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МИЛАН МИЈАИЛОВИЋ - ПРЕДСЕДНИК ПОДРУЖНИЦЕ

SVIM ^LANOVIMA
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE
^ESTITAMO

23. GODI[WICU OSNIVAWA
Захваљујемо свим НАШИМ члановима на пруженој подршци као и на исказаном поверењу. У протекле 23 године, уз ВАШУ подршку, успели смо да остваримо пуно заједничких
циљева. Пред нама је, још увек, дуг пут и борба за остваривање што бољег социјалног и
радог статуса запослених у „Железнице Србије“ а.д.
Догађања током последњих година, доказују нам да је синдикат увек потребан, нужан,
да је једина заштита у очувању радних места и материјалних права. Времена нису лагана,
али верујемо да ћемо их, уз свесрдан рад и ВАШУ подршку, проћи што безболније, да ћемо
успети заштитити сва стечена права из Колективног уговора и других прописа.
Чланице и чланови, још једном ВАМ захваљујемо на поверењу и позивамо ВАС, као и
остале запослене у предузећу, да будете НАШИ активни чланови и тиме дате свој допринос
заштити достојанства и дигнитета, као и права на примерен живот и рад уз примерена примања, свих запослених у предузећу.
ХОЋЕМО ДА БУДЕМО СИНДИКАТ У СЛУЖБИ ЧЛАНСТВА,
ЗАТО ДОЂИТЕ, НАША СУ ВАМ ВРАТА ОТВОРЕНА – ЗА САВЕТ, ЗА ПОМОЋ !
ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
Драган Ранђеловић

Свечаном седницом Председништва СЖС, 12. фебруара обележена je 23. годишњица
оснивања Синдиката железничара Србије.
Својим присуством су нас удостојили генерални директор, Мирослав Стојчић, извршни
директор за инфраструктуру и превоз, Ненад Кецман, извршни директор за стратегију,
развој и заједничке послове, Рајко Ковић и помоћник генералног директора за зависна
предузећа и рад са синдикатима, Иван Плесничар.
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РО СЖС

UBRZATI OKRETAWE TO^KA
Нови чланови РО. Плански до циља. Стимулативне отпремнине.
Непримерно понашање појединих руководилаца.

T

ридесет трећа редовна седница Републичког одбора Синдиката железничара Србије, протекла је у разматрању
извештаја о току преговора за закључивање
Колективног уговора, Финансијеког плана и
извештаја комисија фонда солидарности,
рекреативног одмора и Комисије Штрајкачког фонда.
Пре преласка на дневни ред, верификовани су мандати новим члановима
Републичког одбора: Влади Веђићу из ЈСО
УП ЗС и Драгану Божићу из ЈСО ЗОВС,
уместо Снежане Бајић и Милована Петровића који су отишли у пензију.
Поред чланова Одбора, седници су
присуствовали: генерални директор, Мирослав Стојчић, извршни директор за инфраструктуру, Ненад Кецман и помоћник
директора за зависна предузећа и рад са
синдикатима, Иван Плесничар.
Генерални директор се, у свом обраћању
члановима Одбора, осврнуо на преговоре за
закључивање КУ, истакавши да су рокови за
преговоре били кратки. Требало је доста
тога усагласити са новим законима.
СЖС се показао као коректан партнер у
преговорима и био је на нивоу, ангажован,
конкретан и коректан, истакао је Стојчић.
Очекује нас много посла, попут реструктурирања, потписивања доста аката...

Времена је мало, јер су кратки рокови за
реализацију, нагласио је он.
Како би се планирано остварило и
реализација била успешна, мора се
направити радни амбијент, али и подићи
радна и технолошка дисциплина.
Реалност је, да би се точак окретао, мора
се ићи поступно, степеницу по степеницу.
Не треба се бавити бројањем, већ квалитетом услуга. Покренути точак морамо убрзати, рекао је генерални директор.
Стојчић је даље истакао, да нам нове
гарнитуре стоје, јер није дефинисано одржавање, а проблем је и њихово чување.
Извршни директор за инфраструктуру,
Ненад Кецман, истакао је да је, пре свега,
потребно направити синергију.
Пословодство и синдикати морају
заједно да раде у циљу постизања што бољих резултата.
Постоје притисци који се односе на
гашење појединих пруга и радних места.
Морају се решити нагомилани проблеми, попут свакодневног отуђивања железничке имовине, мора се више уложити у
инфраструктуру, али и заштитити сваког
запосленог, рекао је Кецман.
Помоћник генералног директора за зависна предузећа и рад са синдикатима, Иван
Плесничар, од СЖС очекује добру сарадњу,

