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ЗА УСПОМЕНУ БАТИ И ВЛАДИ

РЕЧ УРЕДНИКА

#
ZA[TO #SI@E ?

Припремио:
Драган Ранђеловић

(ИЗ „СИЖЕ“-а БРОЈ 1. – ЈАНУАР 1997.)

Поштовано чланство, Уважени читаоци,
Већ дуже време, а може се рећи и од самог прерастања Синдикалне организације
ЖТП-а „Београд“ у Синдикат железничара Србије и добијањем сасвим друкчијих и
значајних интеграција, најпре као равноправни члан с другим синдикатима делатности
у Савезу синдиката Србије, али и као партнер Влади Републике Србије и пословодству
ЖТП-а „Београд“ (железнице Србије), указивала се потреба за оснивањем и редовним
излажењем сопственог листа Синдиката железничара Србије.
Но, може се рећи да су томе на путу увек стајале, у првом реду, две ствари:
недостатак стручних људи и недостатак новца. Ипак, временом, ови недостаци су
превазиђени и пронађено је најбоље решење: најпре, проналажењем стабилног извора
финансирања, а затим ангажовањем Новинско-издавачке куће „Радничка штампа“, која
ће бринути – од извештавања са свих облика оранизовања Синдиката железничара на
целој територији железнице Србије, па све до штампања и дистрибуције листа.
Што се тиче самог опредељења за оснивање и излажење листа, оно никад није било
спорно. Више пута је констатовано да о раду органа Синдиката железничара Србије
чланство није примерено информисано. До сада су набављени факс апарати за градске и
општинске одборе синдиката железничара, а то је само ублажило тешкоће у протоку
информација. Пракса је и даље била сведена само на размену закључака са одржаних
седница, без ширих образложења. Слично је било и у коришћењу телеграмских
саопштења слатих телепринтерском мрежом предузећа, у складу са уговореним
условима за рад синдиката, али и уз посебна одобрења пословодства за слање
телеграма.
У трагању за побољшањем информисања чланства једно време је у игри био билтен,
али ни то није успело, ни као привремено решење - док се не пронађу могућности за
оснивање и излажење једног озбиљног листа за којим Синдикат железничара Србије не
да има преку потребу, него то и заслужује. Билтен је излазио у пригодним приликама,
поводом одржавања спотрско-производних такмичења, на пример.
На захтев за штампање подлиста или издвајање две средње стране за потребе
Синдиката железничара Србије у информативном листу Предузећа „Пруга“, није
наишао на довољно разумевање надлежних у Предузећу. Настављено је уобичајено
праћење рада синдиката од новинара листа „Пруга“, извештавањем са седница органа
синдиката према сопственом нахођењу, односно уз веома изражену контолу текстова од
уредништва листа. Честе критике синдиката упућене у вези оваквог начина извештавања, по правилу нису уважаване.
Дешавало се да са зајдничких седница представника Владе, пословодства Предузећа
и Синдиката буде написано све што су рекли они, а готово ништа, или веома мало од
онога што смо рекли ми – из Синдиката. У случајевима „оштријег“ наступа синдиката,
писало се веома пробирљиво, или чак никако. Због свега тога, Синдикат железничара
Србије се пре неколико месеци захвалио уреднштву „Пруге“ за досадашњу сарадњу и све
снаге усмерио на оснивање сопственог листа.
Имајући у виду све активности којима се Сидниката железничара бави (није их у овом
тренутку неопходно набрајати), а посебно већ речено као и искуства и сврсисходност
излажења листова у синдикатима железничара у иностранству и у синдикатима јавних
предузећа у земљи, сами ћете просудити да питање из наслова: Зашто „СИЖЕ“,
постаје сувишно. Или, нека кратко образложење буде: чланство мора да буде упознато
с радом свих органа Синдиката железничара Србије, а да би се то постигло, потребно
је да постоји новина у којој ће се о томе писати.
Уверени смо да ће праве, објективне и благовремене информације, наравно, искључиво
без политичких конотација, бити на најбољи начин прихваћене.
Верујемо да ћете сугестијама, предлозима, примедбама, критикама, већ од првог
броја, указати уредништву како да побољша садржину листа и на која питања би
посебно требало да обрати пажњу. На томе ћемо бити веома захвални.
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СИЖЕ ЈУБИЛЕЈ

PO[TOVANO UREDNI[TVO,

V

ерујем да свим железничарима,
после 200. броја издатог листа
Синдиката железничара Србије
СИЖЕ, посебно задовољство причињава
обележавање новог великог јубилеја, пуних
20 година његовог излажења. Зато, у част тог
новог јубилеја, најпре Вама и руководству
Синдиката железничара Србије, упућујем
искрене честитке са жељом да издавање
листа успешно траје још дуги низ година и
деценија.
На моменат бих се само вратио на сам
почетак издавања листа, на јануар давне
1997. Није тренутак да сада као један од
актера у припреми и доношењу одлуке о
оснивању листа, нагласим све проблеме и
опструкције које смо имали за излазак првог
броја из штампе, али смо све тешкоће успели да пребродимо. Међутим, са тадашњег
становишта, нисмо ни били свесни колики је
историјски успех, да после пуне четири
деценије, један железнички синдикат покрене своје гласило на задовољство целокупног
свог чланства и железничара Србије.
Доступни подаци говоре да је у више-деценијској пракси од постанка желе-знице
Србије, осим краткорочних покушаја током
деведесетих, последње озбиљно синдикално гласило железничара излазило до
давне 1958. године.
Зато са честиткама за јубилеј желим да
укажем на изузетно важан значај Вашег
прегалачког рада за наставак историје
издаваштва синдикалног гласила на железници. Континуитет у Вашем раду, промовисање рада Синдиката железничара
Србије, чиме уједно промовишете целокупан синдикални покрет на железници и
у Србији, заслужује дужно поштовање.
У склопу тога, посебно треба ценити
огромну одговорност, коју годинама успешно носите са собом.
Износећи претходно, сматрам да у тренуцима прослављања овако значајног
јубилеја, не би требало наглашавати шта
треба, можда, у концепцији листа мењати,

иновирати, креирати,
увести нове рубрике...Чак и добронамерне критике треба
оставити за наредни
период и изнети их у
неком од наредних
бројева листа. Сматрам да је довољно и
несумњиво рећи да је
и само двадесетогодишње излажење
листа доказ о његовом квалитету информисања чланства и запослених на железници.
А тај произашли квалитет се сигурно не
може подвести само на пуко информисање о
тренутним питањима и проблемима у раду
синдиката. Веома значајно је поменути,
само у колико прилога се често говорило о
науци, образовању, култури, спорту, стваралаштву, унапређењу стручних делатности, догађањима и достигнућима у свету,
интернационалној сарадњи и искуствима
других.
Због тога мислим, да у склопу јубилеја,
Главном и одговорном уреднику и члановима Редакције листа СИЖЕ, који су
засигурно са пуно ентузијазма и веома
посвећено и предано радили на обради и
уобличавању многих назначених тема и
посебно на очувању традиције излажења
листа, треба одати итекако заслужено
признање.
На крају, посебно се захваљујем што сам
имао част и прилику да честитком и овим
кратким освртом, узмем учешће у обележавању јубилеја – 20 година излажења листа
СИЖЕ.
Желим Вам још једном пуно будућих
јубилеја у издавању СИЖЕ-а.
Са поштовањем,
Зоран Антић, пензионер
(први председник СЖС)
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KAKO JE NASTAO S@S?
Привремени Републички одбор СЖС, формиран је 30.12.1991. године

