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Одавно је обичног човека живот научио да једна невоља никад не иде сама. Руку под руку, 
никад дужи преговори за закључивање колективних уговора и упорна, смртоносна пандемија 
којој се не назире крај, повијају нејака плећа железничара и додатно им загорчавају живот и 
отварају вечито питање „када ће и нама бити боље“. 
У претходне три турбулентне деценије друштвено-политичког и економског живота у Србији 
мењало се много тога, али је једно остало исто, социјално-економски положај запослених на 
железници, који се константно погоршавао и заостајао за јавним сектором, све до данашњих 
дана, када готово половина запослених прима минималну зараду гарантовану у Републици 
Србији. Да ситуација буде гора, дошли смо до тога да једнаку зараду прими запослени са 
првим и запослени са четвртим степеном стручне спреме, што не само да није логично, већ 
је и у супротности са Законом о раду који гарантује исту зараду за исти рад или рад исте 
вредности код послодавца, за који се захтева исти степен стручне спреме, односно знања и 
способности, у коме је остварен једнак радни допринос уз једнаку одговорност. Годинама уназад 
репрезентативни синдикати указују на ово неодрживо стање, што је и довело до отказивања 
колективних уговора и отпочињања преговора за закључивање нових. У преговорима, поглавље 
по поглавље углавном све иде глатко, док се не дође до поглавља зарада и старе приче да нема 
могућности за повећање зарада, односно обезбеђивање додатних средтава за предлог који 
дају синдикати, а који би отклонио све аномалије и нелогичности о којима је претходно било 
речи. Узалуд аргументи да  зарада не само да нам није повећана од априла 2014. године, када је 
уговорена садашња цена рада, већ нам је од новембра 2014. године до 2019. године и умањенa 
за 10%, да већ деценијама заостајемо за просечном зарадом у Републици Србији, да смо увек 
били гарант социјалног мира и у најтежем периоду за опстанак ове земље обављали посао 
од изузетног значаја, да смо за разлику од већине других јавних предузећа и јавног и државног 
сектора смањили број запослених за само две године за готово половину. Очигледно је да 
од стране оних који су одговорни за решавање судбине железничког сектора нема довољно 
разумевања за стање на железници и положај запослених, а нарочито нема оправдања за 
изостанак преко потребног социјалног дијалога између репрезентативних синдиката и пре 
свега ресорног министрства. Многима који су надлежни за решавање стања на железнци 
изгледа да је преча промоција у јавности кроз гостовања на разним телевизијама и у медијима 
проблематичног културног садржаја, него константан и искрен разговор са представницима 
запослених у покушају да се побољша статус и железнице и железничара.
Сви наведени разлози приморали су репзентативне синдикате да посегну за последњим 
средством, обратили су се 08.12.2020. године председнику Републике захтевом да организује 
заједнички састанак на коме би се разговарало о решавању проблема зарада запослених на 
железници, уз напомену да је незадовољство запослених огромно, што може довести до 
озбиљних последица, за шта синдикати не могу сносити одговорност јер годинама уназад 
упозоравају све надлежне инстутуције на неодрживо стање.
На крају, остаје нам оно што последње умире, нада, нада да ће неко напокон обратити пажњу 
и на железничаре и да ћемо и ми почетком године стати у ред за обећано повећање зарада, 
надајући се да ће и нас бар мало закачити златно доба.

РЕЧ УРЕДНИКА

^EKAJU]I NIKAD 
DO^EKANO...

Драган Ранђеловић
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 •  Усвојена Конгресна документа
 •  Љубисав Орбовић изабран за 
     председника СССС

R
едовни избори у Савезу самосталних 
синдиката Србије, највећем синди-
кату на нивоу Републике Србије, 

који су спроведени на свим нивоима орга- 
низовања након истека претходног пето-
годишњег мандата, приведени су крају 
одржавањем XVI Конгреса, 30.06.2020. 
године у Београду у „Дому синдиката“.
На Конгресу је било присутно 380 делегата-
представника 24 гранска синдиката, међу 
којима и четири представника Синдиката 
железничара Србије, као гранског синдиката 
железничког саобраћаја. 
У радној, али и свечаној атмосфери, Кон-
грес је усвојио Извештај о раду Савеза у 
претходном петогодишњем мандату, као 
и конгресна документа која представљају 
смернице за будуће активности и деловање. 
Од значајнијих докумената треба издвојити:

 •  Програм који се састоји од 
     четрнаест тачака:

1.Заштита материјалног и социјалног поло-
жаја; 2. Изазови IV индустријске рево-
луције; 3. Деловање према носиоцима зако-
нодавне власти и креаторима економске и 
социјалне политике; 4. Социјални дијалог; 
5. Развој колективног преговарања и 
уговарања; 6. Радно-правна заштита и 
законодавна политика; 7. Безбедност и 
здравље на раду; 8. Климатске промене; 
9. Залажемо се за дијалог - не одустајемо 
од протеста и штрајкова; 10. Стварамо 

ефикасну и модерну организацију; 11. 
Синдикално образовање, кадровско јачање, 
информисање, комуникације и маркетинг 
12. Међусиндикална сарадња, сарадња са 
другим синдикалним централама; 13. 
Међународна синдикална сарадња и 14. 
Однос према политичким странкама и 
невладиним организацијама.

 •  Декларацијa „Градимо друштво 
    социјалне правде и једнакости“
  
Због значаја ове декларације, преносимо је 
у целости:

„У свету и код нас доминира идеолошка 
матрица која је усмерена против интереса 
радника и синдиката.
Увијен у одећу глобализма, неолиберални 
капитализам враћа „дух“ XIX века који 
није знао за ограничење радног времена, за 
забрану дечјег рада, за плаћени годишњи 
одмор, за пензију, за здравствено осигурање, 
за заштиту на раду, за колективно прего-
варање, за друштвену и социјалну одго-
ворност. Неолиберална идеологија про-
влачи се кроз све сфере наших живота, 
нескривено посматра радника као робу и 
као трошак – трошак су плате, трошак су 
запослени. Увијена у инструменте и захтеве 
међународних финансијских институција 
и организација, поменута идеологија на-
меће да се смање сви трошкови, да се 
реформише и флексибилизује тржиште 
рада, да се дерегулишу радни односи, 
поједностављује се отпуштање, повећава 
дужина радног времена. Запошљавања на 
неодређено и одређено време је све мање, 

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

ODR@AN H   KONGRES SAVEZA
SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE 

