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 Први број листа „Пруга“ изашао је 23. фебруара 1966. годинe
 „Пруга“ је пет деценија била и остала верни пратилац дешавања
у железничком систему Србије или боље рећи хроничар збивања
у свим сегментима живота и рада железнице Стране 6, 7,  8 и 9

Педесет година излажења листа “Пруга“, гласила целокуп-
ног железничког сектора Србије, представља важан датум за 
све запослене у “Железницама Србије“ и све који су заинтере-
совани за рад и развој наше железнице, 

Oтпочињањем реформи у српској железници и оснивањем 
три нова предузећа - „Србија воз“, „Србија карго“ и „Инфра-
структура железница Србије”, покренут је процес који треба 
да модернизује нашу железницу и поврати јој статус поузда-
ног сервиса привреде и једног од омиљених превозних сред-
става грађана Србије.

У мандату ове Владе, модернизовано је 120 километара 
пруга, набављено је 28 нових локомотива и возова, заврше-
на прва фаза реконструкције железничке станице “Прокоп“ 
и започет рад на пројекту модернизације пруге Београд-Бу-
димпешта, који ће, уз реконструкцију железничког Коридора 
10, учврстити Србију као саобраћајно чвориште региона.

Као поуздан хроничар догађаја, појава и личности које су 
обележиле српску железницу у претходних пола века, сигурна 
сам да ће “Пруге“ забележити и актуелне процесе чији исход 
ће бити реформисана и модерна железница, којом ће наши 
грађани поново пожелети да се возе - наводи се у честитки, 
коју је потпредседница српске Владе и министарка грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Ми-
хајловић упутила редакцији листа „Пруга“ и Медија центру 
„Железница Србије“, поводом 50. рођендана информатив-
ног гласила српских железница и железничара.

ПОТПРЕДСЕДНИЦА СРПСКЕ ВЛАДЕ И 
МИНИСТАРКА ПРОФ. ДР ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ 

„На станици смо ка Европи
кашњења неће бити”

ПОЛА ВЕКА
ИНФОРМИСАЊА
ЖЕЛЕЗНИЧАРА
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Страна 4

ЧЕСТИТКА РЕДАКЦИЈИ
-Честитам вам 50. рођендан информативног листа „Пруга“.  Пуних пет деценија „Пру-

га“ је пратила живот и рад српских железница и железничара, бележећи све најзначајније 
догађаје за функционисање и пословање овог великог и сложеног саобраћајног 
система. На тај начин „Пруга“ је постала сведочанство рада и развоја српских 
железница и целокупне привреде у протеклих пола века и представља зна-
чајан документ наше прошлости. Генерацијама новинара које су у протеклих 
педесет година стварале „Пругу“ поводом великог јубилеја све честитке за 
предан и истрајан професионалан рад  - наводи се у честитки генералног 
директора „Железница Србије“ ад Мирослава Стојчића.

ВАЖАН
ЈУБИЛЕЈ

Промоција руских гарнитура

НОВИ ВОЗОВИ 
У САОБРАЋАЈУ
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Станицу „Прокоп“, од 2014. године 
градиле су углавном  домаће 
фирме, конзорцијум Извођача 
радова који обухвата привредна 
друштва „Енергопројект Опре-
ма“ а.д. Београд, „Енергопројект 
Високоградња“а.д. Београд, 

„Енергопројект Нискоградња“ а.д. 
Београд, „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, 
„AŽD“ Praha s.r.o. и „АТМ БГ“ д.о.о. 
Београд који предводи привредно 
друштво „Енергопројект Опрема“ 
а.д. Београд у својству основног 
представника извођача радова.

Прокоп је велики успех 
Владе и доказ колико 
је пројекат "Београд на 
води" погурао и друге 
пројекте.

Горан Весић
ГРА ДСКИ 
МЕНАЏЕР

ГРАДИЋЕ ДОМАЋЕ ФИРМЕ

10
хиљада 
путника дневно 
користиће нову 
станицу Прокоп

ПРОКОП - НОВИ САД 
Саобраћа воз марке "Штадлер". 
Поласци сваки дан у 12:32 и 14:38.
Цена повратне карте је 620,00 динара.
Цена карте у једном смеру је 388,00 
динара.