O

длуком Већа Савеза синдиката о
формирању Синдиката железничара
Србије, од 28. маја 1991. године, синдикална организација ЖТП „Београд“
(интеграција три синдикалне организације
бивших ЖТО Београд, Нови Сад и
Приштина) добија равноправан третман са
свим синдикатима делатности у оквиру
Савеза синдиката Србије, са извршним
органом, Републичким одбором синдиката
железничара Србије.
Све дотадашње иницијативе да железничари добију свој синдикат, управо су том
одлуком уродиле плодом. Превасходно је
било потребно створити масован и финансијски јак синдикат, а самим тим и до-

вољно моћан, као једину организацију за
заштиту интереса радника. Најзначајније је
било то да су железничари напокон могли,
преко својих представника, директно да
учествују у раду највиших органа Савеза
синдиката Србије са једне стране, а са друге,
да путем својих највиших органа започну
борбу за успостављање партнерских односа
са органима државе и окончају је са много
већим ингеренцијама од дотадашњих, као и
да, у будућности, тај однос учине потпуно
равноправним, у свакодневном животу и раду.
Привремени Републички одбор СЖС,
формиран је 30.12.1991. године.
Вера А.

КАКО ЈЕ НАСТАО ЗАШТИТНИ ЗНАК СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

ORIGINALAN I SAVREMEN
Аутори заштитног знака СЖС, сликар Предраг Драговић и архитекта
Ксенија Хил Вујадиновић објашњавају настанак:

R

еализујући заштитни
знак Синдикат железничара Србије, аутори су,
поред захтева да знак
симболизује синдикалну организацију железничких предузећа, имала још два важна задатка: да знак буде оригиналан и
савремен и да се својим језиком
веже за наше културно наслеђе
(орао Немањића, крст, орнаменти на одећи и одеждама са средњевековних фресака).
У конструкцији знака јасно се
види круг и конструкција златног пресека. Контуре знака са
два симетрична знака „С“ уоквирују знак
„Ж“ (конструисан из златног пресека), који
симболизује шине, железнички праг са шинама, раскршће, човека са подигнутим и
раширеним рукама и сл.
Комплетан знак има контуре тунела, изглед локомотиве спреда, потковице, штита,
итд.
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КРУГ је симбол савршенства, времена,
споја неба и земље. Круг је и знак склада.
Као облик (попут затвореног кружења) обавија и уједно је симбол заштите коју јамчи
унутар својих граница.
У ЗЛАТНОМ ПРЕСЕКУ, облик круга и
квадрата, са обавезним троугловима, евоцира идеју кретања и промене реда (или у овом
случају, површине - код конструкције знака
„Ж“).
Контуре знака асоцирају на:
ТУНЕЛ – подземни пут који се нарочито
везује за железницу;
ПОТКОВИЦУ – која је као и сидро, симбол среће и знак заштите;
ШТИТ – симбол пасивног, одбрамбеног
и заштитног оружја.
СВИ ТИ АТРИБУТИ ИМАЈУ ВЕЗУ
СА СИНДИКАТОМ КОЈИ ЈЕ ШТИТ И
СНАГА СВАКОГ ЕСНАФА И ЊЕГОВЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ.
В. Арсенијевић

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

#

#INFORMATOR
KAO PRETE^A LISTA
#
#SI@E
(из ИНФОРМАТОР-а за чланове СЖС, објављеног у новембру 1991. године)
„У Србији је у оквиру досадашње Синдикалне организације ЖТП „Београд“
организовано око 80 синдикалних организација. На јавној расправи је Статут СЖС.
Синдикат железничара је добровољна, интересна, солидарна и самостална организација
радника у области железничког саобраћаја.
Синдикат је независан у односу на државне
и пословодне органе и нестраначки, представља синдикат делатности у оквиру
Савеза синдиката Србије.
Синдикалне организације које су основни облик организовања чланства, повезане
су у гранске синдикате у зависности од
радног организовања, а ради заштите посебних и специфичних интереса, све су део јединственог синдиката железничара Србије.
Синдикалне организације повезују се у
савез синдиката опшТине, а у Београду и у
Градски савез самосталних синдиката, а
ради координирања активности и усаврша-

вања интереса у оним питањима која се могу
решавати и остваривати на нивоу општине и
града.
У оквиру СЖС формира се 6 гранских
синдиката: СТП, Вуча возова, ЗОП, ЕТД,
ТКС, ЗОВС, као и 2 координациона одбора
синдикалних организација – Управе предузећа и предузећа ван основне делатности.
Путем овог информатора сваки члан синдиката може да се информише о томе шта му
синдикат обезбеђује.
Нови захтеви чланства ће бити разлог да
се Синдикат ангажује на стварању услова за
њихову реализацију, а кад ти услови буду
створени, о томе ће чланство и организација
бити обавештени.
Због нових метода, реформисања организације и одговорног односа према обавезама
- већина синдикалних организација и одбора
гранских синдиката, прихваћени су као равноправни партнери.“

Хоћемо да будемо синдикат у служби чланства:
зато дођите, наша су вам врата отворена - за савет, за помоћ.
Заједно, бићемо јачи!
Вера Арсенијевић

Посетите наш сајт: www.szs-railsyn.org
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DVE DECENIJE IZA NAS
Нисмо сујетни, СВОЈЕ неуке ТЕКСТОВЕ ХРАБРО ПОТПИСУЈЕМО,
спремни да саслушамо критике и савете!

K

ада су полазили у авантуру звану
„СИЖЕ“, да ли су његови творци
предосећали да су на прагу нечега
што ће трајати двадесет година? Погледавши списак људи који су учествовали у
стварању свих 211 бројева нашег часописа
(први број се појавио у јануару 1997.
године), осетимо велики понос, ми који смо
данас део те приче. Још више смо поносни
на оне који су прочитали (?) све бројеве
„СИЖЕ“-а, јер због њих радимо сваког
месеца стварамо нове текстове о активностима у СЖС-у и предузећу.
Текстове у рукопису, те давне 1997.
кориговали су и штампали професионалци;
ми данас, пишемо уз помоћ рачунара и као
лаици у свему томе, боримо се како знамо и
умемо. За двадесет година излажења листа,
толико се ствари променило. Не само
визуелни идентитет новина, већ пре свега
уређивачки концепт. Главни критеријуми
при избору текстова су уравнотеженост
садржаја по рубрикама и актуелност тема.
Но, понекад зна да буде другачије. Учиниш
све што је у твојој моћи да направиш
квалитетно штиво, али га нека „ситница“
дисквалификује... Они који читају лист, за
ово никад не сазнају, али аутори на својој
кожи осете сву суровост планирања броја...
Да би један број ових наших новина
угледао светлост дана, потребно је јако пуно
рада. Времена има мало, јер смо сви ми
ангажовани на својим радним местима.
Дилема има превише - који је концепт онај
прави, да ли ће имати довољан број текстова,
да ли ће бити добрих аутора, како анимирати
чланове синдиката (да се упусте у авантуру
и почну са писањем текстова), небројено
пута прочитати текстове (исправити правописне или словне грешке), како превазићи
потешкоће у штампарији, како организовати
дистрибуцију... ? Још набрајања би узело
превише простора...
Но, етузијазам је ЧУДО! Битно је да по-