L

—
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радно смо ангажовани преко агенција за 
лизинг, на привременим и повременим 
пословима, сезонски, преко студентских 
и омладинских задруга, без права на 
синдикално организовање и синдикалну 
заштиту. Провлачи се теза да су радници 
криви за своју судбину зато што су лењи, 
необразовани и неодговорни, како би се 
оправдале политике којима би се радници 
реално претворили у робу као било коју 
другу.
Поново се на почетку XXI века успоставља 
социјална и друштвена неједнакост таквог 
обима да хендикепира већину радника, 
сводећи њихов живот на грчевиту борбу за 
голу егзистенцију која је праћена растом 
несигурности, неповерења и страха.
Мултинационални капитал је давно скинуо 
маску и почео отворено да преузима и 
политичку контролу, постављајући своје 
припаднике на кључне политичке функције, 
компромитујући, на тај начин, идеју демо-
кратије. Уз садејство контролисаних медија 
намеће се систем који обесмишљава сваки 
дијалог, свако другачије мишљење и кон-

цепт, стварајући привид напретка.
Настављање таквих процеса који све мање 
људи чини богатијима, а све више још сиро-
машнијима неизбежно ће водити до сукоба 
који би по размерама уздрмао свако друштво, 
али и саме темеље цивилизације. Страх 
већине ће се у једном тренутку претворити 
у бес разорне снаге. Изградња заједнице 
утемељене на другачијем вредносном сис-
тему представља услов не само развоја, већ 
и опстанка.
Савез самосталних синдиката Србије је 
опредељен за изградњу система у коме 
се деловање тржишта коригује, у коме је 
запослење стабилно, радни однос уређен, 
у коме се политика зарада води на основу 
социјалног дијалога, у коме су трајно 
обезбеђена права на пензију, здравствено 
осигурање и образовање за све грађане, у 
коме се прогресивном пореском политиком 
спречава малигно социјално раслојавање. 
Залажемо се за друштво истински једнаких 
шанси, за могућности напредовања и за млађе 
и за старије, за равноправност мушкараца 
и жена, за једнак приступ социјалним 
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услугама, школовању и здравству, за до-
стојанствен живот у сопственој земљи. Тра-
жимо да институције раде транспарентно 
и у најбољем интересу својих грађана, да 
право штити слабе и сиромашне, да се за 
национални приоритет постави смањење 
друштвених неједнакости и да се корупција, 
сива економија и неодговорност искорене. 
Инсистирамо да системске промене којима 
смо подвргнути у процесима европских и 
регионалних интеграција и притисци фор-
малних и неформалних интересних група 
морају уступити место за добробит нас, 
радника и грађана. Ми смо део светског 
синдикалног покрета и боримо се за сваког 
човека и сваког радника, будућност младих, 
сигурност старијих.
Савез самосталних синдиката Србије инсис-
тира на томе да расподела новостворене 
вредности једног друштва мора да буде у 
интересу свих чланова друштва, да сви, 
а превасходно власници капитала, имају 
ограничења која поставља социјално одго-

ворна држава а заснована су на општем 
интересу, а да држава, у ужем смислу, има 
обавезу да подједнако заступа интересе 
свих грађана и социјалних слојева“.

 •  Резолуцију о социјалном дијалогу 
    и колективном преговарању

 У резолуцији се истиче:

„Социјални дијалог у Србији, још у повоју, 
представља одраз политичке моћи крупног 
а, пре свега, страног капитала, који нема 
превише слуха за мишљење и интересе 
сопствених радника и грађана.
Савез самосталних синдиката Србије сма-
тра да социјални дијалог мора да буде 
вођен у циљу приближавања Србије, као 
државе социјалне правде,  реалном посто-
јању и у таквом дијалогу синдикати ће имати 
партнерску позицију која им припада.
Основни носилац социјалног дијалога 
мора да буде Социјално-економски савет, 
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на националном и локалном нивоу, и је-
дино у тој институцији у којој ће бити ре-
презентативни социјални партнери могу се 
усклађивати ставови, размењивати мишље-
ња и постизати консензус. Социјални дија-
лог и колективно преговарање никако не 
могу бити замењени договорима између 
Владе Србије и страних послодавачких 
удружења.
Социјални дијалог је нормативно регу-
лисан, али у пракси, нажалост, изражава 
снагу страначких коалиција са претежним 
послодавачким удружењем. Једино синди-
кат може уравнотежити силу капитала и 
спречити да се радна места отварају уз 
најниже могуће зараде. Тек заједничким 
сагледавањем положаја радника и усагла-
шеним напорима да се унапреде услови 
живота и рада може се побољшати укупна 
ситуација, успорити талас миграција и на-
правити прекопотребни привредни замајац.
Колективно преговарање, посебно у при-
ватном сектору, мора се покренути изнова, 
са трајним циљем да се одвија редовно, 
неометано и у доброј вери свих учесника. 
Ригидне и искључиве одредбе радно-
правних прописа, као и неодговорност Уније 
послодаваца стоје на путу колективном 
преговарању у сектору привреде и у малим 
и средњим предузећима.
Савез самосталних синдиката Србије се 
залаже за преговоре у којима сви добијају 
нешто, а нико не губи све, у којима постоји 
обавеза заједничке процене и усаглашавања 
о томе шта је најцелисходније и најбоље за 
све, и где све стране активно прате и мере 
резултате договора.
Тражимо да социјални дијалог буде оквир, 
колективно преговарање инструмент, а си-
гурни, предвидиви и достојанствени услови 
рада и пословања исход процеса. Једино 
такав приступ може да донесе виши животни 
стандард радницима и бољитак у држави. 
У супротном, захтеви радника биће бучно 
испоручени на улицама и ускомешаће се са 
свим социјалним проблемима, наталоженим 

