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ПРОБЛЕМИ КРАГУЈЕВАЧКИХ ЖЕЛЕЗНИЧАРА

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI
UGOVOR
Потпредседница Владе Републике Србије, министар грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Зорана Михајловић, генерални директор Железница Србије Мирослав
Стојчић и четири репрезентативна синдиката, 24. марта 2015. године, потписали су нови
Колективни уговор за „Железнице Србије“ а.д.
У име свих запослених, Колективни уговор су потписали и председници четири
репрезентативна железничка синдиката - председник Синдиката железничара Србије
Драган Ранђеловић, председник Синдиката извршних служби српских железница Небојша
Никић, председник Синдиката радника железничке инфраструктуре Србије Перица
Ђорђевић и председник Савеза синдиката железничара Србије Милан В. Вељковић,
саопштила је владина Канцеларија за сарадњу са медијима.
У обраћању медијима, Михајловић је изјавила да после 13 година Железнице Србије
имају целовит колективни уговор. Она је подсетила да је 2014. године почело реформисање
овог предузећа и додала да ће од 1. јула ове године железница почети да функцонише кроз
четири предузећа - Железнице Србије акционарско друшво, Превоз путника, Превоз робе и
Инфраструктура.
Студија, која ће дефинисати како ће се реформе одвијати у наредне три године, ради се у
сарадњи са Делегацијом ЕУ и Светском банком као консултантом.
„Студија ће бити завршена у септембру и садржаће и процену вишка запослених у
Железницама Србије. То значи да ће се вишкови запослених решавати системски, а не преко
ноћи и да с тиме не треба лицитирати“, нагласила је Михајловић.
Вера Aрсенијевић
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КОНФЕРЕНЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ФОРУМА

SINDIKAT SLOVENIJE KAO UZOR?
Социјални дијалог. Закон о штрајку. Безбедност и здравље на раду

U

Пролом бањи је, у периоду од 24. до
27. марта 2015. године, одржана
Конференција региналног форума
синдиката железничара југоисточне Европе
под покровитељством ФЕС-а, у организацији СЖС.
На конференцији су присуствовали
представници синдиката из: Турске, Мађарске, Румуније, Албаније, Македоније,
Словеније, Хрватске, Републике Српске,
Босне и Херцеговине и Црне Горе. Тема је
била социјални дијалог, закон о штрајку и
безбедност и здравље на раду. Драган
Ранђеловић, председник СЖС, отворио је
конференцију и уз поздравну реч упознао
присутне са организацијом и радом СЖС-а.
Уводном излагању придружио се Милан
Јевтић, координатор пројекта ФЕС,
регионални пројекат за радне односе и
социјални дијалог у Европи, захваливши се
присутнима на одзиву.
Ранђеловић је упознао присутне са
дешавањима између две конференције и
говорио о социјалном дијалогу, базирајући
се на потписани Колективни уговор који даје
већа права од Анекса Колективног уговора
из јула 2014. године, као и на бољем
социјалном дијалогу, доласком новог
руководства у „Железнице Србије“ а.д.

Милијан Марковић из Републике
Српске је саопштио да је њихов синдикат
одлуком Окружног суда у Бања Луци добио
спор по питању регреса и топлог оброка,
који им је самоиницијативно послодавац
укинуо.
Златко Ратај из Словеније је истакао да у
Словенији већ три године имају профит и да
се успело дићи повећање плата за 3 одсто и
да је социјалним дијалогом уговорено још
позитивних ствари. Међутим, и код нас има
проблема са кадровима, рекао је, тако да је за
последњих 5 година број радника смањен за
2 500. За ову годину планирано је да се
смањи за 700, а упосли 300, тако да ће се
година завршити са 400 запослених мање.
Славко Пролета из Хрватске је рекао да
је код њих велики проблем са отпуштањем
радника који су тужили предузеће и пресуде
су донешене у корист радника. У путничком
саобраћају би требало да оде 230 радника
или свима да се умањи плата за 12 одсто.
У инфраструктури, за грађевински део,
наставио је Пролета, тражи се приватизација, где, вероватно, будући потенцијални
власник указује шта би требало отклонити,
да би му било лакше кад преузме, односно
приватизује тај део предузећа.
Маре Григоре из Румуније је рекао да
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железнице броје 50 хиљада
запослених од којих је 99,95
одсто чланова синдиката. Наша
федерација има 30 хиљада
чланова. Три федерације
потписују Колективни уговор,
а 2009. године смо Колективним уговором изгубили
многа стечена права која смо
прошле године делимично
вратили и постепено враћамо
права која смо раније имали.
Реорганизација је отпочела
1990. године када је Румунија
била четврта у Европи и од тада
је стално у реструктурирању (смањење
запослених).
Др. Јозсеф Котер из Мађарске, каже да
су Колективни уговор усвојили на неодређено време и сваке године се Анексом
мењају одредбе. Последње три године није
било вишка запослених, односно смањења
броја радника. Осим природног одлива.
Забрањен је пријем радника, а недостаје број
извршиоца, па смо стално у преговорима око
пријема, закључио је Котер.
Гртим Базара из Турске је рекао да је код
њих у склопу са железницом и метро и
трамвајски саобраћај са 12 хиљада километара пруге. Имамо доста младих радника,
а у синдикату је 20 хиљада чланова, рекао је
на крају он.
Осман Мета из Албаније је рекао да
њихове железнице имају 1139 запослених,
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од чега је 95 одсто чланова синдиката и око
900 километара пруге, а плате су врло ниске.
У дискусијама су учествовали представници свих присутних синдиката, са
акцентом на социјални дијалог, закон о
штрајку и безбедност и здравље на раду.
Закључак је једноставан: што се тиче
штрајка, треба се угледати на синдикате
Словеније који по том питању делују као
један. Примарно је базирати се на критичној
маси, у организацији штрајка.
Безбедност и здравље на раду – да се што
више учествује у изради аката и реализацији
уговореног.
Румунија је следећи домаћин Конференције.
Јасминко Пијетловић

PROJEKAT
"EVROPSKI SOCIJALNI DIJALOG"
Политика штедње није дала добре резултате

U

Београду је 10. марта у организацији
Савеза самосталних синдиката
Србије одржан семинар под називом
„Последице политике штедње”. Семинар је
реализован уз подршку Фондације Фридрих
Еберт, а у оквиру пројекта „Европски
социјални дијалог.”
Зоран Михајловић, секретар Већа
Савеза самосталних синдиката Србије,
нагласио је да након вишедеценијске
транзиције имамо велики број предузећа у
стечају или потпуно угашених, око 25 одсто
незапослених, економску кризу, кризу
морала и кризу у сваком погледу. На све то су
уследиле мере штедње, смањење зарада и
пензија чиме се смањује укупна куповна моћ
становништва и тражња, те даље спроводи
деиндустријализација са огромним последицама на запосленост.
Бела Галгоши, виши истраживач Европског синдикалног института (ЕТУИ) подсетио је да је мере штедње предузело низ
европских земаља, чак и оне које нису биле
суочене са економским тешкоћама попут
Холандије и Чешке. Иако су предузеле
овакве мере, парадоксално је да нису
забележиле економски раст. Грчка која