стоје ентузијазисти, мада их мало ко запази
и цени... Као и у сваком другом послу, дође
време када почетни ентузијазам, као главни
мотор развоја, треба заменити чврстом професионалном организацијом!
На срећу да постоје у СЖС-у они који
су упућени у потешкоће које прате стварање
и излазак сваког броја, те својим критикама,
саветима или активним учешћем (пишући
текстове), пружају изузетну помоћ Комисији за информисање (неименовани ће се
препознати).
„Редакција“ (шта год то у нашој причи
значило) нема своје просторије за рад,
сналазимо се, па – „седите и радите“!
Пуно дилема, недоумица и страхова да ли
се крећемо у правом смеру. И увек ћемо их
имати, али нећемо стати и рећи: -ОК, добро
је, не мењај ништа! Заправо, за нове идеје
сми увек спремни. Успешан рад синдиката
огледа се и у добром, ефикасном и објективном информисању.
Какав ће бити „СИЖЕ“ бр.500, не знамо
(као што, када су издали први број, његови
творци нису знали какав ће бити 211-ти).
Заправо, не размишљамо о томе. Можда ће
га правити неки други људи у још бољој
земљи, а ми ћемо кренути неким својим животним путевима.
Само, до тада, да ли ће бити пара и знања
да муњевитим скоком прескочимо преко
технолошког амбиса који нас (предузеће)
дели од модерног света, па да и о томе пишемо...?
О квалитету текстова и уређивачкој
концепцији, овом приликом нећемо писати.
О томе ће коначни суд донети читаоци.
Нисмо сујетни, СВОЈЕ неуке ТЕКСТОВЕ ХРАБРО ПОТПИСУЈЕМО, спремни
да саслушамо (и прихватимо) критике и
савете!
Упорни, вредни и храбри напред,
можда умете боље од нас!!!
Вера Арсенијевић
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ДВАДЕСЕТ ГОДИНА,, СИЖЕ-а“

JEDINO SINDIKALNO GLASILO
NA @ELEZNICI

S

ИЖЕ, информативни лист Синдиката железничара Србије, јануара ове
године прославио је двадесет година
од изласка првог броја.
Почетак као и сваки, био је тежак, пун
опструкције за његов излазак из штампе.
Међутим, упорношћу тадашњих ентузијаста, пре свега првог председника СЖС-а,
Зорана Антића, првог главног и одговорног
уредника листа и потпредседника СЖС-а,
Славка Ковачевића и генералног секретара
Братислава Станковића, први број СИЖЕ-а
угледао је светлост дана јануара 1997. године.
Време од двадесет година није баш мали
период. За то време, ево, већ 211 бројева
листа СИЖЕ, информише чланство и све
запослене о синдикалном раду, али и о свим
актуелностима на железници.
За протеклих двадесет година наш
,,СИЖЕ“ прошао је различите фазе. Што је
најбитније, увек је обављао своју функцију,
понекад са мање, понекад са више успеха.
Опстао је, упркос свим препрекама и тешкоћама са којима се суочавао.
Поред пионира овог листа, не треба
заборавити и допринос људи из тадашње
новинско-издавачке куће, „Радничка штампа“, где је одштампан први број нашег листа.
Значајан допринос листу дали су и
каснији уредници листа Драгољуб Поповић
и Душан Василић.
Поред оснивача и уредника листа, заслуге припадају и дугогодишњим сарадницима
листа: Чедомиру Митићу, Снежани Солдо,
Вукомиру Божанићу, Јасминку Пјетловићу,
Драгану Васиљевићу, Предрагу Спасићу,
Вери Арсенијевић, Владимиру Радојевићу и
недавно преминулом Зорану Миленковићу.
Поносни смо на то што још увек трајемо и

опстајемо. Смањен је тираж, излазимо
двомесечно, финансијска ситуација све то
диктира, али битно је да трајемо.
Нажалост, тренутно смо једино информативно гласило на српским железницама.
Пут до доброг и потпуног информисања
је дуг и тежак. Потребна су улагања, али и
оно најбитније - озбиљно схватање информисања као, како каже Статут - стратешког
циља.
Стратешки циљ јесте, али, намеће се питање да ли се то у пракси примењује? Искуства говоре да је то само мртво слово на
папиру, у првом реду због противника информисања, конкретно листа ,,СИЖЕ“.
Трагично је да носиоци функција не знају
да је информисање најмоћније аниматорско
средство, покретачка основа и иницијална
каписла за сваку синдикалну акцију.
,,СИЖЕ“ треба чувати, јер без информисања нема поверења у синдикални рад. Занемаривањем информисања, занемарује се
чланство и долази до његовог осипања.
Сваки, па тако и овај јубилеј, изазива
осећај поноса и задовољства, али и обавезује
да и даље наставимо да тражимо праву
концепцију листа и још бољу уређивачку
политику.
Уз све, неопходно је ангажовати још више
новинара сарадника који ће лист учинити
актуелнијим, бољим и читанијим.
,,СИЖЕ“ мора да постане саставни део
свих чланова и нешто без чега се не може
замислити синдикални рад и синдикално
постојање.
Лист ,,СИЖЕ“ једноставно мора да настави редовно (макар и двомесечно) да излази и
да дочека још много јубилеја!
СРЕЋНО!!!
Владимир Радојевић
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА ВОЗ“

MILOVANOVI] IZABRAN I POZIVA
NA ZAJEDNI^KI RAD
зборна седница Главног одбора
Синдиката железничара „Србија
Воз“, одржана је 27. децембра 2016.
године у Београду. Председник Изборне
комисије Драгутин Јочовић, известио је
чланове Главног одбора СЖ „Србија Воз“ о
приспелим кандидатурама за председника и
заменика председника СЖ „Србија Воз“, као
и приспелим кандидатурама за члана
Надзорног и Статутарног одбора СЖС из
Синдиката железничара „Србија Воз“.

