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РЕЧ УРЕДНИКА

еструктурирање, процес чија је 
коначна реализација дуго одлагана, Rушао је у завршну фазу. Можда мало 

брже него што смо очекивали и у другачијој 
форми од оне за коју смо сви заједно 
сматрали да је најефикаснија. Били смо 
убеђени, заједно са разним „експертима“ 
који су у годинама иза нас „кројили“ 
најефикаснију и за државу најприхват-
љивију и најјефтинију организациону шему, 
да ће и за запослене и систем у целини бити 
најбоље да задржимо јединствено 
функционисање кроз неколико зависних 
друштава и да до коначног решења дођемо 
постепено, на „безболан“ начин и по 
запослене и по систем у целини. Међутим, 
они који нам кроје судбину утврдише да смо 
потрошили превише времена у преми-
шљању којим ћемо путем кренути и да 
притиснути са свих страна морамо да 
прескочимо постепеност и кренемо да 
послујемо по тржишним принципима и на 
начин који познају железнице развијених 
европских земаља. Тако смо дошли до 10. 
августа 2015. године, када је дефинитивно 
престала да постоји железница коју смо 
познавали одувек, као јединствен  и неде-
љив систем у организационом и  техничко-
технолошком  смислу. Формирана су три 
нова, независна друштва која имају задатак 
да врло брзо и у веома отежаним финанси-
јским условима почну да функционишу на 
новим принципима, који подразумевају и 
нову политику у области финасирања, 
пословања и људских ресурса оличених у 
одређивању потребног броја извршилаца.  
Свака статусна промена, нарочито овако 
нагла, са неизвесним последицама у буду-
ћности, изазива оправдан страх код 
запослених, пре свега јер их „неко“ стално 
плаши да ће бити вишак. Нова пословодства, 
нови Правилници о организацији и 
систематизацији, прерасподела делатности 
и недоумице ко ће коме припасти, све 
зачињено већ виђеним пласирањем дезин-
формација и злонамерних информација из 

многих кругова који неће успети да нађу 
очекивано место у новој подели карата и 
најављени финансијски проблеми у посло-
вању, захтевају од синдиката опрез, будност 
и потребу да се у све догађаје укључе 
активније него икад. За почетак да поштено, 
правовремено и истинито информишу 
запослене о свему што се дешава. Да не буде 
касно, да се једног јутра пробудимо и 
схватимо да нисмо учинили све што смо 
могли да заштитимо радно-правни стаус 
запослених, радна места, материјално-
социјалну сигурност и опстанак ове наше 
железнице коју су генерације и генерације 
мукотрпно стварале и одржавале љубављу и 
ентузијазмом, помоћу штапа и канапа, у 
константој беспарици. Треба нам синди-
кално јединство, без обзира ко ком синди-
кату припада, да заједнички препознамо 
потенцијалне опасности и превентивно 
делујемо у циљу заштите елементарних 
права запослених.

Истовремено, чека нас и реформа 
унутар самог синдиката и прилагођавање 
новој организационој структури „Железни-
це Србије“. Дали смо себи  задатак да одмах 
започнемо активности на изради новог 
статута СЖС, који ће као најважнији 
резултат дати  нову  организациону  шему 
синдиката и одредити позицију и надле-
жности унутар нових друштава, с једне 
стране, а са друге стране сачувати неопхо-
дно јединство и заједничко деловање као 
услов за ефикасније остваривање права 
запослених. Очекујемо активно учешће 
свих чланова  у дефинисању будућег изгледа 
СЖС и начина деловања, како преко 
званичних органа и радних тела, тако и кроз 
давање појединачних сугестија и предлога. 
Само тако, кроз широку расправу, можемо 
очувати неопходно јединство и препознати 
интересе за заједничко деловање у пред-
стојећем, ни мало лаком периоду. 

ПРЕДСЕДНИК СЖС
Драган Ранђеловић 
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РЕСТРУКТУРИРАЊЕ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ a.д.

· Одбачен извештај консултанта
· Утврђивање евентуалног вишка запослених тек након усвајања Правилника о 
   организацији и систематизацији
· Учешће синдиката у свим активностима

еструктурирање „Железница Срби-
је“ а.д. ушло је у завршну фазу Rформирањем три нова друштва: 

Акционарског друштва за управљање 
јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“, 
Акционарског друштва за железнички 
превоз робе „Србија карго“ и Акционарског 
друштва за железнички превоз робе „Србија 
воз“, која су уписана у регистар 10. августа 
2015. године, од када и почињу да послују 
као засебни правни  субјекти. Од тога дана 
почела је завршна фаза реструктурирања 
„Железнице Србије“ а.д, а у складу са 
одредбама Закона о раду, нова друштва су 
као правни следбеници од послодавца 
претходника „Железнице Србије“ а.д. 
преузели Колективни уговор, који ће се 
примењивати најмање још годину дана, 
уколико се у новим друштвима пре истека 
тог рока не закључе нови колективни 
уговори, као и све уговоре о раду, односно 
све запослене.

Промене у организационој структури 
„Железнице Србије“ настале формирањем 
нових друштава, носе са собом низ промена 
у функционисању железничког система, на-
чина пословања и финансирања, другачијег 
односа државе према железници, као и 
много недоумица и неизвесности код 
запослених, пре свега када је у питању број 
запослених и страх од могућег  вишка 
запослених. Додатну „нервозу“ изазивају 
дезинформације, које доливају уље на ватру 
и доводе до лоше атмосфере међу 
запосленима. У циљу што боље информи-
саности и приближавања правих информа-
ција, пре свега свом чланству, Извршни 
одбор Синдиката железничара Србије одр-
жао је низ састанака са пословодствима 
нових друштава. 

Први од састанака са сва три руковод-

ства друштава одржан је 23. септембра 2015. 
године, а тема је била извештај консултант-
ске куће „Планет“, везан за функционисање 
новоформираних друштава, чији је саставни 
део и утврђивање евентуалног вишка за-
послених. 

На састанку пословодства одржаном дан 
раније у ресорном министарству, одбачен је 
извештај консултанта, а самим тим је  и 
пројектовани евентуални „вишак“ запо-
слених неприхватљив, као и висина 
субвенција коју је консултант утврдио на 
13,4 милијарде динара. Држава је спремна да 
у овом тренутку издвоји 11 милијарди на 
годишњем нивоу. Одлучено је да се сама 
друштва позабаве овим проблемом  и ураде 
рационализацију, уз констатацију да ниједан 
запослени не може да напусти компанију без 
социјалног програма. Пословодства 
друштава дали су информацију да им нико 
из Владе Републике Србије није задао број 
запослених које треба исказати као вишак, 
већ би то требало урадити на крајње одго-
воран и рацоналан начин. Један од разлога 
утврђивања да ли у друштвима има евен-
туалног вишка запослених је и захтев према 
Министарству финансија да се за наредну 
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годину планирају финансијска  средства 
потребна за реализацију социјалног 
програма, односно отпремнина. 

Да подсетимо, према одбаченом извеш-
тају консултанта, до 2020. године „Инфра-
структура железнице Србије“ а.д. од 
тренутно 9812 треба да броји 5931 запо-
сленог, „Србија карго“ а.д. од тренутно 4058 
треба да броји 2351, а „Србија воз“ а.д. од 
тренутно 2916, треба да броји 1742 
запослена.

Вршиоци дужности директора наве-
дених друштава истакли су да за 2016. го-
дину Влада Републике Србије планира да, на 
име субвенција, издвоји 11 милијарди дина-
ра, од чега ће за управљање јавном желез-
ничком инфраструктуром „Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д. добити 8 милијарди, 
по основу обавезе јавног превоза (ОЈП) „ 
Србија воз“ а.д. 3 милијарде, док ће „Србија 
карго“ а.д. од 01. јануара 2016. године 
пословати без субвенција од стране државе.

Послодавац је позвао репрезентативне 
синдикате на сарадњу поводом предсто-
јећих активности, као  и да дају свој 
допринос у изради будуће, по речима 
послодавца реалне и рационалне система-
тизације.

Репрезентативни синдикати изнели су 
низ примедби на овакав начин рада, пре 
свега због непостојања јасних критеријума 
за утврђивање евентуалног вишка запо-
слених, неутврђене нове организације у 
друштвима на основу које се може утврдити 
потребан број извршилаца, нејасних услова 
за одређивање цене приступа железничкој 
инфраструктури, као и висина средстава која 
ће бити опредељена за евентуалне  
стимулативне отпремнине за решавање 
вишка запослених. 

