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БЕОГРАД-БАР, ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ ПРУГЕ

РЕЧ УРЕДНИКА

NE ODRI^IMO
SE PRUGA!

U

кинути пружни правци тешко се
активирају, не треба их олако
укидати. Врло је необично да се на
списку пруга за укидање налазе и путни
правци који су у важећој стратегији развоја
железничког саобраћаја, означени као приоритет за реконструкцију.
По тој стратегији је планирана већа мрежа пруга, реконструкција, електрификација
постојећих, као и изградња другог колосека, у циљу већих брзина, а не њихово
укидање (привремено обустављање саобраћаја).
Зато и јесте велики проблем то што смо
поступили по директивама Светске банке и
формирали четири акционарска друштва:
Инфраструктура железнице Србије, Србија
воз, Србија карго и Железнице Србије.
Светску банку не интересује дугорочна
економска, саобраћајна или демографска
политика Србије, већ краткорочна екстерна
ликвидност Србије у циљу наплате својих
пласираних средстава.

У неком будућем периоду, ти пружни
правци који су тренутно нерентабилни,
биће врло битни за развој и опоравак привреде Србије.
Проблем решавања губитака железнице
се не решава укидањем пруга и отпуштањем запослених, већ економисањем многих узрочника хронично лошег управљања
железницом, деценијама уназад.
Многим становницима Србије, пруга је
од животног значаја, посебно у сиромашнијим пределима и њихово укидање би
угрозило економски и демографски опстанак.
Истовремено, укидање би директно било у супротности са напорима за јачање
социјалне кохезије и равномеран развој
Србије.
И, на крају, још један апел одговорнима!
ДОБРО РАЗМИСЛИТЕ ПРЕ ДОНОШЕЊА КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ!!!

ПРЕДСЕДНИК СЖС
Драган Ранђеловић
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ЈСО ЗОВС

NOVI STATUT - EFIKASNIJI
SINDIKAT @ELEZNI^ARA SRBIJE

S

индикат железничара Србије је у
складу са променама у организацији
и функционисању „Железнице
Србије“ а.д. кроз поделу на четири
независна и у пословању самостална
акционарска друштва, на Скупштини
одржаној 28. јула усвојио нови Статут
Синдиката железничара Србије.
Основни разлог за усвајање новог
Статута је потреба да СЖС свој рад, деловање и организациону структуру прилагоди насталим променама, у циљу ефикаснијег остваривања права и интереса својих
чланова у новооснованим друштвима.
У оквиру Синдиката железничара Србије,
као сложене организације за територију
Републике Србије, деловаће: Синдикат железничара „Инфраструктура железнице
Србије“ у Друштву за одржавање инфраструктуре Железнице Србије а.д., Синдикат
железничара „Србија Воз“, у Друштву за
железнички превоз путника „СРБИЈА ВОЗ“
а.д., и Синдикат железничара „Србија

Карго“, у Друштву за железнички превоз
робе „СРБИЈА КАРГО“ а.д.
Синдикат железничара Србије, као
„кровна“ организација, обједињаваће рад
новонасталих синдиката у поменутим
друштвима и решаваће питања од заједничког интереса за све делатности.
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.
Новом организацијом СЖС, садашњи
ЈСО ЗОВС, чији чланови су запослени у
Друштву за железнички превоз путника
„СРБИЈА ВОЗ“ а.д. и Друштву за железнич-
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ки превоз робе „СРБИЈА КАРГО“ а.д.
подељен је на два дела: ЈСО ЗОВС „Србија
Воз“, који ће деловати у Друштву за железнички превоз путника „СРБИЈА ВОЗ“
а.д. и ЈСО ЗОВС „Србија Карго“, који ће
деловати у Друштву за железнички превоз
робе „СРБИЈА КАРГО“ а.д.
На једанаестој седници Одбора ЈСО
ЗОВС одржаној 4. августа Одбор је у складу
са чланом 126. Статута СЖС, за вршиоца
дужности председника ЈСО ЗОВС „Србија
Карго“ именовао Радисава Ђорђевића. Он
ће на месту предсeдника ЈСО ЗОВС „Србија
Карго“ остати до спровођења ванредних
избора у СЖС.
Такође на основу члана 126. Статута
СЖС, Дејан Миловановић који је предсeдник ЈСО ЗОВС, обављаће функцију
председника ЈСО ЗОВС „Србија Воз“.

ODMI^E
REFORMISAWE
@ELEZNICE

У Складу са чланом 126. Статута СЖС,
Извршни одбор СЖС именовао је и вршиоце
дужности новонасталих синдиката који
делују у оквиру СЖС. За вршиоца дужности
председника Синдиката железничара „Инфраструктура железнице Србије“ именован
је Драгослав Антић, садашњи предсeдник
ЈСО Грађевинске делатности. За вршиоца
дужности председника Синдиката железничара „ Србија Воз“, именован је Дејан
Миловановић, садашњи председник ЈСО
ЗОВС, а за вршиоца дужности председника
Синдиката железничара „Србија Карго“,
именован је Радисав Ђорђевић, садашњи
заменик председника ЈСО ЗОВС.
На наведеним функцијама, као вршиоци
дужности именовани ће остати до спровођења ванредних избора у СЖС.
Д. М.

извор: ФоНет
припремила:
Вера Арсенијевић

„Показали смо како је могуће реализовати инфраструктурне пројекте и у компликованим околностима и то искуство могуће је искористити за генерално ефикасније
управљање пројектима у Србији“, рекла је Михајловић.
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, на
састанку одржаном 21. септембра, упознала је делегацију ММФ, коју су предводили
шеф мисије за Србију Џејмс Руф и стални представник у Београду Себастијан Соса, са
предузетим активностима на реформисању железнице у делу смањења броја запослених и рационализације мреже пруга.
Истакла је да су сва четири железничка предузећа усвојила планове оптимизације за
смањење броја запослених, а још се воде разговори о финансирању трошкова линија са
нижим степеном рентабилности, за чије одржавање постоји интерес локалних
самоуправа и компанија.
Кад је реч о капиталним пројектима планираним за 2017. годину, Михајловић је
истакла да ће Министарство наставити реализацију текућих пројеката, пре свега на
Коридору 10 и 11 и на железници, уз започињање реализације нових, укључујући
изградњу ауто-пута Сурчин-Обреновац и модернизацију и реконструкцију пруге
Београд-Будимпешта, на деоници Стара Пазова-Нови Сад.
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ЈСО ЗОВС

PRISTOJNIM OTPREMNINAMA
DO DOBROVOQNOG SMAWEWA
BROJA ZAPOSLENIH

O

д изласка последњег броја листа
СИЖЕ одржане су четири седнице
Одбора ЈСО ЗОВС. Главна тема на
свим седницама била је расправа о
понуђеном Програму за решавање вишка
запослених. Као резиме увек се наметао
закључак, да предложени Програм, за синдикат није прихватљив.
Исказивање вишка запослених урађено
је паушално, без сагледавања стварних
потреба процеса рада, поготово у ЗОВС-у.
Јединствен став Одбора ЈСО је да се
евентуални вишак запослених решава по
принципу добровољности, уз отпремнине
које би биле, бар мало, пристојније од
понуђене варијанте, како се од радника
који су принуђени да напусте фирму не би
створили социјални случајеви.
Репрезентативни синдикати су у предходном периоду, у разговорима који су
вођени са представницима Владе Републике Србије и пословодства као и са
потпредседницом Владе, ресорном министарком Зораном Михајловић, изнели низ
примедби на понуђени предлог Програма
решавања вишка запослених. Али, готово
ниједна примедба није усвојена.
Нису испуњени услови предвиђени
чланом 154. Закона о раду, који дефинишу
обавезу послодавца да пре доношења
Програма за решавање вишка запослених,
у сарадњи са репрезентативним синдикатима код послодавца и републичком
организацијом надлежном за запошљавање, предузме одговарајуће мере за ново
запошљавање вишка запослених. Ова
законска одредба је битна, зато што је њен
циљ да се питање вишка запослених реши
што безболније по запослене, њиховим
ангажовањем на другим пословима унутар

