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Гледам ове бројне фотографије и радове на новом Савском тргу. Размишљам, колико је 
туге у срцима, колико сете на лицу, свих којима је живот био везан за Главну железничку 
станицу у Београду, за железнице уопште.
  Све се мења у овом граду. И сам сам претрпео и издржао све те промене, нестанак 
бројних лепих и драгих кафана и зграда. Некада је била кафана „Бановићи“ у Сарајевској, 
нема је више, „Дрвар“ у Карађорђевој не ради, нема ни „Газеле“, хотела „Пошта“ – 
хотела „Београд“, кафане „Наше море“ итд. Нема ни оног чувеног путног прелаза ка 
Топчидеру на којем се тако дуго и стрпљиво чекало да прође воз. Све је нестало, остале 
су успомене и сећања на те давне дане.
  Већина нас се родила у прошлом веку и започела нови са свим овим променама и чудима 
која се око нас дешавају. Људи ходају улицом, чини се причају сами са собом. Али не, они 
користе најсавременије телефоне, више и не обраћају пажњу на околину, ништа их не 
занима. Отуђени смо, све те новотарије су удаљиле једне од других.
  Не тугујте, драги железничари (пријатељи), живите са најлепшим успоменама, чак 
и онима који у тренутку догађања и нису биле лепе, а данас драге и идиличне.Тако ће  
остати и трајне успомена на Главну железнички станицу и све оно што је она кроз три 
века постојања значила овом граду и његовим становницима.
  Главна железничка станица подигнута је 1884. године по узору на железничке станице 
великих Европских земаља. Први путници који су кренули у свет са њених перона били 
су: краљ Милан Обреновић, краљица Наталија и престолонаследник Александар, који су 
возом из Београда отпутовали за Беч.

РЕЧ УРЕДНИКА

NEKAD BE[E...

Драган Ранђеловић
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РЕЧ УРЕДНИКА

SVETI CAR KONSTANTIN 
I CARICA JELENA

Ове године је крсна Слава Синдиката железничара Србије обележена скромно
у ресторану „БЕОЛИДО“ Земун

(услед опште познатих околности изазаваних епидемијом COVID 19)
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

ODR@ANI IZBORI NA SVIM 
NIVOIMA S@S

G
лавни одбор Синдиката железни-
чара Србије, на седници одржаној 
27.12.2020. године, донео је одлуку 

о спровођењу редовних избора на свим 
нивоима организовања, за чланове органа 
и носиоце функција у наредном петого-
дишњем периоду. Одлуком Главног одбора 
регулисани су поступак, начин и рокови за 
избор чланова органа и носилаца функција 
у Синдикату железничара Србије, у складу 
са Статутом. Предвиђено је да се редовни 
избори  спроведу  у периоду од 30.12.2019. 
године до 31.03.2020. године, по следећој 
динамици:
-     Синдикалне организације од 30.12.2019. 
до 14.02.2020. годинe 
- Јединствене синдикалне организаци-
је (ЈСО) од 17.02.2020. до 06.03.2020. године
- Синдикати из чл. 3. став 1. Статута 
од 09.03.2020. до 20.03.2020. године
- Синдикат железничара Србије од 
23.03.2020. до 31.03.2020. године.
  Међутим, због увођења ванредног стања, 
као последица пандемије вируса КОВИД 19, 
предвиђена динамика није могла да се 

испоштује у потпуности, тако да је Изборна 
седница Главног одбора СЖС уместо до 
краја марта, одржана 03.06.2020. године. 
  Поред изабраних чланова Главног одбора, 
Изборној  седници  испред Савеза самостал-
них синдиката Србије присуствовао је 
Драган Цветковић, председник Самосталног 
синдиката угоститељства и туризма Србије.
У извештају о спровођењу редовних избора, 
Изборна комисија је констатовала да су 
изборне активности спроведене у складу са 
одлуком Главног одбора СЖС о спровођењу 
редовних избора, број 197 од 27.12.2019. 
године, Упутством о спровођењу редовних 
избора број 200 од 27.12.2019. године и 
Одлуком ГО СЖС о броју чалнова и саставу 
ГО СЖС, број 199 од 27.12.2019. године. 
Изборна комисија је прегледала Изводе из 
записника које су доставиле Јединствене 
синдикалне организације (ЈСО), Синдикат 
железничара „Инфраструктура железнице 
Србије“, Синдикат железничара „Србија 
карго“, Синдикат железничара „Србија 
воз“ и Синдикат железничара „Железнице 
Србије“, а који су неопходни за одржавање 
Изборне седнице Главног одбора СЖС и 
избор председника СЖС и секретара СЖС 
и констатовала да су све изборне радње 
обављене у складу са наведеним одлукама 
Главног одбора СЖС.
  У спровођењу поступка редовних избора, 
Синдикалне организације, Јединствене син- 
дикалне организације, Синдикат железни-
чара „Инфраструктура железнице Србије“, 
Синдикат железничара „Србија карго“, 
Синдикат железничара „Србија воз“ и Син- 
дикат железничара „Железнице Србије“, 

Драган Ранђеловић изабран за председника, Предраг Спасић изабран за секретара СЖС
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својим одлукама утврдили су број, струк-
туру и начин избора чланова органа и 
радних тела, у складу са одредбама Статута, 
Одлуком Главног одбора и Упутством о 
спровођењу редовних избора. Цео изборни 
поступак спроводиле су изборне комисије 
изабране у сваком од нивоа организовања 
СЖС.
  По завршеном изборном поступку, за 
носиоце функција изабрани су:

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „ИНФРА-
СТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ :
председник Јасминко Пијетловић, 
заменик председника Драган Ћирић
ЈСО СП – председник Јасминко Пијетловић,
ЈСО ГД - председник Бранко Филиповић
ЈСО ЕТП - председник Драган Ћирић
ЈСО УП и ЗС -  председник Радомир Радусин

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА 
„СРБИЈА КАРГО“ :
Председник Радисав Ђорђевић, 
заменик председника Иван Лештанин
ЈСО ЗОВС – председник Радисав Ђорђевић
ЈСО Вуча возова – председник Иван 
Лештанин
ЈСО за превоз робе – председник Саша 
Торбица

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА 
„СРБИЈА ВОЗ“ :
Председник Дејан Миловановић, 
заменик председника Слободан Максимовић
ЈСО ЗОВС – председник Дејан Миловановић
ЈСО Вуча возова – председник Слободан 
Максимовић
ЈСО за превоз путника – председник Дејан 
Ђорђицовић

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА 
„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ :
Председница Верица Николић
На изборној седници Главног одбора 
СЖС, 03.06.2020. године, извршен је 
избор носилаца функција и чланова 