Следећи састанак Извршни одбор 
Синдиката железничара Србије одржао је 
01. октобра 2015. године са пословодством 
„Инфраструктура железнице Србије“а.д. 
кога су представљали в.д. генералног 
директора Горан Максић, извршни директо-
ри Милан Шеган и Душан Гарибовић и 
помоћник генералног директора за правне 
послове Зоран Лукић.

Теме састанка биле су досадашње 
активности у процесу реструктурирања, 
израда Правилника о организацији и 
систематизацији  и активности на изради 
Програма пословања овог друштва. 
Председник СЖС Драган Ранђеловић, у 

уводном излагању, навео је да је разлог за 
хитно одржавање састанка велика 
заинтересованост запослених за актуелна 
дешавања која су од животног значаја за 
запослене, а везана су за процес реструкту-
рирања и функционисања нових друштава, а 
пре свега велики број дезинформација и 
понекад злонамерних информација о 
наводно великом броју запослених који ће 
бити проглашени вишком, а што је додатно 
потенцирано писањем појединих медија.

Послодавац је дао  информацију да је 
консултантска кућа „Планет“ урадила нови, 
допуњени извештај (уз подсећање да је први 
извештај одбачен од стране ресорног 
министарства), који се не разликује много од 
претходног. Обавеза пословодства била је 
да, до 30.септембра, да сугестије и примед-
бе на основу којих ће консултант урадити 
финални извештај. Извештај консултанта се 
односи на период 2016. – 2020. година и 
обухвата све сегменте функционисања и 
пословања и мера које у том периоду треба 
реализовати, па и исказивање и решавање 
евентуалног вишка запослених. Истакнуто 
је да је за неке тај период спор и иде у правцу 
који буџет државе не може да истрпи, тако да 
је пословодство суочено са различитим ста-
вовима и питањем, да ли да зазузме став у 
складу са  важећим законима, Колективним 
уговором и реалним стањем, или да доста 
тога не поштује и да преко колена „направи“ 
вишак запослених. 

На срећу, истакли су извршни дирек-
тори, комплетно пословодство „Инфра-
структуре железнице Србије“ одабрало је 
прву варијанту, исказану кроз Предлог 
програмске структуре буџета за 2016. 
годину, да се реално сагледа стање  инфра-
структуре и неопходна средства за функцио-
нисање, да се у потпуности поштује закон-
ска регулатива и Колективни уговор и да се 
утврди неопходан број запослених, у односу 
на садашњу шему организовања и реално 
стање, утврди Правилником о организацији 
и систематизацији послова, након чега ће се 
утврдити да ли уопште постоји вишак 
запослених и у којим организационим дело-
вима. Став пословодства је да основ за 
смањивање броја запослених треба да буде 
природни одлив, одласком у старосну 
пензију, тако да  би се број запослених на 
овај начин до 2020. године смањио за 1551. 
Пословодство је истакло да се у овако 
тешким условима одлучило да ради одго-
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ворно и легалистички, јавно и транспа-
рентно, а да ће о сваком предузетом кораку 
сви бити обавештени. 

Обавеза је да се Правилник о орга-
низацији и систематизацији послова уради 
до 31. октобра 2015. године, тако да је 
формирана Комисија која је већ почела са 
радом, а 05. октобра 2015. године добила је  
конкретне смернице за рад. 

Извршни директори су истакли да 
сматрају да је добро што је њихова сугестија 
да се приликом израде Правилника о орга-
низацији и систематизацији забораве имена, 
презимена и коефицијенти, већ да се уради 
организација која ће бити оптимална и 
ефикасна. Када се то уради, тек онда ће се 
видети који је то број неопходних изврши-
лаца у односу на постојећих 9812, да ли 
уопште има вишка запослених и ако га има, 
на који ће се начин решавати.

Став је да је рано говорити о вишку 
запослених без свеобухватне анализе, као и 
чињенице да се свакодневно суочавамо са 
недостатком извршилаца, нарочито у из-
вршној служби.

 Пословодство има разумевања за 
државу и стање у којој се налази, с једне 
стране, али с друге стране хоће да буде 
праведно и коректно, уз напомену да ни 
један корак неће бити предузет без учешћа 
репрезентативних синдиката. Предвиђено је 
да Правилник о организацији и система-
тизацији послова почне да се примењује од 
01.01.2016. године.

У осврту на Програм пословања за 2016. 
годину, извршни директори су истакли да је 
пројекција расхода урађена на основу стања 
инфраструктуре, лоших места на прузи, 
лаганих вожњи, као и чињенице да се у 
претходном периоду мало одвајало за 
одржавање. Много тога ће зависити и од 
одређивања услова и висине накнаде за 
приступ железничкој инфраструктури, тако 
да на том плану тек предстоје активности  
које ће коначно дефинисати овај важан 
сегмент пословања.

 Извршни одбор СЖС одржао је 
02.10.2015. године састанак са посло-
водством Акционарског друштва за 
железнички превоз робе „Србија карго“ и 
железнички превоз путника „Србија воз“, на 
коме су теме биле исте као и на састанку са 
„Инфраструктуром железнице Србије“: 
тренутно стање у процесу реструктуритања, 
израда Правилника о организацији и 

систематизацији и Програм пословања 
друштава за 2016. годину.

По речима пословодства „Србије карга“, 
тренутно вишка запослених нема, јер је 
неопходно прво усвојити  Програм 
пословања за 2016. годину, урадити 
Правилник о организацији и системати-
зацији послова, а након тога, уколико и буде 
евентуалног вишка запослених, донеће се 
програм за његово решавање. Правилник о 
организацији и систематизацији треба да се 
заврши до краја године, уз напомену да она 
мора да буде рационална. Проблем је то што 
у „Србија каргу“ постоји и вишак и мањак 
запослених, тако да је неопходно утврдити 
стварну потребу за извршиоцима. У току је 
израда предлога Програма пословања, који 
ће бити достављен на усвајање Влади 
Републике Србије, а биће достављен и 
синдикатима. Када је у питању субвенција 
од стране државе, пословодство „Србија 
карго“а.д. сматра да она у овом тренутку 
није неопходна за текуће пословање.

Пословодство „Србија воз“а.д. изнело је 
податак да држава планира да у 2016. 
години, по основу ОЈП (обавезе јавног 
превоза), субвенционира пословање са 3 
милијарде динара, а да се планира да 
„трошак“ за приступ железничкој инфра-
структури буде до 1 евро по возном кило-
метру. С обзиром да планирана средства 
субвенције и приход од превоза не могу да 
покрију трошкове пословања, мораће да се 
приступи смањењу трошкова, у које спадају 
и трошкови запослених. Још увек се не може 
говорити о вишку запослених, јер није 
урађен Правилник о организацији и 
систематизацији, чијом израдом ће се 
дефинисати које ће све послове преузети 
„Србија воз“а.д. и у зависности од тога 
урадиће се и Програм за решавање евен-
туалног вишка запослених. Напоменуто је 
да је консултант урадио нови извештај, који 
је неприхватљивији од претходног, јер не 
узима у обзир тренутно стање и реалне 
потребе да би систем могао да функцио-
нише, као ни предуслове које треба испу-
нити да би се решавао вишак запослених на 
добровољан начин.

Пословодство оба друштва изнело је 
став да ниједна одлука неће бити донета без 
учешћа синдиката, како у директном 
контакту са пословодством, тако и кроз 
присуство скупштинама друштава, где ће 
доносити коначне одлуке.
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рећа седница Одбора ЈСО СТП 
одржана је 21. јула, председништвa 25. Tавгуста, а четврта седница Одбора 

одржана је 01. септембра.
Неизоставне теме поменутих састанака 
биле су: како заштитити права радника, 
реструктурирање „ Железнице Србије“a.д, 
Правилник о организацији и система-
тизацији радних места у новим друштвима, 
одржавање Семинара из области безбед-
ности железничког саобраћаја и здравља на 
раду и заштити животне средине и екологије 
- XXIX РСИ ЈСО СТП.
Семинар и РСИ су успешно протекли. На 
тему реструктурирања и систематизације, 
одржани су састанци Извршног одбора СЖС 
са пословодствима „Инфраструктура желез-
нице Србије“ а.д., „Србија Карго“ а.д, 
„Србија воз“ а.д. с чим је упознато синди-
кално чланство путем сајта СЖС и пред-

седника ЈСО у СЖС.
На четвртој седници ЈСО СТП, одлучено 

је да се на наредној седници заузме став о 
будућој организацији ЈСО СТП.
                                     
