,
тако што смо набавили клима уређај. То је
сада један модеран апартман са 2+2 лежаја,
купатилом, комплетном кухињом, TV+DVD,
двa бициклa, клима уређајем… Седам дана
коришћења је три хиљаде динара, а до три
дана је хиљаду пет стотина динара. Може да
се користи и у зимским месецима, у договору са Комисијом или домаћином објекта, Абрахам Чабом.
Што се тиче рекреације, поред Палића, имали смо и одређен број ваучера од
СЖС-а, а поједине синдикалне организације
су организовале рекреацију за своје чланове

у свом аранжману. ЈСО је ове године организовао РСИ на Грзи код Параћина. Планирано је било око сто, а учествовало је 70
чланова. Играла се кошарка и фудбал,
ревијалног карактера. Свим учесницима су
покривени трошкови учешћа и превоза од
стране ЈСО и синдикалних организација,
тако да није било доплате.
Грза је прелепо место близу Параћина,
излетиште параћинаца, на обронцима кучаљских планина. Колиба Грза, објекат у
коме су организоване РСИ је добар, урађен
у етно стилу, уз љубазно особље и предусретљивог власника Горана Јовановића.
Два дана су протекла у предивној атмосфери. Организован је и обилазак манастира Лешје.
У име Одбора ЈСО, желим свим запосленима и члановима ЈСО ЕТП СЖС-а
пуно здравља и успешну 2015 годину.
Драган Ћирић
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ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

NOVI USLOVI TRA@E NOVI
SISTEM RADA

J

авна расправа о Нацрту Статута
Синдиката железничара Србије
траје већ месецима. Ближи се рок за
доношење новог Статута. Предложена решења нису по мери многих. У
предложеном Нацрту није направљено
ништа суштински ново. Осим терминологија, које означавају органе СЖС. Због
чега предлагачи нису направили одлучан
искорак у организационом смислу, остаје
питање без одговора?
У самом зачетку припреме Нацрта
знало се да ће тако и бити, имајући у виду
,,појединачне интересе“ оних који су
одлучивали о томе. По ономе што је
предложено - све остаје као до сада.
Међутим, ако се зна да до сада није све
функционисало како треба, постаје јасно
да задати посао који је дао Републички
одбор није адекватно урађен. Зашто?
Одговор треба да дају предлагачи.
Просто је несхватљиво да се нема
слуха за промене које су се већ десиле и
које ће се десити по питању функционисања синдиката на железници. Нема
више финансирања од стране пословодства. Славина је заврнута. Систем рада
морамо прилагодити новим условима.
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Појединци као да су заспали и никако
да се пробуде из дубоког сна. Никако да
схвате да су се многе ствари промениле и
да ће се тек мењати, хтели то или не. С тим
у вези, морамо сачинити нови Статут који
ће тотално другачије дефинисати организациону структуру СЖС.
Не можемо више имати толико
синдикалних руководилаца који су
професионалци. Тај број мора бити
минималан, јер све то кошта. Мора да се
направи систем рада и одговорности на
свим нивоима синдикалне пирамиде.
Нема трошења средстава без покрића. Сваки члан синдиката тражи да се
положи рачун за трошење његове чланарине. Мора се поставити систем рада и
одговорности.
Статут мора да сачине људи који нису
оптерећени функцијама, већ како да што
боље функционишемо. Статут мора да
направи систем одговорности, а не
неодговорног понашања. Статут мора да
служи чланству, а не појединцима. Статут
мора да има економску рачуницу, а не
непотребно трошење. Све ово и још много
тога потребно је уградити у нови Статут
СЖС.
А онда, све то применити у пракси.
Душан Василић

NELOGI^NOSTI I NEDORE^ENOSTI
NA [TETU RADNIKA
Штедња за боља времена. „Преминуо“ минули рад.
Због нелогичности испаштају радници. Колики је износ регреса и топлог оброка?