I

ничара „Србија Воз“, изабран је Дејан
Миловановић, дипломирани машински
инжењер, запослен као водећи инжењер у
Секцији ЗОВС Београд, у погону за одржавање електромоторних возова у Земуну.
За заменика председника изабран је
Слободан Максимовић, запослен у Секцији за вучу возова Београд.
Главни одбор Синдиката железничара
„Србија Воз“ је за члана Надзорног одбора

Након евидентирања предлога за носиоце
функција у СЖ „Србија Воз“ и чланове
органа СЖС, Томислав Стевановић, председавајући Радног председништва Главног
одбора СЖ „Србија Воз“ предложио је да,
с обзиром да је за све функције и чланове
органа, предложен по један кандидат,
гласање буде јавно, што Статут СЖС дозвољава. Предлог је једногласно усвојен.
За председника Синдиката желез-

СЖС из Синдиката железничара „Србија
Воз“, изабрао Славишу Вељковића из ЈСО
Превоз путника. За члана Статутарног одбора СЖС изабран је Драган Вукашиновић, из
ЈСО ЗОВС „Србија Воз“.
У складу са чланом 78. Статута Синдиката железничара Србије, Главни одбор
Синдиката железничара „Србија Воз“, је
једногласно верификовао мандате члановима Надзорног одбора Синдиката железни-
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чара „Србија Воз“: Драгољубу Остојићу, из
ЈСО ЗОВС „Србија Воз“, Предрагу Милојковићу, из ЈСО Превоз путника и Милану
Стојановићу из ЈСО Вуча возова.
Дејан Миловановић захвалио се члановима Главног одбора СЖ „Србија Воз“ на указаном поверењу и истакао да наступајући
период вероватно неће бити ни леп, ни лак,
као и да предстоје тешки задаци, и како се
нада - заједнички рад. Највећи посао који је
пред нама је предстојеће реструктурирање
предузећа, којим је предвиђена рационализација радне снаге и у 2017. години, рекао
је Миловановић. Друштво за железнички
превоз путника „Србија Воз“ а.д. је Програмом решавања Вишка запослених у 2016.
години напустило 385 запослених, искључиво на добровољној основи, наставио је он.

Наш задатак је, истакао је Миловановић,
да примену предложене реорганизације
пажљиво пратимо и да се у што већој мери,
кроз разговоре са пословодством изборимо,
превасходно да нико не остане без посла непопуларним методама, већ искључиво на
добровољној основи. Почетком 2017. године следи нам утврђивање репрезентативности синдиката код новооснованих друштава и доношење нових колективних уговора за свако друштво, где нам је задатак да
се изборимо за што повољнији статус запослених.
На крају, својим колегама и сарадницима,
као и њиховим породицама пожелео је, пре
свега, добро здравље, срећу и пуно успеха у
будућем раду.
Миле Крантић

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

SPROVEDENI VANREDNI IZBORI ZA
NOSIOCE FUNKCIJA

S

татутом СЖС, усвојеним 28. јула
2016. године, у циљу прилагођавања
организационим променама на српским железницама, којима су оснивана
четири акционарска друштва („Инфраструктура железнице Србије“ а.д, „Србија
карго“ а.д, „Србија воз“ а.д. и „Железнице
Србије“ а.д.), промењена је организациона
структура оснивањем три синдиката, као
организационих делова СЖС и то,
Синдиката железничара „Инфраструктура
железнице Србије“, Синдиката железничара
„Србија карго“ и Синдиката железничара
„Србија воз“.
У децембру 2016. године, на основу Статута СЖС, спроведени су ванредни избори
за носиоце функција на свим нивоима
организовања СЖС.
Главни одбор Синдиката железничара
„Инфраструктура железнице Србије“,
конституисан је 26. децембра 2016. године, а
на истој седници, за председника овог синдиката изабран је Драгослав Антић, председник ЈСО грађевинске делатности.

За заменика председника изабран је
Јасминко Пијетловић, председник ЈСО СП.
За председницу Одбора Секције жена
изабрана је Драгана Филиповић, запослена у
Секцији ЗОП Ужице на пословима контролора за одржавање пруга, а за председника Одбора Секције младих Марко Сврзић,
запослен у Секцији за ЕТП Београд на
пословима главног инжењера у ТОЈ за СС.
За члана Надзорног одбора СЖС изабран
је Веселин Бјелић, запослен у ОЦ за ЕТП
Пожега-СС Прибој, на пословима главног
механичара.
За члана Статутарног одбора СЖС
изабран је Бранислав Бановић, запослен у
Секцији ЗОП Краљево, на пословима
контролора на одржавању пруге.
Спровођењем ванредних избора на свим
нивоима организовања СЖС, створени су
услови за примену Статута СЖС и остваривању специфичних интереса запослених
у сваком од акционарских друштава на
српским железницама.
Предраг Спасић
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DA LI JE MORALO BA[ OVAKO?
етнаестог децембра 2016. године,
одржан је заједнички састанак
главних одбора јединствених синдикалних организација (ЈСО): саобраћајних послова (СП), превоза робе (ПР) и
превоза путника ( ПП ).
Заједничким састанком председавао је
Јасминко Пијетловић, председник доскорошњег ЈСО СТП, који је присутне упознао

P

седнице, а резултат тих избора је следећи:
У ЈСО СП председник је Јасминко Пијетловић, а заменик председника Небојша
Милетић ( Ниш ). За чланове Главног одбора
Синдиката железничара „ Инфраструктура
железнице Србије “ изабрани су: Горан Марковић (Рума), Драган Јовановић (Београд),
Срђан Ерић (Београд ранжирна), Цвијо Опарница (Панчево) и Снежана Богдановић (Су-

са актуелном ситуацијом у акционарским
друштвима на железници и активностима
Синдиката железничара Србије ( СЖС ).
С обзиром да је СЖС расписао изборе у
духу тих активности Главни одбори ЈСО СП,
ЈСО ПР и ЈСО ПП су заказали своје изборне

ботица). За чланове Главног одбора СЖС
изабрани су Небојша Милетић и Снежана
Богдановић.
У ЈСО ПР председник је Момчило Милојевић, а заменик председника ЈСО ПР Живота Тодоровић (Ниш). Чланови Главног
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одбора Синдиката железничара „Србија
Карго“ су: Живота Тодоровић (Ниш), Саша
Торбица (Београд), Живомир Јовановић
(ОКП) и Рајко Андрић (Зрењанин). За члана
Главног одбора СЖС изабран је Живота
Тодоровић.
У ЈСО ПП председник је Дејан Ђорђицовић, а заменик Драган Љубић (Београд).
Чланови Главног одбора Синдиката железничара „Србија воз“ су: Драган Љубић

(Београд) и Видосав Андрејић (Ниш).
Још увек, већина чланова главних одбора,
као и чланство ових ЈСО се пита, да ли је морало баш овако да се изврши реорганизација
синдиката, сматрајући да једино заједништво гарантује опстанак СЖС.
Без обзира, ова три ЈСО-а ће и даље радити у духу заједништва, поготово тамо где
су им заједнички интереси.
Јасминко Пијетловић