органа Синдиката железничара Србије. 
За председника СЖС у наредном пето-
годишњем мандату изабран је Драган 
Ранђеловић, а за секретара Предраг Спасић. 
За заменика председника СЖС, Главни 
одбор именовао је Радисава Ђорђевић, пред-
седник Синдиката железничара „Србија 
карго“. За председницу Секције жена СЖС, 
изабрана је Снежана Теофиловић, чланица 
Синдиката железничара „Србија воз“, а за 
председника Секције младих, изабран је 
Срђан Ћосић, члан Синдиката железничара 
„Србија карго“.
   У презентирању извештаја о раду у периоду 
од 2015 – 2020. године, председник СЖС је 
обухватио све активности и теме којима смо 

се бавили, са посебним освртом на период 
реструктурирања „Железнице Србије“, ста- 
тусних промена и реструктурирања радне 
снаге кроз процес смањивања броја запо-
слених.
  Посебна пажња посвећена је статутарним 
променама СЖС, које су се одвијале упоредо 
са статусним променама на српским 
железницама, оснивањем  четири самоста-
лна и независна акционарска друштва. 
Пратећи промене у организационој струк- 
тури српских железница, након детаљне 
анализе и готово једногодишње конструк-
тивне расправе, 28.07.2016. године усвојен 
је нов Статут СЖС, који је, слободно се 
може рећи, унео револуционарну промену 

Ранђеловић и Спасић
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у самој организацији синдиката, која је 
по новом Статуту у потпуности пратила 
нову организациону структуру српских 
железница. Тако су основана четири син-
диката као организациони делови СЖС, 
Синдикат железничара „Инфраструктура 
железнице Србије“, Синдикат железничара 
„Србија карго“, Синдикат железничара 
„Србија воз“ и Синдикат железничара 
„Железнице Србије“. На тај начин, Син-
дикат железничара Србије је први и 
једини од свих синдиката на српским 
железницама, своју организациону струк-
туру прилагодио новој организацији срп- 
ских железница. То је омогућило ново-
основаним синдикатима у саставу СЖС да 
у својим друштвима потпуно самостално 
остварују своје специфичне интересе и 
потребе. Новим Статутом извршена је и 
потпуна финансијска децентрализација 
СЖС, тако да су новоосновани синдикати 
у потпуности преузели финансијску кон-
тролу над целокупним средствима СЖС, 
док су у надлежности СЖС остале да се 
финансирају само активности које су од 
заједничког интереса, дефинисане Стату-
том СЖС. Кроз измене и допуне Статута, 
извршене 2018. и 2019. године, настављен 
је процес ближег и прецизнијег дефинисања 
даљег функционисања СЖС и његових 

организационих делова, у циљу побољшања 
ефикасности у раду.
  На крају извештаја, констатовано је да 
је Синдикат железничара Србије радио у 
складу са Статутом и другим усвојеним 
актима и да генерално можемо бити задо-
вољни оним што смо радили, имајући у виду 
све неповољне околности и тешкоће које су 
тај рад пратиле, уз напомену да може боље, 
брже, стручније и ефикасније. Надамо се 
да ћемо из свега што, можда, нисмо добро 
радили извући поуке и грешеке исправити 
у наредном периоду, у настојању да СЖС 
буде модернији и организованији синдикат, 
који ће бити у стању да прати динамичне 
промене у развоју и пословању српских 
железница и промена које се дешавају на 
домаћој и међународној синдикалној сцени.
Изборна седница Главног одбора, поред 
изборног имала је и свечани карактер, с 
обзиром да је одржана на дан крсне славе 
СЖС, „Свети цар Константин и царица 
Јелена“, која је ове године обележена скром-
но, у складу са  ванредним околностима у 
којима живимо у овом периоду.
                                                                                                   

П. Спасић
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ (СЖИЖС)

PIJETLOVI] IZABRAN ZA 
PREDSEDNIKA

J
еданаестог фебруара 2020. године, 
одржана је седница Главног одбора 
СЖИЖС на којој је председник 

СЖИЖС Јасминко Пијетловић известио 
чланове ГО СЖИЖС о актуелној ситуацији 
у СЖС, СЖИЖС и „Инфраструктуа же-
лезнице Србије“ а.д. наглашавајући да 
су избори расписани на свим нивоима 
синдикалног организовања и да исти треба 
да се заврше закључно са 31. мартом 2020. 
године.
   Обавестио је одбор о активностима прего-
варања за цену радног сата и наредним 
корацима у даљем раду.
 На седници је једногласно усвојен Финан-
сијски извештај за 2019. годину СЖИЖС и 
записник Надзорног одбора СЖИЖС.
  Једногласно је усвојен Финансијски план 
за 2020. годину СЖИЖС.
  Изабрани су и чланови Изборне комисије 
СЖИЖС и то: Срђан Ерић ЈСО СП, Драгана 
Филиповић ЈСО ГД и Горан Петрић ЈСО 
ЕТП, а за записничара је изабрана Снежана 
Дачић.
  Закључено је да Секција жена и Секција 
младих треба активније да раде и у Финан-
сијском плану за 2020. годину, одређена су 
финансијска средства за ове две секције.
  Дана 12. марта 2020. године, извршени 
су избори у СЖИЖС, резултати избора су 
следећи:
- За председника СЖИЖС изабран је 
Јасминко Пијетловић;
- За заменика председника СЖИЖС 
изабран је Драган Ћирић;
- За председницу Секције жена 
СЖИЖС изабрана је Драгана Филиповић;
- За председника Секције младих 

СЖИЖС изабран је Урош Грбић;
- За чланове Надзорног одбора 
СЖИЖС изабрани су: Дијана Минчић, 
Стеван Нешић, Срђан Петровић и Мирољуб 
Стефановић;
- За члана Надзорног одбора СЖС 
изабран је Веселин Бјелић;
- За члана Статутарног одбора СЖС 
изабран је Бранислав Бановић.
  Констатовано је да је СЖИЖС добро радио 
у претходном периоду и да у даљем раду 
главна начела, као и до сада буду:
   Константна борба за побољшање 
стандарда и материјално – социјалног поло- 
жаја, активно учествовање у изради и 
реализацији КУ, контантно праћење Закона 
о раду и других законских прописа везаних 
за рад и пружање радно – правне заштите, 

Јасминко Пијетловић
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побољшање услова рада и остваривање 
права запослених на службену и заштитну 
одећу и обућу и праћење Закона о безбед-
ности и здравља на раду, очување и пове-
ћање чланства константним давањем ин-
формација и обилазака СО, остваривање 
превенције и рекреативног одмора, организо-

вање тематских конференција и РСИ, одр- 
жавање међународне сарадње  (Република 
Српска, Босна и Херцеговина, Хрватска, 

Мађарска) ИТФ и ЕТФ. Расподела позај-
мица за чланове СЖС по ЈСО – има 
(СП, ГД, ЕТП, РЗ и УП) укупно 250, 
унапређење синдикалног образовања члан- 
ства, унапређење сарадње са пословод-
ством и решавање  свих питања од зајед- 
ничког интереса договором, а по по-
треби организовање свих видова синди-
калне борбе за остваривање права запо- 
слених, очувања безбедности саобраћаја и 
учесника у саобраћају.
  С обзиром да је нашу државу погодила 
пандемија вируса „COVID 19“ СЖИЖС је 
за запослене у Инфраструктури преко својих 
Јединствених синдикалних организација 
набавио, из својих средстава, 3700 маски 
и 1100 пари рукавица и доставио Захтев 
пословодству „Инфраструктура железнице 
Србије“ а.д. за награђивање запослених који 
су непрекидно радили за време пандемије.

