
www.szs-railsyn.org

ЛИСТ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ • ГОДИНА Х Х • ДЕЦЕМБАР 2016 • БРОЈ 210I

СЖС ПОДРЖАВА ДОБРОВОЉНО ИЗЈАШЊАВАЊЕСЖС ПОДРЖАВА ДОБРОВОЉНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ

ДЕСЕТА, ЈУБИЛАРНА СЛАВА ПРЕГЛЕДАЧА КОЛАДЕСЕТА, ЈУБИЛАРНА СЛАВА ПРЕГЛЕДАЧА КОЛА

ИНФОРМАТИВНА БЛОКАДАИНФОРМАТИВНА БЛОКАДА

33

99

 12 12

стр.стр.

стр.стр.

стр.стр.



22

OSTATI ILI NE?

РЕЧ УРЕДНИКА

ове зиме иста дилема – остати 
или отићи из предузећа? Дого-Iвором синдиката и премијера о 

обезбеђивању 240 евра по години стажа за 
решавање вишка запослених путем от-
премнина, наше колеге примењују све рас-
положиве математичке операције на би ли 
са наведеном цифром по години стажа 
успели да заокруже свој (финансијски) 
план.

Договореном цифром, за очекивати је да 
ће се и више запослених одлучити за от-
премнину, што би предузећима из желез-
ничког сектора омогућило да на безболан 
начин реализују План реструктурирања  
2015 - 2020. година (стратешки план кон-
султантске куће Планет) на који је Влада 
Србије дала сагласност.

Овим планом предвиђено је да, на крају 
ове године, српске железнице напусти 2700-
3000 радника.

У протеклих 16 година српске железнице 
су оствариле највеће резултате у области 
решавања вишка запослених међу свим 
јавним предузећима у Србији, а читав про-
цес одвијао се без социјалних тензија, 
штрајкова и протеста, што није био случај 
у другим предузећима.

Одласком великог броја запослених, још 
више ће се отежати одржавање редови-
тости железничког саобраћаја.

Тренутан број извршилаца у секцијама и 
организационим јединицама је недовољан и 
захтева велике напоре у свакодневним по-
словима.

Поред отпремнина и новчаних накнада,   
у процесу реструктурирања предузећа по-
кушало се са концептом предузетништва, 
односно самозапошљавања, али то није за-
живело. Стога је неопходно, у наредном пе-
риоду више обратити пажњу на ову опцију.

И у области преквалификације и доквали-
фикације запослених за занимања која су 
неопходна у процесу железничког саобра-
ћаја, такође није било планираних ефеката.

Од 2000. до 2016. године железницу је на-
пустило око 18000 радника, али финансијске 
ефекте (обећано повећање зарада) запосле-
ни нису осетили. 

Оно што нам дају на кашичицу недовољ-
но је да пратимо повећање трошкова жи-
вота и пређемо тај фамозни праг просечних 
примања у Републици.

Несумњиво је да је железница највише 
урадила и одмакла у реструктурирању, али 
да би се изградио један одрживи систем који 
ће бити способан за тржишно такмичење 
потребно је још много труда свих учесника у 
процесу, као и много боља сарадња и ува-
жавање.

Синдикат железничара Србије никада 
није кочио процес, већ је увек био конструк-
тивни сарадник.

Мора се сачувати човек – радник и желе-
знички систем.

Срећан Вам железничари Божић и Нова 
година. Желим Вам срећну и здраву 2017. 
годину и да празнике проведете у здрављу и 
весељу са својим породицама и пријате-
љима.

ПРЕДСЕДНИК СЖС
Драган Ранђеловић 
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оцијални програм, избори у СЖС, 
отпис позајмица и дуг према пресуди, Sбиле су главне теме седме редовне 

седнице Главног одбора Синдиката желез-
ничара Србије, одржане у Београду 23. 
новембра ове године.

Председник СЖС, Драган Ранђеловић, 
упознао је присутне са током разговора 
представника репрезентативних синдиката 
са председником Владе Републике Србије, 
Александром Вучићем.

Ранђеловић је истако да је премијер 
исказао позитиван став о синдикатима на 
железници и да су кооперативни.

Резултат разговора огледа се у чињеници 
да је постигнут договор, да висина отпрем-
нина буде 240 евра по години стажа и 
повећање плата од два одсто.

Следе састанци са појединим министар-
ствима, како би се све усагласило, а потом 
следи изјашњавање запослених за добро-
вољни одлазак путем отпремнина.

После изјашњавања биће познато колико 
ће запослених напустити предузећа. Број до 
2700 запослених колико мора отићи из 
предузећа надоместиће се технолошким 
вишком који ће бити исказан после бодо-
вања .

Оно што је добро, када је реч о бодовању 
по основу радног учинка, јесте да су непо-
средни руководиоци у обавези да доставе 
писмено образложње.

Свим запосленима који се буду изјаснили 
за добровољни одлазак, радни однос преста-
је 26. децембра 2016. године, како би имали 
времена да се пријаве код националне 
службе за запошљавање.

Исплата отпремнина предвиђена је са 
исплатом зараде за децембар.

Учесници у дискусијама највише замер-
ки имали су на то да је договорени износ 
отпремнине мали, да је прво требало да се 
заврши са изјашњавањем, па тек онда ураде 
систематизације.

S@S PODR@AVA DOBROVOQNO
IZJA[WAVAWE

Поред тога, нејасно је под којим ће усло-
вима отићи они који буду вишак у некој 
наредној систематизацији, до које ће веро-
ватно доћи током наредне године.

Став репрезентативних синдиката био је 
да ове године са железнице оде само 
онолико запослених колико се добровољно 
изјасни. Међутим, тај предлог нису подржа-
ли директори на самом састанку са предста-
вницима ресорног министарства, иако су 
пре тога делили мишљење синдиката.

У другом делу седнице, доста полемике 
изазвали су термини за спровођење ванре-
дних избора у СЖС:

највећи проблем су рокови , поготову 
када је реч о изборима који се морају спрове-
сти у новоформираним ЈСО. 

Изборе је неопходно спровести у пред-
виђеном року како би се од Нове године 
почело са применом новог Статута СЖС.

Новонастала ситуација је производ недо-
вољне ажурности носилаца функција. Али, 
стиче се утисак да је оваква, могло би се 
рећи, специфична ситуација настала због 
сукоба две струје, где се једној журило, а 
друга је желела да све остане по старом.

Поред тога, несхватљиво је да ниједан 
ниво синдикалног организовања није ускла-
дио Правила о раду са новим Статутом.

Највећи проблем је у чињеници да се све 
ради по оној народној - лако ћемо, има 
времена. То је и основни разлог  да се све 
ради у минут до дванаест.

