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РЕЧ УРЕДНИКА

Као што је раније дифинисано, након завршетка утврђивања репрезентативности по 
друштвима, на ред је дошла и припрема за израду нових колективних уговора за сва три 
друштва. 

На заједничком састанку репрезентативних синдиката – сва три пословодства и 
ресорног министарства, договорено је да почетком јуна друштва изађу са предлогом 
Нацрта колективних уговора. Репрезентативни синдикати су, након прегледа и 
ишчитавања нацрта, дали примедбе на предлог Колективног уговора, уз напомену да су 
„примедбе дали без Прилога 1, тако да по добијању предлога Прилога 1, мора доћи до 
корекција наших примедби на Предлог колективног уговора“.
18. јула, одржан је поново заједнички састанак на тему: Пресек стања и даљи кораци у 
колективном преговарању, где је договорено да у августу добијемо предлог Прилога 1 и 
заједно са пословодством, у наредном периоду дефинишемо Предлог колективног уговора и 
с тим изађемо пред представнике министарства. Након усаглашавања са њима, биће 
заказани званични преговори за закључивање нових колективних уговора за сва три 
друштва.
Такође, парарелно са догађајима везаним за израду Нацрта нових колективних уговора, 
активно се учествовало и у изради нове организационе структуре „Инфраструктура 
железнице Србије“а.д. 
У раду су, на позив пословодства инфраструктуре, учествовали и представници 
репрезентативних синдиката. Последњи састанак одржан је 12. маја и од тог момента 
синдикати нису више позивани на састанке.
Из тог разлога синдикати су се обратили министарки Зорани Михајловић, дописима број: 
570 од 16.05.2017; број 17/2017 од 20.07.2017. и број 772 од 31.07.2017. и захтевали хитан 
састанак до којег је и дошло 09, 15. и 24. августа, где се расправљало о новој организацији 
предузећа.
На наведеним састанцима договорено је да синдикати дају примедбе које ће од стране 
пословодства бити разматране и имплементиране у нову организацију и да ће се надаље 
пратити нова организација. Ако не буде очекиваних резултата, иста се може кориговати, 
уз сагласност Владе Републике Србије.

Драган Ранђеловић 

IZRADA NOVIH 
KOLEKTIVNIH 
UGOVORA
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RE[AVAWE VI[KA 
ZAPOSLENIH U 2017.

Одржан састанак пословодстава сва четири акционарска друштва, 
националне службе за запошљавање и репрезентативних синдиката

 поступку решавања вишка запосле-

Uних у 2017. години, пре доношења 
Програма за решавање вишка запо-

слених, послодаваци (Чл. 154. Закона о раду) 
су у обавези да, у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање и репрезента-
тивним синдикатима, предузму одговара-
јуће мере за ново запошљавање вишка 
запослених. У циљу испуњавања ове зако-
нске обавезе, 31.августа 2017. године одр-
жан је састанак коме су присуствовали пред-
ставници пословодства сва четири акци-
онарска друштва, представници Наци-
оналне службе за запошљавање и репрезен-
тативни синдикати. Већина питања, која се 
односе на мере које стоје на располагању 
запосленима који су потенцијални вишак за 
ново запошљавање, била су упућена према 
Националној служби за запошљавање, а 
односила су се на могућност премештаја на 
друге послове, ангажовања код другог по-
слодавца, преквалификацију или доквали-
фикацију, или мере које има на располагању 
Национална служба за запошљавање, а 
односе се на давање бесповратних средстава 
за самозапошљавање и давање бесповрат-
них средстава другим послодавцима за 
запошљавање лица која ће бити проглашена 
технолошким вишком. По речима представ-
ника Националне службе за запошљавање, 
да би ова служба  могла да испуни свој за-
датак, неопходно је да у овој фази решавања 
вишка запослених, пре доношења Про-
грама, послодавци сачине спискове запо-
слених који су вишак, са подацима о квали-
фикационој структури, годинама старости, 
стажу осигурања и пословима које обављају, 
да би у складу са тим подацима могли да са-
гледају могућности за решавање будућег 

статуса запослених који су вишак. Нацио-
нална служба за запошљавање треба да 
делује превентивно и због тога морају бити 
наведена занимања и послови које запосле-
ни, који су потенцијални вишак, обављају, 
како би их служба довела у везу са послодав-
цима који исказују потребе за запосленима. 
Пре одређивања конкретне мере, саветник за 
запошљавање обавља разговор са сваким 
запосленим понаособ, уколико је то захтевао 
у анкети која му се доставља у анкетном 
упитнику. Циљ је да и послодавци и Нацио-
нална служба за запошљавање, пре доно-
шења Програма, искористе све законске 
могућности које им стоје на располагању да 
се што безболније реши питање техноло-
шког вишка и да се одређене мере које већ 
постоје понуде лицима која су потенцијал-
ни вишак. 

Представници Националне службе за 
запошљавање истакли су да у овој години са 
њихове стране није предвиђена могућност 
преквалификације и доквалификације, а у 
анализи реализације мера у 2016. години, 
утврђено је да је највеће интересовање запо-
слених који су проглашени технолошким 
вишком било за добијање бесповратне суб-
венције за самозапошљавање, која износи 
180.000,оо динара, за покретање предузет-
ништва и бављење пољопривредом, уз 
напомену да служба прати ова лица и пружа 
неопходну помоћ да опстану на тржишту.

На крају састанка, закључено је да сви 
учесници морају да дају пун допринос да се 
предузму све законске и друге мере које 
стоје на располагању, да би се решио будући 
статус запослених који буду проглашени 
технолошким вишком и осигурала њихова 
егзистенција.

П. Спасић
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вадесетседмог априла, одржана је Dседница Главног одбора Синдиката 
железничара „Инфраструктура же-

лезнице Србије“, чији су чланови бирани из 
ЈСО-а: СП, ГД, ЕТП, ТКС и РЗ и УП.
Седницом је председавао председник 
СЖИЖС Драгослав Антић, који је у уво-
дном излагању известио присутне о актуел-
ним дешавањима како у СЖС, СЖИЖС, 
тако и у „Инфраструктури железнице Ср-
бије“ а.д.
С обзиром да је ова седница прва после спро-
вођења избора, верификовани су мандати 
члановима Главног одбора СЖИЖС, усво-
јен је Пословник о раду СЖИЖС, Правила о 
раду СЖИЖС, План рада за 2017. годину, 
као и Финансијски план за 2017. годину.
Представњена је будућа политика синдика-

PRVA SEDNICA ODBORA 
INFRASTRUKTURE

Ј. П.

ГЛАВНИ ОДБОР СЖИЖС

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА КАРГО“
ТРИ ДЕСТИНАЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 
И РЕКРЕАЦИЈУ

Синдиката железничара „Србија карго“ је ове године издвојио милион динара за 
превенцију и рекреацију чланова свог синдиката. Комисија за превенцију радне 
инвалидности и рекреативни одмор, прихватила је понуде за три дестинације, у 
периоду од 1. јула до 16. септембра:
- Златибор, „Ања-турс“ (тридесет ваучера);
- Сокобања, „Исаковић турс“(двадесет ваучера);
- Црна Гора, Шушањ, „Хит-турс“, из Трстеника (двадесет ваучера).
Чланови породице корисника услуга, као и остали запослени у „Србија карго“ а.д, , 
могу користити седмодневни боравак по уговореној цени услуга (с тим да се 
резервација мора потврдити најкасније 10 дана пре коришћења услуге). Омогућено је 
и плаћање цене аранжмана у једнаким месечним ратама, чековима грађана или 
административном забраном од зараде, а укупан дуг се мора измирити до 20. децембар 
2017. године.

�� � � � � � �                                          В.А. 

та, у смислу деловања и финансирања, па су 
донете и следеће одлуке:
- да се новчана средства на основу члана 127. 
КУ са рачуна Синдиката железничара „Ин-
фраструктура железнице Србије“ пребацују, 
процентуално, на рачуне: ЈСО-а: СП, ГД, 
ЕТП, ТКП, ЗС и УП.
- да се новчана средства на основу члана 114. 
став 6, Статута Синдиката железничара 
Србије (чланарина 0,05 Фонд солидарности) 
са рачуна Синдиката железничара „Ин-
фраструкитура железнице Србије“ пребаце 
на рачун: ЈСО-а: СП, ГД, ЕТП, ТКП и ЗС и 
УП.
- да се новчана средства Штрајкачког фонда 
са рачуна СЖС у процентуалном износу 
пребаце на рачун СЖИЖС.
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рајем јула 2017. године, одржан је 

Kсастанак представника Синдиката 
железничара „Инфраструктура же-

лезнице Србије“ са в.д. генералним дире-
ктором „Инфраструктура железнице Срби-
је“а.д. Душаном  Гарибовићем. Испред 
СЖС присуствовали су председници: ЈСО 
СП, Јасминко Пијетловић, ЈСО ГД, Дра-
гослав Антић, ЈСО ЕТП, Драган Ћирић, ЈСО 
ТКП, Братислав Минић и ЈСО ЗС и УП,ћ. 
Радомир Радусин. 
У уводном делу представници синдиката 
покренули су тему везану за преговарање за 
Колективни уговор, организацију пре-
дузећа, систематизацију, решавање вишка 
запослених и синдикалне теме међу којима и 
статус техничких лица у репрезентативним 
синдикатима и просторије за репрезента-
тивни синдикат Синдикат железничара „Ин-
фраструктура железнице Србије“.
У уводном излагању в.д. генерални дире-
ктор „Инфраструктура железнице Србије“ 
а.д. поздравио је представнике Синдиката 
железничара „Инфраструктура железнице 
Србије“ пожелео добру сарадњу у наредном 
периоду и помоћ у решавању битних елеме-
ната у интересу предузећа и запослених.
Очекује нас веома тежак период који се 
огледа у решавању вишка запослених, новој 
организационој структури и новој система-
тизацији предузећа.
Нова организација биће знатно другачија од 
досадашње, јер се ради за знатно мањи број 
запослених. Усвојен је Извештај о раду 
Радне групе за утврђивање нове органи-
зационе структуре Акционарског друштва 
за управљање јавном железничком инфра-
структуром „Инфраструктура железнице 
Србије“, али се још увек могу извршити из-
мене на основу адекватних примедби.
Вишак запослених решаваће се на основу 
критеријума заједно са репрезентативним 
синдикатима до 20.новембра 2017. године, а 
до 1.децембра 2017. године, техничко регу-
лисање исплата за оне који напусте пре-
дузеће.

