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Син ди кат же ле зни ча ра Ср би је, 11. де цем бра одр жао је кон фе рен ци ју за штам пу, у сво јим про -
сто ри ја ма у по слов ној згра ди „Же ле зни ца Ср би је“ ад.

Кон фе рен ци ји су, по ред Пред сед ни штва СЖС и пред сед ни ка Ве ћа ССС, Љу би са ва Ор бо ви ћа,
при су ство ва ли  и пред став ни ци Уни је син ди ка та.

Од пред став ни ка ме ди ја: Ра дио Бе о град 1, Аген ци ја Бе та, При вред ни пре глед и лист Да нас.

Те ме кон фе рен ци је би ле су:
1. Пот пу но од су ство со ци јал ног ди ја ло га из ме ђу син ди ка та и по сло дав ца, на ко ји је по сло да вац

оба ве зан по За ко ну о ра ду и Ко лек тив ном уго во ру за „Же ле зни це Ср би је“ ад, не мо гућ ност уче шћа
син ди ка та у свим ак тив но сти ма у пред у зе ћу, ко је су од жи вот ног зна ча ја за за по сле не, као и оне -
мо гу ћа ва ње син ди кал ног рад и де ло ва ња

2. Са мо во ља ге не рал ног ди рек то ра у во ђе њу ка дров ске по ли ти ке и при јем за по сле них
3. Ка та стро фал ни ре зул та ти у спро во ђе њу по слов не по ли ти ке, у обла сти без бед но сти же ле -

знич ког са о бра ћа ја, без бед но сти и здра вља на ра ду,у обла сти на бав ки, за кљу чи ва ње штет них уго -
во ра, као и број не зло у по тре бе, о че му је за кљу чак до не ла и Скуп шти на „Же ле зни це Ср би је“а.д.
на сед ни ци одр жа ној да на 3. де цем бра 2013. го ди не.

Пред сед ник Ве ћа СССС, Љу би сав Ор бо вић,
дао је пу ну по др шку СЖС у на сто ја њу ре ша ва -
ња ве ли ких про бле ма  ко ји ди рект но ути чу на
со ци јал но-ма те ри јал ни по ло жај за по сле них.

„За бра на ра да СЖС у про сто ри ја ма у ко ји ма
ра ди већ два де сет го ди на, а ко је ни су елит не, је
атак на за по сле не и син ди кал ни по крет“, ре као
је Ор бо вић.

Р. В.
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Sин ди кал ни по крет на срп ским же ле зни -
ца ма до че као је и тај тре ну так, да се
пр ви пут у исто ри ји по сто ја ња же ле зни -

це у Ср би ји прак тич но за бра ни рад и де ло ва ње
Син ди ка та же ле зни ча ра Ср би је. Да на 6.12.2013.
го ди не, пред сед ни ку Син ди ка та же ле зни ча ра Ср -
би је, за ме ни ци ма пред сед ни ка, ге не рал ном се -
кре та ру, чла но ви ма Пред сед ни штва, струч ним
са рад ни ци ма и оста лим чла но ви ма, за бра њен
је ула зак у по слов ну згра ду „Же ле зни це Ср би је“
а.д, а са мим тим и у рад не про сто ри је број 152,
153, 154 и 155 ко је се на ла зе у при зе мљу згра -
де. За бра ну је спро вео Ду шан Ма рин ко вић, глав -
ни ко ор ди на тор за без бед ност и над зор, уз аси -
стен ци ју ве ћег бро ја чла но ва обез бе ђе ња.
Обра зло жио је да спро во ди усме ну на ред бу ге -
не рал ног ди рек то ра „Же ле зни це Ср би је“ а.д.
Дра го љу ба Си мо но ви ћа. 

Све је по че ло јед но стра ним, од стра не син -
ди ка та ни чим иза зва ним, оба ве ште њем ко је је
18.11.2013. го ди не Син ди ка ту же ле зни ча ра Ср -
би је до ста вио по моћ ник ге не рал ног ди рек то ра
за за ви сна пред у зе ћа Мир ко Ди ко вић. У оба ве -
ште њу се  Син ди кат же ле зни ча ра Ср би је оба ве -
зу је да кан це ла ри је број 152, 153, 154 и 155, ко -
је се на ла зе у по слов ној згра ди „Же ле зни це Ср -
би је“ а.д ис пра зни од ли ца и ства ри нај ка сни је
до 22.11.2013. го ди не и кљу че ве пре да Ду ша ну
Ма рин ко ви ћу, глав ном ко ор ди на то ру за без бед -
ност. Исто вре ме но, Син ди кат же ле зни ча ра Ср -
би је се оба ве шта ва да су му обез бе ђе не дру ге
про сто ри је, кан це ла ри је број 7, 8 и 9, ко је се на -
ла зе у Бе о гра ду, ули ца Сав ска број 19. И све то
без ика квог раз ло га, обра зло же ња и до го во ра
са Син ди ка том же ле зни ча ра Ср би је, иако је ко -
ри шће ње про сто ри ја ре гу ли са но чла ном 122.
Ко лек тив ног уго во ра, чи ји је пот пи сник као уго -
вор на стра на и Син ди кат же ле зни ча ра Ср би је.
Без об зи ра на то што су про сто ри је у Сав ској
ули ци нео д го ва ра ју ће и по бро ју, рас по ре ду и
по вр ши ни, по сло да вац у ли ку ге не рал ног ди -
рек то ра је сма трао да је до вољ но да по ша ље
оба ве ште ње и при ме ни го лу си лу у ре ша ва њу
свог прин ци па да „син ди ка те не ће да ви ди у
згра ди“. На тај на чин је оне мо гу ћио ре до ван рад
и де ло ва ње Син ди ка та же ле зни ча ра Ср би је, као
сло бод не ор га ни за ци је за по сле них, до вео у пи -
та ње оства ри ва ње за га ран то ва них пра ва за по -
сле них на сло бо ду син ди кал ног де ло ва ња и ти -
ме на чи нио низ озбиљ них пре кр ша ја Уста ва Ре -
пу бли ке Ср би је, За ко на о ра ду, Кон вен ци ја ме -
ђу на род не ор га ни за ци је ра да и Ко лек тив ног уго -
во ра. На рав но, Син ди кат же ле зни ча ра Ср би је

ни је мо гао да при ста не на ова кав на чин де ло ва -
ња по сло дав ца. Од лу ку о не при хва та њу зах те -
ва за исе ље ње до нео је јед но гла сно и Ре пу -
блич ки од бор СЖС на сед ни ци одр жа ној
27.11.2013. го ди не,  та ко да је СЖС из ве стио ге -
не рал ног ди рек то ра да не при хва та зах тев за
исе ље ње из про сто ри ја ко је ко ри сти ви ше од
два де сет го ди на и „за мо лио“ га да се уз др жи од
свих на сил них рад њи у по ку ша ју да СЖС спре -
чи да ко ри сти про сто ри је.  Ка ко се ди рек тор
оглу шио о зах те ве и при ме нио си лу 6.12.2013.
го ди не, Син ди кат же ле зни ча ра Ср би је је по дру -
ги пут о на ста лој си ту а ци ји из ве стио пред сед ни -
ка Ре пу бли ке Ср би је, пред сед ни ка Вла де Ре пу -
бли ке Ср би је, пр вог пот пред сед ни ка Вла де, ми -
ни стра са о бра ћа ја и ми ни стра за рад, за по шља -
ва ње и со ци јал ну по ли ти ку, тра же ћи ХИТ НУ
СМЕ НУ ГЕ НЕ РАЛ НОГ ДИ РЕК ТО РА ДРА ГО ЉУ -
БА СИ МО НО ВИ ЋА. Не са мо због овог „на сил -
ног“ по на ша ња, већ и због пот пу ног из о стан ка
оба ве зног со ци јал ног ди ја ло га са ре пре зен та -
тив ним син ди ка ти ма по свим пи та њи ма од зна -
ча ја за за по сле не, из бе га ва ња за кон ске оба ве -
зе ин фор ми са ња ре пре зен та тив них син ди ка та
о бро ју и струк ту ри но во за по сле них (члан 9. Ко -
лек тив ног уго во ра), не кон тро ли са ном, не се лек -
тив ном и че сто не по треб ном при је му но ве рад -
не сна ге (су прот но Пла ну по сло ва ња), сме не
ис ку сних, про ве ре них и струч них ка дро ва и по -
ста вља ње но во при мље них, не ис ку сних и не -
струч них ка дро ва, ко ји се пр ви пут су сре ћу са
же ле зни цом и ни за дру гих, по гре шних и штет -
них по слов них по те за ко ји не до при но се да љем
раз во ју „Же ле зни це Ср би је“ а.д, а о кoјима је
рас пра вља ла и Скуп шти на „Же ле зни це Ср би је“ а.д.
на сед ни ци одр жа ној 3.12.2013. го ди не и до не ла
за кљу чак да о то ме из ве сти Вла ду Ре пу бли  ке
Ср би је у ци љу пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих ме ра.

Син ди кат же ле зни ча ра Ср би је је у бор би за
очу ва ње пра ва на сло бо дан рад и де ло ва ње до -
био пу ну по др шку Са ве за са мо стал них син ди ка -
та Ср би је, ко ји се пре ко пред сед ни ка Љу би са ва
Ор бо ви ћа ак тив но укљу чио у ре ша ва ње на ста -
лог про бле ма.

Кроз сва ко днев на ре а го ва ња члан ства, Пред -
сед ни штво Син ди ка та же ле зни ча ра Ср би је до -
би ја пу ну по др шку за сво је де ло ва ње уз зах те ве
да се пра во на рад и сло бод но де ло ва ње бра ни
свим ме то ди ма и сред стви ма син ди кал не бор бе.

У на став ку до но си мо це лу ге не зу до га ђа ја,
кроз ком плет ну до ку мен та ци ју ко ја је пра ти ла
ове до га ђа је.

П. Спасић

SKANDALOZNO I NE^UVENO
ГЕ НЕ РАЛ НИ ДИ РЕК ТОР „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ“ АД ЗА БРА НИО СИН ДИ КА ТУ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА
СР БИ ЈЕ УЛА ЗАК У ПО СЛОВ НУ ЗГРА ДУ И РАД НЕ ПРО СТО РИ ЈЕ У НЕ МА ЊИ НОЈ БР. 6!?!
ОД ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ ЗА ТРА ЖЕ НА ХИТ НА СМЕ НА ГЕ НЕ РАЛ НОГ ДИ РЕК ТО РА
ДРА ГО ЉУ БА СИ МО НО ВИ ЋА
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Tе ме два де сет тре ће сед ни це Ре пу блич -
ког од бо ра СЖС би ло је Oбавеш тење,
пот пи са но од стра не по моћ ни ка ге не -

рал ног ди рек то ра, о оба ве зи СЖС да се  нај ка -
сни је до 22. но вем бра ис пра зне про сто ри је од
свих ли ца и ства ри и пред ло же ни на црт За ко на
о ра ду.

Пред сед ник СЖС Мир ко Ла зић у увод ном де -
лу оба ве стио је Ре пу блич ки од бор да је пи сме -
ним и усме ним пу тем тра жио да због ва жно сти
са стан ка, сед ни ци РО при су ству је по сло да вац,
али се ни ко од по сло вод ства ни је удо сто јио да
до ђе.

Не до пу сти во је да по сло давц не при су ству је
сед ни ца ма РО и пред став ни ци ма за по сле них,
об ја сни све ак ту ел но сти ве за не за но ву ор га ни -
за ци ју и си сте ма ти за ци ју пред у зе ћа.

Оба ве ште ње о исе ље њу СЖС из Не ма њи не 6,
до ста вље но је 18. но вем бра, са ро ком од три
да на, што је не до пу сти во. По ну ђе не су не а де -
кват не про сто ри је ко је се на ла зе у Бе о гра ду, ул.
Сав ска бр. 19.

Ова кав од нос по сло дав ца пре ма нај ве ћем и
нај ста ри јем син ди ка ту, ко ји бро ји шест хи ља да
чла но ва, не до пу стив је, што је иза зва ло до ста
бур них ре ак ци ја чла но ва РО. Ре че но је да је
Пред сед ни штво за у зе ло ста во ве и упу ти ло од -
го вор на оба ве ште ње: Пред сед ни ку Вла де Ре -
пу бли ке Ср би је, пр вом пот пред сед ни ку Вла де,
ми ни стру са о бра ћа ја, ге не рал ном ди рек то ру и
пред сед ни ку Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср -
би је.