[

тедња, да бисмо живели боље,
наша је реалност, наша истина,
али и прека потреба. Већина
грађана Србије је ЗА. Међутим, постоји и
оно АЛИ!? Штедња је нужно зло, јер празна
државна каса и празни фондови, производ су
неодговор-них влада, политичких игранки,
непланских задужења и бахатог понашања
политичке елите.
Та наша политичка елита и елитни
политичари, водили су предизборне кампање под паролом ,,Све за народ и радничку класу", а када дођу на власт онда
парола гласи ,,Сада само за нас, јер нас
није брига за вас".
Планирана штедња и затезање каиша
вероватно ће дати добре резултате које
ћемо, како рекоше, за коју годину видети.
У циљу бољитка, усвојен је и нови
Закон о раду, донет како кажу - у интересу
запослених. Али, да ли је баш тако?
Једна од нелогичности донетог Закона односи се на минули рад, који се рачу-на
само за време проведено код тренутног
послодавца.
То значи да, ако је радник имао двадесет година код другог послодавца, пет
код садашњег, исплаћује му се накнада за
минули рад само код актуелног послодавца. Логично, значи да је запослени оштећен, па отуда и фраза - ,,Преминуо“ нам
минули рад!
Још једна нелогичнст, по основу
минулог рада, тренутно је актуелна у
нашем предузећу.
Наиме, увидом у платне листе за
август и септембар, одређеном броју
запослених који су радили на Хрватским
железницама не признаје се минули рад,
док се запсленима који су радили на
Словеначким железницама, исти признаје.
Намеће се питање - ако је „Железнице
Србије“ а.д., правни наследник Југословенских железница, зашто онда двоструки
аршини?
Поред тога, велико незадовољство
влада и код дела запослених који су до пре
тринаест година радили у Железничком
транспорту ,,Заводи Црвена Застава" у
Крагујевцу, које су ,,Железнице Србије"

а.д. како њих, тако и сва њихова материјална и техничка добра преузеле. За
узврат не признаје им се минули рад за
период док су радили у Заставином
железничком транспорту. Најгоре од свега
је то што нико не може, не зна или не жели
да објасни запосленима све ове игранке око
минулог рада. По свој прилици и
расположењу запослених, објашњење ће
дати надлежне судске институције.
Нелогичности има и по питању накнаде
трошкова превоза.
Наиме, Анексом Колективног уговора
за ,,Железнице Србије" а.д. који је ступио
на снагу 1. јула 2014. године, измењене су
одредбе члана 80. Колективног уговора којим се регулише право запослених на накнаду трошкова превоза у јавном друмском
саобраћају за долазак на рад и повратак са
рада.
Право на накнаду није ускраћено, али
је нелогично да запослени коме је место
становања од места рада удаљено више од
тридесет километара нема право на
накнаду путних трошкова, већ му се та
накнада исплаћује само за удаљеност до
тридесет километара. Томе треба додати и
то да се накнада рачуна у висини најниже
цене месне возне карте.
Само од себе поставља се питање,
шта се дешава ако запослени за долазак на
рад и повратак са рада користи најпогоднији превоз, а он је знатно скупљи од
обрачунатог?
Запослени се с разлогом питају, какав
је статус железнице? Да ли је јавно предузеће или је, како рече један заослени:
,,Ми смо јавно предузеће кад треба да нам
се узме, а када треба да нам се да, ми то
нисмо“.
Поред тога, неопходно је коначно
регулисати износ регреса и топлог оброка.
Такође, износе регреса и топлог оброка
приказати у платној листи, као и остале
накнаде и примања, што је и законска
обавеза.
Како год, због недоречености и
нелогичности највише испаштају, ко други
до радници.
В. Радојевић
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ЧEФОРИЗМИ

Чедомир Ј. Митић

M Иде Миле лајковачком пругом, иде Миле са коалиционим другом.
M Од политичара који једно говоре, друго мисле, јачи су они – који
једно говоре, друго мисле, а треће раде.
M Што рече пензионер: „Наше пензије су мале, али су стабилне.“
M Данас, свако негде гура свога.
M Брате, пусти га, мутан тип – све хоће поштено да ради.
M Један званичник недавно рече: „НАТО нема више разлога да постоји.“ А ми из
Србије додајемо: уопште није требао ни да постоји.
M Брате, не могу данас тако рано да устанем – синоћ сам радио целог дана.
M Што рече песник: „Господо, у нашем животу сви смо ми у бубњу, само што неко
има срећу, па га извуку.”
M Ако хоћете да знате где сте данас, сетите се где сте били кад сте кренули.
M Што рече песник: „Код нас у Србији стање је јако лоше – али стабилно.“
M Зашто више мајмуни код нас не силазе са дрвета и не постају људи? Па, виде како
ми пролазимо кроз живот.
M Брате, капирам политичаре што нам обећавају бољи живот сутра, али није ми јасно
зашто нас и убеђују у то.
M Своје проблеме данас решавамо углавном уз помоћ пријатеља. Нажалост,
пријатеља нам је све мање, а проблема све више.
M Што рече песник: „Добар и будала није исто – добар је већа будала.“
M Некада давно, кад нам је воз возила пара, имали смо више и пара.
ЗАНИМЉИВОСТИ

