


ПОСЛЕДЊА ВЕСТ

PRE POTPISIVAWA SPORAZUMA
ПОДРШКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ ФЕДЕРАЦИЈА ТРАНСПОРТНИХ РАДНИКА (ЕТФ И ИТФ) У

НАСТОЈАЊИМА СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ ДА СЕ ПОСЛОДАВАЦ ОБАВЕЖЕ НА УСПОСТАВ-
ЉАЊЕ ПУНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА И ПОШТОВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕСМЕТАНО СИН-

ДИКАЛНО ДЕЛОВАЊЕ

У решавању проблема насталих са послодавцем због изостанка социјалног дијалога и онемогућавања
права на рад и несметано деловање, Синдикат железничара Србије се за помоћ и подршку обратио Европској
федерацији транспортних радника (ЕТФ) и Светској федерацији транспортних радника (ИТФ), чији је пуно-
правни члан, као и представницима Европске Уније у Србији. 

Од наведених институција добили смо пуну подршку у борби за остваривање елементарних права на син-
дикално деловање, о чему су директно обавештени генерални директор „Железнице Србије“ а.д, Влада
Републике Србије, Канцеларија за европске интеграције и шеф делегације Европске Уније у Србији.

ЕТФ и ИТФ од Синдиката железничара Србије очекују информацију о томе да ли је успостављен прави
социјални дијалог са послодавцем и да ли су створени услови за потпун и несметан рад и синдикално дело-
вање, о чему ћемо их известити до краја фебруара 2014. године.

У наставку вам преносимо писма ЕТФ и ИТФ у оригиналној верзији и превод.
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ETF – Evropska Federacija Transportnih Radnika
Generalni Sekretar 
Eduardo Chagas
Za: Gospodina Dragoljuba Simonovića
Generalnog Direktora
Železnice Srbije ad, 
11000 Beograd
dragoljub.simonovic@srbrail.rs
Brisel, 5. februar 2014.

Poštovani gospodine Simonoviću,

Evropska Federacija Transportnih Radnika je priznata od strane evropskih institucija kao glavni nosilac interesa za
sva pitanja u vezi sa transportnom politikom, zapošljavanjem i socijalnim pitanjima u svim vidovima prevoza. Već
dugi niz godina smo angažovani u železničkom sektoru u okviru korisnog socijalnog dijaloga sa svojim evropskim
socijalnim partnerom, Zajednicom Evropskih Železničkih i Infrastrukturnih Kompanija (CER) u okviru institu-
cionalizovanog socijalnog dijaloga u Evropi.
Naš član, Sindikat Železničara Srbije (SŽS) nas je obavestio da traje konflikt između sindikata i Železnica Srbije uz
ukidanje prava na korišćenje prostorija u upravnoj zgradi kompanije a ima i pritužbi od strane sindikata da kom-
panija vrši pritisak na članove sindikata koji su zaposleni u kompaniji na pozicijama srednjeg menadžmenta da
napuste sindikalno članstvo.
Ova informacija nam stiže u trenutku kada smo odlučili da u okviru železničkog evropskog socijalnog dijaloga orga-
nizujemo zajednički CER/ETF projekat za države Jugoistočne Evrope i to Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i sada,
članicu Evropske Unije, Hrvatsku.
Uz ove sporazume, zajedničke preporuke i projekte koje smo zaključili u prošlom periodu, evropski partneri u soci-
jalnom dijalogu su uvek pokušavali da obaveste železničke socijalne partnere u novim državama članicama
Evropske Unije i državama kandidatima u početnoj fazi o evropskom socijalnom dijalogu a mi smo pokušali da bol-
je razumemo železnički sektor i organizovanje socijalnog dijaloga u tim državama. 
Deo zajedničkog CER/ETF projekta je poseta tim državama i organizovanje zajedničkih sastanaka sa menadžmen-
tom železničkih kompanija, članica CER-a i sindikata koji su članovi ETF-a. Naša želja je da posetimo Srbiju i
Železnice Srbije 26. ili 27. marta 2014. Po mojim informacijama direktor za ljudske resurse u vašoj kompaniji je
obavešten o ovoj planiranoj poseti.
Informacija koju smo primili od strane našeg člana nas je još više zabrinula. Mi vas podstičemo da učinite sve kako
bi se što pre pronašlo zadovoljavajuće i miroljubivo rešenje za ovaj sukob.

S poštovanjem,
Eduardo Chagas Sabine Trier
ETF Generalni Sekretar ETF Zamenica Generalnog Sekretara

ETF European Transport Workers’ Federation
Fédération Européenne des Travailleurs des Transports

Europäische Transportarbeiter-Föderation
Federación Europea de los Trabajadores del Transporte

Galerie Agora,
Rue du Marché aux Herbes 105, Bte 11
B-1000 Brussels
Telephone +32 2 285 46 60
Fax +32 2 280 08 17
Email: etf@etf-europe.org
www.etf-europe.org
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ITF 
Međunarodna Federacija Transportnih Radnika

Za: Gdin Tomislav Nikolić
Predsednik Republike Srbije 
11 000 Beograd
Andrićev Venac 1

Gdin Dragoljub Simonović
Generalni Direktor
Železnice Srbije ad
11 000 Beograd
Nemanjina 6

Gdin Aleksandar Antić
Ministar Saobraćaja u Vladi Republike Srbije
11 000 Beograd
Nemanjina 22-26

Poštovana Gospodo,

Socijalni dijalog u kompaniji Železnice Srbije ad

U ime 4.5 miliona transportnih radnika koje predstavlja Međunarodna Federacija Transportnih Radnika (ITF) širom sveta, želeli
bismo da izrazimo svoju podršku kolegama u Srbiji, Sindikatu Železničara Srbije, zbog nepostojanja socijalnog dijaloga sa
menadžmentom Železnica Srbije ad.
ITF je obavešten da je 18. novembra kompanija uručila obaveštenje sindikatu da mora da se preseli iz svojih kancelarija, koje je
na osnovu Zakona o Radu i Članu 122 Kolektivnog Ugovora u Železnicama Srbije, sindikat koristio za svoj redovni rad i
aktivnosti (i to više od 20 godina), a prostorije se nalaze u upravnoj zgradi kompanije u Beogradu. Sindikat je pozvao Generalnog
Direktora na hitan sastanak kako bi se pokušalo naći rešenje za ovaj problem, ali on nije prihvatio takav predlog i 6. decembra
2013. godine, sindikalnim predstavnicima je zabranjen ulaz u svoje kancelarije.
Kompanija je takođe izvršila pritisak na članove sindikata koji se nalaze na pozicijama srednjeg menadžmenta da istupe iz
sindikalnog članstva.
Kao rezultat ovakvih aktivnosti, Sindikat Železničara Srbije će održati protest ispred upravne zgrade Železnica Srbije ad, 6.feb-
ruara 2014. godine.
ITF i njegove sindikalne podružnice železničke transportne industrije iz celog sveta u potpunosti podržavaju ovaj protest i pozi-
vaju kompaniju da se uključi u ovaj bitan socijalni dijalog kako bi se rešili aktuelni problemi i potvrdila prava članova sindikata
u skladu sa ILO Konvencijama (Međunarodna organizacija rada) 87 i 98, Ustavom Republike Srbije i Zakonom o Radu
Republike Srbije (Članovi 18 i 19).
S poštovanjem,

Stiven Koton 
Aktuelni Generalni Sekretar

ZA: Gdin Ivica Dačić
Predsednik Vlade Republike Srbije

Gdin Majkl Devenport, Novi Beograd
Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji

Gdin Nebojša Stefanović
Predsednik Narodne Skupštine Republike Srbije

Gdin Aleksandar Vučić
Prvi Potpredsednik Vlade Republike Srbije

Dr. Tanja Miščević
Šef u pregovorima za pristupanje Evropskoj Uniji

Sindikat Železničara Srbije      
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DONETO RE[EWE SUDA –
OMOGU]EN POVRATAK U RADNE

PROSTORIJE
Након обавештења послодавца да до 22.11.2013. године,
Синдикат железничара Србије мора да се исели из радних
просторија у пословној згради „Железнице Србије“ а.д. и
практичне забране уласка и рада у просторијама, која је
уследила 06.12.2013. године, у циљу остваривања основног
права на рад и деловање, Синдикат железничара Србије је
упутио тужбу Првом основном суду у Београду.