представља посебан случај, сусрела се са
огромним проблемима, дужничком кризом,
а у тешкој позицији су се нашле и друге
земље попут Шпаније, Италије, Португалије. Ефекти које су овакве мере изазвале,
начин њиховог доношења, функција Тројке,
свакако су отвориле и питање демократије у
ЕУ, а имају последице и на земље које се
налазе на путу придружења ЕУ. У сваком
случају, за актуелне чланице ЕУ, много је
мање атрактиван улазак у евро зону, а
ситуацију погоршава и слабљење евра и
јачање курса долара.
Синдикати су се најоштрије супротставили оваквим мерама, имајући у виду
повећање незапослености, деиндустријализацију, опадање тражње, све више
флексибилног и несигурног рада, као и
кризу колективног преговарања. Сведоци
смо и бројних протеста, јер су мере штедње
највише погодиле јавни сектор, сектор
здравства, образовања, утицале на смањење
пензија и повећале сиромаштво. Водећи
економисти, не само они лево оријентисани,
критикују мере штедње. Чак је и
Међународни монетарни фонд променио
становиште у погледу мера штедње, а видни
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су постепени, спори кораци у правцу
корекције досадашње политике, рекао је
Галгоши.
Горан Николић, виши научни сарадник
Института за европске студије, истакао је да
се очекује да ће укупна запосленост у
Србији успорити пад у 2015, након оштрог
пада претходних година, док се у 2016.
очекује благи раст запослености у приватном сектору. Средњорочна пројекција
запослености заснива се на пројектованом
расту БДП и повећању инвестиција. У
периоду од 2014. до 2017. године плате ће
реално пасти 30 одсто, а пензије 12 одсто.
Раст плата и пензија очекује се тек 2019.
године. Влада је себи поставила за циљ да
врати дугове, а план је да јавна потрошња
падне на 41 одсто. То значи мање новца за
школство и здравство, казао је Николић.
Најризичније мере фискалне консолидације
су смањење броја запо слених бе з
припремљеног плана и решавање проблема
јавних предузећа у кратком року.
Највећи проблем у наредном периоду
представља деиндустријализација, јер „ако
немате индустрију, немате шта да производите, а без индустрије нема развоја”.
Алтернатива политици штедње, по Ни-
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колићу, је реформа дуга за коју нема
„политичке подршке”, а излазна стратегија
би могла да буде и у обарању курса динара,
где ће бити мање плате и пензије, али постоје
шансе за извоз, а тиме и за подизање производње и очување оног дела индустрије
који нам је остао.
Основно питање, наглашено у закључку
скупа је увек исто – да ли ће се у кризи
економска политика подредити интересима
грађана или интересима капитала? У
анализи различитих модела изласка из кризе
и њиховог утицаја на здравље и животе људи
следи да је економска политика која почива
на радикалној штедњи и шок терапији, не
само нехумана, већ и неефикасна – бар у
поређењу са резултатима. Учесници
семинара су истакли да је највећи проблем
даље урушавање привреде и смањење
запослености, те да се излаз мора тражити у
истинским инвестицијама које ће водити
привредном опоравку, где значајну улогу
мора имати реч радника и синдиката.
На овом семинару су учествовали и
представници СЖС, заменик председника
СЖС Јасминко Пијетловић и председник
ЈСО вуча возова Слободан Максимовић.
Ј. Пијетловић

U@URBANIM KORACIMA DO
REORGANIZACIJE

S

индикат желе зничара Србије,
Синдикат извршних служби српских
железница и Синдикат радника
железничке инфраструктуре Србије, одржали су 12. марта састанак са пословодством
„Железнице Србије“а.д. на челу са
генералним директором, Мирославом
Стојчићем. Тема, реструктурирање железнице.
Синдикати су у уводном излагању
поставили питање, зашто прво железница
улази у процес реструктурирања? Предложено је пословодству заједничко деловање
према Влади Републике Србије, слично
залагању за „Железару Смедерево“.
Пословодство сматра да се, у будућем
периоду, морамо понашати домаћински и
заједнички поднети предстојећи, нимало лак
терет, јер нас притискају рокови везани за
реструктурирање.
Схватајући проблематику која нас
очекује Председништво Синдиката железничара Србије организовало је састанке: 13.
марта са директором Центра за реструктурирање и сарадњу са МФИ, Зораном
Масалом и 17. марта са директором Дирекције за превоз, Момчилом Тунићем и
такође Зораном Масалом, у циљу бољег
упознавања са предлогом пословодства.
С обзиром да у овом процесу, односно у
овој Радној групи која се бави реструктурирањем, учествују: Светска банка,
ресорно министарство, пословодство

„Железнице Србије“а.д. и по један члан из
репрезентативних синдиката (4), до коначне
реорганизације предузећа, биће још измена
и допуна.
Синдикат железничара Србије, преко
својих председника синдикалних организација, сајта и других видова информисања,
свакодневно преноси реалну слику процеса
реструктурирања.
Кабинет генералног директора „Железнице
Србије“а.д. сачинио је динамику послова на
изради нове организације и систематизације
железнице Србије у четири корака:
Пројекција функционалне поделе - први
корак; Предлог нове организационе шеме
према концепту Светске банке са описом
делатности (3 предузећа + холдинг) - други
корак; Предлог критеријума избора,
пословни оптимум (минимум), индикатори
квалитета запослених- трећи корак. Рок за
прва три корака је 15. март 2015. године.
Четврти корак је израда системетизација за
три компаније и холдинг - рок је 15. јун 2015.
године.
Радном верзијом од 11. марта 2015. године
утврђено је колико у ком друштву тренутно
има запослених:
„Железнице Србије“а.д.
– холдинг 380 запослених
Инфраструктура
9723 запослена
Превоз путника
2862 запослена
Превоз робе
4199 запослена
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Значи да су први кораци урађени и сада
предстоји да Радна група одреди колико ће
ком друштву припадати радника (инфраструктура, превоз путника и превоз робе).
Остали ће припадати холдингу и није
дефинисано колики је то број. Очекује се око
5 хиљада. Није познато колика ће бити плата
запосленима у холдингу, с обзиром да неће
имати основну делатност.
Поједини синдикати дају себи за право

да без одлуке поменуте Радне групе знају
шта ће бити у будућности и омаловажавају
друге синдикате.
Овим путем апелујемо на чланове СЖС
да верују само својим председницима
синдикалних организација.
Председништво СЖС ће, када буде
ближе дефинаисана реорганизација, организовати састанке по чворовима и синдикалним организацијама.
Ј.П.

