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СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА

ЗАВРШЕНИ ИЗБОРИ У СЖС

IZABRANO RUKOVODSTVO S@S
ПРЕДСЕДНИК СЖС
Драган Ранђеловић, председник Синдиката железничара
Србије, рођен 1965. године у Београду.
Од 1984. до 2002. године радио је као отправник возова у
станици Београд - перон.
Од 2002. до 2005. године био је оперативни помоћник шефа
станице Београд.
2001. године изабран је за председника Синдикалне
организације СТП Београд, а у децембру 2004, изабран је за
вршиоца дужности председника Градског одбора железничара Београда.
Био је члан Управног одбора и Скупштине „Железница Србије“ а.д. На функцију
председника ЈСО СТП изабран је 2005. године, па све до 9. маја 2014. године када је,
на ванредним изборима, изабран за председника СЖС.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СЖС
Драган Божић, рођен 1958. године у Руми. Запослен је у ОЈ
ЗОВС – Рума, на радном месту - дефектатор на одржавању
електроопреме.
Био је председник СО ЗОВС- Рума у два мандата, вршилац
дужности секретара одбора ЈСО ЗОВС и члан Републичког
одбора СЖС.
Члан је Kомисије за солидарну помоћ „Железнице Србије“
а.д, а такође и члан Комисије за фонд солидарности СЖС.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СЖС
Предраг Спасић, рођен 1960. године у Нишу, запослен је у
Секцији за инфраструктуру чвора Ниш, као водећи правник
за опште послове.
До избора на функцију генералног секретара СЖС 2006.
године, био је председник Синдикалне организације СТП
Ниш, а затим и на функцији секретара ЈСО СТП.
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СКУПШТИНА СЖС

ZAVR[ENI IZBORI U S@S

P

о завршеним изборима у СО и ЈСО,
донета је одлукa да се редовни избори за носиоце функција на нивоу
СЖС (председника СЖС, заменика председника СЖС и генералног секретара СЖС)
одрже 24. јуна 2015. године.
Изборна комисија СЖС, на својој
седници одржаној 18. јуна, прегледала је
Изводе из записника које су доставиле
Јединствене синдикалне организације и
констатовала да су изборне активности
спроведене у складу са Одлуком РО СЖС и
Упутством о спровођењу редовних избора,
број 606 од 29. априла.
Комисија је на основу одлуке РО СЖС и
података Сектора за информационе системе
и информатичке технологије закључила да
(са исплатом зараде за месец мај 2015.)
Скупштина СЖС броји 55 чланова. Такође,
донета је одлуку да се састав чланова
Скупштине не може мењати, осим на начин
на који су изабрани.
Утврђене су и кандидатске листе:
За председника СЖС приспела је једна
кандидатура, а кандидат је био Драган
Ранђеловић, ЈСО СТП.
За заменика председника СЖС кандидовани су Душан Василић из ЈСО УП и ЗС и
Драган Божић из ЈСО ЗОВС.
За генералног секретара СЖС кандидовани су: Предраг Спасић из ЈСО СТП,
Драгослав Антић из ЈСО ЗОВС и Драган
Васиљевић из ЈСО ТКС.
Редовна изборна Скупштина Синдиката
железничара Србије, одржана је 24. јуна

2015. године у великој сали ,,Железнице
Србије“ а.д, у Београду.
После усвајања дневног реда и пословника о раду Скупштине, верификовани су
мандати члановима Главног одбора СЖС,
члановима Скупштине СЖС , председници
Секције жена Биљани Крстић и председници Секције младих СЖС, Миљани
Драговић. Изабрано је Радно тело
Скупштине, којом је председавао Слободан
Максимовић.
Верификациона комисија поднела је
извештај да редовној изборној Скупштини
СЖС, од 55 чланова присуствује 49 чланова
Скупштине, те да Скупштина може да ради и
пуноправно доноси одлуке.
На прелог председавајућег Слободана
Максимовића, Скупштина је верификовала
мандате члановима Надзорног и Статутарног одбора СЖС.
Такође, усвојена су Правила о раду
Надзорног и Статутарног одбора СЖС.
Драган Ранђеловић је поднео извештај о
раду у предходном петогодишњем периоду,
закључивши да је најбитније сачувати
јединство СЖС.
Истакао је веома коректну сарадњу са
актуелним пословодством, поменувши период лоших односа са бившим пословодством.
Ранђеловић се такође осврнуо и на
реструктурирање предузећа. Између осталог, рекао је да ће Колективни уговор важити
најмање наредних годину дана, без обзира
што ће по основу Одлуке о статусној
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промени предузећа, од 01. јула 2015. године,
почети са радом три нова акционарска
друштва:
- Акционарско друштво за управљање
јавном железничком инфраструктуром
,,Инфраструктура железнице Србије“
Београд
- Акционарско друштво за железнички
превоз робе „Србија Карго“ Београд
- Акционарско друштво за железнички
превоз путника ,,Србија Воз“ Београд.
По излагању Драгана Ранђеловића,
спроведен је изборни поступак и по
пребројавању гласова Изборна комисија је
констатовала да је за председника СЖС у

наредном петогодишњем мандату иза-бран:
Драган Ранђеловић, из ЈСО СТП, за
заменика председника СЖС изабран је:
Драган Божић из ЈСО ЗОВС, за генералног секретара СЖС изабран је: Предраг
Спасић из ЈСО СТП.
После изборне Скупштине, одржана је
краћа седница ГО СЖС, на којој је
председник СЖС предложио ГО да се
донесе одлука о издвајању финансиjских
средстава за рекреативни одмор, с обзиром
да планом пословања нису предвиђена
финансиjска средства за ову намену и да је
због тога потребно урадити ребаланс
буџета.
Владимир Радојевић

GENERALNI DIREKTOR
NA SKUP[TINI S@S

G

енерални директор „Железнице Србије“ а.д. Мирослав Стојчић је,
поред многобројних обавеза, удостојио својим присуством Изборну Скупштину Синдиката железничара Србије и,
после краћег излагања, одговорио на
неколико постављених питања.
У свом излагању, информисао je
чланове Скупштине о тренутним дешавањима у предузећу, плановима и обавезама
пред којима се предузеће налази.
Рекао је да се са кинеском делегацијом, тренутно, воде разговори везани за
изградњу пруге Београд - Будимпешта.
Има брзих догађања, када је реч о
реструктурирању предузећа, истакао је
Стојчић и додао да је Скупштина „Железнице Србије“ а.д. донела Одлуку о
статусној промени по којој се оснивају
нова акционарска друштва. Донета одлука
достављена је Влади РС, ради давања
сагласности.
Крајњи циљ је да се сви економски
показатељи поправе. Уз то, неопходно је да
се сви процеси и уговори између новоформираних компанија ускладе. Планирани почетак рада нових друштава је 01. јул
2015. године. Нагласио је, да је неопходно
заједништво између свих запослених, посебно на релацији пословодство – синдикат, а да је трансформација неопходна у
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интересу свих. Одговарајући на постављена питања, рекао је да нема привилегованих железничких праваца, и да је неопходно електрифицирати све пруге, али и
обновити возна средства. Поред тога, неопходно је успоставити сарадњу са локалним самоуправама. Као пример, навео је
успешну сарадњу са већином локалних
самоуправа у Војводини.
Када је реч о систематизацији, консултанти ће дефинисати студију потребне
радне снаге. Међутим, нагласио је Стојчић,
сама друштва морају да дефинишу своје
потребе за бројем извршилаца, из тог
разлога неопходно је да се заједнички, и
пословодство и синдикати посвете овом
проблему.
Проблем вишка запослених биће решаван природним одливом и путем стимулативних отпремнина, с обзиром да су средства за отпремнине предвиђена.
Своје излагање је закључио рекавши да
је 23. јуна, после 34 године, ново возно
средство почело да саобраћа на српским
пругама.
В. Радојевић