НОВЕ ЛИНИЈЕ ИЗ ПРОКОПА

 Премијер Вучић на обележавању завршетка прве фазе изградње главне 
станице у Прокопу  Комплетан завршетак планиран већ 2018. године

Коначно смо стигли, 
путовање је трајало 
дуже од 40 година, 

радови су завршени у року и 
сада имамо одакле да крене-
мо даље. Овде је реч о покре-
тању целе земље, изјавио је 
26. јануара у станици Београд 
Центар премијер Србије Алек-
сандар Вучић на обележавању 
завршетка прве фазе изград-
ње будуће главне железничке 
станице Београд Центар у Про-
копу, која је, после 40 година, 
отворена за саобраћај. 

Вучић је означио отварање 
Прокопа тако што је у стани-
цу дошао са сарадницима но-
вим Штадлеровим возом, који 
саобраћа на линији Београд - 
Нови Сад. 

Поред премијера  свечаности 
су присуствовали и потпред-
седница владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре проф. др 
Зорана Михајловић, градо-
начелник Београда Синиша 
Мали, градски менаџер Горан 
Весић, амбасадори Кувајта и 
Чешке, представници Кувајт-
ског фонда за арапски економ-
ски развој, као и представници 
српских железница.

Коначно "знамо куда идемо и 
где ћемо да стигнемо", рекао је 
Вучић, правећи метафоричну 
паралелу са покретањем Ср-
бије.

“Воз који смо покренули, 
којим Србија иде напред, 
треба да превезе и оне с леве 
стране, и оне са десне, и оне 
из центра, али и оне који су се 
укрцали као слепи путници", 
рекао је Вучић и додао да једи-
но свако од њих "мора да пла-

ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР У ПРОКОПУ

ти карту”.
"То је карта Србије за Евро-

пу. Ово је прва станица. Ка-
шњења неће бити", поручио је 
премијер. 

Вучић је рекао да отварање 
Прокопа показује да све може 
да се уради кад су грађани 
вредни, кад постоји план, те да 
и огромни пројекти могу да по-
стану реалност кад се разми-
шља о деци и будућности.

"Задовољан сам што на 
свим људима који желе добро 
својој земљи  и који своју бу-
дућност виде у Србији могу да 
видим осмех и задовољство", 
рекао је Вучић.

Он је рекао да је читао о же-
лезници и застао на цитату 
да није све у путовањима и да 
озбиљан човек мора негде и да 
стигне. 

"Зато сам данас овде, да вам 
кажем да смо коначно сти-
гли, путовање је трајало дуго, 
више од 40 година, мењали 

смо и возове и машиновође 
и кочничаре, стајали на ус-
путним станицама, каснили, 
клацкали се, гурали, били 
убеђени да не зна-
мо где идемо и 
зашто, неки пут 
се шверцовали, 
плаћали скупљу 
цену, чекали, на-
дали се, али има-
ли смо и чему", ре-
као је Вучић.  

Он је навео да није 
реч о железничкој 
станици и о доласци-
ма и одласцима возо-
ва, већ о покретању земље, 
њеном тачном и прецизном 
возном реду у будућности, ди-
сциплини оних који управља-
ју, уређености и пристојности 
вагона, особља и путника.

Вучић је оценио да је тешко 
и у Европи наћи лепе возове 
какве сада има Србија. Навео 
је да је без дана кашњења, на-
прављено оно у шта су многи 
сумњали. 

Комплетна станица 
2018. године

Железничка станица Про-

коп требало би комплетно да 
буде завршена већ 2018, годи-
ну дана пре планираног рока, 

рекао је Вучић и 
најавио да следећа 
фаза радова почи-
ње у марту.

" П р и с т у п н е 

саобраћајнице почињемо да 
радимо у марту. Кад је реч о 
условима и пословима све је 
чисто као суза и ово је тре-
нутно једно од највећих гра-
дилишта у Европи, због чега 
га и велике светске компа-
није сматрају престижним 

послом", рекао је председник 
владе и додао да је Прокоп фи-
нансиран кувајтским креди-
том, и да су кредитни услови 
били повољни.  

"Задовољан сам што су срп-
ске компаније највећи део по-
сла урадиле и увек сам срећан 
кад српске компаније добију 
посао, у складу са законом", 
нагласио је Вучић. 

Михајловић: Београд 
се враћа на мапу 
железница Европе

Потпредседница владе и ми-
нистарка грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре  Зо-
рана Михајловић изјавила је 

да се отварањем Прокопа Бео-
град враћа на мапу железница 
Европе. 

"Будућност зависи од свих 
нас заједно и од нашег рада. 
Наш  посао је да наставимо да 
радимо Прокоп и сваки други 
инфраструктурни пројекат, 
јер тако Србија иде напред", 
рекла је Михајловић. Она је 
захвалила премијеру Алек-
сандру Вучићу, јер је помогао 
да се коначно заврши Прокоп, 
после 40 година, што је, како је 
оценила, пре свега зависило од 
политичке воље.