Та кав од нос је не до пу стив, јер СЖС ко ји има
свој ство прав ног ли ца и на осно ву За ко на о ра -
ду упи сан је у Ре ги стар код Ми ни стар ства ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке са се ди -
штем у Бе о гра ду у ул. Не ма њи на број 6. СЖС у
су ле ги тим но до де ље не про сто ри је ко ри сте два -
де сет го ди на, што је де фи ни са но и ко лек тив ним
уго во ром. Оба ве ште ње о исе ље њу до ста вље но

је без ика квог обра зло же ња.
Дра го слав Ан тић је ис та као да ЈСО ЗОП има

про блем ка да је реч о про сто ри ја ма у ул. Ми ло -
ша По цер ца, с об зи ром да је по сло да вац от ка -
зао за куп про сто ри ја и да се ЈСО се ли у Ма киш.
Он је ми шље ња и оче ку је, нео п ход не га ран ци је
где ће ЈСО уоп ште ра ди ти, јер је рок за исе ље -
ње дру ги де цем бар.

Ан тић је да ље ре као, да је по сло да вац изо -
ло вао син ди кат и тра жи да Пред сед ни штво за-
узме ставове и пред лаже да се фор ми ра те ло
од три до пет чла но ва ко је би оба ви ло раз го вор
са по сло дав цем.

Дра ган Ран ђе ло вић је ре као да је Пред сед -
ни штво до не ло од лу ку са јед ним гла сом про тив
и да РО о њој тре ба да се из ја сни.

Ран ђе ло вић је да ље ис та као, да се од бра -
ном про сто ри ја бра ни син ди кал ни по крет, не ма
со ци јал ног ди ја ло га, па се са мо од се бе на ме ће
по тре ба и за ра ди кал ни јим ме то да ма син ди кал -
не бор бе.

Бра ти слав Ми нић је ис та као да је ова кав од -
нос по сло дав ца не ко рек тан и да има до ста кр -

РО СЖС

POSLODAVAC KRENUO
NA SLEPI KOLOSEK
Stiglo je obave{tewe o iseqewu bez ikakvog obrazlo`ewa. Nacrt Zakona o radu neprih-
vatqiv za S@S. Diskriminacija ~lanova S@S od pojedinih {efova
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ше ња од ре да ба За ко на о ра ду и Ко лек тив ног
уго во ра од стра не по је ди них ру ко во ди ла ца на
те ре ну. За по сле ни ма се огра ни ча ва ју за ме не
сме на и дис кри ми ни шу чла но ви СЖС.

Ве ли ки про блем ле жи у чи ње ни ци да по сло -
да вац не ма ни ми ни мум во ље за са рад њу са
син ди ка том. Он не же ли да при хва ти чи ње ни цу
да су по сло да вац и син ди кат рав но прав не уго -
вор не стра не.

Ве ће Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је
да ло је пу ну по др шку на по ри ма и ак тив но сти ма
ко је чи ни СЖС у бор би за сво ја пра ва и пра ва
за по сле них.

Упу ти ло је зах тев ге не рал ном ди рек то ру да
се уз др жи од да љих ак тив но сти ко је ће за по -
сле ди це има ти оте жан рад и де ло ва ње СЖС. У
до пи су је та ко ђе на ве де но да је по треб но да се
по сло да вац у све му при др жа ва ва же ћих за ко на,
Ко лек тив ног уго во ра и ме ђу на род них кон вен ци -
ја, ко је пред ви ђа ју сло бо дан и не сме тан рад
син ди ка та.

Пред ло же не из ме не За ко на о ра ду су за СЖС
не при хва тљи ве, јер су усме ре не на сма њи ва ње
пра ва рад ни ка.

РО дао је пу ну по др шку ре пре зен та тив ним
цен тра ла ма Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср -
би је и УГС Не за ви сност по во дом од лу ке о исту -
па њу из пре го во ра о из ме на ма и до пу на ма За -
ко на о ра ду.

На и ме, ове две ре пре зен та тив не цен тра ле
до не ле су ову за јед нич ку од лу ку и по зивају Вла -
ду и ре сор но Ми ни стар ство да об у ста ве да ље
пре го во ре о из ме на ма За ко на о ра ду и дру гих

за ко на, ко ји ди рект но ути чу на ма те ри јал ни и
со ци јал ни по ло жај за по сле них.

Ре пре зен та тив ни син ди ка ти ће бу де ли по -
треб но, бра ни ти свим рас по ло жи вим сред стви -
ма син ди кал не бор бе, пра во на рад, као основ -
но људ ско пра во, али и пра во на при сто јан и до -
сто јан ствен рад.

На сед ни ци је ве ри фи ко ван ман дат но во и за -
бра ној пред сед ни ци Сек ци је же на СЖС, Би ља -
ни Кр стић из ЈСО ЗОП.

До не та је и од лу ка о из два ја њу нов ча них
сред ста ва за на бав ку но во го ди шњег ре клам ног
ма те ри ја ла.

Вла ди мир Ра до је вић

СЕК ЦИ ЈА ЖЕ НА СЖС

IZABRANA NOVA PREDSEDNICA
SEKCIJE @ENA S@S

Због од ла ска у пен зи ју до са да шње пред -
сед ни це Сек ци је же на СЖС, Сне жа не Сол до
на сед ни ци Oдбора Сек ци је же на, одр жа ној
1. но вем бра, сход но Пра ви ли ма о ра ду, за но ву
пред сед ни цу Сек ци је же на СЖС иза бра на је
Би ља на Кр стић из ЈСО ГД.

За пот пред сед ни цу је иза бра на Сла ви ца
Јо ва но вић из ЈСО ЗОВС.

На сед ни ци је ве ри фи ко ван и ман дат но вој
чла ни ци Од бо ра из ЈСО СТП, Дра га ни Ди ко -
вић, ко ја је на функ ци ју пред сед ни ка Сек ци је
же на ЈСО СТП, иза бра на уме сто Сне жа не
Сол до.

Та ко ђе, до го во ре ни су сви де та љи ве за ни за
ор га ни за ци ју Ху ма ни тар не ак ци је за по моћ де ци

оме те ној у раз во ју из Срем чи це, ко ја ће се одрж а ти у све ча ном са ло ну
же ле знич ке ста ни це у Бе о гра ду, 5. де цем бра са по чет ком у11 ча со ва.

В. Р.

Славица ЈовановићБиљана Крстић
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Nа осмој ре дов ној сед ни ци чла но ви Од -
бо ра ЈСО нај ви ше па жње су по све ти -
ли ак ту ел ној си ту а ци ји у пред у зе ћу и

син ди ка ту, са по себ ним освр том на оба ве ште -
ње по сло вод ства за исе ље ње син ди ка та из Не -
ма њи не 6.

На по чет ку сед ни це ве ри фи ко ван је ман дат
Вла ди Ве ђи ћу у Од бор ЈСО, пред став ни ку бе о -
град ске син ди кал не ор га ни за ци је.

Увод но из ла га ње о ак ту ел ним де ша ва њи ма
из ме ђу две сед ни це под нео је Ра до мир Ра ду -
син, пред сед ник ЈСО. Он је ре као да је сти гло
оба ве ште ње по сло вод ства син ди ка ти ма за исе -
ље ње из Не ма њи не 6. То се од но си и на Син ди -
кат же ле зни ча ра Ср би је. Та ко ђе, от ка зан је за -
куп за про сто ри је у Ми ло ша По цер ца, где се на -
ла зе кан це ла ри је на ших ЈСО. Пред сед ни штво
је одр жа ло сед ни цу, ис та као је Ра ду син, и тра же
се ре ше ња за на ста лу си ту а ци ју. Сту пи ли смо у
кон такт са Љу би са вом Ор бо ви ћем, пред сед ни -
ком Ве ћа ССС као и са ре сор ним Ми ни стар -
ством, са ци љем ре ша ва ња на ста лих про бле ма
са по сло вод ством пред у зе ћа, ре као је Ра ду син.

У на став ку из ла га ња из нео је став да пла ни -
ра не ак тив но сти у по гле ду ре ор га ни за ци је и си -
сте ма ти за ци је ве ро ват но не ће би ти ис по што ва -
не. Си сте ма ти за ци ју ни ко још ни је зва нич но ви -
део али има са зна ња да се ра ди на по сто је ћи
број из вр ши ла ца. Уште де ко је је уве ло по сло -
вод ство ни су у це лом пред у зе ћу, оне су са мо
де ли мич не, што се мо же ви де ти на мно гим при -
ме ри ма, кон ста то вао је Ра ду син.

У ди ску си ји ко ја је усле ди ла по ста вље но је
пи та ње, шта је са си сте ма ти за ци јом и ре ор га ни -
за ци јом пред у зе ћа, стал но се при ча а не ма ни -
шта кон крет но за са да? За што се кри је од јав но -
сти, шта се ра ди и до кле се сти гло? Тре ба од -
луч но ре а го ва ти на до пис по сло вод ства у ве зи
исе ље ња али и тра жи ти ин фор ма ци је ко је зна -
че ег зи стен ци ју рад ни ка. Ис так ну то је да СЖС

ни је ви ше про до ран и да са мо та во ри мо. Да ље
је ре че но да је ово тре ну так ка да СЖС мо ра ко -
нач но да се ба ви ре ша ва њем про бле ма рад ни -
ка. Ово је тре ну так ка да се по ка зу је, ко мо же, а
ко не мо же да пред ста вља члан ство. Они ко ји
то не мо гу, или не сме ју, тре ба на вре ме да од -
сту пе, ре че но је у ди ску си ји.

Ди ску тан ти су на гла си ли да по др жа ва ју све
ме ре штед ње ко је за циљ има ју по зи тив не ефек -
те, али су и ре кли, да оне не мо гу би ти пар ци -
јал не као до са да. Јед ни ште де дру ги ра си па ју.

На кра ју ди ску си је до нет је за кљу чак, по ко -
ме се зах те ва од Пред сед ни штва СЖС, да иза -
ђе са ја сним ста вом по пи та њу исе ље ња, као и
да ис ка же свој став у ве зи по на ша ња по сло вод -
ства и ре зул та ти ма њи хо вог јед но го ди шњег ра да.
О све му је по треб но оба ве сти ти и ши ру јав ност.

На сед ни ци је по но вљен зах тев, ко ји је ЈСО
дао пре го ди ну да на, да се тра жи по ве ћа ње из -
но са по зај ми це на 30 хи ља да ди на ра. 

Чла но ви Од бо ра та ко ђе су пред ло жи ли из -
ме не и до пу не на Пра вил ник Фон да со ли дар но -
сти у де лу: те шке ма те ри јал не си ту а ци је, ста ту -
са са мо хра них ро ди те ља и на кна де за оште ће -
ње ви да (ди оп три је).

На кра ју сед ни це ре че но је да ће се 5. де цем -
бра ор га ни зо ва ти тра ди ци о нал на ху ма ни тар на
ак ци ја за по моћ „Срем чи ци“, те се по зи ва ју за -
ин те ре со ва ни да узму уче шћа у њој.

Ду шан Ва си лић

ЈСО ЗС УП

ISEQEWE UMESTO DIJALOGA
Stigao zahtev za iseqewe sindikata iz Nemawinе 6. Sistematizacija i reorganizacija u
ilegali. Ponovo zahtev za pozajmice od 30 hiqada dinara 
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Sед мог но вем бра одр жа на је сед ни ца
Од бо ра СЖС чво ра Сом бор. По ред чла -
но ва Од бо ра сед ни ци су при су ство ва -

ли: пред сед ник СЖС Мир ко Ла зић, пред сед ник
ЈСО ЗОВС Мар јан Јан ко вић и чла но ви Ко ми си је
за ин фор ми са ње.

Чла но ве Од бо ра са чи ња ва ју пред став ни ци
СЖС за по сле ни у де лат но сти а ма: ЗОВС, ТКС,
СП и ЗОП.

Увод но из ла га ње дао је пред сед ник Од бо ра
Дра го љуб Осто јић, ко ји је по же лео до бро до шли -
цу при сут ни ма, ис та кав ши да у чво ру има до ста
на го ми ла них про бле ма ко је же ле да ре ше ако је
то мо гу ће.

Мир ко Ла зић је ре као да је у пред у зе ћу и
син ди ка ту за вла да ла не ка ква ле тар ги ја. За по -
сле не ин те ре су је шта је са си сте ма ти за ци јом?
Она се ра ди на ба зи по сто је ћег ста ња за по сле -
них, ре као је он. Пред сто ји нам но ви За кон о ра -
ду, ту се спро во де ак тив но сти на ре ла ци ји Ве ћа
ССС и Вла де Ре пу бли ке Ср би је. СЖС и Ве ће
има ју ко ор ди ни ра не ак ци је у том по гле ду. Очи -
глед но је да ге не рал ни ди рек тор не сма тра син -
ди ка те као парт не ре, ре као је Ла зић, ићи ће мо
на ди рект не кон так те са ре сор ним ми ни стар -
стви ма око ре ша ва ња не ких пи та ња. Пр ви пот -
пред сед ник Вла де Алек сан дар Ву чић дао нам је
„зе ле но све тло“ за та кве кон так те. 