ШТАМПА НА ЖЕЛЕЗНИЦИ
* Први број листа СИЖЕ изашао је из штампе јануара 1997. године.
* Железнички Гласник - лист за железничке интересе, излазио је четвртком и понедељком
од 1890. - 1892. године.
* Саобраћајни Весник, самостални орган железничке и поштанско - телеграфске струке,
излазио је два пута месечно, од 1890. године.
* Српски Железничар, орган удружења железничара Краљевине Србије, излазио је три
пута месечно, а од броја 26, 1910. године, излазио је једанпут месечно.
* Одбојник, лист за железничаре, излазио је два пута месечно од 1910. - 1914. године.
Његов власник и уредник био је Таса Ђ. Ивковић.
* Машиновођа, Орган Стручног удружења југословенских машиновођа државних
железница и бродова, излазио је од 1924. - 1941. године.
* Глас Возног Особља, Орган удружења возног и маневарског особља Југославије,
излазио је у Београду, једанпута месечно, 1931. године.
* Весник прегледача кола, Орган Стручног удружења прегледача кола државних
железница. Излазио је једанпут месечно од 1932. - 1941. године. Први одговорни уредник
био је прегледач кола, Петар Ж. Николић.
* Возовођа, службени орган Стручног удружења возовођа, манипуланата, кондуктера и
кочничара, излазио је сваког петог у месецу.
* Железничке новине, лист железничара Југославије, излазио је недељно од 1959. - 1991.
године. Први главни и одговорни уредник био је Никодије Пауновић. Штампане су
ћирилицом и латиницом.
* Пруга, информативно, службени лист Железничко - транспортног предузећа „Београд“,
излази од 1966. године.
В.Радојевић
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KONAK KOLIBA" NA GRZI
"
ПАРАЋИН

„В.Ј.Р. ДОО – КОЛИБА ГРЗА“
Горан Јовановић
Зајечарски пут бб,
35255 Доња Мутница (код Параћина)
Тел/фаx: +381 35 540 440
+381 69 154 0 440;
Конак „Колиба“ на Грзи има богату и
успешну прошлост у погледу туризма и
угоститељства.
Вођена дугогодишњим пословним
искуством у области хотелијерства и
угоститељства, Колиба Грза је своје
пословање успешно проширила и ка
Е ге ј с ком м о ру , ку п о в и н ом с в о ј и х
смештајних капацитета у олимпијској
регији у Грчкој у местима Олимпик Бич и
Паралиа.
Комплетно реновирани објекти налазе се
свега 80 до 400 метара удаљености од плаже.
Собе су комплетно опремљене новим
намештајем и техником који стоје на
располагању гостима.
Олимпијска регија, а посебно Паралиа и
Олимпик Бич, у подножју митске планине
Олимп, међу туристима је одавно позната
као врло атрактивна дестинација за
летовање. Допринос томе, поред прелепих
песковитих плажа, даје динамичан и
садржајан ноћни провод у чувеним
дискотекама и клубовима у Паралији,
врхунски ресторани и таверне са традиционалном грчком кухињом и музиком, као
и изобиље интересантних места за шопинг.
Зарад сигурности и гаранције квалитета
услуга за наше госте, у оквиру нашег пословног система ради и туристичка агенција
''Колиба'', са лиценцом за организатора
туристичких путовања. Овим путем смо
избегли све непотребне ризике и додатне
издатке за клијенете у организацији
туристичких аранжмана, те наш мото
''ГРЧКА ИЗ ПРВЕ РУКЕ'' потпуно има
смисла.
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Стоматолошка ординација др Предраг Костић

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА
СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА НА 12 МЕСЕЧНИХ РАТА БЕЗ КАМАТЕ
Стоматолошка ординација др Предраг Костић пружа Вам комплетну стоматолошку услугу,
a наш рад се заснива на стручном и квалитетном приступу сваком пацијенту понаособ.
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

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...)