друштва у коме су запослени или у другим
друштвима у железничком сектору, тако
што би се извршила њихова преквалификација или доквалификација.
У радној верзији Програма за решавање
вишка запослених, није примењен став 1.
тачка 3. члана 155. Закона о раду, који каже
да Програм нарочито садржи квалификациону структуру, године старости и
стаж осигурања запослених који су вишак
и послове које обављају, већ је само
наведен укупан број запослених, планирани број запослених на крају 2016.
године, као и број запослених којима ће у
поступку реализације Програма престати
радни однос отказом уговора о раду, у
складу са чланом 179. став 5. тачка 1.
Репрезентативни синдикати не прихватају предвиђену висину отпремнина у
износу од 200 евра за сваку навршену
годину рада, јер би се запослени којима би
се по предложеној висини исплатила
отпремнина нашли у веома неповољном
положају. Била би им угрожена егзистенција, уз малу могућност новог
запошљавања. Добијена средства, која би
за запосленог са рецимо 35 година радног
стажа износила 7000 евра, недовољна су за
покретање неког приватног бизниса.
Великом броју запослених из ове категорије недостајало би десет и више година
до испуњавања услова за превремену
пензију.
На дванаестој седници Одбора ЈСО
ЗОВС одржаној 31. августа, којој су присуствовали директор сектора ЗОВС у
Друштву за железнички превоз путника
„Србија Воз“, Милан Савић и директор
сектора ЗОВС у Друштву за железнички
превоз робе, Новица Момчиловић, изнето
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је низ примедби и негативних констатација
на радну верзију Програма за решавање
вишка запослених.
Зоран Кириџић, је истакао да ми у овом
тренутку не знамо која је циљна група запослених која би била проглашена технолошким вишком, ако се природним одливом и принципом добровољности не добије
довољан број запослених за одлазак из
предузећа.
Радисав Ђорђевић, је изнео примедбу да
предлог систематизације у „Србија Каргу“
није рађен како треба. Требало је прво видети шта ми можемо и хоћемо, колики су
нам капацитети. Добро је што је прва фаза
добровољност. Ми се боримо да Програм
решавања вишка запослених буде што
повољнији за запослене у финансијском
смислу, јер што је он повољнији, запослени
ће нам бити задовољнији. Самим тим више
њих ће се пријавити за добровољни одлазак из фирме. У том случају ми до стања
технолошког вишка нећемо ни доћи.
Милисав Живановић, је изнео примедбу
на Критеријуме за утврђивање вишка
запослених, и поставио питање, да ли је
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тачно да ће шефови на терену сами да
оцењују радни учинак запослених и да
одлучују ко је од запослених на неком
радном месту на коме је утврђен вишак
извршилаца задовољио, а ко није и ко
треба да буде проглашен технолошким
вишком? Мишљења је да Програм омогућава да у фази оцењивања преовлада
субјективни став непосредног руководиоца, односно лица које буде утврђивало
радни учинак запосленог.
Драган Марјановић, поставља питање,
шта ће бити са запосленима из Новог Сада
који су радници „Србија Воза“, тренутно
припадају КЕО и КЕГ-у и нису систематизовани у новом предлогу систематизације, а ниједан од њих нема услов ни
за старосну, ни за превремену пензију?
Директори су између осталог навели да
ће се Програм решавања вишка запослених
одвјати у неколико фаза. Прва фаза ће
свакако бити критеријум добровољности.
Запослени који је утврђен као вишак на
пословима на којима има више извршилаца
и добровољно се пријави за престанак
радног односа има приоритет. У случају да

се не пријави потребан број запослених,
предвиђен Програмом, прешло би се на
другу фазу у којој би запослени на основу
критеријума предвиђених Програмом били
проглашени технолошким вишком. Треба
рећи и то да је ту и природни одлив.
Милан Савић, директор сектора ЗОВС у
Друштву за железнички превоз путника
„Србија Воз“ је одговарајући на питање
Драгана Марјановића ракао да су
запосленима у КЕО и КЕГ Нови Сад,
нуђена нека радна места у Батајници. Они
то нису прихватили и имају, наравно, право
да не прихвате. Било је размишљања да им
се понуди Зрењанин, али за сада то није
могуће, док се не види колико ће се

запослених у Зрењанину добровољно
пријавити за одлазак из фирме, и која би
радна места остала слободна.
Дејан Миловановић, председник ЈСО, је
закључујући расправу, између осталог
истакао да је предложени Програм
решавања вишка запослених у железничким предузећима у великој мери за
синдикат неприхватљив и да је главни
проблем висина понуђене отпремнине у
тачки 2.2. Сматра да би се по принципу
добровољности пријавило више запослених када би отпремнина била адекватна, па
можда не би ни морали да проглашавамо
технолошке вишкове, што је у суштини и
наш главни циљ.
Д. Миловановић

СКУПШТИНА СЖС

USVOJEN STATUT
Дуго најављивани Статут СЖС, коначно је донет на Скупштини СЖС, одржаној 28.
јула у Београду.
Председник Ранђеловић је присутне чланове Скупштине упознао са разлозима због
којих је морао да се донесе нови Статут, истакавши да је ово прелазно решење, а нови
Статут неопходно је донети због организационих промена у предузећу.
Нова организација СЖС је неопходна, морамо заједнички деловати, а радити и
мењати, ако нешто не ваља, нагласио је Ранђеловић и позвао чланове Скупштине да
прихвате предложени Статут.
Од 57 чланова, Скупштини је присуствовало 43 члана.
Статут је једногласно усвојен.
В.Р

Посетите наш сајт: www.szs-railsyn.org
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ЈСО СТП

NEPRIHVATQIV PROGRAM ZA
RE[AVAWE VI[KA ZAPOSLENIH

T

ридесетог августа одржана је седма
седница Одбора ЈСО СТП којој је,
поред чланова одбора, присуствовао
генерални секретар СЖС Предраг Спасић.
Јасминко Пијетловић, председник ЈСО
СТП је упознао присутне са актуелним
дешавањима у СЖС и акционарским
друштвима у ЖС.
Највише дискусије базирано је на План
и програм решавања вишка запослених
који су председници синдикалних организација пре одржавања састанка добили
путем електронске поште, а на самом састанку и у писаном облику.
Из дискусија: Драгана Петровића,
Дејана Ђорђицовића, Снежане Богдановић
и Горана Марковића закључено је да је пре
доношења коначног програма неопходно
урадити Правилник о организацији и систематизацији радних места, који би дао
смернице запосленима чија радна места не
буду систематизована, да размисле о
преквалификацији, доквалификацији или
пријављивању за добровољни одлазак уз
отпремнину.
Доста се дискутовало и о периодичним
испитима и закључено је да, ако је то
обавеза пословодства, онда нека се
спроводи само за запослене који учестало
праве пропусте, а не за све запослене. Тиме
би се направила уштеда предузећима.
На крају су председници синдикалних
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организација добили задужења да до
следеће седнице доставе имена в.д. председника синдикалних организација за ЈСО
СП, ЈСО ПР и ЈСО ПП који нису изабрани
у 2015. години.
Двадесет деветог септембра одржана је
осма седница Одбора на којој су присуствовали председник СЖС Драган Ранђеловић и генерални секретар Предраг
Спасић.
После усвајања записника и дневног
реда, председник ЈСО Јасминко Пијетловић
упознао је чланове Одбора са дешавањима
између две седнице, а потом реч дао генералном секретару СЖС Предрагу Спасићу
који је детаљно говорио о Плану и програму за решавање вишка запослених.
У дискусије су се активно укључивали:
Момчило Милојевић, Дејан Ђорђицовић,
Живомир Јовановић, Живота Тодоровић,