5

6

U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA SAOBRA]AJA,
GRA\EVINARSTVA I INFRASTRUKTURE ODR@ANA
TEMATSKA KONFERENCIJA - RESTRUKTURIRAWE
#@ELEZNICE SRBIJE" AD
- Учесници: министарка саобраћаја, грађевинарства и инфрастуктуре
проф. др Зорана Михајловић, представници Министарства привреде, Министарства
финансија и Министарства за рад, борачка и социјална питања, пословодство
„Железнице Србије“ а.д, репрезентативни синдикати и заинтересовани запослени
Због огромног интересовања запослених за процес реструктурирања „Железнице Србије“ а.д. и почетних корака у
формирању нових Друштава, као и у циљу
правилног и истинитог информисања
запослених, у организацији Министарства
саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре, у великој сали пословне зграде
„Железнице Србије“ а.д, 06.07.2015. године
одржана је тематска конференција о тренутном стању и будућим активностима у
процесу реструктурирања „Железнице
Србије“ а.д.
У уводном излагању, генерални директор „Железнице Србије“ а.д. истакао је да
се процес реструктурирања одвија зацртаном динамиком и изразио наду да ће заједничким напором ресорног министарства,
пословодства и свих запослених Железнице Србије кренути путем опоравка и да ће
заузети оно место у саобраћајном систему
које јој по значају и припада, јер, како је
нагласио, „железница је огледало државе“.

Министарка саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре, проф. др Зорана
Михајловић, упознала је присутне са
динамиком реструктирирања и истакла да
се, за разлику од претходног периода,
кренуло са конкретним корацима у
реструктурирању, који треба да доведу до
тога да железница буде ефикасан и
модеран систем, који ће моћи у знатно
већој мери него до сада да послује
тржишно, уз истовремену константну
техничко-технолошку модернизацију. Саопштила је да је донета одлука о формирању нових Друштава и да је Влада
поставила вршиоце дужности директора у
њима. Друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром - в.д. директор Горан Максић, Друштво за превоз
путника („Србија воз“) - в.д. директор
Југослав Јовић и Друштво за превоз робе
(„Србија карго“) - в.д. директор Мирољуб
Јевтић. Као четврто Друштво остаје
„Железнице Србије“ а.д, са садашњим
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пословодством на челу.
Питања присутних била су усмерена на
судбину запослених, односно да ли ће бити
„вишка“ запослених, да ли ће бити
социјалног програма, да ли смо изабрали
најбољи и најефикаснији модел реструктурирања – можда је требало прво почети
са зависним друштвима, који ће бити
модели финансирања будућих Друштава,
када ће Друштво за превоз робе почети да
послује самостално и тржишно и да ли
ресорно министарство ради на дефинисању саобраћајне политике на националном нивоу.
Министарка Зорана Михајловић, у одговору на постављена питања, истакла је
да је одабрани модел реструктурирања
„изнуђен“, с обзиром да је потрошено
много времена у претходном периоду, а да
ништа конкретно није урађено, тако да смо
сада практично приморани да на овакав
начин реализујемо реструктурирање. Није
извршена детаљна анализа радне снаге и
реалних потреба у новоформираним Друштвима, тако да за сада нема вишка запослених. Број запослених у овој години ће
се смањивати искључиво природним
одливом, а да ће се социјални програм
дефинисати тек након израде систематизације у новоформираним Друштвима.
Министарка је нагласила да ће држава
и даље знатна средства улагати у инфраструктуру и модернизацију и пруга и возних средстава и да железница неће бити
„пуштена низ воду“. Свесна је да држава и
даље мора да улаже знатна средства у
модернизацију железнице и њено оспособ-
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љавање за тржишно пословање, али да се
морају видети резултати тог улагања.
Истакла је да је предвиђено да Друштво за
превоз робе – „Србија карго“ почне са
самосталним пословањем 01.01.2018. године, а да ће се у међувремену стварити
услови да ово Друштво може да послује
тржишно. Субвенције ће, у садашњем
облику, остати у делу финансирања одржавања и улагања у инфраструктуру, а када је
реч о превозу путника, однос државе и
Друштва за превоз путника биће дефинисан уговором, односно финансирањем
обавезе јавног превоза од стране државе.
Истакнуто је да ресорно министраство
ради на дефинисању саобраћајне политике
на националном нивоу, али је отежавајућа
околност то што у претходном периоду
није реализована Стратегија развоја саобраћаја до 2015. године, тако да ће се у
наредном периоду дефинисати место,
значај и улога железнице у саобраћајном
систему земље, у циљу искоришћења свих
компаративних предности железнице у
односу на остале видове саобраћаја.
На крају, министарка је истакла да је
важно да пословодство „Железнице
Србије“ а.д. и пословодство новоформираних Друштава раде заједно и тимски,
јер ће само тако моћи да се остваре зацртани циљеви у процесу реструктурирања.
Изражен је оптимизам да ће се, након овог
почетног корака, ићи у правцу дефинисања
даљих неопходних активности на трансформацији железнице у модеран и ефикасан систем.
П. Спасић

ЈСО СТП

JASMINKO PIJETLOVI],
PREDSEDNIK JSO STP

I

зборна Скупштина ЈСО СТП одржана је 11. јуна у свечаном салону
железничке станице Београд. Од
42 члана, колико броји Скупштина,
присуствовало је 40 чланова.
Ранђеловић Драган, председник СЖС,
који је у периоду од 2010. године до 2015.
године био председник ЈСО СТП, у
уводном излагању, поздравио је све
присутне, пожелевши им успешан рад, а
уједно је и поднео Извештај о раду и
Финансијски извештај за перод 2010 2015. година. Извештаји су једногласно
усвојени.

Секција жена и Секција младих ЈСО СТП

Предложено је Радно председништво у
саставу: Горан Марковић СО СТП Рума,
Наталија Божић СО СТП Краљево и
Драган Петровић СО СТП Ваљево. Одређено је да Скупштином председава Горан
Марковић, који је члановима Скупштине
предложио чланове Верификационе комисије, овериваче записника и записничара,
што је једногласно усвојено.
Усвојена су Правила о раду ЈСО СТП, а
Изборна комисија у саставу: председник,
Живомир Јовановић СО ОКП и чланови
Светлана Ристић, СО Управа сектора и
Саша Торбица СО Београд, спровела је
изборе, а резултати су следећи:
за председника ЈСО СТП изабран је
Јасминко Пијетловић СО СТП Рума, за
заменика председника, Момчило Милојевић СО СТП Београд, а за потпредсед-

ника Дејан Ђорђицовић, СО СТП Зајечар.
За чланове Главног одбора СЖС,
изабрани су: Снежана Богдановић СО СТП
Суботица и Живота Тодоровић СО СТП
Ниш. За члана Надзорног одбора СЖС,
изабран је Драгољуб Ракић СО СТП
Зрењанин, а за члана Статутарног одбора
СЖС, изабран је Драган Петровић СО СТП
Ваљево.
Јасминко Пијетловић, новоизабрани
председник ЈСО СТП, захвалио се присутнима на указаном поверењу, уз обећање да

М. Милојевић, Ј. Пијетловић и Д. Ђорђицовић
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ће се трудити да то поверење и оправда. У
даљем излагању је нагласио да му је част и
задовољство што је изабран за председника најмасовнијег ЈСО у СЖС, који
чине запослени из више Сектора саобраћајних послова, превоза робе и превоза
путника.

