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Синдикат железничара Србије у фебруару ове године обележава 30 година постојања. У 
претходне три деценије, у турбулентним друштвено-политичким дешавањима и тешким 
условима за рад синдиката, успешно смо се прилагођавали, радили и опстали, мењајући себе и 
организацију синдиката,БИ  у складу са променама у друштву и железничком сектору. Можемо 
бити задовољни оним што смо урадили, са надом да ћемо и убудуће развијати и јачати наш 
синдикат на начин који ће омогућити најефикасније остваривање интереса чланова.

Трeнутно је актуелно питање повећања зарада запослених и уређење унутрашње расподеле. 
Одавно је заборављено од стране оних који треба да воде рачуна о железничком сектору у 
Србији на сложеност послова на железници, степен одговорности запослених за имовину, 
средства и људске животе, као и тежину и специфичност послова непосредних извршилаца. 
У некада срећнија времена, држава је препознавала и признавала ове елементе приликом 
утврђивања висине зарада запослених, тако да је по основу коефицијента сложености 
послова просечна зарада запослених на железници била 20% изнада републичког просека. 
Временом је, корак по корак, тај принцип отишао у заборав, тако да смо дошли у ситацију да 
будемо далеко испод просечне зараде на нивоу Републике Србије, са тенденцијом даљег пада, 
имајући у виду резултате вишемесечних преговора са ресорним министарствима. Заборавили 
су и Влада и послодавци да смо први од свих јавних предузећа, јавног и државног сектора 
завршили реструктурирање и број запослених драстично смањили, што је био један од услова 
за повећање зарада. Говорили су, смањите број запослених, па ће вам се знатно повећати 
зараде, али очигледно је да се то није десило у мери у којој то заслужују запослени, који су 
поднели највећи терет у процесу реструктурирања.

Сваки предлог који је до сада разматран у циљу повећања зарада изискује знатна додатна 
средства, а очигледено је да их држава нема у мери која би гарантовала успешно решавање 
проблема. У таквој ситуацији дочекујемо наступајућу годину, без конкретних и за све 
запослене прихватљив решења, тако да је на репрезентативним синдикатима тешко бреме 
одговорности да се изборе за бољи и достојанственији живот железничара, који не могу да 
разумеју тај раскорак између напретка развоја државе и раста БДП-а и  њихових ниских зар
ада.                                                                                                      

У нади да ће нам нова 2022. година донети више успеха и јединства у синдикалном раду, 
боље услове рада и повећања зарада, у име Синдиката железничара Србије и лично име свим 
запосленима и члановима њихових породица желим срећну и успешну нову годину. 
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Поштоване колеге,

Прилика да се оваква два значајна јубилеја  
од изузетног значаја за Синдикат желез-
ничара Србије догађају истовремено, си-
гурно да радује целокупно чланство, пре 
свега због традиције успешног деловања  
синдиката и његове вишедеценијске посто-
јаности. Несумњив допринос свему томе 
давала је и истрајност у квалитетном 
информисању чланства путем издавања 
листа СИЖЕ. Посебно, јубилеји радују и 
многобројне синдикалне активисте, који су 
личним ангажовањем у одређеном периоду, 
дали свој непосредни допринос у стварању  
и деловању оваквог афирмативног синди-
ката, као и у оснивању и издавању веома 
значајног гласила синдиката, као што је 
његов лист СИЖЕ. Сматрајући и себе јед-
ним од поменутих,  захвалан сам Уред-
ништву листа СИЖЕ, које ми је омогућило 
да  као први председник Синдиката  же-
лезничара Србије (с’ почетка и током деве-
десетих година прошлог века), на овај начин 
упутим најискреније честитке поводом 
наведених јубилеја и пожелим успешан и 
просперитетан рад  у далекој будућности.
Обично се при прослави јубилеја да и осврт 
на почетке оснивања и даљег деловања 
јубилараца. Уједно, покаже се да су то и зна-
чајни историјски факти, које ће баштинити 
будуће генерације синдикалних активиста 
и функционера. Кренимо прво, у што је 

могуће кратким цртама, са историјским  ос-
вртом на оснивање и деловање савременог 
синдиката, одрживог и постојаног у времену 
и простору до данашњих дана, какав је 
Синдикат железничара Србије. А кренуло 
се, када се сагледа са данашње дистанце, 
из невероватно неповољних услова рада 
синдиката, о чему ће бити речи у наредном 
тексту.

Ново руководство Синдикалне организа-
ције ЖТО-а Београд (покривеност тери-
торије уже Србије), изабрано је 04.12.1989.
Амбијент за рад синдиката није ни најмање 
обећавао. Политичко државно уређење, било 
је једнопартијско. У предузећу је  синдикат 
имао трећеразредну улогу, после радничког 
савета и партије. Синдикат је углавном 
аминовао одлуке, које је доносио раднички 
савет на предлог пословодства, уз надзор 
партије. У предузећу је била присутна и 
омладинска организација, може се рећи 
на хијерархијској скали вредновања, на 
неком четвртом месту. На седницама 
колегијума генералног директора, била је 
омогућена присутност председницима или 
представницима поменутих органа и орга-
низација. 

Поразно је било, што дотадашња синди-
кална организација није располагала ни 
финансијским средствима (није поседовала 
жиро-рачун). 
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Бавила се, уз пригодну финансијску 
потпору пословодства, обележавањем и 
организовањем прослава државних праз-
ника, посебно 1.маја и 8.марта, као и 
15.априла - Дана железничара Југославије, 
уочи кога је вршила евидентирање и 
предлагање кандидата из предузећа, за 
додељивање  појединачне или колективне 
петнаестоаприлске награде, од стране. Заје-
днице југословенских железница. Такође, 
тадашња синдикална организација, са  
својим подружницама на терену, сарађи-
вала је са Сектором за друштвени стандард 
и за организовање годишњих одмора запо- 
слених, са члановима породица, на  мору 
и бањама у објектима предузећа, по 
субвен-ционисаним ценама и такође, 
по већ устаљеној дугогодишњој пракси, 
организовала набавку одређених прехрам-
бених артикала и огрева. 

Ситуација у држави, почетком деве-
десетих прошлог века била је крајње 
хаотична и  турбулентна. Уз распад СФРЈ, 
присутно је ратно окружење, уводе се 
санкције међународне заједнице, на економ-
ском плану долази до распада система и 
наступа хиперинфлација са несагледивим 
последицама по запослене (месечне зараде 
од 5 до 10 ДМ). Настанком вишестраначја, 
нестају  друштвено политичке организације, 
партијска и омладинска организација, која 
се није лако мирила са нестанком са поли-
тичке сцене и покушавала да организује 
синдикат младих радника од 18 до 35 година 
старости. Иницијатива је благовремено 
оспорена, уз аргументацију да млади имају 
могућност организовања сектора или 
секције младих радника у постојећем 
синдикату, како је иначе уобичајена пракса 
у многим европским синдикатима. Нестаје 
самоуправљање и са њим  раднички савет. 
Синдикална организација ЖТО-а Београд, 
увидевши визију да постаје једина реле-
вантна организација запослених за њихову 
радно-правну заштиту и заштиту њиховог 
економско-социјалног положаја, са пуно 

одговорности, успева да  предузме много-
бројне активности од изузетног значаја за 
реформу и осавремењивање функционисања 
синдиката. Поменућемо неке најбитније:
Интегрисане су три синдикалне органи-
зације бивших ЖТО-а Београд, Нови Сад 
и Приштина и формирана јединствена 
Синдикална организација ЖТП-а Београд 
11.07.1990.год. са 47.000 чланова.

Током друге половине 1990. год. вршени 
су преговори за закључивање Колективног 
уговора за ЖТП Београд. Колективни уго-
вор је закључен и потписан у фебруару 
1991. од стране председника Синдикалне 
организације ЖТП-а Београд, генералног 
директора ЖТП-а Београд и министра сао-
браћаја и веза Владе Републике Србије. То 
је био први колективни уговор у Србији, 
који је потписан на нивоу јавних предузећа 
и са садашње дистанце се може сматрати 
правим револуционарним подухватом. Тај 
чин се може недвосмислено тумачити , да 
је синдикат  некадашњу улогу  “продужене 
руке пословодства“, каквим су га многи 
сматрали, преиначио у равноправни парт-
нерски однос са пословодством предузећа и 
органима државе. 

Тако су током деведесетих, посебно 
после успешних самосталних преговора за 
закључивање колективног уговора, сазрели  
аргументи да Синдикална организација 
ЖТП-а  Београд, поседујући организациону 
способност и јачину да аутономно штити 
интересе чланства, превазилази своју улогу 
и значај, као један од осам пододбора 
Синдиката саобраћаја и веза у Савезу 
самосталних синдиката Србије. Упућен је 
захтев Већу Савеза самосталних синдиката 
Србије, за формирање Синдиката желез-
ничара Србије, који је повољно решен и 
Веће је донело одлуку о формирању 
на седници одржаној 28.05.1991. Тиме 
Синдикат железничара Србије добија равно- 
правни третман са свим синдикатима 
делатности у оквиру Савеза самосталних 
синдиката Србије, са Републичким одбором 



5

30 ГОДИНА

Синдиката железничара, као извршним 
органом  а председник одбора са више од  
25 000 чланова, по аутоматизму, постаје члан 
Председнишва Већа СССС.

На основу поменуте одлуке Већа СССС, 
формиран је привремени Републички одбор 
Синдиката железничара Србије 30.12.1991. 
Непосредно у то време или нешто раније, 
отпочела је огромна активност за  добро- 
вољно реучлањење постојећег чланства 
и учлањење нових чланова, са издавањем 
чланских картица Савеза самосталних син- 
диката Србије. Предузет је и низ других 
активности (доношење Статута и Програма 
рада Синдиката железничара Србије, регист- 
ровање, израда знака, печата и штамбиља, 
отварање жиро-рачуна), формирање стручне 
службе. Синдикат убрзо формира органи- 
зациону шему, која обезбеђује функци-
онисање по вертикали (7 синдиката делат-
ности) и хоризонтални (14 железничких 
чворова).

Коначно, долазимо до датума јубилеја, 
12.02.1992. године, када је Синдикат же- 
лезничара Србије, регистрован од стране 
Министарства за рад, борачка и соци-
јална питања. 

Од тог датума до данашњих времена, 
отпочиње ера снажног развоја Синдиката 
железничара. Бројно чланство, издвајањем 
чланарине, омогућава синдикату стицање  
значајних финансијских средстава и омо- 
гућава синдикату несметано функциони-
сање. Редом, формира се Фонд солидар-
ности (1992.), финансира издавање синди-
калног листа СИЖЕ (1997.), формира 
Штрајкачки фонд 1997. заједно са преду- 
зећем и два независна синдиката, фор-мира 
привремени Фонд (1999.), чија удружена 
финансијска средства су коришћена за 
санацију стамбених објеката запослених, 
девастираних приликом НАТО бомбар-
довања 1999. године. Синдикат железничара 
Србије је несебично помагао породицама 
погинулих железничара у НАТО агресији, 
резервистима и њиховим породицама, же- 

лезничарима на ратним подручјима у 
Хрватској и БИХ  и избеглицама са тих 
подручја, као и са Косова и Метохије.

