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КАКО, КАДА И НА КОЈИ НАЧИН ДАЉЕ?

РЕЧ УРЕДНИКА

ZA[TITA
ZAPOSLENIH
PRIORITETAN ZADATAK
Суочавамо се са убрзaним процесом реформи српских железница, оптерећеним унутрашњим проблемима у функционисању система и спољним притисцима у лику ММФ-а, који је
постао неизбежан фактор у креирању наших судбина. Разапети између проблема
ограничених техничко-технолошких могућности, лошег стања, пре свега инфраструктурних капацитета, недостатка извршилаца, неповољне старосне структуре запослених, забране пријема нове радне снаге, ММФ-а који се као мач надвио над нашим главама,
с једне стране и жеље да се у што краћем року заврши рационализација радне снаге и крене
у модернизацију и успешно тржишно пословање, с друге стране, Влада и ресорна министарства траже начине да зацртано остваре што пре и са што мање средстaва, а
решење се прво види у рационализацији радне снаге и смањењу броја запослених, који на
крају треба да буду и кривци и жртве за стање на железници. Та политика решавања
проблема „преко колена“ и по леђима запослених, без дубље анализе стварних узрока лошег
стања на железници и израде озбиљне стратегије даљег развоја, као последицу има
железничаре забринуте и уплашене за радна места и егзистенцију. Додатну нервозу и
неспокојство уносе дезинформације о току израде правилника о организацији и систематизацији по друштвима, о радним местима којих више неће бити, анкетирање појединих
категорија запослених да ли желе добровољно да напусте предузеће, у ситуацији када још
увек није урађен програм за решавање вишка запослених и нису обезбеђена средства за
евентуалне стимулативне отпремнине.
Са друге стране, новоформирана друштва муку муче са новим, самосталним и независним начином пословања, у коме има много међусобног неразумевања, нерешених односа и
питања која оптерећују свакодневни рад и пословање и доводе до озбиљних проблема у
функционисању система као целине, а да апсурд буде већи, све је замишљено сасвим
супротно - да систем буде ефикаснији, бољи, спреман за тржишну утакмицу.
Од 10. августа 2015. године, када су формирана нова друштва, репрезентативни
синдикати константно указују на све проблеме са којима се суочавамо у процесу реструктурирања, а посебно због најаве великог броја запослених који ће бити проглашени
вишком. У више наврата смо се обраћали председнику Владе и ресорној министарки,
захтевом за одржавање састанка, у покушају да се у директном контакту расправе сва
отворена питања везана за процес реформи српских железница. На жалост, до закључења
овог броја до састанка није дошло, тако да је синдикатима као крајње средство притиска и
упозорења на тешку ситуацију остало да организују протесте и штрајкове. Послодавци не
поштују договоре да се ништа неће радити, нарочито када је у питању израда правилника
о организацији и систематизацији, без знања и учешћа репрезентативних синдиката.
Међутим, стварност је другачија, па се дешава да се решавање питања систематизације и одређивања прекобројних ради преко ноћи, викендом, у тајности, далеко од очију
и утицаја синдиката. Нисмо спремни да прихватимо такав начин рада и скидамо сваку
одговорност за последице, јер нисмо ни учествовали на прави и договорени начин у
решавању питања од животног значаја за запослене. Остаје да и даље вршимо притисак
на Владу и послодавце, а да наше чланове, као и све запослене, припремамо за одбрану права
на рад, егзистенцију и сигурну будућност.
Надамо се да ће надлежни променити начин деловања и уважити репрезентативне
синдикате као неизбежан фактор за решавање свих питања од значаја за судбину
запослених и даљи развој железнице.
Да би свима било боље.
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ГО СЖС

TAJNO PO ZAPOSLENIMA
Систематизација урађена тајно. Непоштовање договреног. Синдикати нису
„потписали систематизацију“. Апел за очување јединственог СЖС.
Усвојен привремени финансијски план. Ускоро нацрт новог Статута.

P

редседник Синдиката железничара Србије, Драган Ранђеловић
говорио је о активностима СЖС
између две седнице, као и о актуелној
ситуацији у новоформираним предузећима.
Главна активност, као и последњих пар
месеци, усмерена је на предложене правилнике о организацији и систематизацији
запослених у новоформираним предузећима, које нису усвојене, с обзиром да не
одражавају право стање, како је речено 27.
новембра 2015. године, на састанку репрезентативних синдиката са представницима
пословодстава и ресорних министарстава.
На поменутом састанку, истакао је Ранђеловић, договорено је да ресорно министарство, менаџмент и синдикати заједнички
искристалишу услове, одреде критеријуме и
опције које се могу понудити запосленима.
Ту се превасходно мисли на висину отпремнина и принадлежности које ће код Националне службе за запошљавање имати
запослени који се одлуче за одлазак. Формирана је Радна група која је до сада одржала
само један заједнички састанак 29. децембра 2015.
,,Тајно“ и хитно, по налогу Владе и ММФ,
у време државног празника Сретење, преко
ноћи, мимо договора са репрезентативним
синдикатима урађени су правилници о
организацији и систематизацији послова у

новоформираним друштвима.
Репрезентативни синдикати не прихватају овакве поступке и осуђују изјаву министарке Зоране Михајловић да су репрезентативни синдикати учествовали у утврђивању вишка запослених.
Репрезентативни синдикати су упућивали дописе председнику Републике Србије, у
више наврата, председнику Владе Александру Вучићу и ресорним министарствима,
за хитан пријем и разговор у циљу превазилажења актуелних проблема у процесу
реструктурирања. Како до разговора није
дошло, синдикати су упутили саопштење
председнику Републике Србије, премијеру,
надлежном министарству, електронским и
писаним медијима, да ће од 25. фебруара
отпочети са активностима у циљу заштите
интереса запослених и на организовању
протеста предвиђеног за 15. март, у
Београду, испред пословне зграде. У оквиру
припреме протеста, репрезентативни синдикати ће у железничким чворовима,
организовати скупове и трибине, у циљу
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упознавања запослених са актуелним стањем у којем се налази железница, као и са
разлозима за одржавање протеста.
Чланови ГО једногласно подржавају све
активности репрезентативних синдиката, уз
напомену да је неопходна истрајност и
чврстина у ставовима. Једногласно је дата
подршка ИО СЖС у спровођењу свих
активности за организовање протеста, као и
даљих деловања везаних у процесу реструктурирања.
Поред тога, ГО је прихватио сугестију
ЈСО ТКС да се о свим дешавањима и проблемима са којима се синдикати сусрећу,
обавесте синдикалне централе ЕТФ и ИТФ.
После много расправе усвојен је Финансијски извештај. Усвојен је и привремени
Финансијски план СЖС за 2016. годину, у
висини до 1/12 средстава на месечном нивоу,
одређених Финансијским планом СЖС за
2015. годину.