                                       Јасминко Пијетловић

NEOPHODNA JE VE]A
SINDIKALNA AKTIVNOST

Због важности предстојећих активности 
сва три послодавца, заузет је заједнички став 
да је неопходно у све процесе, пре свега 
приликом израде Правилника о органи-
зацији и систематизацији, укључити 
репрезентативне синдикате. Синдикат 
железничара Србије пажљиво ће пратити 
све активности нових послодаваца, 
нарочито оних активности које се односе на 
утврђивање „евентуалног“ вишка запо-

слених и, у односу на њих, планирати своје 
даље деловање, са основним циљем да се 
заштите права и радноправни статус запо-
слених. О свим активностима, чланство ће 
бити редовно обавештавано преко својих 
представника у органима и радним телима 
Синдиката железничара Србије, као и преко 
средстава информисања.

Предраг Спасић
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лни вишак запослених. Став руководства у 
Сектору ЗОВС, што се тиче рационализа-
ције радне снаге је, да је то процес који треба 
да траје неколико година. Консултант је у 
извештају навео да рационализација радне 
снаге треба да се ради у две фазе. Прва фаза, 
добровољно изјашњавање и одлазак уз 
новчану надокнаду и друга фаза изказива-
њем технолошких вишкова. То исказивање 
технолошких вишкова, мора да прати 
социјални програм. По консултанту, вишак 
запослених у Србија возу је 1165, а по нашим 
анализама тај вишак је негде око 250 
запослених, јер консултант није сагледао 
увођење нових возова у саобраћај, као што је 
21 нови ЕМВ „Штадлер“ и долазак следеће 
године 27 нових руских дизел моторних 
возова. Та возна средства би требало неко да 
одржава и у том делу нема неког великог 
вишка радне снаге.

Заменик директора Сектора ЗОВС у 
„Србија Карго“а.д, Борис Спасојевић је 
рекао да је консултант у свом извештају 
изказао цифру од 1711 као вишак запосле-
них у овом друштву, али тај процес треба да 
се одвија до 2020. године. Неке колске 
радионице, по консултанту, треба затворити, 
али је наше руководство уложило напор да 
докаже, кроз детаљне анализе, да је посто-

ЈСО ЗОВС

рећа редовна седница Одбора ЈСО 
ЗОВС одржана је 29. септембра. 
Седници су присуствовали директор T
Сектора ЗОВС у Aкционарском 

друштву за железнички превоз путника 
„Србија Воз“ а.д. Милан Савић, заменик 
директора Сектора ЗОВС у Aкционарском 
друштву за железнички превоз робе „Србија 
Карго“ а.д. Борис Спасојевић и заменик 
председника СЖС Драган Божић.

Директор Сектора ЗОВС у „Србија 
Воз“а.д, Милан Савић је истакао да би обим 
рада у предстојећем периоду требало свести 
у неке границе економског пословања. 
Изнео је податак да држава планира, у 2016. 
години, по основу обавезе јавног превоза 
(ОЈП), да субвенционише пословање 
„Србија Воз“а.д. са три милијарде динара. 
Сагледавајући те чињенице, дошло се до 
закључка да планирана средства субвенције 
и прихода од превоза, не могу да покрију 
трошкове пословања, па је неопходно да се 
приступи смањењу трошкова, уз повећање 
ефикасности пословања. Још увек се не 
може говорити о вишку запослених, јер није 
урађен Правилник о организацији и 
систематизацији. Сагледаће се обим 
послова у будућности, на основу тога ће се 
направити нова систематизација и  евентуа-



јање тих радионица оправдано. Неопходно 
је прво урадити Правилник о организацији и 
систематизацији послова, који треба да се 
заврши до краја године, а након тога, 
уколико буде вишкова, донеће се програм за 
његово решавање. Таквог програма за сада 
нема, рекао је Спасојевић 

Када је у питању субвенција од стране 
државе, пословодство „Србија Карго“а.д. 
сматра да она није неопходна, па ће од        
01. јануара 2016. године пословати без 
субвенција државе. У овом друштву, Сектор 
ЗОВС, тренутно је запослено око 1100 
радника.

Сагледавајући старосну структуру, до 
2020. године природним одливом би отишло 

нешто мање од 400 запослених, што је за 
период од пет година сасвим прихватљиво и 
било би безболно. 

Ми у каргу смо спровели, да тако кажем 
једну врсту анкете. Дат је задатак шефовима 
да се распитају да ли има заинтересованих 
за евентуални одлазак уз стимулативну 
отпремнину. По приспелим извештајима, у 
овом тренутку, што се ЗОВС-а тиче, заинте-
ресовано је око 150 запослених, закључио је 
Спасојевић.

У даљу расправу око трансформације 
предузећа, учешће су узели готово сви чла-
нови Одбора ЈСО ЗОВС, што само по себи 
говори колико је ова тема озбиљна и битна за 
запослене.

         Дејан Миловановић                         
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а првој седници, после летње 
паузе, разматрана је проблематика Nкоја је настала поделом-форми-

рањем нових предузећа и анализа одржане 
тематске конференције ЈСО. 

У уводном излагању председник ЈСО, 
Радомир Радусин, дао је информацију о 
току реструктурирања Железнице Србије, 
односно формирању нових предузећа-
друштава. Пласирају се разне информације 
и дезинформације, рекао је он. СЖС је 
тражио хитан састанак са пословодствима 
нових предузећа како би се ,,из прве руке“ 
добиле праве информације, посебно о 
евентуалном вишку радника.

У дискусији која је уследила, речено је 
да је настала пометња и конфузија међу 
радницима на терену након поделе радника 
у новоформирана предузећа. Нема правих 
и правовремених информација, речено је у 
расправи.

Поједини медији и синдикати обја-
вљују различите бројке о такозваном виш-
ку запослених. Динамика решавања 
прекобројних такође се различито интер-
претира.

Након дискусије више чланова Одбора, 
закључено је да СЖС и пословодства 
новоформираних предузећа морају пласи-
рати све доступне информације право-
времено, како би запослени били упознати 

са свим тренутним активностима у пре-
дузећима.

Сајт СЖС, СИЖЕ и други облици 
информисања  морају дати већи допринос 
свеобухватном информисању чланства.

У наставку седнице, наглашено је да је 
потребно одмах приступити изради новог 
Статута СЖС, како би функционисање 
СЖС прилагодили новонасталим условима 
рада. Потребан је јединствен СЖС са 
новом унутрашњом организационом струк-
туром, став је свих чланова Одбора. 

На седници је извршена анализа одр-
жане тематске конференције радника ЈСО. 
Опште је мишљење свих чланова Одбора, 
да је одабир дестинације ,,Сунчана река“ 
пун погодак, организационо и садржајно. 
Након усвојеног финансијског извештаја, 
са одржане тематске конференције, 
констатовано је 
да су све синди-
калне организа-
ције измириле 
своје обавезе и да 
је успешно за-
творена финан-
сијска конструк-
ција.     

    

Душан Василић

PODELA I KONFUZIJA
ЈСО ЗС УП
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STRUKA ISPRED SVEGA
Лоша информисаност запослених. ТКС у инфраструктури

ЈСО ТКС

оред избора за носиоце функција 
на свим нивоима синдикалног Pорганизовања у СЖС, годину на 

измаку обележило је реструктурирање 
српских железница, у циљу успешнијег 
функционисања, бољих и квалитетнијих 
услуга.

СЖС се активно укључио у све 
активности везане за будућу организацију 
предузећа, па тако и ЈСО ТКС.

С обзиром на лошу информисаност 
запослених, кружиле су и данас круже 
разне приче, по питању нове организације 
и статусу Сектора за ТКП.

Како би се запослени у  Сектору за 
ТКП боље упознали са реорганизацијом 
предузећа и даљим активностима по овом 
питању, одбор ЈСО је на другој седници 
одржаној 23. јула донео длуку о обиласку 
синдикалних организација.