3

истакавши да је неопходно
имати план, јер без плана
немогуће је било шта остварити.
У даљем излагању, Плесничар је рекао да је задатак од
стране Владе, да се до 1. јула
ове године направи план
организације три друштва у
оквиру садашњег предузећа.
Формирана радна група, са
консултантом (кога ће одредити ММФ до 1. априла 2015.
године) мора урадити оснивачки акт новог предузећа.
У дискусијама које су
уследиле, чланови Одбора су изнели своја
мишљења и актуелне проблеме са терена.
Једна од дискусија односила се на проблеме
инфраструктуре, с обзиром на лоше стање
пруга, недостатак резервних делова и још
читав низ проблема.
Треба радити пруге на коридорима, али
не би требало запостављати ни остале пруге
ван коридора, констатовано је.
Такође, неопходно је урадити инфраструктуру, па тек онда куповати возна средства, истакао је Дејан Ђорђицовић.
Драган Васиљевић је констатовао да
железничари имају и стручности и потенцијала, што су и доказали у досадашњем
раду, оствареним резултатима који су
железници донели знатне уштеде.
Мирослав Вучић је изразио незадовољство када је реч о смањењу цене радног сата
у циљу уштеда, по препоруци Владе. Сматра
да је смањење цене радног сата довело до
тога да запослени који имају примања до 25
хиљада динара нису заштићени, како је то
мерама штедње предвиђено. Уз то, и радници у турнусу су оштећени.
Мишљења је, да је требало поступити по
Упутству, али да се 10 одсто скине од основне плате по основу Анекса о раду, а не од
укупних примања.
Један од проблема је и проблем поступака појединих непосредних руководилаца
на терену, с обзиром да не издају налоге за
службена путовања синдикалним активистима.
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Драгиша Мићић је поставио питање
статуса чвора Косово Поље.
Чланови РО поставили су још читав низ
питања, која су се односила на стимулативне
отпремнине, систематизацију, смањење и
пријем нових радника...
Поред тога, било је и питања везаних за
организацију јавног превоза, али и примедби на чињеницу да има доста руководилаца из грађанства, које је бивши менаџмент именовао, који су задржали врло високе плате и остали у предузећу.
Несхватљиво је да смењени руководилац остане и ради као саветник, истакнуто
је у дискусији.
Иван Плесничар је на већи број питања
дао одговоре, а за питања на које није имао
одговор, рекао је да ће се потрудити да на
њих одговори на наредној седници.
Једно од битних питања односило се на
пријем одређеног броја радника. Пословодство је према Влади упутило допис, али
је она пријем радника стопирала.
Донет је план за решавање вишка запослених. Има три модела. Део вишка запослених биће распоређено у холдингу. Планирају се и стимулативне отпремнине.
Општи је утисак, да је после дуго времена са послодавцем вођен отворен и
конструктиван разговор, што свакако радује,
с обзиром на то какав је однос био у предходном периоду, са бившим менаџментом.
У даљем току седнице, председник СЖС
Драган Ранђеловић, информисао је чланове

РО о утврђеном предлогу Колективног
уговора који су представници репрезентативних синдиката и представници пословодства сачинили.
Утврђени предлог КУ послат је на даљу
надлежност, ресорном Министарству.
Очекивања су да ће, утврђени предлог
КУ, добити зелено светло од Владе и
ресорног Министарства, до краја фебруара,
када ће и бити потписан са важношћу од 1.
фебруара ове године, истако је Ранђеловић.
Преговори који су отпочели 25. децембра 2014. године. Били су мучни и тешки
добрим делом због опструкције дела одлазећег пословодства.
Новим КУ нешто се ипак добило,
углавном изгубљено Анексом КУ од 1. јула
2014. године.
Прилог 1 КУ није било могуће отварати,
због наложених мера штедње, истакао је
Ранђеловић.
Са коначном верзијом КУ сви заинтересовани могу се детаљно упознати на званичном сајту СЖС.
Дискусије по питању КУ односиле су се
на одређене тачке и ставове, првенствено по
питању заштите запослених, по основу боловања...
Неопходно је да Правна служба појасни
одређене тачке КУ, нарочито оне које се
односе на заштиту запослених по основу
боловања.
Јасминко Пијетловић, заменик председника СЖС, поднео је Финансијски
извештај за предходну и Финансијски план
за текућу годину. Разматран је и Извештај
Надзорног одбора СЖС.
Ранђеловић је изразио незадовољство

радом НО, с обзиром на неке њихове нелогичне захтеве.
Било је доста примедби на поднети
Финансијски извештај, које су се углавном
односиле на поједине трошкове.
Поред тога, доста полемике изазвао је
Извештај НО. Било је и примедби на то што
седници не присуствује председник НО,
чија је обавеза била да присуствује, како би
Извештај био појашњен и брањен. После
бурних дискусија, Финансијски извештај и
план, усвојени су већином гласова.
Извештаји, пописне Комисије, Штрајкачког фонда, фонда солидарности и Комисије за рекреативни одмор, усвојени су
једногласно.
РО је донео одлуку о директном отписивању средстава Штрајкачког фонда,
ангажованих за потребе организације
превентивно - рекреативног одмора чланова
СЖС у 2004. години, преко предузећа
,,Громиг" д.о.о. из Ниша. Одлука је донета
због чињенице да је наплата дуга немогућа,
с обзиром да је наведено предузеће било у
стечају, а да је од 27. септембра 2010. године,
престало да постоји.
На предлог члана Одбора из ЈСО ЗОП,
Владана Фазлијевића, РО је донео одлуку да
се раднику Пружне деонице Ужице,
Микаилу Минићу, додели бесповратна
једнократна помоћ у износу од 20.000 динара, услед тешке материјалне ситуације и
смрти двадесетшестогодишње кћерке.
На седници је предложено да се генералном директору предузећа упути допис
због непримереног понашања шефа Секције
за инфраструктуру чвора Ниш.
Владимир Радојевић
IN MEMORIAM

ДРАГОЉУБ МАЏАР
(06.09.1952. – 04.03.2015.)
У среду, 04. фeбруара изненада нас је напустио наш драги колега
Драгољуб Mаџар. Са неверицом и великом тугом примили смо ову
тужну вест. Увек ћемо се радо сећати његовог оптимизма, племенитости и пожртвованости.
колегинице и колегe из
Синдиката железничара Србије
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ЈСО СТП