Како год! Да је Статут донет на време и да 
се одмах кренуло у изборе, сада не би дошли 
у ситуацију да се ради на брзину.

После доста полемика, Главни одбор 
донео је одлуку да се са изборним акти-
вностима отпочне 23. новембра 2016. 
године, а заврше 27. децембра 2016. године.

Организациони нивои СЖС у обавези су 
да спроведу изборе у следећим роковима:

- Синдикалне организације до 12. децем-
бра

ГО СЖС

Ванрдни избори. Почиње примена новог Статута. Отпремнине и бодовање. 
Отписане невраћене позајмице. Чека се извештај вештака
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- Јединствене синдикалне организације 
до 20. децембра

- Синдикат железничара ,,Инфраструк-
тура железнице Србије“, Синдикат железни-
чара ,,Србија карго“ и Синдикат железни-
чара „Србија воз“ до 26. децембра

- Синдикат железничара Србије до 29. 
децембра

На седници је донета Одлука о утврђи-
вању поступка информисања о ванредним 
изборима и поступку кандидовања и 
гласања.

Такође је донета и Одлука о именовању 
Изборне комисије и Одлука о утврђивању 
броја чланова Главног одбора СЖС.

Носиоци функција у СО и ЈСО, који се у 
складу са одредбама Статута деле у више 
СО, односно ЈСО, настављају да обављају 
послове за које су изабрани на редовним 
изборима у СЖС 2015. године, у оној СО или 
ЈСО која делује у друштву у којем је 
запослен.

Синдикат железничара Србије почев од 
2006. године омогућио је доделу позајмица 
својим члановима, ангажовањем слободних 
средстава из Штрајачког фонда, са роком 
отплате од шест месеци. Увидом у 
реализацију доделе позајмица за период 
2009-2013. година, установљено је да 
одређени број чланова није отплатио 
целокупан износ позајмице, због смрти, 
престанка радног односа, одласка у пензију, 
напуштања предузећа или из неког другог 
разлога, који су довели до тога да није 
могуће од њих наплатити потраживања.
ГО донео је одлуку да се отпишу позајмљена 
средства Штрајкачког фонда за доделу 
позајмица члановима СЖС за период 2009-
2013. година у износу од 2.154,200 динара.
Усвојен је финансијски план за 2016. док ће 
одлука о дугу према ,,Железнице Србије“а.д. 
бити донета тек по добијању извештаја од 
судског вештака.

В. Радојевић

очетком новембра одржана је ре-
дoвна седница Одбора ЈСО УП ЗС. PТема дневног реда Одбора била је 

усмерена на дискусију о примени новог 
Статута СЖС, систематизацији, ткз. вишку 
радника и разговору са председником Вла-
де Србије.

Поред чланова Одбора, седници је при-
суствовао и генерални секретар СЖС, 
Предраг Спасић. Управо његово присуство 
било је неопходно да би се протумачиле и 
разјасниле активности које је потребно 
учинити да би дошло до усаглашавања са 
новим Статутом СЖС.

Чланови Одбора су изнели своје мишље-
ње у вези примене новог Статута и заузели 
став да СЖС мора да има значајну улогу у 
новим друштвима и да синдикалне органи-
зације које су из ЈСО треба да функционишу 
јединствено, тамо где је то заједнички инте-

рес чланова. Специфичности организовања 
чланова у ЈСО морају се уважити. При-
сутни чланови Одбора изнели су примедбе 
на мали износ отпремнина који се нуди 
запосленима на железници. Речено је да су 
отпремнине мале и да не треба од железни-
чара правити социјалне случајеве. И поно-
вљен је став да СЖС мора да инсистира да се 
ткз. вишак радника решава искључиво до-
бровољним одласком из друштава.

На седници је речено да се очекује разго-
вор представника репрезентативних синди-
ката са премијером, Александром Вучићем, 
у вези решавања проблема везаних за ткз. 
вишак радника, социјални програм и зараде.

Неколико дана након одржане седнице 
Одбора, дошло је до разговора представника 
репрезентативних синдиката, премијера Ву-
чића и ресорних министарстава.

ЈСО УП-ЗС

SA^UVATI SPECIFI^NOSTI JSO

Душан Василић



55

зничара Србије одржао је 24. но-iвембра 2016. године састанак са по-
словодством „Инфраструктура железнице 
Србије“ а.д, на челу са в.д. генералног 
директора Душаном Гарибовићем. Теме 
разговора биле су везане за спровођење про-
цеса реструктурирања, реализацију Програ-
ма за утврђивање вишка запослених и 
Програм пословања за 2017. годину.

Вршилац дужности генералног дире-
ктора, Душан Гарибовић, истакао је да 
„Инфра-структура железнице Србије“а.д. 
ради и послује у веома сложеним условима, 
а финансијски проблеми који доводе у 
питање и динамику исплата зарада превази-
лазе се, пре свега, знатним уштедама које се 
спроводе у свим сегментима пословања. 
Приоритети за наредну годину су улагањa у 
инфраструктурне капацитете, као и ревита-
лизација пруга ван коридора десет, за шта је 
држава планирала знатна средства. Конста-
товано је да је заједнички задатак да се 
сачува што више споредних пруга, а у 
одређивању приоритета оствариће се сара-
дња и са пословодством „Србија воз“ а.д.

Најважније питање које је разматрано на 
састанку односило се на решавање проблема 
вишка запослених, кроз спровођење Про-
грама за утврђивање вишка запослених. 

звршни одбор Синдиката желе-

Заједнички циљ пословодства и синди-
ката је да се правилно примене утврђени 
критеријуми из Програма, нарочито када је  
у питању бодовање радног учинка као нај-
значајнијег критеријума. Обезбеђена је и 
двостепеност у одлучивању, а у том процесу 
репрезентативни синдикати ће, преко својих 
представника, имати могућност да контро-
лишу да ли су критеријуми правилно при-
мењени, како би се спречиле евентуалне зло-
употребе. 

На крају састанка, заједнички је конста-
товано да је неопходна свакодневна ме-
ђусобна сарадња и контакти у циљу реша-
вања и превазилажења свих проблема које 
собом носи процес реструктурирања.

ODR@AN SASTANAK SA POSLOVODSTVOM 
“INFRASTRUKTURA @ELEZNICE SRBIJE“ a.d.

Предраг Спасић
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рећег новембра у Пожеги је одржана 
седница синдикалне организације tСТП Ужице уз присуство председ

ника ЈСО СП, Јасминка Пијетловића. 
Седницом је председавао Радојко Па-

новић председник СО СТП Ужице, који је 
нагласио да је воља чланства у синди-
калној организацији заједништво без об-
зира ко је из које организације, а пре свега 
у вези организације игара, прослава и дру-
гих активности. Морамо да схватимо да 
смо сви ми Синдикат железничара Србије, 
рекао је он.