Председник ЈСО ТКС Братислав 
Минић, потпредседник Срђан Ташковић, 
секретар Владимир Радојевић и члан 
Председништва Јовица Крстић, обишли су 
СО Зајечар 15. септембра. Чланове ове СО 
су упознали са актуелностима око реорга-
низације и статуса Сектора за ТКП.

Седници су присуствовали и чланови 
Одбора СО Суботица, који су тог дана 
били на традиционалном дружењу са 
побратимском СО Зајечар.

Трећа седница Одбора ЈСО, одржана је 
25. септембра у Краљеву. Поред чланова 
Одбора СО Краљево, присуствовали су и 
шеф за Инфраструктуру краљевачког чво-
ра Милинко Бојанић и шеф ОЈ за ТКП 
Миливоје Миновић.

Став Одбора ЈСО ТКС је већ одавно 
познат, када је реч о статусу Сектора за 
ТКП у будућој организацији, а то је да, 
узимајући све чињенице и аргументе у 
обзир, Сектор за ТКП би требало да буде 
заступљен у друштву за управљање 
железничком инфрасруктуром.

С обзиром на чињеницу да нико не 

оспорава значај и потребу послова пре-
гледача кола, као и све тешкоће у обавља-
њу делатности ТКП, уз реално уважавање 
чињенице да су возна средства стара у 
просеку четрдесет година, па самим тим 
изискују велике трошкове одржавања.

Сви аргументи, пре свега онај нај-
битнији - економски ефекат, намећу 
једноставан закључак о неопходности да 
би прегледна служба требало да буде дефи-
нисана у делу инфраструктуре, као једин-
ствена целина.

Поред тога, не може се занемарити 
улога и значај прегледача кола, када је у 
питању редовитост, сигурност и што је 
најбитније безбедност железничког сао-
браћаја, али и због саме организације 
посла, па и уштеда у пословању инфра-
структуре.

Уситњавањем и поделама запослених у 
ТКП, постигли би се нежељени ефекти, 
који би се огледали у неслагањима и 
различитим тумачењима, што би само ште-
тило железници.

Сви ови аргументи узети су у обзир 
приликом израде коначне шеме нових 
друштава, где је Сектор за ТКП дефинисан 
у делу Инфраструктуре. 

Свиђало се то неком или не, струка 
мора бити испред свега.

Владимир Радојевић
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PODELA-SAMO JEDAN ^IN
СЕМИНАР И РСИ ЈСО СTП

ападна Србија и „Подрињска лепо-
тица“ Бања Ковиљача било је место Zгде су се од 16.-19. септембра окупили 

чланови Синдиката ЈСO СТП, како би 
присуствовали Семинару из области безбед-
ности железничког саобраћаја, здравља на 
раду и заштити животне средине и 
екологије.

Око 290 чланова синдиката пажљиво је 
слушало предавања и активно учествовало у 
расправи о очувању безбедности железнич-
ког саобраћаја и здрављу запослених, у овим 
сложеним временима кроз које железница 
пролази.

Показало се да је подела железнице само 
један чин, а запослени су повезани чврсто и 
нераскидиво у обављању својих свакоднев-
них послова.

Чланови синдиката су искористили 
своје слободно време за обилазак овог 
прелепог дела Србије, као и за такмичење у 
спортским дисциплинама која су саставни 
део оваквих скупова.

Победници су сви такмичари, али 
посебно су се исказали спортисти из Руме 
који су укупни победници, испред колега из 

Баната и Бео-
град Ранжирне.

По дисци-
плинама, Рума 
је победник у 
малом фудбалу 
и пикаду, Ниш у 
шаху, Банат у 
стоном тенису, а 
најјачи у над-
влачењу конo-
пца били су так-
мичари из екипе 
Бачке.

Дружење је завшено уз песму и игру, са 
надом да се догодине окупе у штo већем 
броју, здрави, поносни и задовољни пости-
гнутим резултатима рада у својим среди-
нама.

                                     J. П.
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СЕМИНАР И РСИ ЈСО ЗОВС

Едукација и такмичење. Сви учесници победници

еминар запослених у ЈСО ЗОВС, из 
области безбедности железничког Sсаобраћаја одржан је у периоду од 2. 

до 5. септембра 2015. године у Бањи Кови-
љачи.

Када је шездесетих година прошлог века 
познати амерички глумац Роберт де Ниро 
путовао ауто-стопом кроз Србију, пут га је 
довео и на обалу Дрине, у Бању Ковиљачу. 
Де Ниро је поред Дрине преноћио, а ова река 
је на њега оставила тако велики утисак да је 
својој кћерки дао име Дрина.

Одбор ЈСО ЗОВС изабрао је ову бању за 
одржавање семинара, због изузетно повољне 
понуде, али и због лепоте ове туристичке 
дестинације. Бања Ковиљача налази се у 
Западној Србији, недалеко од реке Дрине, у 
подножју шумовите планине Гучево, уз 
магистрални пут Зворник-Лозница, на самој 
граници Србије са Босном и Херцеговином.

Око 220 учесника и гостију, придошлих 
из свих секција сектора ЗОВС, окупило се 
ради едукације из безбедности железничког 
саобраћаја, али и због размене искустава из 
области одржавања возних средстава и 
живота. Учесници су били смештени у 
хотелу „Подриње“, а на располагању им је 
био и спортско рекреативни комплекс 
„Сунчана река“ који се налази недалеко од 

Бање Ковиљаче, на самој обали Дрине.
Предавање на семинару је одржао 

Милан Поповић – главни кординатор у 
сектору, а теме су биле:

- Карактеристике људског фактора у 
безбедности железничког саобраћаја и

- Технички фактори безбедности 
железничког саобраћаја

У склопу конференције, одржане су и 
двадесет треће радничко спортске игре ЈСО 
ЗОВС-а. Шеснаест синдикалних органи-
зација надметало се у пет традиционалних 
дисциплина: пикаду, малом фудбалу, шаху, 
стоном тенису и надвлачењу конопца.

Такмичење у пикаду, одржано је у башти 
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хотела „Подриње“, као и увек привукло је 
доста пажње. Прво место освојила је 
синдикална организација ЗОВС Нови Сад, 
друго „Путничка“ Београд, а треће „25. мај“ 
Земун. Појединачно, најбоља такмичарка 
била је Славна Јекнић из СО ЗОВС Нови 
Сад.

Турнир у малом фудбалу протекао је у 
врло занимљивим и узбудљивим утакми-
цама. Прво место освојила је СО ЗОВС „15. 
април“ Макиш, друго СО ЗОВС Нови Сад, а 
треће СО ЗОВС „25. мај“ Земун. За најбољег 
играча турнира проглашен је Александар 
Мажибрада из СО ЗОВС „15. април“ 
Макиш.

У шаху, прво место освојила је СО ЗОВС 
„15. април“ Макиш, друго СО ЗОВС Рума, а 
треће СО ЗОВС Ниш. Појединачно, најбољи 
на првој табли био је Мирослав Јовановић из 
СО ЗОВС Ниш.

Такмичење у стоном тенису протекло је 
рутински, прво место освојила је СО ЗОВС 
„15. април“ Макиш, друго СО ЗОВС Зајечар, 
а треће СО ЗОВС „Путничка“ Београд. За 
најбољег стонотнисера на турниру про-
глашен је Жељко Иличић из СО ЗОВС       
„15. април“ Макиш.

На крају је одржано надвлачење 
конопца, дисциплина која на оваквим 
сусретима има посебну драж. У финалу су се 
нашли конопаши из Лапова, до ових игара 
непоражени више од двадесет година и 
конопаши Земуна. Да ће доћи до изненађења 
наслутило се након првог надвлачења када је 
екипа Земуна победила екипу Лапова. У 
другом надвлачењу екипа Лапова је 
изједначила, а онда у трећем, после жестоке 
борбе екипа СО ЗОВС „25. мај“ Земун, 

побеђује екипу СО ЗОВС Лапово и осваја 
прво место. СО ЗОВС Лапово је освојила 
друго место, док је треће место освојила СО 
ЗОВС Сомбор. Појединачно најјачи коно-
паш је Радомир Радивојевић, СО ЗОВС „25. 
мај“ Земун.