PRIPREME ZA
BEZBOLNU REFORMU

P

рва седница Одбора ЈСО СТП у
2015. години,
одржана је 27. фебруара у
Великој сали „Железнице
Србије“ а.д.
Сам ток седнице протекао је у разматрању извештаја са преговора за
закључивање К.У. Преговори за закључивање
новог Колективног уговора за „Желе знице
Србије“ а.д. отпочели су
25. децембра 2014.
године, а ,,књига је
закључена“ и послата Влади Републике
Србије на давање позитивног мишљења, 3.
марта ове године. После „проласка“,
филтрирања, од стране представника
министарства и законодавног одбора,
очекује се потписивање Колективног
уговора, са важношћу од 1. фебруара 2015.
године.
Новим Колективним уговором нешто се,
ипак, поправило у односу на Анекс Колективног уговора из јуна 2014. године.
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У наставку седнице, у циљу припрема за
нову организацију предузећа, формирана је
радна група од чланова Одбора ЈСО, са
задатком да припреми терен за што безболнију реформу СТП.
У дискусијама које су уследиле, констатовано је да се рад и у врху и на терену мора
подићи на виши ниво, као и да се постигне
што већи степен јединства, како у синдикалном тако и пословном окружењу.
Снежана Јоксимовић

ЈСО ТКС

PREGLEDA^I O^EKIVALI VI[E
Колективни уговор. Реорганизација и систематизација.
Препознати лажна обећања. Јединство, гарант успеха

S

едница Председништва ЈСО ТКС
протекла је у анализи актуелних
дешавања у СЖС, ЈСО ТКС и
предузећу. Активности на закључењу
Колективног уговора су завршене. Коначна
верзија на којој су заједнички радили
репрезентативни синдикати, представници
пословодства и ресорних министарстава,
послата је Влади Србије и ресорном
Министарству на усаглашавање. Очекивања
су да ће се до краја фебруара добити зелено
светло за потписивање КУ са важношћу од 1.
фебруара 2015. године.
Када је реч о КУ, очекивања прегледача
кола била су већа, односно, да ће се новим
КУ исправити досадашњи намерни или
ненамерни пропусти.
Ти пропусти односе се на 15% које
прегледачи кола немају, док друге две
делатности исте стручне спреме које такође
учествују у организацији железничког саобраћаја, то имају.
Разлог зашто преговора на ту тему није
било, лежи у чињеници да није отваран
Прилог 1, због уредбе Владе Србије која се
односи на мере штедње.
Има још примедби на поједине чланове
КУ, јер су нејасни и постоји могућност
различитог тумачења. Поготову се то односи
на права запослених, када је реч о боловању.
Председништво сматра да је неопходно
формирање трочлане комисије која би
пратила примену КУ.
Такође, неопходно је посебним правилницима појаснити поједине чланове КУ, како
би се избегла различита тумачења, због којих
највеће последице сносе запослени.
Поред тога, мора се коначно дефинисати
појам професионално обољење, с обзиром
да велики број запослених, поготову оних
који дужи низ година раде у извршним службама, хтео то неко признати или не, имају
одређена обољења која су последица рада

ноћу на „живим колосецима“ и константно
су изложени неповољним атмосферским
променама.
У целини гледано, запослени су новим
КУ нешто добили, пре свега, изгубљено
Анексом КУ из јула 2014.године.
Следи буран период који изискује максималну активност синдиката, с обзиром да
предстоји реорганизација предузећа, самим
тим и нова систематизација.
Очекивања су да ће Сектор за ТКП бити
у делу Инфраструктуре, како због саме организације пословања, тако и због безбедности железничког саобраћаја.
Управо због тога је неопходно јединство
запослених у Сектору за ТКП, када је реч о
синдикалном организовању, јер искуства
показују да је јединство гарант успеха и да
само такви можемо постићи жељене резултате, истакнуто је на седници.
У том контексту Председништво ЈСО,
апелује на све колеге да једном схвате да су
обећања појединаца, који су радили на разбијању синдикалног јединства, то радили
само зарад личних интереса. Дата обећања
нису испунили.
Присутан је проблем невраћених позајмица, па су сви председници СО добили
задатак да тај проблем реше, свако у својој
средини.
Очекује се доношење новог Статута
СЖС, потом следе избори на свим нивоима
синдикалног организовања.
В.Р.
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ЈСО ЗС УП