Због финансијске ситуације, а у циљу
заштите фонда солидарности, ИО СЖС је
донео одлуку да се износи по основу
бесповратне новчане помоћи умање за 30
одсто. Ова одлука ИО биће разматрана на
наредној седници ГО СЖС. Уговори са
трећим лицима су такође били на дневном
реду. Председник Ранђеловић је рекао да
ће њихове услуге бити умањене за 30 одсто и
да ће ускоро бити урађен правилник о
начину финансирања који ће се односити на
финансирање присуства седницама и осталим активностима .
Када је реч о Статуту, председник СЖС је
рекао да се на изради Нацрта новог Сатута
ради студиозно, да су рокови пробијени, с
обзиром на сва дешавања око систематизација и вишка запослених.
Ранђеловић је апеловао на све чланове ГО
да максимално подрже све активности и да
се заложе за очување јединства СЖС.
В.Радојевић

U I[^EKOVAWU
NOVIH DIREKTORA

Z

авршен је рок за пријаве на конкурс Владе Републике Србије за директоре три
предузећа која су прошлог лета издвојена из „Железница Србије“. За ова радна
места јавило се чак 50 кандидата (према незваничним информацијама).
Ко ће сести у фотељу у „Инфраструктури Железнице Србије“, „Србија возу“ и фирми
„Србија карго“ знаће се, међутим, тек после провере знања, вештина и способности
кандидата, јер ће сви морати да полажу тест.
Скупштине сва три друштва донеле су одлуке о продужавању мандата вршиоцима
дужности извршних директора до окончања конкурса.
Највеће интересовање је за место првог човека „Инфраструктуре“ које мерка чак 27
потенцијалних директора, „Србија возом“ би да управља 13, а „Србија каргом“ девет
стручњака.
Право да се пријаве имали су кандидати са најмање пет година радног искуства, од
чега три године на пословима у области железничког саобраћаја или најмање три
године на руководећим положајима.
Они који буду изабрани, имаће мандат од четири године.
Услов је и да нису чланови органа политичке странке, осим уколико „замрзну“
партијску функцију.
Такође се тражи и знање једног светског језика...
В.Арсенијевић
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ЈСО СТП

KAKO, KADA I NA KOJI
NA^IN DAQE?

D

ана 22. децембра одржана је седма
редовна седница Одбора ЈСО СТП у
2015. години, на којој су присуствовали председник СЖС Драган Ранђеловић,
генерални секретар СЖС Предраг Спасић и
чланови синдиката који нису у саставу
одбора.
Председник ЈСО СТП, у уводном излагању упознао је присутне са актуелним дешавањима између две седнице Одбора, како у
СЖС, тако и у акционарским друштвима
„Железнице Србије“. У дискусију су се
укључили чланови одбора: Дејан Ђорђицовић, Момчило Милојевић, Горан Марковић,
Цвијо Опарница, Снежана Богдановић...
Скоро све их је интересовало када ће се
решавати вишак запослених у сва четири
друштва и на који начин (стимулативне
отпремнине, технолошки вишак ...)?
У дискусију се укључио и председник
СЖС Ранђеловић, пошто су проблеми усмерени на вишак запослених, рекавши да је
формирано Међуресорно радно тело за
решавање програма вишка запослених од
стране репрезентативних синдиката, пословодства акционарских друштава „Железнице Србије“ и ресорних министарстава.
С обзиром да је 28. јануара одржана прва
редовна седница Одбора ЈСО СТП у 2016.
години, питања чланова Одбора су иста или
слична, а то су: када и како ће се решавати
вишак запослених и како ће изгледати СЖС
самим тим ЈСО и СО, по изради и усвајању
новог Статута Синдиката железничара
Србије?
И на првој редовној седници у овој
години, присуствовао је председник СЖС
Драган Ранђеловић, који је рекао да је 29.
децембра била прва конструктивна седница
Међуресорне радне групе. Наредни
састанак на ком би се говорило о пословнику
о раду и неким другим конкретним стварима
требао је да буде до 15. јануара, али још није
одржан. У контактима са нашим ресорним
министарством речено нам је да још немају
параметре у вези тога. Највећи камен
спотицања је новац, јер у пројекту који је
Влада РС зацртала са консултантском