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА КАРГО“
ЈСО ВУЧА ВОЗОВА

NOVOIZABRANI PREDSEDNICI

U

августу 2015. године, дошло је до
промена у организацији и функционисању „Железнице Србије“а.д, кроз
поделу на четири независна и у пословању
самостална акционарска друштва: „Железнице Србије“а.д, „Инфраструктура железнице Србије“а.д, „Србија карго“а.д,
„Србија воз“а.д.
То је условило потребу за усвајањем
новог Статута Синдиката железничара Србије. Такође, организациону структуру
СЖС, рад и деловање требало је прилагоди
насталим променама, ради ефикаснијег
остваривања права и специфичних интереса
чланова у новим друштвима, нарочито када
су у питању активности везане за преговоре
и примену Колективног уговора.
Према Статуту СЖС, који је ступио на
снагу у августу 2016. године, у оквиру Синдиката железничара Србије, као сложене
организације за територију Републике Србије, у Друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д, делује СИНДИКАТ
ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА КАРГО“.
За председника СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА КАРГО“, изабран је РАДИСАВ ЂОРЂЕВИЋ, председник ЈСО ЗОВС.
На ванредним изборима за органе и носиоце функција у новооснованим нивоима
организовања, одржаним у децембру 2016.
године, за председника ЈСО ВУЧА ВОЗОВА

изабран је ИВАН ЛЕШТАНИН (СО вуча
возова „Србија карго“ Београд).
Такође, председници новооснованих
Синдикалних организација у делатности
вуче возова су:
- НЕНАД МАРИНКОВИЋ - СО вуча возова „Србија Карго“ Београд,
- ЈАСМИНА ТОМАШЕВИЋ - СО вуча
возова „Србија Карго“ Нови сад,
- МАЈА НЕДЕЉКОВИЋ - СО вуча возова
„Србија Карго Краљево.
Заменик председника ЈСО ВВ:
- ВЕРА АРСЕНИЈЕВИЋ – СО вуча возова
„Србија карго“ Београд
Председник Секције жена ЈСО ВВ:
- ТАЊА ПЕТРОВИЋ - СО вуча возова
„Србија карго“ Краљево
Председник Надзорног одбора ЈСО ВВ:
- ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ - СО вуча возова
„Србија карго“ Београд
Председник секције младих ЈСО ВВ:
- ПЕТАР СРБИНОВСКИ - СО вуча возова
„Србија карго“Ниш
Председник Комисије за фонд солидарности ЈСО ВВ:
- СЛАВИЦА МАРКОВИЋ - СО вуча возова „Србија карго“ Београд
В. Арсенијевић
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

NEZADOVOQSTVO I
MAWA PRAVA RADNIKA
вадесет трећег јануара одржана је
радионица синдикалних представника из : Италије (Angelo D'ambrosio
i Vicenco Notarnicola), Пољске (Adam
Mistal), Бугарске (Peter Bunev i Marin
Todorov), Македоније (Latko Jovanovski i
Aleksandar Zdravkovski), Хрватске (Zoran
Maršić, Katarina Mindum i Mladen Јоја) и
Србије (Dragan Ranđelović, Jasminko
Pijetlović i Dragan Ćirić).
У уводном излагању Катарина Мундум
представник Хрватског Синдиката истакла
је да смо сведоци учинка глобализације
железнице, поготово у транспорту, дељењем железница, што доводи до незадовољства и мањих права радника.

D

2000. године подељени су у три сектора:
Инфраструктура, Карго и Воз и сто ћерки
фирми тако да је од 420 000 остало 120 000
запослених.
Постоје четири велика синдиката који су
репрезентативни и велики број малих
синдиката. Нови Закон ЕУ отежава одржавање и организовање штрајка и даје мања
права за запослене. Од 2015. године,
одређене су трасе за 500 000 возова (путничких и теретних) са електронским системом праћења. Приоритет је безбедност саобраћаја, па је 2005. године покренут програм
који сваком учеснику у саобраћају наглашава где може доћи до несрећа. Систем за одржавање инфраструктуре обухвата: 18510 км

У многим државама нема више трајног
(неодређеног) уговора о раду. Представила
је пројекат и смернице рада за будући период
који ће се завршити у другој половини 2018.
године у Хрватској. Потом су представници
синдиката, у уводној речи, представљали
свој синдикат и дешавања у свом предузећу.
Хрватска - синдикат делује у свим предузећима и има репрезентативност. Чланице
су националног синдиката и ИТФ и ЕТФ.
Реорганизација је одрађена по директиви без обзира на последице тако да запослени имају знатно мања права него раније.
Поготову, код решавања вишка запослених,
што је последица нових европских закона и
прописа.
Пољска – реструктурирање је проузроковало велики број отпуштања радника,

пруга, 14899 укрштавања, 6160 зграда,
25303 мостова, 13219 станица и стајалишта
итд. Дневно саобраћа око 5500 возова
(путничких и теретних) и о њиховом саобраћају стара се око сто диспозитера (диспечера) дневно, који раде у центру за управљање, као и велики број отправника возова и
око 80 превозних компанија којима је
омогућен једнак услов превожења.
Бугарска – током 2000. године, реорганизацијом, настала су два предузећа на железници: Инфраструктура и Превоз. Постоји
велико незадовољство решавањем вишка
запослених, (2011. године, отпуштено је
5000 запослених). Покушано је организацијом штрајка да се то спречи, али због
законске одредбе и минимума процеса рада,
није било успеха.
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Македонија - реорганизацијом су извршили поделу на два предузећа: Инфраструктура и Превоз. Нису постављени директори са железнице, већ политички истомишљеници који су све довели до руба пропасти, јер су их интересовали само тендери и
набавке, а не железница као систем.
Италија - реорганизацијом и статусом
уопште, у Италији влада велико незадовољство. Исплате се врше ваучерима. Има
преко 40 одсто незапослених младих, а
некада је ова Италија били земља која је
највише штитила младе раднике. Све оно
што није везано за воз и одржавање саобраћаја даје се неком другом, а склапају се
уговори са радницима на 15 или месец дана.
И то траје годинама, па се да закључити где
су ту права радника.
Онемогућени су штрајкови, јер нови закон прописује казне (од 50 000 евра), ако се
не испуне све законске норме (а њих је тешко
испоштовати).