Први основни суд донео је решење којим је усвојен
захтев СЖС за доношење привремене мере, тако да је
послодавцу наложено да Синдикату железничара Србије
омогући повратак у радне просторије, односно да их
преда у државину.
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Tеме двадесет четврте редовне седнице
Републичког одбора Синдиката железничара
Србије, одржане 27. децембра, биле су

посвећене активностима СЖС између две седнице,
и активностима Већа СССС и СЖС по питању
Закона о раду.

Председник СЖС, Мирко Лазић говорећи о
активностима, истакао је да је Председништво
спровело одлуке донете на предходној седници
РО.

Допис, који је СЖС упутио председнику
Републике Србије, поводом дешавања у
предузећу и односа генералног директора према
СЖС; када је реч о забрани рада у просторијама

СЖС у пословној згради, као и због недостатка
социјалног дијалога. Председник Републике
одговорио је, као и председник Владе, да је то у
надлежности ресорних министарстава.

Председник Већа СССС Љубисав Орбовић,
у два наврата тражио је састанак са првим
потпредседником Владе. Међутим, до састанка
није дошло истакао је Лазић.

Када је реч о дешавањима у предузећу и
даље нема никаквих информација и сарадње,
због већ познатог, једностраног и самовољног
поступања генералног директора.

До 9. јануара 2014. године биће одржан
састанак три репрезентативна синдиката. Следи
обилазак терена, седнице ЈСО и до 25. јануара
седница РО на којој ће се донети конкретне
одлуке о даљим акцијама СЖС, све у циљу
отпочињања социјалног дијалога и учешћа
репрезентативних синдиката у решавању свих
питања од интереса за запослене.

Већина учесника у дискусији сагласна је да
је неопходно конкретизовати акције, да оваква
ситуација никуда не води. У том циљу,

предложено је организовање конференције за
штампу али и сарадња са адекватним
електронским и писаним медијима.

Све ове активности морају се ускладити са
активностима које спроводи Веће СССС и УГС
„Независност“, по питању организације протеста
поводом нацрта Закона о раду.

РО СЖС, подржава све активности синдикалних
централа, јер су оне усмерене на заштиту права
запослених, које ће им, ако предложени Закон
буде усвојен, бити у многоме ускраћене.

Две синдикалне централе планирају
организацију прикупљања, десет хиљада потписа,
против уласка нацрта Закона о раду у
Скупштинску процедуру, као и једночасовне
штрајкове упозорења, блокаде у већим
градовима. За крај јануара планиран је генерални
протест у Београду.

На седници је председник СЖС уручио ручне
часовнике досадашњим члановима РО, Снежани
Солдо, Радовану Шкорићу и Мирославу
Крњајском, који су отишли у пензију.

В.Радојевић

РО СЖС

JEDNOSTRANOST I SAMOVOQA
Конкретизовати акције. Већа заступљеност у електронским и писаним медијима.
Протести и штрајкови

Радован Шкорић, Снежана Солдо, Мирослав КрњајскиРадован Шкорић, Снежана Солдо, Мирослав Крњајски
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РО СЖС

OTRE@WEWE U INTERESU ZAPOSLENIH
Неопходан заједнички дијалог. Послодавац прихвата део кривице због непостојања социјалног
дијалога. Заједнички, у интересу запослених. Лични интерес или интерес организације

Oд прве овогодишње, а двадесет пете ре-
довне седнице Републичког одбора,
много тога се очекивало. Шта се добило,

време ће показати.
На самом почетку седнице, изненађење за

све присутне. Коначно седници РО присуствује
представник послодавца.

Наиме, седници је присуствовао Негосав Тео-
филовић, директор Дирекције за превоз.

На самом почетку седнице председник СЖС
Мирко Лазић, констатовао је да седници РО при-
суствује 33 члана РО. Остали нису присутни
због тога што нису добили одобрење од непо-
средних руководилаца.

Председник СЖС упитао је Теофиловића, за-
што и поред потписаног телеграма, руководиоци
на терену, не дозвољавају присуство седницама,
што није у складу са чл.124. КУ, чиме се блокира
рад синдиката? Самим тим, констатовао је Лазић,
не поштује се ни поглавље 10. КУ.

Теофиловић је одговорио да је упознат са ситуа-
цијом на терену, да су неспоразуми настали кривицом,
како је рекао - и синдиката и пословодства.

Теофиловић је даље нагласио, да шефови
чворова морају да издају налоге за синдикалне ак-
тивности, ако се телеграми пошаљу на време.

Нико неће бити смењен, рекао је он, ако је
члан синдиката. У том контексту упућени су до-
писи, од стране директора дирекција за инфра-
структуру и директора дирекција за превоз, свим
руководиоцима на терену.

„У случају да је неко смењен са руководећег

места само зато што је члан синдиката, нека се
јави мени лично“, нагласио је Теофиловић. Он
је још истакао да ће, убудуће, долазити на све
седнице РО, али и на седнице одбора ЈСО.

Генерални секретар СЖС, Предраг Спасић,
истакао је да су се проблеми нагомилали. Један
од разлога јесте у чињеници да послодавац није
у последњих годину дана уважио ниједан допис
СЖС са основним циљем да се успостави бар
минимум сарадње.

Немогуће је да су шефови чворова измислили
или својевољно наредили да се до одређеног
нивоа руководећег кадра ишчлане из синдиката,
нагласио је Спасић.

„Поред тога, донет је план пословања, не
знамо докле се стигло са реструктурирањем,
шта је са систематизацијом, стимулативним от-
премнинама, пријемом радника и још многим
питањима од значаја, како за запослене тако и
за предузеће“, рекао је Спасић? 

Он је истакао и примере сарадње: премијер
Дачић разговара са синдикатом полиције, мини-
стар Љајић разговара са синдикатом ПТТ, и уз
то потписује нови КУ.

Сви учесници у дискусији, једногласни су у
оцени да је изгубљено доста драгоценог времена
и да је крајње време да се крене у решавање
нагомиланих проблема.

Поред тога, дискутанти су истакли  конкретне
случајеве кршења Колективног уговора, самовоље
појединих руководилаца, али и злоупотребе
имена генералног директора и његових најближих
сарадника. Наиме, у циљу добијања репрезен-
тативности, појединци иду по терену и уцењују
запослене. Ако не потпишу приступницу, речено
им је да ће имати последице, с обзиром да иза
њих стоји генерални директор.

Поједини руководиоци не издају налоге или
их дају без права на дневницу и путне трошкове.
Има случајева, поједини руководиоци неће ни
да издају налог.
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Даље, када је реч о исељењу из пословне
зграде, из ње је исељен СЖС, и то из „ПОДРУМА“,
док је синдикат Независност, са једва 200 и
нешто чланова, остао у згради. Још се уз то
јавно хвали како је синдикат пословодства.

Постоји проблем код пријема и распоређивања
радника у појединим делатностима, речено је
на седници.

Један, лако решив проблем, константно скреће
пажњу на свим седницама, уз то доприноси
стварању лоших међуљудских односа - накнада
за прековремени рад.

Свако има своје тумачење, када је прековремени
рад у питању. Има фаворизованих делатности.
Некима се фонд прековремених сати неаргумен-
товано смањује, некима повећава. Док се „неко“
игра, радници испаштају. Наравно, ко би други?!