и изукрштаним вишедеценијским после-
дицама транзиције.“
 • Када је у питању област безбед-
ности и здравља на раду, Конгрес је заузео 
став да је у Србији  много живота изгубљено 
и стављено на коцку, јер радници нису 
довољно обучени, превише се импровизује, 
а у превентиву од повреда на радном месту 
се уопште не улаже.. Недопустиво велики 
број повреда на раду и тешких повреда са 
смртним исходом, посебно у последње две 
године, опредeлило је да се на XVI конгресу 
Савеза самосталних синдиката Србије 
усвоји резолуција „Безбедно и здраво 
радничко је право“
Савез самосталних синдиката Србије сма-
тра да су побољшање стања у области без-
бедности и здравља на раду, као и заштита 
живота и здравља запослених на радним 
местима важнији од профита, односно 
важнији од било ког економског параметра. 
Стога, Савез преузима одговорност да стал-
но и у свакој прилици промовише мере за 
заштиту здравља и безбедност радника у 
Србији.
Незадовољни односом послодаваца и поје-
диних државних институција према смрти 
стотина радника на радним местима, мерама 
које се предузимају за здравије и безбедније 
услове рада, третманом медицине рада и 
лекарима те специјалности, Савез само-
сталних синдиката Србије и сви његови 
чланови се морају изборити за значајнију 
улогу у стварању радног амбијента у коме 
радници неће гинути и неће се разбољевати.
Такав амбијент можемо постићи подизањем 
свести радника, односно можемо им пру-
жити адекватну обуку о њиховим правима 
и обавезама, можемо им помоћи да зајед-
ничким снагама обезбедимо амбијент у коме 
ће се борити за себе и друге, за боље радне 
услове и неће дозвoлити да раде нешто што 
угрожава њихову безбедност и здравље, али 
и безбедност и здравље људи из окружења.
Сматрамо да ће радницима бити од помоћи  
формирање одбора за безбедност и здравље 
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на раду у сваком предузећу и свакој 
институцији и то мора да буде приоритетан 
задатак у наредном периоду, чиме ћемо 
проактивно осигурати да се на сваком 
радном месту предузимају мере за безбедан 
и здрав рад.
Посебно треба инсистирати на заједни-
чким надзорима са инспекцијом рада 
који би се и формално озваничили потпи-
сивањем споразума о сарадњи СССС-а и 
Инспектората рада Републике Србије у 
области безбедности и здравља на раду.
На тај начин бисмо расположивим капаци-
тетима и ресурсима омогућили заједничко 
анализирање и налажење конструктивних 
решења за одређене области, смањили број 
повреда на раду, односно побољшали бисмо 
и унапредили стање безбедности и здравља 
на раду у Србији.
Поред наведених, као веома значајне 
усвојене су и резолуције о младима и син-
дикалном организовању, резолуција о 
образовању и резолуција о материјалном, 
социјалном и друштвеном положају пензи-
онера.
Конгрес је изабрао и органе Савеза, Веће 
СССС, Председништво СССС, Надзорни 
одбор и Статутарни одбор.
За председника Савеза самосталних син-
диката Србије, Конгрес је изабрао Љубисава 
Орбовића, који се захвалио на указаном 
поверењу да поново буде начелу највеће и 
најбоље синдикалне централе у Србији и на 
Балкану, што га обавезује да настави борбу 

за већа права и бољи животни стандард 
запослених, као и да спроведе активности 
на организационој реформи Савеза и јачању 
његове улоге у друштву. 
Као организациони део Савеза самостал-
них синдиката Србије – Грански синдикат  
за област железничког саобраћаја, Синдикат 
железничара Србије ће своје активности 
у наредном периоду усмерити на давању 
доприноса у реализацији конгресних доку-
мената, с једне стране, а са друге стране у 
борби за њихову примену у Акционарским 
друштвима која делују на српским желез-
ницама, за бољи животни стандард запо-
слених, даљи развој социјалног дијалога 
и унапређење колективног преговарања, 
стварање услова за здрав и безбедан рад и 
заштиту запослених.

П. Спасић
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

PREGOVORI ZA ZAKQU^IVAWE
KOLEKTIVNOG UGOVORA

P
оштовани чланови Синдиката же- 
лезничара „Инфраструктура желез-
нице Србије“ и сви запослени, пре-

говори за КУ „Инфраструктура железнице 
Србије“ су још у току и реализација пре-
говора још је непозната.
Морам да истакнем да су чланови пре- 
говарачког тима Синдиката железничара 
„Инфраструктура железнице Србије“ засту-
пљени у свим делатностима: саобраћајној, 
грађевинској, електротехничкој и радној 
заједници и да су сви представници лавов-
ски са аргументима представницима посло- 
водства и ресорним министарствима Репуб-
лике Србије дочарали слику железничара у 
периоду иза нас.
Слика је поражавајућа за железничаре што 
се тиче зарада и сматрамо да је време да се 
исправи овим колективним уговором.
Урађена је Методологија за вредновање 
послова која је усаглашена и на основу исте 
урађени су нови коефицијенти на основу 
којих су неопходна додатна средства у 
износу од 21% на масу за зараде.
Коначан предлог Прилога I и текстуални 
део КУ усаглашен је са пословодством 

„Инфраструктура железнице Србије“ и исти 
је достављен ресорним министарствима на 
разматрање.
Дана 26. новембра одржан је састанак са 
представницима Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
представницима пословодства „Инфра-
структура железнице Србије“, „Србија 
Карга“, „Србија воза“ и Акционарског 
друштва „Железнице Србије“ и репрезен-
тативних синдиката поменутих предузећа.
На састанку су изнети сви подаци који 
указују на то да је железница у претходном 
периоду била изузета од било каквог 
повећања зарада.
Закључак је да се што хитније одржи  
састанак представника пословодства сва 
четири друштва са Министарством грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
закаже састанак са Министарством финан- 
сија по питању додатне масе за зараде запо-
слених у свим Акционарским друштвима 
српских железница. 

   Јасминко Пијетловић  
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s
индикат железничара „Србија Воз“, 
Синдикат извршних служби српских 
железница и Унија синдиката срп-

ских железница су дописом број 240 од 
07.07.2020. године отказали у целости 
Колективни уговор за Акционарско Друш-
тво за железнички превоз путника „Србија 
Воз“, са Прегледом назива радних места, 
односно Прилогом I Колективног уговора.
Основни проблем због кога су поменути 
репрезентативни синдикати у Акционарском 
друштву за железнички превоз путника 
„Србија Воз“ отказали Колективни уговор, 
огледа се у чињеници да је, што се зараде 
запослених тиче, дошло до потпуног 
поремећаја система вредности, односно 
да се за око 45% запослених исплаћује 
основна зарада исте вредности у висини 
минималне зараде у Републици Србији, која 
у овом тренутку износи у просеку 30.022,00 
динара, без обзира на степен стручне 
спреме, сложеност послова, услове рада и 
одговорност запослених. Дакле без обзира 
на утврђене коефицијенте из Прилога I 
Колективног уговора, сви запослени, од 
најнижег коефицијента који износи 1,33 па 
све до коефицијента 2,34 примају једнаку 
основну зараду, која је на нивоу минималне 
зараде у Републици Србији и износи 
30.022,00 динара. 
Преговори за закључивање новог Колек-
тивног уговора за „Србија Воз“ а.д. започети 
су 22.07.2020. године и вођени су између 
овлашћених представника – Одбора за 
преговоре Владе Републике Србије, Одбора 
за преговоре Акционарског друштва за 
железнички превоз путника „Србија Воз“ 
и Одбора за преговоре репрезентативних 
синдиката – Синдиката железничара 
„Србија Воз“, Синдиката извршних служби 
српских железница, Уније синдиката срп- 