„Очекује нас никад тежи период и
морамо много труда и енергије да уложимо,
да би што лакше поднели терет који нам
следи. Одговорност је на нама велика, али
заједничким деловањем, како у ЈСО тако и у
СЖС, ту одговорност морамо и да
оправдамо“.
На заједничкој седници oдбора Секције
жена и Одбора Секције младих, одржаној
25. јуна 2015. године, Драгана Диковић –
СО СТП Рума, изабрана је за председницу
Одбора Секције жена ЈСО СТП, а
Владимир Стојановић – СО СТП Ниш,
изабран је за председника oдбора Секције
младих ЈСО СТП.
Ј. П.

СПОРТСКЕ ИГРЕ ЈСО СТП У БАЊИ КОВИЉАЧИ

O

дбор ЈСО СТП је 30. јуна одржао своју прву редовну седницу у новом
саставу. Иако је прва, седница је протекла у изузетно радној атмосфери.
Изабрани су и председници комисија:
- Горан Марковић, СО СТП Рума, председник Комисије за превенцију радне
инвалидности и рекреативни одмор,
- Драгана Кордић, СО СТП Зрењанин, председник Комисије за Фонд солидарности
- Саша Торбица, СО СТП Београд, председник Комисије за управљање средствима
штрајкачког фонда. За секретара ЈСО СТП изабран је Живота Јовановић.
Такође је донета одлука да се спортске игре ЈСО СТП организују у периоду од
17.- 20. септембра 2015. године у Бањи Ковиљачи.
Ј.П.
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ЈСО ЗОВС

DEJAN MILOVANOVI]
NOVI PREDSEDNIK

N

а редовној Скупштини ЈСО ЗОВС
одржаној 09. јуна у Београду, за
председника ЈСО ЗОВС, једногласно је изабран Дејан Миловановић,
дипломирани машински инжењер, запослен као водећи инжењер у погону за
одржавање електромоторних возова у
Земуну. За потпредседника је изабран
Радисав Ђорђевић, пословођа за пнеуматику у погону за одржавање возних средстава у Макишу.
Пре преласка на рад, дато је разрешење
досадашњим члановима и извршена је
верификација мандата новим члановима
Скупштине ЈСО ЗОВС.
Након избора радних тела, Скупштини
се обратио председник СЖС Драган
Ранђеловић, који је поздравио чланове
Скупштине и пожелео им успешан рад.
Извештај о раду Одбора ЈСО ЗОВС за
период 2010-2015. година, поднео је
досадашњи председник ЈСО ЗОВС
Маријан Јанковић, који је између осталог
рекао: „Рад одбора превасходно је био
усмерен на побољшање статуса запослених
у Сектору ЗОВС, како у предузећу, тако и у
самом СЖС. Почетак рада, пратила је

поларизациј
а у са-мом
о д б о - р у.
Сре-ћом,
прео-владао
је
разум,
учињени су одређени компромиси, а током
рада одбора, схватило се да су
поларизација и конфронтација, били
беспотребни. Пет година после ових
дешавања, одбор ЈСО ЗОВС је својим
радом, кроз комисије и радне групе
постигао изузетно јединство и слогу, као и
завидне резултате“.
На самом почетку изборног поступка,
од стране председника Изборне комисије
Драгана Божића, констатовано је да је за
место председника ЈСО ЗОВС предложен
Дејан Миловановић из Синдикалне
организације ЗОВС „25. мај“ Земун, погон
за одржавање електромоторних возова
Земун, а да је за место потпредседника ЈСО
ЗОВС предложен Радисав Ђорђевић из
Синдикалне организације ЗОВС
„15.
април“ Макиш, погон за одржавање возних
средстава Макиш.
На предлог Горана Ђорђевића да се по
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Статуту СЖС, с обзиром да је за обе
функције кандидован само један кандидат,
може обавити и јавно гласање, чланови
Скупштине су једногласно прихватили тај
предлог и једногласно су, са 34 гласа, за
новог председника ЈСО ЗОВС изабрали
Дејана Миловановића, а за потпредседника
Радисава Ђорђевића.
За чланове Надзорног одбора ЈСО
ЗОВС, такође једногласно, изабрани су
Бобан Николић, из СО ЗОВС Ниш,
Драгољуб Остојић из СО ЗОВС Сомбор и
Горан Никчевић из СО ЗОВС Путничка
Београд.

Заменик председника СЖС Милорад
Вемић је честитао Дејану Миловановићу и
Радисаву Ђорђевићу на избору и рекао:
„Надам се да ће њих двојица и убудуће
уложити напор, у сврху побољшања
статуса запослених у ЗОВС, колико су
уложили напора и ових задњих годину дана
да дође до остварења овог увећања
коефицијената од 0,15 за запослене у
ЗОВС, јер су они, уз Чедић Слободана, који
данас, на жалост из познатих разлога није
са нама, главни носиоци тог пројекта.
Надам се да ће уложити труд да сачувају
ЗОВС у целини, овакав какав јесте, јер
само бројни и сложни можемо наступати,
бити чврсти, одлучни и изборити се за
наше ставове и позиције, како у СЖС, тако
и у Сектору ЗОВС“.
Члан Скупштине, бивши председник
ЈСО ЗОВС, Драган Јеремић је такође упутио честитке новоизабраним представницима, уз сугестију да ЗОВС мора да задржи
јединство, које ће бити неопходно у наредном периоду.
Захваљујући на избору, Дејан Миловановић је рекао: „Период који је испред
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нас, вероватно неће бити ни леп, ни лак.
Предстоје нам тешки задаци и, надам се,
заједнички рад. Највећи посао који је пред
нама је предстојеће реструктурирање
предузећа, којим је предвиђена подела
Сектора ЗОВС у два дела. Наш задатак је
да примену предложене реорганизације
пажљиво пратимо и да се, у што већој
мери, кроз разговоре са пословодством,
изборимо за што повољнији статус
запослених у тим новим друштвима.
Превасходно, да нико не остане без посла
непопуларним методама, већ искључиво на
добровољној основи. Доношењем новог
Колективног уговора, коначно смо после
вишегодишњих покушаја успели да
одређеном делу запослених на одржавању
возних средстава који својим потписом
гарантују безбедност и исправност возних
средстава за саобраћај, увећамо коефицијент за 0,15 и уврстимо их у такозвану извршну службу. Предстојећа реорганизација предузећа, свакако ће нам
наметнути и потребу другачијег организовања СЖС. Мој став, а и став Одбора
ЈСО ЗОВС је у том погледу јасан. СЖС
треба да буде другачије и модерније
организован, али је неопходно да остане
јединствен, као што и ЈСО ЗОВС у овој
почетној фази реструктурирања треба да
остане једна компактна целина. Треба
избећи поделе, јер снага је у великим
синдикатима. Само јединством и бројношћу можемо да будемо достојан партнер послодавцу”.
На крају свог излагања, Дејан Миловановић је пожелео својим колегама и
сарадницима, као и њиховим породицама,
пре свега добро здравље, срећу и пуно
успеха у будућем раду.
Горан Ђорђевић