Горан Марковић, Драган Петровић, Цвијо
Опарница, Срђан Ерић ...
Након дискусије закључено је да се
подрже активности СЖС и других репрезентативних синдиката на побољшању
програма који је достављен од стране
предузећа ЖС.
На седници су донете ослуке о броју
чланова одбора па ће у наредном периду
ЈСО СП имати 21 члана, ЈСО ПР 17 и ЈСО
ПП 15 чланова.
У све три одлуке тачно је наведено
колико која синдикална организација броји
чланова за ЈСО којој припада.
Поред ових одлука подржава се одлука

Комисије Фонда солидарности СЖС, којом
је одређено да се приликом додељивања
позајмице попуни одређени образац који
обавезује примаоца да ће приликом исчлањења из СЖС или напуштања предузећа
по било ком основу, остатак дуга за позајмице вратити у целости.
Пошто је већина председника синдикалних организација испоштовала задужења са претходних седница и доставила
имена и презимена в.д. председника нових
СО, речено је да ће по комплетирању свих
в.д. председника, сваки ЈСО заказати своју
посебну седницу.
Јасминко Пијетловић

СО СТП РУМА

DA LI PROVERA ZNAWA
SAMO ZA POJEDINCE?

[

естог септембра одржана је
седница Одбора Синдикалне
организације СТП Рума на којој
је, поред чланова Одбора, присуствовао
председник ЈСО СТП Јасминко Пијетловић.
У уводном излагању председник СО,
Горан Марковић, упознао је чланове Одбора са актуелним дешавањима у СЖС
везаним за реорганизацију СЖС, ЈСО и
синдикалних организација.
Став чланова Одбора, у вези синдикалне реорганизације, је да ће настојати
задржати заједништво без обзира на различитост предузећа која делују у железницама Србије.
Пијетловић је своје излагање усмерио
на Програм решавања вишка запослених и
у писаном материјалу члановима Одбора
доставио програм свих предузећа. На
многобројна питања је одговорио, а на
преостала ће у року од седам дана да
достави одговор у писаном облику.
На крају седнице донети су закључци

да СО СТП Рума у потпуности подржава
активности СЖС у вези доношења одлука
о решавању вишка запослених.
Неопходно је, такође, са пословодством
хитно разговарати о набавци заштитне
одеће и обуће и свакодневно наглашавати
да поједини запослени више година не
добијају заштитну одећу и обућу, тако да
послове обављају непрописно одевени,
што директно доводи у питање њихову
безбедност, а одговорност непосредних
руководилаца стално расте и доводи до
угрожавања процеса рада.
Такође, захтева се од руководства синдиката да хитно разговара са пословодством о провери знања – периодичним
испитима.
Ниједан ванредни догађај није настао
услед непознавања прописа, већ због површне примене прописа, те за појединце
који праве исте или сличне пропусте треба
вршити проверу знања, а не за све запослене, што би учинило велике уштеде за
.
предузећа.
Ј.П.
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РСИ ЈСО ЗОВС

NOVOSA\ANI PRE SVIH

B

ања Ковиљача, хотел „ПОДРИЊЕ“
и етно село „СУНЧАНА РЕКА“
пружили су гостопримство члановима Синдиката ЈСО ЗОВС, који су
на једном од прошлих састанака донели
одлуку, да бораве код њих.
Разлог боравка је била Tематска конференција о безбедности железничког
саобраћаја, а уједно и одржавање двадесет
и четвртих радничко - спортских игара.
Одабрали смо месец јул, а термин од 20. до
23.јула и мислим да нисмо могли боље.
Време сунчано, температура пријатна,
амбијент прелеп, Бања Ковиљача у својој
лепоти и раскоши. Био је то добар
предзнак, да ће и игре такве бити.
Нешто више од 170
чланова ЈСО ЗОВС
пристигло је у Бању
Ковиљачу, да на кратко
забораве на све проблеме и тешкоће на
радним местима и да у
ова два, три дана, дају све од себе на спортским борилиштима,
али наравно све у границама дозвољеног и у
духу онога, што се зове
ФЕРПЛЕЈ .
Ни једног тренутка
нису заборавили, нити
испустили из вида да Екипа Земун
су дошли да се спортски надмећу, да прошире своја пријатељства и стекну нова познанства и да са
ових сусрета оду препуни импресија.
Отварање РСИ обављено је 20. јула
у 9 часова испред хотела „ПОДРИЊЕ.“
Након уводних речи председника одбора за
организацију Кириџић Зорана и представника домаћина Вере Ивановић, присутнима се, уз биране речи, обратио председник ЈСО ЗОВС Дејан Миловано-вић.
Након њега, игре је прогласио отвореним
Драган Божић, заменик председника СЖС.
Такмичарски део одржан је у пет дисциплина, као и сваке године до сада.
Такмичења у малом фудбалу и стоном
тенису одржавала су се на теренима и
просторијама оближње основне школе, док
су учеснице и учесници у дисциплинама
пикадо, шах и надвлачење конопца, своју
прецизност, умеће и снагу показивали у
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простору хотела и испред њега.
Што се тиче самог такмичења, прошло
је као и претходних година. Борило се за
сваки гол, за сваку лоптицу, за сваку
фигуру, сваки круг или је потрошен и
задњи атом снаге када је надвлачење
конопца било у питању. Сви постају
„ЉУТИ“ ривали.
Фудбал, омиљени спорт зовсоваца.
Пршти на све стране. Лепи потези, дриблинзи, а голови за памћење. Поред терена,
верна публика, навија свако за своје. Атмосфера фудбалска. У завршници такмичења
екипе Новог Сада, Макиша и Земуна боре
се за трон. Сви играју одлично, а новосађани за пет плус. У великом стилу и
заслужено постали су шампиони ового-

дишњег турнира. Имали су у својим редовима и Жељка Злојутро, који је и проглашен за најбољег фудбалера на радничко спортским играма. Одмах иза њих је такође
сјајна екипа Земуна, а треће место припало
је момцима из Макиша.
Стони тенис, такође интересантан спорт.
Има своју лепоту и драж. У игри сви дају
све од себе и показују колико ко зна и уме
са рекетом и лоптицом. Овог пута највише
је показао Зоран Тејић, проглашен за први
рекет, односно, најбољег играча у овом
надметању.
Прво место освојили су стонотенисери
Макиша, друго место сјајни Зајечарци, а
њима уз раме трећепласирана екипа Путничке Београд. Занимљиво је било и у
шаху, али се можда редослед знао и раније.
Као и доста пута до сада, Румљани предвођени најбољим шахистом Војиславом

Гушићем били су неприкосновени у игри
на 64 поља. Друго место припало је шахистима Путничке Београд, а треће место
екипи Макиша.
Пикадо. Шта рећи за тај, по мени,
женски спорт? Тераса пуна жена, лепоте,
осмеха и срдачности. Женственост итекако
видљива. Публика у позадини, прати и
бучно навија. Судије умирују. Такмичење
почиње. Концентрација, бистар поглед и
мирна рука. Тек сада почиње ''мушка''
борба наших драгих колегиница.
Овог пута заслужено прво место припало је такмичаркама из Велике Плане. Као
другопласиране такмичење су окончале
колегинице из Макиша, а треће место су
освојиле даме из Новог Сада. Најмирније
руке и највише кругова освојила је Нада
Старчевић из Сомбора и самим тим
проглашена појединачно најбољом такмичарком.
На крају надвлачење конопца. Парк
испред хотела пун. Пролазници застајкују,
радознало гледају, питајући се шта се дешава. Такмичење почиње, момци снажни,

удара јунак на јунака. Једни побеђују, други поражени. У финалу дивови из Лапова и
горостаси из Земуна. Борба мушка, не
попушта нико, а коноп као да ће сваког
часа пући. Напетост траје и коначно Земунци односе победу. Имали су међу собом
најјачег конопаша Зорана Сатлера, што је
превагнуло да победе до сада скоро
непобедиву екипу Лапова.
Коначан редослед надвлачења конопа је:
прво место екипа Земуна, друго место
екипа Лапова и заслужено треће место
екипа Путничке Београд.
Након збрајања поена које је обавио
секретар ЈСО ЗОВС, Горан Ђорђевић,
коначан редослед свеукупних победника
изгледа овако :
· Пехар за фер плеј добила је екипа из
Велике Плане.
· Треће место освојила је екипа
Путничке Београд
· Друго место припало је екипи
Макиша
· Прво место, као и свеукупни
победник ових игара је екипа Новог Сада.

