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Oд првог јануара 2023. годинe, минимална зарада у Србији биће повећана и износиће око 
40.000,00 динара.

Упоредимо њен износ са износом минималне потрошачке корпе, а то је 51.000,00 
динара, лако се да закључити да запослени у Србији који примају минималне зараде својом 
платом неће моћи да подмире ни најосновније животне потребе.

Тако и код нас на железници један број радника већ прима зараду у износу од око 
40.000,00 динара, тако да наведено повећање од 12,5% неће битно побољшати животни 
стандард српрких железничара.

По званичним подацима просечна зарада у Србији износи око 75.000,00 динара. У пракси 
то значи да је социјална ситуација толико лоша да највећи број запослених у Србији не 
може да достигне примања чак ни у висини статистички одређене просечне зараде.

Од јануара повећаће се цена стује и гаса, што значи да ће сви подићи цене својих 
производа и услуга, што ће појачати инфлаторни удар и додатно оптеретити кућни 
буџет и смањити стандард становништва.

Са зебњом треба да  пратито социјалне протесте у земљама попут Француске (против 
пензионе реформе и економске кризе), јер ако такве реформе прођу врло брзо ће закуцати 
и на наша врата.

Што социјалног бунта у Србији нема није оличен у објективним околностима већ у 
такозваним субјективним факторима.

Тај задатак је резервисан за синдикалне организације и радничка удружења. На њима је 
да артикулишу незадовољство радничке класе у циљу побољшања материјалног положаја.

Врло битно је схватити да је социјална борба најважнија. Само се тако могу достићи 
социјална правда и једнакост, који су основа за све друге људске слободе.

ДА СЕ ПОЖУРИ ДА НЕ БУДЕ КАСНО???

РЕЧ УРЕДНИКА

DA NE BUDE KASNO...

Драган Ранђеловић
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дана и свих организационих промена кроз 
које је прошао. Од самог почетка смо пра- 
тили статусне промене „Железнице Срби- 
је“ и први од свих синдиката своју органи-
зациону структуру ускладили са променама 
на српским железницама, тако да смо поста-

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

30 GODINA POSTOJAWA  
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE

F
ебруар 2022. године протекао је  
у знаку обележавања јубилеја, 
тридесет година постојања и ра- 

да Синдиката железничара Србије. Много-
бројним манифестацијама, подсетили смо  
се шта је све обележило СЖС у претходних 
тридесет година, шта је све постигнуто на  
плану заштите интереса запослених, одно- 
са са послодавцем и политичким структу- 
рама, социјалног дијалога, међународне са- 
радње, као и са којим смо се све тешкоћа- 
ма и препрекама сусретали у раду. 

На свечаној академији, којој су поред ос- 
талих присуствовали и бивши председници 
СЖС, Зоран Антић, као први председник, 
Мирослав Јеремић и Мирко Лазић, подсе-
тили смо се развоја Синдиката железничара 
Србије, од његових почетака до данашњих 

Обележен значајан јубилеј
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у вези са радом, да развијамо социјални  
дијалог, да колективно преговарање подиг-
немо на виши ниво и да унапредимо ме-
ђународну сарадњу, како би позитивна ис-
куства железничких синдиката развијених 
европских земаља уградили у планове на-
шег даљег рада и развоја.

Предраг С.

ли модеран синдикат, сложена организација 
за територију Републике Србије, који у сва- 
ком акционарском друштву има свој синди-
кат који штити аутентичне и специфичне ин-
тересе запослених, преговара за колективни 
уговор и на најбољи начин представља Син- 
дикат железничара Србије.

Овај значајан јубилеј изазива осећај по- 
носа, али истовремено и обавезује да наста-
вимо са синдикалним радом, да и даље ра-
димо на модернизацији синдиката и јачању 
његове улоге у заштити интереса српских 
железничара, да активно учествујемо пре- 
ко Савеза самосталних синдиката Србије  
на сва догађања у држави везана за рад и  
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СЖС

#SVETI CAR KONSTANTIN 
I CARICA JELENA"

S
индикат железничара Србије, све- 
чано је обележио и прославио 03.06.  
2022. године,  крсну славу „Свети  

цар Константин и царица Јелена. Славској  
свечаности, поред чланова Главног одбора  
СЖС, присуствовале су и делегације син- 
диката из иностранства са којима СЖС има  
дуготрајну сарадњу, железничких синдика-
та из сва четири акционарска друштва, као 
и представници пословодства. 

Сечење славског колача и свечани ручак 
уприличен је у ресторану „Крушевац“. 

Поред свечаног, обележавање славе има- 
ло је и „радни“ крактер, с обзиром да је при- 
суство иностраних делегација искоришћено  
за упознавање са актуелним проблемима на  
њиховим железницама, као и за размену ис- 
кустава у реализацији синдикалних актив-
ности и бољи положај запослених.

С.П.

Обележена слава синдиката железничара Србије
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M
инистар грађевинарства, саобраћа- 
ја и инфраструктуре Горан Весић, 
дана 22. децембра 2022. године, 

одржао је састанак са запосленима у „Ин-
фраструктура железнице Србије“ а.д. У  
уводном излагању поздравио је све желез- 
ничаре и њихове породице и пожелео срећ- 
не новогодишње и Божићне празнике.

Више пута је истакао да је недопустиво 
да „Србија карго“ и „Србија воз“ не изми-
рују обавезе плаћања инфраструктури за ко- 
ришћење траса приликом превоза робе и  

MINISTAR VESI] U POSLOVNOJ 
ZGRADI @ELEZNICA SRBIJE

путника. У наредном периоду залагаће се  
да се та неправилност што пре отклони и да  
инфраструктура може стабилно да послује.

У наредном периоду очекују нас велика 
улагања на модердернизацији железничких 
пруга за веће брзине, јер сматра да је пре- 
воз железницом будућност Србије. Нема бо- 
љег превозног средства од возова у смислу  
бржег и рационалнијег путовања и заштите  
животне средине. До 2025. године треба да  
се заврше радови брзе пруге од Новог Сада  
до Суботице и да се успостави саобраћај  
од Београда до Будимпеште и омогући бржи  
и удобнији превоз који ће бити рационал- 
нији од друмског и авио саобраћаја. Изгра- 
диће се нови железнички музеј са изложе- 
ним локомотивама.

У будућем периоду оджаваће састанке са 
представницима пословодства и синдиката 
и покушати знатно да побољша материјални 
положај запослених.    

Јасминко Пијетловић

СЖС
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СЖИЖС

AKTIVNOSTI SINDIKATA @ELEZNI^ARA 
#INFRASTRUKTURA @ELEZNICE SRBIJE"

S
индикат железничара „Инфраструк-
тура железнице Србије“ у даљем  
тексту СЖИЖС својим радом и ак- 

тивностима даје велики допринос у оства- 
тваривању права и побољшању материјал- 
ног положаја запослених учесталим допи-
сима према пословодству, ресорном минис-
тарству и Влади Републике Србије.

Синдикална политика СЖИЖС базира  
се на очувању Синдиката железничара Ср-
бије и на сарадњи пре свега са синдикатима 
железничара „Србија карго“ и „Србија воз“,  
као и са осталим репрезентативним синди-
катима железнице који раде у интересу запо- 
слених. Одлика СЖИЖС се састоји у томе  
да своје чланство увек благовремено обаве-
штава о свим дешавањима у синдикату као 
и у „Инфраструктури железнице Србије“.

Свечана седница Главног одбора СЖИЖС,  
поводом 30 година Синдиката железничара 
Србије, одржана је 19. априла у присуству 
представника Синдиката железничара Ср- 
бије, Синдиката железничара „Србија кар-
го“ и Синдиката железничара „Србија воз“.