ЈСО ЕТП

ZAVR[ENI IZBORI U SINDIKALNIM
ORGANIZACIJAMA I JSO ETP

U

2014. години, постојали су захтеви
за ванредним изборима у СЖС, што
смо се у Синдикату железничара
Србије и сложили, али потребно је било
урадити нови Статут. Од свега тога, били
су само ванредни избори за председника
СЖС. Тако да смо ушли у изборну годину
и редовне изборе, које смо опет урадили са
незнатним закашњењем због неслагања око
израде Стаута СЖС и једним делом због
реструктурирања нашег предузећа, зато су
урађене само измене и допуне постојећег
Стаута СЖС и 29. априла 2015. године су
расписани избори на свим нивоима.
На Одбору ЈСО ЕТП, 08. маја 2015.
године, изабрана је изборна комисија ЈСО
ЕТП у саставу: Александар Николић,
председник СО ЕТП Нови Сад, Снежана
Симеуновић из СО ЕТП Београд, и
Снежана Петковић, из СО ЕТП Ниш.
Такође, усвојена је динамика избора по
Синдикалним организацијама у ЕТП, који
су одржани у следећим терминима:
- СО ЕТП Нови Сад – изборна Скупштина одржана 14. маја 2015. године, у
Зрењанину, за председника је изабран
Милан Антић
- СО ЕТП Суботица – изборна Скупштина је одржана 15.маја 2015. године, у
Суботици, за председника је изабран
Абрахам Чаба
- СО ЕТП Ваљево – изборна Скупштина је одржана 18. маја 2015. године, у
Ваљеву, за председника је изабран Горан
Петрић
- СО ЕТП Косово Поље – изборна Скупштина је одржана 19. маја 2015. године, у
Звечану, за председника је изабран Трајко
Јаковљевић
- СО ЕТП Краљево – изборна Скупштина је одржана 20. маја 2105. године, у
Краљеву, за председника је изабран Милан
Девеџић
- СО ЕТП Ниш – изборна Скупштина је

одржана 21. маја 2015. године, у Нишу, за
председника је изабрана Маријана Николић
- СО ЕТП Београд – изборна Скупштина је одржана 22. маја 2015. године у
Београду, за председника је изабран Саша
Витковић
Заједнички састанак председништва
ЈСО ЕТП и Изборне комисија ЈСО ЕТП
одржан је 29. маја 2015. године. На састанку је донешена одлука да се Изборна
Скупштина ЈСО ЕТП закаже за 08. јун
2015. године. Изборна комисија је обрадила пристигле записнике са избора
синдикалних организација, направила
извештај и урадила гласачке листиће за
изборну Скупштину. За председницу Секције жена ЈСО ЕТП, изабрана је Јасмина
Бошковић из СО ЕТП Ниш, а за председника Секције младих изабран је Александар Каран из СО ЕТП Београд.
На Скупштини ЈСО ЕТП, одржаној
дана 08. јуна 2015. године у великој сали
,,Железнице Србије” а.д. извршени су
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избори у ЈСО ЕТП.
- Драган Ћирић, СО ЕТП Београд,
изабран је за председника ЈСО ЕТП
- Горан Петрић, СО ЕТП Ваљево, изабран је за потпредседника ЈСО ЕТП
Изабран је и Надзорни Одбор ЈСО
ЕТП. Из сваке СО по један представник.
СО ЕТП Косово Поље није доставила име
кандидата. Након Изборне Скупштине и
спроведених избора, извршена је кон-

ститутивна седница Одбора ЈСО ЕТП, на
којој су изабрани следећи кандидати:
- Милан Девеџић, СО ЕТП Краљево за
члана ГО СЖС
- Срђан Антић, СО ЕТП Београд, за
члана ГО СЖС,
- Веселин Бјелић, СО ЕТП Београд, за
члана Надзорног одбора СЖС
- Горан Манојловић, СО ЕТП Краљево, за члана Статутарног одбора СЖС
Свим члановима из синдикланих
организација, члановима који су спровели
изборе на свим нивоима, захваљујем се
овим путем на преданом и коректном раду
и на успешно спроведеним изборима.
Председник ЈСО ЕТП

Драган Ћирић
ЈСО ЗС УП

IZBORI POKAZALI VISOK NIVO JEDINSTVA

D

обро припремљена Скупштина ЈСО
врло брзо је завршила избор
председника ЈСО и Надзорног
одбора ЈСО.
Чланови Скупштине су за председника ЈСО
једногласно изабрали Радомира Радусина.
За чланове Надзорног одбора ЈСО изабрани су, такође једногласно: Станко Велић,
Владимир Ђокић и Жарко Станковић.
Након завршених избора од стране чланова
Скупштине, одржана је конститутивна седница
Одбора ЈСО. На њој су извршени избори према
Правилима о раду ЈСО.
У Главни одбор СЖС изабрани су Влада
Веђић и Душан Василић. За потпредседника
ЈСО изабрана је Мирјана Благојевић која ће
обављати и послове у Комисији за фонд солидарности. За секретара је поново изабрана
Наташа Станишић.
Комисију за превенцију представљаће
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Јовица Милошевић. За председницу Секције жена изабрана је
Јасмина Терентић,
док ће Секцију
младих предводити Миљана Драговић.
Члан Надзорног одбора СЖС поново је
Владан Спасојевић, а члан Статутарног одбора
СЖС, Вукомир Божанић.
У Штрајкачком фонду представник ЈСО је
Радомир Стајић. У фер и коректној атмосфери
завршени су избори на нивоу ЈСО. У прилог
овој чињеници говори и податак да су изабрани
представници добили подршку свих чланова
Скупштине односно Одбора ЈСО. На овај начин,
Скупштина и Одбор ЈСО показали су потпуно
јединство пред обавезама које их очекују.
Душан Василић

ЈСО ВУЧА ВОЗОВА

SLOBODAN MAKSIMOVI] JEDNOGLASNO
IZABRAN ZA PREDSEDNIKA JSO VV

R

едовни избори за чланове
органа и носиoцe функција на
свим нивоима организовања у
Синдикату железничара Србије, спроведени су у периоду од 29. априла до 25. јуна
2015. године, а на основу Одлуке Републичког одбора од 29. априла 2015. године.
Рокови у којима су организациони нивои СЖС били дужни да спроведу изборе
су:
- Синдикалне организације до 25.
маја 2015. године;
- Јединствене синдикалане организације до 12. јуна 2015. године;
- Синдикат железничара Србије до
25. јуна 2015. године.
Синдикалне организације у саставу
ЈСО вуча возова, успешно и у року, спровеле су изборе.
За председнике СО ВВ, изабрани су:
Београд – Срђан Стајић, Ниш – Владисав Јанковић, Ужице – Миодраг Ђуровић, Лајковац – Томислав Симеуновић,
Лапово – Зоран Гроздановић, Краљево –
Добросав Митровић, Пожаревац – Видомир Лазовић, Нови Сад – Драган Николић,
Рума - Миливој Илић, Зрењанин – Тибор
Сабо, Косово Поље – Драган Јовановић,
Зајечар – Драган Т. Ранђеловић.
На седници Секције жена ЈСО ВВ, за
председницу изабрана је Ана Вилотијевић,
СО ВВ Ужице, а на седници Секције младих ЈСО ВВ, за председника изабран је
Марко Максимовић, СО ВВ Београд.