Пијетловић је упознао присутне о акту-
елним дешавањима како у СЖС-у, тако и 
друштвима која делују у железницама Ср-
бије, изразивши забринутост за запослене 
који ће бити проглашени технолошким виш-
ком без своје воље, односно на основу пред-
виђених критеријума.

Новим Статутом СЖС дефинисано је да 
се доскорашњи ЈСО СТП трансформише у 
три ЈСО-а: за саобраћајне послове, превоз 
робе и превоз путника.

-

Изабрани су вршиоци дужности за пред-
седника ЈСО ПР Момчило Милојевић, а за 
ЈСО ПП Дејан Ђорђицовић. 

На основу Статута, изабрани предста-
вници у СЖС 2015. године не врше изборе 
него само новоформиране СО и ЈСО.

Садашње СО СТП формирају нове СО за 
СП, СО ПР и СО ПП и оне могу заједнички 
деловати у било којој синдикалној активно-
сти, али ће радно-правно припадати 
предузећима у којима су запослени.

Након дискусије донете су одлуке о 
формирању СО за Превоз робе Србија Кар-
го – Ужице, СО за Превоз путника Србија 
воз – Ужице и пререгистрацији СО СТП у 
СО за саобраћајне послове Инфраструктура 
железнице Србије – Ужице. Пијетловић је на 
крају нагласио да по расписивању ванред-
них избора СЖС који се очекују у току 
новембра, сви носиоци функција који су 
изабрани на редовним изборима 2015. 
године, не врше изборе. Они који су вршио-
ци дужности, а који су тако изабрани, ове 
године врше изборе.

СО СТП УЖИЦЕ

FORMIRANE NOVE SINDIKALNE
ORGANIZACIJE U U@ICU

Јасминко Пијетловић
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SAP

ећ неко време се говори о увођењу 
SAP-а у пословање Србија Карга, а Vнемали је број оних који о SAP-у 

не знају готово ништа, па ево прилике да 
се о истом мало више информишемо.

Компанија SAP AG датира још из 1972. 
године, а основана је у Немачкој од стране 
пет инжењера, бивших чланова IBM-a. 
Главни циљ је био развој стандардног 
софтвера за обраду података у реалном 
времену. Први софтвер који је настао у 
оквиру компаније SAP је управо софтвер 
за потребе финансијског рачуноводства.

Централни производ SAP-а је „SAP 
ERP“, који се развио из SAP R/3 решења. 
Према подацима још из 2004. године SAP 
је био присутан у више од 120 држава са 
више од 24000 клијената. Данас је тај број 
свакако знатно већи, а већ читаву деценију 
постоји и на нашим просторима. SAP-ова 
решења углавном користе велике светске 
компаније, више од 500 њих спадају у 
највеће и најзвучније светске компаније. 
SAP AG је највећа европска софтверска 
компанија и после Мicrosoft-a и IBM-a 
заузима треће место у свету. Ради се о 
компанији која нуди ERP решења (ЕRP-
процес у коме се планирају пословни 
ресурси). Софтвер за средња и велика пре-
дузећа обухвата све стандардне пословне 
функције и има могућност прилагођавања 
конкретним потребама предузећа. 

Највећи корисници SAP-а у Србији су 
предузећа и институције међу којима су: 
НИС, Телеком, Пошта Србије, ВИП, Делта 
Холдинг, Електропривреда Србије, СББ, 
Министарство финансија, Хемофарм, Ди-
јамант, Кока Кола, Таково, ОМВ, Синте-
лон... Ускоро ће се и име предузећа Србија 
Карго а.д. наћи на овом списку.

Увођењем модерног SAP ERP софтвера 
Србија Карго а.д. планира да унапреди 
квалитет свог пословања.

Корист овог 
с о ф т в е р а  
огледаће се и 
у обучености 
запослених за 
к о р и ш ћ е њ е  
стандардизова
них пословних 
процеса, ра-
звијених на 
бази светске праксе као и успостављање 
флексибилне технолошке основе за пра-
ћење пословања. Применом SAP-a у Срби-
ја Каргу, очекују се позитивне реакције, 
како запослених тако и руководства, јер ће 
процедуре рада бити поједностављене, а 
могућности за евентуалне грешке сведене 
на минимум. 

На пример, због централизације подата-
ка нестаће могућност вишеструког уноса 
једног истог податка. Захваљујући вели-
ким могућностима и предностима овог 
софтвера, Србија Карго ће смањити тро-
шкове, повећати ефикасност пословања, 
знатно побољшати квалитет својих услуга 
као и ефикасност наплате потраживања, а 
руководству, менаџменту предузећа омо-
гућити бољи терен и квалитетније доно-
шење одлука, а све то ће заједно утицати 
на што бољи рејтинг предузећа, што боље 
тржишне перфомансе и бонитет.

Имплементација SAP софтвера обухва-
та велики број процеса да би се SAP ERP 
уопште могао корисити. У процесу импле-
ментације овог софтвера у Србија Карго 
а.д. учествује велики број запослених, 
почев од IТ сектора, па све до крајњих 
корисника. Као резултат преласка на овај 
програм, очекујемо између осталог, по-
бољшан ниво комуникације и тока ин-
формација у предузећу. У току је фаза обу-
ке корисника, отварање корисничких нало-
га, ауторизација и улога у систему, пренос 

U SRBIJA KARGU
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весну бојазан код запослених у смислу „да 
ли ћу се снаћи“, „да ли ћу успети“ и слич-
но. 

Код многих постоји и нека врста веза-
ности за програм на који су годинама били 
упућени, али преживели смо и прелазак са 
писаћих машина на рачунаре, са обичних 
телефона на андроиде и ајфоне, заменили 
банкарске шалтере банкоматима, па зашто 
онда не бисмо савладали и SAP? Нема 
времена, а ни простора за жал за старим 
временима и технологијма, другим речима 
способност прилагођавања, адаптације, 
аклиматизације на нове процесе и технике 
је императив како времена, тако и друштва 
у коме живимо и предузећа за која радимо.

За петама нам је увек неко бржи, ам-
бициознији, па је тако и наш избор да ли 
нешто хоћемо или нећемо, када је посао у 
питању,  заправо сведен на то да избора 
нема. Са друге стране постоји и питање да 
ли ће увођење SAP-а довести до потребе 
за додатним смањивањем броја запосле-
них? Логично јесте, али о овом питању во-
дићемо бригу неки други пут. 

За сада, Србија Каргу желимо пуно 
успеха у овом облику модернизације, још 
много правих и исправних пословних 
одлука, као у осталом и свим осталим ста-
рим/новим железничким предузећима... 