PREDSEDNI[TVO S@S U POSETI NI[KOM
@ELEZNI^KOM ^VORU
ODR@ANA SEDNICA ODBORA S@S ^VORA NI[A
- Седници присуствовао председник СЖС Драган Ранђеловић
са члановима Председништва
- Главне теме - реструктурирање и израда Статута СЖС

S

едница Одбора СЖС чвора Ниш,
у проширеном саставу, одржана је
27. марта 2015. године у великој
сали железничке станице Ниш. Седница је
била отворена за јавност, а имајући у виду
интересовање запослених за процес реструктурирања, не чуди што је сала била
мала да прими све оне који су били жељни
да чују информације из прве руке о
будућности српске железнице и о сопственој судбини.
Пред око стотинак запослених, седницу
је отворио председник Одбора СЖС чвора
Ниш, Живота Тодоровић, који је пре свега
захвалио председнику СЖС и члановима
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Председништва што су дошли у Ниш да у
директном контакту са запосленима изнесу
тренутно стање у „Железнице Србије“ а.д,
кроз расправу о процесу реструктурирања,
као и активностима на изради Статута СЖС.
Драган Ранђеловић, председник СЖС,
на почетку излагања упознао је запослене са
садржином новог Колективног уговора, који
је од стране Владе, послодавца и репрезентативних синдиката потписан 24. марта
2015. године. У односу на претходни, успели
смо да многа поглавља у делу накнада
зарада и других примања, безбедности и
здравља на раду, службеног путовања у
земљи, паушала, солидарне помоћи и услова

за рад синдиката, уговоримо много боље,
чиме је створена добра основа за будуће
колективне уговоре.
Када је процес реструктурирања у
питању, председник СЖС је истакао да он
траје више од десет година, али је по свему
судећи сада дошао тренутак да се почне са
његовом реализацијом. У процес је укључена и Светска банка, тако да је на основу
Пројектног задатка формирана Радна група
Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре и „Железнице Србије“, у
чијем раду ће учествовати и представници
репрезентативних синдиката, која ће одредити даљи ток реструктурирања и утврдити
будућу организациону структуру „Железнице Србије“ а.д. Оно што је извесно је да ће
се формирати три Друштва, за инфраструктуру, за превоз путника и за превоз робе, а да
ће четврто Друштво „Железнице Србије“а.д,
као кровно, бити у ствари Холдинг који ће
имати одређене функције које су заједничке
за ова три Друштва и у које ће се „сместити“
евентуални вишак запослених.
Један од циљева реструктурирања је да
се створе услови да железница у што већој
мери послује на тржишним принципима,
што би растеретило државни буџет. „Железнице Србије“а.д. су урадиле Динамички
план припреме аката и докумената у вези са
статусном променом „Железнице Србије“
а.д, којим су одређене фазе и рокови у којима
треба формирати нова Друштва. Када је у
питању евентуални вишак запослених,
Ранђеловић је уверења да ће га бити, али да
се још увек не може говорити о тачном броју.
Прецизнији подаци знаће се када се буду
урадиле систематизације за нова Друштва,
уз напомену да се планира да се вишак
запослених „смести“ у кровно Друштво, а да
ће се вишак запослених решавати у наредних три до пет година.
С обзиром да је старосна структура

запослених у „Железнице Србије“ а.д. веома
неповољна, да смо „старо“ предузеће,
процена је да ће се велики део вишка запослених решити одласком у пензију. Важна
чињеница је да ће начин финансирања
будућих Друштава бити различит, од
државних субвенција за инфраструктуру,
преко обавезе јавног превоза (ОЈП) којом ће
држава делом финансирати превоз путника,
до концепта самофинансирања у делу превоза робе, када се за то у потпуности буду
стекли услови, односно када се национални
оператер у превозу робе оспособи за тржишно пословање.
На крају излагања, председник СЖС
позвао је све запослене, као и све синдикате,
на јединство и мобилност који су неопходни
у овом тренутку, у циљу заштите железнице
као система и свих запослених. Синдикат
железничара Србије ће кроз учешће у Радној
групи за реструктурирање инсистирати да
ни један запослени не може да остане без
посла, осим на неки од добровољних начина
и да ће се инсистирати на техничко-технолошкој модернизацији „Железнице Србије“
а.д. као предуслову за тржишно пословање.
Кроз питања и расправу, запослене је
интересовало да ли ће заиста доћи до
затварања одређених пруга, да ли ће бити
пријема нове радне снаге, с обзиром да је у
извршној служби систематизација непопуњена и да ли ће, како се најављује, доћи до
увођења платних разреда.
Председник СЖС, одговарајући на
питања, истакао је да ММФ и Светска банка
инсистирају на затварању такозваних „споредних пруга“ и развијању само коридорних праваца. Могуће је да ће доћи до
затварања појединих нерентабилних станица, али да ће се СЖС залагати да се сви
правци, па и споредне пруге развијају, с обзиром на значај железнице за поједине
регионе. Пријема нове радне снаге за сада
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неће бити, с обзиром да је још увек на снази
Закон о забрани пријема, а да ли ће се инсистирати да се железница изузме од забране,
имајући у виду старосно структуру запослених и константни недостатак извршилаца у
извршној служби. Као један од начина за
решавање проблема недостатка радне снаге
у извршној служби, помиње се преквалификација и доквалификација запослених у
ванизвршној служби, што свакако неће моћи
у потпуности да реши проблем. За сада се не
предвиђа увођење платних разреда на железници, већ се то ради у Јавном сектору,
што не значи да се тај начин утврђивања
зарада неће применити на железници у
будућности.
Кроз расправу о проблемима у нишком
железничком чвору, запослени су као највећи проблем потенцирали лошу организацију посла, нарочито у делу инфраструктуре, што у пракси доводи до великих
проблема. Инсистирају на бољој комуникацији запослених и послодаваца, нарочито
када су синдикати у питању, јер је то неопходно у циљу решавања и превазилажења
проблема који се јављају у свакодневном
раду.