 Регионални менаџер за цен-
тралну Азију и Европу Кувајт-
ског фонда за арапски развој 
Јусеф Ал Бадер рекао је да је 
изградња Прокопа резултат 

одличне сарадње Србије и тог 
фонда. Он је истакао да је оду-
шевљен одличном реализаци-
јом пројекта, роком од 420 дана 
и великим уштедама у тро-
шковима и изразио уверење да 
ће кувајтски фонд наставити 
да помаже и подржава пројек-
те у Србији.

Амбасадор Кувајта у Београ-
ду Јусуф Ахмад Абдулсамад 
рекао је да сви пројекти у ко-
јима је учествовала та земља 
у Србији сведоче о великом 
пријатељству два народа. Он је 
додао да се нада да ће тих про-
јеката бити још више у будућ-
ности.   

У функцији је осам колосека 
који су изграђени по европ-
ским стандардима, као и пет 
перона, па је "Прокоп", који 
се до сада користио за возове 
градске железнице, односно 
БГ воз, отворен и за пријем и 
отпрему путника возова на 
релацији Београд - Нови Сад - 
Београд.

На тој линији  саобраћају 
нови Штадлерови електромо-

торни возови, а кроз Прокоп 
ће наставити свакодневно да 
саобраћа 105 БГ возова.

Завршетком ове фазе омогу-
ћено је одвијање железничког 
саобраћаја на осам од укупно 
десет пројектованих колосека, 
као и пријем и отпрема путни-
ка на пет од укупно шест перо-
на, са свим потребним прате-
ћим радовима за организацију 
и контролу саобраћаја возова 
и путника.

Испуњен је предвиђени рок 
за завршетак радова који је био 
420 дана, а вредност уговора од 
25,8 милиона евра обезбеђено 
је из кредита Кувајтског фонда 
за арапски економски развој. 
Пројекат је урадио Саобраћај-
ни институт ЦИП. Радове, који  
су почели  3. децембра 2014. 
године извео је конзорцијум 
на челу са Енергопројектом, 
а обухватили су, између оста-
лог, изградњу трећег, четвртог, 
седмог и осмог колосека, ре-
конструкцију постојећег деве-
тог и десетог колосека.

Н. АВРАМОВИЋ

Београд на мапи Европе
Отварањем Прокопа Београд се 
враћа на мапу железница Европе
Зорана Михајловић, потпредседница владе

СТАНИЦА
ПРОКОП

45.000
КВАДРАТА

10
КОЛОСЕКА

6
ПЕРОНА

105
БГ ВОЗОВА ДНЕВНО 

ПРОЂЕ КРОЗ СТАНИЦУ

30
ТЕРЕТНИХ ВОЗОВА 
ДНЕВНО САОБРАЋА

Следећа фаза - изградња станичне зграде и путева
Наредна фаза укључује изградњу станичне зграде, 

саобраћајног и путничког прилаза са аутопута Е-75 и ободних 
градских саобраћајница, као и пратеће инфраструктуре. 
Такође, предвиђено је да се  на плочи подигне горњи спрат 
станице на коме ће се налазити комерцијални и други садржаји 
површине више од 100.000 квадратних метара.

25,8
МИЛИОНА ЕВРА 

ЈЕ ВРЕДНОСТ 

РАДОВА

ИСТОРИЈАТ ГРАДЊЕ ПРОКОПА

17. фебруар 1971. усвојен пројекат градње 
3. децембар 1976. почели радови на изградњи 
1977-1978. изграђени најнеопходнији колосеци 
1978. Градња прекинута 
1996. Настављени радови 
2001. Обустављени радови 
2010. Изфрађени 5. и 6. колосек 
3. децембра 2014. отпочели радови прве фазе 
реконструкције 
26. јануара 2016. отворена потпуно обновљена станица

1976. година

2016. година„НА СТАНИЦИ СМО КА ЕВРОПИ 
КАШЊЕЊА НЕЋЕ БИТИ”
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Потребна сарадња
Сарадња у сфери саобраћаја је 
апсолутно реална, корисна и 
потребна за Србију и Русију
Александар  Чепурин, амбасадор Руске федерације

ПРОМОЦИЈА РУСКИХ ГАРНИТУРА

 Потпредседница Владе Србије 
и министарка  грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре проф. 
др Зорана Михајловић  пустила 
је 12. фебруара  у саобраћај нови 
руски дизел-моторни воз који  
саобраћа на линији Београд-Вршац