Ако се пријави довољан број запослених за 
одлазак на принципу добровољности, не-
ћемо свима дати сагласност, поготово из-
вршном особљу, већ у складу са новом си-
стематизацијом.
Решавање вишка запослених је битан про-
цес који ће захтевати смањење великог броја 
администрације (кооперативних послова), а 
и поједини саобраћајни инжињери обавља-
ће послове извршне службе.
Зато морамо упознати све запослене да нико 
у предузећу не ради ништа самовољно, већ 
се послови обављају у складу са пројектом 
Светске банке, речено је на састанку.
Што се тиче Колективног уговора, нефор-
мална радна група репрезентативних син-
диката до 31.јула 2017. године, треба да да 
предлог Колективног уговора, а пословод-
ство да достави Прилог I до 4. августа 2017. 
године, као што је договорено на заједнич-
ком састанку са представником ресорног 
министарства за саобраћај.
Прилог I биће редукован у смислу смањења 
назива типичних радних места и биће са 
тенденцијом повећања коефицијената за 
најугроженија радна места.
Просторије и техничка лица биће регу-
лисана у складу са Законом и Колективним 
уговором.
Субвенције за 2016. годину су биле 7,5 
милијарди, за 2017. годину предвиђено је 7 
милијарди, а за 2018. годину планирано је 
6,5 милијарди , а за 2019 6 милијарди.
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 
послује домаћински, те смо од стране аген-
ције добили оцену А за пословност, што нас 
обавезује да и даље успешно послујемо.
На крају, морам рећи да са репрезента-
тивним синдикатима у Инфраструктури же-
лезнице Србије желим добру сарадњу и да 
не постоје двоструки аршини и ако неко 
покуша да ме сврста на било чију страну, 
греши, рекао је Гарибовић

SVE U SKLADU SA PROJEKTOM 
SVETSKE BANKE

Јасминко Пијетловић

СЖИЖС

Вишак запослених до 20. новембра. Исплата отпремнина до 1. децембра
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 радној групи за утврђивање нове 

Uорганизационе структуре „Инфра-
структуре железнице Србије“ поред 

менаџмента предузећа учествовали су и 
представници ре-презентативних синдиката 
предузећа. Председник Радне групе је в.д. 
Генерални директор Душан Гарибовић, а 
презентацију предлога је вршио Јосип 
Ујчић.
Циљеви, начела, искуства и примери орга-
низација у окружењу били су полазна основа 
рада. Током рада било је несугласица у виђе-
њу будуће организације између послово-
дства и синдиката, што је и презентовано у 
писаном облику.
Овим текстом покушавам да вам приближим 
шта је до сада урађено и на основу којих при-
нципа је вршен рад.
ЦИЉЕВИ НОВЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 
СТРУКТУРЕ: Да се ослика и покаже основа 
постојања и главни задатак овог друштва; да 
се обезбеди пуно и потпуно уважавање и 
примена технолошких норми; да се обезбе-
ди квалитетно, уредно и благовремено из-
вршење свих потребних послова; ефикасно 
финансирање друштва у свим сегментима 
пословања; да се остварује пуна ефикасност, 
расположивост и економичност инфра-
структуре, као и безбедност и редовитост 
железничког саобраћаја.
ИСКУСТВА КОЈА ТРЕБА ИСКОРИ -
СТИТИ: Израда и примена сада важеће 
систематизације; рационализација броја 
запослених; Искуства других управљача 
железничке инфраструктуре.
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА: Највиши 
менаџмент друштва састоји се из три верти-
кале: 
1. Све што је у траси возова: планирање тра-
са, израда траса, уговарање траса, реали-
зација траса, наплата траса, сарадња са пре-
возницима, уговори... 2. Све што је у вези 
пута: одржавање пута, развој пута, колосек, 
скретнице, мостови, пропусти, тунели, СС 
телекомуникације... 3. Све што је у вези са 
логистиком: правни послови, кадровски 

UTVR\IVAWE NOVE ORGANIZACIONE 
STRUKTURE " INFRASTRUKTURA 
@ELEZNICE SRBIJE"

послови, безбедност и здравље на раду, 
заштита животне средине.
МЕНАЏМЕНТ ДРУШТВА: Скупштина, 
Одбор директора, Генерални директор, 
Кабинет генералног директора.
ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ: Унутрашња 
контрола, безбедност и заштита, унутрашња 
ревизија.
НАЧЕЛА КОЈИМА БИ СЕ РУКОВОДИЛИ 
ПРИЛИКОМ НОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 
Извршити рационализацију броја секција, 
односно организационих јединица; Из-
вршити унификацију унутрашње структуре 
организационих јединица и унификацију 
радних места у организационим једини-
цама према правилима струке и односне де-
латности; Извршити обједињавање поједи-
них послова у оним случајевима где је то 
могуће и оправдано, тако да се послови могу 
обављати и квалитетно и без додатих напо-
ра, а да се смањи број извршилаца; Послове 
одржавања инфраструктурних постројења, 
тамо где је то могуће и технолошки оправ-
дано, организовати формирањем мобилних 
екипа које ће послове извршавати на по-
дручју организационе јединице или одре-
ђеном подручју; Послове одржавања поједи-
них врста инфраструктурних постројења, 
организовати тако да се врши превентивно 
одржавање ;  Јасно раздвојити послове 
надзорне службе и послове извршне службе; 
Број извршилаца темељити на јасном при-
мењивању технолошких и техничких норми 
за поједине врсте послова; Где год је то мо-
гуће смањивати број административних 
радника, а повећати број радника извршне 
службе; Где год је то могуће и технолошки 
оправдано и финансијски исплативо, сма-
њивати број извршилаца применом нових 
технолошких или техничких решења; Јасно 
дефинисати радна места, односно послове 
који се морају обављати независно од обима 
рада; Прибавити ставове и планове желез-
ничких превозника у смислу њихових 
будућих захтева и потреба, а који су од ди-
ректног утицаја на потребан број изврши-
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лаца; Строго водити рачуна о пословима 
који су директно везани за безбедност и 
редовитост железничког саобраћаја, како би 
се обезбе-дио довољан број извршилаца да 
не настану случајеви угрожавања безбед-
ности саобраћаја или друге врсте ризика.
Да би сви делови предузећа могли усклађено 
и хомогено деловати морају бити међусобно 
повезани и интегрисани. Тај јединствен 
систем организационих делова предузећа 
зовемо организационом структуром.
Под организационом структуром подра-
зумевамо, поделу на поједине делове који 
предста-вљају организационе јединице у 
којима се реализују одређене функције и 
задаци.
Разлика организације и систематизације 
огледа се у томе што организациона структу-
ра одређује где се обавља, а систематизација 
ко обавља.
ВРСТЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ: 
Линијска организациона структура (у хори-
зонталном смислу подела по функционал-
ним срединама); Штабна организациона 
структура (по вертикалном – војно реша-
вање).
ПРИМЕРИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ СТРУ-
КТУРА У ОКРУЖЕЊУ: Словенија има 120
км пруге (Секретеријат СЖ инфраструк-
тура: послови планирања, технологије и 
инжењеринга; послови регулисања саобра-
ћаја; послови грађевинске делатности; 
послови електротехничке делатности; 
послови продаје и тржишта). Хрватска има 
2604км пруге (Службе управе: контрола, ре-
визија, квалитет, заштита на раду; само-

стални послови, приступ, развој; управа по-
дручја: кадрови, финансије, информатика; 
послови у вези саобраћаја; послови у вези 
инфраструктурних постројења; јединице на 
терену). Мађарска има 7297км пруге (По-
слови унутрашње контроле и ревизије; по-
слови информатике; послови набавки; по-
слови безбедности; правни послови; међу-
народни односи; комуникације са медијима; 
послови развоја; послови експлоатације; по-
слови финансија, имовина; људски ресу-
рси). Бугарска има 4029км пруге (Унутра-
шња безбедност и финансијски контролор; 
безбедност саобраћаја; кадровски послови; 
правни послови; протокол; унутрашња ре-
визија; међународне активности; национа-
лна финансирања; саобраћај и капацитети; 
пруге и постројења; набавке; стратегије и 
инвестиције; реализација пројеката; једини-
це на терену). Чешка има 9400км пруге 
(Кабинет; кадрови; ревизија; стратегија; ко-
муникације; послови у вези економије; по-
слови у вези имовине; послови у вези моде-
рнизације; послови у вези инфраструктур-
них постројења; послови у вези саобраћаја; 
јединице на терену). Аустрија (Некретнине 
(имовина); безбедност и заштита животне 
средине; инфраструктурна постројења; фи-
нансије, тржиште, сервиси; управљање тр-
жиштем; стратешко планирање; образовање 
и обука; контрола и рачуноводство; купо-
вина; управљање инвестицијама; управ-
љање трасама; нови пројекти; операције и 
системи; железнички системи; приступ мре-
жама; безбедност и управљање; квалитети).