Скупштина
ЈСО
ВВ, одржана је 12. јуна
2015. године. Председница
Изборне
комисије,
Славица
Марковић, поднела је
извештај о спроведеним изборима у ЈСО
ВВ.
Слободан Максимовић, председник
ЈСО ВВ, поднео је извештај о раду у протеклом мандату и предложио активности за
рад у наредном периоду. Извештај је
једногласно усвојен. Након спроведених
избора за председника ЈСО ВВ,
једногласно је изабран Слободан Максимовић, СО ВВ Београд. За потпредседника ЈСО ВВ, већином гласова, изабран
је Владисав Јанковић, СО ВВ НИШ.
За чланове Надзорног одбора ЈСО ВВ,
изабрани су: Драгутин Јочовић, СО ВВ
Београд, Радивоје Ђурић, СО ВВ Нови Сад
и Жељко Игњатовић, СО ВВ Лај-ковац.
Одбор ЈСО ВВ, на својој седници, за
члана Главног одбора СЖС, изабрао је
Томислава Симеуновића из СО Лајковац.
За чланове Скупштине СЖС, изабрани су
Зоран Гроздановић, СО ВВ Лапово и
Владисав Јанковић, СО ВВ НИШ. За члана
Надзорног одбора СЖС, изабран је Милан
Ристовић, СО ВВ Ужице.
С.М.
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ЈСО ТКС
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а редовној изборној Скупштини
ЈСО ТКС, одржаној 10. јуна у
свечаном салону железничке станице Београд, заокружене су изборне
активности у Синдикалним организацијама
и подружницама, по одлуци Републичког
одбора СЖС број 604 од 29. априла 2015.
године, до нивоа ЈСО.
Пре изборне Скупштине ЈСО ТКС,
спроведени су избори у Синдикалним
организацијама, који су завршени у предвиђеном року до 25. маја текуће године.
На седници одбора одржаној 26. маја,
донета је одлука да се 10. јуна одржи
изборна скупштина ЈСО ТКС.
На истој седници изабрани су чланови
Изборне и Верификационе комисије,
записничар и два оверивача записника.
Изборна комисија, на својој седници
одржаној 3. јуна утврдила је кандидатске
листе за избор кандидата за носиоце
функција у ЈСО ТКС.
На поменутој седници Изборна комисија је на основу података Сектора за информационе системе и информатичке технологије, закључно са исплатом зараде за месец
април, констатовала да Скупштина ЈСО ТКС
броји 29. чланова.
На предлог председавајућег Скупштине,
Жељка Грубача, верификовани су мандати
новим члановима Скупштине и одбора ЈСО
ТКС.
Извештај о раду и финансијски извештај
које је поднео Братислав Минић, једногласно су усвојени.
Председник Верификационе комисије
Горан Смиљановић, поднео је извештај да
Скупштини присуствује 28 чланова, чиме су
се стекли услови да Скупштина може
несметано да ради и доноси одлуке.
Председник Изборне комисије Драган
Васиљевић, Скупштину је известио да су на
основу предлога СО, за функцију председника ЈСО ТКС предложени: Братислав
Минић из СО Зајечар и Владимир Радојевић
из СО Краљево.
За функцију потпредседника ЈСО ТКС,
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предложен је Срђан Ташковић из СО
Београд, док су за чланове Надзорног одбора предложени: Мирослав Манић из СО
Ниш, Милан Бачаревић из СО Краљево и
Драган Рајачић из СО Нови Сад.
С обзиром да је за потпредседника
предложен само један кандидат, а за чланове
Надзорног одбора само три кандидата,
(бирају се три), Скупштина је одлучила да се
гласање за потпредседника и чланове
Надзорног одбора обави јавно, што је и
урађено.
За потпредседника одбора ЈСО ТКС,
изабран је Срђан Ташковић, док су за
чланове Надзорног одбора изабрани:
Мирослав Манић, Милан Бачаревић и
Драган Рајачић.
За председника Надзорног одбора
изабран је Мирослав Манић.

Гласање за председника ЈСО ТКС
обављено је тајним гласањем и донело је
доста неизвесности, с обзиром да су оба
кандидата добила једнак број гласова.
Приступило се методи случајног избора,
па је такозвани ,,шешир“ одлучио да је за
председника ЈСО ТКС, у наредним
петогодишњем мандатном периоду, изабран
досадашњи председник Братислав Минић.
По завршеној Скупштини, одржана је
прва редовна седница одбора на којој су
донете следеће одлуке:
За секретара одбора, на предлог
председника, именован је Владимир
Радојевић из СО Краљево, док је за
благајника именован Миодраг Видић из СО
Београд.

За члана Главног одбора СЖС изабран је
Жељко Грубач из СО Нови Сад.

За члана Надзорног одбора СЖС
изабран је Милан Јовановић из СО Зајечар,
док је за члана Статутарног одбора СЖС
изабран Драган Васиљевић из СО Краљева.
За чланове Скупштине СЖС изабрани
су: Светозар Ђорђевић из СО Београд и
Александар Цветковић из СО Краљево.
За функције председника и заменика
председника СЖС, ЈСО ТКС није имао
кандидате. За функцију генералног
секретара СЖС, предложен је Драган
Васиљевић из СО Краљево.
В.Р.

ЈСО ТКС
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организацији Синдиката железничара Србије и ЈСО ТКС, на
Златибору је од 01. до 04. јула 2015.
Године, одржана двадесет четврта текаесијада радника Сектора за ТКП.
Одбор ЈСО ТКС, одлучио је да се и
овогодишња текаесијада организује у
сарадњи са Туристичком агенцијом „Ања
Турс“, с обзиром на успешну сарадњу и
организацију предходне две године.
Овогодишњи спортски сусрети одржани су у четири дисциплине: стоном тенису,
шаху, надвлачењу конопца и наравно, у
најспореднијој ствари, малом фудбалу.
После фер и коректних тродневних
надметања, постигнути суследећи резултати:
у спртској хали, одржано је такмичње у
стоном тенису. Најбољи резултат постигла
је екипа из Ниша. Предвођена најбољим
играчем турнира, Небојшом Петровићем,
освојили су прво место. Друго место
освојила је екипа из Зајечара, док је екипа
из Суботице освојила треће место.
Шаховска надметања одвијала су се у
предивном амбијенту виле „Каса“. После
великих „борби“, прво место освојила је
екипа Зајечара, предвођена најбољим
шахистом на турниру, Сашом Гроздановићем.
Друго место припало је екипи Ниша,
док је треће место заузела екипа Београда.