ских железница и Савеза синдиката желез- 
ничара Србије. У року од 45 дана, како 
је Законом о раду прописано од дана 
започињања преговора није постигнута 
сагласност, па су дана 03.09.2020. године 
Одбор за преговоре Владе Републике 
Србије, Одбор послодавца за преговоре 
и Одбор за преговоре репрезентативних 
синдиката потписали Закључак о наставку 
преговора у нади да ће постићи сагласност 
за закључивање Колективног уговора за 
Акционарско Друштво за железнички 
превоз путника „Србија Воз“.
Цена радног часа по којој се тренутно 
исплаћују зараде у Друштву за железнички 
превоз путника „Србија Воз“, износи 73,84 
динара. Ова цена радног часа  је утврђена 
још у априлу 2014. године, и од тада до 
данас није повећавана. Истовремено у 
истом периоду, односно од 2014. године до 
2020. године, минимална цена радног часа 
на нивоу Републике Србије је увећавана 
од 115 до 172,54 динара, а од 01.01.2021. 
године износиће 183,93 динара.
Може се закључити да је минимална 

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА ВОЗ“                                  

U I[^EKIVAWU NOVOG 
KOLEKTIVNOG UGOVORA

Дејан Миловановић
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цена радног часа од 2014. године до 
01.01.2021. године увећана за око 50%, 
а да истовремено због примене Закона о 
привременом уређивању основица  за об-
рачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања код корисника 
јавних средстава, цена радног часа по којој 
се исплаћује зарада запосленима у  Друштву 
за железнички превоз путника „Србија Воз“ 
није мењана од 2014. године, и данас, као и 
тада износи 73,54 динара, што је директно 
довело до тога да је садашњим начином 
обрачуна за зараде, на основу тренутно 
важећег Прилога I Колективног уговора, 
45% запослених на нивоу минималне зараде 
и да је предузеће морало да запосленима у 
том случају доплаћује средства за основну 
зараду до нивоа минималне зараде у 
Републици Србији. 
Повећањем најниже цене радног часа у 
Републици Србији на 183,93 динара, која 
ће се примењивати за исплату зарада од 
јануара 2021. године, додатно се повећава 
број запослених у Друштво за железнички 
превоз путника „Србија Воз“ који ће при-
мати основну зараду у износу од 32.004,00 
динара, колико износи просечна минимална 
зарада у Републици Србији. Број запослених 
који ће примати основну зараду у овом 
износу повећао би се на 1.249, што чини 
54%  укупно запослених у Друштву за же-
лезнички превоз путника „Србија Воз“ а. д. 
На овај начин сви запослени од 1. до 4. 
нивоа квалификације (стручне спреме), што 
обухвата велики број различитих занимања, 
примаће једнаку основну зараду, што је 
у супротности са чл. 104. Закона о раду 
(„Запосленима се гарантује једнака зарада 
за исти рад  или рад исте вредности који 
остварују код послодавца. Под радом јед-
наке вредности подразумева се рад за који 
се захтева исти степен стручне спреме, 
односно образовања, знања и способности, 
у коме је остварен једнак радни допринос уз 
једнаку одговорност“).
Да би се у будућем периоду превазишао 
наведени проблем и исправиле поменуте 
нелогичности, али и избегле негативне 
последице, које би угрозиле пословање 
Друштва, потребно је израдити предлог 

новог Прилога I Колективног уговора за 
Акционарско друштво за железнички 
превоз путника „Србија Воз“, са новим 
коефицијентима радних места, по којима 
би се исплаћивале зараде запослених и 
усагласити цену рада у Акционарском 
друштву за железнички превоз путника 
„Србија Воз“ а.д. са минималном ценом 
радног часа у Републици Србији.
Применом новог начина обрачуна зарада 
не би било потребно издвајати додат- 
на средства за доплаћивање зарада запо-
сленима до износа минималне зараде у 
Републици Србији. Применом нових коефи-
цијената радних места и цене рада од 183,93 
динара по часу, било би, на основу урађене 
симулације потребно обезбедити додатна 
средстава за зараде.
Имајући у виду тежину, одговорност и 
сложеност послова које обављају запослени 
у Акционарском друштву за железнички 
превоз путника „Србија Воз“, као и радну 
оптерећеност новонасталом ситуацијом 
проузрокованом појавом вируса COVID-19, 
сматрамо да Влада Републике Србије и 
ресорно министарство то треба да узму 
у обзир и да приликом усвајања буџета за 
2021. годину за запослене у Акционарском 
друштву за железнички превоз путника 
„Србија Воз“, предвиде додатна средства за 
зараде запослених. 
На основу свега наведеног, имајући у виду 
озбиљност ситуације, три репрезентативна 
синдиката, у Акционарском друштву за 
железнички превоз путника „Србија Воз“, 
Синдикат железничара „Србија Воз“, 
Синдикат извршних служби српских же- 
лезница и Унија синдиката српских желез- 
ница су дописом број 378 од 18.11.2020. 
године захтевалa хитан састанак са ново-
постављеним министром грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Томиславом 
Момировићем, у циљу успешног привођења 
крају преговора за закључивање новог 
Колективног уговора за Друштво за желез-
нички превоз путника „Србија Воз“ а.д.
 

                                                                                                              
Дејан Миловановић
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a
кционарско друштво за управ-
љање јавном железничком инфра-
структуром „Инфраструктура желез- 

нице Србије“ је своје запослене од појав-
љивања пандемије „КОВИД -19“  снабделo 
са заштитним маскама, рукавицама, визи-
рима и алкохолом за дезинфекцију.
Генерални директор наредио је хитну 
набавку нове количине заштитних маски у 
износу од милион динара и Одељење за БЗР 
је покренуло јавну набавку истих.