Г. Лукић

Посетите наш сајт: www.szs-railsyn.orgПосетите наш сајт: www.szs-railsyn.org

почетног стања, формирање корисничке 
подршке. У Србија Каргу ће SAP-ом бити 
ускоро покривен финансијски сектор и 
Сектор за људске ресурсе, а надамо се да 
ће у неком реалном времену бити приме-
њен и на остале области пословања преду-
зећа. Како је из претходно наведеног 
сасвим јасно због чега се ово предузеће 
определило за инвестирање у овај, као што 
је речено у свету давно усвојен и при-
хваћен програм, не остаје простора за 
сумњу у овакву одлуку овог предузећа. 
Увођење једног напреднијег, модернијег, 
савременијег софтвера ће свакако бити 
додатни плус Србија Каргу у смислу 
сврставања у ред предузећа која су се 
определила за један ефикаснији, бржи 
начин обраде података и уопште посло-
вања.

Живимо у времену које доноси прегршт 
технолошких, техничких, комуникацијских 
иновација, па се самим тим од предузећа и 
запослених очекује да иду у корак са 
истим. Није у питању ствар моде и тренда, 
већ ствар истинске потребе. Циљ преду-
зећа је да што већи број запослених прође 
кроз обуку коришћења овог софтвера, како 
би у што краћем временском року овај 
програм био у потпуности савладан, а са-
мим тим омогућио што ефикасније оба-
вљање пословних задатака. Не могу, а да 
не поменем да свака новина доноси и из-
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DESETA, JUBILARNA SLAVA
PREGLEDA^A KOLA

Домаћин славе, Александар Јагличић,  
пожелео је добродошлицу свим гостима и 
предао славски колач, председнику СО 
ТКС Косово Поље, Драгану Грујићу, на-
редном домаћину славе.

Грујић је позвао све присутне да следе-
ће године у још већем броју дођу на Ко-
сово и Метохију, како би се традиција 
наставила.

Гости на слави били су председник СЖС 
Драган Ранђеловић, генерални секретар 
СЖС Предраг Спасић, председник ЈСО СП 
Јасминко Пјетловић, гости из Синдиката 
железничара Црне Горе, такође и први пред-
седник ЈСО ТКС Мирко Лазић, директор 
Сектора за ТКП, Владимир Булатовић, за-
меник директора Сектора Милорад Анге-
ловски, шефови ОЦ за ТКП, Пожега и Ниш и 
ОЈ за ТКП Лапово, Пожревац и Рума.

И поред свих неизвесности у којима 
живимо и радимо, није изостала традицио-
нално ведра атмосфера, каква је одувек 
присутна на дружењима прегледача кола.

В. Радојевић

ЈСО ТКС

ре десет година 27. септембра 
2007. године на седници Одбора PЈСО ТКС одржаној у Зајечару, на 

предлог члана одбора Срђана Ташковића, 
донета је одлука да прегледачи кола  славе 
своју крсну Славу.

У Србији је, пре Другог светског рата, 
сваки занат имао своју крсну славу. На 
поменутој седници Одбор је донео одлуку 
да, као заштитника своје професије, славе 
Свете Козму и Дамјана (познате као Вра-
чеви) празник који Српска православна 
црква молитвено обележава 14. новембра. 

Први домаћин била је Синдикална орга-
низација Београд, а потом: Пожега, Ниш, 
Суботица, Лапово, Зрењанин, Краљево, 
Нови Сад, Зајечар, док је овогодишњи 
домаћин била СО ТКС Рума.

Сремска равница окупана сунцем до-
чекала је госте из целе Србије у желе-
зничком дому у Руми. Уз традиционалну 
сремску закуску: кулен, шунку и наравно 
по коју „домаћу“, дружиле су се колеге до 
одласка у ресторан ,,Вулин“, где је оба-
вљен чин сечења славског колача.
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азвони телефон. Јавим се. Са друге 
стране јави се пријатан и познат глас, Zмени драге колегинице Наде. После 

неколико речиница које искористисмо да 
искажемо међусобно уважавање, почесмо 
причу о свакодневним дешавањима у 
предузећу. 

Пита Нада мене, да ли ћу да тужим фирму 
за топли оброк и регрес? Затече ме са 
питањем. Ућутах за тренутак, па је упитах, а 
ти? Каже Нада како су долазили неки 
,,емисари“ да убеђују раднике да туже, да ће 
доста њих тужити, да су велики новци у 
оптицају... И да ме назвала да пита, шта ја 
мислим о свему томе...

Рекох ја Нади да нећу тужити док то 
евентуално сви не ураде и још кад добију 
судски спор и почну добијати новац на 
рачун. Не могу тек-тако да тужим фирму, 
кажем ја њој. Није фер, радим на железници 
тридесетак година. Видећу. Сачекаћу. Ја сам 
лојалан својој фирми. А Нада мени: Еј, бре, 
шта је са свима онима који су узели велике 
паре од ткз. сменског рада? Скоро сви су  
тужили и добили. И остаће да раде у фирми 
док ћемо ми бити вишак. Ко гледа на то, 
нико, настави она. Жалосно, али истинито. 
И пита Нада, ко је одговарао за све то? Нико. 
Да ли се неко из предузећа обратио у јавнос-
ти у вези са тим? Није.

И све иде као да се ништа није ни десило, 
а милиони одоше из фирме. И пита ме: Знаш 
ли зашто је то тако? Кажем: Зашто? Она 
настави: Зато што нико није одговарао ни за 
један такав пропуст,  намеран или 
ненамеран. Исто ти је и ово за топли оброк и 
регрес. Радници ће да туже и можда добију 
спорове. Исплатиће се милиони радницима. 
И нико неће да одговара за то. Милиони 
одлазе, шефови се мењају...  Докле, пита 
Нада? Ми смо лојални, одани према фирми, 
а други је ,,музу“. Да ли смо ми паметни или 
они?

Настави Нада као из рафала: Како бре, 
они што имају везе и везице и што су 
сигурни у систематизацији, први су тужили 
и за сменски рад и сад за топли оброк и 
регрес? И ове моје колегинице, настави она, 
што су завршиле неке школе, а да не знају ни 

како им се зову 
школе, прве су 
се окупиле да 
туже за топли 
оброк и регрес.

Све је нака-
радно. Једни  
се позивају на 
,,своје директо-
ре“, други на 
,,своју стран-
ку“ и сигурност у систематизацији, а о 
фирми нико не мисли. Где је ту будућност, 
пита Нада?

Мислим ја, знам Наду годинама. Увек је 
била вредна и стручна у свом послу. Радила 
свој посао и туђе је бриге нису интересовале. 
Видим, погађа је неправда, баш много. 
Завршила школу ,,у оно време“, није но-
вопечена ,,стручњакиња“... Знам да сама 
ради у породици, сви очекују њену плату. 
Школује децу. Плаши се да не остане без 
посла. Никад није имала ,,везе и везице“, а 
дошли су неки којима је једини аргумент 
управо то.

