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епрезентативни синдикати који
делују на српским железницама,
више пута су се обратили премијеру Владе Републике Србије као и ресорном министарству, са захтевом за
одржавање хитног састанка. На састанку
би се, у директном контакту, дефинисали
основни критеријуми који су неопходни за
израду Програма за решавање вишка
запослених. То би био најадекватнији
начин да запослени реше свој будући
егзистенциони статус, из разлога што
сматрамо да тако уговорени критеријуми
одражавају став социјално одговорне владе
и синдиката у оквиру Српских железница.
Како је министарка Михајловић преузела обавезу да организује „хитан“ састанак председника Владе и репрезентативних синдиката, Одбор репрезентативних синдиката заузео је став да неће
учествовати у изради Критеријума за
утврђивање вишка запослених док се не

добију јасни и прецизни одговори о условима под којима ће се вишку запослених
отказати Уговори о раду.
Одбор репрезентативних синдиката имао
је разумевање за неодржавање састанка
због избора у Србији, као и других важних
политичких и економских догађаја који су
битни за даљу будућност наше земље, али
такође су става да смо и ми саставни део
овог друштва. Из тог разлога тражимо
равноправан положај и третман са осталим
јавним предузећима у реструктурирању.
Држава је та која мора рећи са колико
новца располаже и под којим условима
(Национална служба за запошљавање), јер
је процес којим су српске железнице
кренуле „скуп, спор и тежак“.
Надамо се да ћемо са Владом Републике Србије пронаћи најбоље решење, ако
такво заиста постоји.

ПРЕДСЕДНИК СЖС
Драган Ранђеловић
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ГО СЖС

ODR@ANA [ESTA REDOVNA
SEDNICA GLAVNOG ODBORA S@S
Утврђен Предлог Статута СЖС – нова организациона структура СЖС
Прва ванредна Скупштина за усвајање Статута СЖС заказана за 28. јула 2016. године

c

ентрална тема шесте редовне седнице Главног одбора СЖС, која је
одржана у Београду 19. јула 2016. године, била је утврђивање Предлога Статута
СЖС.
Двадесет четворочлана проширена Радна
група, састављена од чланова Извршног
одбора СЖС и по два члана сваке ЈСО, коју је
формирао Главни одбор, имала је задатак да
припреми Нацрт Статута СЖС и достави га
Главном одбору, са циљем да се утврди
Предлог Статута и достави Скупштини
СЖС на усвајање. Након исцрпног рада и
конструктивне расправе, проширена Радна
група је дефинисала основне принципе рада
и деловања СЖС и нову организациону
структуру, тако да је Главни одбор прихватио верзију коју је кроз Нацрт предложила
проширена Радна група, утврдио Предлог
Статута СЖС и истовремено заказао
седницу Скупштине СЖС за 28. јула 2016.
године, на којој ће се распарављати о
предлогу и усвојити Статут СЖС.
Основни разлог за усвајање Статута СЖС
је чињеница да је августа 2015. године дошло до промена у организацији и функционисању „Железнице Србије“а.д. кроз поделу
на четири независна и у пословању самостална акционарска друштва. То је условило
потребу да и СЖС свој рад, деловање и организациону структуру прилагоди насталим
променама, у циљу што ефикаснијег остваривања права и специфичних интереса чланова у новим друштвима, пре свега када су у
питању активности везане за преговоре и
примену Колективног уговора.
У оквиру Синдиката железничара Србије,
као сложене организације за територију
Републике Србије, деловаће синдикати у
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д,
„Србија карго“ а.д. и „Србија воз“ а.д. као и

синдика лна
организација
у „Железнице
Србије“ а.д.
Кроз деловање ових Синдиката, а преко ЈСО у њиховом саставу, боље и ефикасније него до сада, моћи ће
да се препознају специфичности делатности у свим акционарским друштвима, а
самим тим и могућност да се кроз деловање
синдиката на бољи и ефикаснији начин решавају сви проблеми и заштите интереси
запослених.
Синдикат железничара Србије, као „кровна“ организација, обједињаваће рад синдиката у свим друштвима и решавати питања
од заједничког интереса за све делатности, а
бавиће се и међународном сарадњом у организацијама у којима је члан, активностима у
Савезу самосталних синдиката Србије,
информисањем на нивоу СЖС и другим
питањима од општег инетерса за запослене
у свим друштвима.
Синдикалне организације (организоване
у ЈСО) и даље ће бити основни облик организовања у СЖС, преко којих ће се остваривати основни принципи деловања, а специфични интереси делатности оствариваће се
преко Синдиката у акционарским друштвима.
Нова организациона структура СЖС треба да омогући ефикаснији рад на свим нивоима организовања, а самим тим и боље
резултате у реализацији статутарних обавеза и решавању свих питања од животног
значаја за запослене.
П. Спасић
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ЈСО СТП