Што се тиче набавке заштитне обуће и одеће 
потписани су уговори за набавку: 

1. Радних ципела дубоких мушких 1326 
пари, радних ципела дубоких женских 179 
пари, радних ципела плитких мушких 238 

пари, радних ципела плитких женских 
243 пари, радних ципела плитких са 
поликарбонатском капом 1454 пари и 
ципела дубоких са поликарбонатском капом 
1491 пари. Рок испоруке 60 дана од дана 
достављања наруџбенице.

2. Заштитних јакни са капуљачом 450 
комада. Рок испоруке 60 дана од дана 
достављања наруџбенице.

3. Радних одела пилот са флуоросцентном 
траком – летњих 1690 комада и зимских 
1655 комада.
  
Рок испоруке је 80 дана од дана достав-
љања наруџбенице. 

  
Такође је испоручено  797 јакни са улошком за отправнике возова и чека се на испоруку 
службених одела у првој половини децембра ( по усменом сазнању ), па да након тога 
почне расподела. Проблем око испоруке службених одела је дуговање према добављачу 
које друштво треба да измири.

                                                                                       
 Јасминко Пијетловић

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

NABAVKA ZA[TITNE 
OBU]E I ODE]E
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ALTPRO — ISTRA@IVAWE, RAZVOJ 
I PROIZVODWA

A
лтпро је почео са радом 1994.
године и од тада се бави развојем и 
производњом сигнално–сигурносне 

опреме за железничка возила и инфра-
структуру. Производи Алтпроа у потпуно-
сти су развијени у Хрватској на бази 
властитог знања где су доказали своју 
конкурентност на глобалном тржишту, а 
имају своје погоне у више земаља, код нас у 
Србији у Нишу и Београду.
Алтпро је тренутно један од неколико 
произвођача комплетне опреме сигурносних 
уређаја на железничким возилима и 
инфраструктурним уређајима у свету. Про-
изводи Алтпроа налазе са у више од 45 
држава , на шест континената кроз развијену 
мрежу агената. На основу властитог развоја 
усвојена је прозводња преко 900 разних 
уређаја, а сви сигурносни уређаји поседују 
сертификате о усклађености ЕУ нормама за 
највиши степен сигурности. 
Алтпро тренутно броји веше од 120 струч-
њака у подручју истраживања, развоја, 

пројектовања,производње и сервиса.
Синдикат железничара Србије има изу-
зетну сарадњу са Алтпром , пре свега са 
власником Звонком Видуком и његовим 
ближим сарадницима.
Ово је само један мали текст о изузетно ве-
ликом предузећу које је познато широм свих 
континената. Разлог помињања Алтпроа 
је хуманост и донација железницама Срб- 
ије. Донирали су путне прелазе, а ове го- 
дине чим се појавила пандемија Ковид-19 
донирали су запосленима у „Инфраструк-
тура железнице Србије“ 5000 заштитиних 
маски, 5000 пари заштитних рукавица и 
5000 литара дезинфикационе течности од 
стране Сигналика из Београда чији оснивач 
је управо Алтпро.
Захваљујемо се власнику Алтпро , Звонку 
Видуку и директору Сигналика Ђукић 
Макси и желимо им пуно успеха у даљем 
раду.

Јасминко Пијетловић

„МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА“
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SEMINAR O BEZBEDNOSTI

u периоду од 23.06.2020. године до 
26.06.2020. године, на Златибору 
Јединствена синдикална организа-

ција (ЈСО СП) организовала је Семинар 
из области безбедности железничког 
саобраћаја, безбедности и здравља на раду 
и заштити животне средине и екологије и 
XXXIV радничко спортске игре.
Поред свих тешкоћа, пре свега пандемије 
„КОВИД -19“, као и великих поплава на 
територији Србије, ЈСО СП је успешно 
организовао семинар и РСИ уз учешће 110 
чланова.
У периоду од 23.06. – 26.06.2020. године, 
радничко – спортским играма су присус-
твовали гости из СЖС, Синдиката „Србија 
Карго СЖС“, Синдиката „Србија Воз СЖС“, 
као и представници Синдиката железничара 
„Инфраструктура железнице србије“.
На прелепом Златибору уз доброг дома- 
ћина и особље Туристичке агенције „Ања 

турс“ сви учесници су изразили велико  
задовољство: смештајем, исхраном и про-
грамом који је организовао Одбор ЈСП СП 
и Организациони одбор ЈСО СП.
Размењена су искуства, стечена нова 
пријатељства, стечена нова знања и нова 
познанства.
Организација Семинара и РСИ спро-
ведена је на највишем нивоу, без иједне 
замерке, што и осликава ЈСО СП, који има 
највећу традицију оваквих скупова.
Дана 03.12.2020. године, одржана је 
телефонска седница ЈСО СП због одре-
ђених мера пандемије „КОВИД-19“.
Телефонска седница је реализована из 
канцеларије ЈСО СП на којој су разматрана 
питања Колективног преговарања.
Разматрање активности за 2021. годину: 
реализације XXXV РСИ ЈСО СП и 
Семинара из области безбедности 
железничког саобраћаја, безбедности и 

ЈСО СП „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“                                
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здравља на раду и заштити животне средине 
и екологије у циљу одабира дестинације и 
периода одржавања, Плана за превенцију 
радне инвалидности и рекреације, обиласка 
и рада са синдикалним организацијама и 
благовременом обавештавању чланова ЈСО  
СП о активностима у предузећу „Инфра-
структура железнице Србије“ а.д., Синди-
кату железничара „ Инфраструктура желез-
нице Србије“ и Синдикату железничара 
Србије.
Сви наведени планови су у зависности са 
пандемијом „КОВИД – 19“ те вас и овим 
путем обавештавамо да се придржавате 
прописаних мера и тиме заштитите и Вас и 
Вашу породицу.
Овом приликом желим да честитам Нову 
годину и Божићне празнике свим члановима 
Синдиката железничара Србије и њиховим 
породицама, као и свим запосленим у 
Железницама Србије.