Никако не смемо заборавити да је Синди-
кат железничара Србије 1993. у времену 
власти свежих реликата комунизма,  вратио  
прославу славе Свети цар Константин и 
царица Јелена, 3. јуна у предузеће, уз непри- 
мерено противљење пословодства. Прва 
прослава је одржана у Нишу и онда сy 
кренуле редом прославе по железничким 
чворовима широм Србије. Подсећања ради, 
3. јун 1889. године је дан када су српске 
железнице постале српске. Тог дана је 
држава преузела управу над железницом 
од француског Друштва за изградњу и 
експлоатацију српских државних желез- 
ница, које је добило концесију на 25 година. 
Држава је преузела српску железницу 
јер је била незадовољна радом друштва. 
Дефинитиван уговор о откупу са фран-
цуским друштвом је закључен 24. септем-
бра 1889. године. Како се преузимање 
железнице десило 3. јуна, на дан славе 
Светог цара Константина и царице Јелене, 
железничари су ту славу узели као своју 
и прослављали је дуго, док прославу није 
прекинуо Други светски рат и потоња 
владавина комуниста.  

Није на одмет поменути да је током деве-
десетих, иако су постојали програми за 
смањивање броја запослених, број запо-
слених од 10 000, углавном смањен  при-
родним одливом, уз селективан пријем  
нових извршилаца. Синдикат железничара 
Србије, као већински синдикат и два 
мањинска  независна синдиката, Независни 
струковни синдикат машиновођа Србије 
(НССМС) и Независни синдикат желез-
ничара Србије (НСЖС), који су једини 
функционисали током деведесетих, су 
вршили само контролну функцију процеса 
смањивања броја запослених.
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После петооктобарских демократских 
промена, наводно због новоуспостављеног 
плурализма демократских односа, Синдикат 
железничара Србије постаје мета бесо-
мучног отимања чланства, због формирања 
нових синдиката. Прописи за регистровање 
синдиката, дозвољавали су регистрацију 
синдиката и са једноцифреним бројем 
чланова. Тако број синдиката у ЖТП-у 
Београд (од 2005. ЈП Железнице Србије), 
достиже у једном тренутку број 28. 
Ипак, применом прописа формирана су и  
низ година су опстала четири репрезен-
тативна синдиката (сваки је имао чланство 
од најмање 15% од укупног броја запослених 
у предузећу, што се на трогодишњем нивоу 
комисијски доказивало пребројавањем при-
ступница), а Синдикат железничара је увек 
предњачио са највишим бројем чланова.
Тиме је показао свој квалитет и годинама 
стечену способност и унутрашњу снагу, 
којом је  успешно водио битке за заштиту 
материјално-социјалног  положај чланства. 
Изазова је било на претек. Један од њих је 
свакако смањивање броја запослених, који 
се перманентно исказивао у предузећу 
или у друштву и касније у друштвима,  
још од демократских петооктобарских 
промена до данашњих дана. Уз помоћ пре- 
дузећа и Владе Републике Србије, обезбе-
ђена су финансијска средства за програме 
смањивања броја запослених путем стиму-
лативних отпремнина. Тако је у поменутом 
периоду, извршено смањење броја запо-
слених за 20 000, зашта се може рећи да 
је процес смањивања броја запослених уз 
учешће репрезентативних синдиката, про-
текао релативно у задовољавајуће форми и 
безболно.

Наилази следећи изазов. Организација 
Синдиката железничара Србије није се 
променила, када је Јавно предузеће Желез-
нице Србије, променом правне форме 2012.
године, постало Акционарско друштво Же- 
лезнице Србије (акционарско друштво за-
твореног типа са 100% државног капитала). 

 Тада је железница остала интегрисани 
систем али се припремала за реструк-
турирање великог формата. Настаје нови 
изазов, када од једног интегрисаног акци-
онарског друштва настају четири засе- 
бна акционарска друштва, иако су сва 
претходна разматрања водила ка форми-
рању холдинга, сложеног модела повези-
вања привредних друштава. Тако  настају 
“Инфраструктура железнице Србије“ ад, 
“Србија Карго“ ад,“Србија воз“ ад и 
“Железнице Србије“ ад и нови изазов за 
Синдикат железничара Србије и постављање 
нове шеме организовања. Крајњи резултат 
је да синдикат новом организационом 
шемом, која путем својих Јединствених 
синдикалних организација (ЈСО) прожима 
сва четири независна акционарска друштва 
и заједно са руководством на врху, све 
њих обједињује у целину, у којој су 
традиционално заступљене све професије 
железничара. За похвалу је мудро изнађен 
начин организовања и зато се још једном, 
у години јубилеја, мора нагласити триде-
сетогодишња постојаност Синдиката желез- 
ничара Србије. Не треба се много хва-
лити али је сигурно да тако раде само 
афирмативни синдикати.

Синдикат железничара Србије потписује 
други Колективни уговор за ЖТП Београд 
1992. године, трећи 1995., четврти 2002.
итд. као и низ измена и допуна колективног 
уговора, и тако редом до данашњих дана . 
Радује да је то настављено у континуитету 
јер се кроз колективно преговарање додатно 
учвршћује значај и снага једног савременог 
синдиката. 

Међутим,  вратимо се јубилеју и првим 
данима фебруара, пре 25 година,  када је 
1997. године  изашао из штампе први број 
листа СИЖЕ, информативног гласила 
Синдиката железничара Србије.

Синдикат железничара Србије је у нај- 
горе време, првих година када се оснивао 
и после тога до оснивања листа СИЖЕ, 
страшно кубурио са информисањем члан- 
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ства. Телеграми упућивани чланству преко 
телекса подразумевали су претходну кон- 
тролу и одобрење пословодства. Инфор- 
мативни лист ЖТП-а “Пруга“ је искључиво 
“режимски“ писао, да Синдикат није ни 
налазио неко уточиште у њему у погледу 
информисања, нити неке своје промоције. 
Набавком факс апарата и инсталирањем по 
железничким чворовима, синдикат је само 
ублажио проток информација. Повремени 
билтени и информатори, нису давали 
континуитет у информисању чланства. И 
много тога још је недостајало, о чему сам 
писао на насловници првог броја листа 
СИЖЕ, са упитним насловом текста “Зашто 
СИЖЕ“.

Али свануо је дан. Када су се стекли 
услови у вези стабилног финансирања 
издавања листа и ангажмана једне од 
новинских штампарских кућа, на седници 
Републичког одбора 28.11.1996.  год. донета 
је одлука о оснивању листа СИЖЕ, гласила 
Синдиката железничара Србије. За главног 
и одговорног уредника именован је Славко 
Ковачевић, који је у наредним годинама  
посвећено радио на благовременом изла-
жењу листа, једном месечно, са пуно хвале 
чланства о садржају и квалитету листа. Лист 
је на месечном нивоу пратио сва збивања 

у Синдикату железничара Србије на свим 
нивоима организовања, објављивао изборна 
и друга документа, новине из закона о 
радним односима и Фонда ПИО, едукативне 
чланке о радничким и синдикалним пра-
вима, начинима преговора за колективно 
уговарање, табеларне приказе за упоређење 
зарада у јавним предузећима па  до низа 
занимљивости на железницама код нас 
и у свету. Проток мноштва информација 
допринео је и побољшању у вођењу сед-
ница Републичког одбора и уопште у раду 
синдиката. И тако годинама и тако до 
јубилеја од 25 година. Последњи јубилеј 
смо прославили поводом излажења 200-тог 
броја листа, када сам писао да СИЖЕ 
на најсврисходнији начин информише 
чланство али уједно исписује и странице 
историје Синдиката железничара Србије. 
Зато их чувајмо и негујмо обоје, итекако то 
заслужују, њихови вишедеценијски јубилеји 
управо показују колико вреде.  

Желим вам још много јубилеја у будућем 
раду СЖС-а и издавању СИЖЕ-а.
                     
                                              
                                                                          

Мр Зоран Антић, пензионер, 
први председник СЖС
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P
ре тридесет година, у регистар 
синдиката Министарства за рад, 
борачка и социјална питања Репуб- 

лике Србије уписан је Синдикат желез-
ничара Србије и на тај начин настављен 
континуитет рада Синдикалне организације 
ЖТП „Београд“ која је до тада деловала 
на железници. Званичном чину оснивања 
претходила је одлука Савеза Синдиката 
Србије да се формира Синдикат желез-
ничара Србије као републички одбор, у 
циљу остваривања специфичних интереса 
запослених на железници. На тај начин  
створени су услови да грана железничког 
саобраћај на нивоу државе добије синдикат 
који ће штитити интересе железничара и 
залагати се за унапређење железничког 
саобраћаја. Истовремено, као саставни део 
највеће синдикалне централе у Републици 
Србији добили смо прилику да до данашњих 
дана активно учествујемо у решавању свих 
питања од интереса не само за  запослене 
у железничком сектору, већ и у креирању 
синдикалне политике на нивоу целе државе. 
За ових тридесет година, Синдикат желез 
ничара Србије је прошао кроз разли- 
чите фазе у дефинисању своје синдикалне 
политике, тражећи најбољи пут за оства-
ривање програмских начела и зацртаних 
циљева. На том трновитом  путу, пратили 
смо све друштвене  и економских промене 
кроз које је Србија пролазила, успешно 
прилагођавали организациону структуру 
синдиката променама које су се деша-
вале кроз процес реструктурирања у 
„Железницама Србије“ и захваљујући 
тим активностима, до данас остали  нај-

организованији синдикат у железничком 
сектору. Пратећи тенденцију промена у 
организацији „Железнице Србије“, насталу 
кроз процес реструктурирања српских же-
лезница оснивањем 2015. године четири не- 
зависна и самостална акционарска друштва, 
Синдикат железничара Србије је Статутом  
2016. године променио организациону стру- 
ктуру и основао четири синдиката, Син-
дикат железничара „Инфраструктура же-
лезнице Србије“, Синдикат железничара 
„Србија карго“, Синдикат железничара 
„Србија воз“ и Синдикат железничара 
„Железнице Србије“, остајући истовремено 
да делује као јединствен синдикат. 
Овом променом смо омогућили ефи- 
касније синдикално деловање у свим акци-
онарским друштвима, што се посебно од-
носи на преговоре за колективне уговоре. 
Много снаге и енергије је у протекле три 
деценије уложено да се, углавном зајед-
ничким активностима са осталим репре-
зентативним синдикатима, повећају зараде, 
заустави пад стандарда запослених и на-
тера Владy да не смањује, већ повећава 
субвенције за железницу. У настојању да 
се ови циљеви остваре, често смо били 
принуђени да своја права остварујемо 
штрајком. За ових тридесет година, органи-
зовано је низ штрајкова упозорења, као 
и  неколико веома значајних генералних 
штрајкова. 

Најзначајније тековине, на које смо 
изузетно поносни су пре свега Штрајкачки 
фонд, лист „СИЖЕ“ и Колективни уговор. 
Једини смо синдикат на овим просторима 
који има Штрајкачки фонд, као један 
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од најважнијих услова за синдикално 
деловање. Фонд пружа неопходну потпору 
и стабилност у раду, као и ослонац за многе 
акције синдиката. Средства Фонда су на 
таквом нивоу да дају потпуну сигурност за 
синдикални рад и материјално обезбеђење 
чланова у случају штрајка.