SAMO MRVICE ZA @ELEZNI^ARE

O

д изласка последњег броја листа
„Сиже“ Одбор ЈСО СТП одржао је
три редовне седнице (фебруар, март,
април) и две седнице Председништва. Најактуелнија тема на седницама била је Правилник о организацији и систематизацији
радних места у сва четири новоформирана
друштва у Железницама Србије и решавање
најављеног вишка запослених.
На основу Правилника о организацији и
систематизацији радних места, популарније
„Систематизацији“, чланови Одбора ЈСО су
мишљења да исти има велики број недостатака, а главни је запостављање радника на
терену (непосредних извршилаца у железничком саобраћају: отправник возова, скретничар, маневриста, путнички благајник,
магационер, кондуктер...) који доносе највеће приходе новоформираним предузећима, у односу на запослене у управама свих
облика организационих јединица.
Једноставно, став ЈСО СТП је да се смање
корпоративне службе за знатан проценат,
што би довело до очувања напред поменутих
радних места која су директно у процесу рада. Имајући у виду да су Железнице Србије
подељене на четири (3+1) предузећа и да је
предложено смањење броја извршилаца
нереално, јер је број запослених 2002.
године био 32000, а организација посла је
иста, уз мало побољшање инфраструктуре и
возних средстава.
ЈСО заступа исти став према СЖС, пословодству и влади, да се заштите они који раде
у „Србија Воз“а.д.: кондуктери, путнички
благајници,..Србија Карго“а.д.: магацио-
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нери, робни благајници... “Инфраструктура
железнице Србије“а.д.: отправници возова,
маневристи..., а не да се одласком по принципу добровољности или на други начин,
аутоматски то радно место гаси или број
извршилаца на том месту смањује, иако је
неопходан за процес рада.
На основу критеријума за утврђивање
вишка запослених сматрамо да нисмо грађани другог или трећег реда и да нам се деле
мрвице, а предузећима у окружењу: ЕПС-у,
НИС-у, Колубари, деле „пуни оброци“.
Одбор ЈСО сматра да СЖС треба да употреби све видове борбе и истрајности у томе
да износ по години стажа за решавање вишка запослених буде исти или приближан
осталим јавним предузећима.
О Статуту СЖС је доста дискутовано, те
је одређена радна група од чланова председништва ЈСО СТП (9 чланова) како би се
објединиле све приспеле примедбе из СО и
достави СЖС обједињен предлог, до 10. јуна
2016. године.
О Семинару из области безбедности железничког саобраћаја, безбедности и здрављу на раду и заштити животне средине и
екологије, расправљало се на три седнице и
на крају одлучено да се Семинар одржи у
Бањи Ковиљачи, у периоду од 21. до 24. јуна
2016. године.
На седници је било и многобројних синдикалних тема из радно – правног статуса,
заштитној одећи и обући, условима рада,
будућој организацији СО у ЈСО и СЖС и
свим осталим темама које су од интереса
чланства.
Пијетловић Јасминко

ЈСО СТП

U JSO STP-TRI NOVA JSO

@

елезнице Србије, поделом на четири предузећа: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, „Србија воз“ а.д, „Србија карго“ а.д. и „Железнице Србије“а.д, проузроковаће и нову организацију Синдиката железничара Србије.
Новом организацијом СЖС највише промена претрпеће ЈСО СТП, који је састављен
из три друштва, па самим тим, новим Статутом биће подељен на три нове јединствене
синдикалне организације и то: ЈСО СП (саобраћајних послова), ЈСО ПР (превоз робе) и
ЈСО ПП (превоз путника).
Планирано организовање нових ЈСО,
проузроковаће организовање нових синдикалних организација: СО СП, СО ПР и СО
ПП. Овакав вид организовања је неопходан,
јер омогућава да свако у свом предузећу
остварује радно-правну заштиту у борби за
бољу будућност.

Међутим, нико не може, нити хоће да
забрани јединство синдикалних организација и јединствених синдикалних организација у сферама где им је заједнички
интерес: обележавање јубилеја, празника,
радничко – спортских сусрета, разних
манифестација ...
Из тог разлога, став Одбора ЈСО СТП је
да би, у будућности, требало заједнички
деловати и правилима о раду одредити како
ће то функционисати.
Овим путем, молим све председнике
синдикалних организација ЈСО СТП и
све запослене у саобраћајним пословима,
превозу робе и превозу путника да схвате
озбиљност тренутка и на време организују синдикалне организације које ће
паралелно бити везане за своје ЈСО.
Ј. Пијетловић