У укупном пласману прво место је 
освојила СО ЗОВС „15. април“ Макиш, која 
је као и СО ЗОВС „25. мај“ Земун, која је 
освојила друго место, имала 61 бод, али је 
због више освојених првих места по дисци-
плинама боље рангирана. Треће место осво-
јила је СО ЗОВС Нови Сад, а пехар за фер 
плеј ове године додељен је СО ЗОВС 
Зајечар.

Завршно вече и свечано проглашење 
победника одржано је у хотелу „Подриње“. 
Свечаној вечери присуствовали су и гости, 
председник Синдиката железничара Србије 
Драган Ранђеловић, председник ЈСО СТП 
Јасминко Пијетловић, председник ЈСО Вуча 
возова Слободан Максимовић и помоћник 
директора Сектора ЗОВС у „Србија Воз“ а.д, 
Владан Петровић.

Као и предходних година и ове игре 
показале су да су сви учесници победници и 
да се поред бриге за голу егзистенцију 
нашло средстава и времена да се одржи 
семинар и настави једна лепа традиција 
настала пре 23 године. 

Овакви сусрети су једина прилика да се 
у ова тешка и суморна времена окупимо и 
опустимо, а за то велику захвалност ду-
гујемо пословодству два новооснована 
друштва „Србија Воз“а.д. и „Србија 
Карго“а.д, који су нам то омогућили. 

Похвале и директору хотела „Подриње“ 
и особљу који су све учинили да се за време 
боравка у њиховом објекту осећамо што 
пријатније.

Д. Миловановић

Екипа „15. април“ МакишЕкипа „15. април“ Макиш
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СЕМИНАР ЈСО ВУЧА ВОЗОВА

единствена синдикална организација 
Вуча возова организовала је Семинар  Jиз области безбедности железничког 

саобраћаја, безбедности и здравља на раду и 
заштити животне средине и екологије, на 
Златибору.

Семинар је одржан у периоду од 16. до 
19. септембра. Учесници су били смештени 
у вилама које је обезбедила агенција „ Ања 
турс “. Предавања је одржао Драган Стошић. 
Сви слушаоци су били пажљиви, а после 
предавања се одвијала занимљива диску-
сија.

Време је било предивно, право летње. 

Златибор је, окупан сунчевим зрацима, био 
прави изазов учесницима да, после праћења 
предавања, обиђу ову прелепу планину. 
Сваке вечери је у башти виле „Мина“ 
организовано дружење учесника уз музику.

Круна овог догађаја је било завршно 
вече које је организовано у ресторану 
„Зовин цвет“. Све учеснике и госте из 
Секција за вучу возова Ужице, поздравила 
је, у име генералног директра „Србија воз“ 
а.д. и у своје име, помоћник генералног 
директора, госпођа Антонија Каписазовић.

Слободан Максимовић
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СЕМИНАР И РСИ ЈСО УП-ЗС

акон успешно реализоване те-
матске конференције ЈСО УП-ЗС, Nорганизоване од стране одбора, 

прошле године у етно селу Станишићи 
надомак Бијељине, руководство поменуте 
организације је одлучило да и ове године 
настави традицију и да за своје чланове 
организује једно ново дружење у СРК 
„Сунчана река“ у периоду од 11.-14. 
августа 2015. Овај симпатични комплекс се 
налази у западној Србији, на десној обали 
реке Дрине у Горњој Ковиљачи, између 
планина Гучево и Мајевица, на само пар 
километара од Бање Ковиљаче и 140 км од 
Београда. У околини се налазе Цер, Тршић, 
Троноша, Соко Град, Зворничко језеро, 
Добри поток.

У оквиру „Сунчане реке“ налази се 
прелепо сеоце „К'о некад“ које сачињавају 
пет кућерака названим „Јабука“, „Трешња“, 
„Вишња“, „Кајсија“, „Бресква“. Ово сеоце 
има музејску вредност, имајући у виду да 
презентује начин живота у некадашњем 
старом српском селу. Учесници су имали 
на располагању, у оквиру „Сунчане реке“ и 
комплекс који је назван Роберт де Ниро, по 
славном глумцу који је својевремено 
стопом путовао кроз Србију и кога је пут 
довео баш на ово место. Овде је и наш 
чувени редитељ Здравко Шотра 
проналазио испирацију за снимање својих 
серија „Шешир професора Косте Вујића“, 
„Непобедиво срце“ и „Грех њене мајке“. 

Сама плажа је названа по славном реди-
тељу - Шотрина плажа. Поред прелепе 
природе, ваздушне бање, купања у хладној 
и неукротивој Дрини, радници Железница 
Србије су уживали и у домаћим спе-
цијалитетима, музичким вечерима, спорт-
ским играма, шетњама....Незабораван 
утисак оставило је сплаварање Зворничким 
језером. На самом сплаву, био је органи-
зован ручак. На овом доживљају би и пра-
ви хедонисти могли да позавиде. Имајући у 
виду да је поред прелепе природе, језера по 
ком се сплаварило, утисак додатно појача-
ла песма и звуци који су допирали са хар-
монике која се на сплаву затекла како би 
присутнима омогућила што већи ужитак. 

Три дана која су учесници провели на 
овом прелепом месту, заиста ће остати 
упамћена не само по предивној природи, 
забави и дружењу, него и по одличној 
организацији. 

Овом приликом, осим потребе да 
утисци са путовања остану забележени и у 
овом облику, ми који смо присуствовали 
овом дружењу, желимо да изразимо своју 
захвалност организаторима, тачније руко-
водству ЈСО УП-ЗС као један вид подршке 
и подстрека за будућа дружења, путовања и 
сусрете, са надом да ће свако следеће дру-
жење бити лепше и боље од претходног, 
што заправо и јесте заједнички циљ свих 
нас. 

Г. Лукић
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ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

елезничари често причају о 
регресу, топлом оброку, систе-@матизацији, реорганизацији...  

То су вечите теме, без обзира ко се колико 
разуме у њих. Свако има своје мишљење, 
своју причу, информацију. Врло често 
предмет тих прича су и дезинформације 
које круже од радника до радника. Некада 
се за нетачне информације и одговарало. 
Кажу да је то дозвољено у време демокра-
тије. Да ли је баш тако?

Ових дана, предмет свих разговора је 
систематизација и реорганизација. Систе-
матизација се ради, тако кажу званичници 
новоформираних друштава. Како и на 
основу чега - разна су нагађања. Нова 
руководства траже да се систематизација 
ради на основу реалних показатеља, 
стварних потреба, без сличица, имена и 
презимена - тако је саопштено у разгово-
рима са синдикатима. Тако би требало, а 
онда, и руководства предузећа на основу 
тога.

Истина је да су руководства већ одре-
ђена, подељене фотеље, саветници, секре-
тарице... Канцеларије, столови...

Кров готов, само још темељ да напра-
вимо. 

Подела Железнице Србије, која се тако 
дуго најављивала, изазвала је благо речено 
- хаос. Очито је да су они који су све то 
осмислили превидели многе проблеме који 
се јављају. Запослени су просто слуђени. 

У жељи да раде како би требало, углав-

ном немају кога ни да питају - како даље?
У таквом стању, када запослени оче-

кују сваког тренутка неку нову инфор-
мацију, пласирају се разне, углавном, де-
зинформације. 

А онда, као из ведра неба, неки медији 
и поједини синдикати објављују вишак 
запослених на железници. Неверица, збу-
њеност, да ли је то истина? Речено је да ће 
са железнице одлазити радници путем при-
родног одлива, добровољно, у складу са 
законима, Колективним уговором...

Шала, пуштање пробног балона или је 
неко решио да пресече и постане ,,већи 
католик од Папе“? 

Информације су штуре, нејасне, недо-
речене, нису правовремене, изазивају гнев 
и реакцију која није добра за обављање 
нормалног процеса рада.

Или их нема уопште. Зашто и ко треба 
да их даје?

Неко рече ,,Ова неизвесност убија“.
Да ли неко размишља, колико све ово 

утиче на безбедност саобраћаја? 
Или се зацртани циљеви морају реали-

зовати по принципу: ,,Циљ оправдава сред-
ства“? 

Увек сам сматрао да има паметних и 
мудрих људи који знају шта раде. Надам се 
да ће њихова мисао и идеја доћи до изра-
жаја.

За оне друге, можда би требало рећи: 
,,Опрости им Боже, не знају шта раде“.