Синдикат железничара основан је мно- 

го раније, али под именом Синдикат желе-
зничара Србије регистрован је 19.02.1992. г.

На свечаној седници свим члановима 
Главног одбора СЖИЖС и гостима уруче-
не су пригодне плакете и захвалнице са же- 
љом да још дуго трајемо и да будемо у што  
већем броју. Овом приликом свим члано-
вима Синдиката железничара Србије и свим  
запосленим железничарима као и заслуж-
ним пензионерима желимо све најбоље у 
2023. години.

Јасминко Пијетловић
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА КАРГО“

PREGOVORI OKO  

NOVE CENE RADNOG SATA

I
скуство нас учи да леп почетак ни  
један крај на лепоту не обавезује.  
Управо тако можемо окарактериса- 

ти ову, сада већ на измаку 2022. годину.
А почело је онако како смо и планирали, 

са новом ценом радног сата од 201,22 динара, 
која је установљена у Републици Србији за 
2022. годину и са новим коефицијентима 
радних места  у ,,Србија Карго“а.д. и целом 
железничком сектору. Надали смо се и 
очекивали , бар су такве најаве биле, да 
ће се цена радног сата пратећи привредни 
раст у нашој држави усклађивати два пута 
годишње (у јуну и крајем године) и да ће 
тиме и животни стандард наших запослених 
бити већи. Тако су проблеми које је изазвала 
корона полако   почели да се превазилазе.

Али, авај...Као и много пута до сада, 
кад смо помислили да долазе неки бољи и 
срећнији  дани десило се нешто потпуно 
неочекивано. Рат у Европи, рат између Укра- 
јине и Русије, рат који траје и коме се не 
назире скори крај, а који прети да прерасте 
и у сукоб већих размера.

Нова ситуација за све, стрепња и неиз-
вестност као последица. Растућа инфлација 
у Европи неминовно се  прелива и  на наше 
подручје. Веће цене основних животних на- 
мирница, превоза, енергената и свих оста-
лих елемената битних за живот брзо нам 
поништавају ефекте повећања зарада с по-
четка године.

Сада је јасно и да ће нова цена радног са- 
та од 230 динара у Републици Србији,  уста- 
новљена половиним септембра, бити недо- 

вољна да покрије трошкове потрошачке 
корпе.

У таквој ситуацији железнички синди- 
кати у ,,Србија Карго“ а.д. отказују  у октоб- 
ру чланове КУ који  се тичу цене  радног са- 
та  и висине вредности минулог рада, топ- 
лог оброка и регреса. Исто чине и синди- 
кати у осталим железничким друштвима.  
Преговоре током јесени прати  и смена ми- 
нистра у ресорном министарству. О свему  
томе говори и председник Синдиката же- 
лезничара ,,Србија Карго“ Радисав Ђорђе- 
вић, који је уједно и председник прегова-
рачког одбора испед синдиката  у прегова-
рачком процесу:

,,Основни интерес Синдиката железни- 
чара ,,Србија Карго“ као и свих репрезен-
тативнх синдиката у ,,Србија Карго“ а.д. 
био је да уговоримо цену радног часа од 230 
динара за све запослене. Прошле године 
смо установили Прилогом I коефицијенте 
радних места са ценом радног часа у Ре-
публици Србији, али нису сви запослени  
добили повећање зарада због ограничених 
средстава. Зато је био ред и обавеза да сви 
запослени добију повећање.

Што се тиче накнаде за исхрану и регрес, 
којa je заиста нискa, морам рећи да су то 
категорије дела зараде и није их било могуће 
променити, а не умањити цену радног часа.

Просечна  зарада у нашем Друштву је у 
2022. години  била близу 60.000 динара, а 
са просечним увећањем од 12,5 % у 2023.
години зарада ће бити увећана и колико 
толико пратити раст зарада у Републици 

Нове околности, стари проблеми
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са нижим степеном стручне спреме, што 
није нормално, али наше званичне примедбе 
и званично указивање пре свега послодавцу 
на ове аномалије није наишло на разумевање 
уз објашњење да тако у овом тренутку мо- 
ра јер немамо довољно финансијских сред-
става за другачију прерасподелу.

Ипак и поред свега наведеног треба ис- 
таћи да смо потписивањем Анекса I Колек-
тивног уговора успели да увећамо колико 
толико зараде свих запослених, и да нам ни- 
ко од запослених не прима основну зараду  
мању од загарантоване, то јест од минимал-
не зараде.

Таман када смо се колико толико осло-

Србији. Одређен  број запослених  имаће и  
процентуално и веће повећање, због додата-
ка које имају по Колективном уговору.

Захваљујемо се и Министарству грађеви-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
Министарству финансија на финансијској 
помоћи да би се све ово остварило.

После успешних преговора, Анекс II КУ  
за ,,Србија Карго“ а.д.  потписан је 29. де- 

цембра са  ценом радног часа од 230 динара“.
На крају, можемо бити задовољни и мо-

рамо рећи да се повећање зарада односи на  
све запослене и да ћемо у 2023. години има- 
ти веће плате. Колико ће нам ово повећа-
ње помоћи да попунимо ,,рупе“ у кућном 
буџету остаје да видимо.

                                                                                                          
Иван Лештанин

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА ВОЗ“

POTPISAN ANEKS II KOLEKTIVNOG 
UGOVORA - USVOJENA NOVA CENA 
RADNOG SATA ZA 2023. GODINU

Цена радног сата приоритет, од увећања 
надокнаде за исхрану и регреса за годиш-
њи одмор се не одустаје

G
одину смо почели потписивањем Анек- 
са I Колективног уговора, којим смо  
утврдили нову цену радног сата за  

2022. годину у износу од 201,22 динара  
и доношењем новог Прилога 1 Колектив- 
ног уговора, којим смо потпуно изменили  
постојеће коефицијенте радних места и при- 
лагодили их новом систему обрачуна зара-
де. Усвојеним Прилогом I нисмо баш били 
задовољни, пре свега због неразумевања Ми- 
нистарства финансија на челу са министром 
Синишом Малијем, који нису дозволили 
већа финансијска средства за увећање масе 
средстава за зараде, али и начином како је 
у завршној фази израде новог Прилога I 
вршена прерасподела добијених средстава, 
односно како је вршено такозвано уподо-
бљавање коефицијената, па смо дошли у си- 
туацију да нам тако запослени са већим сте- 
пеном стручне спреме имају мањи коефи-
цијент радног места у односу на запосленог 
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бодили Корона вируса и када смо помислили 
да ћемо да живимо са мање финансијских 
притисака, задесио нас је у фебруару поче- 
так Руско-Украјинског рата, који је широм 
света, па и код нас довео до великих економ-
ских поремећаја, цене производа су поново 
почеле да дивљају, поново нам се појавила 
инфлација.

Социјално економски положај већине 
запослених је поново, и поред потписивања 
поменутог Анекса I Колективног уговора, 
постао изузетно тежак, оно што је потпи-
сивањем поменутог Анекса I Колективног 
уговора добијено, инфлацијом је сада из-
губљено.

Одлуком Владе Републике Србије која  
је објављена у Службеном гласнику Репуб-
лике Србије број 105/2022 од 14. септем-
бра 2022. године утврђена је минимална 
цена радног сата, без пореза и доприноса 
за обавезно социјално осигурање, за период 
јануар-децембар 2023. године у износу од 
230,00 динара нето по радном часу.

Полазећи од ове чињенице, као и чиње- 
нице да је услед битно промењених окол-
ности на основу којих је утврђена садашња 
вредност радног часа, али и драстичне еко-
номске поремећености на тржишту током 
2022. године, сва четири репрезентатив-
на синдиката која делују у Акционарском 
друштву за железнички превоз путника 
„Србија Воз“, Синдикат железничара „Ср-
бија Воз“, Синдикат извршних служби-
српских железница, Савез синдиката желез- 
ничара Србије и Унија синдиката Српских 
железница  су 27. септембра 2022. године 
отказала постојећу цену радног сата за обра- 
чун зараде запослених, као и цену топлог 
оброка и регреса. 