Немам ја ништа против тога што ће ра-
дници добити новац, каже Нада. Напротив. 
Ако имамо право, а судови донесу такве 
пресуде, зашто су нас до сад закидали 
годинама? Ко је тај, ко нам је ускраћивао оно 
на шта имамо право по закону? И сад ћемо 
остварити оно на шта имамо право и тиме 
уништити железницу која је и овако у 
тешком стању. Одједном, кад се исплате 
силни новци мора да остану последице. За 
сменски рад нисам тужила, јер немам право 
по основу тога, али за топли оброк и регрес 
сачекаћу као и ти. Видећу, рече Нада, на 
крају разговора о свакодневници на желе-
зници. Настависмо разговор о неким другим 
стварима, уз смех и шалу.

Након обављеног разговора, разми-
шљам... Много тога је Нада у праву. Шта 
можемо учинити да би све то било 
другачије? Мора се много тога променити. И 
на крају, немојте замерити Нади, ако вам се 
не допадају њени ставови. Нема лошу на-
меру. Погађа је неправда. Као и сваког дру-
гог поштеног радника.

NORMALAN, ZBUWEN, LUD...
ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

Душан Василић
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еструктурирање српских Железни-
ца коначно је завршено форми-
рањем три нова друштва: Инфра-R
структура железнице Србије, Срби-

ја воз и Србија карго.
Реструктурирање наших железница 

почело је још деведесетих година. Било је 
ту више консултантских кућа које су узеле 
добре паре. Наравно, ништа од свега није 
било, да би коначно Влада Србије прона-
шла консултантску кућу која је испунила 
примарни циљ. 

Реструктурирање железнице Србије је 
завршено, следи према плановима њенa 
делимична или потпуна приватизација.

Нова предузећа отпочела су са радом. 
Запослени су потписали анексе уговора о 
раду. Како ствари стоје, све је успешно и на 
време урађено.

Мишљења су наравно подељена, како 
код грађана тако и код железничара. Једни 
мисле да је направљен прави потез, док 
други мисле да је реструктурирање 
урађено на брзину.

Могло би се рећи да су ови други више у 
праву, с обзиром на аргументе којима 
располажу. Прво и основно, да би се 
саобраћај несметано одвијао морамо 
имати, како то народ каже – добре и брзе 
пруге.

Просечне брзине на нашим пругама па-
ле су испод 60 km/h, док је просек старости 
путничких и теретних кола око педесет го-
дина. Оправдане су замерке некадашњих 
железничара, али и доброг дела 
наше јавности, на рачун анга-
жовања страних консултаната.

Немогуће је да на нашим же-
лезницама неко нема стручан и 
способан и да није у стању да 
уради то што је урадио страни 
консултант. Уз све то, вероватно 
је добрано наплаћено. А могло је 
све знатно мање да кошта. Прет-
поставке су да ће у догледно 
време доћи до делимичне или 
потпуне приватизације. 

Међутим, само од себе поста-

вља се једно логично питање: Каква су 
искуства железничара у земљама, у окру-
жењу, које су извршиле реструктурирање? 
Нека искуства говоре да приватизација 
води повећању јавних трошкова, прелива-
њу профита и што је најгоре од свега - 
повећању ризика од несрећа.

Кажу да ће са приватизацијом нови 
власник донети капитал и знање. Како год, 
капитала немамо, али знање имамо. 
Наравно, ако се изузму дипломци са 
вечерњим факултетима. Нису безазлене 
најаве о смањењу броја запослених. Кажу, 
природни одлив. Ту је холдинг који ће 
удомити одређени број запослених. 
Наравно, и стимулативне отпремнине – 
пара нема и оне нису проблем.

Стиче се утисак да је све урађено на 
брзину. Једини алиби за то су притисци са 
стране, који су вероватно велики. Међу 
запосленима влада велика забринутост,      
с обзиром на то да су упознати са ставом 
консултанта да ће негде око 6,5 хиљада 
запослених остати без посла.

Неко ће рећи да су то гласине које шире 
синдикалци. Да, има и таквих, али тиме се 
бави и део руководилаца на терену. Не 
треба сумњати да ће се реструктурирање 
успешно спровести. Али, забрињава да је 
било доста пројеката који су еуфорично 
најављивани, а о њима се данас ништа не 
говори.                                     

   
В. Радојевић

ВРЕМЕ САДАШЊЕ

RESTUKTURIRAWE NA BRZINU
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INFORMATIVNA BLOKADA
ЛИЧНИ СТАВ

ренутно, најактуелнија тема међу 
запосленима су отпремнине, спрове-Tдена анкета и неизбежна системати-

зација.
Све је то под велом тајне, па је сваким 

даном, све  присутнија забринутост, страх 
и неизвесност међу запосленима. Како би 
се спречиле гласине типа реклаказала, 
неопходно је запослене о свему добро, 
подробно и благовремено информисати.

Док део запослених исчекује коначно и 
званично решење о висини отпремнина и 
осталим условима, други са зебњом ишче-
кују систематизацију.

Поред свега, посебно забрињава чиње-
ница да је завладала информативна блокада 
на железници.

Не тако давно, било је доста синди-
калних гласила. Сада је остао само лист 
СИЖЕ, који, нажалост, излази квартално. 

Иста судбина је и са 
листом Пруга. Забри-
њавајуће је да нема 
Пруге која је пет 
деценија била верни 
пратилац свих деша-
вања, односно, хро-
ничар свих збивања у 
једном великом си-
стему, какав су биле 
,,Железнице Србије“.

Несхватљиво је и жалосно да нико на 
железници, али пре свих менаџменти но-
воформираних предузећа и синдикати не 
желе, неће или не умеју да увиде од коли-
ког је значаја информисање. Или им ин-
формативна блокада одговара? 
Биће да је ово друго!

                                           В. Радојевић

ИЗ МОГ ЋОШКА

етајући улицама Београда у који 
је овај пут Нова година стигла [пре него било где другде у свету, 

заслепљена звездицама, украсима, лампио-
нима, покушавајући да разазнам боје 
семафора од новогодишњих јелкица и да 
повежем сјај са бедом, једино логично 
питање које ми се намеће је „Да ли се ово 
неко шали са нама?“ 

Одувек су нам се наметале разноразне 
прилике и неприлике, али да нам Деда Мраз 
дође у октобру или новембру, то још нисмо 
видели. До сада. Али, за све постоји први 
пут. Па ето, не можемо ту ништа осим да их 
гледамо како нам се смеше или подругују 
(како коме одговара) из излога. Шта је са 
нама железничарима у читавој тој раскоши и 
трагикомедији, јер заиста, признаћете да 
није тужно било би јако смешно... Хоће ли и 
нама доћи дека у црвеном са белом брадом? 
Хоће, хоће, само што није. Некоме на 
весеље, а некоме баш и не. Чекали, чекали и 
дочекали.