Д. Василић



U I[^EKIVAWU POVOQNOG RE[EWA

1616

ЧВОР КОСОВО ПОЉЕ

„Ако Косово није наше, зашто од нас траже да им га дамо?
Ако је њихово, зашто га отимају?
А ако већ могу да га отму, не знам зашто се толико устручавају?“
                                                                                                       Матија Бећковић

еизвесност око статуса јужне 
српске покрајине, због свима Nдобро знане ситуације на Косову и 

Метохији, већ предуго траје.
Та неизвесност се рефлектује и на 

функционисање јавних и других предузећа, 
самим тим и на рад железнице.

Боравећи у приватној посети, на 
Косову и Метохији, искористио сам 
прилику да се упознам са животом, радом 
и проблемима наших колега из чвора 
Косово Поље.

До бомбардовања 1999. године, овај 
чвор је бројао око 1700 запослених. Данас 
је тај број знатно мањи, с обзиром да је 
дошло до одласка великог броја запо-
слених.

Природни одлив (пензија) учинио је 
своје. Пријема нових радника нема. Део је 
расељен, што је у великој мери утицало да 
се број запослених овог чвора знатно 
смањи.

Чвор Косово Поље од 2008. године 
привремено је из седишта у Косову Пољу 
дислоциран у Звечан.

О животу, раду и проблемима наших 
косовских колега разговарао сам са шефом 
чвора, Велимиром Анђелковићем.

Анђелковић се захвалио на интересо-
вању и ангажованости Синдиката железни-
чара Србије у циљу решавања проблема са 
којима се запослени у овом чвору сусрећу.

Анђелковић истиче да су запослени 
јужно од Ибра, тачније од Племетине до 
Лешка, радно ангажовани. Део запослених 
је расељен по централној Србији, а део 
запослених који живи на Брезовици и 
околини, није ангажован, али редовно 
примају плате.

Статус овог чвора је неизвестан, без 
обзира на жељу свих запослених  да  чвор 
Косово Поље  опстане као чвор у саставу 
Железница Србије.

Превоз робе и путника је под директ-
ном ингеренцијом Железница Србије.

Од изузетног значаја је и отварање 
железничке станице Косовска Митровица 
Север, што је још један доказ анга-
жованости и бриге српских железница за 
статус овог чвора.

Анђелковић истиче да су запослени 
овог чвора на располагању, како посло-
водству, тако и Влади Републике Србије и 
да ће испоштовати све њихове одлуке 
везане за свој статус.

Држава Србија нас неће, сигурно, 
оставити на цедилу, каже он. Када заживи 
саобраћај, посла ће бити на претек, с 
обзиром да има потреба за превозом 
житарица, каменог агрегата... Очекивања 
су да са радом отпочне Рударско 
металуршки комбинат Трепча. Самим тим 

Слађана Ђорђевић

С.Томић и В. Анђелковић
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и потребе за железничким превозом биће 
веће, истакао је Анђелковић.

Светомир Томић шеф ОЈ за ТКП Косо-
во Поље је оптимиста у погледу даље 
будућности чвора. Осврнуо се на актуелно 
стање, истакавши да је тренутно у оквиру 
ове ОЈ радно ангажовано петнаест запосле-
них.

Томић се са сетом вратио на период пре 
НАТО агресије, када је у ОЈ ТКП К. Поље 
радило 75 запослених и да је ова ОЈ имала 
прегледна места поред путничке и теретне 
станице у Косову Пољу и прегледна места 
у станицама: Ђенерал Јанковић, Пећ, Приз-
рен, Косовска Митровица и Звечан.

Путнички возови редовно сабраћају на 
релацији К. Митровица Север – Краљево. 
Путника има, како нам рече путничка 
благајница, Слађана Ђорђевић. Добро би 
било, с обзиром на стварне потребе, увести 
један јутарњи и један полазак у каснијим 
вечерњим сатима, мада има потребе и за 
увођењем директног воза на релацији К. 
Митровица Београд.

Када је реч о синдикалној активности, 
она је на солидном нивоу, без обзира на 
чињеницу да су синдикати на нивоу 
предузећа расцепкани, те да је од укупног 
броја запослених, педесет одсто чланова 

СЖС, истиче Повереник СЖС за овај 
чвор, Драгиша Мицић.

Мицић је још истакао  да има потреба 
за већим бројем извршилаца у свим 
делатностима као и да би требало да 
руководство СЖС редовно обилази овај 
чвор и да се ангажује на решавању свих 
проблема  запослених овог чора.

Будућност овог чвора, нажалост, 
зависи од од политичара  и политичких 
договора. Ови вредни људи, обављаће 
своје послове као и до сада. Марљиво и 
одговорно, са жељом и надом да ће чвор 
Косово Поље остати саставни део 
железница Србије.  

В. Р. 

Станица Звечан

Д. Мицић
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еконструисану деоницу, на којој је 
досадашње ограничење износило R30 километара на сат, обишли су, 

дизел-моторним возом руске производње, 
потпредседница Владе Србије и министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре Зорана Михајловић, амбасадор Русије 
у Србији Александар Чепурин, председник 
Руске железнице Олег Валентинович Бело-
зјоров, чиме је и означено пуштање 
саобраћаја.

Од фебруара до септембра 2015. године 
„Руске железнице“ су извеле читав 
комплекс радова на реконструкцији же-
лезничке инфраструктуре десног колосека 
на деоници Голубинци - Рума, која је део 
Паневропског саобраћајног Коридора Х.

У потпуности су обновљени доњи и 
горњи строј железничког колосека у 
дужини од 19,7 километара, замењено је 7 
скретница, реновирано 5 путних прелаза, 
изграђено 10,8 километара одводних ка-
нала, 1,3 километара дренажних система и 
стајалиште Краљевци.

Реконструкција железничког колосека 
на деоници Голубинци - Рума створиће 
могућност за безбедно савладавање ове 
деонице при брзини до 120 километара на 
час, пише у саопштењу Руске железнице.

После пуштања у рад десног же-
лезничког колосека, компанија „РЖД 
Интернешнл“ извешће радове на левом 
колосеку те деонице, укључујући и рекон-
струкцију путних прелаза и изградњу 
стајалишта Краљевци.

Српске железнице и компанија руских 
железница „РЖД Интернешнал“ потписали 
су истог дана уговор, вредан 26,4 милиона 
долара (радови ће бити финансирани 
руским кредитом, који је намењен српским 
железницама укупне вредности од 800 

милиона долара), о реконструкцији и 
модернизацији три деонице Коридора 10 
на југу Србије, укупне дужине 46 кило-
метара, а радови би требало да почну у 
првом кварталу наредне године.

Уговор су потписали генерални ди-
ректор предузећа „Инфраструктура желе-
знице Србије“ а.д. Горан Максић и 
генерални директор РЖД Интернешнал 
Сергеј Павлов, а деонице које ће бити 
модернизоване су Винарци-Ђорђево 15 
километара, Врањска Бања-Ристовац 17,7 
км и Бујановац-Букаревац 13,7 км.

Михајловић је том приликом поручила 
да ће Србија ове године модернизовати 130 
километара пруга, као и да ће у наредне 
три године бити модернизовано укупно 500 
километара.

„Настављамо модернизацију српских 
железница. Пре око недељу дана смо 
отворили реконструисану пругу Сопот 
Космајски - Ковачевац, где је брзина 
повећана са 30 на 120 km/h, а данас смо 
отворили такође Рума - Голубинци, где је 
такође брзина повећана на 120 km/h“, 
рекла је Михајловић.

Она је поручила да је реализација рус-
ког кредита, заједнички, максимално убрза-
на и додала да је вредност тренутних про-
јеката у железничкој инфраструктури 1,5 
милијарди евра и да ће Србија ускоро 
имати модерну и развијену железницу.

Белозјоров, који је први пут у посети 
Србији, рекао је, у свом обраћању, да се 
већ види резултат сарадње српских и 
руских железница и изразио очекивање да 
ће та сарадња бити настављена и након 
реализације руског кредита, која ће бити 
завршена у наредне три године.

„Надам се да ћемо размотрити и наћи 
нове пројекте“, рекао је Белозјоров.