Охрабрујућа је изјава Теофиловића, да се
сав прековремени рад плати и да се исти не
сме злоупотребљавати. Немогуће је укинути га,
зато што нема довољно извршилаца.

У 12 часова и 17 минута, настао је тајац и не-
верица - на седницу долази генерални директор
Драгољуб Симоновић.

Председник СЖС је поздравио директора и
упознао га са током седнице, уз питање - зашто
до сада није било разговора?

Симоновић, поздрављајући присутне, истако
је да присутан број чланова РО довољно говори
о снази и озбиљности СЖС.

У даљем излагању, он је говорио о наслеђеним
проблемима и успесима новог руководства.

Када је реч о синдикатима и насталим про-
блемима на релацији директор – синдикати, Си-
моновић је истакао да је основни проблем у

осионом понашању појединих синдикалних ли-
дера.

У наставку, Симоновић је рекао да је прича о
7.000 вишка измишљена и да се не боји никаквих
разговора.

„Кадрирање од стране синдикалних лидера,
је завршена прича“, кадегоричан је генерални
директор.

Симоновић је даље рекао да су поједини
синдикални лидери већ годинама на функцијама,
па се попставља питање, шта су и колико урадили
за чланство, а колико за себе? Рекао је да су
поједини синдикални лидери добили станове од
предузећа, да имају приватна предузећа и још
много тога.

Он је даље рекао да је пред нама болан пут
реструктурирања. Алармантна је ситуација и
када је реч о старосној структури запослених у
извршним службама. Нагласио је да од 1. јуна
иде нова реорганизација предузећа.

Симоновић је позвао синдикат да заједно са

пословодством формира мешовиту комисију и
да се крене са израдом новог Колективног уго-
вора.

Драган Ранђеловић је констатовао да је до
разговора требало да дође пре годину дана и
да данас не би имали проблеме које имамо. По-
звао је директора да јавно именује синдикалне
лидере који имају приватне фирме?

Ранђеловић је даље истакао да СЖС никада
није кадрирао, такође и да је убеђивао раднике
да не подносе тужбе по основу сменског рада.
Шта је по том питању радио Перица Ђорђевић?
Да ли је на регуларан начин његов синдикат
стекао репрезентативност?

Слободан Максимовић је такође захтевао од
директора да јавно презентује имена фирми и
ко их од синдикалаца поседује, имена синдика-
лаца који су кадрирали, као и износ примања
синдикалних лидера. Ранђеловић замера то што
послодавац није анексом КУ понудио укидање
бенифиција синдикалцима.

Братислав Минић је рекао да се делимично
слаже са директором. Синдикат није крив што
се користе услуге „Желтурист“-а (хотел Београд)
и да СЖС не бежи од уштеда.

Минић је даље истакао проблеме у Сектору
за ТКП, када је реч о старосној структури. Кратко
се осврнуо на смену шефа за ТКП Београд и
именовање новог. Указао је и на уцене од стране
новоизабраног лидера синдиката Независност,
Вучковића, који се крије иза леђа генералног
директора.

И остали дискутанти су негодовали на уцене
појединих синдикалаца који се скривају иза по-
словодства.

Директору су постављана питања која су се од-
носила на: редовитост исплата зарада, преквали-
фикације, вишак запослених и пријем у радни
однос деце умрлих или погинулих радника.



13Decembar 2013./Januar 2014.

„Зараде ће бити редовно исплаћиване, а када
су отпремнине у питању“, рекао је Симоновић, „ту
има проблема. Од Владе смо тражили средства за
социјални програм за 2000 запослених. Међутим
због недовољног броја извршилаца у извршним
службама, мора се водити рачуна приликом давања
сагласности за добровољни одлазак“.

Када је реч о преквалификацијама, њих ће
бити, наставио је он. Ко буде прихватио, радиће,
ко не прихвати, добиће отказ. Приоритет приликом
запошљавања имаће деца преминулих или по-
гинулих радника, као и деца осталих железничара,
нагласио је генерални директор.

После информације о спроведеном штрајку
упозорења, водила се расправа по питању орга-
низације протеста.

Наиме, по одлуци РО са 24. редовне седнице,
којом је Председништво СЖС овлашћено, да
спроведе даље активности са друга два репре-
зентативна синдиката, а у циљу успостављања
социјалног дијалога на релацији синдикати – по-
слодавац, председништва сва три репрезента-
тивна синдиката донела су одлуку о организацији
протеста 6. фебруара у Београду.

После ове информације, а пре преласка на

разраду детаља организације протеста, уследило
је изјашњавање ЈСО.

Хладан туш, на самом почетку, изазвао је
став ЈСО ЗОВС да се одустаје од протеста. Исти
став заузела је и ЈСО ГД.

Било је бурних реакција и дискусија, што је најбит-
није, на демократском и цивилизованом нивоу.

Из дискусија произилази логичан закључак,
а то је да се на многа питања морају у што
скорије време дати јасни и конкретни одговори.

Драган Ранђеловић је предложио да се
протест до даљег замрзне, а Душан Василић
је закључио да је неопходно заказати ван-
редну седницу РО, али и Скупштину СЖС,
како би се решили стари и новонастали про-
блеми у СЖС.

Како год, анализа свеукупне ситуације на
свим нивоима синдикалног организовања је
преко потребна.

Нико нема права да се игра са интересима
чланства и са угледом организације којој припада,
зарад личних интереса.

Владимир Радојевић

www.SZS-RAIlSyN.oRGwww.SZS-RAIlSyN.oRG
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Београд, 4. фебруар 2014.

Републички одбор Синдиката железничара Србије донео је 04.02.2014. године одлуку о отказивању
протеста, заказаног за 06.02.2014. године, с обзиром да је од стране генералног директора „Железнице
Србије“ а.д, Драгољуба Симоновића, изражена спремност за успостављање социјалног дијалога, поштовање
Закона, Колективног уговора и општих аката Друштва, што је био и основни разлог за заказивање протеста.

Истовремено, са генералним директором је потписан Споразум о међусобној сарадњи, којим су дефинисани
сви захтеви Синдиката железничара Србије за успостављање социјалног дијалога, поштовање законских
прописа и општих аката послодавца и учествовање Синдиката железничара Србије у свим активностима од
значаја за економско-социјални положај запослених.

REPUBLI^KI ODBOR DONEO ODLUKU O OTKAZIVAWU
PROTESTA, ZAKAZANOG ZA 06.02.2014. GODINE
Потписан Споразум са генералним директором „Железнице Србије“ а.д.

Decembar 2013./Januar 2014.
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POTPISAN ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA 
ZA PERIOD JANUAR – MART 2014. GODINE



Dевета редовна седница Одбора ЈСО била
је уједно и последња у 2013. години. Уме-
сто свечаног карактера она је одржана у

изузетно радној атмосфери. СЖС мора да задржи
лидерску позицију, речено је у закључку седнице
Одбора.

Седници Одбора присуствовао је и председник
СЖС Мирко Лазић. Он је у уводном излагању пред-
очио присутнима какав је, тренутно, однос између
синдиката и пословодства. Синдикати траже смену
генералног директора, јер су урађене велике ма-
хинације у предузећу, рекао је Лазић. Уосталом,
нагласио је он, и Скупштина „Железница Србије“
једногласно је прихватила преиспитивање посло-
вања и рада генералног директора. СЖС није
никада имао овако радикалан став према посло-
водству. Ако се смени генерални директор, СЖС
ће одмах у старту имати такав став према новом
директору, рекао је Лазић у наставку излагања.

СЖС неће прихватити исељење у Савску и
тражи примену КУ, у погледу регулисања услова и
рада синдиката у предузећу. Ми смо тренутно у
Милоша Поцерца, уз сагласност Већа ССС, рекао је
председник СЖС. Можемо ми и овако да функцио-
нишемо, али тражимо примену потписаног, рекао
је он.