Предраг Спасић, генерални секретар
СЖС, упознао је присутне са током активности на изради новог Статута СЖС.
Напоменуо је да се организациона структура
СЖС мора прилагођавати будућој организацији „Железнице Србије“ а.д, али да ћемо
у променама Статута бити веома опрезни,
имајући у виду досадашњу праксу послодавца у делу нове организације предузећа,
по којој су решења веома променљива, тако
да ћемо у том делу чекати коначна решења,
па тек у односу на њих дефинисати будућу
унутрашњу организацију СЖС. Ова година
је изборна, у наредним месецима морамо
спровести изборе, тако да је неопходно извршити одређене измене и допуне Статута, у
складу са досадашњим процесом реструктурирања.
Обилазак нишког железничког чвора од
стране председника СЖС и чланова
Председништва први је у низу, а већ наредне
недеље се планира посета Пожаревцу, а
затим и осталим чворовима. Информисање
чланства и запослених је приоритетан
задатак и предуслов да, сви заједно, процес
реструктурирања прођемо са што мање
последица.
П. Спасић

ЈСО ТКС

TKS U INFRASTRUKTURI
Усвојена радна верзија предузећа. Аргументи и оправданост.
Прегледачи кола нису вишак. Перспектива прегледача кола

S

едница Одбора ЈСО ТКС протекла је
у изузетно радној атмосфери.
Седници су писуствовали: помоћник
гене-ралног директора за зависна предузећа
и рад са синдикатима Иван Плесничар, председник СЖС Драган Ранђеловић и заменик
председника СЖС, Јасминко Пијетловић.
Главна тема седнице била је будућа
организација предузећа са посебним акцентом на то у којем ће предузећу-друштву
функционисати Сектор за ТКП.
Када је реч о будућој организацији
предузећа, председник ЈСО Братислав
Минић, упознао је Одбор са динамиком и
приоритетима везаним за будућу органи-
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зацију предузећа. Предузеће ће бити подељено у три друштва: Друштво за управљање инфраструктуром, Друштво за превоз
путника и Друштво за превоз робе. Четврто
друштво биће ,,Железнице Србије" а.д. које
ће преузети бригу о дуговима предузећа и
вишку запослених.
Говорећи о будућности Сектора за ТКП
у новој организацији, Минић је Одбор информисао о активностима које су предузете
пре доношења радне верзије нове организационе шеме предузећа, усвојене 11. марта
2015. године.
Одржане су две седнице Председништва
ЈСО, на којима су донети закључци и

направљени планови са којима се кренуло у
активности на очувању Сектора за ТКП, као
јединствене целине у Друштву за инфраструктуру. Вођени су разговорни у Министарству за саобраћај, грађевинарство и
инфраструктуру, као и са најодговорнијим
руководиоцима у предузећу.
На иницијативу ЈСО ТКС, заказан је
разговор са председницима остала два
синдиката који егзистирају у оквиру Сектора за ТКП и директором Сектора.
Напоран рад уродио је плодом, јер су
преовладали аргументи о оправданости и
потреби за очување Сектора за ТКП као
јединствене целине у Друштву за инфраструктуру, истакао је Минић.
Стара прича да неко себи даје више на
значају, кићење туђим перјем, није изостала,
као ни безброј пута до сада.
Наиме, уважене колеге из синдиката
Независност, по старом обичају брже боље
послаше допис помоћнику министра за
саобраћај, грађевинарство и инфраструктуру, како наведоше у допису ,,Положај
Сектора за ТКП у будућој организацији“.
Да није смешно било би тужно, јер је
допис упућен управо 12. марта када је
пословодство презентирало нову радну
верзију будуће организације.
Одбор ЈСО не оспорава добру, али
закаснелу намеру дотичног синдиката, али
се са разлогом пита: Зашто су допис послали
тога дана?
Њихово чланство мора да зна!
Пословодство је урадило Радну верзију
реорганизације предузећа, очекује се
долазак стручних консултаната из Светске
банке и ММФ. Следи велики посао, али се
борба за очување Сектора као целине
наставља, нагласио је Минић.

Помоћник генералног директора, Иван
Плесничар, у свом обраћању је истакао да са
људима из струке нема проблема, јер ће, што
је најбитније, сви остати да раде. Плесничар
је даље истакао, да је функција прегледача
кола тамо где је воз, а да је перспектива прегледача кола, пружање услуга како роби тако
и путницима. Али, и страним оператерима.
На седници су изнети, може се слободно
рећи, традиционални проблеми који се
огладају у недовољном броју извршилаца,
прековременим сатима и умањеним платама, због чега је велико незадовољство
међу запосленима.
Када је реч о Статуту, изнето је доста
примедби, с обзиром да је према плану
требало да је усвојен крајем прошле године.
Председник ЈСО је рекао да ће се урадити
допуне постојећег Статута и одредити датум
избора на свим нивоима синдикалног организовања.
Било је доста полемике везане за допуне
постојећег Статута. Поставља се питање,
колико има смисла радити допуне, ако се
планира израдa новог, с обзиром да ће од
1. јула почети да функционишу три нова
друштва?
Поред тога, било је питања, како ће
функционисати ЈСО, ако којим случајем
ТКП буде у сва три друштва?
Ово питање односило се и на функционисање и организацију СЖС, у новој организацији? Помоћник председника СЖС,
Јасминко Пијетловић, изнео је искуства
Синдиката железничара Хрватске, истакавши да је по њиховом мишљењу најбоље
остати јединствен. Како год, на Одбору ЈСО
је велика одговорност и обавеза. Пролеће ће
бити врело, а лето тек следи.
В.Р.
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ванаестог марта, заменик председника Синдиката железничара
Србије Јасминко Пијетловић и
председник Синдикалне организације СТП
Рума Горан Марковић, обишли су радна
места у станицама Лозница, Брасина и
Зворник. У разговору са запосленима, саслушали су њихове тегобе и указали на будућа
дешавања у Железницама Србије.
У станици Зворник одржан је састанак
уз присуство 40 чланова СЖС из инфраструктуре, превоза робе и превоза путника
из Лознице, Брасине, Шапца и Зворника. На
састанку је Пијетловић известио присутне
да је Колективни уговор „Железнице Србије“ а.д. прихваћен од законодавног одбора
Републике Србије и очекује се на првој
седници усвајање, а потом и потписивање од
стране ресорног министарства, пословодства и репрезентативних синдиката.
На основу радне верзије организационе
шеме предузећа, Пијетловић је објаснио
полазну динамику послова на изради нове
организације и систематизације „Железнице
Србије“а.д. која се састоји од четири корака:
Први корак - „Пројекција функционалне поделе запослених по новој организационој
шеми, рок 15. март 2015. године.“
Други корак - „Предлог нове организационе шеме према концепту светске банке са
описом делатности (3 предузећа + холдинг),
рок 15. март 2015. године.“
Трећи корак - „Предлог критеријума
избора, - пословни оптимум (минимум), -
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индикатори квалитета запослених, рок
15. март 2015. године.“
Четврти корак - „Израда нових систематизација за 3 компаније и холдинг, рок
15. март 2015. године.“
Уз дискусију већине присутних, примећена је бојазан за будућност својих радних
места, самим тим и за материјални положај.
Апеловало се на синдикалну цетралу да,
приликом нове систематизације и евентуалног вишка запослених, заступају најугроженије категорије запослених и да не дозволе да на терену поново буде недовољан
број извршилаца.
Ј. П.