извор: Танјуг 
припремила:В. Арсенијевић
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рганизатор тог скупа су Баварски кластер (удружење) железница и Мрежа за 
пословну подршку. На конференцији ће се разговарати о проблемима у промету Oроба и путника на железницама југоисточне Европе и разматрати формирање 

удружења железница региона.
Тема ће бити и неопходна европска регулатива коју железничке компаније и сви они који 

раде за њих морају да усвоје у процесу приступања Европској унији, што треба да омогући 
улазак српских, црногорских, македонских и босанско-херцеговачких железница у систем 
европских железница.

Како је саопштено, немачке и аустријске компаније изнеће своја искуства о улози и 
функционисању Баварског кластера железнице који је окосница железничког система 
немачке покрајине Баварске и Аустрије и њихова намера је да се тај модел примени и у 
окупљању железница и компанија које раде за њих у земљама бивше Југославије.

Тај кластер би требао да буде прва таква професионална организација железничких 
компанија из земаља бивше Југославије која ће јачати регионалну сарадњу у области 
железница и омогућавати лакше и ефикасније повезивање са железничком мрежом и 
системом Европске уније.

Мрежа за пословну подршку је указала да Србија на транзиту робе годишње изгуби 
више од 330 милиона евра због изостанка модернизације и реформи на железници и 
чињенице да хиљаде компанија из Европе, Турске, Блиског Истока и Азије избегава да робу 
пошаље преко територије Србије.

У Београду ће 5. новембра бити одржана конференција железничких компанија Србије, 
Хрватске, Словеније, Црне Горе, БиХ, Македоније и њихових највећих подизвођача

извор: БЕТА
припремила: Вера Арсенијевић

ПОРТРЕТ

HEROJSKI PODVIG 
ZORANA SIMONOVI]A
,,Храброст је врлина на основу које људи у опасности чине племенита дела.“
                                                                                                                                 Аристотел

возу број 2746 који је  из Ниша за 
Зајечар кренуо  по реду вожње у 15 Uчасова и 45 минута, било је више од 

педесеторо путника од којих је више од 80 
одсто младих. Нико од путника није ни 
слутио шта ће им се све издешавати на том 
путу.

Могло им је то бити  последње путо-
вање и поздрав са животом, али хвала 
Богу! Све се срећно завршило захваљујући 
Зорану Симоновићу, јунаку наших дана.

Воз је кренуо и све је било у реду до 
стајалишта Хаџићево, када је машиновођа 
констатовао да нешто није у реду са ко-
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Традиција која траје. Решавање нагомиланих проблема

чионим системом. Укочио је воз и стао 
како би се косултовао са депоом у Зајечару.

Воз је у једном моменту кренуо и док 
су машиновођа и јунак ове приче дошли 
себи, воз је већ на паду од 12 промила 
добио убрзање и јурио према станици 
Сврљиг.

Машиновођа је успео да јави отправ-
нику возова станице Сврљиг да обезбеди 
пролаз возу кроз Сврљишку станицу. Воз 
је протутњао брзином од 70 km/h.

Приближавали смо се Сврљишкој кли-
сури која на 40 км има 38 тунела, неиз-
бежна је била трагедија, прича нам Зоки.

Приближавали смо се стајалишту Ни-
шевац. Mашиновођа је рекао: ,,Kада би смо 
могли да затворимо чеону славину!” У 
истом тренутку, без размишљања, Зоран је, 
као по команди, отворио десни прозор на 
управљачници, провукао се и стао на папу-
чу изнад одбојника и затворио славину. 
После два километра воз је стао!

Да није било храбре Зоранове реакције, 
догодила би се, нажалост, друга Биоча.

Зоран Симоновић, запослен је на 
железници 35 година. Почео је као мане-
вриста. Радио је и као кочничар, a до пре 
три године као возни манипулант.

Тренутно ради као помоћни радник на 
отвореном, у станици Зајечар. Ожењен је, 
живи са супругом, два сина, снајом и двоје 
унучади.

Плата од 23 хиљаде динара и мала 
супругина пензија, недовољне су за једну 
седмочлану породицу. ,,Али, некако са-
стављамо крај с крајем”, говори овај тихи, 
скромни човек. 

Нада се да ће одговорни на железници 
испунити дато обећање и запослити му 
сина, што би му много значило, како са 
материјалне стране тако и због чињенице 
да би се наставила железничка традиција. 

Да је скромност одлика великих и 
храбрих људи, довољно говори и то да о 
свом херојском подвигу овај скромни јунак 
каже: ,,Јесте, све то што сам урадио стоји! 
Али, не треба заборавити да сам спасио и 
себе“.                      

В. Радојевић

оводом дана железничара ове 
године, у организацији СО ТКС PЗајечар, 15. септембра у граду на 

реци Тимок, одржано је дружење две 
побратимске СО ТКС, Зајечара и Суботице.

Традиција која траје пуних осамнаест 
година настављена је и ове године, како 
рече у свом поздравном говору председник 
СО ТКС Зајечар Горан Смиљановаћ. Ни 
пут дуг више од 500 км, није спречио да се 
традиција настави, нити чињеница да је 
већи број актера овог дружења морао на 
пут из ноћне смене, уз неизбежне замене 
смена (наравно, због недовољног броја 
извршилаца) узимајући у обзир и финан-
сијску ситуацију.

После дочека у просторијама ТКП-а на 
железничкој станици, разговора о актуел-
ним проблемима везаним за нову орга-
низацију преузећа, дружење је настављено 

у ресторану „Видовдан“, где се, без обзира 
на сву неизвесност у којој живимо, уз 
песму, бар на тренутак, заборавило на све 
што нас оптерећује и што нам предстоји.

Гости на дружењу били су и потпред-
седник ЈСО ТКС Срђан Ташковић, члан 
Одбора ЈСО Јовица Крстић, секретар Вла-
димир Радојевић и Мирко Лазић, један од 
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JUBILARNA PROSLAVA
PENZIONISANIH @ELEZNI^ARA
Лапово, следећи домаћин

покретача овог дружења, некадашњи пред-
седник ЈСО ТКС и СЖС.

Гости из ЈСО, са председником ЈСО 
Братиславом Минићем и Гораном Сми-
љановићем домаћином славе прегледача 
кола која ће бити организована 14. 
новембра у Зајечару, обишли су објекте у 
циљу благовремене припреме, девете по 
реду, славе прегледача кола.

В.Р.

од покровитељством Савеза удру-
жења пензионисаних железничара PСрбије, у Суботици је 15. септем-

бра, одржана јубиларна десета прослава 
дана пензионисаних железничара Србије, a 
уједно је обележен и Дан железничара.

Домаћин ове јубиларне прославе било 
је подручно удружење пензионисаних же-
лезничара Суботице.

Поред домаћина, прослави су прису-
ствовале и делегације из осталих подруч-
них удружења: Београда, Новог Сада, Руме, 
Сремске Митровице, Шида, Инђије, Ла-
пова, Краљева, Кусадка, Велике Плане, као 
и Председништво СУПЖС, на челу са 
председником Радисавом Главичићем.

Срдачост и традиционална бачванска 
гостољубивост није изостала ни овога 
пута. Домаћин је за своје госте организовао 
излет на Палић и обилазак познате вина-
рије ,,Звонко Богдан“.

Дружење стотинак пензионера наста-
вљено је  у ресторану „Мираж“.

Председник подручног удружења пен-
зионисаних железничара Суботице, Дези-
дер Дежо Копуновић поздравио је госте уз 
жељу да се ова дружења наставе и у будућ-
ности. Том прилком, домаћин је Главичићу 
уручио пригодан поклон.

Захваљујући се на гостопримству и 
поклону, Главичић је говорио о историјату 
Српских железница, пожелевши свим при-
сутнима угодне тренутке  на организова-
ном дружењу и поновном виђењу.

Наредни домаћин централне прославе 
дана пензионисаних железничара Србије 
биће ПУПЖ Лапово.

Председник ПУПЖ Лапово Милан Ни-
колић је од Копуновића преузео прелазну 
заставу СУПЖ Србије.

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

Мирослав Крњајски   



U BAWI KOVIQA^I PROPADA
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Дом Болесничког фонда државних железничара у Бањи Ковиљачи (саграђен 1931. год.)