кућом, за одлазак 2700 људи у овој години је
било предвиђено 38 милиона евра, а у овом
тренутку Влада РС не може да обезбеди ни
20 милиона. То је недовољно за спровођење
овог процеса. Програм ове радне групе је
требало да се заврши до 31. марта. Међутим,
сада имамо информацију да је то пролонгирано до 30. јуна 2016. године. За други фебруар смо заказали састанак са пословодствима сва четири друштва да видимо
њихова размишљања о овој ситуацији.
Прихватили смо понуду да уђемо у радну
групу, с тим да се одлуке доносе концензусом, у супротном ћемо изаћи из те радне
групе.
Извршни Одбор СЖС упутио је допис за
хитан састанак са премијером Вучићем са
назнаком да се испоштује предлог консултанта и вишак запослених решава до 2020.
године, а не до половине 2017. године.
Пијетловић је, између осталог, нагласио
да је предлог да Статут СЖС, на основу
Одлуке Главног Одбора, сачини Извршни
Одбор СЖС и да је неминовно да ЈСО СТП
мора да изврши одређене измене.
На више седница Одбора ЈСО главна тема
је била управо реорганизација ЈСО, где се
види воља за јединством у делу организовања игара, прослава, заједничких састанака,
али, свако ће у свом предузећу морати да
заступа радно – правне спорове, да уговара
своје колективне уговоре....
После више дискусија, донета је Одлука
да све синдикалне организације до 15.
фебруара, у писаној форми, доставе своје
виђење будуће организације: синдикалних
организација, Јединствене синдикалне
организације, организационих целина и
Синдиката железничара Србије.
Ј. П.
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ПРОШИРЕНО ПРЕДСЕДНИШТВО ЈСО СТП
самнаестог фебруара одржана је седница
проширеног Председништва ЈСО СТП на
којој је била заступљена већина синдикалних
организација. Основни циљ одржавања седнице је обједињавање ставова СО које су доставиле
материјал свог виђења будуће организације синдиката, да би се писани материјал доставио до 15.
фебруара. На основу материјала и дискусија на самој седници, дошло се до закључка да
су промене неминовност, али да оне не смеју бити велике, а да садашња организованост
СЖС, самим тим ЈСО и СО треба да остане иста докле год је то могуће.
Став проширеног Председништва је био идентичан, па је и једногласно донет предлог
Одлуке Одбору ЈСО:
- да СО функционишу као и до сада, с тим да у саставу сваке СО садашњег СТП буде
председник ( или представник СО СП, СО СРБИЈА КАРГО и СО СРБИЈА ВОЗ и један од
њих председава заједничком СО ).
У будућој организацији председник (представник) СО бираће председника ЈСО
делатности којој припада.
- да се формирају три ЈСО: СП, СРБИЈА КАРГО и СРБИЈА ВОЗ и да заједнички
функционишу као и до сада у делу где су им интереси заједнички: одржавање игара,
прослава, заједничких састанака на терену... а што се тиче : Колективног уговора, радно –
правног статуса и сличног, да сваки ЈСО заступа у предузећу ком припада.
Јасминко Пијетловић
ЈУБИЛЕЈ СЖС

O

JEDINSTVENO, BEZ DEMAGOGA
„Морамо да користимо време мудро и заувек схватимо
да је увек зрело време да урадимо праву ствар“
Нелсон Мендела
ре двадесет четири године, 12. фе- железничкој синдикалној сцени то најмање
бруара 1992. године, у регистар потребно. Данас, када је реструктурирање
синдикалних организација који се српских железница добрим дело завршено,
води у Министарству за рад, борачка и соци- када је примарни циљ очување радних мејална питања, под редним бројем 9473 ста, побољшање материјално-социјалног
уписан је Синдикат железничара Србије.
положаја, унапређење бољих услова за рад
Доношење одлуке о формирању Синди- кроз унапређење области безбедности и
ката железничара Србије у оквиру Савеза здравља на раду, поједини демагози покуСиндиката Србије је од великог значаја за шавају да личне интересе ставе испред
запослене на српским железницама, с обзи- свега, не бирајући средства.
ром да су први пут добили свој Републички
Унутрашња реорганизација синдиката је
одбор, односно грану у саставу највеће, како реалност, она је неопходна, јер се мора
тада, тако и данас, синдикалне централе у ускладити са новом организацијом предузеСрбији. Од оснивања до данас СЖС прошао ћа. Међутим, СЖС мора и треба да настави
је трновит пут, пратио је и трпео све по- да делује као најбројнији и најорганизоследице како друштвено - политичких тако и ванији синдикат на железници, као јединекономских промена.
ствена организација за терторију Републике
И поред свега што се издешавало на Србије.
двадесетчетворогодишњем путу, СЖС је
У остварењу тог циља неопходно је, поопстао и остао најбројнији и најорганизо- ред јединства и подршке, максимално ангаванији синдикат на српским железницама. жовање сваког члана, пре свега носилаца
Због своје масовности и организованости синдикалних функција на свим нивоима.
био је и остао мета онима којима сметају
Али, без демагогије и демагога. Поред
добро организовани и јаки синдикати.
тога, Колективни уговор, лист СИЖЕ и
Велику подршку имали су у појединцима Штрајкачки фонд, морају остати највеће
који су желели да буду изнад једне инсти- тековине Синдиката железничара Србије.
туције која се зове СЖС, зарад личног
Надам се да ћемо догодине јединствено,
интереса. Таквих интересџија и каријери- масовно и са значајнијим резултатима обеста, боље речено демагога, нажалост има и лежити четврт века постојања СЖС. Срећан
данас. У тренутку када је синдикату и нам јубилеј и обележавали га на многаја
синдикалном покрету у целини, а нарочито љета!
В. Радојевић

P
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ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

SAN I JAVA JE(A)DNOG
@ELEZNI^ARA

P

рочитах на сајту ,,Железнице Србије“ да смо у 2015. години уштедели
око 19 милиона евра. Ништа друго
нисам ни очекивао. Где има, ту се штеди.
Види се то на сваком кораку функционисања
железнице. Ту вест читам на најсавременијем рачунару, зидови окречени, ходници
изглачани, спремачице на све стране,
тоалети блистају... Радници насмејани
обављају свој посао. Једва чекају да дођу на
посао, засучу рукаве, остваре уштеде. И они
имају користи од тога.
Направљена је нова систематизација у
којој су учествовали представници синдиката, пословодства и министарстава. Сви су
дали сагласност на систематизацију у којој
ће напокон радници бити вредновани на
адекватан начин.
Систематизација је баш сачињена на
начин да систем може да функционише и да
се сви послови обављају на адекватан начин.
Нису узимани у обзир никакви ткз. вишкови, јер треба направити систем који може
да функционише најбоље што може. Ако у
таквој ситуацији буде вишка радника, синдикати ће бити сагласни са тим. Нема вишка
радника, сви су сагласни.
Ипак ће се понудити отпремнине радницима који желе да напусте предузеће, све у
циљу побољшања квалификационе и старосне структуре запослених. Прави потез. Сви
су радници потребни за функционисање
предузећа, јер су остварили такве уштеде да
их треба задржати и ове године. И следећих
година, до пензије. Са ММФ и Светском банком нема потребе више склапати аранжмане.
Све можемо да организујемо и сами.
Договорено је да ће нови, тек постављени
директори, одабрати за своје сараднике све
најстручније раднике које железница има.
Нема довођења стручних кадрова са стране.
По вертикали ће бити постављени шефови