Екипа Нови Сад
ПОБЕДНИЦИМА СВЕ ЧЕСТИТКЕ
За остварене резултате, додељиване су
вредне награде у виду пехара и диплома.
Награде су припале првопласиранима,
друго и трећепласиранима, као и појединачно најбољим такмичарима.
Награде су подељене на свечаној вечери,
која је, узгред речено, прошла у најбољем
реду.
Захваљујемо се гостима, председнику
СЖС Драгану Ранђеловићу и његовим сарадницима што су нам причинили задовољство својим присуством и увеличали
ово наше дружење.
Захваљујемо се и представницима пословодства који су такође одвојили своје

слободно време, да би га провели са нама.
Игре је, на крају, после поздравних речи
председника СЖС Драгана Ранђеловића и
председника ЈСО ЗОВС Дејана Миловановића, прогласио затвореним, заменик директора сектора ЗОВС - СРБИЈАВОЗ Петар Вукчевић. Весеље је настављено до касно у ноћ, односно до раних јутарњих сати.
Остаје жеља већине нас да се нађемо
бар још идуће године, да заједно прославимо јубиларне 25. спортске игре сектора
ЗОВС.
Како год, али надамо се неком новом
сусрету.
Зоран Кириџић
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ЈСО ВУЧА ВОЗОВА

ZLATIBORE, PITAJ TARU...
ЈСО ВУЧА ВОЗОВА, четврту годину заредом, одржала је Семинар из
области безбедност железничког саобраћаја, безбедност и здравље
на раду и заштита животне средине и екологија 2016, на Златибору,
Златибору, у
објекту „Вила Мина“ туристичке агенције „Ања турс“.
турс“.
Још 1893. године краљ Александар Обреновић рекао је да ће
Златибор постати туристички центар Србије. И то се, у суштини
испунило, с обзиром на то да током лета ову дестинацију посети
25.000 људи дневно...
дневно...
Али, у чему је тајна?
Пре свега у чистом ваздуху. У ружи ветрова која спаја континенталну
и медитеранску климу, захваљући чему се на Златибору дише пуним
плућима.
Осим тога, ту су и фасцинантни призори који као да су с неког другог,
бајковитог света, ушушкани у ову српску планину: врх Главуџа
(споменик), Златиборска језера, Сирогојно, Стопића пећина, Чигота,
Мокра Гора, Шарганска осмица, Мећавник, водопад у селу Гостиље,
Мачкат, Торник...
Добра храна је такође један од заштитних знакова Златибора: сир и
кајмак из Сирогојна, у родном селу Љубивоја Ршумовића, Љубишу,
морате пробати пастрмку. На Мачкату не смете прескочити јагњетину.
И на крају, наравно, 2000 сунчаних сати годишње, који су необориви
адут за посету Златибору!
Вера Арсенијевић
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РСИ ЈСО ВУЧА ВО

ЗОВА

"ЗЛАТИБОР 2016

."
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ЈСО УП-ЗС

TEMATSKA KONFERENCIJA-[U[AW 2016.

N

акон Станишића и Сунчане реке
ЈСО УП-ЗС је овогодишњу Тематску конференцију организовао у
братској нам Црној Гори, месту Шушањ. На
самој обали мора, на велико задовољство
свих нас присутних. Шушањ је мало туристичко место, тихо и мирно, које се налази у
непосредној близини Бара, до којег води
шеталиште поред мора.
Тема конференције је била актуелна
ситуација у предузећима насталим од
„Железнице Србије“ а.д, начини и могућности превазилажења потенцијалних
кризних ситуација са којима је врло
извесно да ћемо се у најскорије време
сусрести, као и улога синдиката у процесима који се дешавају, а чији смо и
посредни и непосредни учесници. Дружење је организовано од 13-18. септембра.
Полазна тачка је била Главна железничка
станица у Београду, одакле је и највећи
број учесника колективно кренуо пут Црне
Горе. Заједничко путовање возом је
многима био прави времеплов и враћење у
нека лепша времена и подсећање на нека
заборављена путовања, друговања. Можда
то и јесте била једна од полазних идеја
оних који су ово организовали. Ако сам у
праву, хвала им на томе. Пут до Црне Горе,
а касније и повратак у Србију је протекао
по плану, без већих кашњења и задржавања. Са пуно смеха и доброг расположења. Одлазак је пратило ведро расположење проузроковано ишчекивањем неког
лепог дружења. Повратак је пропраћен
задовољством за оним што смо оставили
иза себе у тих неколико заједнички проведених дана. Организатор ове тематске
конференције и дружења се као и сваки
претходни пут побринуо да нам оно по
нечему остане у посебном сећању. Тако је
већ други дан боравка био организован
целодневни излет, односно крстарење
бродом по обали црногорског приморја са
задржавањем у Петровцу, Будви и Краљичиној плажи. Дан је био прелеп, сунчан,
нестваран, и протекао у најлепшем могућем расположењу. Крстарили смо заједно
лепим, плавим Јадраном, уживали у незаборавним панорамама, топлом и чистом
мору, пешчаним и шљунковитим плажама.
За многе наше колеге је, због малих плата и
ниског стандарда живота, одлазак на море
годинама уназад била мисаона именица,
тако да је многима ово путовање било
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нешто што ће још дуго, дуго памтити.
Руку на срце, организатори овогодишње
тематске конференције су заиста имали
тежак задатак да задрже ниво и задовоље
очекивања присутних, након беспрекорно
организованих тематских конференција у
Станишићима и Сунчаној реци. Комфорне
собе, сјај и звездице хотела у којима смо
боравили претходне две године, врло радо
смо компензовали за море, сунце и плаже.
Ако ћемо причати о објекту у којем смо
били смештени ове године и у коме
чланови ЈСО користе своје ваучере, можда
је најбоље рећи да се надамо да ће синдикално руководство учинити нешто и по том
питању и обезбедити свом чланству смештај какав им и доликује. Наравно, ово је
тема за неку другу причу и намера није да
се третира као негативна критика организацији ове тематске конференције. Како год
било, из Шушња смо се вратили обогаћени
још једним лепим дружењем испуњеним
песмом, игром, шалама. Једно је сигурно,
оваква дружења могу бити само корисна,
јер се на њима осим забаве, размене и
искуства наших колега запослених у
географски удаљеним подручјима и на
различитим радним местима.
Све у свему, ову причу могу заокружити једним крајње похвалним коментаром
упућеном онима који су нам овако нешто
уопште и омогућили и уједно да изразим
захвалност у име свих нас који смо имали
прилику да ове јесени заједно са својим
колегама уживамо на обали црногорског
приморја.
Дубоко у себи се надамо да промене
којима смо и сведоци и учесници неће
утицати на наша будућа дружења, као и да
ће подршка коју на овај начин изражавамо
организаторима и синдикалном руководству бити само подстрек и нови изазов за
реализацију неких нових путовања, пријатељстава, друговања...
Г. Лукић

BEOGRAD-BAR, ^ETIRI DECENIJE PRUGE
„Бити акцијаш била је част и задовољство, па тек онда обавеза“, казао је Никодијевић
Припремила: Вера Арсенијевић
Извор: Танјуг, Беоинфо, Мондо