       
    

Јасминко Пијетловић
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MESTO I ZNA^AJ GRA\EVINSKE
DELATNOSTI

O
ва година је била тешка и пуна 
изазова за све, али су сви запосле- 
ни у „Инфраструктура железнице 

Србије“ а.д.  дали свој допринос у очувању 
безбедности саобраћаја. Кад су у питању 
радници грађевинске делатности, они су 
увек давали и више од свог максимума у 
датим условима, да би се на време завршили 
послови и радни задаци који су пред њих 
постављени. 
На жалост, они су увек били на послед-
њем месту кад год би нешто требало да 
им се набави, почев од материјала, алата, 
а о заштитној одећи и обући је излишно 
и  причати. СЖИЖС ГД је у више наврата 
писао Генералном директору о проблемима 
везаним за недостатак алата, машина, за-
штитних средстава као и о мањку радника, 
али смо увек добијали одговоре како се 
поштују разне процедуре и како је на снази 
забрана запошљавања. Може се приметити 
да за поједине службе то не важи. Ми 
ћемо као синдикат и даље указивати на 

СЖИЖС-ЈСО ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

те проблеме и покушавати да допремо до 
пословодства Друштва, како би схватили 
да ако немају безбедну пругу не могу имати 
ни безбедан саобраћај. Не желимо да се 
боримо само за интерес и боље услове 
наших чланова, него за све запослене у 
Грађевинској делатности, што смо показали 
и приликом набавке заштитних маски на 
почетку пандемије, када смо донели одлуку 
о набавци маски за све запослене, без обзира 
ком синдикату припадају или нису чланови 
ни једног синдиката. Нисмо то приметили 
код осталих синдиката.
Код израде методологије само се пред-
ставник СЖИЖС ГД упуштао у расправе 
са послодавцем и осталим задуженим за 
израду исте, а везано за лоше бодовање и 
омаловажавање великог броја радних места, 
а не ретко и са представницима осталих 
синдиката пошто њихови представници ко-
ји би требали да заступају раднике ГД нису 
хтели, или нису смели да се јаве и узму 
учешће у раду. И даље смо мишљења да је ова 
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методологија урадђна лоше за велики број 
радних места грађевинске делатности као и 
за раднике који су непосредни извршиоци 
из других служби, јер је послодавац на само 
њему знан начин вршио бодовање. 
 Ми као синдикат не желимо да појединцима 
чинимо услуге да би о нама причали 
како смо добри, него се боримо да што 
више чинимо за побољшање свеукупне 
ситуације у ГД,  тако што ћемо послодавцу 
указивати на све недостатке како по питању 
запослених, недостатак алата, машина 
на   неблаговременој набавци заштитних 
средстава, као и о лошем материјалном 
положају оних који су највише изложени 
физичким пословима, а нису адекватно за 
то плаћени. Ко у таквој причи себе види 
добро дошао је.
Током лета смо око 50 наших чланова 
бесплатно послали на рекреативни одмор у 
Сокобању, на Златибор, у Бању Ковиљачу и 
Бању Врујци. Сви који су желели да поведу 
и некога од чланова породице изашли смо 
им у сусрет, да цену аранжмана могу да 
плате у ратама (4-7).
У периоду од 22.09.-25.09.2020 год. у 
Сокобањи смо организовали тематску кон-
ференцију на којој је било присутно 85 
чланова и где смо имали једно лепо дружење 
уз поштовање свих безбедносних мера 
које су прописане. Да је била повољнија 
ситуација са КОВИД-19 мислимо да би 
нас било и више, али је најбитније да је све 
прошло без икаквих проблема.

 Као што сам већ рекао, у наредном периоду 
ћемо на све начине послодавцу указивати 
на лош однос према радницима ГД, о 
потреби за већим бројем извршилаца као и 
за набавком алата и друге опреме, а не да се 
стално дешава да заштитну одећу и обућу 
у најбољем случају добијамо сваке друге 
године.
Они ако су способни успеће да се изборе  
за све што је потребно да би Инфраструктура 
Железнице Србије била на месту које 
заслужује и са којом се Влада и Председник 
хвале, а не само да се правдају како постоје 
разне забране и процедуре.
Уз честитке за све урађено у овој години 
желим да Вам свима честитам предстојеће 
празнике, уз жеље да ви и ваше породице 
останете здрави и срећни.
Поштујте мере да би смо сви што пре пре-
бродили ова тешка времена.                                                                                                         
   

Бранко Филиповић
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P
ротекла  2020. година, по свему је 
различита и другачија и дуго ће 
као таква остати у сећању свих 

нас, а биће упамћена и по великој жељи 
чланова нашег синдиката да се традиција 
железничког дружења настави, упркос 
опасности и  пошасти која је захватила целу 
планету.                                                                                                                                      
Семинар из области безбедности желез-
ничког саобраћаја,  на коме су заједно учест- 
вовали Синдикат железничара ,,Србија 
Карго“ и Синдикат железничара ,,Србија 
Воз“, уместо у септембру одржан је у 
октобру, у термину од 4.10. до  7.10.2020. 
године  у Брзећу на Копаонику. Синдикат 
железничара „Србија воз“  успешно је  орга-
низовао и своје III спортске сусрете.
Страх је био присутан. Нисмо га зане-
марили, али смо га и прихватили. Одго-
ворност председника наша два синдиката 
Радисава Ђорђевића и Дејана Миловановића 
и њихових сарадника  била је велика.
Хотел Јуниор, лидер развоја туризма 
општине Брус и туристичког центра Брзеће, 
био је домаћин нашим железничарима.  Због 
мера у борби против вируса КОВИД -19, 
остали смо ускраћени за неке програмске 
садржаје које хотел има у својој понуди-
спа центар (базен,сауна) теретана, кафић 
са дискотеком. И поред тога, са великим 
избором спортских терена и изузетним 
природним амбијентом, показао се као 
идеално место за опуштање и уживање.
Експедиција СЖС КАРГО имала је 55 
учесника, међу којима су се по први пут 
,поред чланова ЈСО ЗОВС, ЈСО ВВ И ЈСО 
ПР, нашли и прегледачи кола из ТКП Нови 
Сад. Очекујемо да ће у неким наредним 
манифестацијама  присутност њихових  ко-
лега бити далеко  већа.
На дан доласка у Брзеће, ЈСО Вуча Возова  

организовао је за своје чланове из Ужица, 
Београда, Лапова и Краљева посету ма-
настиру Студеница из 12.века, који је један 
од највећих и најбогатијих манастира 
Српске Православне Цркве. После ручка 
у ресторану у близини манастирског ком-
плекса, путем преко Јошаничке Бање чла-
нови ЈСО ВВ имали су прилику и  да уживају 
у  лепотама Ски-центра Копаоник. Кратак 
предах многи су искористили да употпуне 
галерију слика на свом мобилном телефону 
, а неки су шетњом покушали да удахну што 
више кисеоника.
Чист ваздух, идеална температура и је-
динствена природа учинили су да маске 
замене осмеси на лицима и били су прави 
,,ветар у једра“ свим учесницима, који су 
на спортском терену желели да остваре што 
бољи резултат.
СЖС Карго је, као и у Кладову 2019. године 
учествовао у ревијалном такмичењу.
По једна екипа, састављена од најбољих 
имала је прилику да  своје ,,умеће“ покаже у 
надметању против  најбољих такмичара из 
СЖС „Србија Воз“.
Прву прилику за то имала је  фудбалска 
екипа СЖС Карго и то  одмах по свечаном 
отварању. У предивном амбијенту, у 
вечерњем термину под рефлекторима, на 