Ве ће ССС ра ди на из ра ди но вог Ста ту та, па
ће у том сми слу ићи из ра да и но вог Ста ту та
СЖС. Би ће одр жа на јав на рас пра ва по том пи -
та њу и Ста тут тре ба да бу де по ме ри но ве ор га -
ни за ци је пред у зе ћа, ис та као је Ла зић.

На кон из ла га ња пред сед ни ка СЖС, при сут -
ни су по ста ви ли низ пи та ња ко ја су зна чај на за
за по сле не. Пр во пи та ње ко је је по ста вље но од
стра не пред сед ни ка Осто ји ћа би ло је, да ли ће
би ти по де ле пред у зе ћа на два или три де ла?
Ла зић је од го во рио да ће пред у зе ће би ти по де -
ље но у пр вој фа зи на пре воз и ин фра струк ту ру.
Од 2015. го ди не пре воз ће би ти по де љен на
пут нич ки и роб ни са о бра ћај.

Зо ран Ки ри џић по ста вио је пи та ње, за што
не ма слу же бе не и за штит не оде ће и обу ће, за -
што се ка сни и оду го вла чи са тен де ри ма за на -
бав ку и да ли рад ни ци мо ра ју да ра де ако је не -
ма ју? Ла зић је од го во рио да рад ни ци сво јом до -
бром во љом ра де без за штит не оде ће и обу ће.
Мно го пу та смо ис ти ца ли овај про блем, ре као
је, и то ће мо мо ра ти ре ша ва ти са над ле жним
ми ни стар стви ма.

На сед ни ци је та ко ђе ис так нут про блем сла -
бог ква ли те та за штит не обу ће и оде ће и да је
не мо гу ће по де ли ти 24. оде ла на 54. рад ни ка, а
рок је одав но про шао.

Јед но од пи та ња ко је је по ста вље но би ло је,
да ли ће би ти от прем ни на за рад ни ке с об зи ром
да има до ста за ин те ре со ва них за то? Ла зић је
дао од го вор, да ће ве ро ват но у то ку иду ће го ди -
не би ти от прем ни не за две хи ља де рад ни ка на
же ле зни ци и 1300 за „кћер ке фир ме“.

По ста вље но је и пи та ње по што ва ња рад ног
вре ме на и рад не ди сци пли не у чво ру. На гла ше -
но је да има зло у по тре ба у том по гле ду од стра -
не по је ди них ру ко во ди ла ца.

Д. В.

ОД БОР СЖС ЧВО РА СОМ БОР

DOBROVOQNO SE IZLA@U
OPASNOSTIMA
Podela preduze}a na dva dela. Radnici svojom dobrom voqom bez za{titne obu}e i ode}e.
Za{to kasne tenderi? Zloupotreba radne discipline
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Dа би са гле да ли пра во ста ње у ОЈ
ЗОВС Сом бор по треб но је мно го ви -
ше вре ме на не го што смо ми про ве -

ли. Али, чим смо кро чи ли у круг схва ти ли смо да
ту ра де из у зет но вред ни љу ди. Иако је већ уве -
ли ко је сен сти гла, ли шће у њи хо вом кру гу као
да не по сто ји. Ка ко ре ко ше, за по сле ни сва ки свој
сло бо дан тре ну так ко ри сте да не што ко ри сно
ура де у сво јој рад ној сре ди ни: ко се тра ву, чи сте
ли шће, фар ба ју, кре че, по пра вља ју кров...

Круг је сре ђен, др жи се уред но, љу ди су вред -
ни. Ства ри ко је су ка си ра не пре не ко ли ко го ди -
на, уред но су сло же не и за шти ће не од кра ђе.

У раз го во ру са за по сле ни ма, ско ро сви у глас
тра же ви ше по сла и ви ше из вр ши ла ца по је ди -
них за ни ма ња.

Дра го љуб Осто јић ка же да њи хо ви рад ни ци
ра де све по сло ве ко је су не ка да ре мон те ри ра -
ди ли. Има ју струг ко ји ра ди по сло ве са и без
раз ве зи ва ња осо ви на. По сто је ћи број из вр ши -

ла ца је до во љан, ре че Осто јић, али про блем
на ста је ка да не ко од рад ни ка оде на го ди шњи
од мор или бо ло ва ње. Та да по сао мо ра да ста -
не. Истог је ми шље ња и по сло во ђа на стру гу
Не бој ша Ба чић, ко ји нам још ре че да је ту по тре -
бан још је дан стру гар, да ре зер вних де ло ва
углав ном има и да до са да ни је би ло ве ћег оби -
ма по сла.

Оби ла зе ћи сва рад на ме ста, схва ти ли смо
да су усло ви ра да под но шљи ви, али да мо ра ју
би ти мно го бо љи. Ра све та је ужа сна, ка ко нам
ре ко ше, а гре ја ње под но шљи во. Кров згра де је
до тра јао али га рад ни ци стал но по пра вља ју ко -
ли ко је то мо гу ће. Рад ни ци ко је смо пи та ли, да
ли им је те шко и има ју ли по сла, ре ко ше да
углав ном ко ла за оправ ку сти жу из Су бо ти це, а
у по след ње вре ме и из Зе му на. Сви су је дин -
стве ни у то ме ,,да про сто ра за ви ше ра да по сто -
ји и да љу ди у сме ни ни су до вољ но ис ко ри шће -
ни“. 

ЗОВС СОМ БОР

RUKE KOJE „DAJU @IVOT“
VAGONIMA 
U slobodno vreme sre|uju radnu sredinu. Tra`e vi{e izvr{ilaca i posla. Nedostatak
alata, za{titne obu}e i ode}e. Rade poslove koje su nekada obavqali remonteri



23Novembar 2013.

По треб но је на гла си ти да су ов де за по сле ни
„осво ји ли све мо гу ће по сло ве на пут нич ким ко -
ли ма“. Струг ко ји има ју је уни вер зал ни, мо же и
за пут нич ка и за те рет на ко ла. За по сле ни су

рад ни ци раз ли чи тих за ни ма ња: елек тро ме ха ни -
ча ри, бра ва ри, ме ха ни ча ри... Они „да ју жи вот
ва го ни ма“. Сви ра де по сло ве у окви ру сво је спе -
ци јал но сти. Је дан од за по сле них ре че: „Елек -
тро ме ха ни ча ри одр жа ва ју цео енер гет ски део,
ма ло ли је?“ 

Одр жа ва ње за пе ри од ну и те ку ћу оправ ку
ов де се ра ди. Ту су та ко ђе ра зна за ни ма ња:
бра ва ри, стру га ри, ли ма ри, ко ва чи...

Не до ста је нај ви ше ала та, ре зер вни де ло ви
се спо ро на ба вља ју.

У овој ме шо ви тој на ци о нал ној сре ди ни, ме -
ђу људ ски од но си су на нај ви шем мо гу ћем ни -
воу. До са да ни је би ло ни ка квих про бле ма. 

Ово је сре ди на у ко јој су сви чла но ви Син ди -
ка та же ле зни ча ра Ср би је.

Они без ко јих се не мо же у овој рад ној је ди -
ни ци су рад ни ци Не ге ко ла. Са рад ња је на вр ло
ви со ком ни воу али је њи хов ста тус не ре шен, ре -
че Те ре за Јер ко вић за по сле на у Не ги ко ла. Она
ка же да ма те ри ја ла за рад има, ра ди се у тур ну -
су, има до во љан број из вр ши ла ца, али је ве ли -
ки про блем ка да су го ди шњи од мо ри и бо ло ва -
ња. Са рад ња са ко ле га ма свих де лат но сти је
са вр ше на, до да је на кра ју раз го во ра.

Раз го вор са овим љу ди ма оста вља ути сак да
ови љу ди тра же ви ше по сла, мно го се не жа ле,
али же ле да их са слу ша те, ако је мо гу ће ре ши -
те њи хо ве про бле ме ко ји ни су ма ли.

Ов де је ста ро сна струк ту ра за по сле них из у -
зет но ло ша, нај мла ђи рад ник има пре ко три де -
сет пет го ди на. Мла ди се не за по шља ва ју.

На кра ју оби ла ска рад них ме ста и рад ни ка
ко ји су ту за по сле ни, до шли смо до ко тлар ни це
где смо за те кли ко ле гу ко ји је пред пен зи ју. Ко -

тлар – уска спе ци јал ност. Ов де љу ди ра де са
при ти ском од пет ба ра, не ма по вре да, усло ви
ра да су до бри. Пер фект на чи сто ћа и ов де вла да,
као да ни сте у ко тлар ни ци. Ко тао за ло жен а из
оџа ка као да дим не из ла зи. Ова ко тлар ни ца
гре је све објек те же ле зни це у овом гра ду. Је дан ра -
д ник ка да оде у пен зи ју, ви ше не ће би ти тур ну са.

Су срет са овим вред ним и ср дач ним љу ди ма
бу ди на ду, али и да је оба ве зу да се ре ше про -
бле ми ко ји су ве ли ки. На да мо се да ће на ша
сле де ћа по се та Сом бо ру по ка за ти да су мно ги
про бле ми ре ше ни.

Вера Ар се ни је вић
Ду шан Ва си лић
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Pр ви воз у Сом бор сти гао је 11. сеп тем -
бра 1869. го ди не, ка да је за са о бра ћај
отво ре на пру га Се ге дин – Су бо ти ца –

Сом бор. Би ла је то пр ва пру га у Бач кој.
Не ка да је Сом бор био ва жан же ле знич ки чвор

у ко ме се укр шта ло се дам пра ва ца. Од се дам
да нас су у функ ци ји три прав ца.

Не ма пра ва ца Сом бор – Бач ки брег, Сом бор
– Ри ђи ца. Пру га Сом бор – Ста пар – Оџа ци је
де мон ти ра на, док на прав цу пре ма Апа ти ну
кад-кад про ђе не ки воз.

О ра ду и про бле ми ма у овој ста ни ци раз го ва -
ра ли смо са ше фом ста ни це Сом бор, Мар ком
Ко ла ром, от прав ни ком во зо ва и пред сед ни ком
Син ди кал не ор га ни за ци је СТП СЖС, Зо ра ном
Ла ли ћем и пре гле да чем ко ла Или јом Ђор ђе ви -
ћем.

Као и у ве ћи ни ста ни ца је дан од нај ве ћих
про бле ма је не до во љан број из вр ши ла ца у из -
вр шним слу жба ма, док је ста ро сна стук ту ра
алар мант на. За пет го ди на не ће има ти ко да ра -
ди, ис ти чу на ши са го вор ни ци.

Тра жи се по ве ћа ње при хо да и сма ње ње тро -
шко ва. То је мо гу ће оства ри ти уво ђе њем тре ће
елек тро мо тор не гар ни ту ре.

На тај на чин по ве ћао би се број пут ни ка, са -
мим тим и при хо ди, а вра ти ла би се и тра ди ци ја
пу то ва ња во зом, што је јед на од ка рак те ри сти ка
ста нов ни ка овог кра ја, ис ти че Ко лар.

По ред то га уште де би се огле да ле у то ме
што би же ле зни ча ри на по сао и са по сла пу то -
ва ли во зом, па би пред у зе ће има ло уште де и до
пе де сет од сто.

Ста ње ко ло се ка је та ко ђе не за до во ља ва ју -
ће, с об зи ром да су ула га ња ма ла. По себ но је
алар мант но ста ње ко ло се ка од пут ног пре ла за
у ки ло ме тру 73+849 до гра ни це ма не ври са ња
пре ма ста ни ци Кља ји ће во.

Због ло шег ста ња ко ло се чих по стро је ња и
не мо гућ но сти вр ше ња ма не ври са ња ло ко мо ти -
вом се ри је 661, ма не ври са ње се вр ши са нај ве -
ћом опре зно шћу.

По ред то га ве ли ки про блем ства ра и ам бро -
зи ја, за по сле ни са ми фи нан си ра ју ко ше ње и пр -
ска ње овог ко ро ва.

Кров на ста нич ној згра ди про ки шња ва, због
че га су и оште ће не про сто ри је на спра ту, као и
фа са да. Ста нич на згра да из гра ђе на је 1894. го -
ди не и про гла ше на је за спо ме ник кул ту ре, па је
и из тог раз ло га нео п ход на хит на са на ци ја.