INFORMACIJE U MAGLI
Арбитража за цену радног часа. Статут на доради

N

а првој овогодишњој седници
Одбора ЈСО расправљало се о
новом Колективном уговору, Статуту Синдиката железничара Србије и
реструктурирању ,,Железнице Србије“ а.д.
Информације о актуелним догађајима у
СЖС и предузећу изнео је Радомир Радусин, председник ЈСО. Он је рекао да није
постигнута сагласност за закључивање
Анекса КУ за утврђивање вредности радног часа за период октобар-децембар 2014.
године. С тим у вези упућен је предлог
Републичкој агенцији за мирно решавање
радних спорова.
У наставку излагања рекао је да Статут
СЖС још није урађен и да се још увек ради
на његовој коначној изради. У том смислу
је истакао да су поједине ЈСО дале сасвим
другачије предлоге од оног што је дала
Радна група. Сада је проблем све то ускладити. Коначна израда је сасвим неизвесна,
рекао је Радусин.
Такође, рекао je да ће уследити врло
брзо реорганизација предузећа, које ће
бити састављено од четири сасвим нова
предузећа. То ће морати што пре да се
уради. Активности у том правцу су већ у
току. Конкретније више ништа не знамо,
рекао је Радусин.
Колективни уговор је завршен, још није
потписан, очекује се његово потписивање.
О детаљима се не може говорити, јер још
ништа није озваничено, рекао је Радусин.
Дискусија која је уследила била је
минимална, уз констатацију да је немогуће
било шта дискутовати када се још ништа не
зна конктретно: о цени радног часа, Статуту СЖС, реструктурирању предузећа,
КУ...
На крају је констатовано да ће седница
Одбора бити сазвана одмах по добијању
неких конкретних информација.
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У наставку седнице, разматран је
финансијски извештај ЈСО за 2014. годину
који је поднео Надзорни одбор. Он је
усвојен једногласно и без примедби.
На седници је констатовано да је
Снежана Бајић из Ниша отишла у пензију
и да је потребно с тим у вези предложити
новог члана Републичког одбора из редова
ЈСО. Једногласно је, до нових избора,
изабран Влада Веђић из београдске
Синдикалне организације, за члана РО
СЖС. Такође је дата информација да ће в.д.
председника Синдикалне ЗС Ниш, до
редовних избора, обављати Мирјана
Цветковић.
На крају седнице је закључено да ће се
традиционално уприличити прослава
Осмог марта за чланице Одбора ЈСО и
одлазак у пензију две бивше колегинице и
чланице Одбора, Лидије Јовановић из
Краљева и Снежане Бајић из Ниша.
Душан Василић

MILAN MIJAILOVI],
PREDSEDNIK PODRU@NICE
Избори у синдикалној подружници Шабац, СО СТП Рума

S

едница Одбора синдикалне подружнице Шабац, уз присуство председника СО СТП Рума Горан Марковић и заменика председника СЖС за
економске послове, међународну сарадњу
и информисање, Јасминка Пијетловић,
одржана је 9.фебруара у станици Шабац.
Од укупно 101 члана СО СТП Рума
Синдикална подружница Шабац броји 27
чланова, а седници је присуствовало 23
члана.
У уводном излагању Горан Илић је
известио Одбор о свом досадашњем раду и
поднео извештаје који су усвојени једногласно. Илић се захвалио на досадашњој
сарадњи, уз образложење да из приватних
разлога, као и због незадовољства појединих чланова његовим радом, не жели више
да обавља функцију председника. Већина
присутних се сагласила да се Илић домаћински односио према финансијама, али да
им је недостајала већа синдикална активност при спровођењу синдикалне политике.
Приступило се избору новог руководства Синдикалне подружнице Шабац.
За председника је изабран Милан Мијаиловић, за потпредседника је изабрана Весна
Вуковић, а за секретара је изабран Славиша Карановић, сви једногласно. Мијаиловић се у своје и у име сарадника захвалио
на указаном поверењу, уз обећање да ће
настојати да то оправда.
Горан Марковић је најбројнијој подружници у СО СТП Рума пожелео још
успешнији рад, уз напомену да се налазимо
у изборној години СЖС, реорганизацији

предузећа и да нас очекују велика искушења.
Пијетловић је присутне известио о
актуелним дешавањима у СЖС и „Железнице Србије“ а.д, нагласивши да нас у
јуну очекује подела на инфраструктуру,
превоз робе, превоз путника и холдинг
(капа ова три предузећа). Подела предузећа
изискује и промене Статута СЖС, (у току
је његова израда), који ће одредити начи
избора у СЖС.
Он је указао и на то да су преговори за
Колективни уговор „Железнице Србије“а.д.
завршени и да је утврђен предлог 3. фебруара достављен ресорном министарству
ради добијања сагласности. У преговорима
који су отпочели 25. децембра 2014. године
и који су свакодневно трајали до 2. Фебруара ове године, учествовали су репрезентативни синдикати (СЖС, СИССЖ, СССЖ,
СРЖИС), пословодство „Железнице Србије“ а.д, представници Министарства за
грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, представници Министаства за рад,
запошљавање и борачка и социјална питања, представници Министарства финансија и Министарства правде.
Нови Колективни уговор би требало да
пружи нека боља решења него Анекс
Колективног уговора који је потписан у
јуну 2014. године и то: заштита запослених
због губитка радне способности, накнада
за боловање и трошкови превоза су
повољнјији за запослене. Такође се те
погодности односе и на права по основу
остваривања дневница, паушала, возопратно особље и редовне послове у пограничним станицама.
Јасминко Пијетловић
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ВРЕМЕ САДАШЊЕ

SINDIKATI BEZ POVEREWA
Прегломазна синдикална сцена. Утркивање синдикалних лидера.
Директорски синдикати. Несарадња и лоша комуникација. Значај медија

P

рипадници радничке класе, у време
комунистичке власти били су, ако
ништа, оно бар на речима идеали-