Лист СИЖЕ је у јануару ове године про-
славио 25 година излажења. За то време, 
кроз 219 бројева и тираж од 3000 примерака 
по броју, информисали смо чланство  и све 
запослене о синдикалном раду и свему 
што је на железници актуелно, а од значаја 
је за живот, рад и егзистенцију запослених. 
Са поносом можемо истаћи да смо једини 
синдикат на железници који има инфор-
мативно гласило са оваквом традицијом.  
Колективни уговор је једна од најзна-
чајнијих тековина синдикалног покрета. 
Синдикат железничара Србије  учествовао 
је у изради првог колективног уговорa. 
До данашњих дана, колективни уговор је 
остао пририоритет синдикалног рада, уз 
обавезу да у новим околностима наставимо 
са борбом да он буде бољи и да омогући 
запосленима пристојну зараду и друга 
права из рада и по основу рада, на нивоу 
који ће гарантовати стално повећање зарада, 
побољшање услова рада и здрав и безбедан 
рад. 

Од свог оснивања, Синдикат железничара 
Србије је посебну пажњу поклањао међу-
народној сарадњи. Чланови смо две највеће 
светске организације транспортних радника, 
ЕТФ-а и ИТФ-а. Кроз сарадњу са овим 
институцијама, али и кроз учешће у раду  
многобројних радионица и Конференција 
европских железничких синдиката, стичемо 
неопходна искуства у синдикалном раду. 
Размењујемо искуства са синдикатима зема-
ља које су прошле транзиционе процесе, 
што нам у великој мери користи у ситуацији 
када и железнички сектор у Србији пролази 
кроз реформе и процес реструктурирања.   
 

Синдикат железничара Србије наставиће 
са активном међународном сарадњом, 
нарочито са синдикатима железничара 
Југоисточне Европе, с обзиром да су нам 
проблеми слични или исти, тако да нам је 
размена искустава драгоцена за даљи рад 
и наступ према Влади и послодавцима, 
нарочито у области реформе железничког 
сектора.

Сарадња са послодавцем остваривана 
је у претходне три деценије са мање или 
више успеха, у зависности  од  друштвено-
политичких и економских околности и 
односа Владе и ресорних министарстава 
према железници. У остваривању сарадње 
и партнерских односа, руководили смо се 
превенствено заједничким интересом да 
стање на железници буде боље. Настојали 
смо да у наступу према послодавцу оства- 
римо могућност да све области живота и 
рада на железници уредимо што боље и 
квалитетније, кроз одредбе Колективног 
уговора и праћење његове примене. Трудили 
смо се да кроз преговоре усклађујемо посебне 
и заједничке интересе уз пуно уважавање 
међусобних аргумената и успоставимо 
социјални дијалог на принципима пуне 
равноправности и партнерства, а све за 
добробит железнице и запослених. 

Овом приликом се са дужним поштовањем 
захваљујемо свим бившим и садшњим 
члановима, који су у различитим периодима 
допринели да се Синдикат железничара 
Србије изгради као институција.

Синдикат железничара Србије може бити 
поносан на своје деловање у претходне три 
деценије, што нас и обавезује да наставимо 
да радимо и унапређујемо своје активности 
у циљу заштите инетереса запослених  и 
побољшања њиховог економско-социјалног 
положаја, безбедности и здравља на раду и 
других права из радног односа.

Предраг Спасић
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КАКО ЈЕ НАСТАО ЗАШТИТНИ ЗНАК СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

ORIGINALAN I SAVREMEN
Аутори заштитног знака СЖС, сликар Предраг Драговић и архитекта Ксенија Хил 
Вујадиновић објашњавају настанак:

R
еализујући заштитни знак 
Синдиката железничара 
Србије, аутори су, поред 

захтева да знак симболизује 
синдикалну организацију желез-
ничких предузећа, имали још 
два важна задатка: да знак буде 
оригиналан савремен и да се 
својим језиком веже за наше 
културно наслеђе (орао наслеђе 
Немањића, крст, орнаменти на 
одећи и одеждама са средње-
векових фресака).

У конструкцији знака јасно се 
види круг и конструкција златног 
пресека. Контуре знака са два 
симетрична знака „С“ уоквирују 
знак „Ж“ (конструисан из златног 
пресека), који симболизује шине, 
железнички праг са шинама, рас-
кршће, човека са подигнутим и 
раширеним рукама и сл.

КРУГ је симбол савршенства, 
времена, споја неба и земље. 
Круг је и знак склада. Као облик 
(потпуно затвореног кружења) 
обавија и уједно је симбол 
заштите коју јамчи унутар својих 
граница.

У ЗЛАТНОМ ПРЕСЕКУ 
облик круга и квадрата, са оба-
везним троугловима, евоцира 
идеју кретања и промене реда 
(или у овом  случају, површине – 
код конструкције знака „Ж“).

Контуре знака асоцирају на:
ТУНЕЛ – подземни пут који се 
нарочито везује за железницу;
ПОТКОВИЦУ – која је као и сид-
ро, симбол срећа и знак заштите;
ШТИТ – симбол пасивног, од-
брамбеног и заштитног оружја. 
 

Комплетан знак има контуре тунела,  изглед локомотиве спреда, 
потковице,  штита, итд…

СВИ ТИ АТРИБУТИ ИМАЈУ ВЕЗУ СА СИНДИКАТОМ КОЈИ ЈЕ ШТИТ 
И СНАГА ЕСНАФА И ЊЕГОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ.

Вера Арсенијевић
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

#INFORMATOR" KAO PRETE^A 
LISTA #SI@E"
(из ИНФОРМАТОР-а за чланове СЖС, објављеног у новембру 1991. године)

U Србији је у оквиру досадашње Син- 
дикалне организације ЖТП „Београд“ 
организовано око 80 синдикалних 

организација. На јавној расправи је Ста- 
тут СЖС. Синдикат железничара је добро- 
вољна, интересна, солидарна и самостална 
организација радника у области железничког 
саобраћаја. Синдикат је независан у од-
носу на државне и пословодне органе и 
нестраначки, представља синдикат делат-
ности у оквиру Савеза синдиката Србије. 

Синдикалне организације које су основни 
облик организовања чланства, повезане 
су у гранске синдикате у зависности од 
радног организовања, а ради заштите по-
себних и специфичних интереса, све су 
део јединственог синдиката железничара 
Србије. Синдикалне организације повезују 
се у савез синдиката општине, а у Београду 
и у Градски савез самосталних синдиката, 
а ради координирања активности и уса-
вршавања интереса у оним питањима која 

се могу решавати и остваривати на нивоу 
општине и града. 

У оквиру СЖС формира се 6 гранских 
синдиката: СТП, Вуча возова, ЗОП, ЕТД, 
ТКС, ЗОВС, као и 2 координациона од-
бора синдикалних организација – Управе 
предузећа и предузећа ван основне делат-
ности. 

Путем овог информатора сваки члан 
синдиката може да се информише о томе 
шта му синдикат обезбеђује. 

Нови захтеви чланства ће бити разлог да 
се Синдикат ангажује на стварању услова 
за њихову реализацију, а кад ти услови буду 
створени, о томе ће чланство и организација 
бити обавештени. 

Због нових метода, реформисања орга- 
низације и одговорног односа према оба-
везама - већина синдикалних организација 
и одбора гранских синдиката, прихваћени 
су као равноправни партнери.“ 

Хоћемо да будемо синдикат у служби чланства.
Зато дођите, наша су вам врата отворена 

- за савет, за помоћ. 
Заједно, бићемо јачи.

Вера Арсенијевић
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P
реговори за нови Колективни Уго- 
вор отпочели су 24.07.2020. године, 
и током преговора сви репрезента-

тивни синдикати су указивали пословодству, 
Министарству саобраћаја, грађевинарства 
и инфраструктуре, Министарству рада и 
Министарству финансија на материјални 
и социјални положај запослених и сврста-
вање железничких радника у неповољнији 
положај у односу на запослене у Републици 
Србији. На железници више од 40% запо-
слених је са примањима испод минималне 
зараде која им се доплаћује. Више од 
15 година железнички сектор није имао 
повећање зарада.

Министарства нису имала слуха за све 
наше предлоге побољшања Колективног 
Уговора, ни повећања зарада.

Ни једном током преговора Министар-
ство финансија није дало предлог за пове-
ћање зарада ни за 1%, напротив све време 
преговора министарствима је био циљ 
да се стечена права умање. Синдикати и 
пословодство су све што је тражено ура-
дили, свакодневно одржавали преговоре, 
израдили Методологију, изменили Прилог I 
(нивелисање коефицијената са минималном 
ценом радног сата у Републици Србији), и 
упутили предлог Колективног уговора са 
новим коефицијентима и минималном це-
ном радног сата.

То од стране министарстава није при-
хваћено, а важност Колективног Уговора 
истиче у јануару 2021. године.
На основу Закона о раду кад истекне важење 
Колективног Уговора уводи се Правилник о 
раду и у изради и прихватању исто учествују 

Пословодство и Влада Републике Србије 
и исти могу да по договору примењују 
само законске одредбе и да се оно што је 
уговорено 2018. године, на основу члана 
8. став 2 (могу да бришу или да смање на 
законски минимум).

Да не би дошли у ситуацију да имамо 
Правилник о раду по први пут од кад сам 
на железници репрезентативни синдикати и 
в.д. генерални директор „Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д. потписали смо 
Предлог Колективног уговора потпуно исти 
(2018.) са увећањем цене радног сата за 5%.
Потписали 06.01.2021. године и доставили 
министарствима. 

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA 
#INFRASTRUKTURA @ELEZNICE 
SRBIJE" AD
Преговори који непрекидно трају; Повећање зарада као приоритет

Јасминко Пијетловић
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На тако потписан Колективни уговор од 
стране Министарства рада и Министарства 
финансија добили смо примедбе и сугестије 
са циљем умањења права која садржи 
Колективни уговор.

Дана 15.01.2021. године, заказан је 
састанак са Пословодством за усаглашавање 
наведених примедби и 80% примедби је уз 
образложење одбачено, неке које не мењају 
суштину чланова смо прихватили.

Репрезентативни синдикати у корист 
запослених пристали су да немају плаћене 
функције: топли оброк, регрес и превоз. Сва 
четири репрезентативна синдиката су на то 
дали сагласност.

Дана 20.01.2021. године, поново доби-
јамо из министарства примедбу која се 
односи на увећање основне зараде 5% за 
плаћене функције са образложењем да је 
чланом 214. Закона о раду то дефинисано 
иако нам је то припадало по садашњем 
Колективном уговору.  И на то смо дали 
сагласност СЖИЖС, СРЖИС и СИССЖ 
а Савез СЖ је образложио да ће одговор 
дати у току дана, све је ово било у циљу да 
се Колективни уговор потпише и не уведе 
Правилник о раду.

После овог састанка Министарство сао-
браћаја, грађевинарства и Министарство 
финансија даје сагласност, а Министарство 
рада има још примедби.

Дана 26.01.2021. године, организован је 
састанак у Министарству рада уз присуство 
сва четири друштва железничког сектора 
(Инфраструктура, Карго, Воз и АД), сви 
репрезентативни синдикати из поменутих 
друштава, министарства саобраћаја, грађе-
винарства и инфраструктуре, Министарство 
рада и Министарство финансија.

Министарство рада даје примедбу да 
се брише заштита од 5 година до старосне 
пензије за заштиту зараде са претходног 
радног места и боловања од 100%.

