
 

 
 

 

 

ОДРЖАНИ РЕДОВНИ ИЗБОРИ У СИНДИКАТУ ЖЕЛЕЗНИЧАРА 

СРБИЈЕ НА СВИМ НИВОИМА ОРГАНИЗОВАЊА 
 

 Драган Ранђеловић изабран за председника СЖС 

 Предраг Спасић Изабран за секретара СЖС  

Главни одбор Синдиката железничара Србије, на седници одржаној 27.12.2020. године, 
донео је одлуку о спровођењу редовних избора на свим нивоима организовања, за чланове 
органа и носиоце функција у наредном петогодишњем периоду. Одлуком  Главног одбора 

регулисани су поступак, начин и рокови за избор чланова органа и носилаца функција у 
Синдикату железничара Србије, у складу са Статутом. Предвиђено је да се редовни 

избори  спроведу  у периоду од 30.12.2019. године до 31.03.2020. године, по следећој 
динамици: 

-  Синдикалне организације од 30.12.2019.  до 14.02.2020. године 

- Јединствене синдикалне организације (ЈСО) од 17.02.2020.  до 06.03.2020. године 
- Синдикати из чл. 3. став 1. Статута од 09.03.2020. до 20.03.2020. године 

- Синдикат железничара Србије од 23.03.2020.  до  31.03.2020. године. 
Међутим, због увођења ванредног стања, као последица пандемије вируса КОВИД 19, 
предвиђена динамика није могла да се испоштује у потпуности, тако да је Изборна 

седница Главног одбора СЖС уместо до краја марта, одржана 03.06.2020. године. 
Поред изабраних чланова Главног одбора, Изборној седници испред Савеза самосталниох 

синдиката Србије присуствовао је Драган Цветковић, председник Самосталног синдиката 
угоститељства и туризма Србије.  
У извештају о спровођењу редовних избора, Изборна комисија је констатовала да су 

изборне активности спроведене у складу са одлуком Главног одбора СЖС о спровођењу 
редовних избора, број 197  од 27.12.2019. године,  Упутством о спровођењу редовних 

избора број 200 од 27.12.2019. године и Одлуком ГО СЖС о броју чалнова и саставу ГО 
СЖС, број 199 од 27.12.2019. године.  Изборна комисија је прегледала Изводе из 
записника које су доставиле Јединствене синдикалне организације (ЈСО), Синдикат 

железничара „Инфраструктура железнице Србије“, Синдикат железничара „Србија карго“, 
Синдикат железничара „Србија воз“ и Синдикат железничара „Железнице Србије“, а који 

су неопходни за одржавање Изборне седнице  Главног одбора СЖС и избор председника 
СЖС и секретара СЖС и констатовала да су све изборне радње обављене у складу са 
наведеним одлукама Главног одбора СЖС. 

У спровођењу поступка редовних избора, Синдикалне организације,  Јединствене 
синдикалне организације, Синдикат железничара „Инфраструктура железнице Србије“, 

Синдикат железничара „Србија карго“, Синдикат железничара србија воз“ и Синдикат 
железничара „Железнице Србије“,  својим одлукама утврдили су  број, структуру и начин 
избора чланова органа и радних тела, у складу са одредбама Статута, Одлуком Главног 

одбора и Упутством о спровођењу редовних избора. Цео изборни поступак спроводиле су 
изборне комисије изабране у сваком од нивоа организовања СЖС. 
По завршеном изборном поступку, за носиоце функција изабрани су: 

 
СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ :  

председник Јасминко Пијетловић, заменик председника Драган Ћирић 
ЈСО СП – председник Јасминко Пијетловић,  
ЈСО Грађевинске делатности - председник Бранко Филиповић 

ЈСО ЕТП - председник Драган Ћирић 
ЈСО Управе предузећа и Заједничких служби -  председник Радомир Радусин 

 



 

 

 

 

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА КАРГО“ : 