зовани.
Радничка класа данас, у време транзиције и европског пута, занемарена је и
препуштена сама себи.
Евидентно је, а и истраживања то показују, да радничка класа сваким даном све
више губи поверење у једину организацију
илити институцију која штити радничке
интересе, а зове се синдикат.
Зна се да је синдикат добровољна, интересна самостална и нестраначка организација која штити и унапређује материјални,
социјални и професионални статус запослених.
Тако би требало да буде. Да ли је тако?
Не би се са сигурношћу могло рећи, с обзиром на чињеницу да су синдикати
немоћни, летаргични, недовољно заинтересовани и неспособни за неке конкретне
синдикалне акције.
Један од највећих проблема и главни
разлог синдикалне немоћи, огледа се у
прегломазној синдикалној сцени.
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Не морамо ићи далеко. Довољно је
осврнути се на синдикалну сцену у нашем
предузећу.
Шта рећи? Од 17.299 запослених,
3287 нису чланови ниједног, док су остали чланови неког од двадесет осам
синдиката.
Почетком деведесетих на Железницама
Србије, егзистирала су два синдиката.
Синдикат железничара Србије и Независни
синдикат Железничара Србије. Наравно, то
се није некоме свиђало, па су се касније, до
данашњих дана формирали нови, такозвани
,,директорски синдикати“.
Основни циљ стварања потоњих синдиката имао је за циљ да се опструирају
синдикалне акције постојећих великих
синдиката.
Упоредо са сваким новим менаџментима који су се у нашем предузећу смењивали као на траци, рађао се нови синдикат.
Наравно, ни творцима новоформираних
синдиката није било лако, бар у почетку.
Требало је наћи погодног, поткупљивог и
лидерства жељног синдикалца. Неколико
година уназад, то је био најмањи проблем.
Тим „лидерчићима“ су се
чинили разни уступци, све у
циљу лакше манипулације.
Увидевши како ,,лепо
живе“ лидери новоформираних синдиката, ни лидери
репрезентативних не остадоше равнодушни. Утркивање
још увек траје, углавном зарад
личних интереса.
У утакмици без краја,
синдикалне активности су у
другом плану. Синдикални
лидери, док радници једва
састављају крај с крајем,
одлично „уновчавају“ синдикалну борбу.

Слабост синдикалних лидера, али и дела
синдикалних активиста, огледа се у
међусобној несарадњи (једни у клин, други
у плочу), лошој међусобној комуникацији и
сујети због које не желе да уче на туђим
грешкама и искуствима.
Информисаност чланства је лоша. И за
то су одговорни синдикални лидери, јер се
једноставно плаше да ће боље информисање, наравно без цензуре, довести до
смањења поверења у синдикате, али и до
пада њиховог рејтинга.
Медијска активност, тачније сарадња са

писаним и електронским медијима, веома је
важна и преко потребна у раду синдиката.
Због тога је неопходно да, на пољу
медијске активности, сваки иоле озбиљан
синдикат много улаже.
Поред тога, неопходно је имати службу
за односе са јавношћу, организовати
конференције за новинаре једаном месечно,
ако је потребно.
Саопштења за јавност су такође од
великог значаја, као и директни контакти са
медијима, све у циљу стицања и враћања
поверења чланства у синдикате.
В.Р.

ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

[AROLIKE SUDSKE PRESUDE

V

реме штедње, реструктурирања,
систематизације... То ми некако
звучи као стална прича која никакао
да се исприча до краја. Све ове године, то је
као једина тема свих железничара.
Једна тема, која као да више није актуелна - ткз. сменски рад на железници. Као да је
скинута са дневног реда.
Ако је време штедње, време стезања
каиша и свих других ствари које имају исти
предзнак и смисао ШТЕДЊА, зашто нико
ништа не предузима у циљу решавања ткз.
сменског рада?
Пракса која је до сада показала, по том
питању говори следеће: подношење тужби
од стране појединих радника који сматрају
да имају право на „сменски рад“ и различите
судске пресуде широм Србије.
Ако се сагледају новчани износи добијених пресуда (неколико стотина хиљада
динара по раднику), онда је то већ аларм за
узбуну, који изгледа никога не дотиче?
Где је ту штедња и предузимање свих
мера које су неопходне да би се заштитило
предузеће у којем радимо?
Ако се настави са праксом да све већи
број радника добија пресуде у своју корист,
онда ће ,,Железнице Србије“ а.д. и наравно
запослени, бити у врло тешкој ситуацији. Да
ли неко мисли и о томе?
Посебно је питање, како је могуће да за

исте захтеве судови различито пресуђују?
Где је ту ,,уједначена судска пракса“? Лаички посматрано или имаш или немаш на
нешто право. Не може бити, мало имаш или
мало немаш право. Шта то превагне код
доношења пресуда? Радници, докази, адвокати, заступници железнице, судије? Или
различито тумачење?
На сва ова питања, требало би да добијемо и конкретне одговоре.
У смислу тражења одговора на напред
постављена питања, која се првенствено
постављају пословодству и синдикати би
морали поставити (разматрати) ова питања
и тражити њихово трајно решење. Није
довољно остати по страни и чекати шта ће се
догодити.
Искуство нам говори да, углавном,
реагујемо касно.
И једни и други.
Душан Василић
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ЖЕЛЕЗНИЧКA ТЕХНИЧКA ШКОЛA У БЕОГРАДУ