У наставку седнице, Радомир Радусин, рекао је
да се мора наступати радикално према пословодству.
Нема стајања, треба ићи до краја.

Душко Кунић питао је, шта то хоћемо сада,
много каснимо, када се већ зна да ће генерални
директор бити смењен? Било је повода да се још
пре реагује. Људи све то виде на терену. Време
пролази, нико не реагује. Летаргија је у руководству

СЖС. Одговорио је Лазић речима, да није никада
касно и да генерални директор изазива ексцес, јер
је наредио усменим путем да се иселимо из наших
просторија. Нема победника у овој причи. Морамо
искористити снагу Већа ССС у овој ситуацији, рекао
је он.

СЖС већ дуже времена има синдикалну утакмицу
унутар себе, рекао је Вукомир Божанић, и додао
да оваква ситуација намеће озбиљност на синди-
калној сцени. Не треба нико да нас води, СЖС
треба да има лидерску позицију. Са радикализацијом
односа треба бити опрезан, јер је друштвени тре-
нутак такав, наставио је Божанић и закључио дис-
кусију речима, да радници размишљају само о рад-
ном месту.

На крају дискусије, закључено је да СЖС мора
задржати лидерску позицију и вршити стални при-
тисак на пословодство у циљу поштовања Колек-
тивног уговора.

На седници су представници Синдикалне орга-
низације Београд затражили отписивање или про-
лонгирање плаћања обавеза према ЈСО, које је
оставила бивша председница Жељка Заклан. За-
кључено је да отписа дуговања не може бити и да
је потребно да представници београдске органи-
зације синдиката поднесу кривичну пријаву за „не-
наменско трошење чланарине и подизање и тро-
шење туђих дневница“. 

Душан Василић
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ЈСО ЗС УП

I POSLOVODSTVO I SINDIKATI 
U SVOJIM ROVOVIMA
Синдикати траже смену генералног директора. За СЖС неприхватљиво исељење из
просторија. Радикализација односа између синдиката и пословодства намеће озбиљност
на синдикалној сцени
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Pрва овогодишња седница Одбора ЈСО
одржана је са тематиком наставка лоших
односа између послодавца и синдиката.

Као резултат таквог стања синдикати су заказали
штрајк упозорења и протест испред зграде пред-
узећа за смену генералног директора.

Уводно излагање на седници дао је председник
ЈСО Радомир Радусин, који је рекао да дијалога
између синдиката и послодавца и даље нема.
Стање је све горе. Нацрт Закона о раду је врло
неповољан за запослене и зато ће радници ући
у једносатни штрајк упозорења, рекао је Радусин.
Никаквих информација о стању у предузећу не-
мамо. Организујемо састанке синдиката по чво-
ровима да видимо како радници размишљају и
да ли су за радикализацију односа према посло-
давцу, рекао је он.

У дискусији која је уследила речено је да је
потребно све учинити како Закон о раду не би
ишао на штету радника. Истакнуто је да има
простора за преговоре у вези неких одредби,
али, да поједине одребе Закона нису уопште
прихватљиве. Из тог разлога чланови Одбора
ЈСО подржавају једносатни штрајк упозорења у
одбрани права запослених. СЖС мора да узме
активно учешће, у оквиру Већа ССС, у креирању
и доношењу Закона о раду.

У оквиру дискусије о односима синдиката и
пословодства у „Железницама Србије“, речено
је, да уколико дође до протеста испред Управне

зграде, потребно је да присуствују сви представ-
ници синдиката. Такође је исказано да је потребно
јасно издефинисати разлоге за смену генералног
директора. Поставило се питање, зашто су син-
дикати до сада ћутали и ништа нису предузимали?
Ни досадашњи директори нису ништа урадили
добро за предузеће, али се није протестовало?
Да ли протест решава проблеме и како даље?
Тражи се од целокупног чланства да буду апо-
литични у целој овој лошој стуацији, и за посло-
водство и по синдикате. 

Синдикати до сада нису радили „синдикалне
ствари“, ово је моменат да се покаже ко може,
или, ко не може. У руководству синдиката мора
да се деси „промаја“, то је више него очигледно,
речено је у наставку дискусије. На крају ове дис-
кусије речено је да ће представници синдиката
и чланство бити благовремено обавештени о
свим активностима које ће бити планиране у
циљу разрешења „рата“ између синдиката и по-
словодства.

У другом делу седнице чланови Одбора су
разматрали финансијски извештај са Тематске
конференције радника ЈСО, који је усвојен без
примедби.

Душан Василић

ЈСО ЗС УП

NASTAVAK RADIKALNIH POTEZA
И даље нема дијалога. Наставак радикализације односа између послодавца и синдиката.
Да ли протест решава проблеме и како даље? Синдикална „промаја“
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Sедница Одбора СЖС чвора Рума одржана
је са тематиком заоштрених односа између
послодавца и синдиката.

Томислав Опанковић, председник Одбора није
присуствовао седници због обавеза на радном
месту, па је седницом председавао Горан Мар-
ковић. Он је у уводном излагању дао реч Јасминку
Пијетловићу, заменику председника СЖС.

Пијетловић је предочио присутнима генезу
дешавања међусобних спорења око Закона
о раду и заоштравања односа на релацији:
синдикати-пословодство „Железница Србије“.
Он је рекао да је нацрт Закона о раду повучен
из процедуре, али да ће и поред таквог
потеза радници ући у једносатни штрајк упо-
зорења. Нагласио је да запослени на желез-
ници не треба да се посебно истичу и праве
неадекватне потезе који би ишли на штету
запослених. Једосатни штрајк упозорења
треба да покаже одлучност запослених у
очувању права, рекао је он. 

Пијетловић је рекао да је битно да се запослени
и представници синдиката одазову на протест 6.
фебруара, који су заказали синдикати на желез-
ници, за смену генералног директора Драгољуба
Симоновића. Он је навео да је у шест тачака са-
жето све оно што се захтева протестом.

У наставку седнице чланови Одбора и
остали присутни рекли су да су наведени
захтеви за смену генералног директора- већ
стари захтеви .  Речено је да су захтеви
уопштени и да морају бити конкретизовани
како би запослени знали прави циљ протеста.

Овај чвор већ неколико година инсистира
на решавању неких питања, али, до сада
ништа није решено. Просто речено, обећања
се не испуњавају. Долазили су из руководства
СЖС, ништа није решено. Тражи се одговор-
ност и смена руководства СЖС.

Пијетловић је одговорио да се зна поступак
за смене у СЖС а да је овде сада реч о смени ге-
нералног директора. На то су дискутанти репли-
цирали речима да ће се „тражити смена и руко-
водства синдиката и пословодства железнице“.
Како можемо тражити смену генералног дирек-
тора, а не можемо председника СЖС, питано је
на крају?

Дискутанти су истакли да је присутан страх и
застрашивање радника од стране појединих ру-
ководилаца. Међутим, речено је да чланство
мора сачувати СЖС као институцију, руководства
ћемо мењати али синдикат мора да опстане,
речено је.

Код дискутаната је била дилема: чланство ће
протестовати, али мора да се зна, како и шта
даље и зашто је заказан протест, а да још није
одржана седница Републичког одбора, питали
су присутни?

На крају седнице, Одбор је прихватио не-
опходност организовања протеста уз уважа-
вање свих саговорника који су дали примедбе
на ток и начин протеста, као и пуно ангажо-
вање и одговорност руководства СЖС.

Д.В.

ОДБОР СЖС ЧВОРА РУМА

PROTEST I ODGOVORNOST
Достојанствено у штрајк упозорења. Чвор већ годинама истиче захтеве за одговорност
руководстава предузећа и синдиката
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Fедерација европских транспортних рад-
ника (ЕТФ) је, у оквиру пројекта који
финансира Европска Унија, организо-

вала у Паризу (16. и 17. децембра) Конференцију
под називом "ТРАН-МАПС: СИНДИКАТИ ИЗ ОБЛА-
СТИ САОБРАЋАЈА СИНДИКАЛИЗУЈУ КАДРОВЕ".