Представници СЖС упознали су све присутне, са нама добро познатим проблемима
везаним за реорганизацију, решавањем
вишка запослених, законским одредбама за
пензионисање и друго.
У другом делу састанка, разговарано је о
проблему запослених који непосредно
учествују у железничком саобраћају, а за
посао који обављају им је потребан лекарски преглед и о могућности укидања трајног
умањења приликом превременог пензионисања. На крају је закључено да се следећи
састанак одржи у Македонији, у мају ове
године са темама:
• Колективни Уговори,
• Губитак радне групе и пензионисање,
• Реструктурирање предузећа,
• Маргинализација синдиката и његова
улога,
• Како директиве утичу на железницу?
Јасминко Пијетловић

PODEQENI U DRU[TVA
- SINDIKALNO ZAJEDNO

T

ридесетпрвог јануара, одржан је заједнички састанак некадашњег ЈСО
СТП, односно сада ЈСО СП, ЈСО ПР
и ЈСО ПП, који се одвијао у четири дела.
У првом делу састанка, доскорашњи председник ЈСО СТП, а сада председник ЈСО
СП Јасминко Пијетловић и председник СЖС
Драган Ранђеловић упознали су присутне о
актуелним дешавањима. Затим, прва тачка
дневног реда била, Финансијски извештај
ЈСО СТП 2016. и Извештај Надзорног одбора, који су једногласно усвојени, као и
Извештај о раду за 2016. године.
На крају, главни одбори ЈСО СП, ЈСО ПР
и ЈСО ПП једногласно су донели одлуку да
се конституише Извршни одбор заједничких
ЈСО од шест чланова: председници и заменици ЈСО СП, ЈСО ПР и ЈСО ПП чији ће
задатак бити да, по потреби, организују заједничке састанке главних одбора.
У другом делу, одржана је седница Главног одбора ЈСО СП на којој су усвојена

Правила о раду, Пословник о раду и План
рада за 2017. годину. Изабран је секретар
ЈСО СП – Драгана Кордић из Зрењанина, а за
члана Главног одбора СЖС – Горан Марковић из Руме, уместо Снежане Богдановић,
која је уз отпремнину напустила предузеће.
У трећем делу, одржана је седница Главног одбора ЈСО ПР, на којој су усвојена Правила о раду и извршен избор председника
комисија и то:
Комисија за прев. радне инвалидности и
рекреативни одмор - Живота ТодоровићНиш;
Комисија за Фонд солидарности – Живомир Јовановић Београд.
У четвртом делу састанка, одржана је
седница Главног одбора ЈСО ПП на којој су
усвојена Правила о раду.
На крају, закључак је да нас само заједништво спасава, без обзира на припадност
ЈСО, односно предузећу у Железницама
Србије.
Ј. П.
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ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

PODVUCIMO CRTU - BUDIMO REALNI

P

рошло је двадесет пет година од
оснивања Синдиката железничара
Србије. Дугих и бременитих година.
Време је да се подвуче црта и будемо реални
у сагледавању стања - шта смо урадили за
свих ових година и како даље?
Размишљао сам, како обележити овако
значајан јубилеј?
Прво размишљање које ми се јавило било
је у правцу организовања једне тематске
конференције која би за циљ имала сагледавање урађеног за протеклих две и по деценије кроз призму околности које су биле, као и
сагледавање тренутног статуса СЖС и давање основних смерница деловања у наредним годинама. Широка би листа била оних
које би требало позвати на једну такву конференцију. Требамо бити реални, сагледати
све и видети у ком правцу треба ићи. Једна
тако озбиљна организација као што је
Синдикат железничара Србије треба тако
нешто да уради, ако смо озбиљни и ако желимо да сачувамо синдикалну инфраструктуру и чланство.
Ако желимо праву слику стања урађеног
за претходних двадест пет година, морамо
посматрати то из угла свих нас чланова.
Морамо се вратити назад па видети колико
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су се изворни принципи организације
променили и због чега? Шта је данас са
стубовима Синдиката железничара Србије
као што су: Штрајкачки фонд, лист
,,СИЖЕ“, фонд солидарности, ткз. рекреативни одмор...?
Штрајкачки фонд, од самог оснивања био
је једини фонд такве врсте у држави, са
значајним средствима које је имао. Годинама, издвајући средства за ту намену. Где су
сад та средства и како са њима даље
управљати? Како их заштитити?
Лист ,,СИЖЕ“, основан пре тачно двадесет година још увек траје захваљујући
упорности оних који знају шта значи једно
такво синдикално гласило. Једино на железници. Мора се рећи истина. У врху синдикалног организовања постоје појединци
који желе укинути лист ,,СИЖЕ“. Какву ће
судбину задесити наш лист, зависи од чланства и руководства СЖС.
Фонд солидарности функционише још
увек, иако је претрпео многе промене. И
поред свега тога задржао је свој првобитни
курс постојања. Како ће он изгледати
убудуће и како ће функционисати?
Рекреација још увек постоји. На који
начин се остварује и како функционише,

вероватно је многима јасно. Како ће даље све
то функционисати, велико је питање? Једно
је сигурно - мора се нешто мењати у начину
функционисања. Околности су се значајно
измениле.
Зараде радника су некад биле предмет
,,одмеравања снаге“ између синдиката и
послодавца. Данас је то сасвим другачије.
Како ће то изгледати у наредном периоду?
Почетак оснивања СЖС обележио је период ратова, санкција, инфлације, плаћеног
одсуства радника, исплате седмичних
плата... Како је тад деловао и шта је чинио
синдикат и СЖС за своје чланство?
Шта данас чланство има од синдиката?
У општем сагледавању само неких параметара који су чинили и чине рад СЖС,
потребно је детаљно анализирати околности

под којима смо функционисали и шта смо
све могли да пружимо као синдикат. Реално.
И погледати где смо данас?
Како даље, којим правцем?
Околности се мењају, па и систем рада
синдиката захтева промену начина деловања. Једна конференција посвећена свим
горе поменутим синдикалним постулатима
можда би дала одговор на многа питања на
која тражимо одговоре.
Надамо се и верујемо да ће људи које смо
бирали, схватити колики су изазови пред
Синдикатом железничара Србије и да ће
очувати и сачувати синдикат за добробит
свих нас.
Нека нам је срећан рођендан.
Душан Василић

ISPRA]AJ I RASTANAK SA
#
#VI[KOM ZAPOSLENIH ...

R

еорганизација Железнице Србије
проузроковала је новом систематизацијом и вишак запослених. Решавање
вишка запослених, утицало је на смањење
чланства СЖС, а самим тим и доскорашњег
ЈСО СТП.
У децембру 2016. године, уз отпремнину
Железнице Србије напустило је 3001
запослени, већина уз добровољно пријављивање, а поједини без своје воље, што је
проузроковало њихово незадовољство и незадовољство синдиката ком припадају.
Како то обично бива, они који су својевољно, уз пријављивање, напустили Железнице Србије за своје доскорашње колеге су
у станицама, ОЦ, ОЈ и секцијама припремили пригодан испраћај и растанак, а колеге
су им даривале пригодне поклоне за дуго
сећање.
Испраћаји за незаборав, забележени су у:
Нишу, Шапцу, Новој Пазови... скоро у свим
деловима Србије и у скоро свим синдикалним организацијама СП, ПР и ПП Синдиката железничара Србије.