PRIORITET - POBOQ[AWE
KVALITETA NASTAVE
Интервју са директором Дејаном Алексићем

@

еле зничка техничка школа у
Београду је јединствена васпитнообразовна установа у Србији која
кроз многе образовне профиле, уз опште и
стручне предмете стручно оспособљава своје
ученике за рад на железници.
Железничка техничка школа, у својој првој
верзији, основана је 1922. године са циљем
образовања железничких радника, а 1973.
године бива конституисана у Железничкообразовни центар. Коначно, 1991. године ова
школа мења назив у Железничка техничка
школа.
На место директора Железничке техничке
школе, 1. децембра, именован је магистар
техничких наука, дипломирани инжењер
саобраћаја, Дејан Алексић, дотадашњи професор стручних предмета из подручја рада
саобраћаја.
Уредништво листа СИЖЕ изразило је жељу
за кратким интервјуом са новим директором
Железничке техничке школе, а директор школе
мр Дејан Алексић је прихватио позив нашег
листа.
Како сте се снашли у веома захтевној и
одговорној улози директора Железничке техничке школе?
Радно место директора Железничке техничке школе је веома комплексно и захтевно. Морам
признати да ми је потребно време да се
прилагодим својим новим дужностима. Безрезервну помоћ су ми пружили помоћници, али и
остатак радног колектива школе. Дочекале су
нас многе обавезе у вези са уређењем простора
школе, али и побољшањем квалитета наставе у
школи. Покренули смо многе пројекте у циљу
промоције школе, започели смо адаптацију
школских просторија.
Шта је конкретно до сада урађено поводом уређења и маркетинга школе и побољшања квалитета наставе?
Током зимског распуста приступили смо
делимичној адаптацији школских просторија,
сходно расположивим финансијским средствима. Потпуно смо реновирали простор за
родитеље у приземљу школе, Педагошко-
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Директор Дејан Алексић
психолошкој служби доделили нову, већу,
потпуно реновирану просторију. Такође,
уредили смо и просторију намењену пружању
информација ученицима и родитељима. На
првом спрату школе заменили смо улазна врата
свих учионица, а у две учионице су дотрајале
клупе замењене новим. На другом спрату школе,
информатички кабинет опремљен је новим рачунарима, пројектором и електронском таблом,
који ће ученицима олакшати наставу.
У сарадњи са Железницама Србије, ученицима обезбеђујемо веома добру практичну
обуку. Наиме, „Железнице Србије“ а.д. су нам
недавно, као и много пута до сада, изашле у
сусрет и обезбедиле и инсталирале рачунарски
програм за издавање карата у међународном
саобраћају „TCV“, а очекујемо ускоро и
инсталирање програма за издавање карата у
унутрашњем саобраћају „ORCA“. Ова два
програма омогућавају практичну наставу
ученицима образовног профила Транспортни
комерцијалиста, коју ће од сада обављати углавном у школи. Такође, у изради су и симулатори
вожње воза, за практичну наставу у оквиру
образовног профила Техничар вуче - машиновођа. Трудимо се да ученицима свих смерова
обезбедимо практичну обуку врхунског квалитета, која ће им омогућити да у будућности свој
посао обављају беспрекорно.
Колектив се, у сарадњи са ученицима, ангажовао око маркетинга школе. У току је израда

новог вебсајта школе који ће бити богатог садржаја, као и израда промотивних банера и флајера. Трудимо се да будућим средњошколцима
ближе представимо образовне профиле које
наша школа нуди и да им помогнемо при одабиру својих занимања. Радио телевизија Србије је
недавно снимила емисију „Изабери ме“ у просторијама наше школе, где су наши ученици
говорили о образовним профилима за које се
школују, будућим занимањима и о разлозима за
уписивање и похађање Железничке техничке
школе.
Видни су помаци у напретку и развитку
школе. Шта је оно што ћете следеће урадити
зарад уздизања ове васпитно - образовне установе на виши ниво?
Да бисмо направили савремену школу по
европским стандардима, потребно је много
труда, знања, способности и новца. Понајвише
нам недостају финансијска средства. Али, у
складу са расположивим средствима, простор
школе ћемо парцијално реновирати. Приоритетно, планирамо комплетно реновирање првог и
другог спрата школе, реновирање крова школе,
као и фискултурне сале.
Тренутно смо у преговорима са Домом
ученика средње железничке школе о добијању
одређеног броја места у дому, за ученике наше
школе.

Такође, трудимо се да са ученицима
успоставимо још бољу сарадњу и да заједно са
њима радимо на новим пројектима у школи. У
оквиру школе тренутно постоје и три ученичке
секције – драмска и филмска, коју води професорка Драгана Китановић, као и новинарска
коју води професор Борис Јашовић. Ове три
секције веома добро сарађују, а имају и доста
активних чланова. Продукт рада ових секција су
сјајне фотографије и документарни филмови,
као и Зидне електронске новине. Чланови драмске секције припремају и организују школске
приредбе...
За веома кратак период, новоименовани директор Алексић је, са својим сарадницима, учинио пуно, у циљу побољшања услова за бољи
квалитет наставе.
Ако је судити по ономе колико је до сада
урађено, можемо очекивати благи препород
школе.
Вељко Весић

Простор за родитеље

Учионица 109 - практична настава
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PRAZNIK @ENA

M

еђународни празник - Дан жена,
популарно назван „Осми март“,
празник је економских, политичких и дрштвених достигнућа жена.
Почетком двадесетог века родила се
идеја о обележавању дана жена. Било је то
доба брзе индустријализације и велике
економске експанзије, која је често доводила
до протеста због лоших услова радa.
Дан жена се обележава као успомена на
пожар у текстилној фабрици, који се догодио
у Њујорку 1911. године, када је погинуло
преко 140 жена запослених у индустрији
одеће и текстила.
Прве јавне демонстације текстилних
радница догодиле су се 8. марта 1875. године
у Њујорку. Текстилне раднице су протестовале због лоших услова рада и малих плата.
Демонстранте је растерала полиција, а два
месеца касније, исте те жене су основале
синдикат. Од тада, сваког осмог марта
организовани су протести, а најпознатији је
био 1908. године, када је више од 15.000
жена марширало улицама Њујорка, тражећи
краће радно време, боље платe и већа права.
У организацији Социјалистичке интернационале, у Копенхагену је 1910. године
одржана Прва међународна женска конференција. На конференцији је на предлог
немачке политичарке и борца
за људска права, Кларе Цеткин, установљен међународни празник жена. Већ
наредне године празник је
обележило милион људи у
Данској, Немачкој, Аустрији
и Швајцарској.
Први дан жена, прослављен је 28. фебруара 1909.
године у САД, поводом декларације коју је донела Социјалистичка партија Америке.
Демонстрације поводом
дана жена у Русији, биле су
први степеник руске револуције. По завршетку Октобарске револуције, Алексан-
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дра Колонтаи, бољшевичка феминисткиња,
наговорила је Лењина да осми март постане
државни празник.
Западне државе су дан жена углавном
престале да обележавају тридесетих година,
јер су их власти повезивале са комунизмом.
Феминисткиње западних земаља почеле су
поново да славе Дан жена шездесетих
година.
Уједињене нације су 1975. годину прогласиле за Међународну годину жене и од
тада су Уједињене нације званично почеле
да славе Међународни празник дан жена.
Иако се углавном обележава поклањањем цвећа, слаткиша и других поклона,
овај празник треба да нас опомене на, често,
угрожена права запослених жена.
В.Р.