Ј. ПијетловићДраган Ћирић
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СЖИЖС
ЈСО СП „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

ZAVR[ENI IZBORI U JSO SP

dана 20. фебруара 2020. године, одр-
жана је  Изборна седница  ЈСО СП. 
Јасминко Пијетловић је у уводном 

излагању обавестио Главни одбор ЈСО СП 
да су синдикалне организације доставиле 
изводе из записника са својих изборних 
седница и извршена је верификација новог 
састава Главног одбора ЈСО СП на мандат 
од пет година. У даљем излагању упознао 
је чланове Главног одбора ЈСО СП о 
актуелној ситуацији у СЖС, СЖИЖС и 
Инфраструктури железнице Србије бази-
рајући се на материјални положај запо-

слених и активности у преговорима за цену 
радног сата у Колективном уговору.
  Методологија је једино урађена у Инфра-
структури железнице Србије и она је 
прихватљива, јер је урађена по свим 
законским нормативима и по истој је нео-
пходно знатно увећање масе зараде.
Извештај о раду за период 2015. до 2020. 
године, је једногласно усвојен.
  Избори су извршени и једногласно је за 
председника ЈСО СП изабран Пијетловић 
Јасминко, за заменика председника ЈСО СП 
једногласно је изабран Милетић Небојша, 
а за секретара ЈСО СП једногласно је 
изабрана Кордић Драгана. Изабрани су чла- 
нови комисија за: Превенцију радне инва- 
лидности и рекреативни одмор, Фонда 
солидарности и Штрајкачког фонда, чла-

нови Надзорног одбора, председници 
Секције жена и Секције младих, као и 
чланови Главног одбора СЖС и СЖИЖС и 
дати предлози за више функције у СЖС и 
СЖИЖС.
 Јасминко Пијетловић се захвалио на ука-
заном поверењу уз констатацију да у 
наредном периоду мора још више и боље да 
ради као и председници СО и да је ЈСО СП 
стабилна организација која броји највише 
чланова у Синдикату железничара Србије и 
да својим радом морамо указано поверење 
оправдати.

  У другом делу седнице донете су следеће 
одлуке: 
- Да се XXXIV РСИ ЈСО СП одрже у 
периоду од 16. јуна до 19. јуна 2020. године, 
на Златибору.
- Да се превенција радне инвалидности 
и рекреативни одмор реализују као и 2019. 
године.
- Да се у наредном периоду врши 
обилазак синдикалних организација из 
редова Главног одбора ЈСО СП.
- Да се у наредном периоду синдикално 
едукују и ангажују млађи чланови који 
су примљени у радни однос током 2019. 
године.

Јасминко Пијетловић
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I
зборна седница Главног одбора Син- 
диката железничара „Србија Воз“, 
одржана је 27. маја 2020. год. у 

Београду. Председник  Изборне комисије 
Томислав Стевановић, известио је чланове 
Главног одбора Синдиката железничара 
„Србија Воз“, о приспелим кандидатурама 
за председника и заменика председника 
Синдиката железничара „Србија Воз“, 
као и приспелим кандидатурама за члана 
Надзорног и Статутарног одбора Синдиката 
железничара Србије, испред Синдиката 
железничара „Србија Воз“. 
  Након евидентирања предлога за носи-
-оце функција у Синдикату железничара 
„Србија Воз“, и чланове органа Синдиката 
железничара Србије, Зоран Кириџић, пред-
седавајући Радног председништва, Главног 
одбора Синдиката железничара „Србија 
Воз“, је предложио да, с обзиром да је за 
све функције и чланове органа, предложен 
по један кандидат, гласање буде јавно, што 
Статут Синдиката железничара Србије доз-
вољава. Предлог је једногласно усвојен. 
  За председника Синдиката железничара 
„Србија Воз“, на још један петогодишњи 
мандат изабран је досадашњи председник 
Синдиката железничара „Србија Воз“ 
Дејан Миловановић, пре избора на место 
председника Синдиката железничара 
„Србија Воз“ запослен као водећи  инже-
њер у Секцији ЗОВС Београд, у погону 
за одржавање електромоторних возова у 
Земуну. За заменика председника Син-
диката железничара „Србија Воз“, изабран 
је Слободан Максимовић, запослен у 
Секцији за Вучу возова Београд, који 
је на функцији заменика председника 
Синдиката железничара „Србија воз“ био и 
у предходном мандату.

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА ВОЗ“

MILOVANOVI]U JO[ JEDAN MANDAT

Главни одбор Синдиката железничара 
„Србија Воз“, је за члана Надзорног одбора 
Синдиката железничара Србије, испред 
Синдиката железничара „Србија Воз“, 
изабрао Драгана Шарановића, из ЈСО 
ЗОВС „Србија Воз“, а за члана Статутарног 
одбора Синдиката железничара Србије, Ану 
Бурсаћ, из ЈСО ПРЕВОЗ ПУТНИКА.
  Дејан Миловановић, захвалио се члано- 
вима Главног одбора Синдиката желез-
ничара „Србија Воз“, на поново указаном 
поверењу, да води Синдикат железничара 
„Србија Воз“ у новом петогодишњем 
мандату. Он је додао да нам у предстојећем 
периоду предстоји грчевита борба како 
за побољшање материјално финансијског 
положаја запослених, тако и борба за 
очување чланова нашег Синдиката. 
  Највећи посао који је пред нама, одмах  
сада након укидања Ванрдног стања уве-
деног због епидемије грипа COVID-19, 
је наставак преговора са представницима 
послодавца и Владе Републике Србије око 

Дејан Миловановић
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Анекса III Колективног уговора, у вези цене 
радног часа и начина утврђивања исте у 
будућем периоду, као и измене Прилога 1, 
којим би се усвојили нови коефицијенти 
који би били у складу са новим начином 
обрачуна зараде. Покушаћемо на неки 
начин да по новом систему обрачуна зарада, 
цену радног часа у компанији вежемо за 
минималну цену радног часа у Републици 
Србији. 
  Крајем маја 2021. године истиче нам 
садашњи Колективни уговор, па нас и ту 
очекују преговори за доношење новог 
Колективног уговора, а то је опет прилика 
да додатно побољшамо статус запослених 
у погледу зарада. Дакле следи нам заиста у 

наредном периоду обиман и напоран посао, 
који ћемо надам се заједничким радом и 
залагањем успешно решити, као и до сада у 
корист запослених.
   На крају, још једном се захвалио члановима 
Главног одбора Синдиката железничара 
„Србија Воз“ на избору за председника 
Синдиката железничара „Србија Воз“, и 
пожелео им пре свега добро здравље, пуно 
среће, и успеха у будућем раду.