Председник Радисав Ђорђевић, заменик председника Иван Лештанин  
ЈСО ЗОВС – председник Радисав Ђорђевић 
ЈСО Вуча возова – председник Иван Лештанин 

ЈСО за превоз робе – председник Саша Торбица 
 

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА ВОЗ“ : 

Председник Дејан Миловановић, заменик председника Слободан Максимовић 
ЈСО ЗОВС – председник Дејан Миловановић 

ЈСО Вуча возова – председник Слободан Максимовић 
ЈСО за превоз путника – председник Дејан Ђорђицовић 

 
СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ : 

Председница Верица Николић 

 
На изборној седници Главног одбора СЖС, 03.06.2020. године, извршен је избор носилаца 

функција и чланова органа Синдиката железничара Србије. За председника СЖС у 
наредном петогодишњем мандату изабран је Драган Ранђеловић, а за секретара Предраг 
Спасић. За заменика председника СЖС, Главни одбор  именовао је Ђорђевић Радисава, 

председника Синдиката железничара „Србија карго“. 

Изборна седница Главног одбора, поред изборног имала је и свечани карактер, с обзиром 

да је одржана на дан крсне славе СЖС, „Свети цар Константин и царица Јелена“, која је ове 
године обележена скромно, у складу са ванредним околностима у којима живимо у овом 
периоду. У презентирању извештаја о раду у периоду од 2015. – 2020. године, председник 

СЖС је обухватио све активности и теме којима смо се бавили, са посебним освртом на 
период реструктурирања „Железнице Србије“, статусних промена и реструктурирања 

радне снаге кроз процес смањивања броја запослених. 

Посебна пажња посвећена је статутарним променама СЖС, које су се одвијале упоредо са 
статусним променама на српским железницама, оснивањем четири самостална и 

независна акционарска друшта. Пратећи промене у организационој структури српских 
железница, након детаљне анализе и готово једногодишње конструктивне расправе, 

28.07.2016. године усвојен је нов Статут СЖС, који је, слободно се може рећи, унео 
револуционарну промену у самој организацији синдиката, која је по новом Статуту у 
потпуности пратила нову организациону структуру српских железница. Тако су основана 

четири синдиката као организациони делови СЖС, Синдикат железничара 
„Инфраструктура железнице Србије“, Синдикат железничара „Србија карго“, Синдикат 

железничара „Србија воз“ и Синдикат железничара „Железнице Србије“. На тај начин, 
Синдикат железничара Србије је први и једини од свих синдиката на српским 
железницама, своју организациону структуру прилагодио новој организациоји српских 

железница. То је омогућило новоснованим синдикатима  у саставу СЖС да у својим 
друштвима потпуно самостално остварују своје специфичне интересе и потребе. Новим 

Статутом извршена је и потпуна финансијска децентрализација СЖС, тако да су 
новоосновани синдикати у потпуности преузели финансијку контролу над целокупним 
средствима СЖС, док су у надлежности СЖС остале да се финансирају само активности 

које су од заједничког интереса, дефинисане Статутом СЖС. Кроз измене и допуне 
Статута, извршене 2018. и 2019. године, настављен је процес ближег и прецизнијег 

дефинисања даљег функционисања СЖС и његових организационих делова, у циљу 
побољшања ефикасности у раду. 
 



 

 
 

 
На крају извештаја,  констатовано  је да је  Синдикат железничара Србије радио у складу 

са Статутом и другим усвојеним актима и да генерално можемо бити задовољни оним што 
смо радили, имајући у виду све неповољне околности и тешкоће које су тај рад пратиле, уз 
напомену да може боље, брже, стручније и ефикасније. Надамо се да ћемо из свега што 

можда нисмо добро радили извући поуке и грешеке исправити у наредном периоду, у 
настојању да СЖС буде модернији и организованији синдикат, који ће бити у стању да 

прати динамичне промене у развоју и пословању српских железница и промена које се 
дешавају на домаћој и међународној синдикалној сцени. 
 

                                                                                                   П. Спасић 