P

редседник Скупштине града Никола
Н и ко д и ј е в и ћ и п р е д с е д н и к
Скупшти-не „Железнице Србије“
Зоран Анђелковић, обратили су се
новинарима 23. септембра на свечаном
испраћају по с ебног воза, поводом
обележавања четири деценије од изградње
пруге Београд-Бар и 45 година Омладинске
радне акције.
Никола Никодијевић је истакао да је то
велики дан, пре свега за људе који су
радили на том пројекту.
„Требало би се присетити тих тренутака
и захвалити људима који су тада, несебично, пуни ентузијазма и без било какве
материјалне користи учествовали у обнови
и изградњи ратом порушене државе. Колико су њихова дела велика и колико су
велики инфраструктурни пројекти били,
показује чињеница да је пруга данас једна
од најфреквентнијих и део међународног
коридора“, навео је Никодијевић. Он је
подсетио да је та пруга некада повезивала

„Зато би ово требало да буде пример
будућим генерацијама како се друштвено
орговорно поступа и шта се све може
учинити за своју земљу. На нама је да их на
прави начин усмеримо, каналишемо и
укључимо у друштвене токове. У новим генерацијама има много потенцијала“, навео
је Никодијевић.
Председник Скупштине града Београда
је подсетио да је било на хиљаде акцијаша,
који су на овом пројекту радили у више од
40 смена.
„Бити акцијаш била је част и задовољство, па тек онда обавеза“, казао је Никодијевић.
Велики јубилеј обележава се низом
манифестација под називом „Пруга младости“.
А КАКО СЕ НЕКАД УДАРНИЧКИ
РАДИЛО
Омладинске радне акције потичу из
НОБ-а, када је било потребно ручно
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побрати летину (чувено „Ни зрно жита
непријатељу“) али су свој пуни замах и
сврху добиле у социјалистичкој изградњи
Југославије након завршетка Другог светског рата.
Са историјске дистанце може се лако
закључити да без омладинских радних
акција не би било ништа ни од „индустријализације и електрификације“, јер оне су
биле окосница изградње базе привреде,
инфраструктуре, научних, спортских, културних и забавних објеката у Југославији.
Мишице и крампови милиона ударника
градили су ауто-путеве, пруге, фабрике,
чак и читаве градове. Зенит Савезних радних акција био је период од 1946. до 1952.
године, а последња југословенска је била
1988. године.
Омладинске радне акције су у СФРЈ
имале и свој дан - није шала - 1. април. На
тај дан су 1946. године почеле припреме за
организовање изградње чувене пруге
Брчко-Бановићи.
То је био тек наговештај подвига који су
деценијама касније постизали акцијаши.
Када данас пролазите поред насипа, зграда,
пруга, аутопутева... фабрика које вам изгледају огромно и запуштено, велика је
вероватноћа да су то не тако давно млади
људи, можда ваши родитељи или рођаци,
изградили сопственим рукама.
Замислите за тренутак људе са крамповима и лопатама, нешто мало багера и камиона и онда погледајте у следеће цифре изграђено је 16 пруга укупне дужине 560
километара (Брчко–Бановићи 90 километара; Шамац–Сарајево 242 км; Добој-Бањалука 90 км...), направљено је 11 великих
фабрика („Иво Лола Рибар“ у Железнику,
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Фабрика каблова у Јагодини, Ваљаоница
бакра у Севојну, Магнохром у Краљеву,
Фабрика аутомобила Црвена застава у Крагујевцу, Керамика Младеновац...). Не заборавимо ни пет хидроцентрала (Зворник,
Власина, Маврово, Јабланица и Винодол).
ЖИВОТ НА ОРА НИЈЕ БИО САМО
КРАМП
Ћаскајући доконо у подне на септембарском сунцу у комфорним београдским
или било којих другим српским кафићима,
тешко да можемо спознати и део атмосфере и ентузијазма омладинских радних
акција.
Јер тамо се радило од пре зоре. Омладинци су на акцијама устајали у 4 сата
ујутро и први део дана радили физичке
послове на терену. Након завршетка рада,
враћали су се у акцијашко насеље и тада је
почињала друга половина „програма“ по
којем су ОРА једнако познате - спортске,
културне и „идејно-политичке“ активности
- једном речју дружење.
Омладинци су похађали кино, фото и
радио курсеве, да положе испит за спортског судију, да уче да возе мопед, аутомобил или трактор, да постану козметичари, заваривачи, дактилографи...
Данашња младеж нити има прилике,
нити жеље, да доживи тако нешто. Добровољни (волонтерски) рад се још не котира
високо у домаћим CV-јевима као код
вршњака у САД, земљи чијем се животном
стилу тежи. А на ОРА нису радили само
„незапослени клинци“, већ су људи узимали плаћене одморе у фирмама како би
радили на радним акцијама.

ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

IMA LI STRU^NOSTI
I ODGOVORNOSTI?

N

е знам како јe у другим предузећима,
али на железници се
вечито прича о реорганизацији предузећа, систематизацији, регресу, топлом оброку... великим крађама, а у последње време и о ,,режијским
легитимацијама“. То је нешто
сасвим ново.
Вечита прича о реорганизацији железнице и пратећој систематизацији није
само празна прича која се
испричава. Све приче су
стигле ,,на наплату“. Урађена реорганизација - подела
предузећа, није сигурно срећно решење. То се одмах види. Време ће
показати. Можда ће неко и одговарати за
такав промашај. Ако уопште неко одговара
за такве ствари?
Последње објављене систематизације су
такође нешто што је потпун промашај. Почевши од питања, ко је то све радио и на
основу чега? Битно је смањити број радника,
није важно да ли систем може да функционише. Такав почетни став очито је неко имао
кадa је почињао са израдом правилника о
систематизацији. Ово је узнемиравање јавности. Намерно или не? Резултат након
објављених систематизација је опомињући:
неверица, збуњеност, бес, огорчење и спремност на сваку могућу реакцију... Није
добро кад запослени овако реагују. И за ово
би неко мо(р)гао да одговара?
Топли оброк и регрес. Адвокати и неки
други утркују се да убеде раднике да утуже
за неплаћање регреса и топлог оброка у протеклим годинама. Нека сазнања говоре да
судови различито поступају у поднетим тужбама. Само нам је још ово требало после
ткз. сменског рада који је однео силне новце
са железнице. И опет питање, да ли је неко
крив за све то и да ли је одговарао или ће
одговарати?

Режијске легитимације. После поделе железнице - формирања нових друштава, једино су без режијских легимација остали
радници ,,Инфраструктуре железнице Србије“. Зашто и због чега? Одговор који смо
чули на неким званичним састанцима је
више него смешан - ,,Мора да се плати ПДВ,
а предузеће нема новаца за то“. Радници ће
платити ПДВ, ако је то проблем. На овај
начин радници Инфраструктуре су као радници ,,другог реда“. Да ли је могуће да
нико нема слуха за тако нешто (од оних који
одлучујуј о томе), за нешто што сви други на
железници имају? До кога је? Ако није до
бабе, онда је сигурно до деде.
Зараде. Да ли је неко помињао повећање
зарада на железници? Умањење које смо
имали од десет одсто пре скоро две године, a
пре тога исту цену рада дужи период, као да
никога и не дотиче. Или је то забрањена тема
на железници?
И овако бих могао до сутра да набрајам и
питам, а одговора као да нема. Зашто?
Јер нико ни за шта не одговара. То је
одговор. Или ви можда мислите другачије?
А шта кажу на све то репрезентативни
синдикати на железници? Или све ово није
,,у опису њихових послова“?
Душан Василић
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ИЗ МОГ ЋОШКА