од знања и
струке, без
партијске
или синдикалне опредељено сти.
Напокон. И
сви радници
који су партијски запошљавани добиће отказ, јер мора да се
рашчисти са таквим начином запошљавања.
Нови директори су обећали да ће проверити веродостојност свих диплома које су
стечене ,,сумњиво и на брзину“. Тај процес
је био започет пре неколико година, па се
стало већ на почетку. Обећано је такође, да
ће сви радници који су отуђили железничку
имовину бити адекватно процесуирани. И
одговатати за начињену штету железници.
Дуго смо ово чекали.
Синдикати, пословодства и министарства
су се договорили да се радницима железнице врати умањење од десет одсто.
Такође је договорено и да се узме у обзир
сложеност обављања послова на железници
и прерачуна то у повећање цене радног часа.
Напокон, да нам се врати све оно што нам
припада.
Оно што је такође договорено, а што смо
већ годинама тражили, поред повећања
плата које ћемо добити - регрес и топли
оброк. Напокон смо сви одахнули кад смо
чули ову радосну вест. За почетак, све ово
што смо договорили су добре вести за
запослене на железници. Све остало
решавамо у ходу и по договору.
Извршни Одбор СЖС је једногласно
предложио нови Статут, тако да није било
никаквих примедби и тешкоћа код усвајања.
Тргох се и пробудих. Штета. У последње
време баш мало спавам и много сањам.
Душан Василић
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ВРЕМЕ САДАШЊЕ

,,
,,BUDIMO REALNI, TRA@IMO NEMOGU]E
,,Понекад људи не желе чути истину, јер не желе да њихове илузије буду уништене.“
Фредерих Ниче

P

ре скоро пола века у Францујској су
се удружили студенти и радници и
организовали двомесечни штрајк у
којем је учествовало једанаест милиона
студената и радника.
Разлог за штрајк били су раднички захтеви за њихов бољи материјални положај и
веће плате, док су студенти тражили боље
услове на факултетима. Била је то пoбуна
против свих врста ауторитета.
Овај масовни генерални штрајк био јe
познат и по пароли: „Будимо реални, тражимо немогуће!“
Нисам поборник штрајкова док се не
искористе све методе синдикалног дијалога.
Међутим, синдикални дијалог на нашим
железницама, али и на нивоу државе, траје
превише дуго без икаквих резултата.
У више наврата на страницама нашег
СИЖЕ-а, било је речи о прегломазној синдикалној сцени, која је реално гледано главни
разлог што нема конкретних синдикалних
акција, резултата, и бољитка за запослене.
Управо ту прегломазну синдикалну сцену
створили су ауторитети у ликовима послодаваца и синдикалних лидера илити каријериста.
С једне стране синдикални лидери су
послушници, који се плаше за своје радно
место или пак имају лични интерес, па отуда
овакав рад и летаргија. Све то одговара како
послодавцима тако и држави, да би се радничка класа држала под контролом, из чега се
може извући само један закључак, а то је, да
су синдикални лидери под контролом, што
значи нема таласања.
Све је веће незадовољство међу запосленима, с обзиром да је сваким даном социјално-материјални положај све лошији, уз
већи страх за очување радних места.
Реструктурирање је започето, урађено је
како је урађено, с брда с дола и ко зна када ће
се увести у ред. Све је више проблема на
терену. Поједини руководиоци јавно прете
отказима, траже да радници изврше радне
задатке који су у супротности са правилницима и упутствима, чиме се директно угро-
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жавају безбедност, сигурност и редовитост
саобраћаја. Измишљају топлу воду. Једном
речју, врше мобинг над запосленима.
А синдикати ћуте. Ауторитативних лидера нема на терену да чланству из прве руке
дају информације, да чују њихов глас и
упознају се са проблемима.
Чланство све више губи поверење у
синдикате управо због неслуха својих лидера и њихове саможивости, па не треба да
чуди што разочарано и револтирано чланство све више прича да су синдикати, по
природи ствари, уско организоване интересне групе, с обзиром на полулегално деловање, а посебно финансијско пословање.
Нека је у свему што се прича на рачун
синдиката, посебно вечитих и неприкосновених лидера, бар промил истине, онда је
ствар заиста алармантна.
Недавно, у једном дневном листу прочитах мишљење незадовољног радника који
каже да данашњи синдикалци имају девизу:
„Што је горе нашем чланству, то је боље
нама и нашим породицама“.
Највећи проблем су синдикални лидери
који се баве демагогијом. Понашају се
осионо, имају све у шаци због нечега, а они
„чистунци“, „анђели“, који раде све како
треба. Нису свесни своје несвести, јер су им
руке у блату до рамена, па и више, а о путеру
на глави - да не трошимо речи.
Када ти исти демагози обећавају и „шире
морал“, осетим истовремено и радост и
страх, па не знам да ли да заплачем од среће

или да се смејем од муке.
Синдикати на нашој железници се реструктурирају. Нова организација испуниће, изгледа, очекивања само онима који се
ничему позитивном не надају.
Наравно, ауторитети ће настојати из
петних жила да остваре већ унапред припремљен план и да у новој организацији
синдиката само залепе већ спремљене
сличице.

Како год! Сви су изгледи да ће нам уважени ауторитети, свеукупно продужити
ријалити синдикалне сцене.
За то време синдикални ентузијасти и
чланство настојаће да нешто промене уз
паролу:
„Будимо реални, тражимо немогуће“
Владимир Радојевић

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

,,SOCIJALNO-PSIHOLO[KI PROBLEMI
ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA,,

U

Будимпешти је 4. фебруара 2016.
године, на иницијативу Синдиката
железничара Мађарске, одржан
заједнички састанак синдиката железничара
Румуније (FNFMC), Синдиката железничара Чешке (OSŽ) и Синдиката железничара
Србије (СЖС).
Тема састанка била је учешће у заједничком пројекту према Европској унији (ЕУ),
односно израда пројекта: „Социјално
–психолошки проблеми запослених код
послодавца“. Вредност наведеног пројекта
износи између 150-170 хиљада евра. Коначну одлуку донеће комисија ЕУ у марту.
Израда понуђеног пријекта започела би у
мају или јуну 2016. године. Циљеви израде
оваквог заједничког пројекта су :
- побољшање радног квалитета
- побољшање односа између синдиката и
чланства
- побољшање односа између синдиката и
послодавца
Треба напоменути да је ово за СЖС
новина у раду, a колегама из Мађарске и

Румуније захваљујемо што су одабрали наш
синдикат као партнера.
Делегацију СЖС на састанку у Будимпешти представљали су Драган Ранђеловић,
председник СЖС, Драгослав Антић, члан
Извршног одбора СЖС и Снежана Богдановић, члан Главног одбора СЖС, у својству
преводиоца.
Наредни састанак предвиђен је за крај
марта, такође у Будимпешти.
Д. Р.