PROBLEMI KRAGUJEVA^KIH @ELEZNI^ARA
Од модернизације ништа. Недовољан број извршилаца. Отказују се возови.
Пружни радници оштећени. Дефинисати професионално обољење

P

рви воз натоварен фијатовим аутомобилима кренуо је 13. августа
2013.годинe, са железничке станице
Крагујевац пут Луке Бар.
Тог понедељка, у првој Српској престоници, свечарска атмосфера била је далеко
скромнија од оне од пре шест деценија, када
је са трака тадашњих ,,Завода Црвена
Застава“ сишао први ,,Фића“ и од оне од пре
двадесет шест година, када је кренуо воз
натоварен ,,Југом“ до Луке Бар, па даље за
Америку.
Почетак рада, сада, торинско - српске
компаније, обрадовао је све грађане Крагујевца и Србије. Посебно крагујевачке
железничаре и Железнице Србије. Због великог посла, планирана је модернизација и
електрификација пруге од Лапова до Краљева.
Од најављеног и планираног, до данашњих дана, ништа нажалост није урађено
изузев два путна прелаза.
Модернизација и електрификација остадоше само мртво слово на папиру. Уз то,
станица је и даље неосветљена. Од обећања
предходног генералног директора да ће станична зграда, иначе споменик културе, до
јесени 2014. године бити уређена, такође
ништа.
У међувремену су ,,Железнице Србије“
а.д. изгубиле део посла са Фијатом - маневрисање на индустријском колосеку ФАС.
За запослене у овој станици несхватљиво је да је посао изгубљен и поред
субвенционисане цене нафте и да наше
железнице и поред свих предности пре свега
стручности, нису могле да буде конкурентне. Губитак овог дела посла знатно је
умањио планирани приход железнице.
Према подацима Министарства финансија Србије, „Фијат аутомобили Србије“ је
највећи извозник, са оствареним приходом
у прва два месеца текуће године, од 219,4
милиона евра од укупно 560 милиона евра,
колика је вредност извоза 15 највећих извозника у Србији.

За остварени извоз Фијата заслужне су у
великој мери и Железнице Србије, поготово
крагујевачки железничари.
У 2014. години, из станице Крагујевац
отпремљено је 411 маршутних возова.
Посебно треба истаћи да ниједан воз није
каснио због железничара.
Посла, како запослени кажу, преко главе.
Паре нису проблем, њих наравно нема. Али,
надају се бољим данима који долазе, бар је
тако власт обећала. Поред свих напред наведених проблема, најизраженији је проблем
недовољног броја извршилаца, у свим делатностима.
У делу саобраћајних послова, велики
проблем представља неадекватан број отправника возова, руковаоца маневре,
маневриста, возовођа и скретничара.
Тренутно у овој делатности недостаје
минимум 25 извршилаца. Довољно је рећи
да у ноћној смени ради само отправник, без
маневарског особља и возовође. Скретничари, поред својих послова, обављају и
послове маневристе, па се поред редовних
возова врши отпрема и распуштених возова.
Овакав начин рада угрожава редовитост
саобраћаја, као и безбедност и сигурност,
како саобраћаја, тако и запослених.
С обзиром на старосну структуру и на
планиране стимулативне отпремнине, проблем недовољног броја извршилаца биће
још израженији.
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Прегледачи кола и магационери преоптерећени
Када је реч о Техничко - колској делатности и ту је такође присутан проблем недовољног броја извршилаца.
У смени ради један прегледач кола који,
поред пријема и отпреме возова, изврши у
просеку од двадесет до деведесет појединачних прегледа у току смене. Све то прате и
административни послови, којих је сваким
даном све више, па због тога радно време
прегледача понекад траје и по 14 сати.
Када је реч о овој делатности, треба
истаћи да је, на прегледном месту Крагујевац, у току прошле године извршено 18.239
појединачних прегледа, док је у прва три
месеца ове године извршено преко 5.000
појединачних прегледа.
Када је реч о запосленима у делу робног
превоза, највећи посао је на магационерима.
Као и у осталим делатностима и овде је
недовољно извршилаца. У смени ради један
магационер, па је то разлог што се остварује
велики број прековремених сати.
Када је реч о прековременим сатима,
треба рећи да се не исплаћају, а слободне
смене је немогуће искористити.
Поред редовних послова у станици,
магационери покривају и станице Грошница, Кнић и Губеревац. Како би се посао на
време одрадио, многе ствари се прескачу,
односно, заобилазе.
Приликом доласка цистерни у Војно
складиште у станици Губеревац, авизира се
магационер како би се посао обавио. У
домицил се враћа градским превозом, а
често, после тога, долази у ноћну смену.
Магационери са коефицијентом 1,95
обављају и послове колског отправника за
разлику од станица са мањим обимом посла
који имају систематизовано радно место
колског отправника.
На месечном нивоу, магационер у овој
станици одради 1877 робних операција са
оствареним обртом од преко 1.000 кола.
Велики обим посла, а стимулација је мисаона именица за магационере.
Услови рада су прича за себе. Довољно је
видети зграду магацина која све говори. Заштитна одећа и обућа се нередовно добијају, а квалитет је прича за себе.
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Поред тога, велики проблем представљају неосветљени манипулативни колосеци, као и ненасути међуколосечни простори.
Како би се, колико - толико, олакшао рад
магационера, неопходно је ово радно место
опремити компјутером, због целокупне
колске евиденције.
Када је реч о путничком превозу, ту је
ситуација, бар када је реч о броју извршилац, стабилна. Једино недостаје станични
благајник.
Највећи проблем представља често отказивање возова, али и већ годинама присутан проблем непостојања директне везе са
Београдом и Баром, па чак ни у летњој
сезони.
Путника има, али возова нема. Уз то,
њихови поласци и одласци нису прилагођени корисницима превоза.
Путнички благајници још увек раде са
терминалима ТЦ-40. Карте за међународне
дестинације пишу ручно, немогуће је издавање резервација, као и овера П4 легитимација за бесплатну вожњу.
Због свега наведеног, неопходно је и
путничку благајну ове станице компјутеризовати. Такође, због великог интересовања,
потребно је увести сезонски воз за Бар .
Поред тога, запослени сматрају да би
имало великог ефекта увести кружни воз
Краљево - Крушевац - Лапово – Крагујевац Краљево, као и воз на релацији Рашка Београд.
Пружни прелази и пружни радници
Радници СС деонице Крагујевац, поред
недовољног броја извршилаца, највише муку муче са недостацима материјално-техничких средстава за поуздан рад уређаја у
ланцу саобраћаја, битних за безбедност и
сигурност железничког саобраћаја.
Нема акумулатора, делова за механичке
и аутоматске путне прелазе. Уз све то,
службено возило је у очајном стању .
Да би се железнички саобраћај одвијао
морају постојати пруге, а те пруге морају се
одржавати.
Одржавање пруге од Баточине до тунела
Вучковица у надлежности је пружне деонице Крагујевац. Деоницу у дужини од 42
км одржава недовољан број извршилаца, од