ЗАНИМЉИВОСТИ

POZNATE @ENE
• Милунка Савић-Глигоревић, била је српска хероина балканских ратова и Првог
светског рата, наредник у Другом пуку српске војске ,,Књаз Михајло". Жена са највише
одликовања у историји ратовања. Рођена је 1890. године у селу Копривница код
Јошаничке бање, умрла у Београду 1973. године. Била је лични пријатељ француског
председника де Гола.
• Живана Жанка Стокић, највећа глумица коју је српско позориште имало, позната по
тумачењу ликова из дела Бранислава Нушића. Рођена је у Великом Градишту, 24. јануара
1887. године. Од стране комунистичке власти, оптужена је за сарадњу са непријатељем
токoм Другог светског рата. Суђено јој је за злочин против националне части фебруара 1945.
године, а рехабилитована је марта 2009. год.
2003. године установљена је награда Жанка Стокић која се додељује најистакнутијим
глумицама Српског позоришта.
• Мајка Тереза, можда најпознатија жена двадесетог века, рођена је у Скопљу 1910.
године. Постала је позната по томе што је помагала свима којима је помоћ била потребна.
Била је у мисији у Kалкути, где је основала хуманитарну организацију 1950. године.
Добитник је Нобелове награде за мир.
• Марија Кири рођена је у Варшави 1867. године. Била је прва жена која је озбиљно
оповргла стару изреку да је ,,Жени место код куће“. Сиромашна студенткиња, која је радила
као учитељица и гувернанта, успела је да оствари свој сан и постане физичар. Заједно са
својим супругом Пјером Киријем добитник је Нобелове награде у области физике.
•Харијет Тубман, сиромашна црнкиња, рођена у ропству, је најпознатија жена двадесетог века. Побегавши из ропства 1849. године, посвећује се ослобађању робова. После
Америчког грађанског рата, постала је неуморни заговорник грађанских и људских права,
као и борац за права жена.
• Краљица Викторија, једна је од малобројних жена која је имала прилику да влада
читавом империјом. Она је 63 године надгледала царство које се протезало од Индије до
Америке и од Африке до Далеког истока. Њено име је постало синоним за целу еру историје
које се данас назива ,,Викторијанско доба".
• Јованка Орлеанка је као седамнаестогодишњакиња повела обесхрабрену француску
војску и извојевала победу коју нико није очекивао, поставши тако, за само годину дана,
члан краљевског двора. Била је врхунски стратег и вођа, заробљена је у мају 1430. године и
осуђена на смрт, на ломачи. Она је једна од пет светица заштитника Француске.
В.Р.

Посетите наш сајт: www.szs-railsyn.org
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Чедомир Ј. Митић

ЧЕФОРИЗМИ
M Брате, одлепио човек!
Решио да од данас живи нормално и поштено.
M На корак до остварења циља, испречило нам се упозорење из ЕУ.
M У нашем предузећу међуљудски односи су феноменални.
Свако односи шта стигне.
M Они који краду, а нису лопови – угрожавају егзистенцију поштеним лоповима.
M Чим је објавио књигу – одмах су га прочитали.
M Брате, да се видимо сутра ујутру око подне – кад се пробудим.
M Да ли знате како се у Србији краде струја? Лако, као и све друго.
M Кафана му је постала друга кућа. Прву су му одузели због хипотеке.
M Злонамерни тврде да наши возови и даље касне.
Није тачно да касне – они само не стижу у предвиђено време.
M У нашем предузећу влада опуштена атмосфера – сви опуштени,
нико ништа не ради.
M Што рече песник: „Чувајте добро своју главу,
она вам је важна само док је на рамену“.
M Свака част светској савременој техници и њиховим стандардима, ми не
желимо да изневеримо своју традицију – помоћу штапа и канапа.
M Не дозвољавамо да нас више власт прави будалама. Сами ћемо то учинити.
M Што рече песник: „Не даје сваки напор добар резултат”.
M Брате, капирам лопове који краду, али не капирам оне који краду, а нису
лопови.
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ВЕСТИ СА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

ОСПОСОБЉЕНА БАРСКА ПРУГА
• Од четвтка 5. марта, успостављен је редован саобраћај барском пругом
за међународне, локалне и путничке возове.
Сaобраћај је успостављен пошто је завршено санирање пруге између
станица Ваљево и Ластра.
Овај део пруге највише је оштећен током великих мајских поплава 2014.
године.
Поправка штете коштала је 80 милиона динара, док је штета коју су
Железнице Србије имале, услед прекида саобраћаја, износила милијарду
динара.

СТАНИЦА ПРОКОП - ДОГОДИНЕ
• После обиласка радова на железничкој станици Прокоп, премијер
Србије Александар Вучић, поручио је да ће радови бити завршени до
27. јануара наредне године.