ЈСО ЗОП
ПОСЛЕ 26. ГОДИНА ПОНОВО У КОВИЉАЧИ
У оквиру планираних активности синдиката ЈСО ЗОП овогодишњи радничко-
спортски сусрети одржаће се у Бањи Ковиљачи у периоду од 6.-9. септембра.
Ово су по реду 29. сусрети радника грађевинске делатности где се очекује око сто 
учесника. ЈСО ЗОП ће учествовати са 300000 динара у трошковима игара, како нам је 
рекао председник ЈСО Драгослав Антић.
Као занимљивост је да су се радници грађевинске делатности ,,вратили“ у Бању 
Ковиљачу после двадесет шест година, када су последњи пут боравили као учесници 
игара, у овом туристичком месту.                                                                                 Д.В.



ЈСО СП

IZVODI IZ ZAPISNIKA SA 
SEDNICA JSO 

U
  периоду  од  з адњег  издавања 
„Сиже–а“, ЈСО СП одржао је више 
синдикалних активности. Друга 

седница одбора ЈСО СП  у овој години 
одржана 16. марта на којој је једногласно 
усвојен записник са претходне седнице 
одржане 31. јануара. По устаљеном правилу 
прва тачка су актуелности између две седни-
це, како у синдикату, тако и у пословодству, а 
известилац је председник ЈСО СП Јасминко 
Пијетловић, који је истакао да је Синдикату 
железничара „Инфраструктура железнице 
Србије“ утврђена репрезентативност чијем 
резултату је велики допринос председника 
СО СП, који су помогли у архивирању 
приступница. 
Синдикат железничара Србије као ни остали 
репрезентативни синдикати, упутили су 
писмо председнику Владе за повећање плата 
на железници што је и обећано у ранијим ра-
зговорима.
Пословодство „Инфраструктура железнице 

Србије“ а.д. на челу са в.д. генералним ди-
ректором Душаном Гарибовићем заједно са 
репрезентативним синдикатима ради на 
пројекту нове организације послова из које 
ће касније бити рађена нова систематизација 
радних места. Та нова организација, по 
речима Гарибовића, биће сушта супротност 
постојећој организацији и мање ће утицати, 
у будућности, на смањење запослених у 
извршним службама. Решавање вишка 

запослених биће крајем године, а висина 
отпремнина још је непозната. Око 1600 
запослених у Инфраструктури треба да 
напусти предузеће, по принципу добро-
вољности или путем критеријума. Чланови 
одбора су активно, својим дискусијама 
учествовали у раду, тако Горан Марковић 
председник СО СП Рума сматра да синдикат 
агресивније треба да делује и када се обраћа 
Влади РС и пословодству за своје захтеве и 
захтева рокове за одговоре или испуњење за-
хтева. Драган Петровић председник СО 
СП Ваљево, изражава забринутост за 230 
запослених који немају анекс уговора о раду. 
Цвијо Опарница  председник СО СП 
Панчево сматра да већ сада треба да разми-
шљамо о Колективном уговору. Небојша 
Милетић заменик председника ЈСО СП и 
председник СО СП Ниш, изражава велику 
бригу за турнусно особље које недостаје, а 
прича се о вишку запослених. 
Пијетловић је истакао да су репрезента-

тивни синдикати укључе-
ни у проблематику, али 
свака сугестија, предлог 
или савет чланства је не-
опходан у заједничкој 
борби за интересе запо-
слених. На седници одбо-
ра поред чланова Одбора 
ЈСО СП, чланова Одбора 
ЈСО ПР и чланова Одбора 
ЈСО ПП, присуствовао је 
Горан Јовановић власник 
Туристичке  а генци је 
„Колиба„ из Грзе са сара-
дницима, који су репрезе-
нтовали понуде за лето-

вање у Грчкој.
На другој редовној седници Одбора ЈСО СП 
заједно са Одбором ЈСО ПР и ЈСО ПП 
донете су следеће одлуке:

- да се Радничко – спортске игре одрже 
половином јуна, заједнички за чла-
нове ЈСО СП, ЈСО ПР и ЈСО ПП 

- да се новчана средства која припадају 
Синдикату железничара „Инфраструктура 

8



железнице Србије“ процентуално поделе по 
ЈСО – има.
Трећа редовна седница Одбора ЈСО СП 
одржана је 09. маја.
Пијетловић је истакао да је в.д. генерални 
директор Душан Гарибовић испунио обе-
ћање и на сваки састанак који се тиче израде 
нове организације, позивао репрезента-
тивне синдикате.
На тим састанцима пословодство је истица-
ло своју визију организације, а синдикати су 
на исту давали примедбе и сугестије. Пред-
лог пословодства је да се досадашњих три-
наест Секција СП групишу у четири секције 
и то: ЦЕНТАР: Београд (Рума, Панчево и 
Пожаревац); ЗАПАД Ужице (Краљево и 
Косово Поље); СЕВЕР: Нови Сад (Суботица 
и Зрењанин); ИСТОК: Ниш (Лапово и Заје-
чар), да се грађевинска и електротехничка 
делатност сведу у један Сектор за одржа-
вање. По речима Гарибовића има нагове-
штаја да се ове делатности приватизују или 
да одржавање инфраструктуре врше неке 
друге фирме што сматра недоличним, јер 
нам је исплативије да то раде наши радници.
Дискусије чланова одбора свеле су се на 
следеће да преговарачи за КУ морају по-
знавати материју и имати искуство у пре-
говорима, да треба погледати КУ из окру-
жења, да се води рачуна о запосленима који 
изгубе здравствене способности (групу) за 
радно место на ком су распоређени, тума-
чење КУ која се односе на дестимулацију, у 
смислу да запослени који имају пропуста у 
раду техничке природе и не буду дестимули-
сани у том месецу, добијају упозорења пред 
отказ уговора о раду, што може имати утицај 
приликом решавања вишка запослених по 
првом критеријуму- учинак у раду. По ми-
шљењу већине чланова одбора, то не може и 
не сме да буде одредница, јер највише та-
квих грешака могу да имају они који најви-
ше раде и непосредно учествују у вршењу 
железничког саобраћаја. Пре отпочињања 
преговора треба оформити заједничке ко-
мисије репрезентативних синдиката и за-
хтевати усаглашавање чланова КУ са по-
словодством.
На седници су једногласно усвојене следеће 
одлуке:

- Да све СО СП доставе ЈСО СП при-
медбе, сугестије, предлоге за КУ.

- Да Комисију Фонда солидарности чине: 
Драгана Кордић - председник, Убавка 
Митић – члан и Дејан Петровић – члан.

- Да се новчана средства из стуба процен-
туално пребаце у ЈСО.

-  Да се ХХХI РСИ одрже у Сокобањи у 
периоду од 21. - 24. јуна. 

- Да се до следеће седнице Одбора ЈСО СП 
одржи Комисија за превенцију радне 
инвалидности и рекреативни одмор ЈСО 
СП и сачини предлог

      за 2017. годину.
Комисија за превенцију радне инвалидности 
и рекреативни одмор одржана је 30. Маја. 
Поред председника комисије Горана Марко-
вића, члана Цвије Опарнице и члана Драгана 
Јовановића, присуствовао председник ЈСО 
СП Јасминко Пијетловић и председник СО 
СП Београд ранжирна Срђан Ерић. Јасминко 
Пијетловић је образложио да је од Синди-
ката железничара „Инфраструктура желез-
нице Србије“ наменски за рекреацију добио 
новчана средства у износу од 272.950,00 
динара и да је у 2016. години процентуално 
из ЈСО ишао сваки 22 члан, односно на 22 
члана један ваучер.
Пијетловић је предложио да процентуални 
однос буде исти или већи и да за то има фи-
нансијских средстава.
После дискусија и разматрања комисија је 
донела предлог Одлуке ЈСО СП који гласи:

- Да на сваког 19. члана иде један ваучер.
- Да се поред новчаних средстава добијених 

из Синдиката железничара „Инфра-
структура железнице Србије“ „убризга-
ју“ новчана средства из ЈСО СП.