Педесет седам учесника, делегација из два-
десет земаља чланица ЕУ, земаља кандидата
(БРЈ Македонија, Исланд, Црна Гора, Србија, Тур-
ска) и потенцијалних земаља кандидата. Пред-
ставници Синдиката железничара Србије, Милорад
Вемић, Слободан Максимовић, чинили су деле-
гацију Србије. 

Конференцију је отворио Eduardo Chagas
(ETF), презентирајући говорнике и пројекте, од-
носно теме ове конференције:

- Синдикализовање кадрова
- Родна (не)равноправност; жене-раднице и

жене-кадрови (руководиоци)
- Млади дипломци
Andreas Hasle (HK Trafik&Jernbon - Данска) је

отворио прву тему - СИНДИКАЛИЗОВАЊЕ
КАДРОВА и говорио о дефиницији, концепту и
функцији "кадрова".

Све је више разлога (у већини случајева, не-
гативне последице објективне одговорности) због
којих део руководећег кадра (менаџмента) има
потребу да приступи неком синдикату. 

Било је потребно направити студију, односно,
ЕТФ је морао имати опште прихваћену дефиницију,
која би се једноставно могла користити, без потребе
за прилагођавањем у специфичним ситуацијама,
да би се приступило синдикализовању кадрова.

Неопходно је да се кадрови, менаџери могу
идентификовати са описом свог положаја у овој
дефиницији.

Овај рад се бави питањем криминализације
руководећег и стручног особља у главним секто-
рима транспорта у Европи. Термин,"криминали-
зација" подразумева истрагу и / или покретање
судског поступка против руководећег и стручног
особља, на основу којег су у потпуности или де-
лимично одговорни за несрећу, варнредни догађај,
квази-ванредни догађај или извештај. У том сми-
слу, "руководеће и стручно особље" ће подразу-
мевати запослене који заузимају ниже, средње и
високе менаџерске позиције у бродарским ком-
панијама, као и професионалаце (пилоти авиона,
оператери контроле ваздушног саобраћаја, мор-
нара, возача камиона и машиновођа). Истражи-
вања ЕТФ ће се фокусирати на неким примерима
криминализације тих кадрова и у сваком сектору
ће бити испитан на конкретним и специфичним
питањима и у том контексту сугерисати предлоге
за деловање синдиката у тражењу решења да се
помогне погођеним кадровима.

РОДНА (НЕ)РАВНОПРАВНОСТ – Савремено
радно право, засновано на конвенцијама Међу-
народне организације рада, промовише равно-
правност жена на раду и поставља пред посло-
давце неке специфичне захтеве у погледу за-
пошљавања и рада жена. Практична примена
ових захтева је веома различита и оставља пуно
простора за унапређење положаја жена на раду. 

Студија ЕТФ на ову тему је исход једногодиш-
њег истраживања и прикупљања релевантних

ETF – EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ - (1)

SINDIKATI IZ OBLASTI SAOBRA]AJA
SINDIKALIZUJU KADROVE
Конференција TRAN-MAPS у Паризу
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материјала који ће се користити за едукацију о
родној равноправности (координација европских
социјалних партнера у оквиру сектора европског
социјалног дијалога и уз финансијску подршку
европске комисије).

Овај пројекат има за циљ припрему транс-
портних синдиката у подстицању (жена) рад-
ница за рад у сектору саобраћаја, да пружи
преглед свих сегмената из перспективе за-
послених жена и да олакша размену добре
праксе у области једнаких могућности и ин-
теграције жена у саобраћајном сектору, посебно
у техничким занимањима.

МЛАДИ ДИПЛОМЦИ - Већина политичких
иницијатива ЕУ које се односе на младе, углавном
је фокусирана на борбу против незапослености
и / или социјалне искључености. Ова тема је на
дневном реду Европске уније од усвајања Ев-
ропске стратегије запошљавања 1998. године.
интегрисана је у Лисабонској стратегији и део је
стратегије ЕВРОПА 2020. Европски политички
приступи се нарочито баве проблемом тржишта
рада и препрекама са којима се суочавају млади
људи у смислу неадекватних формација (обуча-
вања) или недостатак квалификација за послове
које нуде компаније.

Озбиљност овог проблема огледа се у томе
што је постао водећа тема свих дебата и поли-
тичких акција држава чланица ЕУ, у борби против
незапослености.

Иако су млади дипломци у бољој позицији
од младих са нижим образовањем и они се су-
очавају са значајним препрекама за улазак у
такмичарско тржиште рада Уније, што каракте-
рише хетерогеност (разнородност) и фрагмен-
тацију (дељење,уситњавање). Они морају градити
своје каријере уговорима и условима запошља-
вања који, генерално, не фаворизују њихово на-
предовање.

Неки синдикати имају тенденцију да виде
раднике са нижим квалификацијама, као чла-
нове које је лакше "регрутовати" од оних рад-
ника чија каријера би их, у будућности, могла
довести да постану менаџери и тако се нађу
"са друге стране".

Често, синдикати имају потешкоћа да разумеју
интересне групације којима припадају запослени
са високим  квалификацијама, јер нису упознати
са структурама и комуникационим каналима син-
диката, као што су састанци, скупштине итд.
Они се чешће ослањају на нове медије и друшт-
вене мреже.

Сама природа синдиката је да се фокусира
на колективно преговарање, колективне уговоре
и користи које могу бенефицирати, првенствено
њихови чланови. Стога им није лако да при-
лагоде свој приступ регрутовању младих про-
фесионалаца.

Синдикати морају почети процес рефлексије
о томе како да се пронађе начин и привуче ова
група радника. Колективно преговарање може
бити неадекватно, али циљане кампање могу
побољшати комуникацију са одређеним групама,
као што су :

• Млади дипломци који траже свој први по-
сао

• Млади професионалци са искуством и про-
фесионалном каријером испред себе

• Млади директори пред својим првим одго-
ворностима

Остаје на синдикатима да пруже овим група-
цијама услуге и синдикално окружење које одго-
вара њиховим очекивањима.

Вера Арсенијевић
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Kратко је трајало затишје, врло кратко.
Док је постојала опасност да појединци
из пословодства одлете, били су мањи од

маковог зрна, само да опстану. А онда су ваљда
схватили да синдикати не желе да воде кадровску
политику. И не треба да воде, није препоручљиво
да синдикалци „кроје“ пословодство. И само што

се није осушило мастило на потписаном Спора-
зуму, достављено је Упутство за примену по-
главља X „Услови за рад синдиката Колективног
уговора ЈП „Железница Србије“. И, гле чуда, јед-
нострано, без консултација са другом страном,
потписником Колективног уговора, даје се ту-
мачење. Онако како неком одговара. А ко то хоће
баш тако? Ко то хоће у држави Србији да забрани
синдикате?

Уосталом, како другачије тумачити чл. 6. на-
веденог Упутства, који гласи: „Овлашћени пред-
ставник органа синдиката има право да у редовно
радно време заказује седнице органа синдиката,
које на годишњем нивоу не могу трајати дуже
од 12. сати“

Како тумачити чл. 8. поменутог Упутства, које
гласи: „Седнице органа синдиката које нису за-
казане у складу са чл. 6. овог Упутства, организују
се у слободно време“.