По ред ста нич не згра де у пар ку Иво Ло ла Ри -
бар, на ла зи се ве ле леп ни обје кат у ко јем су се
од вај ка да одр жа ва ле син ди кал не и дру ге ма ни -
фе ста ци је и ак ци је до бро вољ ног да ва ња кр ви.
Обје кат је са да на ме ти ху ли га на и ње га би та -
ко ђе тре ба ло са ни ра ти.

По ред не за до вољ ства ка да је у пи та њу за ра -
да, чи ње ни ца је да са мо же ле зни ча ри не ма ју
ре грес и то пли оброк. Ве ли ки про блем за по сле -

СТА НИ ЦА СОМ БОР

OD SEDAM PRU@NIH PRAVACA
OSTALA TRI
Dobra saradwa sindikata i rukovodstva preduze}a u ~voru. Tradicija putovawa vozom.
Bogojevo bez pregleda~a kola. Nedostatak lokomotiva ote`ava posao

Ilija \or|evi}

Zoran Lali} i Marko Kolar
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„ЛА СНО ЋЕ МО, АКО ЈЕ СМО ЉУ ДИ“ – (4)

U KOM POZORI[NOM KOMADU
IGRAMO?
Da li su `elezni~ari, ve} vi{e od deceniju unazad, nesvesni statisti u nekom pozori{nom
komadu, za koji ni sindikati, ni poslovodstvo, a izgleda ni Vlada Srbije, jo{ nisu
odredili `anr?
Mora li ba{ sve u Srbiji biti pozori{te?
Kolege `elezni~ari i oni sa kojima sam pri~ao o mnogim problemima `eleznice, o tome
ne `ele da pri~aju javno, a misle da bi moglo biti boqe!

Pi{e: Dragan Vasiqevi}

ни ма пред ста вља не до ста так ло ко мо ти ве за ста -
нич ну ма не вру.

На и ме по сла има, али да би се ура дио нео п -
ход на су и сред ства за рад. Због не до стат ка ма -
не вар ке че ка се и по не ко ли ко да на ка ко би се
по сао од ра дио, што ства ра не за до вољ ство ко -
мин те на та.

Та ко ђе, нео п ход на је и ло ко мо ти ва за до пре -
му и от пре му бру та.

Усло ви ра да за по сле них у од но су на пред -
ход ни пе ри од по диг ну ти су на за вид ни ји ни во,
за хва љу ју ћи за по сле ни ма, али и из у зет ној са -
рад њи и ко ор ди на ци ји ше фа ста ни це и син ди -
ка та.

Са рад ња из ме ђу слу жби је та ко ђе до бра. Ка -
ко ре че шеф ста ни це Ко лар ин те ре си су за јед -
нич ки са основ ним ци љем одр жа ва ња уред но -
сти и без бед но сти же ле знич ког са о бра ћа ја.

Ка да је реч о про бле ми ма у Тех нич ко кол ској
слу жби, про бле ми се та ко ђе огле да ју у не до -
вољ ном бро ју из вр ши ла ца.

Не ма над зор ни ка па је дан пре гле дач ко ла
мо ра све сам да од ра ди: при јем, от пре му, при -
јем ко ла из ра ди о ни це, пре глед ко ла по сле уто -
ва ра и ис то ва ра.

Ве ли ки про блем пред ста вља ју и кра ђе, по го -
то ву рас по ред ни ка, и дру гих кол ских де ло ва.

По се бан про блем је ста ни ца Бо го је во, јер је
уки ну та пре глед на слу жба, а по тре бе за овим
рад ни ком по сто је. Пре гле да чи ко ла се ави зи ра -
ју по по тре би, не ма слу жбе них до зво ла за од ла -
зак у ста ни цу Ер дут на те ри то ри ју Хр ват ске.

Пре гле да чи ко ла за пре ла зак ко ри сте па сош,
не ма ју стал ни тур нус што до ста ума њу је иона ко
ма ла при ма ња.

За по сле ни у овој ста ни ци на да ју се да ће се
у ско ри је вре ме њи хо ви про бле ми ре ши ти. До
та да оста је да и да ље од го вор но и мар љи во ра -
де. Ка ко ре ко ше, још се узда ју у ону на род ну,
на да по след ња уми ре.

В. Р.

NA SCENI

На да ли су се же ле зни ча ри, да ће се на ја -
вље ним ме ра ма штед ње, ра ци о на ли за ци јом упо -
тре бе огром ног и ша ре но ли ког во зног пар ка,
кон тро лом на бав ки и још мно га че га што је на ја -
вљи ва но до ла ском „но вог“ ге не рал ног ди рек то -
ра „од мах“ осе ти ти по бољ ша ње у ква ли те ту мар -
ги на ли зо ва ног же ле знич ког са о бра ћа ја и усло -
ва ра да.

„Бив ши же ле зни чар“ на че лу же ле зни це, „те -
шке ре чи“, из ра зи та од луч ност у број ним јав ним
ме диј ским на сту пи ма, на ја вље не зна чај не про -
ме не у ор га ни за ци ји и функ ци о ни са њу же ле зни -
це као си сте ма, а у скла ду са европ ским оче ки -
ва њи ма, ...?

Од са мог по чет ка, по већ ви ђе ном оби ча ју из
ра ни јих вре ме на, на кон сме на вла да и ге не рал -
них ди рек то ра, кре ну ло се у сме не ди рек то ра и

ше фо ва („по ве ри ка ли и хо ри зон та ли“), у отва -
ра ње афе ра о по сло ва њу претход ног по сло вод -
ства, али и „по ста вља ње“ син ди ка та на мар ги не
и дис тан ци ра ња од син ди кал них тро шко ва на
те рет же ле зни це ...

Ме ди ји су би ли пу ни ло ших ве сти о „ве чи том
гу би та ши ма“ же ле зни ча ри ма, ко ји „још до бро
жи ве“ на бу џе ту си ро ма шне др жа ве Ср би је!

Чи ни ло се да ће се син ди ка ти ко нач но ба ви -
ти сво јим по слом, за шти том пра ва за по сле них,
усло ви ма рад у ска ду са Ак том о про це ни ри зи -
ка, отва ра њем пре го во ра за уса гла ша ва ње Ко -
лек тив ног уго во ра са из ме ње ним за кон ским од -
ред ба ма, ква ли тет ни јим упо шља ва њем по сто је -
ћих ка дро ва и за по сле них, а све ра ди по ве ћа ња
уну тра шњих уште да!

Оче ки ва ло се да се отва ра ње ар гу мен то ва -
не и струч не рас пра ве о уоче ним про бле ми ма у
до са да спро ве де ним ра ци о на ли за ци ја ма и ре -
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струк ту ри ра њу, о из ра ди ква ли тет ни је си сте ма -
ти за ци је, о со ци јал ном про гра му (ако је то уоп -
ште ви ше мо гу ће), о ста ту су за ви сних пред у зе -
ћа и за по сле них у њи ма, о из ра ди ква ли тет ног
Пла на по сло ва ња за 2014. го ди ну, оп ти мал ни -
јем и ефи ка сни јем ре ду во жње, о по ве ћа њу
тран спорт них при хо да...

Чи ни ло се и оче ки ва ло да ће син ди ка ти (ма -
кар они ре пре зен та тив ни) ко нач но мо ра ти да се
по за ба ве струч но шћу сво јих пред став ни ка, јер
ће мо ра ти да су че ле са мо струч не ар гу мен те са
по сло вод ством, у скла ду са за кон ским и под за -
кон ским ак ти ма о свим обла сти ма и пи та њи ма
зна чај ним за функ ци о ни са ње же ле зни це!

Члан ство и за по сле ни су оче ки ва ли да се ће
по сло вод ство ко нач но по ку ша ти да обез бе ди
спро во ђе ње за ко на, да ће има ти слу ха да чу је
син ди кал це (та кве ка кви су – на ши су), али и да
ће се син ди ка ти ба ви ти пи та њи ма од зна ча ја за
сва ку де о ни цу, ста ни цу, де по, за сва ког за по -
сле ног или чла на на же ле зни ци по на о соб! 

Ре зул та ти по сло ва ња пред ста вље ни на не -
дав ној Скуп шти ни дру штва, при ка зу ју по бољ -
ша ње у сва ком сег мен ту по сло ва ња же ле зни це!
Пот пи са ни су мно го број ни уго во ри о ре а ли за ци -
ји не до вр ше них ра до ва на ин фра струк тур ним
про јек ти ма, на бав ци во зних сред ста ва ...!

И ка ко то ина че би ва у др жа ви Ср би ји, ка кви
су ре зул та ти по сло ва ња ствар но, оце њи ва ће у
на ред ном пе ри о ду чла но ви Над зор ног од бо ра,
ми ни стар ства, Вла да, ре ви зо ри, над ле жни ор -
га ни др жа ве, али и оста ли ... опо зи ци о ни по ли -
ти ча ри, но вин ски и ме диј ски ана ли ти ча ри и еко -
ном ски екс пе ри, чла но ви еко ном ског са ве та, та -
бло и ди!!!

На жа лост, не где сре ди ном ле та, опет су же -
ле зни ча ри би ли ме та ме ди ја и јав но сти, због гу -
бит ка по сла са „Фи а том“!

Ка кви би тек ре зул та ти би ли да до то га ни је
до шло?

А тек да ни је би ло ових глад них рад ни ка –
не срећ ни ка из „Ауто са о бра ћа ја“, са бло ка де пру -
ге у Кра гу јев цу, ко ји се та ко из бо ри ше за сво је
ми ни мал це и не из ве сност за да љу суд би ну њи -
хо вих рад них ме ста и имо ви ну пред у зе ћа.

Ка ко би тек мо гли да се „по но си мо“, да ни је
би ло ми ли он ских ште та, ко је нам при чи ни ше
ло по ви и „са ку пља чи се кун дар них си ро ви на“,
што че ру па ју и же ле зни цу и оста ла „јав на“ пред -
у зе ћа?

Због њих су и за ко ни ме ња ни по хит ном по -
ступ ку у Скуп шти ни Ср би је!

Аген ци ја за при ва ти за ци ју, ве ро ват но (са свим
по ме ну тим) „с тим не ма ни шта“, као ни са оним
„на шим бив шим ко ле га ма“ из за ви сних пред у зе -
ћа (Не ге ко ла, Жел ту ри ста, Жел ни да, КСР, Фул
про тек та и ...), као ни са овим „ћер ка ма фир ма -
ма“ чи ји је осни вач же ле зни ца (ЗЗЗЗ рад ни ка
Же ле зни ца Ср би је, За штит них ра ди о ни ца, Дру -

штва за одр жа ва ње згра да, ЦИП-ом и ...), а ко ја
ра де по осно ву „уго во ра са же ле зни цом“ и ко ја
су ви ше те рет, не го ко рист, по тре ба ма по сло -
вод ства же ле зни це!

Лич но ми слим, да су ови про бле ми по сле ди -
це бр зо пле тих при ва ти за ци ја и ре струк ту ри ра -
ња ве ли ких си сте ма, ме ђу ко ји ма је и же ле зни -
ца, на жа лост!

Тре ба ли син ди ка ти да се ба ве свим тим пи -
та њи ма, ма кар као по сле ди ца ма не чи јих гре ша -
ка и да ли уоп ште би ло ко, за би ло шта, пи та
син ди ка те?

Де кла ри са на за кон ска оба ве за, „до бро на мер -
них пи са ца за ко на“ (ме ђу на род на оба ве за и
устав но пра во), на то оба ве зу ју све оне ко ји о
свим пи та њи ма од ин те ре са за за по сле не од лу -
чу ју, да о то ме раз го ва ра ју са овла шће ним пред -
став ни ци ма за по сле них (кра ће ре че но – син ди -
кал ним пред став ни ци ма) у пред у зе ћу у ком су
пла ни ра не про ме не вла снич ке струк ту ре, ре ор -
га ни за ци ја, ре струк ту ри ра ње, итд.

Ко ме сме та ју син ди ка ти, ка да иона ко си ро -
ма шна др жа ва, стиг не на иви цу бан кро та и ка да
се оче ку је кон сен зус за пред ло же не  ме ре бу -
џет ске штед ње, на ко је смо при мо ра ни „због
зах те ва европ ских моћ ни ка“, ММФ и Свет ске ба -
ке да ко нач но поч не мо да вра ћа мо ду го ве, про -
ис те кле из уго во ра и оба ве за свих на ших вла да!