- Да се за море: „ Таластурс “ одреди 12 
ваучера

- Да се за бање: Сокобања „Кокан и син“ 
одреди 6 ваучера

     Бања Ковиљача Хотел „Подриње“    
     одреди 6 вучера
- Да се за планине: Златибор „Ања Турс“ 

одреди 6 ваучера
     Златибор „Апартман Каћа“ одреди   
     3 ваучера.
Четврта редовна седница Одбора ЈСО СП 
одржана је 21. јуна. Једногласно је усвојен 
предлог Комисије за превенцију радне инва-
лидности и рекреативни одмор.
На истој седници усвојен је Билтен за XXXI 
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Јасминко Пијетловић

 Београду је 31. маја 2017. године, 

Uодржана конститутивна седница Ко-
мисије за превенцију радне инва-

лидности и рекреативни одмор Синдиката 
железничара „Србија Воз“. Чланови 
комисије су представници свих ЈСО-а, у СЖ 
„Србија Воз“: Зоран Кириџић из ЈСО ЗОВС 
„Србија Воз“, Драган Љубић из ЈСО Превоз 
путника „Србија Воз“ и Срђан Стајић из ЈСО 
Вуча возова „Србија Воз“.
За председника Комисије изабран је Зоран 
Кириџић, који се захвалио на избору и иста-
као да се нада да ће комисија, са њим на челу, 
оправдати указано поверење.
Превенција и рекреативни одмор запосле-
них, ове године, организовани су у следећим 
дестинацијама и под следећим условима:
Шушањ –  Црна Гора, Хотел „Талас“ , 
ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „HIT TOURS“, 
Трстеник, 16 ваучера, у висини од 198.352,00 
динара.

ORGANIZOVAWE PREVENCIJE
СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА ВОЗ“

Зоран Кириџић

У свеукупном пласману, победник је СО 
Зрењанин, коме је припао и прелазни пехар, 
друга СО Ниш и трећа СО Рума. Ферплеј је 
освојила СО Панчево.
XXXI РСИ ЈСО отворио је и затворио пре-
дседник Синдиката железничара Србије 
Драган Ранђеловић. На свечаној вечери, 
популарно треће полувреме, присусвовале 
су колеге Синдиката из Републике Српске, 
представници Синдиката железничара Ср-
бије из Инфраструктуре, Србија Карга и Ср-
бија воза, као и гости: представници објекта 
„Кокан и син,“ Хотел „Здрављак“ из Соко-
бање и Хотел „Колиба“ из Грзе.
Уз свечану вечеру, весеље је трајало до ка-
сно у ноћ, а највеселије је било, по традици-
ји, у екипи СО Рума, све похвале за женски 
дело екипе. 
Свим учесницима и гостима захваљујемо, а 
оне који су били спречени да дођу, позивамо 
да следеће године буду са нама.

РСИ ЈСО СТП. 
Тематске конференције на тему Безбедности 
железничког саобраћаја, безбедности и 
здравље на раду и заштита животне средине 
и екологије, одржане су 22. и 23. Јуна. 
У периоду од 22. - 24. Јуна, поред Тематске 
конференције одржане су и XXXI РСИ ЈСО 
СТП и победници су сви учесници (око 150) 
који су и поред подела и реорганизације, по-
казали јединство које треба да буде пример 
свим наредним генерацијама.
Како традиција налаже, морамо издвојити 
победнике по дисциплинама, тако да је по-
бедник у малом фудбалу СО Зрењанин, 
друга СО Рума, а трећа СО Београд. У шаху 
прва СО Ниш, друга СО Рума, трећа СО Зре-
њанин. Прва у стоном тенису СО Ниш, друга 
СО Зрењанин, а трећа СО Београд. Прва у 
пикаду СО Зрењанин, друга СО Рума, трећа 
СО Зајечар. У надвлачењу конопца прва СО 
Зајечар, друга СО Београд, а треће место 
деле СО Зрењанин и СО Ниш. Подељене су 
дипломе и медаље за појединце, као и за-
хвалнице за госте и све председнике СО.

Златибор – вила Мина, ТУРИСТИЧКА 
АГЕНЦИЈА „ АЊА ТУРС“, 10 ваучера, у 
висини од 130.000,00 динара.
Бања Ковиљача –  хотел „Подриње“ ,  
„СТАТУС“ Д.О.О. Лозница, 20 ваучера, у 
висини од 260.000,00 динара.
Сокобања - апартмани ''ИСАКОВИЋ'', 
AГЕНЦИЈА „ИСАКОВИЋ“, Сокобања, 12 
апартмана, у висини од 193.200,00 динара.
Синдикат железничара „Србија Воз” је са 
свим наведеним даваоцима услуга дого-
ворио могућност да објекте могу користити 
и чланови породице запосленог који добије 
ваучер, под истим условима и по истој цени, 
уз претходну најаву и договор са даваоцима 
услуга.
Подела ваучера је по ЈСО вршена као и до 
сада, процентуално на основу броја чланова 
у ЈСО.
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СЕМИНАР И РСИ ЈСО ЗОВС

ODR@ANE 25. SPORTSKE IGRE 
RADNIKA ZOVSA
Преко сто учесника. Свеукупни победник игара екипа „15. април“ из Макиша

 периоду од петог до осмог јула 2017. 

Uгодине, јединствене синдикалне орга-
низације ЗОВС „Србија Воз“ и ЗОВС 

„Србија Карго“ организовале су семинар из 
области безбедности железничког сао-
браћаја, безбедности и здравља на раду и 
заштити животне средине и екологије. У 
склопу организoвања поменутог семинара 
одржане су и јубиларне, 25. по реду, радни-
чке спортске игре запослених на одржавању 
возних средстава. 
Лепе успомене из претходних година, преле-
пи предели, као и богатство у туристичком 
садржају, одредили су да трећи пут за редом, 
домаћин одржавања семинара и спортских 
игара ЈСО ЗОВС, буде Бања Ковиљача и 
хотел „Подриње“ у коме је било смештено 
преко сто учесника.
На свечаном отварању учесницима се у име 
домаћина обратила Вера Ивановић која је 
пожелела добродошлицу и пријатан боравак 
у Бањи Ковиљачи. Учеснике је поздравио и 
председник ЈСО ЗОВС „Србија Воз“ Дејан 
Миловановић, пожелевши им успех у та-
кмичењима и леп провод. Семинар и спорт-
ске игре је званично отворио Драган Божић, 
заменик председника Синдиката железни-
чара Србије.
Спортска надметања су се одвијала у пет 
дисциплина: мали фудбал, шах, пикадо, над-
влачење конопца и стони тенис. Сва такми-
чења обележило је спортско и фер надме-
тање, као и велика жеља за победом.
У пикаду, прво место освојила је СО „15.ап-

рил“ Макиш, друго место заузеле су такми-
чарке СО „25.мај“ Земун, док је треће место 
припало СО „Путничка“ Београд. За поје-
диначно најбољу такмичарку проглашена је 
Драгица Лукић из Синдикалне организације 
„15.април“ Макиш.
У шаху, прво место је освојила СО „15.ап-
рил“ Макиш. Друго место је припало екипи 
СО „25.мај“ из Земуна. Треће место заузела 
је СО „Путничка“ Београд. За најбољег ша-
хисту на првој табли, проглашен је Зоран 
Недељковић из СО „15.април“, Макиш.
Такмичење у стоном тенису је обележила 
жестока борба у финалу. између екипа СО 
„15. април“ Макиш и СО Сомбор и неизве-
сност резултата до самог краја. Победу је 
однела СО „15. април“ Макиш. Пораженој 
екипи у финалу СО Сомбор, припало је 
друго место. Tреће место освојила је екипа 
СО из Зајечара. Титулу најбољег појединач-
ног стонотенисера понео је Мирослав 
Стојковић из Синдикалне организације 
„15.април“, Макиш.
Надвлачење конопцa је привукло велику 
пажњу, не само учесника спортских игара, 
већ и осталих посетилаца бање и пролазни-
ка, који су ово такмичење испратили бучним 
навијањем. Прво место у овој дисциплини, 
припало je екипи СО „25.мај“ Земун. Друго 
је освојила екипа СО „Путничка“ Београд, а 
треће екипа СО Лапово. Појединачно 
најјачи конопаш је Владан Милошевић из 
СО „25.мај“ Земун.
Турнир у малом фудбалу одржан је у вечер-
њим часовима, под рефлекторима, на игра-
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лишту оближње основне школе Вера Благо-
јевић. Прво место освојила је екипа СО „15. 
април“ Макиш, друго 
екипа СО „25.мај“ Зе-
мун, а треће екипа СО 
„Путничка“ Београд. За 
најбољег фудбалера 
проглашен је Зоран Ми-
тић из СО „15.април“ 
Макиш.
У укупном пласману, 
заслужено прво место 
освојила је СО „15.ап-
рил“ Макиш. Друго место освојила је СО 
„25.мај“ Земун, а треће СО „Путничка“ 
Београд. Награда за фер плеј додењена је 
СО Зрењанин.
Сва такмичења су одржана првог дана, тако 
да су учесници други дан  искористили за 
одмор и обилазак околних места по којима је 
овај крај познат. Између осталих, етно село 
„Сунчана река“, смештено на самој обали 
Дрине, Тршић родно место Вука Караџића, 
Гучево, Цер, манастир Троноша као и етно 
село „Станишићи“ које се налази у Репуб-
лици Српској.
Проглашење победника и дружење поводом 
завршетка семинара и спортских игара одр-
жано је у хотелу „Подриње“. Свечаној вече-
ри присуствовали су бројни гости, између 
осталих, директор сектора ЗОВС „Србија 
Воз“ Машан Радојевић, његов заменик Вла-
дан Петровић, помоћник директора сектора 
ЗОВС „Србија Карго“ Драгана Јовановић, 
шефови секција у „Србија возу“ а.д. ЗОВС 