  
Бранка Петровић

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА ВОЗ“

BORBA ZA POVE]AWE ZARADA

P
рва редовна седница Главног 
одбора Синдиката железничара 
„Србија Воз“ у новом сазиву, после 

одржаних редовних избора, одржана је 27. 
маја 2020. год. у Београду, одмах након 
завршетка Изборне седнице.
  Дејан Миловановић, председник Синди-
ката железничара „Србија Воз“ изнео је 
хронологију актуелних дешавања између 
две седнице Главног одбора Синдиката 
железничара „Србија Воз“. 
 Он је истакао да је дана 16.01.2020. 

године, у згради Владе Републике Србије, 
одржан заједнички састанак свих пред-
седника репрезентативних синдиката који 
делују у железничком сектору и генерал- 
них директора сва четири друштва 
железничког сектора са потпредседницом 
владе и ресорном министарком Зораном 
Михајловић. На том састанку он је као 
представник Синдиката железничара 
„Србија Воз“ изнео највећи проблем са 
којим се тренутно суочавају и синдикати 
и пословодства сва четири друштва у 
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железничком сектору, а то је изједначеност 
зараде запослених, он је истакао да ми од 
01.01.2020. године, због увећања мини-
малне зараде у Републици Србији, која од 
01.01.2020. године износи 172,54 динара 
имамо око 45% запослених који ће примати 
минималну зараду од 30.000,00 динара без 
обзира на степен стручне спреме, сложеност 
и обим послова. Због примене Закона којим 
је регулисано умањење зараде, нисмо били 
у могућности да мењамо цену радног сата, 
док је Одлуком Владе минимална цена 
радног сата у Републици од 2014. године 
када је Закон донешен, до 01.01.2020. године 
када је укинут увећана 50%, што је у нашем 
случају довело до тога да нам је тренутно 
на минималној заради око 45% запослених, 
односно сви запослени са коефицијентом 
2,34 па наниже примају исту основну зараду, 
на нивоу минималне зараде у Републици 
Србији, што је недопустиво. 
  Зорана Михајловић, је тада истакла да 
заједно морамо да изнађемо решење како би 
се проблем са зарадама запослених решио. 
Она је истакла да ће се лично заузети код 
министра финансија Синише Малог да се 
маса средстава за зараде у железничком 
сектору увећа за око 10% у маси како би се 
проблем решио. 
 Укидањем Закона којим је регулисано 
умањење зараде запосленима, који је 
престао да важи од 01.01.2020. године, 
стекли су се услови за уговарање нове 
цене радног часа и усаглашавање новог 
Прилога 1. у коме би се изменили постојећи 
коефицијенти, и прилагодили новом сис-
тему обрачуна зараде, како би се решио 
проблем изједначености зараде. 
  Преговори за доношење Анекса III Колек-
тивног уговора везани за цену радног сата 
и Прилог 1 започети су дана 30.01.2020.
године.
  Пословодство „Србија Воза“ је 31.01.2020. 
године, доставило министарству грађевине, 
саобраћаја и инфраструктуре тражене по-
датке у вези са процењеним увећањем 

средстава за зараде у висини од 250 милиона 
динара на годишњем нивоу, односно уве-
ћањем масе за зараде за 10%, са којим 
би „Србија Воз“ у овом тренутку решио 
проблем око 45% укупно запослених, 
којима се у овом тренутку исплаћује једнака 
основна зарада у висини минималне зараде 
у Републици Србији. Овим додатним сред-
ствима, 83% укупно запослених у „Србија 
воз“-у са најнижим коефицинетима радних 
места од 1,33 до 3,2, имали би повећање 
основне зараде од 15-20%, а сви остали 
запослени од 2-4%.
  Дана 25.02.2020. године репрезентативни 
синдикати који делују у Друштву за 
железнички превоз путника „Србија Воз“ 
упутили су нашем ресорном министарству и 
послодавцу предлог Анекса III Колективног 
уговора везан за члан 28. односно предлог 
цене радног часа од 172,54 динара и предлог 
става два овог члана у коме се каже да се 
вредност једног радног часа за обрачун 
и исплату зараде утврђује квартално, и да 
не може бити мања од важеће вредности 
минималне цене једног радног часа у 
Републици Србији. Наравно све ово би 
пратила и промена Прилога 1 Колективног 
уговора, у коме би дошло  до промене 
постојећих коефицијената, јер би се сада 
примењивао други начин обрачуна зараде 
запослених.
   Вршилац дужности генералног директора 
Друштва за железнички превоз путника 
„Србија воз“ Југослав Јовић, одржао је 
дана 02.03.2020. године састанак са пред- 
ставницима сва 4 репрезентативна синди-
ката на коме су присуствовали:
- Југослав Јовић, вршилац дужности 
генералног директора
- Зоран Пузовић, председник одбора 
послодавца за преговоре
- Небојша Никић, председник Синди-
катa извршних служби Српских железница
- Дејан Миловановић, председник 
Синдикатa железничара „Србија Воз“
- Саша Јоцић, представник Савеза 
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синдиката железничара Србије
- Горан Станић, представник Уније 
синдиката српских железница
  Вршилац дужности генералног директора 
Југослав Јовић је упознао представнике 
синдиката да је 28.02.2020. године, одржан 
састанак код подпредседнице Владе и 
министарке грађевине, саобраћаја и инфра-
структуре Зоране Михајловић на коме је 
истакнуто да ће до 06.03.2020. године бити 
добијен став Министарства финансија у 
вези са могућностима за повећање масе за 
зараде у сва четири железничка друштва. 
Такође, упознао је присутне да је основ за 
тражење додатних средстава за зараде у 
висини од 10% укупне масе, био договор 
сва четири вршиоца дужности генералног 
директора на састанку са подпредседницом 
Владе и министарком Зораном Михајловић. 
на коме се расправљало о повећању зарада 
након укидања Закона о привременом 
умањењу зарада.
  Представници репрезентативних синди- 
ката  у „Србија воз“-у су заједнички закљу-
чили да  је „Инфраструктура Железнице 
Србије“ тражила додатна средства за 
зараде на основу своје Методологије за 
вредновање послова, која захтева увећање 
22%  њихове масе за зараде, а да су остала 
три друштва тражила увећање 10% масе за 
зараде као што је договорено на састанку са 
подпредседницом и министарком Зораном 
Михајловић. С тим у вези репрезентативни 
синдикати у „Србија Возу“ су захтевали 
да пословодство „Србија воза“, поред 
података које је већ послало министарству 
грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, 
уради симулацију потребних додатних 
средстава за зараде на основу Методологије 
за вредновање послова, коју је урадила 
„Инфраструктура Железнице Србије“ и да 
то такође буде достављено министарству 
грађевине, саобраћаја и инфраструктуре 
као други предлог. 
   Сходно закључку са састанка „Србија воз“  
је извршио симулацију потребних додатних 