За ко ле ге у „хва ље ним тај кун ским“ при ват -
ним, ма лим, сред њим и ве ли ким пред у зе ћи ма,
све вла де ви ше пу та су из два ја ла по за ма шна
нов ча на (бу џет ска) сред ства за по ве зи ва ње ста -
жа и ис пла ту ми ни мал них за ра да за по сле ни ма!

Же ле зни ча ри са „ко ло се ка“, „ши не“ и „из ка -
на ла“ за до бре ре зу ла те по сло ва ња по сло вод -
ства и ви ше го ди шње „успе шно“ спро ве де но ре -
струк ту ри ра ње (сма ње ње из вр ши ла ца), као на -
гра ду за за ра де до би ти ће „ма ња бу џет ска сред -
ства“ ре стрик тив ног бу џе та си ро ма шне Ср би је у
2014. го ди ни!!! 

Опет ће мо че ка ти не ка бо ља вре ме на за ре -
грес и то пли оброк!

А тек ка да се усво је пла ни ра не из ме не За ко -
на о ра ду, е он да ће већ би ти лак ше да нам уки -
ну и за ра ђе не за ра де, по де ле от ка зе, али ће по -
ре ске оба ве зе мо ра ти да се упла те, јер де ца
оних ко ји те за ко не до но се и спро во де, мо ра ју
да жи ве!

IZA SCENE

Је су ли же ле зни ца и же ле зни ча ри „ве чи ти“
за мор чи ћи по ли ти ке и по ли ти ча ра?! У чи је име,
за ко га и че га уоп ште на сту па ге не рал ни ди рек -
тор Же ле зни це Ср би је?!

Ни су ли син ди ка ти, „сви са зад њег спи ска
ре ги стро ва них“ и члан ством за јед но, од го вор ни
за све претход не не у спе хе ра ни јих, али и овог
по сло вод ста ва же ле зни це?



Не где у вре ме озбиљ них ме диј ских на ја ва
по бољ ша ња оп штег ста ња на же ле зни ци, и кри -
ти ка не спо соб них пред ход ни ка, а иза ле ђа јав -
но сти, „опи па ва не су мо гућ но сти“, ра ди из бо ра
мо гу ћих „по доб них“ син ди ка та за спро во ђе не
же ље них пла но ва по сло вод ства!

„Ма ла је чар ши ја“ ова Ср би ја!!! По ред то ли ко
при ја те ља, не при ја те љи нам не тре ба ју!!!

Опет не где у то вре ме, по је дин ци из вр хо ва
не ких „цен тра ла“ ре пре зен та тив них син ди ка та,
али и оних мно го број них „ма лих“, ко ји „жи во та -
ре“ на „ра ни јим за слу га ма“ из пред ход них гар -
ни ту ра вла сти или ди рек то ра, по жу ри ли су да
се пре стро је, пре о бу ку дре со ве и „по ну де сво је
услу ге“ но вом по сло вод ству!

По ну ди ли су и сво је члан ство, као „жи ран те“,
за њи хо ву од луч ност, по ште ње и ре ше ност да
се ко нач но на же ле зни ци раш чи сти са не ра дом,
ко руп ци јом, не за слу же ним при ви ле ги ја ма ...
углав ном оних дру гих!!!

Ка ко то ина че би ва, не ки (од за слу жних „чла -
но ва са књи жи ца ма“ – ко јим год ви то ми сли ли
или раз у ме ли) су по те гли лич на по знан ства (за -
слу ге) и убр зо се раз от кри ли „бр зим на прет ком“
на но вим рад ним ме сти ма у сво јим сре ди на ма!
По зна јем их лич но!!!

Не ки су же ли са мо да има ју ути ца ја на ка -
дри ра ње (очу ва ње – за слу жних чла но ва или
сво јих мен то ра – осни ва ча на по зи ци ја ма), не ки
би да се све те за све и сва шта из сво јих нео -
ства ре них „ка ри је ра“, не ки су ис ко ри сти ли „пра -

зан ход“ пре до но ше ња но вих за ко на, да за по -
сле по не ког из по ро ди це и фа ми ли је, стран ке,
да „уши ћа ре“ ко ји слу жбе ни стан, не ку „со лид ну
ло ка ци ју“ на же ле знич ком зе мљи шту и шта све
не ће па сти на па мет они ма са „зад њим на ме ра ма“!

Мно го то га је у „по ну ди“, јер је те шко по ве ро -
ва ти да је „лич на кар та“ же ле зни це ура ђе на у
пот пу но сти, по сле свих за кон ских про ме на ко је
су се од но си ле на пра ва упра вља ња  имо ви ном
(зе мљи штем)?

Ни шта но во, ка жу ко ле ге, то га је би ло и би ће!!!

EPILOG

Ко су сад ти „ве ћи же ле зни ча ри“, што на и ђу
пе ри о дич но (углав ном по сле из бо ра), од ге не -
ра ци ја же ле зни ча ра и њи хо вих син ди кал них
пред став ни ка (бо ље ве ро ват но ни смо уме ли да
иза бе ре мо), а ко ји су сав свој рад ни век уло жи -
ли у имо ви ну ове јад не же ле зни це и си ро ма шне
др жа ве Ср би је!

Ма ло нам је „на ше му ке“, ка ко још да при хва -
ти мо „ба ха тост про ла зни ка“ ко је нам на не се вре ме?

Не та ко дав но, би ло је слич них ис ку ста ва у
ра ду овог син ди ка та!

Го ди на ма нас је све ма ње на по љу, „на ко ло -
се ку“, а све ви ше у „ка ме ној згра ди“ од број них
„по зна ни ка про ла зни ка“ и још увек сви ста ју уну -
тра! Не ка ко се и она „раз га зи ла“!!!

По не се та ко по не кад по не ког „ти ту ла“, па би
„до ма ће“ да из ба цу ју из ку ће, ка ко би се они
„рас ко мо ти ли“, или мо жда има не што што „до -
ма ћин и ње го ва че љад“ не би тре ба ло да зна ју,
о че му у ин те ре су ви ших ци ље ва по ли ти ке, не
би тре ба ло да раз го ва ра ју са они ма ко ји „ту да
на и ђо ше“!?

Да ли то „ин те ли ген ци ја“ о ко јој је пи сао стра -
нац, ко ји је сво је ср це по кло нио па лим со лун -
ским рат ни ци ма на Кај мак ча ла ну, док тор Ар чи -
балд Рајс у сво јој књи зи „Чуј те Ср би“, да ле ке
1928. го ди не? Тре ба ли стран ци да нам отва ра -
ју очи?

Из чи је ку ће, и по чи јем на го во ру, би ло ко
исе ља ва же ле знич ке син ди ка те из управ не згра -
да Же ле зни ца Ср би је?

Ко ме сме та ју и због че га их се „мо жда сти де“?
Ако они не ва ља ју, ни је ли бо ље то ре ћи на -

ро ду, јер „иза бра ни на род ни пред став ни ци“, по -
ста вља ју сва та по сло вод ства, ко ја про ла зе кроз
ту исту „ка ме ну згра ду“!

Пре ви ше је већ афе ра и „пр љав шти на“ ба че -
но на образ и ле ђа же ле зни ча ра (о по сло ва њу
же ле зни це), а да ква ли те том услу ге и бр зи на ма
ни смо да ле ко од ма кли од са мих по че та ка, пре
ви ше од 120 го ди на!

Је су ли и за то кри ви син ди ка ти, њи хо во члан -
стви или же ле зни ча ри?

Ко ле ги ни це и ко ле ге, нек нам је са сре ћом Но -
ва 2014. го ди на! До бар смо ми на род, треба ће нам!
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Oба ве ште ње о исе ље њу син ди ка та, до -
ста вље но је. Не ко ли ко да на по сле то -
га, за оне син ди ка те ко ји се ни су исе -

ли ли, сти гао је и усме ни „на лог“ за исе ље ње.
Улаз и рад син ди ка ти ма у Не ма њи ној 6. – за -
бра њен је.

Шта то прак тич но зна чи? Ка ко ће син ди ка ти
функ ци о ни са ти? Да ли је ово крај јед не са ге из -
ме ђу син ди ка та и по сло вод ства? Или по че так
не че га но вог?

Ве ро ват но је да ће мо од го вор на ова пи та ња
бр зо са зна ти. Ма да, по зна ва ју ћи при ли ке у на -
шем пред у зе ћу и син ди ка ти ма – аго ни ја мо же
да по тра је.

Пре не го што до би је мо од го во ре на го ре по -
ме ну та пи та ња, по треб но је освр ну ти се на про -
те кле го ди не и са гле да ти од но се на ре ла ци ји:
по сло да вац- син ди ка ти.

Го ди на ма уна зад сва ко ру ко вод ство пред у -
зе ћа пра ви ло је соп стве ни син ди кат. Син ди кат
ко ји је од ра ђи вао „пр ља ве по сло ве“ за по сло -
дав ца. Во ђе тих син ди ка та има ли су и „пти чи јег
мле ка“. Мо гли су да за по шља ва ју, по ста вља ју
ру ко во ди о це, ди рек то ре, за вр ша ва ју ви со ке шко -
ле ко је не ка да ни су ни са ња ти мо гли. Пла ћа не
су им ви со ке шко ла ри не, до би ја ли из ми шље на
рад на ме ста... Би ли су „ма ли бо го ви“. Они су за -
јед но са ру ко во де ћим гар ни ту ра ма по сло вод -
ства ра ди ли шта су хте ли. А хте ли су и оства ри -

ли мно го – за се бе. Члан ство је има ло ко рист од
то га – у по је ди нач ним слу ча је ви ма.

По сло вод ство је оп ста ја ло и ства ра ло што
ви ше ма лих син ди ка та. Рас цеп кај па вла дај. Ре -
пре зен та тив ност не ких син ди ка та би ла је чи ста
сме ју ри ја.

Са рад ња син ди ка та и по сло вод ства би ла је-
обо стра на лич на ко рист, и ни шта ви ше. Син ди -
ка ти су пот пи си ва ли шта год им је по сло да вац
по ну дио. Ма ло су за те за ли, а за тим пот пи си ва -
ли. Утр ки ва ли су се ко ће пр ви да пот пи ше. Са -
мо да им се при ви ле ги је не ди ра ју. Би ло је стро -
го за бра ње но пи са ти про тив по је ди них ру ко во -
ди ла ца, кри ти ко ва ти њи хов рад, по на ша ње. Син -
ди ка ти су бра ни ли по сло вод ство од рад ни ка.
За уз врат, по сло вод сво је бра ни ло син ди кал це и
обез бе ђи ва ло им си гу ран ман дат на пла ће ној
функ ци ји. Би ло је ра зних ма хи на ци ја, да ли је
не ко од го ва рао за то? Ни је.

Вре ме са да шње. Но ва ру ко во де ћа гар ни ту ра
за са да не ма свој син ди кат. Из ја ве се да ју у сми -
слу ,,да син ди ка ти и по сло вод ство не тре ба да
ула зе на иста вра та“. Ру ко вод ства син ди ка та су
по ми сли ла да је то тре нут на игра по сло вод ства,
па су ма ло за те гли и за пре ти ли. Чим је по сло да -
вац „дао ма ли осмех“, син ди кал ци све за бо ра -
вља ју и оче ку ју по но во исту игру из прет ход них
го ди на – ко ће пре да се до дво ри. Бо ље ће про -
ћи. Ме ђу тим, де ша ва се не што са свим нео че ки -
ва но. По сло да вац игра сво ју игру. Иде до кра ја.
Исе ља ва син ди ка те из Не ма њи не 6.

Ко ји су раз ло зи ова квог на сту па по сло дав -
ца? Чи ње ни це го во ре да мо ра „да се сте же ка -
иш“. Зна чи, не ма ви ше па ра ко ли ко их је би ло.
Уште де мо ра ју да да ју сво је ре зул та те. Син ди -
ка ти не зна ју где се на ла зе и шта да ра де? За -
што?

Син ди ка ти го ди на ма ни су би ли пра ви за ступ -
ни ци рад ни ка. Ни је би ло парт нер ског од но са,
са мо по ли тич ки и лич ни. Обо стра на ко рист ру -
ко вод ста ва: пред у зе ћа и син ди ка та.

Но во на ста ла си ту а ци ја на пра ви ла је то тал ну
по мет њу у део ру ко вод ства пред у зе ћа. И син ди -
кал на ру ко вод ства. Ни ко се ту не сна ла зи јер су
на ви кли на дру га чи ју игру. До кле ће ова ко да
тра је? Ова ко не ће мо ћи да функ ци о ни ше же ле -
зни ца. Мо ра ју се тра жи ти дру ги мо де ли са рад -
ње?

ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

PRINUDNA
DISLOKACIJA SINDIKATA
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Ру ко вод ства син ди ка та мо ра ју да схва те да
је ве ро ват но њи хо во вре ме ис те кло, ка да су са -
ра ђи ва ли на већ по зна ти на чин. Вре ме тра жи
про ме не. Зна ње, струч ност и за шти та члан ства
у пу ном свом сми слу мо ра ју по ка за ти по сло дав -
цу у ко ме сме ру син ди ка ти вр ше сво ју уло гу. По -
ка за ти син ди кал ну сна гу. То мо гу љу ди ко ји не -
ма ју „пу те ра на гла ви“. У про тив ном де ша ва ће
нам се већ ви ђе но. По сло да вац има све по дат -
ке о ру ко вод стви ма син ди ка та. Баш све. За што
он да чу ди ова кав од нос но вог по сло вод ства пре -
ма син ди ка ти ма?

Не ко од син ди ка ла ца ре че да не ће ни ово
по сло вод ство ду го тра ја ти. Би ло ка ко би ло. Или
ће би ти као не ка да, што је ма ло ве ро ват но, или
ће усле ди ти про ме не. Бит ка је по че ла, рат је об -
ја вљен. Ко је ја чи, по бе ди ће. И по сле то га опет
ће се сти за пре го ва рач ки сто. Мо ра ће, и јед ни и
дру ги. И раз го ва ра ће у скла ду са За ко ном, Ко -
лек тив ним уго во ром... Ни је ли вре ме да то учи -
не пре не го до ђе до ра та и штет них по сле ди ца
по пред у зе ће? Вре ме је. Од мах.

Ду шан Ва си лић

Nи ки шо ви то но вем бар ско ју тро ни је
оме ло ко ле ге из свих ор га ни за ци о них
де ло ва Сек то ра за ТКП да до ђу на сла ву.

Све ти Ко зма и Да мјан су би ли хри шћан ски
вра че ви и бе сре бре ни ци. Би ли су ро ђе на бра -
ћа, а као де ца кр ште ни су и вас пи та ва ни у хри -
шћан ском ду ху.

Срп ска пра во слав на цр ква, Све те вра че –
Ко зму и Да мја на, сла ви пр вог но вем бра по ју ли -
јан ском, од но сно 14. но вем бра по гре го ри јан -
ском ка лен да ру.

Већ до по дне ва, ка ко је и пла ни ра но, при сти -
гли су го сти, а вред ни и љу ба зни до ма ћи ни до -
че ка ли су го сте са до бро зна ном шу ма ди jском

го сто љу би во шћу и ср дач но шћу у про сто ри ја ма
Кул тур но умет нич ког дру штва Же ле зни чар.

Цр кве ни об ред се че ња слав ског ко ла ча оба -
вљен је у хра му Све тог Са ве. По за вр ше ном об -
ре ду про то је реј Не бој ша Илић, че сти та ју ћи сла -
ву освр нуо се на зна чај же ле зни це и уло гу ко ји
пре гле да чи ко ла има ју у овом ве ли ком и ја ко
бит ном си сте му.

Про то је реј Илић је ис та као да су Же ле зни це
Ср би је и же ле зни ча ри Кра ље вач ког чво ра да ли
ве ли ке до на ци је за из град њу хра ма Све тог Са -
ве у Кра ље ву.

Све ча ни ру чак за го сте при ре ђен је у ре сто -
ра ну На ци о нал.

Све ча ном руч ку при су ство ва ли су: Мир ко Ла -
зић пред сед ник СЖС са чла но ви ма Пред сед ни -
штва СЖС, из вр шни ди рек тор Же ле зни ца Ср -
би је Све то зар Ћа пин, по моћ ник ди рек то ра Ди -
рек ци је за ин фра струк ту ру Љу бо мир Шта ла ма -
то вић, ди рек тор Сек то ра за ТКП Вла ди мир Бу -
ла то вић, шеф сек ци је за ин фра струк ту ру кра -
ље вач ког чво ра Ми лин ко Бо ја нић, на чел ник Оде -
ље ња Сек то ра за ТКП Дра го мир Мла ђе но вић,
пред став ни ци Не за ви сног син ди ка та ма ши но во -
ђа Ср би је и ше фо ви ОЦ и ОЈ Сек то ра за ТКП.

Пред сед ник син ди кал не ТКС Кра ље во Алек -
сан дар Цвет ко вић за хва лио се свим го сти ма на
при су ству, по же лев ши да се и убу ду ће на овај

ЈСО ТКС

SLAVA PREGLEDA^A KOLA
OBELE@ENA U KRAQEVU
Pregleda~i kola @eleznica Srbija, po sedmi put su proslavili svoju slavu, ovog puta u
Kraqevu, a doma}in je bila Sindikalna organizacija TKS Kraqevo
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дан пре гле да чи ко ла оку пља ју по во дом обе ле -
жа ва ња сво је сла ве.

Цвет ко вић је овом при ли ком уру чио, по клон
СО ТКС Кра ље во, руч ни ча сов ник свом ко ле ги,
пре гле да чу ко ла Ми ла ну Па јо ви ћу, ко ји кра јем
го ди не од ла зи у за слу же ну пен зи ју.

За тим је Цвет ко вић, Дра га ну Ра ја чи ћу, сле де -
ћем до ма ћи ну сла ве пре дао део слав ског ко ла ча.

Ра ја чић је у име чла но ва син ди кал не ор га ни -
за ци је ТКС Но ви Сад по звао при сут не да сле де -
ће го ди не до ђу у Но ви Сад, јер ка ко ре че, сла ву
и тра ди ци ју тре ба на ста ви ти и по што ва ти.

Све то зар Ћа пин, че сти та ју ћи сла ву оку пље -
ним ко ле га ма, крат ко се освр нуо на ак ту ел но сти
у пред у зе ћу, ис ти чу ћи да је пре глед на слу жба
од из у зет ног зна ча ја и ве о ма бит на за уред ност
и без бед ност же ле знич ког са о бра ћа ја.

За хва љу ју ћи го сто прим ству до ма ћи ни ма сла -
ве, од лич ној ор га ни за ци јии и ат мос фе ри ко ја је
вла да ла ме ђу оку пље ним ко ле ги ни ца ма и ко ле -
га ма, до при не ле ли су да дру же ње про тек не у
до бром рас по ло же њу и да сви ма оста не у се ћа -
њу као див на успо ме на.

Из Кра ље ва го сти су оти шли пре пу ни ле пих
ути са ка, уз же љу, на ду и ве ру да ће мо и ми же -
ле зни ча ри и на ша же ле зни ца у ско ри је вре ме
ста ти на здра ве но ге. Ми пре гле да чи ко ла, на -
да мо се и ве ру је мо да ће на ши на по ри, струч -
ност и до при нос ко ји да је мо, у по гле ду без бед -
но сти и ре до ви то сти же ле знич ког са о бра ћа ја,
учи ни ти да пре глед на слу жба убу ду ће има за -
слу же ни трет ман.

Сла ви ли на мно га ја ље та.
В. Р.

Hу ма ност, та по ма ло чуд на реч. Те шко
об ја шњи ва, стра на, али и нео бич на, не -
рет ко се пи та мо шта је – Ху ма ност?

Ху ма ност је осе ћај па жње, бри ге, да ри ва ња,
то је нај бо љи ре цепт за до бро ту. Јед ном реч ју,
ху ма ност је нај ве ћа жи вот на сре ћа, и нај ве ћа
људ ска вр ли на.

Ху ма ност же на же ле зни ча ра, тра ди ци о нал -
на је и до бро зна на.

Већ го ди на ма на из ма ку ка лен дар ске го ди не,
Сек ци ја же на СЖС ор га ни зу је са да већ тра ди -
ци о нал ну ак ци ју за по моћ Уста но ви за де цу и
мла де „Срем чи ца“.

Ни хлад но ћа тог пе то де цем бар ског пре по -
дне ва ни је спре чи ла на ше ко ле ги ни це са це ле
те ри то ри је Же ле зни ца Ср би је, да узму уче шће
у овој ху ма ни тар ној ак ци ји.

Ка та ри на Ве сић Ман дић, ко ор ди на тор, упо -
зна ла нас је са ра дом ове Уста но ве.

Уста но ва за де цу и мла де „Срем чи ца“, је
уста но ва со ци јал не за шти те ко ја збри ња ва три -
ста ко ри сни ка, са уме ре но, те же и те шким об ли -
ци ма оме те но сти.

Ова уста но ва пру жа услу ге сме шта ја, ме ди -
цин  ске не ге, вас пи та ња и обра зо ва ња, као и
рад ног оспо со бља ва ња, ко ри сни ка из над де сет
го ди на ста ро сти.

СЕК ЦИ ЈА ЖЕ НА СЖС
ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА

NA[E MALO, NEKOME ZNA^I
MNOGO!

Milan Pajovi}
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У Уста но ви се на ла зе ра ди о ни це: На род не
ра ди но сти, кро јач ка, кар то на жа, ткач ка, цве ћар -
ска ра ди о ни ца као и кре а тив на ра ди о ни ца ко ја
се ба ви сли ка њем, осли ка ва њем ста кла, из ра -
дом фи гу ра од гип са и но во го ди шњих че стит ки.
У овим ра ди о ни ца ма спро во ди се рад но оку па -
ци о на те ра пи ја.

Циљ ра ди о ни ца је да ко ри сни ци кроз рад и
кре а тив ну игру да ју мак си мум лич них по тен ци -
ја ла, да са чу ва ју сте че не и раз ви ју но ве на ви ке,
ства ра ју ћи осе ћај од го вор но сти, упор но сти и ис -
трај но сти у ра ду, као и осе ћај за ко ри сно и ле по.

По ред то га циљ ра ди о ни ца, са мим тим и
уста но ве је да ја ча мо, лич не ка па ци те те ко ри -
сни ка, кроз про гра ме рад ног оспо со бља ва ња и
са мим тим сни жа ва мо и да ље ви сок сте пен со -
ци јал не дис тан це, ис та кла је Ве сић Ман дић.

Ман ди ће ва је из ра зи ла ве ли ку за хвал ност
Син ди ка ту же ле зни ча ра Ср би је и Сек ци ји же на
на по мо ћи, ко ја уста но ви и ко ри сни ци ма услу га
ове Уста но ве мно го зна чи.

Овој ак ци ји при су ство ва ла је и Сне жа на Сол -
до, од ско ра пен зи о нер, до са да шња пред сед ни -
ца сек ци је же на СЖС са сво јом уну ком, на чи ју
је ини ци ја ти ву по кре ну та ова ак ци ја.

Сне жа на Ба јић је пут Бе о гра да из Ни ша кре -
ну ла са де сет ко ле ги ни ца и при ку пље ном по мо -
ћи. Са по но сом ис ти че да се же не ни шког чво -
ра, са ве ли ком же љом ода зи ва ју свим ху ма ни -
тар ним ак ци ја ма и да се оне мо ра ју на ста ви ти.

Ко ли ка је ху ма ност на ших да ма до вољ но го -
во ре ре чи Бла ги це Ми лен ко вић ше фа СП ста -
ни це Вра ње „На ше не што ма ло, не ко ме зна чи
мно го“.

Са Ко со ва и Ме то хи је, уче шће у ак ци ји узе ла
је и Ми ли ја на Јок си мо вић, во де ћи ор га ни за тор
за без бед ност и здра вље на ра ду у ста ни ци
Зве чан, ре кав ши да су ове ак ци је за сва ку по -
хва лу ко је тре ба че шће ор га ни зо ва ти.

Жи ви ца Пе тро вић из За штит них ра ди о ни ца,
са по но сом ис ти че да су и за штит не ра ди о ни це
да ле свој до при нос овој ак ци ји у ви ду гар де ро бе
и обез бе ђи ва њем со ко ва и по слу же ња за уче -
сни ке у ак ци ји. По себ но тре ба ис та ћи по моћ и
до при нос ди рек то ра За штит них ра ди о ни ца Мир -
ка До бри је ви ћа.

Мир ја на Ра ди во је вић из ЗОВС Лај ко вац и Зо -
ри ца Ра ди во је вић во зо во ђа у СП Бе о град су као
и у ра ни јим ак ци ја ма увек ср дач не и на услу зи
уче сни ци ма ка да је реч о по слу же њу.

Дра га на Ди ко вић пред сед ни ца Сек ци је же на
ЈСО СП, за до вољ на је од зи вом, ис та кав ши да
је по треб но ви ше ова квих ак ци ја. Сек ци ја же на
СЖС мо ра на ста ви ти са до са да шњим кон ти ну и -
те том у ра ду. За то је нео п ход но укруп ни ти син -
ди кал ну сце ну, ре кла нам је на кра ју.