Београд Александар Ђорић, ЗОВС Зре-
њанин Бранислав Бељин, ЗОВС Лапово 

В л ат ко  М а р т и н о в и ћ , 
испред синдиката пред-
седник Синдиката желез-
ничара Србије Драган 
Ранђеловић, његов заме-
ник Драган Божић, пред-
седник ЈСО Вуча возова 
„Србија Воз“ Слободан 
Максимовић и председ-
ник ЈСО Саобраћа јни 
послови „Инфраструкту-

ра железнице Србије“ Јасминко Пијетловић. 
Директор сектора ЗОВС „Србија Воз“ а.д. 
Машан Радојевић, уручио је прелазни пехар 
победничкој екипи у укупном пласману, 
Синдикалној организацији „15. април“ 
Макиш, а потом затворио 25. спортске игре. 
Свечана вечера је протекла у пријатној 
атмосфери и дружењу које је трајало до 
касно у ноћ. 
Бању Ковиљачу смо напустили пуни ле-
пих утисака, са жељом да се и следеће го-
дине настави ово лепо дружење. Традици-
ја одржавања спортских игара и поред 
свих потешкоћа које смо имали прили-
ком организације ових игара, није преки-
нута. Али, с обзиром на сва дешавања 
која су пратила организацију, намеће се 
пита-ње да ли су нам наредних година 
потребне овакве игре, игре на нивоу ЈСО-
а или је потребно организовати игре у 
неком дру-гом облику.

Toмислав Стевановић
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латибор, тренутно наша најактуелнија Zпланина, која својим положајем и 
свему ономе што нуди, угостила је и 

ове године чланове синдиката ЈСО ТКП 
запослених  у Сектору  за ТКП, на двадесет 
шестим спортским сусретима.
Традиционално добра атмосфера и спортски 
дух, око сто учесника, допринели су да 
спортска такмичења у четири дисциплине: 
малом фудбалу, стоном тенису, шаху и 
надвлачењу конопца, протекну у духу фер 
плеја.
Прво место у малом фудбалу освојила је еки-
па из Ниша, предвођена најбољим играчем, 
Слободаном Стаменковићем и најбољим 
стрелцем,  Гораном Филиповићем.
Друго место освојила је екипа из Зајечара, 
предвођена најбољим голманом турнира 
Миланом Илићем. Треће место освојила је 
екипа из Суботице.
У стоном тенису, прво место освoјила је еки-
па из Ниша, предвођена најбољим играчем 
турнира Гораном Филиповићем. Друго ме-
сто освојила је екипа из Новог Сада, а треће 
екипа из Зајечара.
У шаху, прва до циља стигла је екипа из Заје-

ЈСО ТКС

BEZ IZNENA\EWA

В.Радојевић

чара ,  предвођена најбољим шахистом 
Сашом Гроздановићем. Друго место освоји-
ла је екипа из Пожеге, а треће екипа из Бео-
града.
Ове године изненађења у надвлачењу коноп-
ца није било. На трон се вратила годинама 
неприкосновена екипа Новог Сада, пред-
вођена најјачим конопашем Драганом 
Рајачићем. Друго место освојила је екипа из 
Ниша, а треће екипа из Зајечара.
У свеукупном пласману, прво место осво-
јила је екипа из Ниша, друго из Зајечара, а 
треће из Новог Сада.
Гости на завршној вечери били су Шеф 
Секције за ТКП Пожега, Милорад Павић са 
сарадницима, Слободан Максимовић из 
СЖС, Мирко Лазић и Владимир Радојевић 
некадашњи радници и синдикални актив-
исти ТКС-а.
Завршно вече одржано је у прелепом амби-
јенту ресторана „Јелена Анжујска“.
Упркос свим актуелним проблемима са који-
ма се запослени у Сектору за ТКП свако-
дневно сусрећу, традиционално ведра атмо-
сфера није ни овога пута изостала.
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SVETI CAR KONSTANTIN I CARICA JELENA
У свечаном амбијенту ресторана „Савски венац“ у Београду, Синдикат железничара Србије је 3. јуна обележио своју крсну славу, Свети цар Константин и царица Јелена. 

Поред чланова СЖС, славску свечаност су својим присуством удостојили, како многобројни гости из иностранства, тако и
представници пословодстава сва четири предузећа железница Србије.



NAJBROJNIJI SINDIKAT NEMA^KIH
@ELEZNICA U POSETI SINDIKATU 
@ELEZNI^ARA SRBIJE 
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P
риликом посете директора ЕВА Ака-
демије – дела ЕВГ за образовање и 
социјални дијалог Ролфа Луцкеа и 

чланa одбора ЕВА Академије Хеинриха 
Ерлинга Синдикату железничара Србије, 
октобра 2016. године, договорено је да 
делегација Синдиката железнице и сао-
браћајне уније Немачке (ЕВГ), који броји 
преко 200 хиљада 
чланова, дође у јед-
нодневну посету 
Синдикату желез-
ничара Србије,  у 
циљу успоставља-
ња трајње сарадње. 
Колеге из Немачке 
показале су интере-
с о ва њ е  з а  н ач и н 
фу н к ц и о н и с а њ а 
српских железница, 
ниво техничке оп-
ремљености и тех-
нологију организације саобраћаја. Дого-
ворено, учињено. Четрнаесточлана деле-
гација немачког синдиката боравила је 
08.маја 2017. године у Београду. Као добар 
домаћин, Синдикат железничара Србије 
омогућио им је, у сарадњи са пословодством 
„Инфрастру-ктура железнице Србије“ а.д,  
да обиђу београдски железнички чвор и 
упознају се са начином рада и регулисања 
железничког саобраћаја. Том приликом, 
запослени у телекоманди станице Београд 
ранжирна, ЦДУ у Топчидеру, станици 
Београд центар и станици Топчидер, пру-
жили  су немачким колегама сва потребна 
објашњења везана за регулисање желе-
зничког саобраћаја на територији целе 
Србија, начин рада и проблеме са којима се 
сусрећу у свакодневном раду. 
У другом делу посете, госте је посебно инте-

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

ресовао ниво социјалног дијалога  у желе-
зничком сектору између синдиката,  посло-
даваца и представника Владе и спремност 
синдиката да делује у новим условима  које 
намеће процес реструктурирања српских 
железница. Констатовано је да у условима 
рационализације броја запослених, кроз 
реализацију Програма за решавање вишка 

запослених, син-
дикати својим де-
ловањем морају да 
допринесу да се 
процес реформи 
спроведе што без-
болније за запо-
слене, уз максима-
лну заштиту њи-
хових права. Ис-
такнуто је, из ис-
куства деловања 
синдиката у Нема-
чкој, да је посебно 

важно стручно оспособљавање чланова 
синдиката, као  и укрупњавање синдикалне 
сцене, као предуслов за успешно синди-
кално деловање.
Након завршене посете, Хеинрих Ерлинг, 
вођа делегације немачког синдиката  изра-
зио је захвалност Синдикату железничара 
Србије на успешној организацији сусрета и 
задовољство оним што су видели у органи-
зационим јединицама које су обишли, уз 
наду да је ово само почетак још успешније 
сарадње два синдиката. За Синдикат желез-
ничара Србије ова сарадња отвара још једну 
могућност за активније учешће у ме-
ђународним организацијама, сарадњу  и 
размену искустава са синдикатима најраз-
вијенијих земаља Европске уније.

П. Спасић
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TRI DECENIJE POSTOJAWA
@ELEZNI^KOG SINDIKATA U JAPANU  
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Драган Ранђеловић
С��������� . Стојковић

Драган Ранђеловић

друштво ослобођено страха“.
Почетком пролећа 2017. године, ЈРУ је запо-
чео са интензивним активностима које се 
огледају у борби против неједнакости рад-
ника, против дугих радних сати и пропа-
дања уставних одредби у Закону о раду у 
заједничкој солидарности са свим грађа-
нима и радницима. Током Конгреса утврђе-
ни су планови, пре свега преиспитивање 
процеса реформе ЈР (Јапанских Железница) 
где треба деловати заједнички и свим сна-
гама, борба у одбрани спокоја, људских 
права и демократије, спречавање неуспеха 
синдикалне борбе и лажних оптужби од 
стране званичног естаблишмента, стварање 
социјалне солидарности и коначно, ојача-
вање и ширење организације. Током Конгре-
са који је трајао неколико дана, а био поде-
љен по сегментима активности највише се 
говорило о синдикалним изборима, правним 
пословима, међународној солидарности, 
активностима у маркетингу синдиката, опш-
тим, финансијским и заједничким посло-
вима...