средстава за зараде на основу Методологије 
„Инфраструктуре Железице Србије“. На 
основу коефицијената из Методологије и 
вредности радног часа од 172,54 динара, 
„Србија воз“-у су потребна додатна 
средства у износу од 680 милиона динара 
на годишњем нивоу.
   Како у року од 45 дана од дана започињања 
преговора министарство финансија није 
доставило свој став у вези са увећањем 
масе средстава за зараде, и није постигнута 
сагласност за закључење Анекса III 
Колективног уговора, дана 13.03.2020. год-
ине Одбор за преговоре Владе Републике 
Србије, Одбор за преговоре послодавца 
и Одбор за преговоре репрезентативних 
синдиката потписали Сагласност о настав-
ку преговора за закључење Анекса III 
Колективног уговора.
  Имајући у виду новонасталу ситуацију, да 
је 15.03.2020. године проглашено ванредно 
стање на територији целе Републике 
Србије због епидемије грипа COVID-19 – 
корона вирус, чију је пандемију прогласила 
Светска здравствена организација, све три 
стране у преговорима су се сагласиле и дана 
17.03.2020. године потписале закључак о 
суспендовању преговора до завршетка ван-
редног стања, када би се преговори наста-
вили. 
 Одлуком о укидању ванредног стања,  
коју је Влада Републике Србије донела 
06.05.2020. године стекли су се услови 
за наставак преговора, али до 27.05.2020. 
године  нисмо добили позив за наставак 
преговора.
 Полазећи од садашњих чињеница, у 
Синдикату железничара „Србија Воз“ је 
констатовано, да је што се зараде запослених 
тиче дошло до потпуне поремећености 
система вредности и да је неопходно што 
хитније пронаћи решење, како доношењем 
нове минималне цене радног часа у 
Републици Србији не би дошли у још тежу 
ситуацију.
 Главни одбор Синдиката железничара 
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„Србија Воз“ је на својој првој седници 
донео низ одлука везаних за избор органа 
и комисија Синдиката железничара „Србија 
Воз“ за наредни петогодишњи циклус.
  У складу са чланом 96. Статута СЖС,  
Главни одбор СЖ „Србија Воз“ је 
једногласно за секретара СЖ „Србија 
Воз“ именовао Томислава Стевановића из 
синдикалне организације ЗОВС Београд, 
који је на овој функцији био и у предходном 
мандату.
  На основу члана 90. и члана 98. Статута 
Синдиката железничара Србије, Главни 
одбор СЖ „Србија Воз“, извршио је 
верификацију мандата члановима Над-
зорног одбора Синдиката железничара 
„Србија Воз“ у следећем саставу: Драгољуб 
Остојић - ЈСО ЗОВС „СРБИЈА ВОЗ“, Милан 
Стојановић - ЈСО ВУЧА ВОЗОВА „СРБИЈА 
ВОЗ“ и Предраг Милојковић - ЈСО ПРЕВОЗ 
ПУТНИКА.
  Одбора секције жена Синдиката желез-
ничара „Србија Воз“ чиниће: Снежана 
Теофиловић - ЈСО ЗОВС „СРБИЈА ВОЗ“, 
Ана Вилотијевић - ЈСО ВУЧА ВОЗОВА 
„СРБИЈА ВОЗ“ и Светлана Ристић - ЈСО 
ПРЕВОЗ ПУТНИКА.
  Одбора секције младих Синдиката же-
лезничара „Србија Воз“ чине: Ивана 
Милошевић - ЈСО ЗОВС „СРБИЈА ВОЗ“, 
Марко Максимовић - ЈСО ВУЧА ВОЗОВА 
„СРБИЈА ВОЗ“ и Љубо Ристић - ЈСО 
ПРЕВОЗ ПУТНИКА.
  На основу члана 90. и члана 101 Статута 
Синдиката железничара Србије, Главни 
одбор СЖ „Србија Воз“ именовао је састав 
Комисије за превенцију радне инвалидности 
и рекреативни одмор Синдиката желез-
ничара „Србија Воз“ у саставу: Зоран 
Кириџић-ЈСО ЗОВС „СРБИЈА ВОЗ“, Срђан 
Стајић-ЈСО ВУЧА ВОЗОВА „СРБИЈА ВОЗ“ 
и Драган Љубић-ЈСО ПРЕВОЗ ПУТНИКА; 
Комисије за Фонд солидарности радника 
Синдиката железничара „Србија Воз“ у 
саставу: Томислав Стевановић-ЈСО ЗОВС 
„СРБИЈА ВОЗ“, Слободан Максимовић-

ЈСО ВУЧА ВОЗОВА „СРБИЈА ВОЗ“  и Дејан 
Ђорђицовић-ЈСО ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
и Комисије за управљање средствима 
Штрајкачког фонда Синдиката железничара 
„Србија Воз“ у саставу: Макан Јожеф-ЈСО 
ЗОВС „СРБИЈА ВОЗ“, Бојан Стаменковић- 
ЈСО ВУЧА ВОЗОВА „СРБИЈА ВОЗ“  и Дејан 
Ђорђицовић  ЈСО ПРЕВОЗ ПУТНИКА.
  У складу са Статутом СЖС, како би 
синдикат несметано функционисао Главни 
одбор СЖ „Србија Воз“, је једногласно 
усвојио: Пословник о раду Главног одбо- 
ра СЖ „Србија Воз“, Правила о раду 
Комисије за превенцију радне инвалид-
ности и рекреативни одмор Синдиката 
железничара “Србија Воз“,  Правила о раду 
Комисије за управљање средствима штрај-
качког фонда Синдиката железничара 
“Србија Воз“, Правила о раду Комисије за 
Фонд солидарности радника, Синдиката 
железничара “Србија Воз“, Правилник Фон-
да солидарности Синдиката железничара 
“Србија Воз“, Правилник фонда за позај-
мице Синдиката железничара “Србија Воз“, 
Правила о раду Одбора секције жена Син-
диката железничара “Србија Воз“, Правила 
о раду Одбора секције младих Синдиката 
железничара “Србија Воз“ и Правила о раду 
Надзорног одбора Синдиката желез-ничара 
“Србија Воз“. 
   Главни одбор СЖ „Србија Воз“, једно-
гласно је донео Одлуку о организовању 
превенције и рекреативног одмора у 2020. 
години, и овластио Комисију за превенцију 
радне инвалидности и рекреативни одмор, 
да прикупи и размотри понуде, а Извршни 
одбор да након предлога Комисије склопи 
Уговор са даваоцима услуга. 
 Такође Главни одбор СЖ „Србија Воз“ 
једногласно је донео Одлуку и о органи-
зацији Семинара из области безбедности 
железничког саобраћаја, безбедности и 
здравља на раду, заштити животне сре-
дине и екологије“ и трећих радничко спорт- 
ских игара Синдиката железничара „Србија 
Воз“, и овластио Извршни одбор да у 
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сарадњи са Комисијом за превенцију 
радне инвалидности и рекреативни одмор 
прикупи и размотри понуде, и донесе од-
луку о дестинацији и термину одржавања 
поменутог семинара и спортских игара у 
2020. години.
  Главни одбор СЖ „Србија Воз“ једно- 
гласно је усвојио Финансијски извештај за 
2019. годину и Финансијски план за 2020. 
годину. Драгољуб Остојић, председник Над-
зорног одбора СЖ „Србија Воз“, обавестио 
је чланове Главног одбора да је Надзорни 
одбор дана 25.02.2020. године одржао своју 
седницу, на којој је прегледао сав материјал 
везан за финансије  и констатовао да није 
било никаквих неправилности, сви рачуни 
су покривени одлукама па је констатовано 
да није било ненаменског трошења новца, 
што се уосталом види и из табела које је 
сачинио овлашћени књиговођа.
  Дејан Миловановић председник Синди-