Први сам се јавио за реч и рекао да 
сам дошао на састанак из Нове Пазове и 

да нисам дошао пешке, већ превозом и 
прихватам да сам платим превоз, да ми 
непосредни руководиоц издаје решење за 
годишњи одмор, а немам право на регрес, 
да сваки дан долазим на посао и да ћу сам 
платити топли оброк, да немам право на 
5%, али када су у питању остали запослени 
нећу прихватити ни зарез да им се умањи на 
основу садашњег Колективног Уговора.

У дискусијама осталих репрезентатив-
них синдиката, пословодства, Министарства 
саобраћаја, грађевинарства и инфраструк-
туре и Министарства финансија у потпу-
ности сам добио подршку и није прихваћено 
са свих страна да се брише заштита.

Колективни уговор је достављен Законо-
давном одбору Владе Републике Србије на 
давање сагласности, а затим је и потписан, 
уз обавезу са наше стране да у наредном 
периоду наставимо борбу за побољшање 
материјалног положаја запослених и пра-
веднију унутрашњу расподелу кроз израду 
Прилога I Колективног уговора, односно 
нових коефицијената који ће омогућити 
повећање зараде и усклађивање цене рад-
ног часа  са минималном ценом рада  у 
Републици Србији.

Јасминко Пијетловић
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N
а захтев Синдиката железничара 
„Инраструктура железнице Србије“ 
(СЖИЖС) и Синдиката Извршних 

служби српских железница (СИССЖ), дана 
18.03.2021. године, одржан је састанак у 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре (МГСИ).

Представници репрезентативних синди-
ката СЖИЖС и СИССЖ истакли су пре 
свега да је економско – социјални положај 
запослених у „Инфраструктура железнице 
Србије“ изузетно тежак и у незавидном 
положају у односу на сва јавна предузећа и 
предузећа у јавном сектору.

СЖИЖС и СИИСЖ потписали су Колек-
тивни уговор из разлога да не би дошли у 
ситуацију да имамо Правилник о раду, који 
би проузроковао знатно лошији економско  
– социјални и материјални положај запо-
слених. Новим Колективним уговором до-
били смо повећање цене радног сата од 
5% и цена радног сата износи 77,53 динара 
(минимална цена радног сата у Републици 
Србији износи 183,93 динара), тако да су 
повећања основних зарада осетили само 
запослени са коефицијентом изнад 2,40 
(повећање незадовољавајуће), а запослени 
испод 2,40 коефицијента нису добили 
повећање ни један динар. Запосленима 
испод коефицијента 2,40 кад помножите 
основни коефицијент са ценом радног 
сата од 77,53 динара и фондом  сати од 174 
добијете основну зараду испод минималне 
основне зараде у Републици Србији, која 
износи 32.371,00 динара, тако да се по-

менутим запосленим врши доплата до 
минималне основне зараде.

Констатација је да су сви запослени у 
нашем Акционарском друштву  незадовољни 
својим зарадама и очекују да се путем 
разговора и преговора са представни-
цима ресорног министарства побољша 
економско-социјални и материјални поло-
жај запослених.

Постоји велика опасност да после вели-
ких улагања последњих година у железницу 
дођемо у ситуацију да на железници нема ко 
да ради.

Из свих поменутих разлога мора се што 
хитније:

- Извршити нивелација коефицијената 
у Прилогу I Колективног уговора у складу 
са минималном ценом радног сата у Репуб-
лици Србији од 183,93 динара.

- Повећати топли оброк коме је вредност 
у новчаном износу 120,00 динара по радном 
дану у износу неопорезованог дела (око 
270,00 динара – предлог).

- Повећати регрес коме је вредност у 
новчаном износу 1.000,00 динара месечно 
у износу неопорезованог дела (око 3.000,00 
динара – предлог).

Повећањем топлог оброка и регреса 
сви запослени добили би исто повећање у 
новчаном износу што би задовољило све 
категорије запослених.

Нивелацијом коефицијената са ценом 
радног сата од 183,93 динара спречило би 
се подношење тужби.

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

SASTANAK U MINISTARSTVU 
GRA\EVINARSTVA, SAOBRA]AJA I 
INFRASTRUKTURE
Захтев за повећање зарада у железничком сектору; Усклађивање коефицијената са 
минималном ценом радног сата у Републици Србији
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Помоћница министра Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре Анита Димоски у свом излагању је 
сагласна да су зараде у сва четири желез-
ничка друштва мале и да је то период који 
траје дуги низ година и да је  сада у оваквим 
околностима тешко остварити оно што 
запослени очекују. Оно што МГСИ чини и 
чиниће и даље да са министарствима фи-
нансија, рада и привреде сагледамо мере 
на који начин да се повећају финансијска 
средства за железничка друштва.

У том правцу дат је налог пословод-
ствима сва четири железничка друштва 
да израде Методологију коефицијената 
на основу минималне цене радног сата од 
183,93 динара, са симулацијом повећања 
финансијске масе за зараде.

Представници СЖИЖС и СИССЖ не 
сумњају у добру вољу ресорног мини-
старства МГСИ али сматрају да резултати 
треба да дођу што пре.

Било је још  питања од стране СЖИЖС и 
СИССЖ везано за услове рада, безбедност 
железничког саобраћаја, заштитне и служ-
бене одеће и обуће.

Закључак састанка је да нам МГСИ 
достави што пре одговоре и обавештење са 
поменутог састанка. 

По добијеном обавештењу и одговорима 
сви чланови поменутих репрезентативних 
синдиката биће упознати преко својих 
синдикалних представника.

Јасминко Пијетловић

IZVE[TAJ O RADU 

R
ад и активности Јединствене син-
дикалне организације саобраћајних 
послова, у даљем тексту ЈСО СП, 

базирале су се преко Одбора ЈСО СП, 
Синдикалних организација саобраћајних 
послова, у даљем тексту (СО СП), Комисија 
ЈСО СП у вишим органима Синдиката 
железничара Србије (СЖС) и Синдикату 
железничара „Инфраструктура железнице 
Србије“ (СЖИЖС). 

О раду ЈСО СП и СО СП чланство се 
информисало преко председника СО СП и 
чланова Одбора ЈСО СП и председника ЈСО 
СП писменим саопштењима, електронском 
поштом путем mail-a, одржавањем саста-
нака СО СП.

Сва обавештења и саопштења упућивана 
су у складу са дешавањима у Предузећу 

„Инфраструктура железнице Србије“а.д. 
Синдикату железничара Србије и Синди-
кату железничара „Инфраструктура же-
лезнице Србије“.

Успехом ЈСО СП сматрам стабилно 
чланство у 2021. години и поред појединих 
синдиката, који су стварали лажну слику 
фаворизујући сами себе.

И поред пандемије КОВИД – 19, обишао 
сам више синдикалних организација које 
 су водеће синдикалне организације по 
броју чланова у ЈСО СП, а у следећој 
години у присуству чланова Одбора ЈСО 
СП трудићу се да одржим састанке у свим 
синдикалним организацијама СП.

На крају Одбор ЈСО СП је без лажне 
скромности био пример рада једног 
одбора у СЖС, што се огледа у доношењу 

СЖИЖС
ЈСО САОБРАЋАЈНИХ ПОСЛОВА 
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адекватних одлука и закључака, (које се 
огледа у дописима према Министарству, 
пословодству и СЖИЖС, као и отказивање 
Колективног уговора), успешно одржавање 
најмасовнијих РСИ у СЖС (као ЈСО), 
упућивање чланова на  превенцију радне 
инвалидност и рекреацију 38 чланова (што 
је скоро сваки десети члан) поделом позај-
мица (у овој години скоро 1200 позајмица за 
чланове ЈСО СП).

Захваљујем се свим члановима синдиката 
(400 чланова) и свим члановима Одбора 
ЈСО СП  који су свој труд и знање уложили 
у рад одбора, са резултатом да је Одбор ЈСО 
СП у 2021. години имао потпуно поверење 
чланства, што се осликава да је скоро иден-
тичан број чланова био на крају 2020. 
године, као и 2021. године...

Јасминко Пијетловић
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА КАРГО“

KORONA RITAM - PRILAGODITI  
@IVOT I RAD
Повећање зарада као приоритет синдикалног деловања; Измене и допуне 
Колективног уговора

U овој години смо се суочили са сигурно 
најснажнијим ударом Kорона вируса 
од почетка епидемије. Многобројне 

мере које су нам наметнуте и прописане 
неко је поштовао, неко није.

Тако је било и са вакцинацијом. Поразна 
статистика је нажалост неумољива, од 
многих људи морали смо се прерано 
опростити.

Када се на све ово надовежу и свако-
дневни проблеми везани за егзистенцију и 
посао, као и вести са разних друштвених 
мрежа и телевизија, онда је јасно у каквом 
амбијенту живимо и радимо.

Прилагодити се, сачувати своје радно 
место, зарадити за живот и притом очувати 
породицу, постали су главни приоритети 
сваког појединца.

И управо је то Синдикат железничара 
„Србија Карго“, у свом раду ове године 
поставио себи за циљ. Прилагодити се  
и интерес синдиката подредити својим 
члановима.

Годину 2021. почели смо потписивањем 
Колективног уговора, првенствено зато што 
су тиме регулисана права и обавезе свих 
запослених и омогућено је повећање зараде 
од 5%. Избегнута је могућност увођења 
Правилника о раду, који никада није ни био 
уведен у железничком сектору.

Ценом   радног  часа од 77,53 динара нисмо 
били задовољни, јер  је проблем са зарадама 
остао. Два репрезентативна синдиката у 
,,Србија Карго“ а.д. - Савез Синдиката 

железничара Србије и Синдикат Србија 
Карго су своје незадовољство исказали тиме 
што нису потписали Колективни уговор, а 
затим су организовали и  протест. 

Синдикат железничара „Србија Карго“ је 
остао при ставу да се једино разговором  са 
ресорним министарством и Министарством 
финансија може доћи до решења проблема 
који  је неминовно  везан за обезбеђивање 
додатних финансијска средства за зараде, 
на шта смо више пута указивали и током 
2020.године

Интензивирани су разговори који су 
довели до формирања радне групе ,,Же-
лезнице 2025“, којом је председавао ресо-
рни министар Томислав Момировић, а 
учествовали су и представници репре-
зентативних синдиката у железничком 
сектору, као и пословодства  железничких  
друштава, све у циљу решавања тренутних 
и дугорочних проблема на железници.

Председник Синдиката железничара 
„Србија Карго“ Радисав Ђорђевић је после 
низа састанака одржаних  у току  ове године 
рекао следеће:

,,Што се тиче повећања зарада за 2022. 
годину одржан је састанак 25. октобра са 
премијерком Владе Републике Србије и 
министром саобраћаја, грађевинарства и 
инфраструктуре и на том састанку је дого- 
ворено да Министарство финансија издво- 
ји додатних 650 милиона динара за ускла- 
ђивање цене радног сата, са ценом радног 
сата на нивоу Републике Србије и да се тим 
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средствима повећа зарада запослених  на 
железници, тако да ниједно занимање не 
буде испод минималне зараде у Републици 
Србији, а која ће  за 2022. годину  износити 
35.012,00динара.

,,Србија Карго“ а.д.  је у тој  расподели 
могао да рачуна на додатних 160 милиона 
динара. Синдикати су се заједно са посло-
водством определили да се тај износ, кроз 
нови Прилог I Колективног уговора и са 
новим коефицијентима радних места, поде-
ли тако да веће повећање зараде добију 
запослени са занимањем у извршним служ-
бама до коефицијента 3, а остали  запослени 
би имали повећање у мањој мери. 