Појединци који нису добровољно отишли
са железнице, уз правне савете већ припремају тужбе, јер примедбе које су достављали Међуресорној радној групи, нису
уродиле плодом.
Ј. П.
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ЈСО ТКС

ZA USPOMENU BATI I VLADI

N

аши другари, колеге и чланови
Одбора ЈСО ТКС, Братислав Бата
Вуков из Суботице и Владимир
Влада Радојевић из Крагујевца, који су „по
програму“ одлучили да оду са железнице у
„пензионере приправнике, на чекању“, у
„другом полувремену“ седнице Одбора,
одржане 26. јануара, опростили су се од
својих колега и своје „функције“ предали
млађим колегама!
Од добијених отпремнина, потрудили су
се да буду добри домаћини и другаре који
остају да „даље воде“ синдикат (онако како
знају и могу), почастили пићем и богатим
роштиљем.
Бриге о будућности запослених у Сектору
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за Техничко - колске послове, Синдикат
Железничара Србије, о нагомиланим проблемима у функционисању железнице, железничког саобраћаја, синдиката, неслагање
са „распарчавањем“ железнице, деградирањем радних места у ТКП и железничара „са
шине“ (извршних служби) на уситњене синдикате, допринели су да донесу одлуку и да
„искористе прилику“, како би више времена
посветили својим породицама и себи!
Председник Одбора ЈСО ТКС Братислав
Минић-Баџа, захвалио се Бати и Влади, на
сарадњи и свему што су учинили као сарадници, колеге, људи и искрени пријатељи у
тешким или лепим временима за ТКС, за
сваког колегу и члана синдиката појединач-

но. За успомену, уручио им је ручне часовнике, како би их заувек
подсећали на време које су посветили синдикату и железници, уз
жељу да их послужи добро здравље, да срећа прати њих и њихове
породице, да што дуже, на радост
и задовољство уживају у пензионерским данима, али и да не забораве своје колеге, другаре, пријатеље које су
стекли радећи!
Влада се, у своје и Батино име извинио на
евентуалним неслагањима, ненамерним неспоразумима и захвалио свим колегама на
сарадњи, на поклонима, уз обећање да ће се
одазвати свим позивима колега и пружити
подршку у даљем раду, када за то буде
повода!!!
Још једном и наша колегиница из СЖС,
Вера Арсенијевић, као и увек до сада, несе-

бично је помогла у организацији овог „ФОРМАЛНОГ“ растанка од нама драгих колега!!!
У своје име, ВЕЛИКО ВАМ ХВАЛА НА
ПРИЈАТЕЉСТВУ, НА БРИЖНИМ И ТЕШКИМ ВРЕМЕНИМА КОЈЕ СМО ПОДЕЛИЛИ, НА ЛЕПИМ ТРЕНУЦИМА И
САТИМА У КОЈИМА СМО УЖИВАЛИ!
ЗДРАВИ, СРЕЋНИ И ВЕСЕЛИ МИ
БИЛИ И СА СВОЈИМ НАЈДРАЖИМА САМО ДОБРО ДЕЛИЛИ!!!
Драган Васиљевић

ИЗ МОГ ЋОШКА

NIJE @IVOT JEDNA @ELEZNICA

P

ар недеља након „олује“ и удружене
акције свих предузећа бивших
Железница Србије, којој сам ја, по
својој слободној вољи, дала назив „чистка“,
на први поглед изгледа као да се ништа и
није догодило.
Људи долазе на посао, обављају своје
свакодневне активности у вртлогу на који су
већ навикли. Oдлазе са истог, својим кућама
и породицама и тако све у круг. Бивши
железничари су сад већ заиста бивши и по
милионити пут потврђена је она стара „кога
нема, без њега се може“.
Шта ту има чудно...
Навикли смо се већ и на то.
Навикли смо се и на оне
спискове на улазима у предузеће. Искрено, јесте био
страшан призор када су тек
осванули. Кладим се да смо
сви имали исту асоцијацију.
Било је ту свега, почев од

оног српског „пу, пу далеко било“, бурних
реакција, падања у несвест, изненађења,
неверице… Jер, забога, обећали су пријатељи, браћа, кумови, до мирења са судбином.
Стоје и даље на истим местима као подсетник, опомена, споменар, фото тапет, ко би
знао? A можда тако и правила налажу, па
грешим душу своју железничку „благо“ испровоцирану?
Уследили су сати и дани препричавања
туђих судбина, спашавања и покушаја спашавања, па како се коме заломило, као и
увек. Многи су отишли богатији за пар хиљада еура, али
сиромашнији за будућност
којој су препуштени, ускраћени за јутарње трач партије
са колегама и много штошта
још. Aли су бар свој плес
отплесали и све је сада иза
њих. Смирили се, одахнули.
Чекају другу епизоду исто-
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имене серије, али у којој неће играти ни
главне ни споредне улоге. Други су пак,
успели да се пребаце из једног вагона у
други и сад се лагано клацкају у њему. До
даљњег. Колико толико. Неколицина је
отишла, али и остала истовремено, јер ће
наставити своје активности под неким
другим околностима заслуженим својим
дугогодишњим радом и искуством. Свака
част, капа доле. Све је ово реалност, садашњост која није ништа друго него као и увек
последица прошлости. Трајало подуже мало
и ево прецртавања клишеа да све што је лепо
кратко траје. И није баш тако. Кад - тад
ствари дођу на наплату и ђаво пристигне да
измири рачуне. Хтели ми то да признамо или
не, чињеница је да је превише било беспослених, залудних, залуталих, а и оних који су
тек понекад свраћали да махну и продуже
даље својим путем, чисто онако реда ради да
их не бије малер, ушушкани, безбрижни,
подједнако третирани као и они који су били
њихова сушта супротност. Да је среће да смо
само овим првим видели леђа. Нажалост,
систем тако не функционише. Aли, ′ајде,
возимо даље, свако са својим принципима,
навикама, знањем и незнањем, савести и несавести, амбициозношћу и инфериорношћу,
врлинама и манама, прави и погрешни. Tу
смо, јер где би друго...
Све у свему, талас први прошао. Мало
предаха до следећег, па ћемо видети ко ће
остати у Нојевој барци. Ово су свакако моменти који су обележили крај старе и
почетак нове године. А старе и нове
железнице раде као никад, да се свако
нормалан запита како смо уопште и опстали
све ове године. Нико главу не диже, свуда је
хаос, тензија, кратки рокови, брдо папира,
мало је радни дан од осам часова да се
заврши посао. Телефони звоне, не престају.
Као у кошници. Не дај Боже да некога питате
шта има ново. Одговор је увек исти,
„лудница“. Е сад, шта је разлог томе не бих
да коментаришем, паметни сте, па
закључите сами. Ваљда су карте лоше
подељене, ваљда је превише рачунице у
стилу „два пишем, а један памтим“.
А расположење? Где нам побеже добро
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расположење? Да ли је и оно узело отпремнину и отишло у неповрат? Могуће. Можда
се једноставно више нема времена или нам
је свега преко главе, прича, нагађања,
лицитирања, предвиђања, закључивања.
Можда смо се само помирили са судбином и
прихватили оно „нека буде што бити мора“,
јер је залуд оптерећивати се оним на шта се
не може утицати. Па није живот, једна
железница...или ? Колико год све горе
написано изгледало као да је превише сивим
обојено, верујте ми на реч да није. Има и
горе. Колико год истина била сурова и тешка,
а ситуација озбиљна да озбиљнија бити не
може, оптимизма ми ипак не мањка. Колико
год сулудо звучало верујем да ће ствари
једном ипак доћи на своје и да ће кола
кренути у правом смеру, ко год у њима остао.
Ако ништа друго, исписали смо странице
железничке историје, па сад ви реците да је
то мала ствар. Правила, прописи, реформе,
реструктурирање, отпремнине, вишкови,
анализе и синтезе, све су то речи којима ми
„мали“ не можемо стати у крај, а убисмо се
трудећи се да их дешифрујемо и декодирамо.
Нема нам друге, него „усе и у своје кљусе“, овде или где год, држимо се свога посла
и своје авлије, јер другу за сада немамо.
Биће ваљда неке вајде и среће, а до тада и
до следећег читања, као и увек, желим вам
свима искрено и од срца свако добро.
Г. Лукић