чега је већина са смањеном радном способношћу.
Шта рећи у каквом је стању пруга?
Подаци довољно говоре.
Генерални ремонт пруге Лапово –
Краљево, рађен је од 1968 - 1970. године.
Прагови су стари два радна века. Два
ипо км пруге одржава један радник.
Недостатак службеног возила и колосечног прибора, само су брига више, на све
остало.
Шта рећи о чуварима пруге, који у току
рада пређу од 15 - 17 км? Ако се томе дода да
у један км пруге има 1580 прагова који су
уграђени шесдесетих и седамдесетих годи-

на, довољно говори.
Плата од двадесет хиљада је испод
републичког просека. Уз то, мерама штедње
Владе, смањена цена радног сата највише се
одражава на запослене у овој делатности.
С разлогом се зато питају: ,,Шта је са
одлуком Владе да су радници са примањима
до 25 хиљада динара изузети од мера штедње“.
Несхватљиво и неприхватљиво је и то да
немају ни јадних 0,15 одсто, упркос чињеници да је Правилником 2, чланом 4 и
„пружни раднички одред“, извршно особље.
Запослени у овој и осталим делатностима који раде на отвореном, ноћу на
„живим колосецима“ и неповољним микроклиматским условима, сматрају да је
неопходно јасно и конкретно дефинисати
одредбу (појам) недавно потписаног Колективног уговора - ,,Професионално
обољење".
Крагујевачки железничари, и поред
свега, вредно раде и очекују да ће дата
обећања надлежни испунити.
Једна изрека каже да је најбоље руководство не оно које највише ради, већ оно
које омогућава радницима да раде успешно.
Владимир Радојевић

ПРИЛОГ 1 КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА
„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“а.д.
Прилог 1 Колективног уговора за „Железнице Србије“ а.д. (шифра, назив типичног
радног места и коефицијент)
Саставни део Колективног уговора за „Железнице Србије“ а.д. који је потписан
24.03.2015. године је и Прилог 1. Међутим, приликом преговарања за закључивање
колективног уговора, постигнут је договор да се Прилог 1 не мења, тако да је остао
на снази постојећи.
Прилог 1 који је одштампан уз новопотписани Колективни уговор неће утицати на
коефицијенте радних места запослених, одређених на основу Правилника о
организацији и систематизацији послова.
Нови Колективни уговор нема утицаја на коефицијенте, тако да ће сви запослени у
„Железнице Србије“ а.д. и даље примати зараду на основу Анекса уговора о раду.
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елезничари као да су осуђени на
сталне реорганизације, реструктурирања, систематизације... Ово
шта нам се дешава последњих месеци, дана,
као да је можда највећи ,,информативни
удар“ на запослене.
Прво је било исчекивање избора
генералног директора ,,Железнице Србије“.
Када смо то дочекали, онда су нам се на
главу сручиле многе информације. Да се
организациона шема предузећа већ ради, да
је систематизација већ готова са поделом
предузећа...
Друго, изјаве министара и представника
власти о томе шта је све потребно урадити,
на и са железницом. О слабим резултатима
железничара, нерентабилности, вишковима
радника...
У међувремену су нам умањили плате за
десет одсто. Нисмо се јавно бунили, иако су
нас ,,пресмотали“. А нису требали. Можда
нам и врате, ако се ММФ смилује на наше
сузе. Почнимо плакати.
Последњих дана, од када су објављене
радне верзије поделе предузећа, као да је био
додатни шок за све запослене. Једни су
имали неке информације, други су их
добијали ,,преко других“, трећи су само
нешто начули.
На све ово, поједини синдикати су
имали своје турнеје диљем Србије и
пласирали су опет неке ,,своје информације
и своја мишљења“, о свему ономе шта нас
очекује.
Радници су слуђени, поједини шефови
такође. И синдикални представници свих
синдиката. Свако има своју причу, верзију,
тражи себе.
Неко би у холдинг, неко у инфраструктуру, неко у превоз...
Сви се питају, да ли ће напокон да се
направи систем, по коме ће моћи железница
да функционише нормално? Да ли ћемо
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имати добру инфраструктуру, нове композиције, брзе пруге, чисте возове, боље
плате? И још много тога.
Нису битне само бројке и испуњавање
,,стандарда“ Светске банке, ММФ...
Искуства неких нам суседних држава
показују да су у великим проблемима и
њихове железнице. Сагледајмо све.
Сада већ давне 1991. године, када је
формирано једно предузеће железнице у
Србији, имали смо преко 46 хиљада радника.
Почела су разна реструктурирања, систематизације, отпремнине, плаћена одсуства...
Уз обећања да ће нам после бити боље, када
смањимо број извршилаца. То се дешавало
много пута. И опет ништа.
Направи(те)мо систем који ће ефикасно
функционисати у свим областима железничког саобраћаја. Организујмо и запослимо раднике да имају посла, да могу да
живе нормално, да буду стимулисани више
да раде.
Информативна празнина која је присутна међу запосленима може само отежати
свеукупну ситуацију на железници. И
безбедност и сигурност у одвијању саобраћаја.
Информисање мора да буде на много
вишем степену. За њу су одговорни и
пословодство предузећа и представници
свих синдиката.
Слаба информисаност или пак дезинформације, могу имати несагледиве последице.
И одговорност свих оних који су за то
задужени.
Предузми(те)мо нешто у том правцу. Да
не буде превише касно.
Душан Василић