ката железничара „Србија Воз“ је између 
осталог истакао да је Финансијски план 
за 2020. годину сачињен на основу наш-
их активности које смо планирали да 
спроведемо у 2020. години. 
  Додао је да је план направљен на основу 
реалних финансијских процена, то јест на 
основу очекиваног прихода од чланарине. 
Рекао је да се у материјалу који су присутни 
добили, а који је направљен табеларно, 
види колико је потрошено прошле године, 
а колико је планирано за ову годину. У свом 
излагању он је нагласио да је покушано да 
се негде где је то могуће смањи расход, а да 
то не утиче на рад синдиката. 

  

Б. Петровић

SVAKI ^ETVRTI DAN  
IZ [INA ISKLIZNE VOZ!
Невероватан број исклизнућа вагона у Србији

Извор: Танјуг
Припремила: Вера Арсенијевић

s
удар два теретна воза у железничкој 
станици Раља на прузи Београд-
Ниш која су  исклизнула из шина, а 

нажалост, само је једно од 87 исклизнућа, 
која се у просеку сваке године догоде у 
Србији.
  У просеку, сваки четврти дан, код нас,  
из шина исклизне по један теретни воз!
  Неколико дана пре удеса у Раљи, суда-
рили се, па исклизнули, вагон натоварен 
папиром и три празна вагона... У априлу је 
седам празних вагона цистерни исклизнуло 

на прузи између Багрдана и Јагодине... 
Крајем прошле 2019. године, исклизнуло 
је пет вагона натоварена лимом, док сви 
још памте прошлогодишња вишеструка 
исклизнућа цистерни са амонијаком и 
фосфорном киселином...
 Према званичним подацима теретног 
превозника „Србија Карго“а.д. током 2019. 
године, десило се укупно 87 исклизнућа 
воза или маневарског састава, од којих је 
до 60 несрећа дошло због пуштања воза на 
заузет колосек, неправилног постављања 
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скретања, сломљених шина, истрошених 
колосечних прибора и дефромисаних 
прагова, док се 17 несрећа десило непаж-
њом трећег лица или вишом силом. Слична 
ситуација је била и током 2018. и 2017. 
године, када је таквих незгода било 85, 
односно 89.
Стручњак за безбедност саобраћаја Милан 
Вујанић објашњава да се овакве несреће 
дешавају или због отказивања технике или 
због људског фактора.
„Упућивање воза на погрешан колосек је, 
рецимо, лична грешка и мени су стравичне 
баш те личне, али може се десити и да 

Нека од бројних исклизнућа:
- децембар 2018. воз са цистернама на-
тријум-хидроксида исклизнуо у железничкој 
станици Макиш 
- новембар 2019. четири вагона са 
угљем исклизнули су између Ресавице 
и Деспотовца - новембар 2019. на прузи 
између Бора и Неготина исклизнуло осам 
празних теретних вагона 
- новембар 2019. у железничкој станици 
Рипањ, из састава теретног воза је исклиз-
нуло пет вагона 
- децембар 2019. у железничкој станици 
Лапово дошло до исклизнућа два вагона са 
угљем 
- мај 2019. пет цистерни преврнуло се на 
прузи код Мајданпека 
- март 2019. преврнуло се пет цистерни на 
прузи Шабац-Зворник 

- март 2019. код Врања слетела је и 
преврнула се македонска цистерна 
- фебруар 2019. преврнула се цистерна са 
амонијаком код села Јасеновик на прузи 
Ниш - Зајечар 
- фебруар 2019. између железничких 
станица Матејевац и Сврљиг, исклизнуло 
је пет вагон-цистерни натоварених фос-
форном киселином

Разлози: 
- пуштање воза на заузет колосек 
- неправилно постављања скретања 
- сломљене шине 
- истрошени колосечни прибор 
- дефромисани прагова...

техника откаже. Возови могу да буду тешки 
и до 600 тона и замислите да пустите тих 
600 тона и не пазите на њих! Можете да 
погрешите једном годишње, али не и 87 
пута, то је заиста велики број. Постоје и 
технички разлози попут деформитета или 
отказивања шина, али и технику, возове и 
шине морате одржавати, па испада да се све 
на крају своди на људски фактор. Имали 
смо и исклизнућа вагона са отровним 
супстанцама и то може бити изузетно опасно 
по људе. Возни саобраћај би требало да буде 
најбезбедније и такве ствари не смеју да се 
дешавају“ - каже Вујанић.

Година Број исклизнућа 
возова из шина

Несреће у којима је 
неко страдао

Укупан број незгода 
на пругама

2017. 85 14 392

2018. 85 10 285

2019. 87 10 244
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#BRZA PRUGA ]E OTVORITI  
NOVE POTENCIJALE"

Извор: Танјуг
Припремила: Вера Арсенијевић

„sуботица је град који је фено-
менално позициониран и еко- 
номски јак“, рекла је премијерка 

Србије Ана Брнабић након обиласка радова 
на аква парку у насељу Палић, Дома за децу 
са сметњама у развоју „Колевка“ и Народног 
позоришта у изградњи у том граду.
  Она је нагласила да ће модернизацијом 
железнице, изградњом брзе пруге до 
Будимпеште бити отворени нови потен-
цијали за овај крај и коначно вратити Палић 
на туристичку карту Европе.
  „Уз Ипсилон крак, који је завршен, кре- 
нули смо у модернизацију железнице, 
изградњу брзе пруге до Будимпеште, а већ 
2021. године отворићемо деоницу од Новог 
Сада до Келебије. Брза пруга ће отворити 
нове потенцијале за овај крај. Коначно ра-
димо нешто да Палић вратимо на турис-
тичку мапу Европе и од 2017. године уло-
жили смо више од два и по милиона евра 
у сређивање Палића, а у туристички комп-
лекс који се гради додатних десет милиона 
евра“, рекла је Брнабић.
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ДА МАЛО ИЗОШТРИМО

KOGA PROZVATI, A DA POGODI U METU?