Надвлачење конопца, као по обичају,
доноси доста узбуђења, без обзира на
чињеницу да су Новосађани неприкосновени већ годинама, у овој дисциплини.
После великих борби по групама, прво
место освојила је екипа Новог Сада одакле
је и најјачи конопаш Дејан Јовановић,
друго место освојила је екипа Београда, а
екипа Пожеге освојила је треће место.
И поред чињенице да је већина фудбалских екипа била састављена, углавном,
од ветерана, приказан је солидан фудбал.
Нису изостале Војканове голманске
бравуре, Нешковићева пожртвованост,
мајсторства Каниђе, Шајбера и Дивца, али
и ветерана Талета, Фиће, Мајора, као и
најстаријег фудбалског ветерана, Бате из
Зајечара.
Прво место освојила је екипа Ниша,
савладавши у финлау екипу Београда, која
је заузела друго место, док је треће место
заузела екипа Пожеге.
У укупном пласману, прво место
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заузела је екипа Ниша, друго Зајечара, а
треће место заузела је екипа Београда.
Свеукупни победник је екипа Ниша.
Овогодишње игре обележио је и осмогодишњи Жељко Стојановић, син прегледача кола Радована, чији допринос
током фудбалског турнира није остао
непримећен од стране организационог
одбора, који га је наградио дипломом.
Завршној вечери присуствовали су
помоћник директора сектора Драгомир
Млађеновић, председник СЖС, Драган
Ранђеловић и председник ЈСО СТП
Јасминко Пјетловић.

Завршна вечера у ресторан „Зовин
цвет“ протекла је у ведрој атмосфери, којој
су додатни штимунг дали свима добро
познати
интерпретатор
Шкрека
–
Марадона, али и изненађење у лику Слобе,
званог Шајбер из Ниша.
Сви учесници и гости игара презадовољни су услугама и целокупном
организацијом, за коју је поред одбора ЈСО
ТКС, заслужан и Јанко Илић, власник
агенције „Ања Турс“ са својим особљем.
Владимир Радојевић

NOVI #[VAJCARCI" DOBILI
UPOTREBNU DOZVOLU, PRVI VOZ
UKQU^EN U REDOVAN SAOBRA]AJ
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акон непуних девет месеци, пошто су
испуњени сви предуслови за добијање употребне дозволе, нови швајцарски возови марке ŠTADLER, модел Flirt III,
укључени су у редован саобраћај. Први воз
који је укључен у саобраћај је у уторак, 23.
јуна пошао са београдске железничке станице
пут Новог Сада, тачно у 12 часова. Први воз
саобраћа као ICS (Inter City Srbija) воз, број
546/547 на релацији Београд-Нови Сад-Београд
и 540/541 на релацији Београд-Суботица-Београд.
У уторак је у 11 часова, пре поласка воза за
Нови Сад, у просторијама Главне железничке
станице Београд одржана конференција за
штампу и промоција нових српских возова.
Нови воз је привукао пажњу великог броја
посетилаца и путника. Руководство Железница
Србије, на челу са генералним директором
Мирославом Стојчићем, са путницима се
провозало до Новог Сада и натраг. Много људи
је искористило прилику да опроба комфор
новог, супермодерног воза који ће убудуће саобраћати на свим електрифицираним пругама
Србије.
Подсећамо да су Железнице Србије марта
2013. године купиле 21 нови електромоторни
воз од швајцарске компаније ŠTADLER. Овај
пројекат, вредан 99 милиона евра финансира се
кредитом Европске банке за обнову и развој.

18

Реч је о супермодерним електромоторним
четвороделним гарнитурама капацитета 465
путника. Воз има 212 седишта другог разреда,
12 седишта првог разреда, 11 помоћних склопивих седишта и 230 места за стајање. Опремљен је клима уређајем, савременим системом
видео надзора, антидимним алармима,
вакуумским тоалетом, WIFI рутером, GPS-ом,
аудио најавом станица и стајалишта, рампама
за улазак и излазак особа са инвалидитетом и
утичницама дуж путничког простора. За
путнике је, у случају опасности, омогућена и
комуникација са машиновођом. Максимална
брзина ових возова је 160 кm/h.
До сада је у Србију стигло 17 четвороделних електромоторних возова овог типа, а испорука преостала четири воза извршиће се до
краја августа, како је уговором и предвиђено.
Очекује се да ће се преостали возови сукцесивно укључивати у саобраћај, након
обављених типских испитивања. У саобраћај
ће се укључивати два воза недељно, на
релацијама Београд-Нови Сад-Суботица, Београд-Пријепоље, Београд-Ниш-Прешево, Београд-Пожега-Краљево, Београд-Шид и Београд-Панчево.
Извесно је да ће након увођења ових
возова у саобраћај поскупети и возне карте за
10 до 15 посто, јер је ниво услугa подигнут на
виши, а након реализације започетих пројеката

на регенерацији железничке инфраструктуре,
путовањеће ће бити удобније и краће.
Апелујемо на путнике да чувају и не уништавају нове возове, а Железнице Србије ће
ове возове одржавати у чистом и исправном

стању. Тенденција је и да се у будућности
подиже квалитет железничког саобраћаја и
ниво услуга.
Вељко Весић

^LANOVI S@S NA OLIMPIJADI
RADNIKA VOJVODINE
У периоду од 03. - 05. јула 2015. године у Србобрану је одржана XI спортска
Олимпијада радника Војводине, на којој
су учествовали и радници „Железнице
Србије“ а.д.
У спортској дисциплини
пикадо за жене, екипа из Руме
– зона Срем, освојила је златну
медаљу са 1633 бода. Велики
допринос су дале чланице
СЖС, капитен Марина Јовић,
Секција за инфраструктуру,
чвор Рума и члан екипе
Драгана Диковић, Сектор за
превоз робе Рума, станица
Шид.

У дисциплини велики фудбал, учествовали су Драган Пејић, СП Рума
станица Шабац и Владан Тодоровић, СП
Рума станица Зворник.
Јасминко Пијетловић
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SVETI CAR KONSTANTIN I CARICA JELENA
У ресторану Дома војске и ове године јe
3. јуна обележена крсна слава Синдиката
железничара Србије. Поред чланова СЖС,
представника пословодства, почасних гостију, пословних сарадника, својим присус-

твом су нас удостојиле и стране делегације
из Републике Српске, Македоније, Федерације БиХ, Црне Горе и по две делегације из
Хрватске и Мађарске.

СО ТКС КРАЉЕВО

NASTAVQENA TRADICIJA

D

ве деценије дугу традицију, обележавања славе Синдиката железничара
Србије, Свети цар Константин и царица
Јелена, синдикална организација ТКС Краљево
наставила је и ове године.
Пре две деценије СО ТКС Краљево, донела
је одлуку да славу обележава у сопственој
режији. Због обавеза, како личних тако и
радних, већина не би могла да присуствује
централној прослави.
У почетку, слава је обележавана у Краљеву.
Касније, одлучено је да се слава организује и у
градовима где су дислоцирана радна места
прегледача кола, која су у саставу ОЈ за ТКП
Краљево.
После Крагујевца, на ред је дошла и
Јагодина, одакле су колеге које раде на прегледном месту станице Крагујевац.
Овогодишњи домаћини, Горан Обреновић
и Дејан Стојановић, са супругама, угостили су
своје колегинице и колеге у прелепом амби-
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јенту ресторана „Тигар кафе“ у Јагодини. Традиционално ведро расположење, дружење уз
песму и игру, нису изостали ни овога пута.
Домаћин наредне славе, Зоран Јокић,
позвао је колегинице и колеге да наставе
традицију у Лазаревом граду, Крушевцу.
Традиција за похвалу и пример.
Славили на многаја љета!
В. Радојевић