Очито је да су неки из пословодства осетили
„да су јаки“, да могу да раде шта хоће, рачунајући
на „вечност“. Вероватно им је неко рекао, тамо
неко, да имају њихову подршку? Кога, и чију
подршку? Вероватно заборављајући на ону, да
све кратко траје, а посебно, умишљени и

непромишљени. Можда су осетили да би могло,
сада када су синдикати били максимално толе-
рантни, искористили прилику за обрачун, с ким
и против кога? Против радника и њихових ос-
новних права, против егзистенције радника и
њихових породица. А ко дирне у породицу и
њихову егзистенцију, много ризикује. Можда су
појединци у својим мислима, ко зна где, па за-
боравили где живе и од кога зависе. Ма ко да их
хушка, гура, замлаћује сулудим идејама, неће
то баш тако моћи, друшкане!

Светска економска криза добрано је захва-
тила и државу Србију, многи желе да је иско-
ристе за „рашчишћавање и прављење реда и
реза“. Напред наведено очито показује тај
тренд, уз заборавност неких да батина има
два краја. Како протумачити бахато понашање
појединих директора и директорчића, који су
под плаштом назови политике, која наводно
стоји иза њих. Шта, зар није прошло време
партијске државе или се оно поново враћа или
пак можда ствара? Било како било, очито су
неки схватили да су они власт, а таквима се
она обије о главу. Било би добро, и више од
тога, да се таквих странке клоне, да не каљају
углед који имају у бирачком телу. То су они ,
који иду тамо, где се може „нешто мазнути на
брзину“. Очито има неко ко стоји на путу, не

могу да раде како су замислили. Овако ће пре-
бацити пажњу на синдикално поље да би на
споредном колосеку „дрпили“ што се још може.
Није ни чудо, ко је још за нешто одговарао?

ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

POSLODAVAC UKINUO SINDIKATE
У прилог односима између пословодства и синдиката, свих ових месеци, подсећам
читаоце шта сам писао за СИЖЕ бр. 150. у јулу 2009. године када је било „забрањено“
писати на овакав начин против послодавца. Текст преносим у целини
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Према томе, господо драга, неће проћи. Неће
проћи кршење Устава, Закона о раду и Колек-
тивног уговора који је потписао и послодавац.
Значи, партнерски однос, колико год да се некоме
можда такав однос не свиђа. Процедура је јасна
и децидна, онај ко није задовољан нечим што је
потписао, треба да покрене иницијативу за про-
мену, а не да тумачи на начин како му се нешто
свиђа. Много је жеља, али и са друге стране. По-
тписано има снагу све док се нешто другачије не
потпише, а ту се пита и друга страна, зар не?

Господо драга, ако наставите тако да се пона-
шате, нећете дуго трајати, јер ће о свему овоме
бити обавештени сви они који су „изнад вас“, у

које се кунете, да стоје иза вас, а није истина.
Немојте после рећи, како није фер од нас, како
износимо „прљав веш“. Први сте почели, не тра-
жимо „рат“, ми смо за сарадњу, ако желите. Ако
пак не желите сарадњу, неки ће морати да „од-
лете“. Синдикати неће и не треба да воде кадровску
политику, али они који крше већ потписано, неће
моћи да опстану, јер ће их „они горе“ обрисати
као непожељне „који руше лик и дело партије“.

Наравоученије: ако изнесемо „прљав веш“ -
„летеће перје“. 

Душан Василић

Sа малим закашњењем, ових дана коначно
добисмо одговор на традиционално пи-
тање које се годинама уназад намеће, када

у предузећу дође до промене послодавца: да ли
ће се изнедрити неки нови синдикат или ко ће се
први додворити новом послодавцу?

Овога пута, до формирања новог синдиката
није дошло, већ је пронађен погодан. Ништа
чудно за наше прилике.

Од доласка новог директора на чело предузећа,
нема сарадње са синдикатима. Било је неких
више формалних контаката али до конкретне
сарадње нажалост није дошло.

Социјалног дијалога нема. Запослени су за-
бринути и неинформисани. Послодавац не жели
никакав контак са синдикатима, али да ли је баш
тако?

Није на одмет да се мало подсетимо.
Генерални директор, први контакт, уприличио

је са малим синдикатима и лидером једног до
недавно, репрезентативног синдиката, који је,
уз пут буди речено, формиран у време претходног
послодавца, наравно, по директиви партије.

Нема ту ништа чудног и нелогичног. Посло-
давац је, вероватно, пре тога све ставио на
кантар и коначно се определио.

Пронађен је погодан синдикат, вероватно по
препоруци неких, такозваних, синдикалних ли-
дерчића, од сијасет малих синдиката које су
формирали зарад личних интереса.

Е, ти мали лидерчићи су рак - рана синдикалног
покрета уопште, да не говоримо о синдикалној

сцени у нашем предузећу.
Тим, назови синдикалцима, основни циљ бав-

љења синдикатом је лични интерес. Да је тако,
говоре и чињенице.

Примера ради, имамо случај да је један од
тих лидерчића доласком новог послодавца нашао
ухлебљење за сина, ћерку, кажу и снајку. Уз то,
себе и своје синдикално - партијске другове удо-
мио је у пословној згради са добрим коефицијен-
том, Захваљујући пријатељству са челним човеком
предузећа.

Напред изречена тврдња има упориште у чи-
њеници да се дотични тиме јавно хвали.

Да његовој бахатости и саможивости нема
краја, сведочи и чињеница да је првих дана
Нове године ставио на лед свог дугогодишњег
пријатеља, колегу и синдикалног лидера, зарад
личних интереса, јер његовој похлепи и егоизму
нема краја.

Ништа чудно није и да за остварење својих
планова користи и појединце из руководеће
структуре предузећа.

Да је тако, сведочи и писмо његовог, до не-
давно председника, који је у међувремену поднео
оставку, под притиском свог непосредног руко-
водиоца - који је морао да поступи по наређењу.

То наређење односило се да дотични мора да
пређе на одређено време у синдикат који је из-
губио репрезентативност, док се не заврши си-
туација око утврђивања репрезентативности.

Када смо код фамозне репрезентативности,
морамо се вратити и на начин и поступак, Одбора

ЛИЧНИ СТАВ

POSTUPI PO NARE\EWU!
Послодавац пронашао погодног лидера. Игре бахатих лидерчића. Издаја зарад личног
интереса.Ропство и диктатура узима маха
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за утврђивање репрезентативности, који је по-
слодавац формирао.

Наиме, заказана седница коју је сазвао пред-
седник Одбора, отказана је, наводно, због про-
цедуралних разлога. Основни разлог је био ку-
повина времена, јер господи је требало још 400
чланова, да би добили репрезентативност.

Отишло се још корак даље.
Ових дана, на терен је стигла препорука

челног човека предузећа о исчлањењу из син-
диката запослених који су на руководећим радним
местима: шефови, помоћници шефова, али и
надзорници, пословође, бригадири итд.

Шта је основни циљ ове препоруке, то веро-
ватно само он зна? Реално гледано, тај шеф или
ти шефови само на папиру неће бити чланови
синдиката, а у стварности?.

По тој логици, препоруци требало би и сви
директори, министри, председници и потпред-
седници да се исчлане из партија.

Запослени су збуњени, па отуда и питања?
Куда то води? Чему све то? Јасно је и врапцима
на грани!

Угушити синдикални покрет, а основни циљ
је, оставити радника без икакве заштите на
милост и немилост послодавцу.

Колико знам, ропство је било саставни део
разних култура током историје, међутим, послед-
њих пар стотина година, сматра се неприхват-
љивим и нехуманим.

Уз ропство, диктатура као и тиранија су по-
стојали у прошлости. Нажалост, постоје и данас.

Једно је сигурно, све се слама о радничку и
сељачку грбачу.

П.С. Ако се неко препознао, немо да се љути.
Знам, истина највише боли, али много тога боли
и искрене и поштене људе.

В.Р
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Pоступак измена и допуна Закона о раду при-
води се крају и поред тога што се још увек
не назире могућност усаглашавања ставова:

државних органа, послодаваца и синдиката.
Представници власти(државе) и послодаваца

настоје да убеде јавност у ваљаност предложеног
Закона, за који се они залажу и да је у интересу
целе земље. Синдикати тврде супротно.