PRO\E VOZ
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за утврђивање вишка запослених.
Синдикално руководство упутило је, чак, 

четрнаести по реду позив председнику 
Владе за хитан састанак. За дивно чудо, 
састанак је и одржан. Изборили су се за 
повећање номиналног износа отпремнина. 
Повећање није бог зна колико, али је 
повећање.

И не може се рећи да не значи. Такође, 
упутили су захтев председнику Владе РС за 
враћање зарада, као и захтев пословодству 
инфраструктуре за одобравање запосленима 
повлашћене вожње на српским железни-
цама. Наводим ове чињенице, јер сам сигур-
на да се сајтови ретко или никако не 
посећују и да су нам обично извори 
инфомација случајни или намерни. Углав-
ном, лоше информисани пролазници по 
ходницима предузећа. Као што рекох, то су 
чињенице и свакако их не смемо занема-
рити. Јесте да нису мелем на рану, али су бар 
покушаји да се колико толико испуне обе-
ћања.

Него, да се ја вратим Деда Мразу, ново-
годишњој атмосфери и еуфоричном распо-
ложењу. Не бих му била у кожи ове године, 
јер је џак који носи на плећима тежи него 
икад пре. Нисмо га ни раније овде 
дочекивали са претерано озареним лицима, 
јер нисмо ни веровали у њега. Сада када 
знамо да ипак постоји и да, проверено, код 
нас не стиже из Лапоније, не знам шта бих 
му поручила. Пошто она стара дечија није 
„Деда Мразе, Деда Мразе, мало скрени са 
стазе...“, остаје нам да сачекамо још само 
који трен, да сат откуца поноћ, да се казаљке 
поклопе, да се са некима поздравимо, а са 
некима ипак заиграмо и у следећем кругу. 

Биће ту сигурно и прогутаних кнедли у 
грлу, стиснутих зуба и замагљених погледа. 
Хоће сигурно. Овако или онако, са ове или 
оне стране, прође воз док трепнеш...Како год 
било и не било, до следећег читања или 
нечитања, драги моји, као и увек, свако 
добро!

Г. Лукић

Одавно је једина тема у новонасталим 
предузећима вишак запослених. Куцнуо је 
час да вишак заиста постане вишак. Многи 
су пресавили табак, ставили своје ЗА и 
ПРОТИВ и подвукли црту. Многи нису ни 
имали избора, а многи и даље живе у нади. 
Било како било, време до отварања поклона 
се сад већ мери данима. Ситно! Да је лако, 
није лако, али оно што не можеш да проме-
ниш, мораш  да прихватиш. У томе је врлина 
једног рационалног бића. 

Они који су препознали било какав 
интерес у овој причи, без много размишља-
ња су ставили своје име на папир. Шта је са 
осталима? Знамо и то. Бићемо оцењивани, 
бодовани, заокруживани. Ваљда је тако било 
најлакше или можда најтеже, не знам ни 
сама. Уздамо се у то да ћемо бити категори-
сани по заслугама, то смо и тражили, а и у то 
да смо оцењивачу уз срце прирасли, јер у 
супротном, хм... Како год да окренеш не 
ваља. Ни онима који су већ на путу, а ни 
онима за које мислимо да их отпремају на 
пут. 

Иако сам жестоки противник патетике и у 
сваком злу увек покушавам да нађем нешто 
добро, овога пута ми то тешко полази за 
руком. Не могу, а да се не ставим на место 
једног обичног, просечног, у најави бившег 
железничара.

Данас он, сутра ти, ја, ко год. Прође воз! 
Сад, дал′ си сишао сам на станици или си из 
воза испао, није исто. Нема ту много 
филозофије и паметовања. Је ли се могло 
учинити нешто више, боље? Очито да није. 
Од кога смо било шта и очекивали? Од 
синдикалног руководства, руководства 
предузећа, кога другог? 

Човек по својој природи увек гледа у оног 
ко га води, предводи, у оног ко држи палицу. 
Углавном нам је тај крив за све. Ја увек 
кажем, не очекуј пуно, не очекуј ништа, 
очекивања се најпре окрену против тебе. 
Овога пута, можемо сести криво, али 
морамо говорити право. 

Синдикално руководство јесте упутило 
приговор на налог за примену критеријума 
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ном виђењу. Наредни домаћин централне 
прославе дана пензионисаних железничара 
Србије биће ПУПЖ Краљево.

Председник ПУПЖ Краљево, Србољуб 
Митровић је од Капуновића преузео 
прелазну заставу СУПЖ Србије.

Окупљање пензионисаних железничара 
Србије сваке године, на Дан пензионисаних 
железничара Србије, има за циљ сећање на 
дане рада и времена када су радили на 
железници, сећање на послове на којима су 
радили и другове и пријатеље са којима су 
радили.

Уз тамбурашки оркестар „Равница“ из 
Суботице, гости и домаћини провели су 
угодне тренутке у ресторану „Мираж“.

Мирослав Крњајски
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од покровитељством Савеза удру-
жења пенизонисаних железничара 
Србије у Суботици је 15. септембра, P
по други пут узастопно, одржана 

једанаеста прослава дана пензионисаних 
железничара Србије. Уједно је, на свечани 
начин обележен Дан железничара.

Домаћин прославе било је подручно 
удружење пензионисаних железничара 
Суботице. У прослави су поред домаћина 
присуствале делегације из осталих подру-
чних удружења: Новог Сада, Инђије, 
Сремске Митровице, Краљева, Лапова, 
Београда, Шида, Велике Плане, Ћуприје, 
Руме, Кусадка као и Председништво 
СУПЖС на челу са председником Ради-
савом Главичићем.

Позвани су и гости који су још увек 
активно ангажовани у раду на железници, у 
чвору Суботица. Гостољубивост и срдачно-
ст домаћина прославе није изостала ни овог 
пута. Домаћин је за госте приредио пријатно 
изненађење. 

На почетку прославе је суботички 
тамбурашки оркестар под руководством 
Стипана Јарамазовића одржао концерт у 
трајању од 30 минута. Присутни су посебно 
уживали слушајући по први пут давно 
заборављен „Суботички железничарски 
марш“ који је накада давно за нас желе-
зничаре компоновао познати суботички 
тамбурашки маестро, композитор и уметник 
Тумбас Пере Хајо.