С обзиром да је постојећи Прилог I Ко- 
лективног уговора којим се регулишу кое- 
фицијенти радних места, Анексом I Колек- 
тивног уговора, прилагођен за обрачун за-
раде запослених на основу раста минималне 
зараде, то јест расту минималне цене радног 

сата, затражена је нова цена радног сата за 
обрачун зараде запослених за 2023. годину 
у висини минималне зараде за 2023. годину, 
то јест у висини од 230 динара.

Цене топлог оброка и регреса нису ме-
њане још од 24.05.2018. године, и данас као  
и тада износе понижавајућих 120,00 ди-
нара за топли оброк по дану, односно 
12.000,00 динара регрес на годишњем ни-
воу, увек уз образложење од надлежних да 
нема довољно новца, јер ми послујемо са 
губицима. Сведоци смо да је висина ових 
надокнада у другим компанијама које се 
такође финансирају из буџета, и такође 
послују са губицима знатно већа, па је 
нелогично како средстава увек нема само за 
запослене у железничким компанијама.

Преговори за закључивање Анекса II 
Колективног уговора за „Србија Воз“ а.д. 
започели су 11.октобра 2022. године. 

Иван Булајић, в.д. генералног директора 
„Србија Воз“ а.д, на почетку преговора на- 
гласио је да руководство компаније у пот- 
пуности подржава главни предлог репре-
зентативних синдиката који се односи на 
увећање вредности радног часа, те изразио 
наду да ће преговори протећи без већих 
проблема.

Анитa Димоски, помоћница министра  
грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре, у овом случају, председник Одбора 
oснивача за преговорање за закључивање 
Анекса II Колективног уговора за „Срби- 
ја Вооз“ а.д. нагласила је да ће Министар-
ство грађевинарства, саобраћаја и инфра- 
структуре подржати све оно што омогућава 
да положај железничких радника буде бо-
љи.

Иван Булајић, в.д. генералног директо-
ра „Србија Воз“ а.д. на  почетку треће седни- 
це преговора за закључивање Анекса II Ко- 
лективног уговора за „Србија Воз“ а.д. 
одржане дана 31. октобра 2022. године је  
рекао да су сви изгледи да ће се главни 
и заједнички циљ ових преговора, а то 
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је увећање вредности радног сата на 
230,00 динара, остварити. „Смернице које 
смо добили од Владе Републике Србије 
омогућавају нам примену поменуте цене 
радног сата. Да ли ћемо добити додатна 
средства од државе, или не, у овом тренутку 
не знам, али смо спремни да из сопствених 
уштеда, обезбедимо новац. С обзиром да 
смо на добром путу ка остварењу главног 
циља, треба да будемо прагматични и да 
администрацију целог процеса сведемо на 
миниму. Како смо на истом задатку, не би 
требало да процес компликујемо неким 
мање битним темама“ (цитат из Записника 
са треће седнице Одбора за преговоре, 
одржане дана 31.10.2022. године).

Анитa Димоски, помоћница министра  
грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре,  у овом случају, као што смо већ рекли  
председница Одбора оснивача за прегова-
рање за закључивање Анекса II Колектив-
ног уговора за „Србија Вооз“ а.д. рекла је  
да што се тиче оснивача, једини оквир за 
повећање зарада су смернице добијене од  
Владе Републике Србије, а то је 12,5% у 
односу на финансијске могућности преду- 
зећа. Она је изразила задовољство изјавом 

в.д. генералног директора Ивана Булајића 
да ће предузеће бити у прилици да из соп-
ствених средстава издвоји суму за увећање 
зараде.

Ђорђе Прокић, председник Одбора за 
преговоре послодавца, је истакао да ће по- 
слодавац дати све од себе да се уклопи у  
проценат дат у смерницама Владе Репуб-
лике Србије, и да ће урадити све како би се 
запосленима увећала зарада што је и реално 
и заслужено. „Што се тиче повећања цене 
топлог оброка и регреса за годишњи одмор, 
предложених од стране синдиката, сматрамо 
да би у овом моменту, и поред евентуалног 
додатног обезбеђивања средстава из буџе-
та, та увећања била превелики трошак за 
компанију“. 

Анита Димоски, предложила је да посло- 
водство „Србија Воза“ а.д. изради симула-
цију увећања топлог оброка са постојећих 
120,00 динара на 240,00 динара, где би се  
видело колика су додатна средства потребна 
за нову цену топлог оброка од 240,00 ди-
нара.

Како у законском року од 45 дана од по- 
четка преговора није постигнут коначан до-
говор за закључивање Анекса II Колектив-
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ног уговора за „Србија Воз“ а.д,  јер се 
између осталог чекала и седница Скупштине 
Републике Србије на којој је предстојало 
усвајање буџета за 2023. годину, а чекала се 
и информација колика су додатна средства 
потребна за топли оброк и регрес, на сед-
ници одржаној дана 23.новембра 2022. го-
дине потписан је Споразум између све три 
стране у преговорима  о наставку преговора 
до постизања коначног договора.

Kако је у петак 09. децембра 2022. годи- 
не Скупштина Републике Србије усвојила 
Закон о буџету за 2023. годину, у четвртак 
15.12.2022. године, настављени су прегово-
ри за закључивање Анекса II Колективног 
уговора за „Србија Воз“ а.д.

Анита Димоски, је на састанку одржаном 
дана 15.децембра 2022. године, известила 
присутне да држава у овом моменту има 
могућност само да увећа цену радног сата 
са 120,00 на 230,00 динара, нема међутим 
могућност да повећа износ топлог оброка, 
износ регреса за годишњи одмор и износ 
за минули рад. Замолила је за разумевање 
и помоћ да овакав предлог Анекса буде 
усаглашен. Она је такође нагласила да до 
сутра мора да се реши да ли се потписује 
Анекс Колективног уговора са новом ценом 
радног сата, од 230,00 динара, с тим да све 
остало остаје на снази као и до сада.  

Бранислав Петровић, председник Од- 
бора репрезентативних синдиката је иста- 
као да је ово класичан ултиматум, ако се не 
изјас-нимо добићемо плате по цени радног 
сата од 201,22 динара.

Дејан Миловановић, заменик председ-
ника Одбора репрезентативних синдиката 
је констатовао да га је срамота да се појави 
испред запослених и да им саопшти да од 
увећања цене топлог оброка и регреса нема 
ништа. Он је истакао да смо на почетку 
преговора од в.д. генералног директора 
Ивана Булајића добили информацију да 
компанија и без помоћи државе има новца 
да исплати зараде по цени радног часа од  

230,00 динара, „сада када смо добили до-
датна средства из буџета за увећање цене 
радног сата, немамо право на свој новац, да 
га искористимо за увећање топлог оброка и 
регреса, јер како сам разумео не дозвољава 
Министарство финансија. Запослене на 
терену више интересује увећање топлог 
оброка и регреса који нису увећани од 2018 
године него увећање цене радног сата. 
Срамота треба да буде и државу и компанију 
да и поред овакве стопе инфлације цене 
топлог оброка и регреса остају на нивоу из 
2018. године, пет година се нисмо макли из 
места“.

На састанку одржаном дана 16. децембра 
2022. године још једном је од стране по-
слодавца истакнуто да у овом тренутку мо- 
жемо да потпишемо само Анекс којим се 
увећава цена радног часа, док за увећање 
топлог оброка, регреса и минулог рада не- 
достају средства, о њима се може прегова-
рати током 2023. године.