Предложене измене Закона о раду ујединиле су
две највеће репрезентативне синдикалне централе:
Савез самосталних синдиката Србије и УГС „Неза-
висност“.

Лидери СССС и УГС „Независност“ сматрају
да је постојећи Закон о раду добар, међутим, не
спроводи се. Уз то, надлежни још увек нису дали
образложење о неопходности измена.

Најављене јавне расправае у Новом Саду и
Крагујевцу, нису одржане јер представника
државе није било, што је довело до протесних
окупљања.

После протеста у Новом Саду, СССС и УГС
„Независност“, 23. децембра 2013. године орга-
низовали су протестни скуп и у Крагујевцу.

Синдикат железничара Србије, узео је активно
учешће у протестним скуповима, тако је део
Председништва и синдикалних активиста СЖС
из новосадског чвора учествовао на скупу у
Новом Саду, 20. децембра 2013.године.

Протестном скупу у Крагујевцу присуствовао је
председник СЖС Мирко Лазић, чланови председ-
ништва: Марјан Јанковић и Радомир Радусин, као и
синдикални активисти СЖС краљевачког чвора.

Југослав Ристић, председник већа ССС Кра-
гујевца, рекао је да је предложени Закон из-
дајнички и антинародни, јер се доноси ван наше
земље, нема представника Владе, нема јавне

расправе, ово је велеиздаја радника и народа.
Председник Већа СССС Љубисав Орбовић на-

гласио да су идејни творци предложеног закона
ММФ и Америчка комора, док су представници
наше власти, марионете.

Предложени Закон омогућава флексибилно от-
пуштање. То је удар на најсиромашније, на нашу
децу и наша покољења, истакао је Орбовић.

Председник УГС „Независност“, Бранислав Чанак
истакао је да представника власти на јавној расправи
нема, јер не поштују никога или поштују само себе.

Предложени Закон писан је ван Србије. Аутори
су га написали и рекли – „’ајде мали, примените
га“. Уз то, у предложеном Закону нема ни слова
у интересу запослених, нагласио је Чанак.

Милан Грујић председник синдиката запос-
лених у комунално-стамбеној делатности Србије,
позвао је све грађане Србије, средства јавног
информисања и невладине организације да се
пробуде и кажу „НЕ“ неоколонијализму.

Са овог протестног скупа послата је штафета
Влади Републике Србије са јасном поруком да рад-
ници нису жртве. Ако се усвоји Закон какав се
предлаже, Влада ће раднике прогласити жртвама.

В. Радојевић

ПРОТЕСТ У КРАГУЈЕВЦУ

FLEKSIBILNO PO RADNI^KOJ GRBA^I
Постојећи Закон о раду је добар, али се не спроводи. Отказане јавне расправе. СЖС на
протестним скуповима
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Nебројенопутасмописалионедостаткурадника
уизвршној служби. Међутим, натосемалоили
уопште није обраћала пажња. Превасходно је

наглашаванокаконаже-
лезници има вишка рад-
ника. Указивало се на то
дасевишак, којипосвим
анализама постоји, не
може лоцирати у струк-
тури радника који уче-
ствују у „непосредној
производњи“. Нико не
спори да су нам за мо-
дерну железницу која се
уклапа у европске стан-
дарде потребни високо
обучени и стручни кад-
рови, алионикојидобро
познају суштину функ-
ционисањажелезничког
саобраћаја. На почетку
могараданажелезници, превишедеценија, говорили
су ми као младом отправнику возова да се воз подра-
зумева од чела локомотиве до завршног сигнала и да
нико нема право да својата заслуге „да би без њега
све стало, да воз не би ишао“. Врло брзо сам схватио
ову велику истину и никада нисам ниподаштавао рад,
рецимо чистача скретница, који се брине да она буде
функционалнаилиопходарапругекојиблаговремено
може да уочи недостатке на колосеку и спречи не-
срећу. Наравнодастручњациизразнихобластиморају
квалитетно осмислити ред вожње, направити комер-
цијално ваљане и исплативе уговоре, извршити на-
бавку одговарајућих возних и вучених средстава која
одговарају нашим потребама, односно потребама ко-
минтената. Међутим, све док се не уграде техничко
технолошкарешења, некоскретницумораручнопре-
бацити, вагоне правилно заквачити, обавити неопхо-
дан маневарски рад и масу послова који захтевају ан-
гажовање људског фактора. Предуго би трајало
набрајати, а вероватно је и непотребно, јер је овај
чланак упућен пре свега железничарима који су доб-
рим делом упознати са специфичношћу посла на же-
лезници, шта је све потребно урадити да би један воз
био спреман за полазак и уредно отпремљен. То се и
због тога наше предузеће сматра комплексном и сло-
женом делатношћу. 

Конкретно пишући о радницима и дешавањима
у чвору Суботица, наводио сам, како је последњих

неколико година железницу напустио велики број
радника, што неминовним природним одливом, што
привучени чињеницом да су нуђене варијанте по-

пуларног „узимања
еура“, те су и у том
светлу видели могућ-
ностдаљегживљења.
Као што би природно
требало да свако, пре
свега гледау сопстве-
но двориште, убрзо
смо схватили и не-
пријатно осетили на
својој кожи да је рад-
ника све мање а да
техничко-технолошка
решења не могу ефи-
касно да надоместе
њихово одсуство или
да су напросто пла-
нирана, алинеиспро-

ведена у дело. Иако, као што руководство воли да
нагласи, обим рада се на сву срећу повећава, што
нажалост због општег друштвено-економског окру-
жења не осећамо, али врло добро примећујемо да
радимо више, да је олако прихваћена чињеница
„један извршилац – више задатака“. До одређене
мере се то наравно може усвојити и применити али
на жалост човек је сачињен од крви и меса и онолико
руку и ногу колико му је Бог подарио, а по природним
– физичким законима не може бити на два места ис-
товремено. Ужурбаноскакањес једноградног задатка
на други може довести у питање квалитет урађеног,
а самим тим, како безбедност саобраћаја тако и без-
бедност самог човека, за кога је неко некада рекао
да је наше највеће богатсво. 

Не желим овом приликом да пишем о пријему
радника са оваквом или онаквом (не)стручном спре-
мом, или је условљен партијском припадношћу,
већ да напишем пар речи о пријему петорице ом-
ладинаца у чвору Суботица који су пре тачно две
године завршили курс за СТР.Курс је организовала
железница за потребе предузећа на територији
Србије. Када су се средином децембра појавили у
школској просторији да, под вођством школског
инструктора Мирка Буторца, почну са теоријском
припремом рад под надзором за занимање манев-
ристе и скретничара, осетило се узбуђење и радост
међу будућим колегама. Свесни су стари превејани

MANEVRISTI I SKRETNI^ARI 
PODMLADILI SASTAV



S иниша Игњатовић, Јовица Илијић и
Љубиша Динић на челу са Томицом
Ђорђевићем помоћником шефа Сек-

ције ЗОВС за вучена возила, уз пуно зала-
гања и труда, успели су да локомотиви се-
рије 162-004 поново врате прави изглед и
сјај. Наравно није изостала ни подршка ше-
фова Секција ЗОВС и вуче возова, који су
обезбедили скромна финансијска средства
да би се овај посао одрадио.

Иначе, локомотива серије 162-004 произведена
је 1881 године у WLF (Wiener Lokomotiv Fabrik) у
Бечу - Аустрија, имала је снагу од 20КС (155кW)
и постизала је брзину 45 km/h.

Ова лепотица коришћена је за путнички и те-
ретни саобраћај. Са њом се возио и краљ Милан
и Краљица Наталија 7. маја 1884. године, на ре-
лацији од Смедерева до Ниша, долазећи на за-
седање Народне скупштине.