Са таквим опредељењем и договором на 
састанку са премијерком Владе Републике 
Србије, синдикати су заједно са послодавцем 
учествовали у изради методологије радних 
места и по њој уподобили Прилог I са 
новим коефицијентима и новом ценом рад-
ног сата од 201,22 динара. Применом новог 
начина обрачуна зарада не би било потребно 
издвајати додатна средства за доплаћивање 
зарада запосленима до износа минималне 
зараде у Републици Србији.

Синдикат железничара „Србија  Карго“ је  
заједно са Синдикатом извршних служби 
српских железница и Унијом синдиката 
српских железница отказао 24.11.2021. годи-
не чланове Колективног уговора везане за 
цену радног сата и Прилог I и припремио 
предлог Анекса Колективног уговора за 
„Србија Карго“а.д, са новом ценом радног 
сата од 201,22 динара и новим Прилогом I. 
Такав предлог Анекса је потписан 26.11.2021. 
године од стране послодавца и свих репре- 
зентативних синдиката у ,,Србија Карго“а.д. 
и достављен ресорном министарству на 
потпис. 

Надамо се да ће и друга Акционарска 
друштва у железничком сектору до краја 
године успети да израде методологије и  
своје предлоге доставе министарству, као 
што је то урадио ,,Србија Карго“ а.д. 

После вишегодишњих напора ово је 
једини начин да се грешка исправи и 
очекујемо да у будућности  сви запослени  
имају увећање зараде са повећањем  цене 
радног  сата. 
Синдикат железничара „Србија Карго“ дао 
је пун допринос изради методологије и 
Прилога I и слаже се са истим, јер ће то 
значајно повећати зараду запослених у 
наредном периоду.“

Да ли ће се све завршити онако како је 
договорено и да ли ће све што је договорено  
бити и испоштовано у наредном периоду, 
остаје нам да видимо и у складу са тим 
делујемо и планирамо будуће активности у 
области зарада.

У реализацији планираних активности, 
очекујемо да ће сви чланови узети активно 
учешће, како преко својих синдикалних 
представника, тако и лично, јер само 
јединствени и сложни, кроз све видове 
синдикалне борбе, можемо да очекујемо 
позитивне резултате и побољшање положаја 
запослених у железничком сектору.

Иван Лештанин
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА КАРГО“

PREVENCIJA RADNE INVALIDNOSTI 
I REKREATIVNI ODMOR U 2021.
Брига за здравље и солидарна помоћ као  приоритети; Семинар из безбедности и спортски 
сусрети

K
ао и претходних  година,   рекреати-
вни одмор чланова нашег синдиката 
изазвао је велико интересовање у 

2021. години.
Комисија за превенцију радне инвалид-

ности и рекреативни одмор  темељно је раз-
мотрила све  понуде.

У складу са средствима која је Синдикат 
железничара „Србија Карго“  обезбедио 
и наменио за ту сврху, одлучено је да се 
прихвате понуде туристичких агенција са 
којима смо већ сарађивали.

Златибор ‒ Вила ,,Мина“ у власништву 
Јанка Илића и апартмани Исаковић у  
Сокобањи су својим гостопримством и  услу-
гама и ове године заслужили  наше  пове- 
рење. Као новину у понуди имали смо 
Врњачку Бању и хотел ,,Лидер С“, уместо 
Ивањице и Завода за рехабилитацију. Инте-
ресантно је рећи да је за чланове који су 
користили одмор на Златибору, Синдикат 
железничара „Србија Карго“ издвојио  додат- 
на средства за пакет који је укључивао  
једну вожњу најдужом панорамском ,,Голд 
Гондолом“, један сат коришћења Спа центра 

,,Мина“  и  коришћење   отвореног  базена  у 
поменутом  смештају.

Обезбеђено је 65 ваучера (30 Сокобања,  
20 Златибор, 15 Врњачка Бања), који су 
процентуално подељени према броју  чла-
нова  и то:
ЈСО  ЗОВС -25 ваучера
ЈСО Вуча возова и ТКП -23 ваучера
ЈСО Превоз робе - 17 ваучера.

Сви ваучери су искоришћени и реали-
зовани у складу са договором давалаца 
услуга, а већих замерки није било.

Што се тиче Семинара о безбедности и 
здравља на раду и ове године је одржан  у 
сарадњи са колегама из Синдиката желез-
ничара „Србија Воз“, у периоду од 09.09.  
до 12.09.2021.год. Град домаћин Сокобања  
и  хотел ,,Бањица“, смештен изнад градског 
парка, у зеленилу кањона реке Моравице, 
били су место боравка учесника семинара.
Спортски  сусрети  који  су одржани  у оквиру 
семинара су протекли у фер атмосфери, 
а резултати се нису мењали у односу на  
претходне године. Доминација такмичара 
из Синдиката железничара „Србија Карго“ 
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је настављена и у Сокобањи у дисципли-
нама  мали фудбал, шах  и  стони тенис, док 
су такмичари из Синдиката железничара 
„Србија Воз“ очекивано били бољи у  пи-
каду и надвлачењу конопца.

Пригодни пехари на завршној вечери и 
осмеси на лицима победника најбољи 
су показатељ добре атмосфере у нашим  
спортским екипама.

Велику захвалност дугујемо Николи  
Исаковићу, са којим реализујемо рекреа-
тивни одмор у Сокобањи и који је све 
време нашег боравка био на услузи  
организаторима  семинара.

Рад Комисије Фонда солидарности, у 
чијој су надлежности захтеви за позајмице 
и солидарну помоћ  члановима синдиката, 
одвијао се несметано и у континуитету 
током целе године. Одобрен  је  велики  број 
захтева  за  позајмице  у  висини од  20.000,00 
динара, чак 1430.

Помоћ у новцу  на овај  начин  члановима  
нашег синдиката  много  значи и биће  један 
од приоритета и у будућем раду Синдиката 
железничара „Србија Карго“.

Повећан  је и број  захтева  за  солидарну  
помоћ коју наш синдикат додељује по разли- 
читим основама, а који је утврђен  Правил-
ником Фонда солидарности. Бесповратну 
помоћ у новцу добило је 30 наших чланова  
и у ту сврху Синдикат железничара „Србија 
Карго“ је издвојио 370.100,00 дин.

Учешће Саше Торбице, председника ЈСО 
за превоз робе, у раду Комисије  за  предлаг-
ање солидарне помоћи запосленима у  
,,Србија Карго“ а.д.  допринело је да многи  
наши  чланови  синдиката  добију  неопходну  
помоћ по члану 63. Колективног уговора за  
,,Србија Карго“а.д.

Сумирајући све урађено, остављамо за 
собом још  једну годину, која није била  
нимало  лака, али у нади да ће Нова година 
донети боље и лепше дане свима нама.

Свим члановима Синдиката железничара 
„Србија  Карго“ и њиховим породицама , као 
и  свим колегама  из  Синдиката железничара 
Србије  желимо срећу, успех у раду и пре 
свега, добро лично и породично здравље!
За  остало ћемо  се  потрудити  и  већ некако 
снаћи. Навикли  су нас на то...

СРЕЋНА ВАМ И  УСПЕШНА  2022. година !

Иван   Лештанин
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА ВОЗ“

U I[^EKIVAWU NOVOG PRILOGA 1  
I KOLEKTIVNOG UGOVORA
Преговорима до повећања зарада; Регулисати унутрашњу расподелу и ниво зарада у 
складу са Законом о раду

K
олективни уговор за Акционарско 
друштво за железнички превоз пут- 
ника „Србија Воз“. потписан је 

05.02.2021. године Поменути Колективни 
уговор потписала су три од четири репре-
зентативна синдиката у „Србија Возу“ и 
то, Синдикат извршних служби српских 
железница, Синдикат железничара „Србија 
Воз“ и Унија синдиката српских железница, 
док је Савез синдиката железничара Србије 
одустао од потписивања Колективног уго-
вора, иако је потписао Предлог нацрта 
Колективног уговора, који је у суштини био 
потпуно идентичан и са истом ценом радног 
сата као и потписани Колективни уговор.

Пре свега треба рећи да је Синдикат 
железничара „Србија Воз“ потписао Колек-
тивни уговор да се не би увео Правилник о 
раду, који до тада никада није био уведен 
у железничком сектору, а не због тога што 
смо били задовољни ценом радног сата. 
Ако се зна да је нама у „Србија Возу“ дана 
06.01.2021. године престао да важи стари 
Колективни уговор и да нам је због истека 
свих рокова што се преговарања тиче пред-
стојало увођење Правилника о раду, ако 
не потпишемо нови Колективни уговор са 
понуђеном новом ценом радног сата, која 
свакако не решава проблем који имамо, 
није нам преостало ништа друго него да 
потпишемо нови Колективни уговор, како 
се не би увео Правилник о раду који је могао 
да буде далеко неповољнији по запослене.

Потписивањем Колективног уговора за-
посленима смо задржали све додатке које 
су имали, није уведен Правилник о раду, 
којим су неки додаци могли бити укинути, 

а истовремено смо задржали могућност 
да у сваком тренутку можемо да откажемо 
потписани Колективни уговор.

Основни проблем огледа се у чињеници, 
да је што се зараде запослених тиче дошло до 
потпуне поремећености система вредности, 
који је регулисан коефицијентима радних 
места, односно да се за скоро 50% запо-
слених исплаћује основна зарада исте 
вредности у висини минималне зараде у 
Републици Србији, која у 2021. години из-
носи 32.000 динара, без обзира на степен 
стручне спреме, сложеност послова, услове 
рада и одговорност запослених. Испада тако 
да сада сви запослени са коефицијентима 
од 1,33 па све до 2,37 примају исту основну 
зараду.

Наведени проблем настао је тако што 
је минимална цена радног часа од 2014. 
године до данас увећана за око 50%, а 
да због примене Закона о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату 

Дејан Миловановић
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плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава, 
цена радног часа по којој се исплаћује 
зарада запосленима у железничком сек-
тору није мењана од 2014. године, па до 
потписивања овог новог Колективног уго-
вора, што је директно довело до тога да 
се изгуби разлика између оних који по 
систематизацији имају веће коефицијенте 
и оних који имају коефицијенте за нај-
једноставнији рад. Другим речима да би 
било јасније, доношењем Закона о умањењу 
зараде, нама је било забрањено да до 
01. јануара 2020. године увећавамо цену 
радног часа у железничким друштвима, 
истовремено минимална зарада је одлукама 
Владе Републике Србије од 2014. године до 
јануара 2021. године увећана за око 50%. 
Оваквим приступом дошло је до потпуне 
поремећености вредновања радних места 
у железничким друштвима, односно до 
потпуне поремећености вредности коефи-
цијената радних места. Другим речима, 
коефицијенти радних места су изгубили 
сваки смисао, јер од коефицијента 1,33 
који је најнижи у „Србија Возу“ па све до 
2,37 сви запослени примају исту зараду, 
у висини минималне зараде у Републици 
Србији, која у 2021. години износи 32.000 
динара, без обзира на степен стручне спре-
ме, сложеност послова, услове рада и одго-
ворност запослених, што доводи до тога да 
су сви запослени, осим оних са најнижим 
коефицијентима, дискриминисани на осно-
ву чл. 104. Закона о раду.