 част тридестогодишњице постојања 

Uнајвећег железничког синдиката у 
Јапану - ЈРУ, у периоду од 5. до 10 

јуна, одржан је 33. ЈРУ Конгрес на којем су 
присуствовали синдикални руководиоци и 
чланови из многих подружница са целе 
територије Јапана и инострани гости који су 
позвани да увеличају овај догађај, сретну се 
и размене искуства током заједничког пето-
дневног програма. Као гости на конгресу 
позвани су Ноел Цоард, главни човек ИТФ 
задужен за копнени саобраћај и представ-
ници, председници и директори из Јужне 
Кореје, Тајвана, Филипина, Аустралије, 
Мијанмара, Монголије, УК, Француске и 
Србије. Конгресу и комплетном програму 
Конгреса, присуствовао је Драган Ранђе-
ловић, председник Синдиката Железничара 
Србије.
Главни слогани Конгреса су „НЕ пропадању 
Устава“, „Поништити нове законе о нацио-
налној сигурности“, „Одбацити друштво 
под надзором, одбранити мир, људска права, 
демократију и борити се заједнички за ново 
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Јасминко П.

 Скопљу је 13. и 14. јуна одржана ра-

Uдионица на тему „Подизање свести о 
важности преношења информација о 

укључености запослених“ на којој су уче-
ствовали представници синдиката из: Ита-
лије, Пољске, Хрватске, Бугарске, Маке-
доније и Србије.
Зоран Маршић председник Синдиката же-
лезничара Хрватске пожелео је добродош-
лицу свим присутнима, осврнуо се на 
досадашњи рад и предложио дневни ред.
Теме дневног реда договорене су на Ради-
оници која је одржана 23. јануара 2017. 
године, у Београду, а односе се на: колектив-
не уговоре, губитак радне групе, реструк-
турирање предузећа, маргинализацију 
синдиката и његову улогу и како директиве 
утичу на железницу.
У уводном излагању Зденка Вужић говорила 
је о директивама ЕУ 98/59 и 2001/23 које су 
правни оквир за омогућавање договора од 
заједничког интереса за запослене и посло-
давце.
Реструктурирање у Хрватској је урађено то-
ком 2014. године, а већ трпи одређене изме-
не. 
Реструктурирање, само по себи, ништа до-
бро није донело поготово запосленима који 
су у знатном броју постали „вишак“ и напу-
стили предузеће уз отпремнину.
У даљем раду најбитнији је социјални дија-
лог и колективни уговор, а синдикални ру-

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

RESTRUKTURIRAWE -
NI[TA DOBRO NIJE DONELO   
Социјални дијалог најбитнији. Реорганизација као сталан процес

ководиоци морају да знају законе, своја 
права и морају поврх свега бити добри 
економисти и да разговарају са запосленима 
на терену.
Промене су трајне, а директиве су промен-
љиве.
Железнице су играле улогу социјалне уста-
нове, али отварањем тржишта то није могло 
да опстане, јер мултинационалне компаније 
кроје законе и политику „новац-моћ“ да у 
што краћем року са што мање трошкова 
изврши превоз из тачке А у тачку Б.
После излагања Зденке Вужић сви представ-
ници током два дана изјаснили су се да у 
њиховим железницама реорганизација није 
ништа добро донела и то је процес који још 
увек траје и мења се, али запосленом ништа 
боље није, нити се наслућује бољитак у бу-
дућности.
Констатовано је да је комуникација са запо-
сленима, односно чланством битан чиниоц у 
раду синдиката. 
На крају је закључено да сви учесници ра-
дионице у својим синдикатима одрже са-
станке (са 15 учесника), у периоду од сеп-
тембра до децембра 2017. године, и презен-
тују досадашњи рад са радионица одржаних 
23. јануара у Београду и 13. и 14. јуна у 
Скопљу и да свако од њих достави допис 
учесника са потписима и фотографије са 
састанка.

Посетите наш сајт: www.szs-railsyn.org
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IMA LI SPASA NAJSTARIJOJ 
PRUZI NA BALKANU

„Иде шпорет, вуче шифоњере“, говорили су 
у чуду Вршчани који су пре 162 године ишли 
да посматарају возове на најстаријој прузи 
на Балкану - у оближњем Јасенову.
Ова анегдота могла би да постане само једно 
од сећања на пругу Вршац - Бела Црква, чији 
део је и најстарија пруга на Балкану, будући 
да јој прети затварање, а једини спас био би 
да постане - туристичка.
Дуга је 33 километра, а максимална брзина 
је 40 на сат. Идеална је за лагану вожњу арха-
ичним шинобусом, па чак и специјалним 
аутомобилом: префињеним олдтајмером 
„волгом“", који уместо гума има железничке 
точкове. Пругом би могли да се возе и три-
цикли, четвороцикли, рикше... а све то би 
могло да се реализује већ овог лета уз мало 
добре воље, прича за „Блиц“ Радован Лекић, 
секретар Савета за логистику и железнички 
саобраћај Вршца.
Први би могао да крене шинобус „Србија 
воза“, који улицкан и спреман чека у вршач-
кој ложионици.
„Он би превозио купаче до белоцркванских 
језера и све до поподнева чекао крај обале да 
их потом врати у Вршац, одакле би они 
могли да и наставе вожњу до Београда или 
Темишвара. Он може да крене колико сутра, 
али потребно је да се договори начин финан-
сирања тог саобраћаја, да део трошкова 
сносе општине, а део да се финансира при-
ходом од продатих карата“, каже Лекић.
Осим шинобуса, у Вршцу се налазе и две 
руске „волге“, аутомобили који су давних 
дана преправљени тако да могу да возе пру-
гом, а некад су служиле за надзор деонице.
У један ауто може да стане шест особа, мак-
симална брзина је 60 на сат, а угођај вожње 
банатским пругама - непроцењив.
Једна „волга“ већ је у возном стању, а потре-

бно је само об-
новити лиценцу. 
Увођење трици-
кала  и  рикши, 
била  би  права 
атракција за оне 
који воле актив-
ни одмор.
„Свакако да је 
могуће конструисати лака шинска возила 
која би имала погон преко педала. Раније су 
се управо трицикли и четвороцикли кори-
стили за преглед пруге“ додаје Лекић.
Ипак, права будућност туризма на железни-
ци немогућа је без озбиљније финансијске 
помоћи, а како каже Лекић, ради се на томе 
да се пројекат финансира из европских фон-
дова, посебно због тога што је пруга пове-
зана са румунском.
Једна од идеја је и да се пруга Бела Црква - 
Вршац повеже са румунском, а тридесетак 
километара даље постоји брдска пруга која 
води ка некадашњим рудницима каменог 
угља.
То су тридесет километара пруге са много 
мостова и тунела, нешто што је занимљивије 
од наше „шарганске осмице“- каже Лекић, 
додајући да пруга пролази и поред других 
атракција, попут кањона Нере и градића 
Оравица, у коме се налази минијатурна ре-
плика порушене бечке опере.
Како је настала?
Пруга од Јасенова до Беле Цркве била је део 
оне која је водила од рудника каменог угља у 
румунској Анини до обале Дунава и снаб-
девала пароброде овим важним енергентом. 
Њена изградња почела је 1854. и тада су 
вагоне вукли коњи. Годину дана касније 
уведена је парна вуча, а потом и путнички 
саобраћај. Пруга је 1858. године повезана са 

Вршцем, када овај град поста-
је повезан са Бечом и Будим-
пештом преко Темишвара.

Припремила: Вера А.
         Извор: Блиц

Некада су возови по Банату возили угаљ, а сада би могли - туристе
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Припремила: В.А.
Извор: PCPRESS-Milena Pantić, N1, BBC

SRBIJA ̂ EKA BRZE PRUGE, A
POSTOJE]E JOJ SE TOPE NA SUNCU
Јак топлотни талас доводи до деформације шина прекида напајања и заустављања возног 
саобраћаја, као што је током августа то било на прузи Београд-Бар и Ниш-Димитровград

з Железница Србије објашњавају да 

Iје у питању неизбежна појава, док 
стручњаци сматрају да је узрок про-

блема неадекватно одржавање пруга. Плус 
40 степени Целзијуса загрева шине, које су 
од гвожђа, на преко 65 степени Целзијуса, па 
не чуди појава деформација или сунчаних 
кривина поручују из Железнице Србије.
Након што су медији известили о прекидима 
возног саобраћаја, надлежни саопштавају да 
су уведена даноноћна дежурства, појачано је 
присуство мобилних екипа, а машиново-
ђама је наређено како да поступају у ек-
стремним условима.
„Упутсвом се дефинише смањење брзина у 
периоду од 12 до 22 сата да би машиновође 
на време уочиле деформацију колосека и за-
уставиле воз. На местима где уочи деформа-
цију, чувар пруге, након јављања шефу 
пружне деонице, остаје и чека воз како би га 
брзином од пет километара на сат превео 
преко деформисаног дела“, објашњавају у 
Железницама Србије. Упутство, такође. 
предвиђа и да, на местима где има воде, чу-
вар пруге поливањем обара температуру 
шина. Али, када на контактној мрежи сунце 
истопи изолациони материјал, дође до крат-
ког споја и прекида напона, тада је потребна 
интервенција стручњака.
Све ове мере су кратког даха и решења нема 
без капиталног ремонта пруга, сматра про-
фесор Саобраћајног факултета Драгомир 
Мандић и додаје да ни седам и по милијарди 
годишњег издвајања из буџета није довољно 

за редовно одржавање око 3.800 км пруга.
„Кад одбијете плате ових људи који морају 
да организују саобраћај, вама остаје око 
15.700 евра по километру пруге годишње за 
одржавање, што је далеко од онога што је 
потребно за одржавање. У Европи се сматра 
да је од 50 до 100 хиљада евра по километру 
пруге потребно и то у ситуацији кад имају 
много боље и то на вишем нивоу пруге. 
Наше пруге су због дугогодишњег недовољ-
ног улагања у јако лошем стању“, обја-
шњава Мандић.
У Јапану, Аустрији такође греје сунце, али 
они имају нешто што се зове slab track 
construction system (ојачане бетонске плоче), 
за које су причвршћене шине и зато не могу 
да се криве.
Чак и да Србија једног дана добије брзе пру-
ге и возове којима би путници од Београда до 
Новог Сада стизали за пола сата, питање је 
како би се тек таква инфраструктура одржа-
вала!
„Да ли је неко срачунао да сваке вечери по-
сле проласка последњег воза велике брзине, 
иде такозвани тест воз који тестира пругу и 
указује на места која те ноћи треба попра-
вити да би сутра поново могли ићи возови“? 
-  пита Мандић.
У такве одлуке се, додаје Мандић, уместо 
струке често меша политика, и подсећа да је 
некад железница 80 одсто приходовала од 
теретног саобраћаја. Зато су, сматра, Србији 
од брзих пруга за путнички, много потреб-
није пруге за мешовити саобраћај.