ЈСО СТП

MIZERNE OTPREMNINE

U

Великој сали зграде Железнице Србије, 8. јуна, одржан је састанак представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
(МГСИ), Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства привреде, „Железнице Србије“ а.д, „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д, „Србија Карго“
а.д, „Србија Воз“ а.д. и репрезентативних
синдиката на тему - Предлог критеријума за
утврђивање вишка запослених на бази добровољности.
На почетку састанка, саветница потпред-

седнице Владе МГСИ, Мишела Николић
информисала је присутне о активностима
које су се одвијале у претходном периоду
истакавши да су, на захтев репрезентативних синдиката, ресорна министарства доставила Предлог критеријума за утврђивање
вишка запослених на бази добровољности,
за сва привредна друштва у железничком
сектору. (Износ ће се рачунати као минимални износ отпремнине у складу са Законом о раду, увећан за 50%).
Николићева је на крају рекла да је висина
отпремнине одређена у зависности од средстава која су на располагању и да је захтев
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који су доставили синдикати нереалан, јер
изискује додатна средства. Председник
Радне групе репрезентативних синдиката,
Драган Ранђеловић сматра да то нису нереални захтеви, да од 2002. године железничари имају најмања примања и да би требало
да, макар у овом тренутку, Влада РС обрати
пажњу на железничаре и омогући адекватно
решавање вишка уз боље отпремнине од
понуђених.
Из тог разлога синдикати траже хитан
састанак са премијером и потпредседницом
Владе. Репрезентативни синдикати траже
брисање критеријума: „Резултати рада“ из
Предлога критеријума, због могуће слободе
шефова да у распону од 1 до 5 бодова,
оцењују ко ће остати, а ко бити вишак.
Репрезентативни синдикати не могу да
прихвате понуђени Предлог критеријума по
години стажа у предузећу (трећина бруто
запосленог увећана за 50%), јер ће запослени са мањим примањима бити знатно
оштећени.
Запослени са тридест година радног

стажа и бруто платом од 40.000,00 дин. би
добио отпремнину у висини од око 4.890€
(око 163€ по години стажа), док би запослени са бруто платом од 120.000,00 дин. добио
отпремнину у износу од око 14.640€ (око
498€ по години стажа).
Репрезентативни синдикати су заузели
став да неће учествовати у изради критеријума за утврђивање вишка запослених док
се не добију јасни и прецизни одговори о
условима под којим ће се вишку запослених
отказати уговори о раду.
Јасминко П.

ЈСО ЗС УП

VE]IM OTPREMNINAMA DO
SMAWEWA BROJA ZAPOSLENIH

P

оследњих месеци, од изласка последњег броја листа СИЖЕ, одржане су три седнице Одбора ЈСО.
Заједничка тема свих седница била је расправа о ткз. вишку запослених. Констатовано је да су усвојене систематизације по
друштвима неприхватљиве са становишта
чланова синдиката.
Исказивање ткз. вишка запослених урађено је паушално, без стварног сагледавања
потреба процеса рада у свим друштвима.
Такође је сасвим неприхватљив став појединих синдиката да се додатно смањење
броја извршилаца врши из корпоративних
служби.
Јединствен став Одбора ЈСО је да се евентуални вишак запослених решава по принципу добровољности уз отпремнине које би
биле исте за сва јавна предузећа у Србији.
Веће отпремнине биле би добар мамац за
одлазак из предузећа.

6

Циљни
задатак је
да се решава статус
запослених
на адекватан начин,
а не да се
стварају
социјални
случајеви
од радника
са железнице.
Став Одбора ЈСО је да је потребно
урадити нови Статут СЖС који ће уважити
реалност формирања нових друштава са
изналажењем добрих решења за боље
функционисање СЖС на свим нивоима
организовања.
Душан Василић

ЈСО СТП

RUMQANIMA PEHAR U
TRAJNO VLASNI[TVO

U

периоду од 21. до 24. jуна Бања Ковиљача и Сунчана река били су домаћини члановима синдиката ЈСО СТП
у организовању Семинара из области безбедности железничког саобраћаја, безбедности и здравља на раду, заштите
животне средине и екологије и тридесетих,
јубиларних радничко-спортских игара.
Око 200 чланова синдиката и десетак
гостију из синдиката Републике Српске, Македоније и федерације БиХ, искористило је
прилику да поред присуства семинару уживају у лепотама овог дела Србије и „подрињске лепотице“ Бање Ковиљаче и Етно
села „ Сунчана река“.
Организованим излетом за који је било
мало два аутобуса, учесници су обишли
околна места Вуков Тршић, Сунчану реку,
Мали Зворник, Царску цркву... и из сваког
места понели посебне утиске и емоције о
лепоти овог дела Србије. Дружење се
употпунило и традиционалним спортским

