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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕЛЕЗНИЧАРА 
ОБЕЛЕЖИО 130 ГОДИНА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗДРАВСТВА У СРБИЈИ

Пуних 13 деценија упо-
редо са развојом же-
лезничког саобраћаја 

у Србији стварани су и услови 
за развој железничког здрав-
ства, које је добило посебан 
значај у данашњем времену 
реформи на железници и у 
друштву.  Завод за здравстве-
ну заштиту радника Желе-
знице Србије постао је данас 
једна од најсавременијих и 
најквалитетнијих медицин-
ских установа у земљи, која 
у овом тренутку брине о пре-
ко 100 хиљада железничких 
осигураника. Међу њима је 

највише железничара, чла-
нова њихових породица и же-
лезничких пензионера, али је 
Завод отворен и за друге гра-
ђане Србије. Опредељени за 
модерно, менаџерско посло-
вање, Завод данас настоји да 
на тржишним основама при-
вуче што већи број корисника 
изван железничког система, 
- рекао је прим. др Владо Бат-
ножић, директор Завода за 
здравствену заштиту радни-
ка Железница Србије, на све-
чаној академији 26. октобра у 
пословној згради српских же-
лезница у Београду, поводом 
обележавања 130 година Заво-
да и организованог железнич-
ког здравства у Србији. 

Према његовим речима, За-
вод данас не би био то што је-
сте да није стручног медицин-
ског особља, које 24 сата брине 
о пацијентима, а превасходни 
циљ у будућности биће запо-

шљавање младих лекара и ме-
дицинских сестара.

Држани секретар Министар-
ства здравља проф. др Бери-
слав Векић истакао је значајну 
улогу и место Завода, коју је 
препознало и руководство же-
лезнице, опредељујући се за 
развој ове железничке здрав-
ствене установе. 

-Будућност Завода је едука-
ција младих кадрова, а од др-
жаве се очекује улагање у нове 
технологије - истакао је Векић. 

-Улога Завода за здравстве-
ну заштиту железничара је 
непроцењива са становишта 
безбедности железничког, 
али и целокупног саобраћаја, 
јер годишње обаве десетине 
хиљада предрадних и пре-
вентивних прегледа извр-
шног железничког особља. 
Истовремено, с обзиром да 
своје услуге пружа и осталим 
осигураницима, Завод има 
изузетан значај и за здрав-
ствену заштиту осталих гра-
ђана у Србији. Због тога Завод 
у наредном периоду мора не 
само да одржи висок квали-
тет својих услуга, већ и да их 
уз пуну помоћ железнице и 
државе унапреди - истакао је 
Миодраг Поледица, државни 
секретар у Министарству гра-
ђевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре. 

Мирослав Стојчић, гене-
рални директор „Железница 
Србије“ ад, које су и оснивач 

ове железничке здравствене 
установе, истакао је да се За-
вод по квалитету и стручно-
сти уврстио у сам врх српског 
здравства и да ће железничке 
компаније и у наредном пери-
оду наставити да доприносе 
даљем развоју и унапређењу 
организованог железничког 
здравства у Србији. 

Свечаној акадеимији при-
суствовали су бројни гости из 
државних институција, здрав-
ства и железничког сектора, 

као и пословни партнери и са-
радници Завода.

На свечаној академији при-
казан је филм о тринаест де-
ценија железничког здравства  
у Србији, у пословној згради 
српских железница поставље-
на је изложба фотографија 
поводом значајног јубилеја, 
од којих се неке први пут при-
казују  јавности, а Завод је из-
дао и пригодну монографију. 
Свечаност је увеличао и КУД 
„Бранко Цветковић.

ЗА ЖЕЛЕЗНИЦУ
НЕПРОЦЕЊИВ ЗНАЧАЈ

 Брига о 100 хиљада осигураника  Велика улога у 
очувању безбедности железничког саобраћаја  По 
квалитету и стручности у врху српскох здравства
 Лане 56 хиљада предрадних прегледа железничара

ПЛАКЕТЕ
Поводом свечаности, за посебан допринос развоју Завода 

Плакете су додељене председнику Владе Републике Србије 
Александру Вучићу, потпредседници српске Владе и министарки 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорани 
Михајловић (у чије име је Плакету примио помоћник министра 
Зоран Илић), министар здравља др Златибор Лончар (у чије 
име је Плакету примио државни секретар др Берислав Векић), 
министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић и 
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Александар Вулин. Признања премијеру Вучићу, као и 
министрима Стефановићу и Вулину биће накнадно уручене.

ПРЕГЛЕДИ
Бринући деценијама о здрављу железничара, Завод је 

одговоран и за безбедно функционисање железничког 
саобраћаја у Србији. Поред низа превентивних здравствених 
прегледа, већ пуне три деценије у складу са Правилником о 
провери радне способности радника који непосредно обављају 
железнички саобраћај у Заводу се годишње обави и више 
десетина хиљада предрадних прегледа извршног особља, као 
врста специфичне провере здравствене способности пре, у току 
и после рада. 

Тако је само у 2015. години обављено преко десет хиљада 
превентивних прегледа, којима је било обухваћено око шест 
и по хиљада железничара, као и око 56 хиљада предрадних 
прегледа извршног железничког особља.

САВРЕМЕНИ И СТРУЧНИ
Завод данас спада у најмодерније и најстручније здравствене 

установе примарне здравствене заштите у Србији. Завод 
функционише у 16 градова широм Србије, а осим мреже амбуланти 
има и Домове здравља у Београду, Нишу и Новом Саду, који су 
опремљени најсавременијом медицинском опремом и апаратима. 
Међу 750 запослених, више од половине су са високом стручном 
спремом, од чега више од 200 лекара свих специјалности.

Бројни гости присуствовали су манифестацији-свечана академијаПочасно председништво на свечаној академији

прим.др Владо Батножић, директор Завода