Председник подручног 
удружења пензионисаних 
железничара Суботице, 
Дезидер Дежо Капуновић, 
поздравио је присутне уз 
жељу да се ова дружњења 
наставе и у будућности.

Захваљујући се на госто-
примству,  председник 
СУПЖС Радисав Глави-
чић, одржао је краћи говор 
о историјату Српских же-
лезница, пожеливши свим 
присутнима угодне трену-
тке на прослави и понов-



ваки давалац крви је херој. Светски 
дан добровољних давалаца крви Sобележава се од 2005. године, а 14. 

јун је одабран зато што је тада рођен Карл 
Лајштајнер који је открио крвне групе.

Добровољни даваоци крви су племе-
нити људи који желе да помогну другима. 
Трансфузија крви спасава милионе хирур-
шких болесника, повређених, оболелих од 
рака, леукемије... а давање крви је корисно 
и за даваоца.

Лабораторијским и лекарским пре-
гледом, који је обавезан пре давања крви, 
проверићете своје здравствено стање, а са-
мо давање благо стимулише костну срж да 
ствара нове крвне ћелије.

Крв могу дати здраве особе старости 
од 18 до 65 година. Крв не смеју да дају 
они којима би то угрозило здравље или 
чија би крв угрозила здравље других.

УСЛУГЕ ЗА КОЈЕ ДОБРОВОЉ-
НИ ДАВАОЦИ КРВИ УЗ ОВЕРЕНУ 
ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ И УПУТ 
НЕ ПЛАЋАЈУ ПАРТИЦИПАЦИЈУ
1. стационарно лечење - по болничком 
дану
2. рехабилитација у стационарној здрав-
ственој установи - по болничком дану
3. преглед и лечење од стране изабраног 
лекара и лекара специјалисте - по пре-
гледу
4. кратка посета изабраном лекару
5. све лабораторијске услуге - по упуту 

DA LI SI I TI DAVALAC KRVI?

(укључујући микробиологију, паразито-
логију, хистопатологију и цитологију)
6. рендгенски преглед и снимање - по 
упуту
7. преглед на ултразвучном апарату - по 
упуту
8. преглед - по упуту: на скенеру и остео-
дензитометру, на ПЕТ скенеру (позитрон-
ска емисиона томографија), на магнетној 
резонанци
9. преглед и терапију у нуклеарној меди-
цини - по упуту
10. остале дијагностичке услуге - по упуту 
(холтер, ендоскопија, ЕКГ, спирометрија и 
др.)
11. рехабилитацију у амбулантним усло-
вима (једнодневне терапијске услуге)
12. преглед и лечење у дневној болници - 
по дану
13. хируршке захвате ван операционе сале
14. кућно лечење - по дану
15. санитетски превоз који није хитан: на 
подручју општине, града, ван општине, на 
подручју филијале, ван подручја филијале 
до здравствене установе у коју је осигу-
рано лице упућено
16. хируршке корекције које имају за циљ 
корекцију урођених аномалија које про-
узрокују функционалне сметње и корек-
ције након тешких повреда, односно бо-
лести које су неопходне за успостављање 
битних функција органа и делова тела.

Вера Арсенијевић
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су исказали велику захвалност за прона-
лажење птице и саопштили да ће орлића 
однети у ЗОО врт Палић на лечење, уз 
обећање да ће се јавити.

Истог дана, у вечерњим сатима, ја-
вио се орнитолог из Суботице, који је 
саопштио да је птица на сигурном, да се 
ради о једној врло реткој врсти орла на 
овим просторима, чија популација не пре-
лази седам јединки. Реч је о Степском, 
односно, Црном орлу, коме су морали 
ампутирати крило, уз констатацију да ће 
дуго и лепо живети код њих, а можда 
имати и потомке.

Иван Ђорђевић, пружни радник, Ра-
домир Младеновић, чувар пруге, обојица 
из Српског Милетића и Лазар Туцић, 
пружни пословођа из Богојева, колеге су,  
захваљујући којима је настала ова лепа 
прича. Д. В.

смог новембра дошли су на посао 
као и обично, око осам часова. OОпходар пруге, Драгомир Младе-

новић јавио је мобилним телефоном 
Ивану Ђорђевићу да се недалеко од ста-
нице налази повређена птица, најверо-
ватније млади орао.

Ђорђевић је са пружним послово-
ђом, Лазаром Туцићем, одмах кренуо тамо 
и у колосеку затекао повређену птицу. 
Умотао је у јакну и однео у просторије 
ЗОП-а.

Уследило је дуго окретање бројча-
ника телефона, како би се открило ко је 
надлежан за збрињавање (повређених) 
ретких птица. На крају је и пронађен 
„завод за заштиту птица“. Они су обја-
снили да је најбоље да се птица утопли и 
остави у просторији да преноћи. Сутрадан 
су дошли људи из наведеног завода, који 

@ELEZNI^ARI SPASILI MLADOG ORLA
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Стоматолошка ординација др Предраг Костић

Стоматолошка ординација др Предраг Костић пружа Вам комплетну стоматолошку услугу,
a наш рад се заснива на стручном и квалитетном приступу сваком пацијенту понаособ.

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА
СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА НА 18 МЕСЕЧНИХ РАТА БЕЗ КАМАТЕ

Адреса: Ул. Јурија Гагарина 55, блок 70, 11070 Нови Београд
Тел.+381 (0) 11 216 45 35, Моб.+381 (0) 63 252 668
E-Mail: feniks.medical@gmail.com
Web: www.stomatologija-kostic.com

Радно време ординације:
понедељак, среда, петак:- 12:00 - 20:00         
уторак, четвртак:- 09:00 - 17:00
субота и недеља:- нерадни

ЦЕНОВНИК:
Први стоматолошки преглед – бесплатан
Пломба – 1.500-2.000 дин.
Бељење зуба – 800,00 – 1.200,00 дин.
Круница – 90 € (готова за 24h)
Фасете – 120 € (флексибилна валпласт протеза,
визил протеза, титанијумска протеза...)
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Годинама познати по гостопримству и великим могућностима на пољу планинског, 
рекреативног, спортског и здравственог туризма спремни смо да у свако доба дана 
примимо и угостимо све  па и најзахтевније госте  чак ако и долазе у великом броју.

Услуге смештаја смо употпунили пансионском храном за коју сви тврде да је права 
домаћа храна у којој доминирају Златиборски специјалитети у неограниченим 
количинама.

На једној од најидеалнијих локација, на удаљености 150 м од тржног центра и 
аутобуске станице, а ипак издвојена од буке ноћног живота, аутобуса и аутомобила, 
налази се приватна вила породице Илић. Сваки боравак се лако претвара у одмор и 
уживање чему такође и ми доприносимо квалитетом својих услуга .
У својој понуди Вам нуди четри апартмана и осам соба.
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Драги посетиоци, добродошли у Сокобању, бању која представља прави бисер међу бањама Европе.