Дејан Миловановић, председник Синди-
ката железничара „Србија Воз“ је на самом 
састанку доставио послодавцу и оснивачу 
предлог Синдиката железничара „Србија 
Воз“, по коме би се потписао Анекса II Ко-
лективног уговора, који би садржао само 
нову цену радног часа од 230,00 динара, 
а да се о евентуалном увећању износа за 
топли оброк, регрес и минули рад наставе 
преговори док се не постигне договор, 
најкасније до 27. марта 2023. године, што је 
и законски рок.

Зоран Пузовић, заменик председника 
Одбора послодавца, је истакао да овај пред- 
лог не може бити прихваћен, јер представ-
ници Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, сматрају да 
мора да се потпише Анекс Колективног уго- 
вора са свим члановима Колективног угово-
ра који су од стране репрезентативних син- 
диката отказани. Такође је истакао да пред- 
ложени текст предлога Анекса II Колек-
тивног уговора, који је послодавац доставио 
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репрезентативним синдикатима, мора већ  
данас бити потписан, како би Влада Ре-
публике Србије на следећој седници донела 
Одлуку о његовом усвајању.

На самом састанку од стране послодавца  
је затражено да се репрезентативни син-
дикати изјасне да ли прихватају предложе-
ни нацрт предлога Анекса II Колективног 
уговора, који им је достављен од стране по-
слодавца.

Небојша Никић, председник Синдиката 
извршних служби-српских железница и 
Јордан Топличевић, председник Уније син-
диката Српских железница су се изјаснили 
да прихватају понуђени текст нацрта пред-
лога Анекса II Колективног уговора у це-
лини, они су понуђени нацрт предлога 
Анекса II Колективног уговора одмах и 
потписали. 

Дејан Миловановић, председник Син-
диката железничара „Србија Воз“ и Саша 
Јоцић представник Савеза синдиката Срп-
ских железница још једном су били против 
потписивања овако предложеног нацрта 
предлога Анекса II Колективног уговора 
и одбили су да потпишу понуђени текст, 
уз образложење да сматрају да може да се 
потпише Анекс само за нову цену радног 
часа, пошто су око тога сви сагласни, а 
да се о осталим отказаним члановима 
Колективног уговора наставе преговори. 

Дејан Миловановић, председник Син- 
диката железничара „Србија Воз“ је такође 
навео да је Синдикат железничара „Србија 
Воз“ данас на почетку састанка доставио 
предлог Синдиката железничара „Србија 
Воз“ по коме би се потписао Анекс који 
регулише само нову цену радног часа за 
2023. годину, а да се о осталим отказаним 
члановима Колективног уговора наставе 
преговори. Он је такође навео да је став 
Министарства за рад, запошљавање, борач- 
ка и социјална питања, који је данас у њи- 
хово име на састанку изнео Зоран Пузовић, 
по коме треба потписати Анекс са свим 

отазаним члановима Колективног уговора, 
само њихово мишљење, које није обавезу-
јуће. Он је такође истакао да ће данас у току 
дана имати консултације са представницима 
својих органа и да ће коначан став Синдикат 
железничара „Србија Воз“ донети до краја 
радног времена односно до 16 часова.

После извршених консултација, узима-
јући у обзир чињеницу да су понуђени 
нацрт предлога Анекса II Колективног уго-
вора већ потписали Синдикат извршних 
служби-Небојша Никић и Унија синдиката 
Српских железница –Јордан Топличевић, 
као и чињеницу да чланом 124. Колективног 
уговора само потписници Колективног уго-
вора или Анекса Колективног уговора имају 
могућност да отказују исти, а како себе не 
би довели у ситуацију да у будућем периоду 
када је отказивање наведених докумената 
или њихових делова у питању, зависили 
од ова два поменута синдиката, одлучено 
је и поред већ изказаног незадовољства да 
Синдикат железничара „Србија Воз“ ипак 
потпише поменути нацрт предлога Анекса 
II Колективног уговора, а да се у првој по-
ловини следеће године поново покрене пос- 
тупак за увећање цене топлог оброка и рег-
реса.

Савез синдиката железничара Србије, 
такође је након извршених консултација 
донео одлуку да из готово истих разлога 
потпише поменуту нацрт предлога Анекса 
II Колективног уговора.

На својој седници одржаној дана 
29.12.2022. године Влада Републике Срби- 
је је донела Одлуку о усвајању Анекса II  
Колективног уговора за Акционарско друш-
тво за железнички превоз путника „Срби- 
ја Воз“, и овластила Министра грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре Горана 
Весића, да изврши потписивање поменутог 
Анекса у име Владе Републике Србије.

Анакс II Колективног уговора за Акцио-
нарско друштво за железнички превоз пут- 
ника „Србија Воз“, потписан је истог да- 
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на одмах након завршетка седнице Владе  
Републике Србије у згради Владе, потпи-
сали су га Министар грађевинарства, сао- 
браћаја и инфраструктуре Горан Весић, у  
име Владе Републике Србије, вршилац 
дужности гененралног директора Акцио-
нарског друштва за железнички превоз пут- 
ника „Србија Воз“ Иван Булајић, у име по-
слодавца, председници репрезентативних 
синдиката, Небојша Никић - Синдикат из- 
вршних служби - Српских железница, Де-
јан Миловановић - Синдикат железничара 
„Србија Воз“, Јордан Топличевић - Унија  
Српских железница и овлашћени представ-
ник Савеза Синдиката железничара Србије 
Саша Јоцић.

Потписивањем Анекса II Колектив- 
ног уговора за Акционарског друштво за  
железнички превоз путника „Србија 
Воз“, основна зарада свих запослених уве-
ћана је за 12,5%, увећање ће се кретати 
од 5.000,00 динара за најједноставнији 
рад, то јест за најнижи коефицијент, до 
19.000,00 динара за највећи коефицијент. 

Не можемо као Синдикат да кажемо да 
смо задовољни у целини, потписаним, пре 
свега  зато што нисмо успели неразумевањем 
представника Владе, пре свега Министарства 
финансија да запосленима увећамо износ 
накнаде за топли оброк и накнаде за регрес, 
али морамо ипак бити задовољни новом 
ценом радног сата, јер смо успели да истом 
испратимо минималну цену радног сата за 
2023. годину, што је и био циљ када смо 
потписивали Анекс I Колективног уговора, 
и извршили промену коефицијената то 
јест усвојили нови Прилог 1 Колективног 
уговора. 

Промене су неминовне и свакога дана 
се за њих боримо, како би се изашло из 
тешке ситуације и побољшао положај за-
послених. Зараде у сва четири друштва су  
у односу на нека јавна предузећа мале, али  
сада нису најмање, то није од јуче, тај пе-
риод траје дуги низ година, и сада је у 

оваквим околностима тешко остварити оно 
што запослени очекују. Нека занимања су 
у односу на друга неоправдано последњих 
двадесетак година запостављана за рачун 
других, то ћемо морати у наредном периоду 
да исправимо, тако што ћемо се борити да се 
и запосленима са овим занимањима зараде 
пристојно увећају.

Главни одбор Синдиката железничара 
„Србија Воз“ је на седници одржаној дана 
10. марта 2022. године након поднетог из- 
вештаја председника Надзорног одбора 
Синдиката железничара „Србија Воз“ Дра-
гољуба Остојића о контроли финансијског 
пословања Синдиката железничара „Србија 
Воз“ једногласно усвојио Финансијски из-
вештај за 2021. годину. 