Би ља на Кр стић пред сед ни ца Сек ци је же на
СЖС, за хва ли ла се свим уче сни ци ма ове ху ма -
ни тар не ак ци је,  ис та кав ши, да су вре ме на те -
шка, али да и то не спре ча ва ху ма не љу де да
ор га ни зу ју ху ма ни тар не ак ци је.

Кр стић се у име Сек ци је же на за хва ли ла
СЖС, ше фу за ин фра струк ту ру бе о град ског чво -
ра и ше фу ста ни це Бе о град на уче шћу и до при -
но су у ор га ни за ци ји ак ци је

В. Р.
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Kа да је сре ди ном се дам де се тих го ди на,
тре ћег ју на 1975. го ди не, пре ко омла -
дин ске за дру ге до би ла по сао на же ле -

зни ци, Сне жа на Сол до ни слу ти ла ни је да ће ту
оста ти до кра ја свог рад ног ве ка.

Се ћа се Сне жа на ре чи свог оца, офи ци ра
ЈНА „Тру ди се да на же ле зни ци и оста неш, јер
све мо же да про пад не али же ле зни ца не.“

Игра ла је ко шар ку у бе о град ском Рад нич ком,
где је ка ко ре че за ра ди ла и пр ве па ре.

По че ла је као стју ар де са, пу то ва ла је три го -
ди не и за тај пе ри од ве жу је мно ге успо ме не,
али и до га ђа ји.

Се ћа ња се ре ђа ју као на тра ци.
Ме ђу тим, не ке по себ но из два ја. Је дан од њих

је до га ђај из фе бру а ра 1976. го ди не ка да је воз
због не вре ме на ста јао за ве јан у ста ни ци Стиг.

У во зу је би ло до ста ста ри јих осо ба и ма ле
де це. Тре ба ло је сви ма по све ти ти па жњу, по чев
од уто пља ва ња до ку ва ња ча је ва.

За не се бич ност и ан га жо ва ње до би ла је по -
хва ле од пут ни ка и та да шњег Рад нич ког са ве та.

У ма ју 1976. го ди не са но ви на ри ма из це лог
све та ишла је на не зва нич но отва ра ње пру ге од
Бе о гра да до Ти то гра да, са да шње Под го ри це.

По себ но јој је у се ћа њу, ка ко нам ре че, за сва
вре ме на оста ло пу то ва ње Пла вим во зом на зва -
нич но отва ра ње пру ге Бе о град – Бар, 26. ма ја
1976. го ди не, ко јим је пу то ва ло нај у же др жав но
ру ко вод ство ве ли ке Ју го сла ви је пред во ђе но та -
да шњим пред сед ни ком Јо си пом Бро зом .

Од та да, па до рас по ре ђи ва ња на но во рад -
но ме сто, пра ти ла је све до 1978. го ди не, све
спе ци јал не во зо ве.

По ла га њем ко мер ци ја ла при мље на је 1978.
го ди не у стал ни рад ни од нос.

Ра ди ла је Сне жа на на мно гим рад ним ме сти -
ма: ме ђу на род ној бла гај ни и ин фор ма ци ја ма,
све до уда је 1980. го ди не, ка да је рас по ре ђе на
на рад но ме сто у слу жби „К – 92“, где је оста ла
до ок то бра ове го ди не ка да је оти шла у за слу -
же ну пен зи ју.

Од за сни ва ња рад ног од но са, па до од ла ска
у пен зи ју, Сне жа на је би ла акив на у ра ду дру -
штве но по ли тич ких ор га ни за ци ја.

Би ла је се кре тар, пот пред сед ник и пред сед -
ник омла ди не ста ни це Бе о град. Убр зо је на пред -
лог ко ле га при мље на у пар ти ју што је у то вре -
ме би ло ве ли ко при зна ње.

Из тог пе ри о да оста ла је и јед на ве о ма дра -
га, нај леп ша успо ме на, ка да је у стју ар дет ској
уни фор ми но си ла по след њу шта фе ту мла до сти
пре ко Мо стар ске пе тље.

У СОФ КИ гра да Бе о гра да
би ла је пред став ник же ле зни -
це, где је иза бра на у Ко ми си -
ју за ин фор ми са ње.

Рад у СОФ КИ зна чио јој је
мно го, за вр ши ла је курс но -
ви нар ства. Дру же ње са та -
квим ве ли чи на ма, по пут: Ми -
ља на Ми ља ни ћа, Ср ђа на Му -
шка ти ро ви ћа, Вла дан  а Сто -
ја ко ви ћа и мно гих дру гих из
све та спор та и по ли ти ке, мно -
го јој је зна чио у да љем ра ду.

Пу них три де сет пет го ди на про ве де них на
же ле зни ци ни је ма ло. Од осни ва ња СЖС члан
је син ди ка та, у ко јем је да ла ве ли ки до при нос,
ка ко у сво јој син ди кал ној ор га ни за ци ји, ЈСО, та -
ко и Ре пу блич ком од бо ру. Чи ни се ипак, да је
нај ве ћи траг оста ви ла је у Сек ци ји же на СЖС,
чи ји је пр ви пред сед ник и на тој функ ци ји оста -
ла је до од ла ска у пен зи ју.

Сне жи но ан га жо ва ње и рад у Ко ми си ји за ин -
фор ми са ње и до при нос ко ји је да ла ли сту СИ -
ЖЕ, не мер љи ви су.

Ње но син ди кал но ан га жо ва ње тре ба ло је
ускла ди ти са по ро дич ним оба ве за ма. Али, све
је то успе ва ла нај ви ше за хва љу ју ћи су пру гу и
ње го вој по др шци, али и по др шци ћер ке ди пло -
ми ра ног сто ма то ло га и си на ко ји је за вр шио ме -
наџ мент.

Срећ на је, што као и се стра, има ди ван брак,
по узо ру на ро ди те ље. Ка ко ка же, осно ва све га
је по ро ди ца.

По но сна је Сне жа на на све ко ле ги ни це, са
ко ји ма је са ра ђи ва ла. Ис ти че да за јед ни штво,
искрен од нос и по жр тво ва ње ко је од ли ку је Сек -
ци ју же на тре ба не го ва ти, јер је то је ди ни га рант
успе шног ра да.

По кре ну ла је Сне жа на мно ге ак ци је по пут ак -
ци је „Нај ја је“, ху ма ни тар не ак ци је за по моћ де -
ци оме те не у раз во ју, Но во го ди шњи ба зар ...

Би ло је от по ра, те шко је би ло рас кр чи ти пут,
са да је лак ше, са мо их тре ба на ста ви ти.

Мно ги ка да оду у пен зи ју не мо гу да се сна ђу.
Сне жа ни то не ће пред став ња ти про блем, јер ка -
ко ре че, ту је уну ка Уна ко ја има две го ди не.
Срећ на ба ка оче ку је још јед но уну че.

Још мно го то га мо гло би се на пи са тии и ре ћи
о Сне жа ни Сол до, до број ко ле ги ни ци, су пру зи,
мај ци и ба ки, ак тив ном и по жр тво ва ном син ди -
кал цу.

Срећ но Сне жа на и хва ла.

Вла ди мир Ра до је вић

ПОР ТРЕТ КО ЛЕ ГИ НИ ЦЕ

XEPARAC ODREDIO BUDU}NOST



33Novembar 2013.

sин ди кат же ле зни ча ра Ср би је при су ство -
вао је кон фе рен ци ји Син ди ка та же ле -
знич ких рад ни ка ју го и сточ не Евро пе, у

ор га ни за ци ји фон да ци је „FRIEDRIC H EBERT
STIFTUNG“ у Ско пљу. До ма ћин је био Син ди кат
тран спорт них рад ни ка и ве зе Ма ке до ни је.

Кон фе рен ци ја је одр жа на 29. но вем бра у Ско -
пљу. То је на ста вак прет ход них кон фе рен ци ја,
по чев од 2010. го ди не, ка да је одр жа на пр ва
кон фе рен ци ја у Ду бров ни ку. Кон фе рен ци ји су
при су ство ва ли Ра до мир Ра ду син и Дра ган Ћи -
рић ис пред Син ди ка та же ле зни ча ра Ср би је.

Кон фе рен ци ји су при су ство ва ли пред став ни -
ци син ди ка та же ле знич ких рад ни ка ју го и сточ не
Евро пе: Син ди кат стро је во ђа Сло ве ни је, Син -
ди кат же ле зни ча ра Хр ват ске, Син ди кат стро јо -
во ђа Хр ват ске, Син ди кат ин фра струк ту ре Хр -
ват ских Же ле зни ца, Син ди кат же ле зни ча ра Ср -
би је, Са мо стал ни син ди кат са о бра ћај но тран -
спорт не де лат но сти ЖРС Ба ња Лу ка, Фе де ра -
ци ја тран спорт них рад ни ка под кре па из Бу гар -
ске, На ци о нал на фе де ра ци ја друм де Фи ер из
Ру му ни је и Син ди кат за тран спорт и ве зе из Ма -
ке до ни је.

Та ко ђе је би ла при сут на пот пред сед ни ца ЕТФ-а
Еке та ри на Јор да нов, пред сед ни ца Сек ци је же -
на ЕТФ-а и Rold Ludcke пред став ник нај ве ћег
не мач ког Син ди ка та ЕВГ, на рав но уз при су ство
Ми ла на Јеф ти ћа ис пред фон да ци је „FRIEDRIC
H EBERT STIFTUNG“.

На кон не ко ли ко са ста на ка у про те кле три го -
ди не, го ре име но ва ни син ди ка ти су из но си ли
ста ње у сво јим же ле знич ким упра ва ма. Ба ви ли
су се про бле ми ма у сво јим упра ва ма као и за -
јед нич ким про бле ми ма, као што је фор ми ра ње

пред у зе ћа „Кар го Кс Сло ве ни ја, Хр ват ска, Ср -
би ја“ или те ма, за сно ва на на ета па ма ли бе ра -
ли за ци је за је дин сте ве но европ ско тр жи ште у
на ред ном пе ри о ду „Че твр ти же ле знич ки па кет
Европ ске ко ми си је за тран спорт ни са о бра ћај“.

На овој кон фе рен ци ји до не шен је за кљу чак
да по сто ји огро ман по тен ци јал за са рад њу из -
ме ђу же ле знич ких син ди ка та у ре ги о ну, кон ста -
ту ју ћи да се син ди кал на са рад ња за сни ва на
со ли дарн сти, рав но прав но сти, јед на ко сти, при -
ја тељ ству и за јед нич кој ко ри сти.

У Евро пи, раз ли чи те ре ги је има ју раз ли чи те
про бле ме. Фор ми ра ју се ре ги но ал на удру же ња,
као што су из за пад не Евро пе, или из скан ди -
нав ских зе ма ља. Пре не го што оду за Бри слел,
при сед ни ца ма Же ле знич ке Сек ци је ЕТФ-а, има -
ју и за јед нич ки став.

На осно ву ре че ног, при сут ни на кон фе рен ци -
ји су до не ли „Ме мо ран дум о раз у ме ва њу о осни -
ва њу Син ди ка та же ле знич ких рад ни ка ју го си -
точ не Евро пе“, где се по тен ци ра да ће ак тив но -
сти до го вре не у оп се гу овог Ме мо ран ду ма би ти
оба ве зу ју ће за син ди ка те пот пи сни ке овог спо -
ра зу ма и прак тич но га при ме њи ва ти у на ред ном
пе ри о ду, уз ко ор ди на ци ју ко ор ди на то ра ко ји се
име ну је до сле де ћег оку пља ња. То је тре нут но
Злат ко Ра тел из Син ди кат стро је во ђа Сло ве ни -
је, јер су они до ма ћи ни на ред ног оку пља ња ко је
ће би ти сле де ће го ди не.

Прак тич ну при ме ну овог Ме мо ран ду ма мо -
жда ће се ви де ти у на ред ном пе ри о ду, због де -
ша ва ња ко је по сто је на на шој син ди кал ној сце -
ни и же ле знич кој упра ви.

Дра ган Ћи рић

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА

KONFERENCIJA SINDIKATA
@ELEZNI^KIH RADNIKA
JUGOISTO^NE EVROPE U SKOPQU
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Rан жир на ста ни ца Бе о град сме ште на је
у ма ки шком по љу на де сној оба ли Са -
ве. Пр ви ра до ви на из град њи ове ста -

ни це по че ли су 1956. го ди не. По сле кра ће па у -
зе, ра до ви су на ста вље ни 1966. го ди не, и већ
1970. го ди не ста ни ца по чи ње са ра дом, иако је
до та да за вр ше но тек 31 од сто од про јек том за -
ми шље ног по сла. 