у малом фудбалу, шаху, стоном тенису,
пикаду и надвлачењу конопца.
Мора се напоменути да и овога пута, поред 200 учесника, није било ни једног инцидента нити повреде, што осликава ЈСО СТП.
Победници су сви заједно, јер се само тиме
може мерити искрено пријатељство и
заједништво учесника.
Најбољи конопаши су из Бачке, - Суботица и Сомбор. Најбољи у фудбалу, шаху и пикаду - учесници из Руме, а у стоном тенису,
такмичари из Ниша.
На крају спортског такмичења, прво место је заузела екипа из СО Рума. Трећи пут
узастопно им је припао прелазни пехар, овог
пута у трајно власништво. Друга екипа је из
Бачке, (Суботица и Сомбор), а трећа екипа
СО Ниш.
Растали су се добри пријатељи са поруком да се догодине у већем броју састану и
поново друже.
Пијетловић Јасминко
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убиларне двадесет пете радничко
спортске игре запослених у Сектору за
ТКП, одржане су од 14-17. јуна на
Златибору.
Добра атмосфера и спортски дух, више од
130 учесника допринели су да такмичења у
четири традиционалне дисциплине: малом
фудбалу, стоном тенису, шаху и надвлачењу
конопца, протекну у духу ферплеја.
Јанко Илић, власник ТУ ,,Ања Турс“ побринуо се да отварање игара протекне у
знаку јубилеја, уз помоћ чланова КУД ,,Златиборски ветерани“.
Игре је отворио помоћник директора
Сектора за ТКП, Драгомир Млађеновић.
Најуспешнији у стоном тенису биле су
Нишлије предвођене најбољим стонотенисером, Небојшом Петровићем.
Друго место освојила је екипа Суботице,
а треће Зајечара.
Узбуђења нису изостала ни на такмичењу
у шаху. После великих борби у такмичењу
по групама, уследио је, већ може се рећи,
традиционални финални меч између екипа
Ниша и Зајечара.
Прво место освојила је екипа Ниша, предвођена најбољим играчем Слободаном
Миленовим, који је са трона скинуо дуго
година најбољег шахисту, Сашу Гроздановића.
Друго место припало је Зајечару, а треће
Новом Саду.
Најатрактивнија спортска дисциплина,
надвлачење конопца, донела је велико изненађење. Новосадски дивови, после вишегодишње, неприкосновене владавине, морали су трон да препусте, ове године, добро
припремљеној екипи Ниша, коју је предводио најјачи конопаш Мирослав Манић.
Друго место заузела је екипа Зајечара, а
треће екипа Новог Сада.

Фудбалске мајсторије нису изостале ни овога пута
и поред чињенице
да је већина играча
у поодмаклим фудбалским годинама.
После одиграних утакмица по
групама, у финале
су се пласирале
екипе Ниша и Лапова.
Прва на циљ
стигла је екипа Ниша, предвођена
најбољим играчем
Драганом Ракићем
и голманом Сашом
Петровићем.
Друго место освојила је екипа
Лапова, која је у
финалу наступила
без повређеног, по
многима, тренутно, најбољег фудбалера ТКС, Бранислава Филиповића.
Милосав Миладиновић ,,Марадона“ из Лапова, са 12 постигнутих голова,
најбољи је стрелац турнира.
Треће место освојила је екипа из Зајечара.
Прво место у укупном пласману освојила
је екипа Ниша, друго место припало је екипи
Зајечара, а треће екипи Пожеге.
Свеукупни победник јубиларне 25. текаесијаде је екипа Ниша.

Екипа из Ниша
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На завршној вечери која је организована у
ресторану ,,Зовин цвет“, уручене су дипломе и пехари, најбоље пласираним екипама.
Уручене су и захвалнице, некадашњим и
садашњим синдикалним активистима за допринос у раду ЈСО ТКС.
Овогодишње сусрете обележио је најстарији учесник, седамдесет једногодишњи,
пензионисани прегледач кола и надзорник
Јован Јовановић из Новог Сада и најмлађа
учесница, дванаестогодишња Јована Ђомлија, ћерка прегледача кола из Шида, Мирослава Ђомлије .

Треба посебно нагласити да је већина
учесника спортских сусрета на Златибор
стигла из ноћне смене или се вратили са
игара одмах у службу. Генерално, сви учесници сусрета су, путем личних замена
узели учешће на јубиларним сусретима,
с обзиром да послодавац не одобрава,
као раније, плаћено одсуство.
Како год, заједничка порука свих учесника је: ,,Традиција се мора наставити, без
обзира на све“.
В. Радојевић

ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

SINDIKATI @ELEZNICE
- UJEDINITE SE

(СИЖЕ број 139, јул 2008.)