EU project meeting

СЖС
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О ЖЕНАМА, МАЈКАМА, КРАЉИЦАМА ИЛИТИ 8. МАРТ

MI TO MO@EMO! (We Can Do It!)

„Ко може управљати једном женом,
Honoré de Balzac
може управљати и целим народом“
раге даме, као и сваке године, и ове ће имају да леко
доћи наш службени дан. Дан када нас, већи праг бола
барем једном у години како спада, од мушкараца.
Дакле, цепање
ценe, мазe, пазe и дарују...
Нисмо одувек уживале такав третман. дрва или мењаПрошавши сито и решето, блато и каљужу, ње гуме на ауту
штрајкове, убијања, силовања и остале није нам страни
хороре, ушле смо у нови миленијум као још појам.
Данас се сиснажније, несаломљиве краљице!
Међународни дан жена (или, код нас туација, лагаустаљен израз још из комунистичког режи- ним, али сигурма, 8. Март) од 1975. године редовно се н и м ко р а ком
обележава, а слави идеолошку, друштвену и мења. Све је
политичку афирмацију нежнијег пола, не- више жена које су спремне градити каријеру
престану и неумољиву борбу за равно- и великодушно препустити мушкарцу
правност у секторима у којима смо и даље вођење димаћинства, успешније на факултету од својих мушких колега, жена које
закинуте или потлачене.
Ипак, врхунац епичности био је Први се одлуче на самохрано мајчинство, које су
светски рат, када је у недостатку мушке спремне запросити мушкарца без обзира на
радне снаге, било неопходно да жене ускоче друштвене конвенције, жене које задржавају
на њихова радна места, не само у фабрикама, своје презиме и након удаје...
већ и на фронту. Та прекретница напокон је
Зато, савремена и еманципoвана жена
ућуткала сексистичке ставове и стереотипе није само синоним за жену с оделом и актополитичара, који су нам убрзо испунили вком, на високој политичкој или економској
већину захтева и права, и службено нас функцији. Она представља модерну, храбру
увели у Устав, у којем смо изједначене у и снажну особу одважног карактера, силуету
праву гласа.
која одише животним стилом, сигурношћу,
Данас, иако еманциповане, жене се још увек привлачним самопоуздањем. Особу
увек морају трсити и доказивати у бројним која се, без обзира на године, образовање,
сферама друштвеног и политичког живота. килажу или социјални статус не предаје и не
Доказ томе је степен неписмености (од посустаје, већ се уздиже изнад живота елеукупног броја неписмених људи на свету, ганцијом, достојном највеличанственије
чак две трећине су жене), али и неједнакост божице.
жена на тржишту рада, односно распон
Мушкарци широм Србије, 8. марта волиплата у ЕУ, где жене у просеку примају 17 те и љубите своје божице.
одсто нижу плату од мушкараца.
А сутрадан ће све бити по старом. Жене
Затим, још увек постоје предрасуде према ће и даље бити стуб који ћути, трпи и ради у
којима жене нису поуздане лидерице, па сенци. И даље ће имати мање плате него
према томе није пожељно да буду предсе- мушкарци и више обавеза него мушкарци.
днице државе, странке, синдиката или неке
У штампи ће се с времена на време повелике корпорације. Онда је ту и она позната
стављати
питање наталитета и брачног стада нам је технологија непријатељ, да смо
туса
женске
популације, уз ламент над подалоше возачице с а забрињавајућом
цима
о
броју
новорођенчади и склопљених
просторном оријентацијом која нас увек
бракова.
некако успе докотрљати до шопинг центра...
Избориле смо се за равноправност у
Традиционално везане уз кухињу, домаћинобавезама
и одлазак у пензију са навршених
ство и родитељство, жене су биле те које су
65
година
живота...
кроз историју остајале код куће, док би муЖена је јединствена, непоновљива, очашкарци ишли у лов, односно зарађивали за
равајућа и боженствена!
живот.
Иако смо окарактерисане као нежнији,
Драге жене, честитам Нам Дан Жена!
слабији пол, научно је доказано да жене
Вера Арсенијевић

D
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@ELEZNI^KA TUGA PREGOLEMA
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овогодишња еуфорија је сад већ
далеко иза нас. Поклони распаковани. Наравно, важи за оне који су
још увек те среће да могу да их добију или
дају. Деда Мраз кренуо назад, пут Лапоније.
Ми по српски, све славе прославили и
преславили, и већ на крају првог месеца у
новој години уморни и од ића и од пића. А
шта сад? Не може нам се замерити, уживамо
колико можемо. Ми обични смртници, у
мирису сарме и крцкавог печења, јер ко зна
како је почело можда ускоро и о томе будемо
са сетом мислили. Кад смо се тако лепо
извеселили, ишчеститали, нажелели жеља, а
руку на срце, подуго је и трајало, ај`сад да
видимо где нам је фирма и шта ради? Има ли
каквих новина, трачева, дезинформација?
Намерно кажем дезинформација, јер ми
баш некако волимо те дезинформације.
Ништа слађе него просути неку дезинформацију и гледати како се она шири брже од
било каквог вируса. Ма, хвала Богу, кад их и
има. Нека нам дају и дезинформације када
правих информација нема ни од корова. Кад
мало боље размислим, одлично смо се и
уклопили. Као и увек! Реално, шта нам фали? Пролази све као и увек... покоји Че
Гевара, али на срећу или на жалост, не мрдну
му идеје даље од стола за којим седи. И то је
то. У новембру није било у децембру, а неће
бити ни у јануару.
Ма, сјајно. Али, иде нам. Супер нам иде.
Кажу да су Железнице Србије у 2015. години
уштеделе два милиона евра више него што је
планирано. Занимљиво. Скоро да морам да
се подсетим шта значи термин - уштедети.
Ево, ја ништа не уштедех годинама... Не
знам, можда вама боље иде?
Да видимо, шта још кажу. За 2017. годину
очекују да ће бити кључна и критична, када
су реформе Железница Србије у питању.
Може ли критичније? Само да не буде
„Операција успела, пацијент на жалост
преминуо“. Сачекајте и видећете. Кажу: „На
станици смо ка Европи, кашњења неће
бити...“ Искрено, мени су застаклиле очи
кад сам ово чула. Пажњу нам је свакако
привукло и једно велико јавно извињење
упућено свим грађанима Србије од стране
пословодства.
Јануар је заиста бурно почео. Не смемо
занемарити ни отварање станице Прокоп.
Чекане четири деценије. И нови путнички
возови су лепи, зар не? Србија Карго је