GEST VREDAN POHVALE

P

редседник Синдикалне организације вуче возова Београд, Срђан
Стајић је, поводом осмомартовског
празника, дошао на идеју да своје чланице
синдиката, колегинице из вуче возова
Београд, обрадује викендом у Будимпешти.
Овој идеји се прикључила и Мирјана
Благојевић, председник СО управа предузећа - заједничке службе Београд, са својим
чланицама, а потом и колегинице и колеге из
вуче возова Ужице, као и велики број колегиница из других делова предузећа.
У Новом саду нам се прикључило
петнаестак стоматолога. Све у свему, пут
Будимпеште кренула су два аутобуса
агенције „Банбус“.
Панорамско разгледање града, у пратњи
стручног водича Александра Мицића - Трг
Хероја, Андраши булевар, зграда Опере,
Рузвелтов трг, Ланчани мост, Базилика Св.
Иштвана, Маргитин мост, Ваци улица,
рибарска кула, Матијина катедрала, Ержебет
мост, пловидба Дунавом, вечера уз музику
у чарди (ресторан са мађарском национал-

ном кухињом и музичко-фолклорним
програмом)... Затим одлазак у симпатични
барокни градић на обали Дунава, Сент
Андрејy, некадашње седиште српског патријарха, „фарос“ српства - стари Главни
трг, трг Вука Караџића, Благовештенска
црква, Српска школа, Саборна (Београдска)
црква, родна кућа Јакова Игњатовића,
српска кафана …
Данас је Сент Андреја познато туристичко место, стециште боема и уметника.
Градић обилује радњама са сувенирима,
антикварницама, бутицима, ресторанима,
посластичарницама и музејима марципана.
На крају путешествија, посета „Тропикаријум“-у, шопинг у тржном центру
„Kампона“...
Удобни аутобуси агенције „Банбус“,
изузетан смештај у хотелу Фламенко (цена
аранжмана са једним ноћењем и доручком у
хотелу са 4 звездице, 35€) и све што нам се
дешавало тог викенда, остаће у дивном
сећању.
Вера Арсенијевић
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РАЗГОВОР БЕЗ ПОВОДА

VREME RASPLETA

P

овод за писање ових редова добио
сам пре неколико дана у разговору
са једним нашим железничарем.
Ценим га као човека, дугогодишњег радника
на железници, одговорног, искреног и
поштеног. Сви предуслови да размислим о
свему ономе што ми рече када смо се
сусрели.
Поздравили смо се као и обично када се
сретну два другара, још и железничара.
Питао ме, да ли имам информација око
реорганизације и систематизације?
Рекао сам му да се ради на новој
организацији предузећа, стварању нових
предузећа, подели радника у нова
предузећа... Све оне информације са којима
сам располагао.
Када сам му поменуо евентуални вишак
запослених, ућутао је, а онда почео да
говори своје мишљење по том питању. Каже
човек, како сада опет вишак радника, зар
нису рекли да имамо потребан број који је
предвиђен? Докле више вишкови радника на
железници? Где је ту крај? Годинамо смо
смањивали број извршилаца, каже он.
Ако има вишка радника, нека прво
отпусте и кривично гоне оне који су
годинама крали железничку имовину. А они
још раде. И данас још увек краду, то се зна. И
ником ништа.
Колико је радника запослено захваљујући партијама које су биле на власти? И
сви су остајали када је долазило до промена
власти и пословодстава.
Шта су све радили поједини синдикати
док су били миљеници појединих пословодстава - запошљавали кога су хтели и сви
су остајали да раде?
Колико је људи има сумњиве дипломе и
са њима су добили добра радна места?
Кренули су пре неколико година да то
расчисте, па су одустали? Појединци су
завршавали ,,високе школе“ за неколико
месеци.
Док је прасића, јагњића и еврића, све се
може завршити.
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Нека они буду вишкови, ако има вишка
радника.
Човек прича, не престаје. Видим изнервирао се. Боли га то што прича.
Кажем ја њему, Радиша, сви очекујемо
боље дане, ваљда се нешто промени на боље.
Нема од тога ништа друже мој, рече он.
Стално иста обећања, а мени све горе.
Гледам и чекам када ће више доћи крај свему
овоме. Прође ми радни век и увек само
обећања. Све је то труло. Мора ту држава све
да очисти. Немам воље да радим када видим
шта се дешава. Умањише нам и плату,
цркавицу.
Човек сипа своје јаде, као из рукава.
Слушам га, размишљам. Има заиста
много тога да се уради, ако буде ,,политичке
воље“. Да ли ће неко загристи и почети
решавати проблеме на железници? Да ли ће
неко решавати питања која обични људи
виде, постављају?
Да ли је дошао тренутак за решавање
свих поменутих питања?
Можда је то баша сада или ћемо можда
чекати неку другу прилику?
Или је нећемо ни дочекати?
Душан Василић

PAMTIMO
NATO bombardovawe voza u Grdelici
ПРОШЛО ЈЕ 16 ГОДИНА ОД 12. АПРИЛА 1999. ГОДИНЕ

SRE]AN NAM PRAZNIK RADA – 1. MAJ
Првомајски уранак за већину српских
радника, нема никаквог значаја. Године у
којима је радник био господин, а плата
боговска, остале су само у сећању. Осим
роштиља, хладног пива и нерадних дана,
мало шта је остало за радовање, па се
многи, с правом, питају може ли се 1. мај,
Празник рада, уопште назвати празником, а још мање празником радника.
Превише заостајемо за светом. Наша су
знања превазиђена, каскамо за технолошким развојем, учимо за прошло
време. Истовремено, од нас се захтева да
будемо млади, лепи, насмејани, спремни
на изгарање и бесконачно доказивање.
Нико нас не пита да ли смо задовољни
колико смо плаћени, колико још можемо
да издржимо...

доминира страх од отказа. Све снаге су
усмерене на борбу око задржавања
радног места. А главна брига послодавца
је профит и само профит.
И оно мало преосталих права се полако
брише и већ слушамо најаве нових
реформи... А те реформе, углавном,
подразумевају вишак радника, нова
отпуштања, смањивање плате...
Срећан нам празник рада - 1. мај!
Вера Арсенијевић

Положај наших радника, у 21. веку, је
гори него што је био у 19. када се народ
борио за осам сати рада, осам сати одмора
и осам сати сна.
Живимо у времену у коме апсолутно
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ЗАНИМЉИВОСТИ

KWI@EVNICI
& Франсоа Мари Арует, Волтер (1694 – 1778.) био је успешни француски сатиричар и
филозоф. Због својих уверења и критиковања француске монархије и цркве, два пута
је био затваран у Бастиљу. Његово најпознатије дело „Кандид“, написао је у Женеви
1759. године.