Овако сам писао 2008. године. Шта се променило осим броја
репрезентативних синдиката, процените сами
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ноги проблеми захватили су раднике и чланство. Како их решити и од
чега кренути? Велико је питање!
Први, али не и једини проблем је број синдиката у предузећу. У ЈП ,,Железнице Србије“ ,,активно је“ преко двадесет синдиката..
Три су репрезентативна. Они учествују у
свим ,,виталним стварима“- колико и како
одлучују, то је посебна прича. Где су остали
синдикати, чланство? Где и за кога они троше новце, чланарине, где припадају? Ко их
шта пита?
Последња три месеца, када су били разговори (читај: дописивања) у вези цене радног
сата, своје учешће (први пут) узели су заједно три репрезентативна синдикта. А остали, где су и шта раде? Они су очито задовољни и ценом радног сата и условима рада и ...
Нема снаге, нема јединства! Овако распарчани, слаби и нејаки синдикати у ,,Железницама Србије“ највише одговарају влади,
министарствима и пословодству. Докле овако будемо (не)радили, тако ће нам и битиништа.
Важно је бити ,,лидер“ и ,,имати своје стадо“- узимати новац који им припада по колективном уговору, све остало није важно.
Свеједно се ништа учинити не може. Е, господо драга, није истина. Да смо заједно,
уједињени, не би могло да се деси да о цени

радног сата неће нико да размишља, почев
од ,,техничке владе“ и министарства, па до
пословодства. Дописи, преписке упућени су
и новоформираној влади - па опет ништа.
Прође и други квартал, а плата иста. Мало је
фалило да буде и умањена - кажу због пробијања масе (читај: прековремених сати). И
опeт сви ћуте - а у предузећу преко двадесет
синдиката.
Важан је неки ситан интерес појединца
или ,,можда ситан интерес“? Дођимо себи,
оставимо ситна лидерства, ујединимо синдикате, направимо снагу! Осваримо намеру
и циљ- боље плате, боље услове рада и ...
Нису само ,,мали лидери“ криви, криво је
и чланство које иде у бројчано мање синдикате, по наредби или препоруци својих шефова- јер њима то одговара. А чланство, добије неки ваучер, ситно обећање и велику
лаж - а плате, услови рада, а...Тога нема и
неће ни бити, ако овако наставимо.
Зато вас позивам и молим- синдикати на
железници, уједините се!
Душан Василић
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SVETI CAR KONSTANT IN I CARICA JELENA
Усвечаном амбијенту ресторана хотела „Славија“ у Београду, Синдикат железничара Србије је 3. јуна обележио своју крсну славу, Свети цар Константин и царица Јелена.
Поред чланова СЖС, славску свечаност су својим присуством удостојили, како многобројни гости из иностранства, тако и
представници пословодстава сва четири предузећа Железница Србије.
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Поштоване колегинице и колеге,
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вога пута немам припремљен текст и
унапред најављујем једно крајње
спонтано писаније из једног простог
разлога, а то је неизвесност изласка овог
листа и то у временском смислу. Већ дуже
време текстови у Сижеу не прате време, па
самим тим губе на својој актуелности.
Искрено, осећам благу жал због тога, јер
би Сиже требало да буде један веома значајан елемент корпоративног идентитета и
имиџа наших синдиката, на крају крајева и
предузећа за која радимо. Бојим се да редуковани изласци овог листа имају много тога
заједничког са реалном сликом стања синдиката, предузећа, свега што нам се дешава. По
мом скромном мишљењу лист за који пишемо би требало да буде нека врста споне
између руководилаца синдиката и њихових
чланова, између запослених и оних који их
предводе и на крају између самих запослених. Требало би да правовремено и благовремено пружа поуздане, проверене и тачне
информације и онима који до њих не могу
лако доћи. На жалост, та функција се потпуно изгубила, тако да је смисла за његово
излажење све мање. Надам се, али заиста
најискреније да се исто неће десити и са
синдикатима. Хоћу рећи, надам се да неће
изгубити свој смисао и суштину постојања.
Или можда већ јесу? Ево, не знам. Шта ви
мислите?
Сви смо чули какве су нам услове понудили за, такозвани, социјални програм.
Добри услови, нема шта. Добри свака част,
преживећемо неко време. А за после, кога
брига. Никада нам није ни била блиска идеја планирања и размишљања на дуге стазе.
Све то не би ни било тако страшно да у
понуђеном нема толико дискриминације.
Да, добро сте прочитали. За мене је то
дискриминација. Велика Повеља о слободама и људским правима је написана још
1215. године. Намерно истичем годину. Шта
се нама данас нуди у 2016. години? У 21.
веку? Нуди се тотална дискриминација оних
који не припадају интелектуалној елити.
Хоћу рећи, што мање школе имаш, мање ћеш
и новца добити као отпремнину. Какав дар
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од државе, владе, предузећа. Да се разумемо, ништа се специјално не нуди ни онима
са мало већим школама, али у односу на
обичног радника, бар није толико понижавајуће и увредљиво. У осталом, не знам ни
чему се чудим. Годинама уназад се желудац
школованијих сматра свиленијим. Бар кад се
ради о суми која је била намењена за топли
оброк. Да не причам о режијским картама и
вожњи првом класом. Ви са факултетом
напред, а ви остали... жалим случај. Онда се
смејемо и чудимо кад путујемо преко границе, па видимо таблу са натписом ЕУ и НЕ
ЕУ. Некако се осетимо грађанима другог
реда. А шта ми овде радимо, односно шта
нам се ради? Видећемо шта ће се на крају
догодити. Надамо се најбољем. Надамо се да
ће они који нас предводе успети да препознају своју шансу у предстојећим дешавањима. Кад кажем шанса, мислим на шансу
да поврате изгубљено поверење и залутали,
избледели смисао. Надамо се да ће
оправдати своје улоге лидера и да неће
дозволити да било чији рад и године, деценије проведене у овом предузећу буду
обезвређене. Само се надамо и пружамо
подршку. Посматрамо. Гледамо и ослушкујемо. Па, господо изволите! Не можемо се
више освртати на приче пре и после поделе.
Доста је било тога. И Велика Британија је
отишла из ЕУ, па није било смака света.
Мада се очекује...
Ето, толико од мене драги моји овај пут...
не знам када ће бити следећи, али до тада као
и увек, нека нам је свима срећно!!!
Г. Лукић