Драгољуб Остојић, председник Надзор- 
ног одбора СЖ „Србија Воз“, је у свом изла- 
гању пред члановима Главног одбора Син-
диката железничара „Србија Воз“ истакао 
да је Надзорни одбор дана 24.02.2022. го- 
дине прегледао све папире везане за финан-
сије и констатовао да није било никаквих 
неправилности. Сви рачуни су покривени 
одлукама па је констатовано да није било 
ненаменског трошења новца, што се уос-
талом види из табела које је сачинио овлаш-
ћени књиговођа. Он је предложио Главном 
одбору да прихвати извештај, што је Главни 
одбор после краће дискусије и учинио јед-
ногласно.

Финансијски план за 2022. годину је та- 
кође усвојен једногласно. Дејан Миловано-
вић, је истакао да је Финансијски план за  
2022. годину направљен на основу актив-
ности које су планиране да се спроведу у  
2022. години, план је направљен на осно-
ву реалних финансијских процена, то јест  
на основу очекиваног прихода од чланари-
не. Он је такође истакао да се у материјалу 
који су присутни добили, а који је направ-
љен табеларно, може видети колико је по- 
трошено 2021. године, а колико је планирано 
за 2022. годину.
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Као и предходних година, превентивно-
рекреативни одмор чланова нашег синдика-
та изазвао је велико интересовање, тим пре  
што смо ове године поново, након две годи-
не паузе у понуди имали и превентивно ре- 
креативни одмор на мору. Комисија за пре-
венцију радне инвалидности и рекреативни 
одмор пажљиво је размотрила све понуде 
и дала препоруку Извршном одбору Син-
диката железничара „Србија Воз“ коју је он 
и усвојио. 

У складу са средствима која је Синдикат 
железничара „Србија Воз“, Одлуком Глав-
ног одбора издвојио за ту сврху, одлучено 
је да се као најповољније прихвате пону-
де за Сокобању и Шушањ у Црној Гори. У 
Сокобањи смештај запослених је органи-
зован у апартманима „Исаковић“, у самом 
центру Сокобање, а у Шушњу - Црна Гора 
на две дестинације, у хотелу „Талас“ и у 
апартманима „Главановић“. 

Ивањица, град у западној Србији, у под-
ножју обронака планина Голије и Јавора, на 
обали реке Моравице и хотел „ПАРК“ били 
су у периоду од 13. до 16. септембра 2022. 
године домаћини члановима Синдиката же- 
лезничара »СРБИЈА ВОЗ«, на петом по ре-
ду Семинару из области безбедности желез- 
ничког саобраћаја, безбедности и здравља  
на раду и заштити животне средине и еколо-
гије, као и петим радничко спортским игра-
ма Синдиката железничара „Србија Воз“. 

Тематска конференција из области без- 
бедности железничког саобраћаја је приву-
кла велику пажњу учесника, сала је била 
премала да прими све заинтересоване. Све 
је било за похвалу, од предавача Дејана Ни- 
кића, кога је било занимљиво слушати, до  
наших чланова који су имали прегршт пита-
ња, и који су тражили одговоре на њих. 

Спортски сусрети су протекли без инци- 
дената и повреда, у духу фер плеја. У 
укупном пласману прво место освојила 
је Синдикална организација Вуча возова 
Београд, друго место Синдикална органи-

зација ЗОВС „Путничка“ Београд, а треће 
Синдикална организација ЗОВС „25. мај“ 
Земун.

На самој свечаној вечери свим учесни-
цима поменутог семинара и петих раднич- 
ко спортских игара, као и свим нашим дра-
гим гостима, који су својим присуством 
уприличили ову нашу манифестацију доде-
љене су захвалнице за учешће, а победници-
ма у спортском надметању наравно пехари и 
дипломе. Осмеси на лицима учесника, као и 
њихово расположење најбољи су показатељ 
да овакве манифестације треба наставити и 
у будућем периоду.

Рад Комисије Фонда солидарности, у чи- 
јој су надлежности захтеви за доделу нов-
чаних позајмица, као и захтеви за доделу 
бесповратне солидарне помоћи члановима 
синдиката, одвијао се несметано и у конти-
нуитету током целе године. Одобрено је  
946 захтева за новчане позајмице, а соли- 
дарну помоћ, коју наш синдикат додељује 
својим члановима по различитим основама, 
утврђеним Правилником Фонда солидар- 
ности добило је 29 наших чланова, за ту 
сврху Синдикат железничара „Србија 
Воз“ у 2022. години издвојио је 343.900,00 
динара.  

У реализацији будућих активности, оче- 
кујемо да ће сви чланови Синдиката же- 
лезничара „Србија Воз“ активно учество-
вати, како преко својих Синдикалних орга-
низација, то јест синдикалних представни- 
ка тако и лично, јер само сложни и једин- 
ствени, кроз све видове синдикалне борбе,  
можемо да се надамо позитивним резулта-
тима и побољшању материјалног положаја 
запослених. 

Свим члановима Синдиката железничара 
„Србија Воз“, као и њиховим породицама у 
наредном периду, желимо пре свега добро 
здравље, срећу и успех у раду, а све остало 
ће већ некако доћи пре или касније. 

Дејан Миловановић
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R
ад и активности Јединствене синди- 
калне организације саобаћајних по- 
слова (у даљем тексту ЈСО СП) од-

вијао се преко Главног одбора ЈСО СП, син- 
дикалних организација СП, комисија у ви-
шим органима СЖИЖС и СЖС.

Чланство се о раду и активностима ЈСО  
СП информисало преко председника СО  
СП, чланова ГО ЈСО СП, писменим саоп-
штењима, електронском поштом, мејлом, 
одржавањем синдикалних састанака.

Као и претходних 35 година и ове годи-
не организоване су Радничко спортске игре  
и Семинар из области железничког саобра-
ћаја, безбедности и здравља на раду и заш-
тити животне средине, у периоду од 10.07. 
до 13.07.2022. године у Кладову.

Организација Семинара и РСИ као и сам  
боравак у прелепом хотелу „Ђердап“ проте-
као је у најбољем реду, на задовољство свих 
учесника. Организована је и превенција рад- 
не инвалидности и рекреативни одмор рад-
ника у периоду јун-октобар у дестинацијама 
на Златибору и на мору.

Главни одбор ЈСО СП је без лажне 
скромности био пример рада једног одбора 
у СЖС у 2022. години, што се огледало у 
доношењу адекватних одлука и закључака.

Као председник ЈСО СП  могу само да се 
захвалим свим члановима Главног одбора 
ЈСО СП,  који су својим трудом и знањем 
уложеним у рад одбора допринели томе да 
је одбор имао потпуно поверење чланства.

Јасминко Пијетловић

СЖИЖС - ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈНИХ ПОСЛОВА (ЈСО СП)

RAD JSO SP
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SEMINAR NA ZLATIBORU

P
осле три године успешне сарадње 
у реализацији Семинара о безбед-
ности и здравља на раду са колегама 

из Синдиката железничара ,,Србија Воз“, 
наш синдикат је одлуком Главног одбора 
одлучио да се Семинар у 2022. години одр-
жи у сопственој режији.

Разлог је, пре свега понуда из Ивањице, 
која је за наше колеге из Воза била инте-
ресантна и  прихватљива. С обзиром на то да  
је наш синдикат не тако давне 2018. године 
реализовао поменути Семинар у том граду, 
а желећи да нашим члановима понуди неш-
то ново, одлучено је да се потражи нека дру- 
га дестинација.

А решење је било ту, у истом делу југо- 
западне Србије. Златибор, планинска лепо-
тица, као коначно одредиште за наше учес-
нике Семинара о безбедности и здравља на 
раду, показао се као прави избор.

Укупно 74 учесника, уживало је почетком 
септембра у апартманима и гостопримству 
породице Илић. Традиционални домаћи спе-
цијалитети у оквиру објекта Виле ,,Мина“, 
задовољили су укусе  и најпробирљивијих 
гостију. 