MILORAD VEMI],
SINDIKALNI PENZIONER

R

едовна изборна Скупштина СЖС,
одржана 24. јуна, за Милорада
Вемића, била је и његова последња
активност као заменика председника СЖС
Милорад Вемић, рођен је 13. јуна 1954.
године у Новом Саду. Од првог радног дана,
пре скоро тридесет осам година, до данас,
ради на железници.
У СЖС је од оснивања. Био је председник Синдикалне организације ЗОВС
Нови Сад, члан Надзорног одбора СЖС.
Потом, помоћник председника СЖС за
превоз и логистику, а од 2007. до недавно
завршених избора, обављао је функцију
заменика председника СЖС за инфраструктуру, превоз и логистику.
За последњих девет година, како нам
Вема рече, професионалног бављења
синдикатом, било је разних ситуација,
издешавало се моного тога.
Присећа се, када је 2007. године дошао на
функцију заменика, највећа му је жеља била
да се „отвори“ Колективни уговор и ваљано
уради Прилог 1.
У томе се није успело у потпуности.
Један део (што се тиче ЗОВС-а) је урађен
новим КУ - радници ЗОВС-а, који својим
потписом гарантују безбедност железничког саобраћаја, добили су 0.15 посто,
чиме је колико-толико исправљена неправда
према њима.
Када је у питању синдикална сцена, она
је прегломазна. Као таква, нема ону снагу
која је гарант успешне борбе за бољи материјално-социјални положај запослених.
Мењала су се пословодства која су правила
своје, подобне синдикате, а крајњи резултат
је оволики број синдиката. Треба напоменути да има синдиката са нула, три, пет
чланова, што закон омогућава.
СЖС је најорганизованији, највећи и
најстарији синдикат у предузећу, који обухвата све делатности, па нас зато сви
новоформирани синдикати копирају.
Једна од највећих Веминих жеља јесте
да СЖС остане компактан и организационо
још јачи. Тешка су времена, долази до
свакодневних промена, па је зато преко
потребно јединство и масовност, јер то је

оно што представља снагу синдиката.
С обзиром да је у новом сазиву, од
укупног броја чланова Главног одбора СЖС,
скоро осамдесет одсто из старог сазива,
озбиљних и искусни синдикалаца, Вемић
сматра да је то гаранција да ће СЖС
одговорити обавезама и искушењима, али је
то за њих и обавеза више.
Поносан је на године проведене у СЖС.
Упознао је, како рече, много људи и скоро
сваки део Србије. У сећању ће му остати
само оно лепо, а све остало ће заборавити.
Сада већ „синдикални пензионер“
остаје члан СЖС, помагаће у раду СО, али
активно бављење синдикатом препушта
млађима.
Враћа се Вема у свој ЗОВС и Нови Сад,
на своје радно место. Нешто мање од три
године, колико му је остало до пензије, имаће више времена да се посвети сину и
супрузи, а наравно, и свом хобију од раног
детињства - риболову.
Владимир Радојевић
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15. KONGRES SAVEZA SAMOSTALNIH
SINDIKATA SRBIJE
Љубисав Орбовић поново изабран за председника СССС, 28. маја

K

онгрес је започео перформансом,
а после интонирања Интернационале и химне Србије, госте и
делегате је поздравио председник СССС,
Љубисав Орбовић.
Председник Радног председништва
Конгреса Зоран Вујовић поздравио је око
1.000 делегата и гостију из Азербејџана,
Кипра, Бугарске, БиX, Данске, Грузије,
Хрватске, Аустрије, Немачке, Грчке,
Италије, Казахстана, Македоније, Црне
Горе, Норвешке, Пољске, Потругалије,
Републике Српске, Румуније, Русије,
Словеније и Турске. Међу гостима
Конгреса били су и премијер Александар
Вучић, министар за рад Александар Вулин
и министар трговине и телекомуникације
Расим Љајић.
Премијер Вучић је учесницима пожелео успех у раду и поручио да Влада Србије слуша представнике синдиката,
да не може без њихове подршке, те да је резултат могућ само заједничким радом.
Обраћајући се учесницима 15. Конгреса СССС, премијер је рекао да синдикати у
Влади Србије имају не само социјалног
партнера, већ пријатеље с којима увек могу
да разговарају „као што ћемо ми Вас увек
сматрати својим пријатељима“.
Делегати 15. Конгреса Савеза самосталног синдиката Србије, међу којима су
били и представници СЖС, Драган
Ранђеловић, Јасминко Пијетловић, Драган
Ћирић, Предраг Спасић (кандидат за члана
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Статутарног одбора
СССС), великом већином гласова, изабрали су Љубисава
Орбовића за председника Савеза у
наредном петогодишњем периоду.
Поред досадашњег
председника Орбовића, кандидати за
председника Савеза
били су и Драган Зарубица и Југослав
Ристић.
Захваливши се на указаном поверењу
да поново буде на челу највеће синдикалне централе у Србији, Орбовић је
рекао да је добио част и обавезу да настави
успешно започете активности на организационој реформи Савеза и јачању његове
улоге у друштву.
„Желим свима нама пуно успеха, снаге
и енергије и позивам Вас да будемо
јединствени, како би се сви заједно
ангажовали за боље сутра и наставили да
се боримо за наше чланство и све раднике“.
Орбовић се захвалио делегатима што
су допринели да рад Конгреса буде достојанствен, чиме је још једанпут показана величина, снага и озбиљност организације.
На Конгресу су изабрани и Надзорни и
Статутарни одбор и усвојена документа
Конгреса, међу којима Програм Савеза и 11
резолуција.
Конгрес је усвојио и нови Статут
СССС. Верификовани су и нови чланови
Већа. Једном броју чланова Већа који су
отишли у пензију, у знак захвалности за
њихов дугогодишњи рад, додељена су
признања Савеза и пригодни поклони.
Такође, уручена су и признања Савеза
„27. април“.
припремила: В. Арсенијевић

I @ELEZNICA #KAO SAT"!
припремила: Вера Арсенијевић
(извор: Танјуг)
Швајцарска годишње у своју железницу улаже 500 евра по становнику, што
је доводи на врх листе европских земаља по инвестицијама у том сектору.
С просечних 220 евра по становнику
годишње које издваја из буџета, Француска је међу државама с највећим
субвенцијама за железнички систем,
показује истраживање Бостон консалтинг групе (BCG) о моделима субвенционисања железнице у Европи.
И једна и друга сума далеко
премашује издвајања Велике Британије
или Холандије, на пример, које годишње
за ту намену потроше око 130 евра по
становнику, док Португалија или Пољска, издвајају свега око 100 евра у
просеку по становнику, наводи се у
другој студији ове консултантске компаније о перформансама железничког
система Старог континента.
У најновијој студији BCG је желео
да укаже на везу између износа буџетских средстава које државе намењују
железничкој мрежи и оператерима, и
њихових перформанси. Уопштено говорећи, земља која издваја више средстава

из буџета за своју железницу, имаће
боље перформансе. Међутим, те субвенције, неопходне за одржавање квалитета, безбедности и ефикасности јавних
железница, нису увек најбоље искоришћене, наглашава се у студији.
Из BCG подсећају да су, уочи доношења железничке реформе у Француској (започете 2013, усвојене у августу 2014. године), били упитани да истраже утицај (евентуалне) либерализације железнице, на њену ефикасност.
Закључак је био да тај утицај није
одлучујући.
То не значи да не треба покушати са
отварањем тржишта у сектору железничког саобраћаја, али питање јавног
финансирања ипак има пресудан утицај
на квалитет железничког система, сматрају стручњаци BCG.