OP[TINE JUGA SRBIJE TRA@E
OPSTANAK PRUGE
NI[-DOQEVAC-MERDARE
извор: БЕТА
припремила: В.А.

Железнице Србије спроводе рационализацију у циљу смањења броја нерентабилних
пруга по Србији, изјавио је у Прокупљу директор Сектора за саобраћајне послове у
предузећу „Инфраструктура железнице Србије“, Милан Максимовић
Он је на састанку са председницима општина нишавског и топличког округа
разговарао о пружној линији Ниш-Дољевац-Мердаре, дужине од 88 километара.
„У складу са Законом, понудили смо локалним самоуправама да сопственим
средствима преузму управљање железничком инфраструктуром на својој територији“,
казао је Максимовић агенцији Бета.
Он је оценио да је у интересу свих да се пруге по Србији не гасе, али и да је неопходно
да оне буду у функцији и рентабилне.
Представници општина топличког и нишавског округа су указали да је тај железнички
правац од животног значаја за становнике ове регије, те га никако не треба укидати, али су
рекли и да локалне самоуправе нису у могућности да финансирају железнички саобраћај.

ZAJEDNI^KA STANICA SA MAKEDONIJOM,
извор: МОНДО/ТАНЈУГ
KRA]E PUTOVAWE
припремила: Вера Арсенијевић
Србија и Македонија потписале протокол за
успостављање заједничке станице у Табановцима
Србија и Македонија потписале су у Београду пет протокола којима се омогућава
успостављање заједничке станице у Табановцима, што ће значајно скратити време
путовања железницом и царинске процедуре на граници две земље.
Успостављање заједничке станице, „one stop shop“, за обе земље скратиће прелаз
путничких возова у просеку за 30 минута, саопштено је из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Како је наведено, значајно ће бити убрзана и
процедура царињења робе, јер ће се возови само једном заустављати.
Наиме, уместо досадашње две граничне испоставе, у Прешеву и Табановцима,
предвиђено је успостављање јединствене станице на македонској територији, у којој ће
бити смештене све граничне службе две државе.
Протоколи су потписани између надлежних институција Србије и Македоније, и
регулишу сарадњу граничних полиција, царинских, фитосанитарних и ветеринарских
органа, као и организацију железничког саобраћаја на граничној прузи у заједничкој
граничној станици Табановце.
Потписивање протокола о успостављању заједничког железницког прелаза на српскомакедонској граници део је активности које су премијери Западног Балкана дефинисали
августа 2015. године у Бечу, у циљу бржег и ефикаснијег инфраструктурног повезивања у
региону.

13

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

" ZAJEDNI^KO DELOVAWE I RAD NA
EVROPSKOJ OBNOVI: UKQU^IVAWE
RADNIKA U BUDU]NOST KOMPANIJE
KAO TEMEQ NAPRETKA"