Јанко и Славица Илић, са којима наш 
синдикат још од 2017. године реализује 
рекреативни одмор за чланове нашег син-
диката и овога пута су се потрудили да на 
нам покажу како се и краткотрајни боравак 
лако претвара у одмор и уживање.

Тродневни боравак на Златибору  био је  
употпуњен излетом на Мокру гору и незабо-
равном вожњом Шарганском осмицом, пру- 
гом узаног колосека. Није изостала ни вож-
ња панорамском Голд гондолом до врха Тор- 
ника, коју је синдикат обезбедио за све оне 
који су желели да доживе то јединствено 
искуство. Спортских такмичења није било, 
па су организоване музичке вечери биле 
прилика да се наши чланови из ЈСО ЗОВСА, 
ЈСО ВУЧЕ ВОЗОВА и ТКП и ЈСО Превоза 
робе опусте, друже, и бар на тренутак забо- 
раве проблеме, који их свакодневно оптере-
ћују и муче.

Завршно вече, са око стотинак присутних, 
одржано је у ресторану ,,Зовин цвет“ на 
Златибору, где је за наше госте и учеснике 
организован аутобуски превоз.

Сјајној атмосфери допринели су и гости 
из других синдиката (Синдикат железнича-
ра ,,Србија Воз“, Синдикат извршних служ-
би српских железница, Независни синдикат 
машиновођа, Синдикат машиновођа), као и 
председник  Синдиката железничара Србије 
Драган Ранђеловић.

На крају, још једном велико хвала поро-
дици Илић и свим запосленима у Вили ,,Ми-
на“, који су се потрудили да наш боравак на 
Златибору остане заувек у лепом сећању.

Иван  Лештанин

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА КАРГО“



1818

I
вањица, град у западној Србији, у 
подножју обронака планина Голије 
и Јавора, на обали реке Моравице 

и хотел „Парк“ били су у периоду од 13. 
до 16. септембра 2022. године домаћини 
члановима Синдиката железничара „Србија 
Воз“, на петом по реду Семинару из области 
безбедности железничког саобраћаја, без-
бедности и здравља на раду и заштити жи- 
вотне средине и екологије, као и петим рад- 
ничко спортским играма Синдиката желез-
ничара „Србија Воз“. 

Све је почело само како се пожелети мо- 
же. Ивањица, ваздушна бања, сунцем оба-
сјана, време идеално, леп амбијент и добро 
расположење код оних који пристижу.

Пошто је распоред учесника по собама 
усаглашен пре доласка, са председницима 
синдикалних организација, није било ни 
најмањег проблема приликом смештаја.

Свечано отварање је одржано у зеленој 
оази хотела "Парк" поред реке Моравице. 
Након кратког обраћања председника Од-
бора за организацију, Зорана Кириџића, при-
сутним члановима се обратио председник 
Синдиката железничара „Србија Воз“ Де-
јан Миловановић, који је поздравио све 
учеснике, пожелео им добродошлицу и ус- 
пех у такмичењу и на крају прогласио отво-
реним Семинар из области безбедности же-
езничког саобраћаја, безбедности и здравља 
на раду и заштити животне средине и еко-
логије, и пете Радничко спортске игре Син-
диката железничара „Србија Воз“.

Учешће  на Семинару и петим радничко 
спортским играма Синдиката железничара 

„Србија Воз“ узеле су Синдикалне орга-
низације: ЗОВС „25 Мај“ Земун, ЗОВС 
„Путничка“ Београд, ЗОВС Лапово, ЗОВС 
Зрењанин, ЗОВС Зајечар, ЗОВС Сомбор, 
Вуча возова Београд, Превоз путника Бео-
град и Превоз путника Ниш.

Сутрадан, организована су сва спортска 
надметања која су се одвијала у 5 такми-
чарских дисциплина: мали фудбал, стони 
тенис, надвлачење конопца, шах и пикадо.

Као и у досадашњим извештајима поче-
ћемо од најлакше спортске дисциплине, а 
то је пикадо. Такмичења су се одвијала на 
прелепој тераси хотела „Парк“. Резултати 
су следећи: 

• Прво место  освојила је СО ЗОВС „25. 
Мај“ Земун са 133 круга,

• Друго место  освојила је СО Вуча Возо-
ва Београд са 109 кругова,

• Треће место освојила је СО ЗОВС Бео-
град са 84 круга.

Такмичење у шаху било је на програму 

SEMINAR IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI 
@ELEZNI^KOG SAOBRA]AJA

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА ВОЗ“

и пете радничко-спортске игре синдиката железничара Србија воз, Ивањица 2022.
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 Друго од два најинтересантнија 
надметања, „Надвлачење конопца“, одржано 
је 14.09.2022. године тачно у подне. Тешко 
је било стајати на сунцу, а не трошити задње 
атоме снаге, резултати су следећи :

• Прво место припало је СО Вуча Возова  
Београд

• Друго место припало је СО ЗОВС Лапо-
во,

• Треће место  припало је СО ЗОВС „25. 
Мај“ Земун,

У укупном пласману редослед је следећи:
• Прво место – СО Вуча Возова Београд
• Друго место – СО ЗОВС Београд
• Треће место – СО ЗОВС „25. Мај“ Земун
Треба напоменути да су сва такмичења 

протекла без инцидената и у духу Фер плеја. 
У име организационог одбора све честитке 
победницима и учесницима.

Другог дана 15.09.2022. године,  одржана  
је наведена тематска конференција из об-
ласти безбедности железничког саобраћаја. 
Одржавана је сваке године, али морамо 
нагласити не као што је била ова. Сала је 
била премала да прими све заинтересоване. 
Све је било за похвалу. Од предавача Дејана 
Никића, кога је било занимљиво слушати, 
до наших чланова који су имали прегршт 
питања, и који су тражили одговоре на њих. 
Конференција је била веома успешна, што 
је за сваку похвалу.

На свечаној вечери свим учесницима 
поменутог семинара и петих радничко спорт- 
ских игара, као и свим нашим драгим гос-
тима, који су својим присуством увеличали 

14.09.2022. године са почетком у 9 сати у 
конференцијској сали хотела „Парк“.

• Прво место  припало је СО ЗОВС Бео-
град,

• Друго место  припало је СО Вуча Возова  
Београд,

• Треће место  припало је СО ЗОВС Ла-
пово.

Такмичење у стоном тенису одржано је  
14.09.2022. године са почетком у 18 часова  
у спортској сали гимназије. Као и сваке 
године и ове године је било доста занимљи-
вих мечева, на крају редослед је био следећи:

• Прво место припало је СО ЗОВС Бео-
град,

• Друго место припало је Вучи Возова  
Београд,

• Треће место припало је СО ЗОВС Ла-
пово,

Прво од два најинтересантнија такмиче-
ња је „Мали фудбал“, који се играо на  
терену основне школе „Кирило Савић“ у 
Ивањици. Након заиста неизвесних мечева 
али и малог броја постигнутих голова, ре-
дослед екипа  био је следећи :

• Прво место  припало је СО Вуча Возова  
Београд,

• Друго место припало је СО ЗОВС 
Београд,

• Треће место  припало је СО ЗОВС „25. 
Мај“ Земун.
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ову нашу манифестацију додељене су зах- 
валнице за учешће, а победницима у спорт-
ском надметању наравно пехари и дипломе.

Поводом одласка у пензију, због изузетне 
сарадње у предходном периоду, посебан 
поклон додељен је менаџеру за људске ре- 
сурсе у „Србија Возу“ а.д. Антонији Капи-
сазовић.

Након одржане церемоније доделе зах-
валница, пехара и признања, председник 
Синдиката железничара „Србија Воз“ Де-
јан Миловановић и овог пута се обратио 
присутнима, све их поздравио, захвалио им  

се на коректном понашању, на великом 
одзиву, као и присуству на самој тематској 
конференцији, честитао победницима, по-
желео леп наставак вечери, пожелео срећан 
пут при повратку кућама и пете спортске 
сусрете прогласио затвореним.