& Јохан Волфганг фон Гете (1749 – 1832.) сматра се највећом фигуром немачке
књижевности. Био је новински критичар, писао је драме, поезију, романе, песме и
многе радове, од права до религије. Његова најпознатија дела су: „Јади младог
Вертера“, „Вилхелм Мајстер“, „Фауст“, „Егмонт“.

& Александар Сергејевич Пушкин (1799 – 1837.) руски књижевник, био је државни
службеник у Москви. Због својих политички обојених песама, 1824. Године, био је
прогнан у Пушков, где је написао свој највећи роман „Евгеније Оњегин“. Позната је
и његова драма „Борис Годунов“.

& Виктор Иго (1802 -1885.) велики француски писац романтичарског покрета. Постао
је познат још као тинејџер, када је освојио многе награде за своје песме и драме.
Роман „Богородична црква у Паризу“ учврстио је његов углед. Зато што се
супротставио Наполеону трећем, послат је у егзил на острво Герензи, где је и настало
његово ремек дело „Јадници“.

& Иво Андрић (1892 – 1975.) био је песник и хроничар Босне, судбине свих њених вера
и нација. Превођен је на многе језике. 1961.године добио је Нобелову награду за
књижевност. Познате су му песме „Екс Понто“, „Немири“, као и романи: „Пут Алије
Ђерзелеза“, „Госпођица“, „Травничка хроника“, „На Дрини ћуприја“.

& Стеван Сремац (1858 – 1906.) радни век провео је као професор у Нишу, Пироту и
Београду. Рођен је у Сенти, у Бачкој, школовао се у Београду где је и завршио
историју. Познат је као писац прозних хроника о личностима и догађајима из српске
прошлости. Његова најпознатија дела су: „Ивкова слава“, „Лимунација на селу“,
„Поп Ћира и поп Спира“ и „Зона Замфирова“.

& Данте Алигијери ( 1265 – 1321.), рођен је у Фиренци, у Италији. Имао је девет година
када се први пут заљубио у девојчицу по имену Беатриче Портинари. Прича о његовој
љубави испричана је у књизи сонета „Нови живот“. Његова најбоља књига „Божанска
комедија“, говори о његовом путовању кроз други свет, кроз који га води љубав из
детињства.
В. Радојевић

Посетите наш сајт: www.szs-railsyn.org
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Чедомир Ј. Митић
ЧЕФОРИЗМИ
M Борите се у животу да не постанете мали човек. Код малог човека
је све мало: Мало има, мало живи, мало се пита, мало постоји. . .
M Што рече песник: „Кад смо кренули да идемо, мислили смо да некуд идемо, а
онда смо констатовали да се само вртимо у круг“.
M То смо ми: Мала смо земља, тешко пливамо, али смо увек на површини.
M Иде Миле лајковачком пругом, иде Миле, али нема пруге – однели је
сакупљачи секундарних сировина.
M Извините господо политичари, али нас живо занима шта ви мислите о свему и
свачему? Па, мислимо све и свашта.
M Што рече песник: „Најтеже је бити први, а прави.“
M Извините. Да ли је ова власт боља од претходне? Брате, тешко питање. Има ли
неко лакше?
M Тако је то у нашем спорту. Деси се да победи и бољи. Нарочито ако изостане
интервенција са стране или договор у правом тренутку.
M Док смо тражили своје место под сунцем, оно је зашло.
M Срела се два лопова на брвну. После тога – брвно је нестало.
M Наше путовање у Европу толико се одужило да смо сада у дилеми да ли ми
идемо у Европу или из ње излазимо.
M Док професори и наставници штрајкују, ђаци су на великом одмору.
M Што рече песник: „Никада није касно – проблем настаје тек када је
прекасно“.
M Брате, истина је да смо стари – али нисмо старомодни.
M Што рече песник: „Обично иза свега и свачега не стоји ништа.“
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
На седници одржаној дана 18.03.2015. године,
Комисија за фонд солидарности радника донела је следећу:

О Д Л У К У
1. Одобравају се позајмице члановима СЖС-а, за месец MАРT 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
211
154
193
82
61
45
54
800

ИЗНОС
4.220.000,00
3.080.000,00
3.860.000,00
1.640.000,00
1.220.000,00
900.000,00
1.080.000,00
16.000.000,00

2. Спискови ЈСО-а су саставни део ове одлуке.
ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
Одобрена солидарна бесповратна новчана помоћ
за МАРТ 2015. године, на састанку одржаном 18.03.2015. године
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

По
члану
4.3
4.3
4.4
4.4
4.3
4.5
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.6
4.3
4.4
4.4
4.3
4.3
4.3
4.5
4.3
4.6
4.4
4.5
4.8
4.4

ПРЕЗИМЕ ИМЕ
Јокић Срба
Станичић Бранкo
Мачкић Љиљана
Георгијевски Вукосава
Станимировић Зоран
Карановић Славиша
Божић Наталија
Милковић Јадранка
Вемић Милорад
Лилић Миодраг
Тришић Славољуб
Ђорђевић Мица
Радоичић Рaдољуб
Чедић Слободан
Вукашиновић Драган
Штефан Брекало
Митић З. Мирослав
Божић Перка
Станковић Саша
Вукелић Зорица
Талпеш Жарко
Крупеж Небојша
Николић Зоран
Кикић Биљана
Трајковић Саша
Јањић Дарко
Фешиш Шандор

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ
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ЈСО
СТП Београд
СТП Сомбор
СТП Београд
СТП Београд
СТП Ниш
СТП Рума
СТП Краљево
СТП Сомбор
ЗОВС Нови Сад
ЗОВС Београд
ЗОВС Земун
ЗОВС Земун
ЗОВС Земун
ЗОВС Земун
ЗОВС Сомбор
ЕТП Београд
Вуча возова Ниш
Вуча возова Београд
УП-ЗС Београд
УП-ЗС Ср.Митровица
ТКП Панчево
ТКП Панчево
ЗОП Ниш
ЗОП Кикинда
ЗОП Косово Поље
ЗОП Нови Сад
ЗОП Зтрњанин
У к у п н о:

ИЗНОС
20.000,00
25.000,00
30.000,00
10.000,00
24.000,00
22.000,00
30.000,00
15.000,00
17.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
9.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
14.000,00
8.000,00
25.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
15.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
494.000,00

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

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
1814
2157
3378
1769
753
158
698
1176
877
39
39
124
97
29
23
7
306
6
5
0
0
6
9
49
9
15
22
3292
17036

ИДЕНТИФИКАТОР БРОЈ ЧЛАНОВА

БЕОГРАД 12.03.2015. 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)
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