Након потписивања новог Колективнох 
уговора, Синдикат железничара „Србија 
Воз“ наставио је активне контакте са пред-
ставницима ресерног министарства, како 
би се превазишао проблем једнаких зарада 
запослених са коефицијентима радних ме- 
ста од 1,33 до 2,37, који је током 2021. 
године био још израженији.

На захтев Синдиката железничара Ср-
бије, у чијем саставу делују репрезента-
тивни синдикати у сва четири Акционарска 
друштва у железничком сектору, Синдикат 
железничара „Инфраструктура железнице 
Србије“, Синдикат железничара „Србија 
Воз“, Синдикат железничара „Србија Кар-
го“ и Синдикат железничара „Железнице 
Србије“, дана 18.03.2021. године, одржан је 
састанак у Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, са Анитом 
Димоски помоћницом ресорног министра. 
На састанку је анализиран социјално-
економски положај запослених, као после-
дица утврђене вредности радног часа, ви- 
сина утврђене накнаде трошкова за исхрану 
у току рада и регреса за коришћење годи-
шњег одмора, као и анализа поглавља других 
примања. Указали смо на то да је социјално 
економски положај запослених изузетно 
тежак, имајући у виду да велики број за-
послених није осетио повећање зараде 
након потписивања Колективног уговора, 
с обзиром на висину утврђене вредности 
радног часа. Сваким повећањем мини-
малне цене рада све више се обесмишљава 
цена рада утврђена Колективним уговор- 
ом, јер минималне цене рада брже и више 
расте у односу на повећање зараде у 
железничком сектору.

У актуелном тренутку дошли смо до тога 
да је у потпуности поремећено вредновање 
рада и зараде код појединих занимања, 
ако се има у виду да запослени у средњој 
стручној спреми, до коефицијента 2,37 при-
меном Колективног уговора примају исту 
зараду, која је у висини минималне зараде, 
утврђене на нивоу Републике Србије, и на 
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тај начин приме исту зараду као и запослени 
са првим степеном стручне спреме, што је 
недопустиво.

Анита Димоски, помоћница министра 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре, истакла је да Министарство грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре као 
ресорно министарство за железнички сао- 
браћај сматра да потписивањем Колектив-
них уговора није окончан процес за побољ-
шање положаја запослених у железничком 
сектору. Ово министарство је свесно ситу-
ације у којој се налазе запослени, чињенице 
да су толеранција, разумевање и стрпљење 
на измаку, али сматра да потписивањем 
Колективних уговора није крај у поступку 
проналажења решавања проблема који су 
неспорни. Она је истакла да се ради о сис-
темском проблему који није настао ни јуче 
ни пре неколико дана и чије решавање 
свакако јесте приоритет овог министарства.
Ипак уз сво разумевање, неспорну вољу и 
жељу, проблем се мора решавати у сарадњи 
са другим релевантним институцијама и 
тога морамо бити свесни. Такође је указала 
на тешку економску ситуацију и чињеницу 
да многи људи остају без посла, као и 
да се још увек не могу сагледати све 
негативне последице које је  проузроковала 
пандемија вирусa COVID 19. Започети су 
многи пројекти, држава је доста уложила 
и још увек доста улаже у инфраструктурне 
пројекте и препознала је стратешки значај 
железнице. Стуб железничког система су 
радници који су у тешком положају и то је 
свима јасно.

Промене су неминовне и свакога дана се 
за њих боримо, како би се изашло из тешке 
ситуације и побољшао положај запослених. 
Зараде у сва четири друштва су мале, али 
то није од јуче, тај период траје дуги низ 
година и сада је у оваквим околностима 
тешко остварити оно што запослени очекују.
Оно што министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре чини и чиниће 
и даље је да са министарствима финансија, 

рада и привреде тражи решење на који 
начин да повећа финансијска средства за 
железничка друштва. У том смеру дат је 
налог пословодствима сва четири желез-
ничка друштва да ураде симулацију пове-
ћања масе средстава за зараде на основу 
минималне цене радног сата од 183,93 
динара и Прилогом I у којем би били 
дефинисани нови коефицијенти.

Представници сва четири репрезента-
тивна синдиката су на крају састанка ис-
такли да је незадовољство запослених на 
терену огромно и да би решење морало да 
се пронађе у што краћем временском року, 
како би се избегле евентуалне негативне 
последице.

Након овог састанка, министар грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Томислав Момировић,  19.04.2021. године 
формирао је Радну групу „Железнице 2025“, 
чији је задатак решавање нагомиланих 
проблема у железничком сектору као и 
побољшање социјално-економског статуса  
запослених. Радну групу, поред представ-
ника одређених министарстава, чине и 
представници свих репрезентативних син-
диката у железничком сектору. Ова Радна 
група је током године имала неколико саста-
нака на којима је покушавано да се нађе 
решење за наведене проблеме.

Дана 25.10.2021, у Палати Србија одр- 
жан је састанак представника репрезен-
тативних синдиката у сва четири желез-
ничка друштва са председницом Владе 
Републике Србије Аном Брнабић, мини-
стром грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, Томиславом Момировићем, и 
представницима пословодства сва четири 
железничка друштва на челу са генералним 
директорима, везан за решавање побољ-
шања материјалне ситуације запослених 
у железничким друштвима. Председница 
Владе Ана Брнабић истакла је да је за 
следећу годину могуће да се маса средстава 
за зараде увећа за 5%, што је око 650  
милиона динара за сва четири железничка 
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друштва, односно око 140 милиона динара 
за „Србија Воз“ а.д. Она је такође навела 
да њих  као Владу у суштини не интересује 
како ће тај новац бити расподељен међу 
запосленима, послодавци у сва четири 
друштва су ти који о томе морају да воде 
рачуна, тако да је сада на послодавцима  
како ће тај новац у договору са синдикатима 
да расподеле на што адекватнији начин.

Договорено је да у најкраћем року посло-
давци сва четири железничка друштва 
изађу са предлогом расподеле предложене 
масе средстава, односно са предлогом новог 
Прилога I Колективног уговора, у коме ће 
бити дефинисани нови коефицијенти за 
исплату зараде запосленима, у складу са 
добијеним средствима.

Дана 01.11.2021. године, у вези са 
наведеним, одржан је састанак представ-
ника сва четири репрезентативна синди-
ката у Друштву за железнчки превоз 
путника „Србија Воз“ са представницима 

пословодства Друштва за железнички пре- 
воз путника „Србија Воз“, на челу са 
генералним директором Југославом Јовићем, 
на коме због недовољне предложене масе 
средстава још увек није нађено адекватно 
решење проблема изједначености зарада 
запослених, па самим тим синдикатима није 
ни уручен предлог новог Прилога I.

Преговори око доношења новог Прилога 
I Колективног уговора настављени су током 
децембра месеца. Циљ представника синди-
ката је да се зараде у железничком сектору 
доведу у законске оквире и на завидни 
ниво, како би се побољшао материјално 
финансијски положај запослених и како од 
01.01.2022. године не би имали запослене 
који би примали минималну зараду, која се 
исплаћује за најједноставнији рад.

Дејан Миловановић

SEMINAR IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI 
@ELEZNI^KOG SAOBRA]AJA
I ^ETVRTE RSI SINDIKATA  
@ELEZNI^ARA #SRBIJA VOZ"

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА ВОЗ“

Као и прошле године и ове године са  
нама су били и наши драги пријатељи, 
чланови Синдиката железничара ''Србија 
Карго'', у договору са њима одржани су и 
трећи по реду заједнички спортски сусрети 
између наша два синдиката.

Све је почело онако како смо прижељ-
кивали. Сокобања сунцем обасјана, време 
идеално, леп амбијент, добро расположење 
код оних који пристижу, нема нервозе. Све 

S
окобања и хотел „Бањица“ били су 
у периоду од 09. до 12. септембра 
2021. године домаћини члановима 

Синдиката железничара ''Србија Воз'', на 
четвртом по реду Семинару из области 
безбедности железничког саобраћаја, без-
бедности и здравља на раду и заштити 
животне средине и екологије, као и чет-
вртим по реду радничко спортским играма 
Синдиката железничара „Србија Воз“. 
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СО ЗОВС 25. мај Земун СО ЗОВС „Путничка“ Београд

је указивало на то да ће нам и ови сусрети 
остати у лепом сећању.

Учесници су се сместили по унапред 
утврђеном распореду, који су направили 
чланови комисије за организацију. После 
краћег одмора, од за неке дужег путовања, 
приступило се припремама за свечано 
отварање семинара и радничко спортских 
игара.

Свечано отварање одржано је на спорт-
ском терену хотела „Бањица“. Присутнима 
се најпре испред организационог одбора 
обратио Зоран Кириџић, који им је пожелео 
добродошлицу и леп провод, након чега им  
се обратио председник Синдиката желез-
ничара ''Србија Воз'' Дејан Миловановић, 
који је поздравио све учеснике, пожелео 
им добродошлицу и успех у такмичењу 
и на крају отворио Семинар из области 
безбедности железничког саобраћаја, без-
бедности и здравља на раду и заштити 
животне средине и екологије, и четврте 
РСИ Синдиката железничара „Србија воз“.

Учешће на четвртим радничко спортским 
играма Синдиката железничара „Србија  
Воз“ узеле су следеће синдикалне органи-
зације: СО ЗОВС ''25. Мај'' Земун, СО ЗОВС 
„Путничка“ Београд, СО ЗОВС Лапово, СО 
ЗОВС Зрењанин, СО ЗОВС Зајечар, СО 
ЗОВС Сомбор, СО Вуча возова Београд, СО 
Вуча возова Лапово, СО Вуча возова Нови 

Сад, СО Превоз путника Београд и СО 
Превоз путника Ниш.

У ревијалном делу учешће су узеле наше 
драге колеге из Синдиката железничара 
„Србија Карго“

Сутрадан 09.09.2021. године почела су 
спортска надметања која су се одвјала у пет 
такмичарских дисциплина : мали фудбал, 
стони тенис, надвлачење конопца, шах и 
пикадо.

Прво место у малом фудбалу освојила је 
СО Вуча возова Београд, друго СО ЗОВС 
''25. Мај '' Земун, док је треће место заузела 
СО ЗОВС Лапово.  

Прво место у стоном тенису освојила је 
СО ЗОВС „Путничка“ Београд, друго СО 
ЗОВС „25. Мај“ Земун, док је треће место 
заузела СО ЗОВС Зајечар.  

Прво место у надвлачењу конопца осво-
јила је СО ЗОВС ''25. Мај '' Земун, друго 
место освојила је СО ЗОВС Лапово, док 
су трећи били конопаши из СО ЗОВС 
„Путничка“ Београд.

Прво место у шаху освојила је СО Вуча 
возова Лапово, друго СО ЗОВС Лапово, док 
је треће место заузела СО ЗОВС ''25. Мај '' 
Земун.  

Прво место у пикаду освојила је СО Вуча 
возова Београд, друго СО ЗОВС ''25. Мај '' 
Земун, док је треће место заузела СО ЗОВС 
„Путничка“ Београд.  
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У укупном пласману прво место на чет- 
вртим радничко спортским играма Синди-
ката железничара „Србија Воз“, други пут 
за редом заузела је СО ЗОВС ''25. Мај'' 
Земун, друго место заузела је СО Вуча 
возова Београд, док је треће место освојила 
СО ЗОВС „Путничка“ Београд.  

