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ГЛОБАЛНИ ЗАДАЦИ ДРУШТВА 
 
Глобални задаци Друштва у 2006. години би били борба за стварање свести о 
незамењивом учешћу железнице у саобраћајном систему Србије, борба да научна 
и стручна мисао дипломираних инжењера железничког саобраћаја буде основна 
покретачка снага у одређивању смерница за развој железнице, тачно дефинисање 
улоге ове струке на железници, спровођење акција које воде том циљу и 
спречавање деградације исте путем вештачког компиловања са другим струкама. 
Ова појава је у задње време узела маха, не из разлога постојања потребе за 
некаквом мултидисциплинарношћу, већ због стицања, на један много лакши начин, 
дипломе која би њеном носиоцу требало да да једнака права као и диплома 
дипломираног саобраћајног инжењера. 
 
У оквиру остваривања ових задатака било би потребно: 

• Организовати округле столове и саветовања на којима би се, уз учешће 
целокупне стручне јавности и присуство медија, расправљало о горе поменутим 
темама; 

• Перманентно пратити сва дешавања на железници и у вези са железницом и 
вредновати поједина решења и активности. У вези са овим, држати редовно 
конференције за медије и давати саопштења; 

• У оквиру Друштва предузимати конкректне акције чији би циљ био давање 
железници смерница за конкретна решења и октивности; 

• Отпочети акцију за преузимање организације полагања државног испита од 
Савеза инжењера и техничара (Инжењерске коморе Србије), уз истовремено 
наметање решења да по положеном стручном испиту на железници, сви они 
који ће се бавити саобраћајном струком морају полагати и државни испит. 

 
ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТИВНОСТИ  
 
Појединачне активности у 2006. години обухватиле би: 
1. Формирање Секција, првенствено тематских, које би покриле већину области на 

железници - крај септембра; 
2. Отпочињање преговора са ресорним министарством, односно Савезом 

инжењера и техничара (Инжењерском комором Србије) око преузимања 
организације полагања државних испита - октобар; 

3. Округли сто са темом „Садашњи тренутак у развоју Железница Србије“. Главни 
организатор Саобраћајни факултет у Београду, коорганизатор Друштво - 
октобар; 

4. Округли сто са темом „Школовање кадрова за саобраћајно - транспортне 
послове на железници“ - новембар. 
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