Некада репрезентативно здање, последњих двадесетак година пропада препуштено зубу
времена. МЗ Бање Ковиљаче тражила од Железница Србије да санира зграду којој прети
самоурушавање. Има заинтересованих да реновирају здање и врате му стари сјај

ања Ковиљача, ушушкана између 
Дрине и Гучева, једна је од нај-Bлепших бања у Србији. У њој се 

лече људи оболели од разних болести кос-
тију и зглобова, а на рехабилитацију долазе 
особе које се опорављају од најразличи-
тијих прелома. Мештани Ковиљаче с поно-
сом своју бању називају „краљевском“, јер 
се ту, у позним годинама, лечио краљ 
Петар II Карађорђевић. Највеће и најлепше 
купатило носи његово име. Ту су и рено-
виране виле „Херцеговина“ и „Далмација“, 
али и запуштене и оронуле виле „Босна“ и 
„Ковиљача“.

С једне стране Градског парка налази 
се пријатан и сређен хотел „Подриње“, а с 
друге, изнад цркве, Железнички дом, који 
подсећа на уклету кућу из неког Хичко-
ковог филма.

На само неколико минута хода од центра 
Бање Ковиљаче, на узвишењу са одличним 
погледом, налази се зграда некада позната 
као вила „Драга”, а касније Железнички дом. 
У њеној архитектури још увек се наслућује 
некадашња лепота, мада су зуб времена и 
небрига учинили своје и објекат претворили 
у руину.

Савет МЗ Бања Ковиљача обратио се 
2013. године Железницама Србије питањем, 
могу ли они ово здање довести у ред (није 
тражено уступање, већ санирање објекта), јер 

оно неће моћи да опстане још дуго под 
теретом година и пропадања. Одговора оних 
који би требало да се старају о некадашњој 
вили, а касније дому, нема.

Успешни привредници у Београду оз-
биљно су заинтереовани за овај објекат, у 
затеченом стању, за стално или у вишего-
дишњи закуп, али надлежни то треба да им 
омогуће. 

Старијим мештанима Ковиљаче тешко 
пада садашњи изглед ове зграде. 

Један од власника виле био је лознички 
трговац Катић, човек који је спасао Петра 
Мркоњића од прогона, па је овај владар радо 
боравио у њој. 

Зграда је 1910. била најмодернија бањска 
вила у Србији, опремљена телефоном, „елек-
тричним дозивалом“, записано је у књизи 
„Краљевска бања Ковиљача“ аутора Влади-
мира Вуловића. 

Државна железница ју је откупила од 
Катића између два светска рата и реновирала 
је, пошто је вила претрпела оштећења током 
Гучевске битке. Годинама је коришћена за 
одмор радника Железница, али је распадом 
СФРЈ и она доживела судбину некадашње 
државе. Својевремено је постојао домар који 
је повремено обилазио објекат, али је пре-
минуо, па је од тада препуштена пропадању.

В. Арсенијевић
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Припремио: В. Радојевић

Ÿ Од свих земаља у Европи, железница је најпопуларнија у Швајцарској, чији 
грађани у просеку у току године услуге јавне железнице користе просечно 59 
пута, прешавши притом 2.288 километара.

Ÿ Луксембург је на другом месту на Европском нивоу, са 40 путовања железницом 
по становнику.

Ÿ Народна Република Кина  покренула је најдужу железничку линију за превоз робе 
између Азије и Европе. Тако је успела да засени легендарну трансибирску трасу, 
дугу 9.777 кm. Реч је о линији Јиву – Мадрид, која пролази кроз осам земаља: 
Кина, Казахстан, Русија, Белорусија, Пољска, Немачка, Француска и Шпанија.

Ÿ У Шлезији на југо - западу  Пољске, један 40-годишњи Пољак успео је да украде и 
прода у старо гвожђе цео један железнички надвожњак тежак 40 тона. Вероватно 
би успео да демонтира и следећи да га није полицији пријавио радник коме није 
исплатио хонорар.

Ÿ Железнички тунел испод Босфорског мореуза који повезује Европски и Азијски 
део Истамбула је најдубљи подземни железнички тунел ове врсте у свету. 
Отварањем овог тунела остварен је план који је још пре 150 година изнео један 
отомански султан.

Чедомир Ј. Митић^EFORIZMI
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Кад ће народу да сване? Па, чим се пробуди.
Европски стандарди су нам императив,

      али ми се ипак држимо штапа и канапа.
Тако је то у спорту. Данас изгубиш, сутра те победе.
Моји акцијашки дани и даље теку. Али, данас сам у

     супер – маркету, рече један пензионер.
Власт би да искорени мито и корупцију, али је у великој дилеми – од кога да крене.
Мађари „скидали“ избеглице из воза.

     Па нормално, не може нико без карте да се вози.
Претходна влада нас је довела до саме провалије.

     Данашња влада чини велики корак напред.
У  хирургији се одмах види резултат рада. Или си жив или си мртав.
Кроз ограду од бодљикаве жице назире се судбина ЕУ.
Е, некада смо само били сиромашни, а данас и ништа немамо.
Канцеларка Немачке изјавила „За Србију више нема нових услова.“

     Значи, тачка је „турена.“
Ја њему „добар дан“, он мени „добар дан“. Значи опет се враћамо једноумљу.
Обични носталгичари се сећају шта је некад било.

     Ови други се сећају шта ће некад бити.
Он је своје мишљење износио слободно. Онако како су му други наредили.
Некадашњи лидер Г 17 плус и УРС Динкић, изјавио:

     „Не размишљам о повратку у политику.“ Богу хвала.
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Стоматолошка ординација др Предраг Костић

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

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА
СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА НА 15 МЕСЕЧНИХ РАТА БЕЗ КАМАТЕ

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

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

ЦЕНОВНИК:
Први стоматолошки преглед – бесплатан
Пломба – 1.500-2.000 дин.
Бељење зуба – 800,00 – 1.200,00 дин.
Круница – 90 € (готова за 24h)
Фасете – 120 € (флексибилна валпласт протеза,
визил протеза, титанијумска протеза...)

    
 

Посетите наш сајт: www.szs-railsyn.orgПосетите наш сајт: www.szs-railsyn.org
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2. Спискови ЈСО-а су саставни део ове одлуке.

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА

  

О  Д  Л  У  К  У

 На седници одржаној дана 16.10.2015. године,
Комисија за фонд солидарности радника донела је следећу:

1. Одобравају се позајмице члановима СЖС-а, за месец ОКТОБАР 2015. године,
    по списковима достављеним из ЈСО-a и то:

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ                                                                  

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

РБ НАЗИВ ЈСО
БРОЈ 

ПОЗАЈМИЦА
ИЗНОС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.  

                УКУПНО:

ЈСО СТП
ЈСО ЗОП
ЈСО ЗОВС
ЈСО ЕТП
ЈСО УП-ЗС
ЈСО ТКС
ЈСО ВВ

210
152
193
82
60
49
54

800

4.200.000,00
3.040.000,00
3.860.000,00
1.640.000,00
1.200.000,00

980.000,00
1.080.000,00

16.000.000,00

 

 

 
СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ 

КОМИСИЈА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РАДНИКА

 

Одобрена солидарна бесповратна новчана помоћ 
за ОКТОБАР 2015. године, на састанку одржаном 16.10.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ 
  

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ                            

МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ
  

4.3
4.1
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.6
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.6
4.3
4.5
4.3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Савић Слободан
Радошевић Маринко
Нићин Веселин
Поповић Злата
Виславски Славко
Бранковић Душанка
Брацановић Снежана
Лазаревић Зоран
Томић Миладин
Бојчић Драгиша
Игњатовић Радосав
Петровић Звонимир
Илић Иво
Шрудић Мехмед
Николић Зоран
Катић Слободан
Станковић Биљана
Биочанин Милан

СТП Косово Поље
СТП Сомбор
СТП Зрењанин
СТП Београд
СТП Сомбор
СТП Рума
ЗОВС Косово Поље
ЗОВС Београд
ЗОВС 15. април
Вуча возова Лајковац
ЗОП Ужице
ЗОП Зрењанин
ЗОП Ср. Митровица
ЗОП Ср. Митровица
ЗОП Ниш
ТКС Рума
ТКС Београд
ЕТП Београд

10.000,00
25.000,00
20.000,00

3.000,00
10.000,00
17.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

8.000,00
23.000,00
20.000,00
11.000,00
20.000,00
20.000,00

6.000,00
15.000,00

293.000,00Укупно:
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   gospodine,
 gde staje voz

за бољи свет?
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