U  размишљању, шта да пишем, а да то 
није месецима актуелни вирус, под-
сети ме на неки начин један колега, 

иначе ,,синдикални прелетач“... Он сам 
признаје да иде тамо где више понуде оно 
што њему тренутно треба. У тим његовим 
,,прелетањима“ дошао сам до сазнања да је 
то његова борба за бољи живот. Међутим, 
на крају разговора, каже он мени да можда 
не би био члан ниједног синдиката да му је 
плата већа... Или је то рекао да би оправдао 
своје ,,синдикално прелетање?“
  У неким претходним писањима о пове-
ћању плата на железници, замолио сам све 
оне који се сећају, да ме подсете, када смо 
имали последње повећање плата...
  Велики број запослених на железници 
заиста се није могао сетити када је то било
... Нажалост.
  А онда се ушло у разговоре, преговоре, 
око повећања зарада на железници. Нуђене 
су неке варијанте. Преговора је било и није 
било. Тако су пролазили дани. Као да је то 
и била намера - да прођу дани. Дошло је 
до проглашења ванредног стања. И да није 
било вируса и ванредног стања, дошли би 
избори који су већ били најављени.
 Послодавац је имао корист од тога да 
покаже како жели да реши железничарима 

повећање зарада, па су користили сва своја 
знања да преговори не буду успешни. Ште-
ту су имали, јер су плаћали дневнице и 
трошкове синдикалним преговарачима. То 
су мали бројеви за један систем, а велика 
корист. За њих.
 Данас, када поставимо питање тих 
преговора, скоро као по договору кажу- 
дошло до проглашења ванредног стања.
  Ванредно стање је прошло, проћи ће и 
избори, чекаћемо формирање Владе...дани 
пролазе. Једину корист имају запослени са 
најнижим примањима која је сада нешто 
више од тридесет хиљада динара. 
  Кога прозвати, а да погодимо у мету? 
Запосленима на железници можда то и 
није толико битно колико чињеница да до 
повећања плата није дошло.

 

Душан Василић
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a
нализирајући промене у саобра-
ћајном сектору проузроковане ауто-
матизацијом и дигитализацијом  

ЕТФ (Европска транспортна федерација) 
конкретизовале су се следеће кључне 
ствари:
- како се носити са изазовима ауто-
матизације и дигитализације
- какав је потенцијални утицај 
аутоматизације и дигитализације на радна 
места и запослене у саобраћајној индустрији
- какав је потенцијални утицај 
аутоматизације и дигитализације на ниво 
запослености
- какав је потенцијални утицај 
аутоматизације и дигитализације на плате и 
радне услове запослених
- које су препреке аутоматизације и 
дигитализације
  Овим пројектом су се развили конкретни 
алати за решавање изазова узрокованих  
аутоматизацијом и дигитализацијом за 
европске превознике.
  Резултат тога је брошура „ЕТФ алат за 
аутоматизацију и дигатализацију“ (ЕАДТ), 
посвећена саобраћајним синдикатима пове-
заним са ЕТФ-ом. На темељу искуства 
сектора и земаља у којима су процеси 
аутоматизације најнапреднији, ЕТФ је 
утврдио три врсте алата који су синдикатима 
потребни да би се бавили аутоматизацијом.
- Колективно преговарање (клучно 
је дефинисати садржај модела уговора: 
информисање и саветовање, гаранција и 
сигурност запослења, обука,   преквалифика 
ција, лични доходак, радно време, здравље 
и сигурност, заштита личних података ...)
-  Политичка кампања и лобирање  
( кључно је дефинисати оквир за деловање 

синдиката: специфични циљеви синди- 
ката у кампањи и лобирању, синдикални 
аргументи који се могу користити у кампањи 
и лобирању, циљеви синдикалне кампање и 
лобирања ...)
-  Заступништво радника (клучно је 
осигурати следеће: прилагођавање синди-
калне организације, право на информисање 
и саветовање...)
 Радионица на којој су присуствовали 
представаници Сектора за железнички и 
друмски саобраћај ЕТФ и Одбор за градски 
јавни превоз, пружила је свим учесницима 
прилику да заједно са колегама из других 
сектора разговарају о одређеним приори-
тетима копненог саобраћаја у вези са 
аутоматизацијом и дигитализацијом.
  На наведеној радионици испред Синди- 
ката железничара Србије учестовао је 
Драган Ранђеловић, председник СЖС и 
Слободан Стојковић, члан СЖС, у својству 
преводиоца.
      

Д. Ранђеловић

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

RADIONICA O RAZVOJU KOPNENOG
TRANSPORTA
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SRE]NO, VERA!

s
вако време, годину, културну, спорт-
ску или било коју другу манифеста-
цију, обележи нека личност. Тако је 

и са разноразним друштвеним организаци-
јама  и институцијама.
  Синдикат железничара Србије, постоји 
већ пуних двадесет осам година. Његов 
досадашњи рад обележило је много, лепих 
и тешких догађаја, али исто тако лепих и 
тужних тренутака. 
  Управо један леп, али и помало ту-
жан тренутак који нам следи јесте 
чињеница да почетком јула ове године 
у заслужену пензију одлази наша драга 
колегиница Вера Арсенијевић.
   Од  заснивања  радног  односа, четвртог 
дeцембра 1987. године, радила је у Бео-
градској Вучи возова и од тада, па све до 
данас члан је нашег синдиката.
  Своју синдикалну активност отпочела је у 
својој матичној Синдикалној организацији.
 Вредноћа, одговорност, принципијелност 
и доследност, допринели су да постане јако 
битан фактор у свим активностима у СО, а 
од 2009. године и у СЖС. Те 2009. године, 
па до данашњих дана, Вера постаје члан 
Комисије за информисање СЖС, самим тим 
и члан Уређивачког одбора листа СИЖЕ. 
 Њена креативност, образованост и 
ентузијазам, уз помоћ и подршку поједи-
них колега и колегиница из Уређивачког 
одбора, допринели су да лист Сиже, до-
живи ренесансу. Сати проведени поред 
компјутера, прикупљање материјала, корек-
тура, комплетна припрема за штампу као и 
данашњи изглед и садржај листа, највише 
заслуга иде на рачун Вере.
  Остаће запамћена чињеница да, док смо  
ми божићне празнике проводили са поро-
дицом, Вера је завршавала припрему за 
издавање Сижеа. 
  Поред активности на припреми и штам-
пању листа, као секретарица у СЖС, 