30

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
На седници одржаној дана 18.11.2014. године,
Комисија за фонд солидарности радника, донела је следећу:

О Д Л У К У
1. Одобравају се позајмице члановима СЖС-а, за месец НОВЕМБАР 2014. године,
по списковима достављеним 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
207
155
197
80
58
50
53
800

ИЗНОС
4.140.000,00
3.100.000,00
3.940.000,00
1.600.000,00
1.160.000,00
1.000.000,00
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 НОВЕМБАР 2014. године, на састанку одржаном 18.11.2014. године
Ред.
Број

По
члану

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

4.4
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.4
4.4
4.3
4.3
4.4
4.5
4.8
4.3
4.4
4.4
4.4
4.4

ПРЕЗИМЕ ИМЕ
Стојановић Завиша

Квашчев Љубинко
Златановић Живојин
Фодор Љубица
Лазић Радиша
Стефановић Снежана
Прокопић Милан
Петровић Невенка
Родић Срета
Јовановић Душанака
Срећо Златиборка
Антић Даринка
Вишњевски Милица
Недељковић Иван
Ћирић Василије
Драганић Станка
Приморац Иван
Влајковић Марина

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ

ЈСО
ТКС Зајечар
ТКС Зрењанин
СТП Ниш
СТП Београд
СТП Пожаревац
СТП Београд
СТП Рума
СТП Зрењанин
УП-ЗС НСП
УП-ЗС Ниш
УП-ЗС НСП
ЗОП Ср.Митровица
ЗОП Ср.Митровица
ЗОП Нови Сад
ЗОП Нови Сад
ЗОП Нови Сад
ЗОП Нови Сад
ЗОП Ваљево
У к у п н о:

ИЗНОС
4.500,00
14.400,00
30.000,00
11.500,00
10.950,00
1.200,00
2.700,00
2.500,00
30.000,00
23.000,00
15.000,00
26.000,00
15.000,00
11.700,00
3.200,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
246.650,00

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ
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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;
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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.
–

,

БЕОГРАД 10.11.2014. година
Репрезентативни синдикати у Железнице Србије а.д. су синдикати под редним бројевима 1,2,3 и 4

РЕД. БРОЈ

ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ СИНДИКАТА У „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
СА БРОЈЕМ ЧЛАНОВА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ОКТОБАР 2014. године
НАЗИВ СИНДИКАТА
ИДЕНТИФ. СИНДИКАТА БРОЈ ЧЛАНОВА
СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
1,5,6, А, К
5252
СИНДИКАТ ИЗВРШНИХ СЛУЖБИ СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА
L
1826
СИНДИКАТ РАДНИКА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СРБИЈЕ
9, Đ, M
2277
САВЕЗ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ ( чланови су синдик. под ред.бр.5,6,7,8)
3416
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
4
1784
РЕГИОНАЛНИ ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
С
741
СИНДИКАТ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
X
160
СИНДИКАТ НЕЗАВИСНОСТ -ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ
E
731
УНИЈА СИНДИКАТА СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА (члан.су синд.под ред.бр.10,11,12,13,14)
1251
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА СРБИЈЕ
2
915
СИНДИКАТ ОПЕРАТИВНИХ СЛУЖБИ ЖТП БЕОГРАД
8
41
АСНС ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ
Т
53
СИНДИКАТ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
Ј
137
СРПСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА 1884.
D
105
СИНДИКАТ ИНВАЛИДА РАДА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
3
31
СИНДИКАТ УДРУЖЕНИХ ЖЕЛЕЗНИЧАРА
7
24
АСНС ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЖЕЛ. САОБРАЋАЈУ СРБИЈЕ
N
9
СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА
FHY
309
СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ - СИНД. НОВИНАРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
B
6
УЈЕДИЊЕНИ НЕЗАВИСНИ ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
U
6
СИНДИКАТ ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
M
0
СИНДИКАТ РАДНИКА ПРЕВОЗА РОБЕ
Đ
0
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ВОЈВОДИНЕ
G
6
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ - 1. МАЈ
Q
10
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА ВОЈВОДИНЕ
R
51
СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА СОЛИДАРНОСТ УЖИЦЕ
P
11
СРБИЈА КАРГО СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА
19
V
СИНДИКАТ СЛОГА ПРЕПОРОД ЖЕЛЕЗНИЦЕ
8
НИСУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА
3304
УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“а.д.
17437

Срећни Новогодишњи
и Божићни празници!

2015.
Синдикат железничара Србије