Срдачну добродошлицу пожелеће вам сви становници Соко бање уз Нушићеву крилатицу

„Сокобања Сокоград, дођеш стар одеш млад“.

Сокобања је од Београда удаљена два и по сата, од Новог Сада три и по сата, од Ниша 45 минута,

а од Зајечара 1 сат. Нисте били у Сокобањи ако нисте посетили једину НАЦИОНАЛНУ КУЋУ

„КОКАН И СИН“. Национална кућа „Кокан и син“ удаљена је од Њујорка 7400 км, а Сокобања од

Токија 9400 км, Париз је удаљен 2100 км, а Ница која има сличну средњу годишњу температуру

ваздуха као Сокобања удаљена је 1554 км. Национална кућа „КОКАН И СИН“ налази се на 2 минута

од центра и температура је током лета нижа 10 степени него у центру. Природни  (стене,

вода-„Мала Рипаљка“, дрво), роштиљ, кувана  јела, риба и рибља чорба балканског победника,

печење испод сача, маме Вас да поново дођете. Пансион преко Националне куће „Кокан и син“

018/833-138  064/85-60-701 користи велики број гостију, а доказ је велики број пансиона продатих

унапред. Домаћинска храна, собе, студиа и апартмани високог квалитета очекују и вашу посету,

ако на време резервишете на тел. 018/833-138.

aircondition
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Сокобања је од Београда удаљена два и по сата, од Новог Сада три и по сата, од Ниша 45 минута,

а од Зајечара 1 сат. Нисте били у Сокобањи ако нисте посетили једину НАЦИОНАЛНУ КУЋУ

„КОКАН И СИН“. Национална кућа „Кокан и син“ удаљена је од Њујорка 7400 км, а Сокобања од

Токија 9400 км, Париз је удаљен 2100 км, а Ница која има сличну средњу годишњу температуру

ваздуха као Сокобања удаљена је 1554 км. Национална кућа „КОКАН И СИН“ налази се на 2 минута

од центра и температура је током лета нижа 10 степени него у центру. Природни aircondition (стене,

вода-„Мала Рипаљка“, дрво), роштиљ, кувана  јела, риба и рибља чорба балканског победника,

печење испод сача, маме Вас да поново дођете. Пансион преко Националне куће „Кокан и син“

018/833-138  064/85-60-701 користи велики број гостију, а доказ је велики број пансиона продатих

унапред. Домаћинска храна, собе, студиа и апартмани високог квалитета очекују и вашу посету,

ако на време резервишете на тел. 018/833-138.

НАЦИОНАЛНА КУЋА „КОКАН И СИН“ -  СОКОБАЊАНАЦИОНАЛНА КУЋА „КОКАН И СИН“ -  СОКОБАЊА
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ЧЕФОРИЗМИ
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Јесте, наш животни стандард је у јако лошем стању, али је стабилан.
Знам човека: Направио дил са временом да ради за њега, а он да прима плату.
Брате, није ми фрка што не радим и што сам незапослен,

         већ ми је фрка што не примам плату.
У настојању да мењате друге, почните од себе.
Знам човека: Рођени политичар – обећава, а не испуњава.
Некада смо своје часовнике усклађивали према кретању возова.

         Данас више нема потреба за тим - чим се пробудимо, ми видимо колико је сати.
Знам човека: Рођени политичар - једно прича, друго мисли, а треће ради.
Наши политичари су од речи: Сва своја предизборна обећања оствариће

         чим се стекну услови.
Одлазећи председник САД БАРАК ОБАМА, изјавио је: „ТРАМП је потпуно другачији од  

         мене“. Па, господине ОБАМА, скроз смо Вас укапирали, па зато га је ваш „ПИПЛ“ и 
         изабрао за будућег председника.

Данас је понедељак. Ако сте прошлог понедељка пропустили да урадите то што сте 
         планирали, ево вам нове прилике.

Влада Србије обележила је првих 100 дана рада. Свака част за првих сто дана рада, браво!  
         Али, господине председниче, знате за ону народну: Први мачићи се у воду бацају.

Нисмо напустили програм „брзе пруге“. Исти ће бити реализован чим се стекну услови.
МИРО КОВАЧ: „Није тачно да су Србија и Хрватска у очајним односима“.

         Они су у катастрофалним односима.
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Ко говори много не може увек да говори добро.
                     Карло Голдони, италијански књижевник.

Кад немамо шта да кажемо ми се прекрстимо.
                     Жан-Батист Молијер, француски комедиограф и глумац

Људи се боје човека који ћути, али презиру човека који много говори.
                     Јован Дучић, српски песник

Нека ти говор буде бољи од ћутања или ћути.
                     Дионизије Старији, тиранин из Сиракузе

Као и читање, и предавање је дело сарадње, и они који слушају нису мање важни
   од оног који говори.
                     Хорхе Луис Борхес, аргентински књижевник

Замислите у себи ону тишину која би настала када би људи говорили само оно што знају.
                     Карел Чапек, чешки књижевник

Они који умеју да говоре, говоре ретко.
                     Фјодор Михаилович Достојевски, руски књижевник

Кад говориш човеку, гледај му у очи, кад он говори теби, гледај му у уста.
                     Бенџамин Френклин, амерички државник и проналазач

Прво научи значење онога што кажеш, па онда говори.
                     Епиктет, грчки филозоф

Никад не говори оно што знаш, али знај увек оно што говориш.
                     Клаудије Квадригарије, старо-римски историчар

Они који много знају-мало говоре. И обрнуто-највише говоре они који не знају.
   То има везе. Само мишљење може човека спречити да говори.
                     Душко Радовић српски књижевник

Говори само о ономе што ти је јасно, иначе ћути.
                     Лав Николајевич Толстој, руски књижевник

Говор је човеку дат да би могао да прикрије своје мисли.
                     Шарл Морис де Талеран, француски политичар

Нису уста само да једу, него и да говоре.
                     Виктор Иго, француски књижевник

ЗАНИМЉИВОСТИ
Припремио: Владимир Радојевић 

РЕКЛИ СУ О ГОВОРУ

Чедомир Ј. Митић
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НЕКА НАСТУПАЈУЋА ГОДИНА ИМА ВИШЕ
СРЕЋЕ СА ВАМА НЕГО ПРЕТХОДНА.

НЕКА НАСТУПАЈУЋА ГОДИНА ИМА ВИШЕ
СРЕЋЕ СА ВАМА НЕГО ПРЕТХОДНА.

ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋНЕ
НОВОГОДИШЊЕ И 

БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ. 

ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋНЕ
НОВОГОДИШЊЕ И 

БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ. 

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕСИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ