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА КАРГО“

KARGO #AGRESIJA" U BRZE]U
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терену вештачке траве наша екипа је оправ- 
дала улогу фаворита. Предвођена капи-
теном Бојаном Симеуновићем, сјајним на- 
падачима Луком Ивановићем, Дејаном 
Николићем  и Давором Недељковићем, уз 
одличног голмана Александра Богдановића, 
лако и убедљиво је остварила победу  5:2.
Успеху су допринели остали играчи  М. 
Ђорђевић, М. Милосављевић, М. Бранковић, 
С. Вулетић, М. Чолић, С. Николић, С. 
Миловановић, Б. Гаврић и С. Ћосић.
У стоном тенису сигурна победа 3:0. Екипа 
у саставу З. Тодоровић, М. Стојковић и Ж. 
Иличић, није противницима допустила  ни 
једну победу.
Шаховска екипа СЖС Карго  у саставу  
Н. Аврамовић , Д. Божић и М. Стојковић 
није дозволила изненађење, победа 2,5 :0,5.
У такмичењима у пикаду и надвлачењу 
конопца, нисмо остварили запажен резул-
тат. Противници  из СЖС „Србија Воз“  
били су успешнији у обе дисциплине 
победивши са по 2:0.  Сјајно дружење на 
терену настављено је и ван терена, што 
је посебно било изражено у ревијалном 
такмичењу кувања гулаша. Много жеље и 
труда код наше две екипе (СО ВВ Лапово 
и 15. април Макиш) није био пресудан  за 
награду стручног жирија. Победници су 
такмичари из СО ЗОВС Зрењанин из СЖС 
„Србија Воз“.
Свечану вечеру заменио је свечани ручак. 

Победницима су припале награде, број- 
ним гостима захвалност на учешћу, а орга- 
низаторима честитке на одговорном пона-
шању током боравка у Брзећу. 
У нади да ћемо дружење поновити, срдачан 
поздрав!
    

Иван Лештанин
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B
рзеће, мало место подно Копаоника, 
и прелепи планински хотел “Јуниор”, 
били су домаћини овогодишњег Се-

минара из области безбедности железничког 
саобраћаја а уједно и треће РСИ Синдиката 
Железничара “Србија Воз”, у периоду од 
04.10.  до 07.10.2020 године. Као и прошле 
године,  са нама су били и наши пријатељи 
из Синдиката Железничара “Србија Карго”.
Нисмо могли очекивати лепо време, об-
зиром на термин одржавања, али упркос 
свему можемо бити веома задовољни и 
рећи да нас је време ипак послужило. 
Упркос овој тешкој ситуацији изазваној 
вирусом Kовид-19, није мањкало доброг 
расположења, осмеха и задовољства на 
лицима свих учесника.
Све је почело онако како смо и прижељ-
кивали. Учесници су се сместили по унапред 
утврђеном распореду и предвиђеним 
епидемиолошким мерама, уведеним због 
вируса КОВИД-19.  Након краћег одмора од 
за неке дужег путовања, били смо спремни 
за отварање ових наших сусрета.
На платоу испред хотела “Јуниор” саку-
пили су се сви учесници како би приступили 
свечаном отварању семинара. Након уводне 
речи представника организатора Мирјане 
Теофановов присутнима се обратио 
председник СЖ “Србија Воз” Дејан 
Миловановић, који је поздравио све учес-
нике и пожелео им добродошлицу као и 
успех у реализацији семинара и спортским 
такмичењима, након чега је дао реч 
Антонији Каписазовић, менаџеру за правне 
послове и људске ресурсе у “Србија Воз” 

а.д., која је и званично прогласила Семинар 
из области безбедности железничког сао-
браћаја, безбедности и здравља на раду, за-
штити животне средине и екологије, и треће 
РСИ СЖ “Србија Воз” отвореним.
Учешће на поменутом семинару и тре-
ћим радничко спортским играма СЖ 
“Србија Воз” узеле су следеће Синдикалне 
организације: СО ЗОВС 25. Мај Земун, СО 
ЗОВС Путничка Београд, СО ЗОВС Лапово, 
СО ЗОВС Зрењанин, СО ЗОВС Зајечар, СО 
ЗОВС Сомбор, СО Вуча Возова Београд, 
СО Вуча Возова Нови Сад, СО Вуча Возова 
Лапово, СО СКП Београд и СО СКП Ниш, 
које су у такмичарском делу наступале 
заједнички као ЈСО Превоз путника.
Тема Семинара из области безбедности 
железничког саобраћаја била је СИГУР-
НОСТ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА 
СА АСПЕКТА КОЧНИЦА НА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИМ ВОЗИЛИМА. Предавања су 
одржана у велелепној конференцијској 
сали хотела “ЈУНИОР”, а заинтересованост 
учесника да сазнају нешто ново, али и да 
обнове старо је била изузетна. 
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Као и сваке године до сада, такмичења су се 
одвијала у пет спортских дисциплина: мали 
фудбал, стони тенис, надвлачење конопца, 
шах и пикадо.
Са задовољством можемо констатовати да 
и поред великих жеља за победом или што 
бољим пласманом, нисмо имали ни најмањи 
испад током свих такмичења, што је од 
увек била добра страна нас у Синдикату 
железничара “Србија Воз”. Такмичења су 
одржавана на прелепим теренима која се 
налазе у склопу хотела “Јуниор”, као и у 
самом хотелу, зависно од дисциплина.
Прво место у малом фудбалу освојила је 
СО ВУЧА ВОЗОВА БЕОГРАД, друго СО 
ЗОВС “25. МАЈ”  ЗЕМУН, док је треће 
место заузела СО ЗОВС “ПУТНИЧКА”  
БЕОГРАД.
Прво место у стоном тенису освојила је СО 
ЗОВС “ПУТНИЧКА”  БЕОГРАД, друго СО 
ВУЧА ВОЗОВА БЕОГРАД, док је треће 
место заузела СО ЗОВС ЗАЈЕЧАР. 

Прво место у надвлачењу конопца освојила 
је СО ЗОВС “25. МАЈ” ЗЕМУН, друго СО 
ЗОВС “ПУТНИЧКА” БЕОГРАД, док је 
треће место освојила СО ВУЧА ВОЗОВА 
БЕОГРАД.
Прво место у шаху освојила је СО ЗОВС  
“25. МАЈ” ЗЕМУН, друго СО ВУЧА ВО-
ЗОВА БЕОГРАД, док је треће место заузела 
СО ЗОВС “ПУТНИЧКА”  БЕОГРАД.
Прво место у пикаду освојила је СО  
ЗОВС СОМБОР, друго СО ЗОВС “25. МАЈ”  
ЗЕМУН, док је треће место заузела СО 
ЗОВС ЗРЕЊАНИН.
У укупном пласману прво место на трећим 
радничко спортским играма Синдиката 
железничара „Србија Воз” освојила је СО 
ЗОВС “25. МАЈ” ЗЕМУН, друго СО 
ЗОВС „ПУТНИЧКА”  БЕОГРАД, док је 
треће место припало СО ВУЧА ВОЗОВА 
БЕОГРАД.
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Паралелно са овим такмичењима, одвијала 
су се и ревијална такмичења између 
Синдиката Железничара “СРБИЈА ВОЗ” и 
Синдиката железничара “СРБИЈА КАРГО”, 
где су наши пријатељи за нијансу били 
успешнији. 
Резултати ревијалних такмичења су 
следећи:
Велики фудбал:  
СЖС ''ВОЗ'' : СЖС ''КАРГО''            2:5 
Стони тенис:                       
СЖС ''ВОЗ'' : СЖС ''КАРГО''           1:3                                                              
Шах:    
СЖС ''ВОЗ'' : СЖС ''КАРГО''        0,5:2,5                                                  
Надвлачење конопца:  
СЖС ''ВОЗ'' : СЖС ''КАРГО''                     2:0
Пикадо :                     
СЖС ''ВОЗ'': СЖС ''КАРГО''              168:136

Треба истаћи да су нам домаћини хотела 
Јуниор, омогућили да организујемо и реви-
јално такмичење у кувању гулаша. Инте- 
ресовање учесника за овај вид забаве било 
је огромно, учешће су узеле готово све 
синдикалне организације учеснице игара и 
семинара. Све време, док се гулаш крчкао, а 
ветар разносио његов леп мирис, такмичаре, 
али и велики број посматрача забављао је 
музички бенд. 
Сви учесници су уложили доста труда и 
умећа да скувају што укуснији гулаш, а 
стручни жири састављен од кувара хотела  
„Јуниор“ је на крају прогласио три најбоље 
скувана гулаша. 
Најукуснији гулаш, уједно и победнички 
скувао је Веселин Ердељан из СО ЗОВС 
ЗРЕЊАНИН, одмах за њим као друго-
пласирани био је Дејан Спасић из СО ЗОВС 
„ПУТНИЧКА“ БЕОГРАД, док је треће ме-
сто освојио Драган Бандобрански из СО 
ЗОВС СОМБОР. 
Треба још једном нагласити да су звани-
чна као и ревијална такмичења прошла 
у најбољем реду, без  инцидената и било 
каквих повреда  играча.

Пехар за фер плеј ове године додељен је 
ЈЕДИНСТВЕНОЈ СИНДИКАЛНОЈ ОРГА-
НИЗАЦИЈИ  ПРЕВОЗА  ПУТНИКА.                                                                                           
По први пут нисмо имали свечану вечеру, 
већ свечани ручак који се ни по чему није 
разликовао осим у временском термину. 
Заиста је све било на нивоу, а и ми сами смо 
допринели томе знајући у каквој ситуацији 
се налазимо због већ поменутог корона 
вируса, који је захватио целу планету.
Пре свечаног ручка свим учесницима и 
гостима додељене су захвалнице, а свим 
победницима у спортском надметању 
награде у виду пехара и диплома. Да све 
буде на нивоу допринели су и наши гости: 
Бранислав Петровић, директор центра за 
реструктурирање и рад са синдикатима, 

Драган Ранђеловић, председник Синдиката 
железничара Србије, Јасминко Пијетловић, 
председник СЖ “Инфраструктура желез- 
нице Србије”, Ивица Стојановић, пред-
седник Независног синдиката машиновођа 
Србије и Верица Николић, председник СЖ 
“Железнице Србије”.
По протоколу присутнима се прво обра- 
тио Радисав Ђорђевић, предсеник СЖ 
“Србија Карго”, који је поздравио све 
присутне, упутио им речи захвалности за 
све што је урађено и пожелео им пријатан 
ручак.
Домаћин овогодишњих игара, председник 
СЖ “Србија Воз”, Дејан  Миловановић 
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захвалио се свим учесницима на досто- 
јанственом понашању, честитао победни-
цима и свима пожелео здравље, како њима, 
тако и њиховим породицама.
Након тога учеснике је поздравио дирек- 
тор Центра за реструктурирање и сарад-
њу са синдикатима господин Бранислав 
Петровић, који је након обраћања и званично 
затворио Семинар из области безбедности 
железничког саобраћаја и треће РСИ СЖ 
„СРБИЈА ВОЗ“.
Након ових протоколарних ствари, настав-
љено је дружење до вечери, како је и раније 
било договорено.
Овом приликом захваљујемо се још једном 
свим учесницима, свим представницима 

синдиката и наравно представницима посло- 
водства који су издвојили време и својим 
присуством увеличали ово наше дружење.
 У име Комисије за организацију морам 
изразити захвалност председнику СЖ 
“СРБИЈА ВОЗ”, Дејану Миловановићу као 
и његовом заменику Слободану Максимо-
вићу на сарадњи и несебичном залагању, 
како би ови сусрети били што успешније 
организовани и приведени крају. 
Било је заисата све како се само пожелети 
може, остала је жеља да се видимо и следеће 
године на неким новим сусретима.
У име комисије за организацију, коју уз 
моју маленкост чине још и Срђан Стајић и 
Драган Љубић,  поздрав за све и до скорог 
виђења.  
                                        

                                                                                                                

Зоран Кириџић



Нека  Вам  Нова  2021. година  донесе  пуно здравља, 
племенитости, личног задовољства  и 

породичног  благостања,  
мноштво  пословних   успеха  и  добрих одлука !

Срећни новогодишњи  и  божићни прaзници !
                    Синдикат железничара Србије                     

 Драган  Ранђеловић

 2021.