SAMO NAM JE QUBAV POTREBNA

K

ажу да један дечији осмех вреди
богатство. Колико је велико богатство двадесет дечијих осмеха,
уверили су се чланови ЈСО ЗОВС погона
Путничка Београд, на челу са својим председником Томиславом Стевановићем, деветог децембра, на дан Светог Алимпија.
Тада је уприличено дружење дела чланова ЈСО који су прикупили и донирали
одећу, обућу и играчке штићеницима Дома у
Звечанској.
Такође је донирано и двадесет новогодишњих пакетића који су купљени од прикупљених средстава чланова синдиката.
Захваљујући љубазности координаторке
Центра, Иване Церовић, уприличено је
дружење са децом ометеном у развоју и
посебним потребама.
Двосатно дружење је протекло за трен.
Заједно са њима, уз помоћ преданих
васпитача који покушавају да им надокнаде
родитеље који су их оправдано или
неоправдано заборавили, јер не могу или не
желе да се брину о њима, цртали смо, бојили,
бројили, играли се...
Кажу да неки родитељи, у прве две године
долазе свака 2-3 месеца, па једном годишње
(за рођендан), а онда их предају забораву.
Има ту пуно тужних прича, о којима деца
јако мало деце говоре.
Свима је заједнички проблем - шта и где
са њима кад напуне 18 година, јер је Центар
у Звечанској предвиђен за децу до пунолетства.
Поједини ни не изгледају у складу са својим годинама, а има их од 10,14 и 17 година...

А онда одлазе у друге установе, остављени од родитеља и заборављени од свих.
Али бар тај период, док су у Звечанској,
обележен је пажњом и љубављу свих запослених.
Није само туга у дому. Има и смешних
догађаја: приметили су да из женских торби
нестају дезодоранси, парфеми, шминка, а по
некад и новац.
Почеле су колеге да зазиру једни од
других све док се није покварио радијатор и
домар скинуо заштитну маску испод које су
открили све што је нестало. Установили су
да је то "богатство" прикупио 14-годишњи
Срећко којег су нашли на аутобуској станици
још као бебу.
Пожелео је Срећко да обрадује своје
васпитачице и другарице за 8. март. Али,
како није могао да им купи било шта, снашао
се на овај начин.
Иначе, кажу да је он једно врло весело
дете и прави обешењак који их често све
увесељава.
Један поглед на њихова насмејана лица и
радост у окицама, када смо им поделили
играчке и пакетиће, био је довољан да и
мушким и женским члановима ЈСО натера
сузе на очи и да се запитамо шта њима, нама
свима, треба више осим мало љубави.
Као у оној песми од Битлса или Бајаге
„Само нам је љубав потребна!“
А ми додајемо - мало добре воље, мало
времена и жеље да се некоме причини
радост и врати осмех на лице.
Верујте, не треба много.
Снежана Теофиловић
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ЧЕФОРИЗМИ

Чедомир Ј. Митић

M Доказани и проверени таленти би могли да напредују код нас да
нису у хендикепу због те мане.
M Све је у човеку. Али је данас, како ствари стоје, најтеже бити човек.
M Ако си у животу много волео, а ниси волео - џаба си волео.
M Брате, јесте да немамо ништа – али, бар зато мирно спавамо.
M Брате, ови наши политичари као да су сви редом рођени у МАЈУ
– стално нас нечим замајавају.
M Некада је искључиво пио из флаше, а онда је престао. Сад пије само из чаше.
M Данас сви желе да живе лепо. Нико не пита да ли то нешто и колико кошта.
M Померали,не померали часовнике – код нас је увек пет до дванаест.
M БУДВА град театар, БЕОГРАД парламент театар.
M И наши политичари имају ТАЛЕНАТ: лажу и себе и све око себе.
M Брате, провалио сам ко је крив за оволику фрку у држави, око енормних рачуна за
струју: Па, Никола Тесла. Да није урадио то што је урадио, данас би било све О.К.
M Брате, све се данас променило: Некада су родитељи били у кафанама, а деца седела
кући - данас деца су у кафићима, а родитељи седе у кући.
M ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ, потпреседница владе: „Не размишљам о месту премијера“. Па, шта има да размишља, она је већ премијер, а тако се и понаша.
M Код нас је увек све транспарентно и увек се зна ко је на власти.
Или је КУРТА или МУРТА.
M Да смо ми били у ситуацији да откријемо АМЕРИКУ - вероватно би је заобишли.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Припремио: Владимир Радојевић

КО ЧИТА ТАЈ ЗНА
♦ Посмртни остатци Стефана Уроша IV Душана Немањића, познатог као Душан Силни,
српског краља и цара, данас се налазе у Београду.
♦ У десет београдских општина има укупно 65 паркова.
♦ Пулмолог лечи болести плућа, а помолог је стручњак за воће и воћарство.
♦ ,,Породица Тарана“ је назив стрипа.
♦ Први почасни грађанин САД био је Винстон Черчил.
♦ Оснивачем највећег копненог царства у историји сматра се Џингис кан.
♦ Најплоднији уметник свих времена био је Пабло Пикасо.
♦ Голмани у ватерполу увек носе капице црвене боје.
♦ Становник државе Јамајка назива се Јамајац.
♦ У Светској фудбалској организацији ,,ФИФА“ данас има 45. милиона регистрованих
фудбалерки.
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„Железнице Србије“а.д.
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2455
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28
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3
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1
1
0

„Србија Воз“а.д.
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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 ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈА КАРГО
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

НЕМА

1608

2204
937
1193
1948
1103
437
79
304
158
57
10
5
37
49
2
2
0
0
0
4
25
0
4
0
1
0
0
3
23
0

„Инфрацтруктура
Железнице Србије“а.д.

ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ СИНДИКАТА СА БРОЈЕМ ЧЛАНОВА ЗА ЈАНУАР 2017. године

НЕМА

769
3214

13

1039
306
134
400
150
102
3
140
427
348
7
4
9
23
5
0
0
89
0
0
5
79
0
2
19
0
5
3
0

„Србија Карго“а.д.

8. март - Дан жена
Требала си ми да ме улепшаш,
да се у мојим сатенским стиховима препознаш,
да ме научиш да се смејем,
да проходам...
Да проходам, не да полетим.
Горан Тадић, из песме „Последња“

Поштоване колегинице
срећан празник
Синдикат железничара Србије