VE]INA SR^ANIH UDARA NA
@ELEZNI^KIM STANICAMA
Већина срчаних удара на јавним местима у Француској, догађа се на железничким
станицама због стреса од путовања возом, саопштили су француски научници
„Учесталост инфаркта је већа на железничким станицама због ирационалног
страха да ће путник закаснити на воз. Тај
страх се зове сидеродромофобија“, навели
су научници. Путници су на железничким
станицама изложени великим гужвама, што
изазива код многих стрес који може да
доведе до срчаног удара. Научници због тога
саветују да на железничким станицама буду
постављени дефибрилатори, уређаји који се
користe у случају престанка рада срца.
Французи више путују возом него аутобусом, посебно на међуградским релаци-

јама, јер на тим линијама саобраћају брзи
возови (ТGV).
припремила: Вера Арсенијевић
(извор: Бета)
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ЗАНИМЉИВОСТИ

ISTRA@IVA^I
Кристифор Колумбо (1451-1506.) рођен у Ђенови. Августа 1492. године, испловио је из
Палоса бродом санта Марија, са две корвете и 120 људи. У октoбру је угледао копно и
помислио да је то Индија. У ствари, било је то једно од бахамских острва. Открио је 1492.
Хиспаниолу; Доминику 1493; Тринидад 1498; Хондурас 1503. године.
ü

Васко да Гама (1496-1525.) на захтев португалског краља 1497. године кренуо је преко
рта Добре наде да открије Индију, у чему је успео стигавши у Индију 1498. године. 1502.
године поново је отпловио у Индију, где је основао португалске колоније.
ü

Фердинанд Магелан (1480-1521.), организовао је прво путовање око света, 15191522. године. Убили су га урођеници када је, пловећи низ обалу Јужне Америке, кроз
Магеланов пролаз (именован по њему) и преко Тихог океана, стигао до Филипина.
ü

Џејмс Кук (1728-1779.) био је први истраживач који је посетио Антарктик, али је
морао да се врати због плутајућег леда. Кук је на свом броду „Подвиг“ опловио Нови
Зеланд, доказавши да су то два острва.
ü

Жак Кусто (1910-1977.), као француски поморски официр, 1942. године, заједно са
инжењером Емилом Гањаном, изумео је апарат за подводно дисање, такозвани
акваланг. Године 1952. снимио је први подводни филм у боји, а од 1962. до 1965.
организовао је подводни Коншелф пројект.
ü

ü Линкол Елзворт (1880-1951.), бавио се премеравањем земљишта, градњом
железнице и рударством. Први је човек који је прелетео оба пола: Северни пол 1926. и
Јужни пол 1935. године.

Чарлс Лидберг (1902-1974.), рођен у Денверу. Био је акробатски пилот, пре него
што се уписао у пилотску школу у Тексасу. Године 1926. понуђена је награда од 25.000
долара ономе ко изведе нон-стоп лет од Њујорка до Париза. 20. маја 1927. године,
Линдберг је, у свом авиону „Дух Сент Луиса“, полетео с Рузвелт Филда у Њујорку,
преко Њуфаундленда, Ирске и Енглеске, слетео је на париски аеродром Ле Бурже.
Путовање од 5809 km прешао је за 33,5 часова.
ü

Посетите наш сајт: www.szs-railsyn.org
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ЧЕФОРИЗМИ

Чедомир Ј. Митић

M На говор мржње ставили су тачку. Сад се само попреко гледају.
M Господо, слободно изнесите своје мишљење.
Ионако га нећемо узети у обзир.
M Деловао је јако паметно – све док није отворио уста.
M Господо, ми смо увек за промене, али не сопствене.
M Брате, некада нам је било лакше, били смо само сромашни. А данас немамо ништа.
M Сви ми кажу да гледам своја посла,
а ја отпуштен као технолошки вишак и без посла.
M Код нас, данас, ни лопови више не могу поштено да живе – нема шта више да се
украде.
M Ми смо врло уметнички народ. Сваки наш човек нешто уме.
M Нико нас не напада, а ми се увек бранимо.
M Због лошег стања лајковачке пруге и Миле је престао да иде по њој.
M Што рече песник: „Од врха до новог врха, нема пута“.
M Брате, тешко ћемо се ти и ја разумети – ти глув, а ја не чујем.
M Брате, човек је све време ћутао, а све нам је рекао.
M Били смо толико убедљиви, да нам нико од присутних није поверовао.
M Некада су човека тражили свећом. Данас то чинимо мобилним, али без успеха –
човек је углавном недоступан.
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
На седници одржаној дана 16.06.2015. године,
Комисија за фонд солидарности радника донела је следећу:

О Д Л У К У
1. Одобравају се позајмице члановима СЖС-а, за месец JUN 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
208
153
195
79
63
48
54
800

ИЗНОС
4.160.000,00
3.060.000,00
3.900.000,00
1.580.000,00
1.260.000,00
960.000,00
1.080.000,00
16.000.000,00

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 JUN 2015. године, на састанку одржаном 16.06.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ
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ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

27

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

5161
1775
2127
3336
1784
725
153
674
1045
867
37
33
112
97
26
21
6
299
5
5
0
0
6
8
45
9
14
22
3323
16952

ИДЕНТИФИКАТОР БРОЈ ЧЛАНОВА

БЕОГРАД 11.06.2015. 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 РОБЕ
НЕЗАВИСНИ 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 MAJ 2015. године

15 ОСНОВНИХ СИНДИКАЛНИХ ПРАВА
1. Право свих радника да, без било какве дискриминације, оснивају и да се
удружују у организације које сами одаберу, без предходног овлашћења,
2. Право синдиката да без мишљења и уплитања органа власти утврђују и
доносе сопствене статуте и правилнике, да у потпуној слободи бирају своје
представнике,да организују своју активност и управу и да формулишу
сопствене програме рада и деловања,
3. Право синдиката да оснивају или да се придружују федерацијама и
конфедерацијама и да се удружују у међународне синдикалне организације,
4. Заштита синдиката од администартивних мера које имају за циљ да се
синдикати расформирају или суспендује њихова активност,
5. Право синдиката на неповредивост синдикалне имовине, коресподенције и
телефонских разговора,
6. Заштита радника од антисиндикалне дискриминације код запошљавања
или у току рада,
7. Заштита синдиката од свих облика мешања послодавца у образовање
синдикалних организација, синдикалног рада или у рад синдикалних служби,
8. Право на заштиту синдикалне имовине и синдикалних фондова од било
каквог покушаја мешања од стране власти,
9. Право синдиката на колективно преговарање ради уређивања услова и свих
других питања која се тичу запошљавања и живота њихових чланова,
10. Право синдиката да се баве синдикалним активностима у предузећу и
на радном месту,
11. Право синдикалних активиста на партиципацију у предузећима и (шире)
у економији земље на глобалном нивоу,
12. Заштита синдикалних представника од задржавања и хапшења због
активносати везаних за остваривање њихових синдикалних права и слобода,
13. Право радника и њихових синдикалних организација на штрајк, као
суштинско средство за унапређење и заштиту њихових економских и
социјалних интереса,
14. Право радника на образовање и стручно оспособљавање,
15. Право синдиката на приступ средствима информисања.
Синдикална права су део ширег корпуса тзв. људских права и слобода.
В. А.