У име организационог одбора, у који 
су поред моје маленкости чинили и Срђан 
Стајић и Драган Љубић, хвала свима на 
достојанственом  понашању, јер сте нам на 
тај начин знатно олакшали организацију 
ових сусрета.

Зоран Кириџић



2121

СЖС - МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

AUSTRIJA - POSETA SINDIKATU 
SAOBRA]AJA #VIDA"

U оквиру пројекта VS/2018/0367 „На- 
предовање транспортних синдиката 
средње и источне Европе“ који фи- 

нансира Европска Уније (ЕУ), а у органи-
зацији Европске федерације транспортних 
радника (ЕТФ), у Бечу је од 28.11. до 
30.11.2022. године одржан заједнички сас-
танак Синдиката железничара Србије и фор-
малног домаћина овог сусрета синдиката 
„VIDA“. Састанку је присуствовала и узе- 
ла своје учешће у њему и госпођа Sabi- 
ne Trier из ЕТФ-а. Састанак испред дома-
ћина отворила је госпођа Marija Rajken, 
главни координатор међународне сарадње 
синдиката „VIDA“, представила своје ко-
леге Haralda Voitlа (Европско веће радника),  
Waltera Gagawczukа (Комора за раднике), 
Karinу Lohman (Правна питања), а касније 
своје учешће у раду узео је Gerhard Taucher, 
заменик председника синдиката „VIDA“.

„VIDA“ је аустријски грански синдикат 
саобраћаја и услуга. Чланови „VIDA“ су 
запослени разних занимања и делатности. 
Учествују у колективном преговарању за 

склапање више од  150 колективних уговора 
(КУ) за различите групе сродних занимања. 
Сваке године се изнова преговара до 60 
КУ којима се уређује праведнија зарада, 
божићница, регрес као и многи други 
законски услови.

Иако видно уморни домаћини из син-
диката „VIDA“, који су дан пре састанка 
имали једнодневни штрајк упозорења ши-
ром Аустрије са само једним захтевом, а то 
је да се због растуће инфлације линеарно 
повећа зарада за 200 евра месечно и једно-
кратни бонус од 1.000 евра, извршили су  
презентацију КУ у ОBB - учешће запо-
слених у Европском већу радника као и како 

функционише Комора за раднике у 
железницама ОВВ.

У паузама састанка одржани 
су сусрети са колегама из ITФ-а и  
ETФ-а, јер се у исто време у Бечу 
одржавао главни одбор  IТФ-а као 
и састанак машиновођа из  ETФ-а 
са темом о „Европској дозволи за  
машиновође који обављају услуге  
прекограничне интероперативнос-
ти“.

Након првог радног дана упри-
личена је вечера на којој су били 
присутни сви делегати ITФ-а, као 
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и високо руководство ETФ-а, са којима је 
обављено више разговора на тему помоћи 
српским железницама.

Другог радног дана господин Harald Voitl 
и господин Gerhard Taucher извршили су 
презентацију рада карга ОВВ у 17 зависних 
компанија који се налазе у 15 Европских 
земаља и презентовали RCC-RS (добили 

лиценцу за рад на територији Републике 
Србије од 01.01.2023. године).

У ишчекивању наредног сусрета органи-
затор ETФ и домаћин сусрета, синдикат 
„VIDA“ наставиће да прати и помаже рад 
и развој железнице и индиката у Србији и 
региону.

Драган Ранђеловић

ЈСО ЕТП

DOBAR RAD JSO ETP

Z
а чланове Синдиката Јединствене син-
дикалне организације електротехнич-
ких послова, 2022. година била је изу-

зетна, било је доста активности и  надам се 
да је и чланство задовољно. 

Пођимо редом: Чланство је врло стабилно 
и кретало се у распону од 277 до 283 члана. 

Превенција радне инвалидности реали-
зована је на Златибору, у апартману који је у 
непосредној близини језера, где смо имали 
10 породичних ваучера од јула до септембра, 
као и на мору у Шушњу, 20 ваучера плус 
чланови и њихове породице који су ишли 
преко нас по повољнијим условима али су 
сами плаћали.

Спортске игре смо  
одржали у Кладову 
уз присуство 77  учес- 
ника, а имали смо и  
госте из Синдиката  
Хрватских железница. У оквиру међународ-
не сарадње, коју ЈСО ЕТП годинама уназад 
самостално реализује, имали смо узвратну  
посету колегама из синдиката инфраструк-
туре хрватских железница, у септембру у 
Ровињу.

Традиционално, завршни састанак про-
ширеног Одбора  ЈСО ЕТП-а уз четрдесетак 
присутних, где сумирамо резултате и уједно  
испраћамо  стару  годину и дочекујемо  нову  
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годину, организован је на Палићу, са смеш-
тајем у хотелу „Президент“ и забавом у рес-
торану „Вила Викторија“.

Прошле године се навршило 10 година од  
како смо реновирали и пустили у оптицај 
апартман на Палићу, објекат Јединствене 
синдикалне организације електротехничких 
послова, Синдиката железничара Србије. 
Сваке године од јуна до септембра су по-
пуњени термини које користе наши  чланови, 
а неретко се користи и преко целе године. 
Накнада за коришћење апартмана за 7 дана 
за чланове ЈСО ЕТП-а је 5.000,00 динара, 
а 10.000,00 динара за оне који нису и то 
ако има слободних термина, јер приоритет 
имају чланови Синдиката ЈСО ЕТП.

Да се подсетимо како смо кренули у реа-
лизацију обнове апартмана Палић:

Давне 2009 године, тадашњи председник 
СО ЕТП Суботица Никола Тилннгер-Коча 
предложио је да објекат који припада ЕТП-у 
реновирмо и након тога да  шаљемо наше 
чланове на превенцију радне инвалидности. 
Након обилска комисије предлог је изнет 
Одбору ЈСО ЕТП-а и добили смо сагласност 
да кренемо у реновирање објекта из наших 
средстава и са радом наших чланова.

Свечано отварање било је у мају 2012. 
године, уз присуство великог броја чланова, 
где смо уједно имали и Одбор ЈСО ЕТП-а 
на Палићу уз пригодну свечаност. ЈСО ЕТП 
и након 2012. године константно улаже у 
објекат што се може видети из приложених 
слика. Сада је то врло модеран објекат, ко-
ји има малу веранду и велику ограђену те- 
расу, укупно са апартманом има око 70 м2.  
Такође, улаже се и споља, окречена је 
комплетна зграда, замењен кров, замењене 

клупице, насут је пут ринфузним асфалтом, 
итд. Бринемо и о безбедности па је тако 
урађена улична расвета, уграђене су камере, 
сензор расвета, итд.

Надамо се да ће у 2023. године и аква парк 
Палић да проради, који је у завршној фази 
изградње, тако да би се већ ионако богат 
садржај за одмор и уживање употпунио. За- 
хвалио би се свим колегама који су учес-
твовали у изградњи и одржавању објекта. 
То наше заједништво, које нас и данас кра-
си, омугућило је да имамо употребљив и 
функционалан објекат. 

Штета је што и остали ЈСО-и нису сле-
дили наш пример да и остали објекти буду 
у функцији. Овако како су руинирани и ру- 
же околину, може само Град Суботица и  
Општина Палић да их узму, што је и најa-
вљено у неким медијима.

ЈСО ЕТП Вам жели срећну и успешну 
2023. годину.