максимално одговорно и савесно обављала 
је све обавезе из своје надлежности.
  Никада јој није било тешко да изађе у 
сусрет било којем члану синдиката или 
неком синдикалном активисти, иако то није 
била њена обавеза која произилази из описа 
посла.
  Вера је дугогодишњи добровољни дава-
лац крви, до сада је четрдесет два пута 
дала драгоцену течност, као члан друштва 
добровољних давалаца крви „Железничар 
Београд“.
  Сада обавља функцију потпредседника 
ЈСО Вуча возова „Србија Карго“ и секретара 
у Синдикату железничара „Србија Карго“. 
Упоредо са радним и синдикалним обаве-
зама обавља и дужност председника 
скупштине своје зграде.
  Звучи нескромно или како год ће то неко 
протумачити, да би се бар део тога рекло о 
Вери било би мало и један цео број нашег 
СИЖЕа.
  Срећно Вера - Веки уживај у пензији! 
 Сада ћеш више времена имати за себе,  
а ми који те добро познајемо, знамо да 
ћеш велики део времена посветити својим 
унучићима Емилији, Алекси и Вуку.  

                                                    
Дуле и Влада 
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VOZ IZ PEDESETIH 
POSTAJE BUTIK-HOTEL

Извор: News Republic (I.C.)
Припремила: Вера Арсенијевић

Kruger Shalati биће постављен на месту где је иначе овај воз некада стајао током ноћи – 
тачно изнад реке

u несвакидашњем базену, у равни пруге, 
пливаће госте које ће поздрављати кроко-
дили, нилски коњи и слонови који се 

брчкају у реци, испод моста. 
Нови бутик - хотел у Јужној Африци, правиће 
се од старих железничких вагона који ће након 
адаптације бити претворени у луксузне собе 
постављене изнад реке Сабие. Од вагона из педе-
сетих година прошлог века, настаће тридесет једна 
раскошна соба, а свака од њих ће бити декорисана 
тако да представља локалну културу.
  Бутик - хотел ће се звати Кругер Схалати, по 
Националном парку Кругер којем су прве посете дозвољене почетком двадесетих година 
прошлог века.
  Кругер Схалати биће постављен на месту где је иначе овај воз некада стајао током ноћи, с 
тим што ће седам соба бити изнад реке, а двадесет четири собе на „сувом“. Погађате одмах 
које ће бити скупље за „букирање“!
  Простране вагонске собе, уређење у стилу Јужне Африке (афрички дизајн је остварен 
сарадњом с локалним уметницима и занатлијама), захваљујући великим стакленим 
површинама омогућавају величанствен поглед на реку Сабие. Високо изнад реке, у 
равни пруге, гости ће моћи да пливају у несвакидашњем базену „заједно“ с крокодилима, 
нилским коњима и слоновима, који се често брчкају у реци испод - наглашавају чланови 
дизајнерског тима.
  Овај несвакидашњи бутик – хотел, угостиће своје прве госте у септембру 2020. године.
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ЧЕФОРИЗМИ

ЗАНИМЉИВОСТИ
ДА ЛИ СТЕ ЧУЛИ ДА...

Чедомир Ј. Митић

	 За успешан старт, није вам увек неопходан велики залет.
	 Знам човека: Одабрао је у животу прави циљ – а онда је кренуо 
 лошим путем.
 Нећете веровати: На животном путу – испречила му се железничка рампа.
	 Диоген је личну самоизолацију против КОРОНЕ – пронашао у бурету.
 Не нисмо одустали од пута у ЕВРОПУ, него смо решили да у њу уђемо 
 корак по корак.
 Данас је цео свет са нама – осим нас самих.
  И када нам је лепо у животу, ми смо тужни - знамо да то кратко траје.
 Знам човека: Има функцију – али уопште не функционише.
 Брате, у животу ти је данас све ствар тренутка. На жалост ми смо тај тренутак одавно   
 пропустили.
 Ако не платите на мосту и на ћуприји платићете ИЗВРШИОЦУ.
 Нећете веровати: Чврсто је решио да се мане кафане, а онда је свратио у прву да то обележи.
 Мисли слободно, својом главом, али уради онако како ти послодавац наложи.
 Наши возови више уопште не касне. Они само не стижу у предвиђено време.
 Брате, зашто ме будиш кад ми још није свануло.
 Брате, данас када ми је коначно све постало јасно, схвато сам да ми је за све касно.

Припремио: Владимир Радојевић

♦   Некада дугачка 105 километара, река Мостонга, на чијих се четрнаест острва простирао   
Сомбор, полако нестаје због некадашње изградње канала Дунав-Тиса-Дунав.
♦  Три траке („триколор“) које чине француску заставу нису исте ширине, иако тако изгледа; 
изражено у процентима, плави део заузима 30, бели 33, а црвени 37 одсто.
♦   Винсент ван Гог (1853-1890), славни холандски сликар импресиониста, намеравао је да 
постане свештеник и превео је део Светог писма на холандски језик.
♦   Лепорело је посебна врста књиге која настаје паралелним пресавијањем траке хартије или 
картона у низ листова који се развлаче и склапају као лепеза или хармоника.
♦   Доказано је да жеђ не гаси ни хладан и врео напитак, него пиће чија је температура око 25 
степени Целзијуса.
♦   Фрушка гора, такозвана острвска планина у Срему, први је национални парк у Србији, 
проглашен 1960. године.
♦  Сваког пролећа у мароканском делу Сахаре одржава се пешчани маратон у коме учесници за 
шест дана треба да претрче 243 километара.
♦  Слатководни гњурац живи у Мексику. Када напушта гнездо, своје птиће носи под  крилима; 
тако поступају и женка и мужјак.
♦    Десет одсто мушкараца на свету пише левом руком, а осам одсто жена.
♦  Земљу би два пута могла да опашу бурад напуњена нафтом која се потроши свакодневно.
♦   Велики гребен у Аустралији највећа је „грађевина“ у свету од живих организама; дугачак је 
2.300 километара, а његова „изградња“ трајала је око 800 милиона година.
♦   Спанаћ потиче из Персије, а у Европи је почео да се користи у 15. веку; гвожђе и калцијум 
који се налазе у њему тело ће лакше и боље да упије, ако се спанаћ једе с намирницама богатим 
витамином Ц, као што су паприка, парадајз, лимун и поморанџа.



 

 



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.

 
Синдикална права су део ширег корпуса тзв. људских права и слобода.

15 OSNOVNIH SINDIKALNIH PRAVA