Про јек то ва на је као, та да нај са вре ме ни ја, са
пре ред ном мо ћи од шест хи ља да ко ла днев но
са 14 ко ло се ка у при јем ном и 48 ко ло се ка у ран -
жир но – от прем ном пар ку. Ка да је пу ште на у
рад, ста ни ца још увек ни је има ла про сто ри је за
сме штај ма не вар ског и тех нич ко – пре глед ног
осо бља.

Ста ни ца је 1980. го ди не до би ла свој ко нач ни
из глед. Укуп на ду жи на ко ло се ка у ста ни ци из но -
си 70.224 ме та ра. На под руч ју ста ни це на ла зи
се чак 175 скрет ни ца и ве о ма мно го сиг на ла.

Пр ви ин фор ма ци о ни си стем за пра ће ње те -
рет них ко ла у ста ни ци Бе о град – Ран жир на на -
пра вљен је 1980. го ди не.

Го ди не 1978. у скло пу Ран жир не ста ни це Бе -
о град из гра ђен је ко на чи ште „Же ле зни чар“ са
74 дво кре вет не со бе и три апарт ма на, као и ве -
ли ким ре сто ра ном. Тај обје кат је не ка да слу жио
за сме штај же ле знич ких рад ни ка, а са да слу жи
за сме штај уче ни ка Же ле знич ке тех нич ке шко ле
у Бе о гра ду. 

Го ди не 1980. на пра вље но је по стро је ње за
на ми ре ње ди зел ло ко мо ти ва го ри вом.

Ја ну а ра 1977. го ди не са ра дом по чи ње ло ко -
мо тив ски де по „15. април“, та ко ђе у скло пу Ран -
жир не ста ни це Бе о град. Сер вис ло ко мо ти ва са
ра дом по чи ње 1979. го ди не ка да је за вр ше на
ње го ва град ња.

За ни мљи во је то да је де по „15. април“, у са -
рад њи са же ле знич ким рад ни ци ма из сер ви са,
ура дио ре монт елек трич не ло ко мо ти ве 441 –

320 ко ја је упа ла у Лим ско је зе ро – из ву че на је
из је зе ра, до ву че на у де по, а по том је оспо со -
бље на (у три пу та кра ћем ро ку и за тро ду пло
ма ње нов ца не го што су та да ра ди ли ре мон те -
ри).

Да нас, по сле 43 го ди не „рад ног ста жа“ ове
ста ни це, мо же се са по но сом ре ћи да је ова
Ран жир на ста ни ца Бе о град и да нас јед на од
нај ве ћих ран жир них ста ни ца ју го и сточ не Евро -
пе, и да је ова ста ни ца и да нас ста ни ца са нај -
ви ше ран жи ра ња те рет них во зо ва у Ср би ји.

Усло ви ра да у ста ни ци су, због до тра ја ло сти
си сте ма, мањ ка из вр шног осо бља и че стих кра -
ђа, ве о ма оте жа ни, али вред ни и мар љи ви рад -
ни ци се тру де да сво је по сло ве оба вља ју што
бо ље и са ве сни је, упр кос по ме ну тим по те шко -
ћа ма.

Бит но је по ме ну ти и то да је не дав но, у скло -
пу Ран жир не ста ни це Бе о град, отво рен но ви,
нај са вре ме ни ји, пот под ни струг за об ра ду ве на -
ца бан да жа на ло ко мо ти ва ма, мо тор ним во зо -
ви ма, те рет ним и пут нич ким ко ли ма.

По ред овог, не дав но је у кол ској ра ди о ни ци,
ко ја је та ко ђе у скло пу ста ни це, ин ста ли ран но -
ви са вре ме ни струг.

Вељ ко Ве сић

RAN@IRNA STANICA BEOGRAD
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U ор га ни за ци ји Од бо ра Сек ци је же на
ЈСО СТП, 9. но вем бра, три де се так же -
на упри ли чи ле су из лет у Са ра је во.

Са ра је во, глав ни град Фе де ра ци је Бо сне и
Хер це го ви не је нај ве ћи урба ни, кул тур ни и еко -
ном ски цен тар. Пре ма по след њим про це на ма
има око 430 хи ља да ста нов ни ка. Кроз град про -
ти че ре ка Ми љац ка, а у не по сред ној бли зи ни
гра да је из во ри ште ре ке Бо сне. Град Са ра је во,
се ди ште је нај ве ће висо ко школ ске уста но ве у
зе мљи, Уни вер зи те та Са ра је во, као и ни за по зо -
ри шних ку ћа, му зе ја и кул тур них ин сти ту ци ја.

Пут ни це су се оку пи ле ис пред хо те ла Кон ти -
нен тал у 23 и 30 ча со ва. Ноћ на во жња ка Са ра -
је ву, са ус пут ним за др жа ва њи ма. До ла зак у Са -
ра је во је био у ра ним ју тар њим са ти ма. Усле ди -
ла је пр ва ју тар ња ме ра клиjска ка фа, а по том
па но рам ско раз гле да ње гра да. Они ко ји су би ли
у Са ра је ву мо гли су да ево ци ра ју успо ме не, на
пе ри од уназад два де сет и ви ше го ди на.

Ко ле ги ни це ко ји ма је ово пр ви су срет са гра -
дом ви де ле су: Ступ, Али па ши но по ље, Гр ба ви -
цу, Ма ри јин Двор, Скенде ри ју, мо сто ве на Ми -
љац ки, На род но по зо ри ште, Град ску већ ни цу,
Инат ку ћу, Ба шчар ши ју, Трг Се биљ, Ка зан џи лук,

Ба шчар ши ју, Џа ми ју из 16 ве ка, Пра во слав ну
цр кву, Си на го гу ...

На кон па но рам ског оби ла ска Са ра је ва усле -
ди ло је сло бод но вре ме за шет њу и ин ди ви ду -
ал не ак тив но сти. Од ла ском на Ба шчар ши ју усле -
ди ло је пра во осве же ње. То је био га стро ном ски
рај за са да већ по ма ло умор не пут ни це. Све ко -
ле ги ни це су про ба ле ори ги нал не Са ра јев ске пи -
те и не за о би ла зне Ба шчар шиј ске ће ва пе, ту фа -
хи је, ба кла ве и раз не дру ге ђа ко ни је. Ни је се
мо гла за о би ћи ни пра ва тур ска ка фа из фил џа -
на.

Усле дио је и не из бе жни део пу то ва ња, шо -
пинг. Умор је не стао у трен ока, ула ском у тр жни
цен тар. Ку по ва ли су се суве ни ри, а ве ћи на пут -
ни ца је ту по че ла да пла ни ра по нов ни до ла зак у
Са ра је во.

Дан је бр зо про ле тео, умор ни је пред ста вљао
ни ка кве про бле ме пут ни ца ма, ко је су од мор на -
шле у ауто бу су при по врат ку за Бе о град.

По до ла ску у Бе о град, до го ве но је да се уско -
ро пла ни ра но во пу то ва ње, уз на по ме ну да су
ко ле ги ни це са ме финан си ра ле овај из лет.

Сне жа на Сол до

СЕК ЦИ ЈЕ ЖЕ НА ЈСО СТП

GASTRONOMSKI RAJ NA
BA[^AR[IJI
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^EFJRIZMI

^edomir J. MiTi}

M У на шем пред у зе ћу ме ђу људ ски од но си су на за вид ном ни воу –
сва ко не ком на не че му за ви ди.

M Због ло шег ста ња Лај ко вач ке пру ге, и Ми ле је пре стао да иде по
њој.

M Су шти на на шег ци ља је – да до ђе мо до ци ља.
MШто ре че пе сник: „Што да бу де мо дру ги, кад мо же мо да бу де мо

пр ви“.
M Та кви смо ми: Кад пла че мо, пла че мо да ни ко не ви ди, а кад се

сме је мо, сме је мо се да ви де сви.
M Ху ли га ни ма ни ка ко да ста не мо на пут, они увек иду стран пу ти цом.
M И по ли ти чар и мо да раз ми шља ју исто – ка ко што ду же да тра ју.
M Та ко је то код нас: Жи ви мо са мо да пре жи ви мо.
M Та кви смо ми: Зна ње нам је не до вољ но – а по на ша ње нео д го вор но.
M Бра те не раз у мем фо ру – да бо ље ко му ни ци ра мо са стран ци ма, не го са на ши ма.
M У Ср би ји ста ње ре дов но: Не за по сле ност рас те, при ма ња сто је, а це не ра сту ли ра сту.
MШто ре че пе сник: „Тек је ју тро, а на ма већ па да мрак“.
M По ште но ку пио ди пло му, по ште но пла тио рад но ме сто, по ште но до био от каз као тех -

но ло шки ви шак – та ко је то код нас све по ште но.
MШто ре че пе сник: „Увек је леп ше та мо не где, не го ов де“.
M Пре ки ну ли смо да жи ви мо од да нас до су тра, и уоп ште ме ни ви ше ни је ја сно, ка ко ми

и да ље жи ви мо.

Z A N I M Q I V O S T I

@E LE ZNI ̂ KE ZANIMQIVOSTI
Pri pre mio: Vla di mir Ra do je vi}

¯ Steva Magazinovi}, {ef `elezni~kog saobra}aja SD@ bio je organizator prvog
{trajka Srpskih `elezni~ara.

¯ Beogradski radnici organizovali su 21. i 22. aprila 1920. godine {trajk soli-
darnosti sa `elezni~arima i brodarima.
¯ @elezni~ki muzej u Beogradu osnovan je 1. februara 1951. godine sa zadatkom da

prikupqa, sre|uje, izla`e, odr`ava i ~uva predmete i dokumenta koja se odnose na
istoriju `eleznica. Muzej je sme{ten u zgradi @eleznica Srbije, izgra|ene 1931.
godine, koja je i sama muzejski eksponat.
¯ @elezni~ki muzej otvoren je 30. aprila 1953. godine izlo`bom „Kroz istoriju

`eleznica“.
¯@elezni~ka saobra}ajna {kola osnovana je 1922. godine u Beogradu.
¯ Savez dru{tava `elezni~ara Srbije za borbu protiv alkoholizma osnovan je

sredinom maja1956. godine.
¯ Dragica Ugarkovi}, ~lanica beogradske `elezni~ke direkcije bila je mis

Jugoslavije za 1933. godinu.
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Na sednici odr`anoj 18.11.2013.godine, Komisija za fond solidarnosti radnika donela je slede}u:

O D L U K U
1. Odobravaju se pozajmice ~lanovima S@S-a, za mesec NOVEMBAR 2013. godine po spiskovima
dostavqenim iz JSO-a i to:

2. Spiskovi JSO-a su sastavni deo ove odluke.

R. broj NAZIV JSO BROJ POZAJMICA IZNOS

1. JSO STP 212 4.220.000,00

2. JSO ZOP 147 2.960.000,00

3. JSO ZOVS 186 3.720.000,00

4. JSO ETP 87 1.740.000,00

5. JSO UP-ZS 57 1.140.000,00

6. JSO TKS 56 1.120.000,00

7. JSO VV 55 1.100.000,00

U K U P N O: 800 16.000.000,00

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI

MILANOVI] SLOBODAN

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE

MIRKO LAZI]

PREDSEDNIK
KOMISIJE FONDA SOLIDARNOSTI

MILANOVI] SLOBODAN

PREDSEDNIK
SINDIKATA @ELEZNI^ARA SRBIJE

MIRKO LAZI]

SINDIKAT  @ELEZNI^ARA  SRBIJE
KOMISIJA ZA FOND SOLIDARNOSTI RADNIKA

Odobrena solidarna bespovratna nov~ana pomo} za NOVEMBAR 2013. godine, na sastanku odr`anom 18.11.2013. godine.

R.broj Po ~lanu Ime i prezime JSO Iznos

1. 4.4 Крстић Миодраг ЕТП Косово Поље 10.000,00

2. 4.4 Арва Јожеф ЗОВС Кикинда 2.000,00

3. 4.4 Марковић Мићко УПЗС НСП Лапово 15.000,00

4. 4.4 Срећо Златиборка УПЗС НСП Пожаревац 8.500,00

5. 4.3 Марковић Славица ВВ Београд 17.500,00

6. 4.4 Попара Надица ВВ Београд 4.000,00

7. 4.5 Антић Даринка ЗОП Ср. Митровица 13.000,00

8. 4.4 Фодор Љубица СТП ОКП Београд 8.500,00

9. 4.3 Јокић Срба СТП Београд 15.000,00

10. 4.3 Крнчевић Мехмедин СТП Београд 15.000,00

U K U P N O: 108.500,00
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