РАДОВИ НА КОРИДОРУ 10
• ,,Железнице Србије"а.д. као инвеститор, компанија ,,Енерго пројектНискоградња" као подизвођач радова и ,,РЖД интернационал“, огранак
Београд као извођач радова, закључили су уговор о реконструкцији дела
пруге на коридору 10.
Овим уговором биће реконструисане следеће деонице: Сопот Космајски Ковачевац, Мала Крсна - Велика Плана и Голубинци - Рума.

ПОНОВО ВОЗОВИ ИЗМЕЂУ БАЧКЕ И БАНАТА
• Од 1. марта, на линији Суботица – Сента - Кикинда, успостављен је
саобраћај возова за превоз путника на овој релацији.
У саобраћај се уводе два пара возова од Суботице до Сенте и од Суботице
преко Сенте до Кикинде.
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
На седници одржаној дана 19.02.2015. године,
Комисија за фонд солидарности радника донела је следећу:

О Д Л У К У
1. Одобравају се позајмице члановима СЖС-а, за месец ФЕБРУАР 2015. године,
по списковима достављеним из ЈСО-a 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
198
153
200
73
63
54
48
789

ИЗНОС
3.960.000,00
3.060.000,00
4.000.000,00
1.460.000,00
1.260.000,00
1.080.000,00
960.000,00
15.780.000,00

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

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
Одобрена солидарна бесповратна новчана помоћ
за ФЕБРУАР 2015. године, на састанку одржаном 19.02.2015. године
Ред.
Број

По
члану

ПРЕЗИМЕ ИМЕ

ЈСО

ИЗНОС

1.

4.3

Ландратошки Снежана

СТП ОКП

30.000,00

2.

4.4

Стевановић Марина

СТП Рума

8.000,00

3.

4.3

Стевић Стојан

СТП Косово Поље

10.000,00

4.

4.3

Стојић Зорица

СТП Београд

20.000,00

5.

4.3

Вулић Жељко

СТП Београд

20.000,00

6.

4.3

Шћекић Верица

УП-ЗС Београд

30.000,00

7.

4.4

Пандуровић Милорад

ЕТП Нови Сад

11.000,00

8.

4.3

Милошевић Слободана

ЕТП Ниш

9.

4.5

Петровић Драгољуб

ЗОП Нови Сад

30.000,00

10.

4.4

Миљковић Небојиша

ЗОВС Велика Плана

10.000,00

11.

4.3

Петронијевић Зорица

ЗОВС 15 април

16.000,00

12.

4.4

Шупић Љиљана

ЗОВС Суботица

24.000,00

8.000,00

У к у п н о:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ

18

217.000,00

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

19

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

РЕД. БРОЈ

2
8
Т
Ј
D
3
7
N
FHY
B
U
M
Đ
G
Q
R
P
V

4
С
X
E

1,5,6, А, К
L
9, Đ, M

5129
1810
2163
3376
1774
733
160
709
1185
882
39
42
125
97
29
24
8
306
6
5
0
0
6
9
50
9
16
19
3285
17054

ИДЕНТИФИКАТОР БРОЈ ЧЛАНОВА

БЕОГРАД 12.02.2015. година
Репрезентативни синдикати у „Железнице Србије“ а.д. су синдикати под редним бројевима 1,2,3,4

НАЗИВ СИНДИКАТА
СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ИЗВРШНИХ СЛУЖБИ СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА
СИНДИКАТ РАДНИКА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СРБИЈЕ
САВЕЗ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ (чланови су синдик. под ред.бр.5,6,7,8)
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ НЕЗАВИСНОСТ-ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ
УНИЈА СИНДИКАТА СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА(члан.су синд.под ред.бр.10,11,12,13,14)
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ОПЕРАТИВНИХ СЛУЖБИ ЖТП БЕОГРАД
АСНС ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ
СИНДИКАТ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
СРПСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА 1884.
СИНДИКАТ ИНВАЛИДА РАДА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ УДРУЖЕНИХ ЖЕЛЕЗНИЧАРА
АСНС ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЖЕЛ. САОБРАЋАЈУ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА
СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ-СИНД. НОВИНАРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
УЈЕДИЊЕНИ НЕЗАВИСНИ ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ РАДНИКА ПРЕВОЗА РОБЕНЕ
ЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ВОЈВОДИНЕ
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ –ПРВИ МАЈ
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА ВОЈВОДИНЕ
СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА СОЛИДАРНОСТ УЖИЦЕ
СРБИЈА КАРГО СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА
СИНДИКАТ СЛОГА ПРЕПОРОД ЖЕЛЕЗНИЦЕ
НИСУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА
УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“а.д.

ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ СИНДИКАТА У „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“a.д.
СА БРОЈЕМ ЧЛАНОВА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ЈАНУАР 2015. године

Срећан

8. март

Ж
ЖЕ
ЕН
НА
А
Ружа није лепа, ако уз цветове њене
нема умилног лица драге, вољене жене.
Без опојног пића, без доброг старог вина
ни пролеће не вреди, ни његова милина.
И небо ти је пусто и сва је башта пуста,
ако нема пољубаца топлих, румених уста.
И на свету ти, брате, нема тужније ствари
него гледати драгу кад се у лицу жари.
И плес витког чемпреса и умилост руже,
ако нема љубави, шта могу да ти пруже?
И сва светлост ума, па и мудрост сама,
без светлости љубави нису него тама....
Дивна је лепота песме, руже, вина,
но, кад нема жена,
све је то празнина!
ХАФИЗ

Синдикат железничара Србије