SVE JE ISTO SAMO NAS NEMA

T

аман сам била решила да мало окренем
нови лист, смирим страсти и кренем у
складу са својом, иначе оптимистичком, нарави да у свему негативном што нас
окружује пронађем мало ведрог неба,
светлости и оптимизма. Aли авај, ништа од
тога, на моју велику жалост. Сада сасвим
свесна илузије у којој сам хвала богу кратко
била, морам тешка срца, да наставим да
пишем управо онако како осећам, како
видим, како заправо и јесте. Шта рећи осим,
то нам је, што нам је. Назад нема, а за напред
се питам постоји ли уопште? Сад овако
разбијени, растурени у ситне редове, разводњени, расељени, са забоденим заставама свако на својој територији, делећи се на
њихове и наше, погнутих погледа и са прстом на челу. Једино што смо добили је по
који посао више. Добро, тога смо били свесни у старту. Уосталом, доста је и било ладовине за већину, ако ћемо поштено да причамо. Завршене дуго очекиване систематизације. Који је скор? Мање људи на списку,
знатно мање. Али опет, нека чека Цеца...
овог пута, нека чека 1. јануар 2017. Чекаће.
Чекаћемо. Видећемо.
Не знам, вара ли мене утисак или свакога
дана израња неки нови посао, нови задатак.
Столови преплављени папирима, рачунима,
рефератима, калкулацијама. Сви у неком лудилу, хаосу, журби. Видим, поједини почели
и суботом да долазе на посао. Чини ми се да
се појавио неки нови вирус лажне одговорности, презаузетости, немања времена. Не
знам, али полазим и од саме себе. Раније се
није дешавало да одлазим кући са мислима
испуњеним обавезама које јесам или нисам
завршила на послу. Лагала бих ако бих рекла
да није постојала нека мотивација, нека
нада, жеља за доказивањем. Имала сам
утисак да ће неко негде, напокон, препознати жељу, рад, вољу, умеће. Сматрала сам да
није тренутак за пренемагање, избегавање
посла, кукање. Таква атмосфера на нашем
одељењу у глобалу, мислим и у целом предузећу, влада већ више од годину дана. Савладавање нових препрека је свакодневно учење на сопственим грешкама које је, кажу и
најбоље. Увек одмах и сад, увек одговори на
питања од стране претопстављених, као из
рукава. Док многи покушавају да разбију
добру атмосферу која генерално влада,
барем када се ради о људима које виђам у
својој непосредној радној близини, ми
знамо да смо ту једни за друге и да стојимо
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једни иза других. То је заправо и једина ведра страна у читавој овој причи. Гледајући
како се многи „туку“ око столова, штампача
и хефталица, ми смо протеклу годину искористили да што више научимо, да дамо максимум свог максимума. Веровали смо да
све то мора и хоће изаћи на добро. Просто,
заслужили смо.
Међутим, плодове рада увек убира неко
трећи, а иза леђа све чешће чујеш подсмехе
оних који мало јесу ту, мало нису. Онда следи подизање завесе и суочавање са нечим
што се зове реалност и да се заправо никада
ништa неће променити. Или имаш среће или
немаш (или имаш везу или немаш). Параметар ниједан други не постоји. И можеш се
бусати у прса до сутра. И можеш апеловати
на неправду, неравноправност, ма можеш радити шта год хоћеш. Исто ти је. Јуче рекох,
сада понављам ону стару Борину „за идеале,
гину будале“. И нема даље. Нема више.
Просто је тако. Шта нам преостаје осим
ових јутарњних чаврљања уз прву кафицу,
по којег трача и музике са радио станице која
се труди да нам колико толико поправи расположење. Ето, на то смо спали. Јер нису то
више ни исти људи, ни иста лица. Неки од
нас као да нису годинама делили исту канцеларију, удисали исти ваздух. Ми смо сада
играчи супарничких тимова, али су судије
остале исте. И даље нема трећег полувремена. Не знам шта бих вам још рекла драги
моји, осим да се надам да не делите иста
виђења, иста осећања. Свакако вам желим
много бољи утисак, много бољи „сума сумарум“ за које год предузеће да радите, јер на
крају баладе, ипак смо ми обични смртници,
сви у исту кошару упали. Држите се, подржавајте оне који вам седе уз лево или
десно раме, јер је то једино што је преостало.
Ако и то изгубимо, нека онда иде живот, ако
већ отишао није... и као и увек, здраво ми
били и до следећег читања, желим вам свако
добро.
Г. Лукић

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

SASTANAK @ELEZNI^KIH
SINDIKATA GRUPE V4 U ^E[KOJ

U

Чешком граду Оломоуц, одржан је
заједнички састанак земаља V4 (Чешка, Мађарска, Словачка, Пољска), уз
присуство представника синдиката Србије,
Црне Горе и Литваније.
Тема састанка је припрема наведених
чланица ЕТФ за конгрес у Барселони 2017.
године, као и разоговор о либерализацији и
отварању тржишта за приватне оператере.
Делегација СЖС Драган Ранђеловић и
Радомир Радусин уз помоћ преводиоца Стојковић Слободана, узела је учешће на овом
састанку и у расправи изнела тренутну ситуацију на српским железницама. Посебно
занимљиво било је излагање представника
мађарског синдиката о тренутном стању на
МАВ железницама, на које ћемо се осврнути
у далљем тексту.
„Као резултат либерализације железничког сектора у Мађарској, око четрдесет
железничких карго предузећа има дозволу
за саобраћај. Петнаест од њих, заиста
обавља превоз.
За последњих десет година, превоз робе
је повећан са 48 милијарди тона на 55 милијарди тона што чини пораст од 14 одсто.
У оквиру оваквог саобраћаја, усталила се
цифра од 10 милијарди тона превезене робе.
Али се и учинак у друмском сектору нагло
повећао за 25 одсто, са 30 на 38 милијарди
тона.
Морамо напоменути да превоз робе не
иде у добром смеру ни у Европи, ни у Мађарској. Пребацивање терета са друма на пругу
се не дешава. Нови приватни оператери нису
повећали удео железничког терета у целини,
већ само у деловима. Тешко је реализовати
или применити очекивања Европске Уније
за повећање превоза робе за једну трећину
до 2030. или чак за 50одсто до 2050. године.
Један од разлога може бити застарела
инфраструктура. Последњих година има
доста инвестиција у пруге и њиховог обнављања, али се то не ради на правом месту. На
многим секцијама постоји ограничење
брзине.