Након званичних такмичења, одржана  
су и ревијална такмичења између Синди-
ката железничара ''Србија Воз'' и драгих 
нам пријатеља из Синдиката железничара 
''Србија Карго''.

У малом фудбалу, стоном тенису и шаху, 
победили су представници Синдиката желез-
ничара „Србија Карго“, док су представници 
Синдиката железничара „Србија Воз“ били 

Екипа СО „Путничка“  БеоградСинд. жел. Србија Воз, Сокобања 2021.

бољи у пикаду и надвлачењу конопца.                                                                  
Треба нагласити да су и ревијална као 

и званична такмичења прошла у најбољем 
реду и без иједног инцидента.

Пехар за фер плеј ове године додељен је 
СО ЗОВС Зрењанин.

Другог дана, 10.09.2021. године одржана 
је Тематска конференција из области без- 
бедности железничког саобраћаја, безбед-
ности и здравља на раду,  заштити животне 
средине и екологије, која је била изузетно 
посећена.

Треба истаћи да су услови  током боравка 
у Сокобањи била на завидном нивоу. Осо-
бље хотела је било крајње љубазно и увек 
спремно на сарадњу.

На нашу жалост, на овим сусретима 
десио се и један немио догађај. Трећег 
дана семинара, у поподневним часовима 
изненада је преминуо учесник семинара и 
игара, Милорад Јовишић, члан Синдикалне 
организације ЗОВС Сомбор. Тренутак који 
је свима тешко пао. Организациони одбор 
је тада у сарадњи са Извршним одбором 
Синдиката железничара „Србија Воз“ 
донео, једину исправну одлуку, коју је 
тада могао да донесе, да завршно вече и 
подела заслужених признања протекне без 
уобичајене прославе.

Пре саме вечере у времену предвиђеном 
за протокол, одржан је минут ћутања за 
преминулог Милорада Јовишића. 

Eкипа Вуча возова „Србија воз“ 
у малом фудбалу
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СО Вуча возова „Србија воз“ Београд

Након тога приступило се додели приз-
нања. Такмичарима су додељивани пехари 
и дипломе, нашим цењеним гостима, синди- 
калним активистима додељиване су захвал-
нице.

Након проглашења победника и додела 
признања, присутнима се обратио председ-
ник Синдиката железничара ''Србија воз'' 
Дејан Миловановић, захваливши се учес-
ницима на достојанственом понашању и 
пожелевши им здравље и личну срећу.

Испред пословодства су као гости били 
присутни заменик директора Сектора ЗОВС 
Станислав Кепџија, помоћник директора 
Сектора за вучу возова Весна Кепџија, 
шефови Секција ЗОВС Београд Владица 
Ћирић, ЗОВС Лапово Момир Милановић и 
шеф Секције вуча возова Лапово Момчило 
Милановић.

Испред синдиката гости су били пред-
седник Синдиката железничара Србије 
Драган Ранђеловић и секретар Синдиката 
железничара Србије Предраг Спасић са 
сарадницима.  

Овом приликом захваљујемо се свим 
представницима синдиката и наравно пред-
ставницима пословодства, који су издвојили 
време и својим присуством увеличали ово 

наше дружење, хвала свима на стрпљењу, 
хвала особљу хотела на свакој врсти помоћи, 
као и председнику Синдиката железничара 
„Србија Воз“ Дејану Миловановићу на 
несебичној помоћи и пуној ангажованости 
око организације семинара и  игара .

У име комисије за организацију коју, 
поред моје маленкости, чине Срђан Стајић 
и Драган Љубић, поздрав свима и жеља за 
поновним виђењем.
                                                     
           

Зоран Кириџић

ETF KONFERENCIJA U PRAGU

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

U  организацији Европске федерације  
транспортних радника (ЕТФ) и 
Синдиката железничара Републике 

Чешке, у Прагу је у периоду од 09.11. до 
11.11.2021. године одржана Конференција 
земаља Средње и Источне Европе на 
којој су поред домаћина учешће узели и 
представници железничких синдиката из 
Словачке, Пољске, Аустрије, Мађарске, Ру-
сије, Украјине, Грузије, Хрватске, Естоније, 
Словеније и Бугарске.
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Драган Ранђеловић

сусрета „Анте Ереш“, у организацији Син- 
диката железничара Хрватске. Ове мани- 
фестације одржане су у Ровињу, у периоду 
од 16.09. до 21.09.2021. То је била прилика 
да још једном потврдимо и унапредимо 
изузетне односе наших синдиката, како 
међусобне, тако и у односу на сарадњу 
са међународним институцијама и орга-
низацијама транспортних радника, у којима 
једни другима пружамо помоћ и  подршку.

      

Теме Конференције  биле су:
- Реструктурирање, приватизација, либера-
лизације и екстернализација у железничком 
сектору и њихов утицај на рад и активност 
синдиката
- Додела уговора под обавезом Јавног пре-
воза у железничком сектору
- Припрема састанка пре ЕТФ Конгреса у 
Будимпешти 2022.године

Делегација Синдиката железничара Срб-
ије у саставу: Ранђеловић Драган, Ћирић 
Драган и Стојковић Слободан упознала је 
учеснике докле се стигло у процесу ре-
структурирања српских железница.

Након радног дела Конференције домаћин 
је организовао обилазак железничке ста-
нице Праг, као и посету и дегустацију пива 
у пивоварни „Козел“.

НАСТАВЉЕНА САРАДЊА СА 
СИНДИКАТИМА ЖЕЛЕЗНИЧАРА 

ХРВАТСКЕ
У наставку успешне сарадње са син-

дикатима железничара Хрватске, делегација 
Синдиката железничара Србије била је гост 
Синдиката железничара инфраструктуре 
хрватских железница, поводом спортских 
сусрета овог синдиката, као и меморијалних Драган Ранђеловић
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ETF U BEOGRADU

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

ПРОЈЕКАТ „НАПРЕДОВАЊЕ 
ТРАНСПОРТНИХ СИНДИКАТА 
СРЕДЊЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ - 

САСТАНАК ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН

У Београду је од 11. до 13. јануара 2022. 
године, у организацији Европске федера- 
ције транспортних радника (ЕТФ), одр-
жана конференција у оквиру Пројекта 
„Напредовање транспортних синдиката сре-
дње и источне Европе“, на којој су поред 
Синдиката железничара Србије учествовали 
и представници Синдиката железничара 
Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, 
Црне Горе, Албаније и Републике Српске.
Конференција је одржана као део припреме 
за ЕТФ Конгрес, који ће ове године бити 
одржан у Будимпешти. 

На Конференцији је анализирано стање у  
железничком сектору земаља учесница, као  
и улога синдиката у процесу реструкту-
рирања и даље афирмације железничког 
транспорта и његове интеграције у једин-
ствени европски транспортни систем.

 

Драган Ранђеловић
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PIJACA SA KOEFICIJENTIMA

ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

U данима када обележавамо тридесет 
година од оснивања Синдиката же-
лезничара Србије, морамо поста-

вити кључно питање - каква је данас његова 
улога?

СЖС је прошао различите фазе, добре и 
лоше, успешне и неуспешне, са способним 
и неспособним руководствима... За потуну 
анализу потребно је много више времена 
и  писаних речи него што то овај простор 
допушта.

Срећан нам рођендан!
Уместо да ови редови буду написани 

у слављеничком расположењу, ми се суо-
чавамо са неизвесношћу око зарада у овој 
години. Председник Србије и министар 
финансија најавили су повећање зарада за 
скромних пет процената у овој години и 
то је предвиђено буџетом за 2022. годину. 
Зашто онда неизвесност?

Наиме, поједини синдикати дали су 
себи за право да измешају карте (читај, 
коефицијенте) и тако преломе преко колена 
да поједине категорије запослених добију 
знатно повећање зарада, док ће поједине 
категорије запослених остати на ,,нули“. 
Вероватно су то они исти који су потписали 
,,да је топли оброк и регрес саставни део 
цене рада“ и тако нанели огромну штету 
железници после судских спорова које су 
запослени добили.

Поставља се кључно питање - ко их је за 
то овластио?

До данас нисам знао да сви запослени 
који имају коефицијент радног места преко 
3,3 имају велике зараде! Овде пишем о 
важећем Прилогу I Колективног уговора и 

запосленима у Инфраструктури железница 
Србије. Преведено у номинални износ то је 
зарада од око 45000 динара. Висока стручна 
спрема. 

Просечна зарада у Србији је нешто 
више од 66 000 динара. Сваки коментар је 
непотребан.

Све указује да су коефицијенти радних 
места озбиљно нарушени на начин како 
се сада исплаћују зараде запосленима на 
железници. Имамо информације у погледу 
предлога појединих синдикалних вођа да ће 
се ,,превођењем коефицијената“ озбиљно 
нарушити досадашње пропорције између 
коефицијената. Ако поједине категорије 
запослених добију увећање зараде преко 
двадесет процената, а остали остану на 
,,нули“ настаће нови проблеми.

И онда ћемо имати протесте, штрајкове, 
тужбе... И кривичне пријаве против оних 
који крше закон и наносе штету предузећу.

Време је да се појединци дозову памети. 
Или одговарају за своје поступке.

Душан Василић
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BEZBEDNOST I ZDRAVQE NA RADU

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

N
а основу иницијативе Одбора за безбедност и здравље на раду Акционарског 
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура 
железнице Србије“ у 2021. години План пословања за намену безбедности и 

здравља на раду у складу са потребама је скоро у потпуности реализован.

I - СЛУЖБЕНО ОДЕЛО И ДЕЛОВИ ОДЕЋЕ

1.  Зимско и летње службено одело (мушко и женско)
1.1.  Зимско службено одело мушко  1395 ком.
1.2.  Зимско службено одело женско  179 ком.
1.3.  Летње службено одело мушко  1592 ком.
1.4.  Летње службено одело женско  196 ком.

 
Процењена вредност набавке: 42.162.514,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 42.052.380,00 динара, без ПДВ – а.
Рок испоруке: 28.01.2022. године.

2. Зимска и летња кошуља (мушка и женска)
2.1. Кошуља дуг рукав мушка   3393 ком.
2.2. Кошуља дуг рукав женска   518 ком.
2.3. Кошуља кратак рукав мушка  3392 ком.
2.4. Кошуља кратак рукав женска  518 ком.

Процењена вредност набавке:  13.042.780,00 динара, расписан тендер.

3. Кишна кабаница
3.1. Кишна кабаница  1535 ком.

Процењена вредност набавке: 3.438.400,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 3.215.835,00 динара, без ПДВ – а.
Рок испоруке: 31.10.2021. године.

4. Кравата и службена ознака
4.1. Кравата мушка   1737 ком.
4.2. Кравата женска   107 ком.
4.3. Капа – шапка тегет   1260 ком.
4.4. Капа – шапка црвена  586 ком.

Процењена вредност набавке: 7.404.500,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 6.939.060,00 динара, без ПДВ – а.
Рок испоруке: 24.11.2021. године.
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5. Јакна са улошком
5.1. Јакна са улошком  1371 ком.

Процењена вредност набавке: 7.951.800,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 7.471.950,00 динара, без ПДВ – а.
Испоручено у централном стоваришту Батајница.

II - СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ – СРЕДСТВА

1. Средства за заштиту ногу (зимска и летња)  
1.1. Заштитне ципеле дубоке мушке      1118 пари.
1.2. Заштитне ципеле дубоке женске        221 пари.
1.3. Заштитне ципеле плитке мушке     2318 пари.
1.4. Заштитне ципеле плитке женске        412 пари.
1.5. Заштитне плитке ципеле са поликарбонатском капном   1419 пари.
1.6. Заштитне дубоке ципеле са поликарбонатском капном     748 пари.
1.7. Заштитне гумене чизме         115 пари.
1.8. Заштитне електроизолационе чизме         48 пари.

Процењена вредност набавке: 34.038.900,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 32.162.674,00 синара, без ПДВ – а.
Рок испоруке 80 дана.

III – СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЛИЦА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ, РАДНА 
ОДЕЋА И ДЕЛОВИ ОДЕЋЕ

1. Средства и опрема за личну заштиту на раду – радна одећа и делови  
  одеће
1.1. Радни мантил (мушки и женски)      1207 ком.
1.2. Радни кишни мантил са улошком        492 ком.
1.3. Пилот одело летње са траком од рефлектујећег материјала  1465 ком.
1.4. Пилот одело зимско са траком од рефлектујећег материјала  1019 ком.

Процењена вредност набавке: 16728800,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 15889900,00 динара, без ПДВ – а.
Рок испоруке 10.01.2022. године.

2. Средства за заштиту на раду
2.1. Рукавице кожне универзалне    4533 пари.
2.2. Рукавице од дрила са природном кожом      740 пари.

Процењена вредност набавке: 5.041.700,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 4.753.600,00 динара, без ПДВ – а.
Рок испоруке 02.12.2021. године.

3. Средства за заштиту главе
3.1. Зимска капа ( Руска)   444 ком.
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Процењена вредност набавке: 1.198.800,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 1.132.200,00 динара, без ПДВ – а.
Рок испоруке 22.11.2021. године.

4. Средства за заштиту тела
4.1. Сигнални прслук са флуороцентном траком   1937 ком.
4.2. Кишно одело (ПВЦ)        533 ком.
4.3. Кишна кабаница        150 ком.
4.4. Јакна са капуљачом        900 ком.

Процењена вредност набавке: 20.437.700,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 18.751.150,00 динара, без ПДВ – а.
Рок испоруке фебруар 2022. године.

IV – СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ – ЗАШТИТНА 
СРЕДСТВА

1. Заштитне рукавице
1.1. Рукавице електроизолационе класе 2 до 20000V    66 пари.
1.2. Заштитне рукавице техничке отпорне према растварачима  23 пари.

Процењена вредност набавке: 242.500,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 235.900,00 динара, без ПДВ – а.
Рок испоруке 40 дана.

2. Заштитна средства за главу
2.1. Заштитна капа ( носи се уместо шлема )   224 ком.
2.2. Заштитни шлем      455 ком.

Процењена вредност набавке: 563.500,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 396.851,00 динара, без ПДВ – а.
Рок испоруке 40 дана.

3. Заштитна средства за очи
3.1. Наочаре за заваривање         51 ком.
3.2. Наочаре заштитне од прашине и удара са бочном заштитом  399 ком.
3.3. Наочаре заштитне од УВ зрачења        65 ком.

Процењена вредност набавке: 135.570,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 99.845,00 динара, без ПДВ – а.

4. Заштита при раду на висини
4.1. Опасач за монтере   95 ком.

Процењена вредност набавке: 250890,00 динара, без ПДВ – а.
Уговор закључен у износу од 247000,00 динара, без ПДВ – а.
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V
1. Заштитне маске   18000000 ком

Процењена вредност набавке: 98.000,00 динара
Уговор закључен у износу од 93.600,00 динара
ИСПОРУЧЕНО

2. Набавка ознака забране и упозорења за железничке станице, отварање понуда 
29.09.2021. године.
 
3. Услуга мерење емисије издувних гасова и прашкастих материјала из 
котловских постројења, отварање понуда 05.10.2021. године.

Јасминко Пијетловић

SASTANAK RADNE GRUPE 
#@ELEZNICE 2025"
За ефикаснију железницу и решавање проблема запослених

P
рви састанак Радне групе „Желез-
нице 2025“ одржан је 26.05.2021. 
године, у Палати Србије на тему 

решавања проблема запослених у желез-
ничким акционарским друштвима, на ос-
нову решења број: 119-01-0092/2021-04 од 
17.05.2021. године.

На основу поменутог решења Радну 
групу „Железнице 2025“ чине:
 - Представници Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфрастриктуре, 
Министарства за рад, запошљавање, бора-
чка и социјална питања, Министарства 
привреде и Министарства финансија.
 - Представници пословодства сва 
четири железничка друштва.
 - Представници репрезентативних 
синдиката сва четири железничка друштва.
Председник Радне групе „Железнице 2025“ 
је Томислав Момировић, министар грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре.

На састанку је одлучено да се формирају 
четири радне подгрупе за решавање:

 1. Методологије и Прилога I (коефи-
цијената)
 2. Решавање радних спорова
 3. Стратегија кадровске политике и 
запошљавања
 4. Решавање статуса и простора же-
лезничког музеја.
Радне подгрупе морају што пре да се фор-
мирају и за прву радну подгрупу решење 
ће испоставити и формирати железничка 
друштва, а остале три радне подгрупе 
решења и формирање испоставиће Мини-
старство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре.

Закључак је да се састанак Радне групе 
„Железнице 2025“ поново одржи најдуже за 
месец дана и да се сагледају резултати рада 
радних подгрупа.

Циљ Радне групе „Железнице 2025“ је 
да се железница доведе на знатно већи ниво 
него што је сад и да се побољша материјално 
– социјални положај запослених у сва 
четири железничка друштва.
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Други састанак

Дана 30.06.2021. године у Палати Србије 
у 14 сати одржан је други састанак Радне 
групе „Железнице 2025“.

Иван Булајић задужен за координирање 
радних подгрупа (у радним подгрупама  
нема представника репрезентативних син-
диката) саопштио је шта је до сада урађено 
и шта се планира у даљем раду:
I – Подгрупа Социјално – економски статус 
– зараде 
 - Усклађивање са министарством и 
сва четири железничка друштва – циљ нови 
Колективни уговор, сва предузећа достав- 
љају Предлог Методологије, Србија Карго 
и Србија воз доставили Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре Прeдлог Методологије, а Инфраструк-
тура и Акционарско друштво железнице 
Србије за пар дана доставиће свој Предлог 
Методологије, рок до 15.07.2021. године.

Предлози нових методологија доставиће 
се и репрезентативним синдикатима да могу 
да дају своје сугестије и примедбе.

Након тога уследиће састанак Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре са Министарством финан-
сија да се сагледају реалне потребе за пове-
ћање масе за зараде.

Циљ израде новог Колективног уговора 
биће пре свега:
 1. Отклањање повода за тужбе.
 2. Да се никоме не смањују зараде а 
појединим занимањима повећају зараде.
 3. Вредност радног часа да буде у 
складу са минималном ценом радног сата у 
Републици Србији.
 4. За занимања у извршној служби да 
се додатак од 0,15% на коефицијент угради 
у основни коефицијент.
II – Подгрупа – Решавање радних судских 
спорова
 - Тренутно им преко 24000 радних 
спорова, од тих спорова 40% иде адвока-

тима, судским таксама, самим тим циљ 
је да се спрече дуги судски спорови. У 
преговорима је Министарство са Светском 
банком да се за спорове које не можемо да 
добијемо изврши исплата, тако би уштедели 
за годину дана десет милиона евра.
III – Подгрупа – Кадровска структура
 - Урађена је апликација за период  
од 2 до 5 година колико ће запослених отићи 
у старосну пензију. На основу тога почели 
су преговори са школама за школовање 
кадрова како у средњим школама, тако и 
високим школама.

Технологије рада се доста разликују 
од програма садашњег школства и из тог 
разлога школа мора да се прилагођава 
модерним технологијама.
IV – Пресељење железничког музеја
 - Упоредо са свим активностима 
Министарство грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре активно ради на томе 
да железницу доведе на виши ниво, па 
самим тим је циљ да се на терену обиђу све 
станице и инфраструктурни део где постоје 
наше старе локомотиве и на локацији која је 
повољна отвори нови музеј који би био на 
репрезентативном нивоу.

Радну групу „Железнице 2025“ чине: 
представници Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, Мини-
старства за рад, запошљавања, борачка и 
социјална питања, Министарства при-вреде 
и Министарства Финансија, представници 
пословодства сва четири друштва на 
железници и представници репрезент-
ативних синдиката.

Свима је заједнички циљ побољшање 
материјално – социјалног положаја запо-
слених и побољшање статуса железнице.

Синдикат железничара „Инфраструктура 
железнице Србије“ активно учествује на 
радним састанцима и преноси реалну слику 
тих састанака.

Поједини синдикални лидери путем 
друштвених мрежа покушавају себе да 
фаворизују, али сви смо на тим састан-
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цима равноправни и Радна група „Желез- 
нице 2025“ је организована од стране 
Министарства грађевинарства, саобраћаја  
и инфраструктуре, како рече и сам мини-
стар Томислав Момировић и помоћница 
министра Анита Димоски из разлога 
побољшања статуса железничара и 
железнице.

О резултатима формираних радних под-
група расправљаће се на нашим одборима 

у ЈСО и Главном одбору Синдиката же-
лезничара „Инфраструктура железнице  
Србије“, заузеће се одговарајући  ставови 
и направи стратегија даљег наступа у  
циљу побољшања како положаја запослених, 
тако и утицаја на даљи развој железничког 
сектора.

Јасминко Пијетловић
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15 OSNOVNIH SINDIKALNIH PRAVA

1. Право свих радника да, без било какве дискриминације, оснивају и да се удружују 
у организације које сами одаберу, без предходног овлашћења,

2. Право синдиката да без мишљења и уплитања органа власти утврђују и доносе 
сопствене статуте и правилнике, да у потпуној слободи бирају своје представнике, 
да организују своју активност и управу и да формулишу сопствене програме рада 
и деловања,

3. Право синдиката да оснивају или да се придружују федерацијама и конфедерацијама 
и да се удружују у међународне синдикалне организације,

4. Заштита синдиката од администартивних мера које имају за циљ да се синдикати 
расформирају или суспендује њихова активност,

5. Право синдиката на неповредивост синдикалне имовине, коресподенције и 
телефонских разговора,

6. Заштита радника од антисиндикалне дискриминације код запошљавања или у 
току рада,

7. Заштита синдиката од свих облика мешања послодавца у образовање синдикалних 
организација, синдикалног рада или у рад синдикалних служби,

8. Право на заштиту синдикалне имовине и синдикалних фондова од било каквог 
покушаја мешања од стране власти,

9. Право синдиката на колективно преговарање ради уређивања услова и свих 
других питања која се тичу запошљавања и живота њихових чланова,

10. Право синдиката да се баве синдикалним активностима у предузећу и на радном 
месту,

11. Право синдикалних активиста на партиципацију у предузећима и (шире) у 
економији земље на глобалном нивоу,

12. Заштита синдикалних представника од задржавања и хапшења због активности 
везаних за остваривање њихових синдикалних права и слобода,

13. Право радника и њихових синдикалних организација на штрајк, као суштинско 
средство за унапређење и заштиту њихових економских и социјалних интереса,

14. Право радника на образовање и стручно оспособљавање,

15. Право синдиката на приступ средствима информисања.