представио најсавременије теретне вагоне
за превоз контејнера.
Признаћете, дешавало се у јануару, није
да се није дешавало. Али, како то директно
утиче на нас, хоће ли нама запосленима било
шта од наведеног улепшати живот? Хоће...
али кад? Ма, шта и ја питам глупости, као да
је то и важно?!
Искрено, за сада је најважније да се
уопште налазимо на листи запослених. А да
се ради, ради се. Рекла бих, много више него
пре. Сви су у гужви, заузети и презаузети.
Глава се не диже са папира, прорачуна,
анализа, планова. Што је најгоре, то је и
истина. Бар по слици која се приказује у
нашем предузећу, нашем сектору и одељењу. Ради се са великим ентузијазмом, жаром
и одговорношћу. Рекао би човек да нас на
крају месеца чека неко непроцењиво
признање.
То и јесте одлика вредних, преданих и
радних. Ваљда у том послу, више и не
реагујемо на оне друге. Дакле, није све
изгубљено. Има наде за нас. Наставићемо и
даље исто овако, ударнички, јер како каже
она народна ,,за будалу увек посла има“.
Помирисмо се са судбином, лагано и
неприметно, јер ништа нам друго и не
преостаје. Ваљда на то и рачунају они који
нам ведре и облаче. Шта да вам кажем, драги
моји? Наоружајте се осмехом, нека мисле
они други да вам је сјајно... Успех и осмех су
једине категорије које се у Србији не
праштају. Пошто смо од успеха далеко, нека
нам бар осмеха не недостаје, таман да
поразимо ону „железничку тугу преголему“.
У ишчекивању нових информација,
дезинформацуја, шала и пошалица, згода и
незгода, као и увек... Срећно свима!
Г. Лукић
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КОМИСИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ РАДНЕ
ИНВАЛИДНОСТИ И РЕКРЕАТИВНИ ОДМОР

KONSTITUISANA KOMISIJA

U

Београду је 18. фебруара одржана
конститутивна седница Комисије за
превенцију радне инвалидности и
рекреативни одмор.
После избора председника, потпредседника и секретара комисије, анализирана
је реализација превенције у 2015. години.
На седници је усвојен План активности за
2016. годину.
Чланови Комисије су представници свих
седам ЈСО: Горан Марковић СП, Марјан
Рађеновић ГД, Душко Новаковић ЕТП-а,
Јовица Милошевић УП-ЗС, Братислав
Вуков ТКП, Зоран Кириџић ЗОВС и Срђан
Стајић вуча возова.
Координатор у раду Kомисије је
Драгослав Антић председник ЈСО ЗОП.
За председника Комисије изабран је
Зоран Кириџић, потпредседник је Горан
Марковић, а за секретара изабран је Срђан
Стајић.
Председник Комисије Кириџић, захваљујући се на указаном поверењу, истако је
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да их очекује доста обавеза и позвао све
чланове на максимално ангажовање.
Он је потом нагласио да се од пословодства, по основу члана 127. Колективног
уговора, очекују средства у износу од око
три милиона динара.
Ваучери ће по ЈСО бити дељени као и до
сада, процентуално.
У плану су морске и континенталне
дестинације, које ће бити познате после
анализе приспелих понуда туристичких
агенција.
Поред тога, у плану је и организација
летовања за запослене и чланове њихових
породица на више месечних рата, истакао је
Кириџић.
Један од проблема, када је реч о дестинацијама, јесте железнички превоз, с обзиром
да још увек нема званичних инфирмација
какав је став свих предузећа по питању
вантарифских повластица (П-4 и Фип легитимација).
В.Р.

ODBOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVQE
NA RADU ,,INFRASTRUKTURE
,,
@ELEZNICE SRBIJE A.D.

D

ана 22. децембра одржана је
конститутивна седница Одбора за
безбедност и здравље на раду, на
којој су присуствовали чланови: Јасминко
Пијетловић, Маријана Николић, Драган
Васиљевић, Милан Јовичић, Предраг
Ћурчић, Миодраг Павловић, Марко Вулин,
Синиша Димитријевић, Драган Живић,
Јасмина Бркић и Гордана Радинац, као и
заменик директора Сектора за људске
ресурсе и опште послове за безбедност и
здравље на раду, Душан Ненић.
На седници је извршен избор пред-

седника, заменика и секретара. За председника је изабран Драган Васиљевић, за
заменика Предраг Ћурчић, а за секретара
Маријана Николић - једногласно.
На првој редовној седници Одбора за
безбедност и здравље на раду „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. која је одржана
23. фебруара 2016. године, усвојен је Пословник о раду Одбора и договорена динамика даљег рада.
За све неправилности, сугестије и
примедбе можете контактирати чланове
Одбора.
П.Ј.

Посетите нашу facebook страницу
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STI@U RUSI-PRUGA OKO BEOGRADA
I NOVI @ELEZNI^KI MOST
извор: Новости
припремила: В.Арсенијевић

Идеја о теретној железничкој обилазници око Београда је оживела. Договара се модел
за партнерство са Русима које би било корисно за обе стране

R

уске железнице су заинтересоване за
партнерство са Владом Србије на
реконструкцији, а потом и заједничком одржавању теретно-транспортне пруге
Батајница-Сурчин и Остружница-Ресник.
Потврђено је да су Руси долазили да
преговарају о теретној обилазници, али да
су разговори тек у почетној фази. Пошто је
реч о добром послу, у Влади кажу да није
искључено да се појави још неки потенцијални партнер. Јер, уколико би одлучили
да крену у овај пројекат, морали би да
распишу тендер.
Тренутно се тражи модел, како би се
могло склопити партнерство које би било
корисно за обе стране.
За ослобађање централне зоне града од
превоза терета и опасних материја на
правцу према Банату, мора се завршити
пројектовање и изградити теретна обилазна
пруга Бели Поток - Винча - Панчево, са
друмско-железничким мостом преко Дунава код Винче.
Професор Саобраћајног факултета у

Београду, Бранислав Бошковић, каже да је
идеја о измештању теретног саобраћаја из
центра града стара неколико деценија, али
да њена реализација уопште не би била
једноставна.
„То је велика инвестиција, јер подразумева и изградњу железничког моста код
Винче, пре верујем да бисмо могли наћи
кредитора за овај посао, а мало теже
партнера. Идеја је и раније била да се
измести теретни саобраћај који је испод
Калемегдана“
Професор Бошковић такође напомиње да
у Србији има пет пута више километара
пруге у односу на путеве, тако да се у томе
огледа њен значај, нарочито за привреду.
„Железница око 90 одсто прихода
остварује од теретног саобраћаја, док је удео
путничког тек 10 одсто”, каже професор.
„Пруга је незаобилазна за базичну
привреду, нарочито за хемијску и нафтну
индустрију. Ако је услуга на задовољавајућем нивоу, онда она има велики значај и
за остале привредне гране, истиче он.

Обилазна пруга омогућила би да се оствари директна веза Баната са централном
Србијом, као и безбедан превоз опасних материја ван централног градског језгра, како
на подручју Београда, тако и на подручју Панчева, кажу у Влади Србије. Изградњом
обилазне пруге, постојећа пруга око Калемегдана могла би, евентуално, остати
искључиво у функцији градско-приградског саобраћаја.

Посетите наш сајт: www.szs-railsyn.org
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ODLAZAK U PENZIJU
SINDIKALNOG VETERANA
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лександар Миловановић, дугогодишњи члан Одбора ЈСО СТП, 12.
фебруара 2016. године отишао је у
заслужену пензију, одрадивши пун
радни век на железници.
Рођен је 12. фебруара 1951. године у
Нишу, а на железници се запослио 1978.
године у Секцији за превоз путника Ниш,
где је и завршио радну каријеру. Почео је као
спикер, затим је радио на информацијама, у
доплатној благајни, више од десет година
био је шеф путничке благајне станице Ниш,
а од 2010. године, па до одласка у пензују
обављао је послове школског инструктора у
Секцији за превоз путника Ниш.
Богату радну каријеру пратило је и
његово ангажовање у Синдикату железничара Србије, у коме је дао свој пуни
допринос обављајући разне дужности и
функције. Био је благајник синдикалне
организације, у два наврата председник
Синдикалне организације СТП Ниш, у више
наврата члан Одбора ЈСО СТП, члан Одбора
СЖС чвора Ниш и члан Већа Савеза
самосталних синдиката града Ниша. Ведрог
духа, приступачан за сарадњу, увек спреман
да помогне, али и да реализује поверене
задатке, стекао је Александар широк круг
пријатеља и сарадника за цео живот.
Успешну радну и синдикалну каријеру

Александар Миловановић не би могао да
оствари без подршке стабилне породице,
сина Предрага, успешног доктора стоматологије у успону и супруге Данице, дипломираног економисте.
Популарни Аца је за пријатеље, колеге са
посла и синдикалне сараднике приредио 19.
фебруара свечаност поводом одласка у пензију. У свечаној и на моменте дирљивој
атмосфери, уз пригодне поклоне, на достојанствен начин, како је
и заслужио, опростио
се Аца од активног
рада, уз жељу свих да
нас не заборави и да га
не заборавимо. Мисли
и интересовања усмериће на неке друге
активности, обавезе и
хобије, у нади да ће га
у пензионерским данима пратити добро
здравље, ведар дух,
смисао за хумор и дар
за дружење и помагање свима којима је
помоћ неопходна.
Срећно Ацо !
Ј. Пијетловић
.
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ЗАНИМЉИВОСТИ

РЕКЛИ СУ...о ПОШТЕЊУ

Припремио: Владимир Радојевић

*„Миран, Здрав и Поштен човек нема чега да се боји ни шта да прикрива, па му не треба
ни да друге плаши и прогони.“ - Иво Андрић
*„Ако си поштен остајеш сиромах целог живота.“ - Џон Канингем
*„Честитог човека поштују чак и они који то нису.“ - Дени Дидро
*„За трговца је поштење финансијска шпекулација.“ - Шарл Бодлер
*„Поштење је за већину мање исплативо од непоштења.“ - Платон
*„Гледајмо, дакле, на наш живот као на дечију игру у којој ништа није озбиљно, осим
поштења.“ - Кант
*„Изгледа да јунак има само један занат, а то је ратнички занат. А велики човек има све
занате, судски, војнички, кабинетски, дворски; и један и други заједно не вреде колико
један честит човек.“ - Жан де ла Бријер
*„Поштен човек најотменије је дело бога.“ - Александар Поуп
ЧЕФОРИЗМИ

Чедомир Ј. Митић

MБрате, знаш ли где смо оно стали? Знам, још нисмо ни кренули.
MШто песник рече: „Шта нам вреди и да имамо, ако за то нико не зна“.
MШто песник рече: „Нису наше гајде за сваку музику“.
MИма ли живота после смрти? Има, али то званично наука још увек
није потврдила.

MДа, дотични господин је врстан проналазач. Бави сe проналажењем рупа у закону.
MГосподо, да је то како треба да нам буде, не би нам било овако како јесте.
MБрате, ако ми сами не знамо шта хоћемо, како ће то други знати?
MМи смо људи од значаја – све значајне датуме ми обележимо.
MСлавни Колумбо је случајно открио Америку. А онда су „Амери“ намерно случајно
открили Косово Републику.
MМи смо народ од поноса. Где год да кренемо ми нешто поносимо.
MНедавно завршено суђење је „зајебало век“. Виновник је ослобођен, а невин
окривљен.
MИмали смо пруге узаног колосека, имамо пруге нормалног колосека, а имамо и пруге
без колосека – однели их сакупљачи секундарних сировина.
MОни или ови, то вам је исто. И једни и други обећавају, а не испуњавају.
MАко треба странку мењам, али фотељу не дам.
MИзвините господо политичари, али када ћете решити наше проблеме? Извините ви,
али ми нисмо надлежни за ту врсту проблема.
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
На седници одржаној дана 18.02.2016. године,
Комисија за фонд солидарности радника донела је следећу:

О Д Л У К У
1.Одобравају се позајмице члановима СЖС-а, за месец ФЕБРУАР 2016. године,
по списковима доставлјеним из ЈСО и то:
БРОЈ
РБ
НАЗИВ ЈСО
ИЗНОС
ПОЗАЈМИЦА
1. ЈСО СТП
207
4.140.000,00
2. ЈСО ЗОП
143
2.860.000,00
3. ЈСО ЗОВС
3.860.000,00
193
4. ЈСО ЕТП
1.320.000,00
66
5. ЈСО УП-ЗС
1.400.000,00
70
6. ЈСО ТКС
1.000.000,00
50
7. ЈСО ВВ
1.040.000,00
52
УКУПНО:
15.620.000,00
781
2. Спискови ЈСО-а су саставни део ове одлуке.
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
Одобрена солидарна бесповратна новчана помоћ
за ФЕБРУАР 2016. године, на састанку одржаном 18.02.2016. године
Ред.
Број

По
члану

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

4.3
4.3
4.4
4.6
4.3
4.3
4.4
4.6
4.4
4.3
4.3
4.3
4.4
4.3
4.6
4.3
4.3
4.3

ПРЕЗИМЕ ИМЕ

Вулић Жељко
Тошић Драгана
Томић Зоран
Савић Ненад
Стевановић Марина
Влајин Иренка
Ландратошки Снежана
Марковић Срђан
Пандуров Милорад
Иванковић Мирко
Стевановић Чедомир
Милутиновић Биљана
Јевтић Мирослава
Крупажевић Тихомир
Гајић Мирољуб
Ђорђевић Иван
Василић Душан
Јаношек Јано

ЈСО

СТП Београд
СТП Зајечар
СТП Сомбор
СТП Сомбор
СТП Рума
СП Панчево
ОКП Београд
ЕТП Београд
ЕТП Нови Сад
ЕТП Лапово
ЕТП Лапово
ЕТП Београд
ЗОВС Лајковац
ЗОВС Београд
ЗОВС Београд
ТКС Зајечар
УП-ЗС Ср. Митровица
ЗОП Зрењанин
У к у п н о:

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ

ИЗНОС

14.000,00
15.000,00
9.500,00
15.000,00
15.000,00
6.300,00
11.200,00
15.000,00
12.600,00
3.000,00
2.100,00
2.500,00
12.600,00
20.000,00
15.000,00
8.100,00
5.200,00
15.000,00
197.100,00

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

17

18

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

ИДЕНТИФИКАТОР

БЕОГРАД 11.02.2016. година Репрезентативни синдикати су под редним бројевима 1,2,3,4

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 БЕОГРАДА
СНС ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ
СИНДИКАТ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
СРПСКИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА 1884.
СИНДИКАТ ИНВАЛИДА РАДА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ УДРУЖЕНИХ ЖЕЛЕЗНИЧАРАА
СНС 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 РОБЕНЕЗАВИСНИ
СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ВОЈВОДИНЕ
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ –ПРВИ МАЈ
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА ВОЈВОДИНЕ
СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА СОЛИДАРНОСТ УЖИЦЕСРБИЈА
КАРГО СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА
СИНДИКАТ СЛОГА ПРЕПОРОД ЖЕЛЕЗНИЦЕ
НИСУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА
УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“а.д.

НАЗИВ СИНДИКАТА

2867
1182
1442
2281
1339
449
134
359
206
82
18
9
56
41
2
8
0
0
0
4
0
0
5
0
2
0
0
7
1855
9701

Број чланова
„Инфраструктура
железнице Србије“a.д.

ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ СИНДИКАТА СА БРОЈЕМ ЧЛАНОВА ЗА ЈАНУАР 2016. године

1392
356
367
395
197
131
3
64
533
462
10
13
22
26
8
3
0
173
0
0
0
0
0
4
23
1
8
5
833
3994

Број чланова
„Србија Карго“a.д.

19

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

РЕД.
БРОЈ

2
8
Т
Ј
D
3
7
N
FHY
B
U
M
Đ
G
Q
R
P
V

4
С
X
E

1,5,6, А, К
L
9, Đ, M

ИДЕНТИФИКАТОР

БЕОГРАД 12.02.2016. година Репрезентативни синдикати су под редним бројевима 1,2,3,4

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 БЕОГРАДА
СНС 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.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

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)

НАЗИВ СИНДИКАТА

19
3
8
8
3
2
1
2
4
1
0
1
2
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
5
64
129

Број чланова
„Инфраструктура
железнице Србије“a.д.

ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ СИНДИКАТА СА БРОЈЕМ ЧЛАНОВА ЗА JAНУАР 2016. године

881
214
239
535
186
163
11
175
362
310
2
4
20
26
9
4
0
109
0
1
0
0
0
4
13
7
1
1
652
2900

Број чланова
„Србија Карго“a.д.

СРЕЋАН 8. МАРТ

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

ИЗ ВОЗА
ГЛЕДАО САМ КАКО ПРОМИЧУ ЖЕНЕ
САДАШЊЕ
И БУДУЋЕ...
ПЕЈЗАЖИ,
И ТЕЛЕФОНСКИ СТУБОВИ,
ВИДЕО САМ КАКО СЕ БЕЗГЛАСНО
СМЕЊУЈЕ НОЋ И ДАН.
ИСКОЧИЋУ НА НЕКОЈ СТАНИЦИ
ЛУД ОД ПРОМЕНА БOЈА И ЛИНИЈА
И ЈАВИЋУ ТИ
ДА САМ ТЕ НА ПЕТСТОТОМ КИЛОМЕТРУ ЉУБАВИ
ВОЛЕО ЈЕДНАКО КАО НА ПРВОМ...
ИЗЕТ САРАЈЛИЋ