Два најзначајнија железничка предузећа
која се баве превозом робе су Rail Cargo
Hungaria (приватизована од стране аустријског OBB) и GYSEV AG (од свог настанка,
заједничка компаније Мађарске и Аустрије).
Ми као присутни синдикати у овим компанијама представљамо колеге и закључујемо
уговоре. Синдикат ужива велико поштовање, а од броја запослених, наших чланова
има 30 одсто. У RCH је за последњих 10
година, радна снага смањена са 3200 на 1900
радника. То је био велики изазов за нас.
Нисмо присутни код приватних оператера. У тим железничким компанијама, запошљавање је флексибилно и не воле синдикате. Веће накнаде за запослене су битније запосленима од колективног уговора. Секторски колективни уговор није закључен.
У сегменту путничког превоза, постоје
само MAV и GYSEV AG, нема друге
конкуренције. Значајног улагања има у возним средствима али ће бити потребно не-
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ко време за обнављање комплетног сектора,
а возови су релативно спори.
Неколико речи о MAV-у: у претходних
десет година било је неколико планова да се
реструктурира компанија. Као прво, било је
активности у екстернизацији, затим приватизација теретног превоза. Затим је уследило оснивање вуче и компаније SТАРТ (маневрисање и путничке компаније,) а пре неколико година све ове активности су обједињене у једној компанији. Одржавање је приватизовано у првом моменту, затим опет
спојено са MAVoм. Корпоративне активности, прво приватизација и екстернизација, а
затим опет спајање са МАВом.
Релативно је висок реноме синдиката у
мађарском железничком сектору: oкo70
одсто радника је учлањено у синдикатима
према нациноалном просеку од 10 одсто.
VSZ је највећи синдикат у овом сектору у
погледу чланства; имамо 12 000 активних
чланова. То је трећина од комплетног сектора са 38 000 запослених.
Актуелна Влада је изабрана 2010. године,
а затим је опет добила изборе 2014. године.
Претходних година систем колективног
преговарања на нивоу државе је комплетно
прерађен. Уведен је нови Закон о Раду у
којем су повећана и индивидуална и колективна права. Неколико права у вези са
синдикатима је престало да постоји.
Мађарске плате и додаци су на зачељу у
Европи, далеко од европског просека и
далеко од очекивања. Чињеница је да је
радништво осиромашило. 40 одсто радника
прима минималну зараду.
Не можемо крити и морамо разговарати о
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мањку радне снаге, као и о пресељавању мађарских радника у друге државе ЕУ. Потребе
за повећањем плата су обавезне, сви то схватају, па и Влада. Али не назиру се конкретне
мере.
Влада је недавно разговарала о могућем
наставку умањења накнада за раднике, како
би се повећале зараде послодаваца. Чуло се
да смањење треба да буде 7 одсто, што значи
5.7 одсто повећања нето зараде.
Мањак радне снаге је значајан у железничком сектору, такође. Тренутно, недостаје
неких 1000 радника. Просечна старост радне снаге је велика (48). У наредне три до
четири године, око 4000 колега стиче право
на пензију. Долазак других људи у компаније
је велики изазов за млађе генерације. Комплетан сектор заједно са условима рада,
зарадама, није привлачан млађим генерацијама. Наш синдикат захтева значајно повећање зарада и креирање програма за напредовање у каријери.
Програм реализују заједно власник и
менаџмент. Како би се решило ово питање,
менаџмент се обратио власнику у вези са
повећањем накнада од 30 одсто. Још увек
није донета одлука и ми предвиђамо наредних месеци једну узбудљиву јесен.“
Закључак састанка је да се синдикати заједно са менаџментом морају борити за
очување националних оператера као и одређених повољности за истог. Такође, донета је
одлука да Јарослав Пејша председник синдиката Чешке, буде кандидат за члана Управног одбора ЕТФ, на конгресу у Барселони
2017. године.
Слободан Стојковић

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

NAJBROJNIJI SINDIKAT NEMA^KIH @ELEZNICA
USPOSTAVIO SARADWU SA
SINDIKATOM @ELEZNI^ARA SRBIJE
На иницијативу Синдиката железнице и саобраћајне уније Немачке (ЕВГ),
који броји проке 200 хиљада чланова, 17.
oктобра 2016. године у Београду су, у једнодневној посети Синдикату железничара Србије боравили Ролф Луцке, директор ЕВА Академије – дела ЕВГ за образовање и социјални дијалог и Хеинрих
Ерлинг, члан одбора ЕВА Академије.
Повод за посету СЖС-у је намера да се са
СЖС-ом, као најбројнијим и најорганизованијим синдикатом на српским железницама, успостави трајна сарадња, у циљу
повезивања железничара двеју земаља,
помоћи у даљем раду и размени искустава
везаних за организовање и деловање синдиката у новим условима тржишног пoсловања, јачања социјалног дијалога са
представницима Владе и пословодства и
стручног оспособљавања за адекватан одговор на изазове у процесу реформи српских железница и реструктурирања и
рационализације броја запослених. Дого-

ворено је да се са конкретном сарадњом
отпочне почетком маја 2017. године, када
ће нас посетити делегација овог синдиката, састављена од представника свих
железничких компанија – чланица ЕВГ и
том приликом ће се упознати са стањем на
српским железницама, обиласком запослених у београдском железничком чвору,
са стањем у области синдикалних права и
услова за деловање синдиката, као и услова рада и других права из области рада.
Почетак сарадње са највећим синдикатом немачких железница од вишеструког значаја је не само за СЖС, већ и за
све запослене на српским железницама,
јер се отвара још једна могућност за активно учешће на међународном нивоу и у
међународним иституцијама, као и за стицање искустава за деловање синдиката у
складу са савременом европском праксом
и достигнућима у заштити интереса запослених на железници.
П. Спасић
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IN MEMORIAM
ЗОРАН МИЛЕНКОВИЋ
1955. - 2016.
Одлазак синдикалног ветерана
Двадест трећег дана октобра заувек нас је напустио Зоран Миленковић, дипломирани економиста у Секцији за инфраструктуру чвора Краљево. Више од две деценије био
је активан у Синдикату железничара Србије, а у два наврата, до 2008. године, вршио је
функцију председника Јединствене синдикалне организације (ЈСО) Управе предузећа и
заједничких служби. Као председник ЈСО УП и ЗС, захваљујући својим стручним
квалитетима, дао је значајан допринос у раду Председништва СЖС. По престанку обављања функције председника ЈСО УП и ЗС, наставио је са великим успехом да обавља у
СЖС послове координатора за целокупно материјално-финансијско пословање, радећи
и послове овлашћеног књиговoђе СЖС. Значајан траг оставио је у КУД „Железничар“ из
Краљева, чији је био оснивач и дугогодишњи председник.
Значајан траг оставио је и као стални сарадник листа „СИЖЕ“. Остаће упамћени
његови текстови и фељтони у којима је од заборава сачувао догађаје, железничке
прегаоце и историјске детаље везане за развој железнице у Србији. Препознатљивим
стилом писања, по много чему посебним, уносио је у текстове емоције и душу, враћајући
нас у времена када је железница била поштована и када је својим постојањем и развојем
одређивала људске судбине и била гарант опстанка удаљених и неразвијених крајева.
Отишао је Зоран, остављајући за собом сећање на време проведено у Синдикату
железничара Србије и железничком чвору Краљево, уз обавезу да га заувек памтимо и
сачувамо успомену на њега и све оно добро што је за живота чинио.
(Сиже бр. 174, октобар 2011.)

(Сиже бр. 76, април 2003.)
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ЗАНИМЉИВОСТИ

ПОЗНАТИ НАУЧНИЦИ

Припремио: Владимир Радојевић

♦ Никола Коперник 1473 - 1543, пољски астроном студирао је права, уметност и
медицину. Први је изнео савремено становиште о структури Сунчевог система.
♦ Галилео Галилеј 1564 - 1642, италијански астроном, студент медицине и професор
математике на Универзитету у Падови, 1609. године први је кроз телескоп посматрао
Сунце, Месец и звезде.
♦ Едмонд Халеј 1656 - 1742, био је први који је подигао опсерваторију на јужној
хемисфери, на острву Света Јелена. Проучавајући комету која се појавила 1682. године и
први је израчунао њену орбиту.
♦ Андерс Целзијус 1701 - 1744, шведски астроном је 1742. године осмислио Целзијусову
температурну скалу, на којој вода кључа на 100,а лед се топи на 0 степени.
♦ Бенџамин Френклин 1706 - 1790, амерички научник и државник,рискирао је живот
1752. године, пуштајући змаја на металној жици усред олује и тако доказао електричну
природу грома.
♦ Џејмс Џул 1818 - 1889, eнглески научник је од 1843 – 1878. истраживао теорије о
топлоти и енергији, 1848. био је први научник који је измерио брзину молекула гаса.
♦ Марија Склодовска Кири 1867 - 1934 била је супруга Пјера Кирија. Добила је 1911.
године Нобелову награду за хемију. 1898. године открила је радиоактивне елементе
радијум и полонијум.
♦ Димитриј Мендељејев 1834 – 1907. заједно је са својом мајком препешачио 1600 кm од
родног Тобулска у Сибиру, прво до Москве, а онда до Санкт Петербурга, где је са 16
година је примљен на универзитет 1869. Сложио је 62 тада позната елемента у периодну
таблицу, на основу њихових својстава и од мање атомске тежине према већој и тако
изумео периодни систем.
♦ Чарлс Дарвин 1809 - 1892, студент медицине, а потом и богословије. Од 1837. године
развијао је теорију о еволуцији врста путем природног одабирања. 1871. објавио је
човеково порекло.