ЕТЕПЕОВЦИ У СОКОБАЊИ

из
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U[TEDA OD 10 MILIONA DOLARA
Припремила: Вера А.

Извор: Танјуг

оком извођења радова на реконструк-

Tцији  барске  пруге ,  на  деоници 
Ресник-Ваљево, уштеђено је 10 ми-

лиона долара, у односу на раније планирану 
вредност посла, саопштило је Министар-
ство грађевинарства.
Потпредседница Владе и министарка гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Зорана Михајловић, разговарала је са Сер-
гејем Павловим, генералним директором 
„РЖД интернешенел“, о пројектима модер-
низације железнице које та компанија 
реализује у Србији из кредита Руске Федер-
ације.
Том приликом, Павлов је обавестио мини-
старку да је, током извођења радова на ре-
конструкцији барске пруге, на деоници Ре-
сник-Ваљево, уштеђено 10 милиона дола-
ра, у односу на раније планирану вредност 
радова.
„Радови на реконструкцији пруге Ресник-
Ваљево одвијају се у складу с уговором, а 
планирана динамика у потпуности се пош-
тује“, истакао је Павлов.
Михајловићева је са Павловим разговарала 

и о реализацији пројекта модернизације део-
нице Стара Пазова - Нови Сад, где је већ 
издата грађевинска дозвола за радове у окви-
ру прве фазе, на тунелима и вијадуктима, 
док ће радови на отвореној прузи, у оквиру 
друге фазе, бити дефинисани посебним 
уговором.
„Модернизација железнице, укључујући 
реализацију пројекта модернизације пруге 
Београд-Будимпешта, представља један од 
стратешких циљева Владе. Очекујем да 
сарадња са РЖД буде једнако успешна и на 
овом пројекту, као и на пројектима који су 
већ завршени“, рекла је Михајловићева.

УСКОРО ТЕНДЕР ЗА ПРОШИРЕЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈУ
ТЕХНИЧКО-ПУТНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗЕМУН

Припремила: Вера Арсенијевић
� � � � �      Извор: eKapija
Железнице Србије, искористиће део кредита Европске банке за обнову и развој 
(ЕБРД) за пројекат проширења и модернизације Техничко-путничке станице Земун. 
Целокупна вредност пројекта процењена је на 47 мил ЕУР, а тендер за извођење 
радова очекује се до краја ове године.
Радови ће обухватати изградњу свих неопходних структура, пруга, објеката и 
инсталација на локацији ТПС Земун, као и обнову и поправку постојеће 
инфраструктуре и завршетак недовршених објеката.
Сви радови који ће се финансирати из кредита ЕБРД биће доступни фирмама из било 
које државе - наводи се у објави ЕБРД.
Уређење Техничко-путничке станице Земун означено је као један од приоритета 
железнице, у наредном периоду. 



ЈСО ВУЧА ВОЗОВА „СРБИЈА КАРГО“
ЈСО ВУЧА ВОЗОВА „СРБИЈА ВОЗ“

ЕДУКАЦИЈА О БЕЗБЕДНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

Јединствене синдикалне организације вуче возова „Србија карго“ и „Србија воз“ 
организоваће, на Златибору, заједнички семинар о едукацији из области безбедности 
железничког саобраћаја.
Семинар ће се одржати у објектима Туристичке агенције „Ања-турс“, 
у периоду од 20.-23. септембра.                                                                             Вера А.                                                                                             
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ребало би да пишем. О чему? Много 

Tје тема. Свака занимљива на свој на-
чин. Било шта да напишем - наљу-

тићу некога. Није ми то намера. И никад није 
ни била. Увек сам мислио да ће моје писање 
подстаћи људе да другачије мисле, раде, да 
нешто предузму и поправе стање у којем се 
налазимо... У држави, предузећу, синди-
кату... Добре намере.
Ако пишем о стању у држави, одмах те сврс-
тају у позицију или опозицију, ову или ону 
странку. Нико неће да сагледа појединца са 
својим проблемима, без обзира на то да ли 
смо за ову или ону странку, да ли гласамо за 
овог или оног, да ли уопште излазимо на 
изборе. Међутим, то је политика о којој оби-
чно волимо да причамо, али је питање 
колико се у њу разумемо.
Писање о предузећу у којем радимо повлачи 
са собом да те неки мали и велики шефови, 
директори, гледају попреко, нису вољни да 
им се сви неуспеси стављају на душу. Уме-
сто што се љуте било би добро да више и 
боље раде, а не само да примају плату. Неки 
су то бу-квално схватили. Битно је да имаш 
за дан стечену диплому, добијеш радно 
место, по могућности руководеће и онда си 
прави. Колико знаш и шта можеш да урадиш 
- то није битно. Ко још то данас цени? 
Организационе шеме предузећа су урађене. 
Углавном смо видели на шта личе те шеме. 
Опет ће се неко наљутити. Свако је изгледа 
радио за себе, мислим на подељена друштва. 
Као да нису везани пругом, уређајима, локо-
мотивама, вагонима, пословима одржа-
вања... свако за себе. А треба то да функцио-
нише. 
Како? Нико не поставља такво питање.

^OVE^E, NE QUTI SE!
ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

Душан Василић

Правилници о систематизацији радних ме-
ста везани су за организационе шеме друш-
тава. Значи, свако је правио за себе. Као да 
никад и нисмо били заједно. Поједине слу-
жбе које постоје и које ће постојати и даље, 
на потпуно другачији начин ће бити оформ-
љене. Потпуно другачије, у сваком друш-
тву, а обављаће исте или сличне послове. 
Апсурдно. И, да ли смо још сви ми желез-
ничари?
Ако пишем о синдикатима, па нешто крити-
кујем, кажу како пишеш тако нешто, кад си и 
ти члан тог синдиката. Ваљда људи не схва-
тају да не морамо сви исто да мислимо, ра-
димо... Уосталом, и нисмо исти. И опет ће 
неко да се наљути, без разлога. А, како могу 
да не питам:,, Шта синдикати чине у овој 
ситуацији када се праве прорачуни колико ће 
радника да се пријави добровољно, а колико 
ће морати да оде у току ове године као ви-
шак?“ То пита чланство, кога је сваким да-
ном све мање.
И тако, увек се неко наљути, а ја, у најбољој 
намери пишем о ,,нашим“ темама железни-
чара, у нашим новинама. То би неко рекао да 
је лојалност. 
А они други нису лојални и гледају само 
себе. 
Да ли то неко гледа?
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ИЗ МОГ ЋОШКА

[TA DA TI PRI^AM KAD SVE ZNA[

U
право тако. Све је јасно ,  а ником 
ништа јасно није или се бар правимо 
да није, дајући времена сопственој 

илузији да царује тамо где сурова реалност 
побеђује. Некако је ипак лакше кад лажеш 
самог себе него кад те други лажу. Себи, на 
крају, увек опростиш. Да пишем о вишко-
вима, не могу. Већ је одавно постала изли-
зана фраза (на жалост). Научили смо да 
живимо и са тим као и са свим другим и ето, 
само чекамо да видимо докле можемо да 
издржимо и где је граница стрпљења? Изгле-
да да је човек нема, јер увек може бити и 
горе. Тако су нас учили. Све наопако, али по 
потреби. Уместо да усмеримо поглед на 
страну где је боље, увек се нађе неко па-
метан да ти каже „седи и ћути, може то и 
горе...добро си прошао“. И шта да ради 
обичан смртник, него да се покрије 
ушима и да ћути мислећи да избора 
нема. Онај што је незадовољан надокна-
дом за рад, платом, систематизацијом, 
третманом, статусом треба да скаче до 
плафона од среће, јер уопште и има 
посао. Онај што одлази, треба да се сме-
ши јер не иде тотално празних џепова, 
јер могли су бити и празнији...и тако, све 
у круг. Заправо смо сви срећни, само што 
не знамо (мало сутра)! Јуче баш чујем 
неку цику на ходнику. Колегиница, наводно, 
добила дојаву да је вишак и позлило јој је мо-
ментално. Ко њој сад да објасни да је за-
право срећна, јер више неће живети у не-
извесности?...Иронија ироније. Човек не-
како себи зацрта неку путању, неки циљ и 
труди се да иде ка њему чиста образа, срца и 
савести. Устаје, ради, бори се, добије ту 
цркавицу на крају месеца, радује јој се као да 
је добио лото премију. И онда наједном 
пљас...незадовољан и онај што иде и онај 
што остаје. Заправо, нема ту много фило-
зофије. Ако си ту, радићеш како ти се каже, 
климајући главом, по могућству са осмехом 
од уха до уха. Гледаћеш око себе и препозна-
ћеш хиљаду и једну неправду, али забога, 
такав је живот. Ћутаћеш, гутаћеш сопствене 