Драган Ћирић
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SLAVA PREGLEDA^A KOLA

E
снафска слава, или занатлијска сла-
ва, је народно-црквени обичај, део ве- 
ковне традиције и саставни део живо-

та и рада занатлија.
У Србији је пре другог светског рата 

сваки занат имао своју крсну славу. Сваки 
еснаф бирао је светитеља, верујући да ће он 
да штити баш тај занат. Прегледачи кола 
као заштитника своје професије славе свете 
Козму и Дамјана (познате као врачеве), праз- 
ник који Српска Православна црква молит-
вено обележава 14. новембра.

Одбор ЈСО ТКС је 27. септембра 2007. 
године на седници одбора која је одржана у 
Зајечару, а на предлог члана одбора Срђана 
Ташковића, донео одлуку да прегледачи ко-
ла славе своју еснафску славу свете Козму 
и Дамјана.

Први домаћин славе била је СО Београд 
а потом: Пожега, Ниш, Суботица, Лапово, 
Зрењанин, Краљево, Нови Сад, Зајечар, Ру-
ма, Косово Поље.

2018. године домаћин је била СО Беог- 
рад док је слава 2019. године организова- 
на у Зајечару. Због пандемије која је про- 
узроковала корона вирус, слава није орга-
низована наредне две године.

Београд и ресторан Стара Тројка у Топ-
чидеру и домаћин славе Срђан Ташковић 
угостили су прегледаче кола са целе тери- 
торије српских железница, како активне та-
ко и прегледаче кола који су у међувремену 
отишли у пензију.

Било је лепо видети се опет, подсећања 
на године проведене на колосецима, приче и 
анегдоте из живота, дружења на спортским 
играма, славама и другим видовима друже-
ња. Било је речи и о актуелностима на же-
лезници, условима у којима прегледачи ко- 
ла раде обзиром на чињеницу да је приликом 
реструктурирања српских железница уки-
нут Сектор за ТКП, што је како је речено 
лоше решење с обзиром на значај, место и 
улогу прегледача кола у несметаном и пре 
свега безбедном одвијању железничког сао-
браћаја.

Како год, прегледача кола било је, јесте 
и биће, раде у два друштва и наравно они 
пензионисани код приватних оператера, јер  
без прегледача је немогуће одвијање желез-
ничког саобраћаја.

Традиција обележавања славе прегледа-
ча кола је настављена. Добро дошли 14. но- 
вембра 2023. године у Пожегу, где ће бити 
организована слава. 

Славили на многаја љета.

Владимир Радојевић

Било је лепо видети се опет
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R
екреативни одмор чланова Синди-
ката железничара ,,Србија Карго“ за 
2022. годину протекао је онако како 

је и планирано, у складу са Финансијским 
планом и у ту сврху  су  издвојена значајна 
средства.

Велико интересовање било је очекивано, 
а дугогодишња сарадња са нашим тради-
циoналним партнерима гарантовала нам је 
сигуран успех.

Ваучери су пропорционално дељени по 
ЈСО,  у зависности од броја чланова.

Вила ,,Мина“ у власништву Јанка Илића 
на Златибору била је домаћин нашим чла-
новима, који су на располагању имали 20 
ваучера. Апартмани Исаковић  у Сокобањи 
били су најпосећенији и ове године, где је 
додељено 30 ваучера. 

Нешто мање интересовање владало је за 
Врњачку Бању и хотел ,,Лидер С“, који је 
угостио 10 корисника наших ваучера.

Сви они који су искористили могућност 
да оду сами или са породицом на поменуте 
дестинације, вратили су се кући  задовољни, 
тако да је осећај задовољства обостран.

Већ смо раније истакли да важну улогу  
у раду Синдиката железничара ,,Србија 
Карго“ чини солидарна помоћ члановима 
у новцу. Комисија Фонда солидарности, 
којом председава Славица Живковић и ове 

године је одобрила велики број позајмица. 
Већа контрола у коришћењу позајмица и 
повраћаја истих је допринела да није било 
одбијених захтева, а самим тим није било 
ни застоја у исплати. Солидарну помоћ 
користило је 26 чланова по различитим 
основама. Сви председници СО на терену 
упознати су са Правилником Фонда соли-
дарности и имају обавезу да ажурирају зах-
теве за помоћ када им се чланови обрате за 
тај вид помоћи. 

Све у свему, можемо бити задовољни 
урађеним у 2022. години. Да ли ће нам и  
наступајућа 2023. година бити бар приближ-
но иста или боља, зависи у доброј мери од 
нас самих, али зависиће и од низа других 
околности на које не можемо да утичемо. Ту 
пре свега мислим на прилике и дешавања у 
свету због рата у Украјини.

Остаје нам да се надамо, да ће та опасност 
која се надвила над Европом и читавим чо-
вечанством што пре проћи и да ће разум код 
људи победити.

Жеља за миром је наша највећа жеља за 
2023. години. Здравље, успех у раду и срећу  
желимо свима!

Биће нам итекако потребна у временима 
која долазе...

СРЕЋНА НОВА 2023. ГОДИНА  !!!

Иван Лештанин

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА КАРГО“

PREVENCIJA I FOND 
SOLIDARNOSTI



2626

ЗАНИМЉИВОСТИ         Припремио: Владимир Радојевић

РЕКЛИ СУ О ГОДИНАМА
֍  Наздрављам новој години и још једној могућности да урадимо нешто добро.
 Опра  Винфри, америчка тв водитељка
֍  Минут успеха исплаћује године неуспеха.
 Роберт Браунинг, енглески песник
֍  Године код нас су или сушне или кишне, али су све историјске.
 Владимир Булатовић Виб, српски писац и новинар
֍  Током година ваши пријатељи постају ходајуће биографије: Они познаницима 
      и странцима причају ситнице и велике стресове које сте ви доживели у свом 
      животу.
 Мерилин Фергусон, амерички писац
֍  Стар је онај који има петнаест година више од мене.
 Бернард М. Барух, амерички политичар
֍  На крају крајева, не рачунају се године живота. Рачуна се живот током година.
      Године долазе и пролазе, и више оне остављају трага на нама него ми на њима.
 Душан Радовић, српски књижевник
֍  Не постајемо старији током година, већ смо млађи из дана у дан.
 Емили Дикинсон, америчка песникиња
֍  Свако има тешку годину. Али се често дешава да тешка година на крају постане 
      најлепша и најуспешнија у целом животу, ако је преживимо.
 Бритни Марфи, америчка глумица
֍  Кад сам се родила била сам толико изненађена да нисам говорила години ипо дана.
 Грејси Ален, америчка глумица
֍  Живот је веома тежак, а првих сто година је најтеже.
 Вилсон Мизнер,  амерички писац

ЧЕфоризМИ                                                   Припремио: Чедомир Митић

•	 Деловао им је јако паметно, све док није проговорио.
•	 Некада смо човека тражили фењером, 
	 данас то чинимо углавном  мобилним.
•	 Покушавамо да ствари вратимо у колосек, али узалуд, 
		 и колосеци су нам у јако лошем стању.
•	 Од тога колико дуго си живео, битније је како си живео.
•	 Незапослени траже посао, а запослени не знају шта да раде.
•	 Ако ниси живео, џаба си живео.
•	 Осим времена, све друго нам не функционише.
•	 Није ми фрка што сам у чабру, већи ми је проблем како из њега да се извучем.
•	 Да је Сизиф ваљао, не би и дан данас гурао.
•	 Није страшно лагати себе, теже од тога је веровати у то.
•	 Знам човека, радио је за двојицу а примао само једну плату.
•	 И највећи људи, настали су од малих.  
•	 У мору глупости, једна паметна не чини ништа.
•	 Данас сви желе да  буду срећни, нико не пита да ли то нешто кошта.
•	 Коначно сам научио да кажем „хоп“, али никако да скочим.
•	 Једноставно, не могу да се сетим чега сам хтео да се сетим.
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