Чедомир Ј. Митић
ЧЕФОРИЗМИ
M Знам човека: Никада није погазио своју реч – али је никада није ни дао.
M Не јурите упорно за својом срећом. Окрените се око себе,
можда је ту негде поред вас.
M Трамп: „Хилари је лажљивица“. Слажемо се са вама,
господине Трамп. Али, кажу ко лаже тај и краде.
M Председник Владе Александар Вучић обећао боље зараде
у образовању. Просветарима повишица до нове године.
Брате, да ли то може мало брже – док не звони за крај часа.
M Данас сви нешто очекују и траже од живота. Нико не пита да ли то нешто кошта.
M Господо, нисмо вам ми од јуче, ми само тако вама изгледамо.
M Господо нисмо се ми одрекли програма „брзе пруге“. Он ће бити реализован чим се
стекну услови.
M Вучић: “Грађанима је досадило да слушају бајке и обећања“.
Па господине председниче, крените мало са вицевима.
M Ни Миле више не иде лајковачком пругом. Прихватио је понуђени социјални
програм за одлазак у пензију.
M Зоран Милановић: „Мој деда је био усташа.“ „Шарај брате, мало шарај.“
M Целог живота чекам своју срећу и ништа. Бојим се ако се померим мимоићи ћемо се.
M Живот нам се одвија у чекању: Чекамо „бус“, чекамо да измиримо неплаћене рачуне,
чекамо преглед код доктора, чекамо запослење.
M Поводом поруке политичара из Загреба, српски шеф дипломатије узвратио:
„Угрожавају регионалну стабилност.“ Али, господине Дачићу, морате да им се
обратите латиничним писмом - они ћирилицу не капирају.
M Целог свог радног века исправљао је криву пругу. На крају је схватио да је на слепом
колосеку.
M Турски Председник оптужује: „Запад подржава тероризам и пучисте“.
Али , господине председниче, да ли је то могуће, ко би то рекао за њих?!
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Стоматолошка ординација др Предраг Костић
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА
СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА НА 18 МЕСЕЧНИХ РАТА БЕЗ КАМАТЕ
Стоматолошка ординација др Предраг Костић пружа Вам комплетну стоматолошку
услугу, a наш рад се заснива на стручном и квалитетном приступу сваком пацијенту
понаособ.
Адреса: Ул. Јурија Гагарина 55, блок 70 11070 Нови Београд
Тел.+381 (0) 11 216 45 35
Моб.+381 (0) 63 252 668
E-Mail: feniks.medical@gmail.com
Web: www.stomatologija-kostic.com
Радно време ординације:
понедељак, среда, петак:- 12:00 - 20:00
уторак, четвртак:- 09:00 - 17:00
субота и недеља:- нерадни
ЦЕНОВНИК:
Први стоматолошки преглед – бесплатан
Пломба: 1.500,00-2.000,00 дин; Бељење зуба: 800,00 – 1.200,00 дин;
Круница: 90 €(готова за 24h)
Фасете – 120 € (флексибилна валпласт протеза, визил протеза, титанијумска протеза...)
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

Ред.
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
Одобрена солидарна бесповратна новчана помоћ
за ОКТОБАР 2016. године, на састанку одржаном 18.10.2016. године
По
припа
чла
ПРЕЗИМЕ ИМЕ
ЈСО
дност
ну
4.6 Дејановић Горан
ЕТП Ниш
И
4.3 Ћетковић Жељко
ЕТП Суботица
И
4.3 Марковић Зоран
ЗОП Нови Сад
И
4.3 Игњатовић Радосав
ЗОП Ужице
И
4.5 Величковић Никола
ЗОП Ваљево
И
4.3 Илић Иво
ЗОП Ср.Митровица
И
4.6 Срећковић Миланка
ЗОП Ваљево
И
4.3 Косановић Славиша
ЗОВС Велика Плана
К
4.4 Брацановић Снежана
ЗОВС К.Поље
К
4.3 Бозорошки Тихомир
СТП Суботица
И
4.3 Еремић Драган
СТП Зрењанин
В
4.3 Гедошев Драган
СТП Зрењанин
И
4.4 Јовановић Маја
СТПВаљево
К
4.3 Мишић Гор дан
Вуча возова Београд
В
У к у п н о:

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ

ИЗНОС
15.000,00
15.000,00
7.000,00
15.000,00
8.000,00
15.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
9.000,00
3.000,00
177.000,00

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА
На седници одржаној дана 18.10.2016. године, Комисија за фонд
солидарности радника донела је следећу

ОДЛУКУ
1. Одобравају се позајмице члановима СЖС за месец OKTOБАР
2016. године, по списковима достаљеним из ЈСО и то:
БРОЈ
Р.Б.
НАЗИВ ЈСО
ПОЗАЈМИЦА
ИЗНОС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЈСО СТП
209
ЈСО ЗОП
155
ЈСО ЗОВС
193
ЈСО ЕТП
79
ЈСО УП-ЗС
62
ЈСО ТКС
49
ЈСО ВВ
53
Укупно:
800
2. Спискови ЈСО-а су саставни део ове одлуке.
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ

4.180.000,00
3.100.000,00
3.860.000,00
1.580.000,00
1.240.000,00
980.000,00
1.060.000,00
16.000.000,00

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

СИЖЕ • Лист синдиката железничара Србије • Оснивач и издавач: Синдикат железничара Србије
Главни и одговорни уредник: Драган Ранђеловић • Адреса: 11000 Београд, Немањина 6
Тел/факс: 011/36-18-354 • www.szs-railsyn.org • E-mail: ztp_szs@szs-railsyn.org;
Техничка припрема: SAVPO • Редакција СИЖЕ - E-mail: size.szs@gmail.com
Извршни издавач: SAVPO, Стара Пазова • Адреса редакције: 11000 Београд, Немањина 6
Тел: 011/36-18-354 • Штампа: SAVPO, Стара Пазова • CIP - Каталогизација у публикацији Народне
библиотеке Србије, Београд 331.105.44(497.11) • ISSN 1451-7035 • COBISS.SR.ID 135437063
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ИДЕНТИФИКТОР

НИСУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА
УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“а.д.
БЕОГРАД 13.10.2016. године
Репрезентативни синдикати су под редним бројевима 1,2,3,4,9

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
СИНДИКАТ СЛОГА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

843
313
259
472
183
143
8
138
329
284
1
2
16
26
7
3
0
96
0
1
0
0
0
3
13
0
1
1
0
667
2856

66
128

Број чланова
„Србија Воз“а.д.
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1
2
1
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0
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5
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Број чланова
„ЖелезницеСрбије“а.д.
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БЕОГРАД 13.10.2016. године
Репрезентативни синдикати су под редним бројевима 1,2,3,4,9

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
СИНДИКАТ СЛОГА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ЖЕНА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
СИНДИКАТ МАШИНОВОЂА СЛОГА СРБИЈА КАРГО
НИСУ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА
УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“а.д.

НАЗИВ СИНДИКАТА

2814
1101
1445
2272
1311
480
129
352
205
74
16
7
54
54
2
5
0
0
0
4
0
0
5
0
1
0
0
6
22
8
НЕМА
1887
9602

Број чланова
Инфраструктура
железнице Србије“a. д.
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338
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118
3
89
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448
8
7
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8
2
0
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0
0
0
0
0
3
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0
6
3
0
НЕМА
15
868
3930

Број чланова
„Србија Карго“a. д.
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Налазимо се на броду пуном воде и сви је морамо
избацивати и пловити у истом смеру.
Реформе изазивају страх, бол и нема те
„шећерне водице“која ће да ублажи бол.
З.Ђ.