Последње радне дане имала је у Доњем Ад-
ровцу 1974. године, а затим је пребачена у нишку
ложионицу 1976. године.

Ово је друга репарирана локомотива коју је
урадила радионица ове Секције. Прва је била
лок.серије 62-095 у станици Прокупље, а која ће
бити следећа, видећемо на пролеће.

Горан Ђорђевић
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вукови, да се од ових момака не може и не треба
очекивати чудо. Проћи ће још пуно месеци, да не
кажем година, док не постану спретни и виспрени
за извршење задатака који их очекују. Међутим,
видела се искра у њиховим очима и пуно срце
среће и задовољства што су након вишегодишњег
рада привремено-повремених послова „на црно“
добили прилику да раде „прави“ посао. Да бих из-
бегао злураде језике, одмах ћу нагласити да су све
то „железничка деца“ која су прошла одговарајућу
обуку, односно, стручну оспособљеност и психо-
физичке прегледе. Не треба да буде срамота то

што су неки од њих трећа или чак четврта генерација
железничара, пошто се у неким другим срединама
са поносом истичу адвокати или лекари са генера-
цијским педигреом. Нажалост код нас се и ово, као
и неке друге вредности извитоперило, па се по
аутоматизму подразумевају „везе и везице“. Подсетио
бих да се у житу кукољ лако и брзо препозна. Па
живи били и видели колико ће се овде изнедрити
правих, радних железничара.

Звонимир Мишић

NOVI SJAJ STARIH LOKOMOTIVA
Да се нашим радницима околина у којој раде, може учинити још лепшом, а уједно да
се заштити и очува од даљег пропадања некадашњи возни парк српских државних
железница, доказали су радници секције ЗОВС Ниш, који су урадили репарацију
локомотиве серије 162-004
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K ако се ближи овај „свети“ женски дан,
крену наклапања о његовој потреби и
сврсисходности. И то питање постав-

љају искључиво жене. Крене се од тога да
сваки дан у години жени мора бити 8. март, да
завређује пажњу и поштовање 365 дана, а не
само један, како је поражавајуће да нас се јед-
ном годишње сете муж, дете и шеф, а да је
свих осталих дана њима празник. Неко и од-
бија поклон из емпатије и солидарности, јер
неће баш све жене на овом свету бити обасуте
пажњом. Или пак, зашто би се уопште обеле-
жавао Дан жена? Где је ту и Дан мушкараца,
19. новембар о којем нико не говори, а камоли
прославља?! 

И тако, свако је у праву за себе, а овај
празник и даље живи.

А сећам се како је тај дан изгледао у оно
социјалистичко време. 

Заправо, никада то није био један дан. Не-
како се растегао на бар три проведена у шо-
пингу у Риму или неком другом велеграду. 

У најмању руку, пао је Трст. 
Фирма обезбеди аутобус, потрпају се жене,

па на пут. 
Опустоше се радње, обнови гардероба, муж

код куће већ искусно наручује већи ципелар. 
Пар тзв. „костима“, пар блузица, нека јакна

– иде пролеће, ма може и бунда за следећу
сезону. Па онда ципеле, чизме, кратке, дугачке,

пета ова, пета она. И неки пар фармерки.
Пртљажник аутобуса буде мали, шофер се
хвата за главу, ал’ Председник синдиката зна
да све мора да се понесе! Макар још један
аутобус ангажовали, макар он ишао пешке.
Јер, ко ће се замерати гомили жена, па још на
њихов дан.

Учитељици и наставницама смо носили по
цвет, букет или саксију. Они који су волели да
буду примећени, у шушкаве папире паковаше
парфеме, а понеко у онај бели, дебели што је
стајао на каси самопослуге – 200 грама Ц кафе
и шећер у коцке. Хорски честитамо, па онда
станемо у ред да се изљубимо са дотичним об-
разовним ауторитетом и тако од учионице до
учионице, од сале до зборнице. 

Кад већ није нерадни дан, да га бар свечано
и нерадно проведемо, а и ко би смео да нам
замери кад су све жене овог света на нашој
страни!?

Данас шопинг тура нема, учитељицини бу-
кети све мањи, а поклон-честитке све „тање“. 

Ипак, деца воле да макар нешто нацртају
својим мама, теткама, бакама. 

Они мало сналажљивији скупљају данима
кусур од ужине, па купе неки поклончић.

И јаче половине ће према машти и могућ-
ностима обрадовати своје даме.

Макар, „резервацијом“ троседа у дневној,
уз загрљај и романтични филм.

8. MART U NAJAVI
Жене чине 66 посто радне снаге, поизводе 55 посто хране, и све то за ¼ глобалног
прихода и власништво над некретнинама од 1 посто... 

Припремила: Вера Арсенијевић
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^EFJRIZMI

^edomir J. MiTi}

M Што рече песник: „Идем да видим, да ли ћу нешто да видим.“
M Тако је то код нас: Очекивања велика, године тешке, а резултати

никакви.
M Да би човек данас преживео – принуђен је да се бави издајом.
M Поштовани родитељи, право време за васпитање ваше деце је -

одмах.
M Зашто смо напустили програм „брзе пруге“? Па, зато што у Европу

желимо да уђемо корак по корак.
M Поштен човек: Опљачкао банку, вратио дугове и пријавио се полицији – све поштено.
M Тај лик никада није дао своју реч – све из страха да је не погази.
M Деца имају своје фазоне и форе, а родитељи имају – своје бриге и море.
M На говор мржње ставили су тачку. Сада се само олајавају путем медија.
M Србија је обећана земља – сви јој нешто обећавају.
M Господо, будите спокојни. То што су они изјавили о вама не мисле тако – они о вама

мисле много горе.
M Господо нисмо ми од јуче – ми вама само тако изгледамо.
M Једни немају ово, други немају оно, у просеку – нико ништа нема.
M Талентована деца имају свој таленат. Остала деца имају – све што им треба за живот.
M Како хулиганима да станемо на пут? Никако – они увек иду странпутицом.

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

ZNA^AJNI DATUMI
Pri pre mio: Vla di mir Ra do je vi}

¯ Музеј Николе Тесле у Београду, основан је 5.децембра 1952.године. 
¯ У Лондону је 10. децембра 1868. године укључен је први семафор на свету.
¯ Српски математичар Милутин Миланковић, умро је 12. децембра 1958.године.
¯ Михајло Пупин, српски физичар и проналазач, рођен је 9. октобра 1854. године у
банатском селу Идвор.

¯ Народни музеј у Београду, основан је 4.септембра 1844. године.
¯ Зграда железничке станице у Београду, отворена је 20. августа 1884. године.
¯ Прва великошколска установа у Србији, отворена је 31. августа 1808. године у
Београду.

¯ Први грађански законик у Србији, проглашен је 25. марта 1844. године.
¯ У Врњачкој Бањи, 1.јула 1868. године, основана је прва српска туристичка
организација.

¯ Српски физичар и проналазач Никола Тесла, рођен је 10. јула 1856. године у
Смиљанима, у Лици, 

¯ Прва агенција за запошљавање почела је да ради у Паризу, 4.јула 1631. године.
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   16.12.2013 ,      

    
      

1.     ,    2013. ,  
       : 
     

  209 4.180.000,00 
  148 2.960.000,00 
  187 3.740.000,00 
  88 1.760.000,00 
 -  59 1.180.000,00 
  55 1.100.000,00 
  54 1.000.080,00 

 800 16.000.000,00 
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         17.01.2014. ,     
,    

           
1.     - ,    2014. ,  

     : 
. .      

1.   208 4.160.000,00
2.   148 2.960.000,00
3.    188 3.760.000,00
4.   87 1.740.000,00
5.  -  59 1.180.000,00
6.   55 1.100.000,00
7.   55 1.100.000,00

 : 800 16.000.000,00

    2.          . 
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