сузе. Са сузама можеш и другачије ако си 
паметан и довољно љигав. Извињавам се на 
овој речи, али прикладнију нисам могла да 
пронађем. Дакле, просипаћеш те своје сузе 
на месту где препознаш да емоције побеђују 
рацио и можда се огребеш за коју хиљаду 
више на листици. Бићеш изненађен како су 
твоје сузе учиниле чудо, па ћеш то још који 
пут поновити...исплати се. Да, да. И ово се 
дешава, па ти види. Сад ако ниси добар са 
сузама, шта да се ради. Тако је, како је. Увек 
имаш опцију да одеш и срећу потражиш на 
другој страни. Или та опција не постоји...
можда зато што ниси довољно млад или 

ниси довољно стар, ниси довољно способан, 
храбар, амбициозан ? E, то је већ твој про-
блем. За рукав те сигурно нико вући неће, 
ако се за то одлучиш. Овде је маст давно 
отишла у пропаст. Такав је систем, таква нам 
је држава, таква нам је фирма и све је то један 
вртлог и један зачарани круг. А све то већ сви 
знамо. Ништа ново...а ипак чекамо да се 
појави Санчо Панса и победи ветрењачу. 
Неће се појавити. Не надај се. Појединци су 
увек победници у односу на масу. Зашто баш 
ти ниси тај појединац? Ево, ја не знам. Уже 
увек пуца тамо где је најтање. Дакле, лош 
коноп, вез, веза... „Седи ди си, ни за ди си 
ниси“...  Увек је нама неко други крив. 
Суштински и јесте. Али смо криви и сами. 
Шах-мат. Где год да се окренеш слика иста. 

Шупље главе праве највише буке
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                                           ЈСО ТКС
                                          IN MEMORIAM

                                          ДРАГАН ГРУЈИЋ
                                            (1962. – 2017.)

Трећег дана августа, после краће болести, заувек нас је напустио Драган Грујић, 
прегледач кола у Секцији за инфраструктуру чвора Косово Поље.
Драган је био дугогодишњи члан Синдиката железничара Србије, 
члан Председништва и Одбора ЈСО ТКС.
Последњем испраћају драгог колеге, присуствовали су чланови Одбора ЈСО ТКС, 
школске колеге и многобројни пријатељи.
Отишао је Драган, остављајући за собом сећање на време проведено у синдикату и 
чвору Косово Поље, уз обавезу да га заувек памтимо и сачувамо успомену на њега и 
све добро што је за живота чинио.

Све је ствар гледања на ствари. Зачаран је на 
крају увек разочаран.  Било и биће.  А 
разочарани смо сви, скоро. Свако на свој 
начин. И шта сад да човек ради ? Има ли ко 
паметан ? Јок. Препуштен си својој судбини 
сам. Триста пута си мерио али пресекао 
ниједном. Рећи ћеш да је превише фи-
лозофирања. Није. Тврдим. Само не верујем 
више у лажне наде, обећања и шарене лаже. 
Верујем само у оно што сам самој себи 
наменила у животу. Можда то још нисам 
открила. Али сам потпуно сигурна у то, шта 
нећу и како нећу,  шта од кога могу да 
очекујем и да не очекујем. Ствар је проста. 
Ствар је сопственог избора. Дакле, мало ви-
ше вере у себе, мало оптимизма, мало буђе-
ња сопствене свести, мало храбрости. Није 
крај живота ако ти неко каже да си овде при-
чу завршио. Гледај у свој одраз у огледалу. 
Неће те спасти ни претостављени, ни синди-
калац, ни бог отац. Нема тога. Нема за сва-
ког. Па сад, ти одлучи.  Није живот свима 
филм са happy end-ом. А и то зависи од тога 
који жанр преферираш и да ли си одлучио да 
у свом филму играш главну или споредну 
улогу, да читаш само намењени сценарио 

Г.Лукић

или да ипак мало завириш између редова. Да 
играш или да будеш надигран...а све ово 
написано је мој филм. Прича из моје главе и 
као на крају појединих филмова, морам на-
писати да је „свака подударност и сличност 
са стварним ликовима и догађајима само 
пука коинциденција“. Има и оних где пише 
„филм је рађен по истинитом догађају“. 
Једино што не могу да напишем је наставак и 
поднаслов „Након пет година“. Не могу, јер 
нисам визионар. Али „јуче“ је било и већ је 
виђено много пута. „Јуче“ не могу  вратити 
али могу пожелети боље сутра. Можеш се 
сложити са овим или не мораш. Можеш рећи 
да је ово гомила глупости. Можеш шта год 
хоћеш...од воље ти. Битно је да мислиш и да 
имаш став, само свој и да те није ни срамота 
ни страх да га изнесеш и заступаш. Не 
мораш мислити као ја, као он, она, они. То не 
пише нигде и није слово ни члан закона, ако 
ме разумеш...а ако ме не разумеш, шта да ти 
причам кад све знаш. Нека ово онда буде 
„промашај наш“...
Као и увек, будите ми здраво до следећег 
читања или нечитања...
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ЧЕФОРИЗМИ
  
M�Што рече песник: „Све можемо да вратимо - осим изгубљеног времена“.
M�Ако скапирате како, све ће вам у животу ићи лако.
M�Постигли смо завидне резултате - на пољу млаћења празне сламе.
M�Ако већ живите, живите - живот је много лепа ствар.
M�Како данас доћи до посла? Па, пробајте путем кеша.
M�И овог пута у Гучи, показали смо да смо прва труба.

M    Размишљај слободно, али се понашај како правила налажу.

M�За прави потез - увек је време.
M�Комшија, чујем син вам је велики таленат. Баш ми је жао.
M�Брате, политика ти је што и јако вино. Чим је окусиш она те опије.
M�Што рече песник: „Ја мислим да је за све крив КОЛУМБО“.
M   Господо, ја сам стара школа. Тада се у њу ишло са таблицом, крижуљом и  
        сунђером, а не са ТАБЛЕТОМ и МОБИЛНИМ.
M�Што рече песник. „Данас бисмо много лакше васпитавали своје малишане кад би 
        нас они само слушали, а не и гледали како се ми понашамо“.
M�Брате, ова власт ће се обрачунати са „кримосима“, чим се за то створе услови.

M�Знам човека: он уопште није такав каквим га ви представљате. Он је много гори.

♦ Искуство је име које дајемо својим грешкама.
          Оскар Вајлд, ирски писац.
♦ Обавештеност је недовршена, све док се не повеже с искуством.
          Кларенс Деј, амерички писац и новинар.
♦ Искуство нам омогућује да правимо нове грешке, уместо да понављамо старе.
         Ендру Лазар, амерички продуцент.
♦ Изреке звуче празно све док искуством не потврдимо њихову истинитост.
        Олдос Хаксли, енглески писац.
♦ Две ствари управљају људском природом: инстикт и искуство.
        Блез Паскал, француски математичар, физичар и филозоф.
♦ Читање је такође искуство не мање интимно и не мање важно за проживљавање.
        Хорхе Луис Борхес, аргентински писац и песник.
♦ Искуство не греши. Само наши судови греше, очекујући од њега оно што није у
   његовој моћи.
        Леонардо да Винчи, италијански научник, проналазач и сликар.
♦ Ништа није стварно док се не искуси - ни народна изрека није изрека која те се тиче, 
   све док твој живот не потврди.
        Џон Китс,енглески песник.
♦ Ништа није губљење времена, ако паметно користи искуству.
        Огист Роден, француски вајар.
♦ Нема већег растојања у свемиру од оног које зјапи између људи на различитим 
   странама суштинског искуства.
        Ребека Вест, енглеска књижевница и новинарка.

ЗАНИМЉИВОСТИ

РЕКЛИ СУ О ИСКУСТВУ

Чедомир Ј. Митић

Припремио: Владимир Радојевић
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ЈСО ЗС УП
ПОНОВО ДРУЖЕЊЕ У ШУШЊУ
Августовска седница Одбора ЈСО ЗС УП значајна је по доношењу одлуке о одржавању 
игара запослених и дискусији о правилницима о систематизацији радних места.
Чланови Одбора, разматрали су пристигле понуде за организовање овогодишњих игара 
чланова СЖС из свих друштава железнице, а који су организовани у ЈСО ЗС УП. 
Након дискусије, донета је одлука о организовању игара у Бару-Шушњу, као и прошле 
године и под истим условима. То је тренутно била најповољнија понуда са аспекта цене и 
дана које ће провести учесници на играма.
Након тога је уследила дискусија о организацији друштава и правилницима о систе-
матизацији радних места.
По сазнањима која су нам доступна, запослени у ЗС УП не могу очекивати добре вести у 
погледу броја систематизованих радних места.                                           
                                                                                                                         Душан Василић
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