U

Мадриду је 25. и 26. маја 2016.
године, у организацији ETF i EWC
Syndex одржана Конференција:
„Заједничко деловање и рад на европској
обнови: укључивање радника у будућност
ком-панија као темељ напретка,.” уз учешће
представника компанија (запослених) и
синдиката из држава ЕУ и држава кандидата
за чланство у ЕУ, међу којима је била и
делегација СЖС.
Активности током дводневног рада биле
су презентације, дискусије и активности
радних група које су последњег дана презентовале свој рад на теме:
- Формирање посебног тела за преговоре
- Преговори о Споразуму европског радничког савета (EWC)
- Поновни преговори око измена и допуна
првобитног споразума
- Одређивање синдикалног координатора
- Одређивање финансијског / правног
стручњака
- Прикупљање још информација о компанијама
- Развијање мреже између чланова EWC и
чланова синдиката у компанијама
- Наставак усавршавања о EWC у правном
оквиру
- Усавршавање страног језика
- Ојачавање синдиката у компанији ради
снажнијег заједничког деловања
- Побољшање дијалога са управом
- Изналажење више извора ради постизања циљева
- Борба против нетипичних активности;
-Утицање на одлучивање управе/менаџмента;
- Проналажење других алтернативних начина за реструктурирање компанија и
друго;
Главне теме због којих су се представници на семинару срели, расправљали и
размењивали мишљења су биле на који
начин организовати састанке, утврђивање
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мреже и размена података, сусрети са
радницима и сусрети са менаџментом, ради
постизања циљева синдиката и добробити
запослених. Главне карактеристике рада су,
на пример, подршка од стране ETUF и
Syndex, финансијска подршка и помоћ,
потребе за електронском комуникацијом,
буџет и превођење.
Пре свега, превоз и његове предности у
Европи као и утицај на процес рада, која
врста друштвене хармонизације је потребна
ради побољшања овог сектора у Европи.
Раст транспорта се одиграва на динамичан
начин у Европи. Он је сектор који је кључан
за економију и остварује 4,8% од БДП у 28
земаља ЕУ или зарађује 548 милијарди евра
и ствара 11 милиона радних места (5% од
укупног броја радника у ЕУ).
Од 1995. године превоз се увећао, у
превозу путника за 20%, робе за 25% и
повећао укупан БДП за преко 30% (изузев у
време економске кризе 2008./2009.).
Уколико се овакав тренд настави као до сада,
број путника ће бити већи за 50% у Европи
до 2050. године, према студијама урађеним у
Француској и ЕУ, док ће увећања превоза
робе бити већа до 80%.
12,900 km је просечан број километара
који су Европљани прелазили 2010. године.
Приватни аутомобиле је омиљено превозно
средство појединаца (за путовања по
крајевима где живе и раде и у слободно
време) и чини скоро 74% укупне пређене

раздаљине. Следи авион са 8%, аутобуси и
мини бусеви са око 8%, воз са 6%, мотори и
скутери, трамваји, метрои и водени превоз.
Што се тиче превоза робе, 50% терета се
превози друмом, а камиони су и даље
доминантан начин транспорта за краће
релације. Затим следе бродови и возови за
превоз робе, превоз унутрашњим воденим
путевима, гасовод и карго авиони.
Активности у превозу путника су у порасту, док је то мање у случају превоза робе.
Развој друмског и железничког путничког
превоза варира и зависи од земље до земље.
У северној и централној Европи, он је
генерално већи, у поређењу са европским
укупним просеком где се више користе
аутобуси. Такође, у земљама источне Европе
и на крајњем југу Европе, удео превоза
железницом је мањи од аутобуског превоза,
због лошије железничке инфраструктуре
(Грчка, југ Италије и Португалија).
Процес либерализације транспорта у
Европи је у току и то је одлука главних

актера у одлучивању у ЕУ или званичних
тела институција, ради поједностављивања
кретања путника и робе као и подстицања
конкуренције на тржишту на општем европском нивоу. Ипак, све ово се не може
постићи без радне снаге, уколико се радницима не дају гаранције за њихове услове
рада.
У разним државама ЕУ, социјално одбацивање или социјални дампинг, постао је
последица значајних разлика у друштвеним
стандардима. Овај правац је ојачао због
законских одредби које се понекад примењују несавесно и охрабрују неке компаније
да унајмљују погрешне раднике са недостатком квалификација, неовлашћено пребацивање запослених у дуге секторе, што све
захтева стриктно примењивање закона ЕУ
који су најзначајнији за побољшање радних
услова и гарантовање права радника.
Драган Ћирић
Слободан Стојковић
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ЗАНИМЉИВОСТИ

РЕКЛИ СУ О БИРОКРАТИЈИ

Припремио: Владимир Радојевић

*„Свака револуција испари остављајући за собом муљ нове бирократије.“ - Франц
Кафка, чешки књижевник
*„Бирократија је дивовска моћ, вођена пигмејском снагом.“ - Оноре де Балзак,
француски писац
*„Бирократија се шири како би изашла у сусрет надирућој новој бирикратији.“ - Оскар
Вајлд, ирски књижевник
*„У бирократској хијерархији сваки службеник нагиње томе да се издигне до свог
нивоа неспособности.“ - Александар Блок, руски песник
*„Савршени бирократа свуда је човек који не успева да донесе ниједну одлуку побегне
од сваке одговорности.“ - Брукс Еткинсон, амерички новинар и писац
*„Док критику одозго бирократија онемогућава вештином лукавог полтрона, на
критику одоздо одговара брутално деспотски.“ - Андрија Крешић, српски филозоф)
*„Има нешто у битократији што не воли поезију.“ - Гор Видал, амерички књижевник
*„Преко је потребно да му покажете неки акт, јер вам другачије неће веровати да
постојите.“ - Иља А. Иљаф, руски хумориста
*„Тајна је општи дух бирократије.“ - Карл Маркс, немачки филозоф

ЧЕФОРИЗМИ

Чедомир Ј. Митић

MМој случај је за Гиниса. Живим само од плате, а још сам жив.
MЗнам човека, никада не лаже, а никада не говори ни истину.
MЖивимо катастрофално, али стабилно.
MЈа увек говорим у своје име. Онако како ми послодавац напише.
MИ велики људи су у почетку били мали.
MБрате, није фора у томе да ли живиш! Него како живиш.
MНи бесмртнима данас није лако. Осуђени су да вечно живе.
MГосподо, проблеме наталитета решавајте на терену „тет а тет“, а не за зеленим
столом.
MКод нас у Србији је тако - и кад нема има да има.
MСрбија је лоша мајка. Никако да нађе начин да прикупи своју децу расуту по белом
свету.
MНема више другова, нема пионира, а нема више ни бригадира. Одавно је отишао и
друг Броз, а чини ми се са њим и наш последњи воз.
MЗа прави тренутак, увек је прави тренутак.
MБрате, уопште не капирам фору: Сви гледају своја посла, а овамо незапослени.
M2020. стижемо у Европу, изјавио је ВУЧИЋ на митингу у Сремској Митровици. А
шта ако воз закасни?
MЗагреб прети Београду успоравањем пута ка ЕУ. Па, не морамо ми преко Загреба у
ЕУ – променимо руту.
СИЖЕ • Лист синдиката железничара Србије • Оснивач и издавач: Синдикат железничара Србије
Главни и одговорни уредник: Драган Ранђеловић • Адреса: 11000 Београд, Немањина 6
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
На седници одржаној дана 19.07.2016. године,
Комисија за фонд солидарности радника донела је следећу:

О Д Л У К У
1. Одобравају се позајмице члановима СЖС-а, за месец ЈУЛ 2016. године,
по списковима достављеним из ЈСО и то:
БРОЈ
РБ
НАЗИВ ЈСО
ИЗНОС
ПОЗАЈМИЦА
1. ЈСО СТП
209
4.180.000,00
2. ЈСО ЗОП
149
2.980.000,00
3. ЈСО ЗОВС
3.860.000,00
193
4. ЈСО ЕТП
1.680.000,00
84
5. ЈСО УП-ЗС
1.240.000,00
62
6. ЈСО ТКС
1.000.000,00
50
7. ЈСО ВВ
1.060.000,00
53
УКУПНО:
16.000.000,00
800
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 ЈУЛ 2016. године, на састанку одржаном 19.07.2016. године
Ред.
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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

ПРЕЗИМЕ ИМЕ

ЈСО

ИЗНОС

Kалкан Драган
Савић Цмиљка
Бургић Сања
Ранђеловић Љиљана
Живковић Станичић Славица
Морошан Радован
Лукин Миросалв
Павловић Милош
Захарић Божо
Толицки Илонка
Танасин Гордана
Селаковић Зоран
Миловановић Радосав
Станковић Саша
Станковић Саша
Милановић Слободан
Пешић Ратко
Ковач Недељко
Вишнеи Снежана
Косјер Никола
Драгићевић Милан
Петровић Живомир
Митровић Родољуб

СТП Панчево
ОКП Београд
СТП Београд
СТП Београд
СТП Ваљево
СТП Зрењанин
СТП Зрењанин
СТП Суботица
ЗОВС Рума
ЗОВС Кикинда
ЗОВС Нови Сад
ЗОВС Пожега
ЗОВС Београд
УП-ЗС Београд
УП-ЗС Косово Поље
УП-ЗС Лапово
ЕТП Краљево
ЗОП Зрењанин
ЗОП Зрењанин
ЗОП Нови Сад
ЗОП СР.Митровица
ЗОП Ваљево
ЗОП Ваљево
У к у п н о:

15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
11.200,00
9.000,00
7.500,00
15.000,00
6.000,00
4.200,00
15.000,00
6.500,00
15.000,00
15.000,00
7.000,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
6.000,00
15.000,00
269.400,00

Напомена: Миловановић Радосав, грешка у обрачуну у јуну месецу 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ
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" Требало би до даљњег
забранити све говоре.
Нека свако уради оно
што је хтео да каже."
Δушко Радовић