РЕФОРМЕ

Ефикасне железнице уз 
подршку ММФ-а

Реструктурирање Железница 
Србије, капитални инфраструк-
турни пројекти, реформа ката-
стра и тренутни статус пројекта 
рехабилитације путева у Србији 
теме су  о којима је потпредсед-
ница Владе Србије и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре, проф. др Зорана 
Михајловић, разговарала 25.фе-
бруара са Мисијом Међународ-
ног монетарног фонда (ММФ) 
коју предводи Џејмс Руф.
„Са ММФ-ом смо кренули у ре-
форме да бисмо добили ефика-
сне железнице пре свега инве-
стирањем у инфраструктуру и 
повећањем ефикасности“, изја-
вила је Михајловић новинарима 
по завршетку састанка. 
Она је истакла да су реформе 
овог система након поделе пре-
дузећа на добром путу, да је 
отворено тржиште за карго пре-
воз те да ово предузеће сада по-
слује без субвенција, да је први 
пут направљен попис имовине 
железница, те да је следећи ко-
рак смањење броја запослених у 
сва четири предузећа Железница 
Србије за шта су усвојене систе-
матизације.
Михајловић је на састанку ис-
такла и да је плаћање рачуна за 
струју постало редовније, што се 
раније замерало Железницама 
Србије те да ће се нека од заоста-
лих дуговања овог предузећа на-
мирити продајом вишка имовине 
Железница.
Она је информисала делегацију и 
дај е продаја карата у железници 
од почетка реформи порасла 15 
одсто а да се тражи модел како 
ће се, у договору са локалним са-
моуправама, финансирати линије 
које нису исплативе.
„Реформе теку по плану и све што 
је договорено до сада је и урађе-
но“, рекла је Михајловић. 
Мисија ММФ-а интересовала се о 
процесу пројекта модернизаци-
је пруге Београд-Будимпешта за 
коју је речено да је шанса Срби-
је за извоз робе пругом, али и о 
плановима за изградњу аутопута 
Ниш-Мердаре о чему се разгова-
рало и у Лондону на Инвестици-
оном самиту Западног Балкана 
почетком недеље.
Извор: Министарство гра-
ђевинарства, саобраћа-
ја, и инфраструктуре

Михајловић је са амба-
садором Русије Алек-
сандром Чепурином 

и представницима српских и 
руских железница путовала 
новим возом од Београда до 
Вршца. 

-Лепо је путовати од Београ-
да до Вршца новим, удобним и 
чистим возом, али је лепо ре-
ализовати и све пројекте који 
су започети и нису у потпуно-
сти реализовани.  

Четири нова воза су овде, 
од којих ће два саобраћати 
на прузи Београд-Вршац, а 
друга два на линијама Зрења-
нин-Кикинда и Београд-Зре-
њанин, рекла је Михајловић  у 
обраћању новинарима у стани-
ци Вршац.

-Набавка 27 возова обухва-
ћена је реформама које Вла-
да Србије спроводи у области 
саобраћаја.   Циљ наше Владе 
је да имамо модернизоване и 
рехабилитоване пруге. Наш 
задатак је и да станичне згра-
де буду чисте, возови одржа-
вани, а пре свега, да долазе и 
одлазе на време. Очекујем да у 
наредном периоду будемо још 
бржи и ефикаснији, казала је 
Михајловић. 

-Реализација руског креди-
та, који има пет анекса, запо-
чета је пре две године иако је 
узет пре више година. Анекси 
обухватају  рехабилитацију 

пруга и набавку нових возова. 
Један од пројеката је обнова 
Коридора  10, на северу,  на југу 
по три пруге, рехабилитација 
и реконструкција пруге Бео-
град-Бар, а ради се и други ко-
лосек пруге Београд-Панче-
во. Рок за реализацију руског 
кредита је 2017. година, али ће 
због неефикасности раније 
надлежних, тај рок бити мало 
продужен. Захваљујући овом 
кредиту,  до краја 2017. године, 
биће реконструисано преко 
150 километара пруге и укљу-
чено у саобраћај  27 нових во-
зова, навела је Михајловићева 
и додала да је тренутна вред-
ност пројеката који се реализу-
ју у оквиру српских железница 
више од 1,5 милијарди евра 
не рачунајући модернизацију 
пруге Београд-Будимпешта, а 
укупна вредност инвестиција 
за обнову железнице износи 2,5 
милијарди евра.

Михајловић је истакла да је 
задатак директора железнич-
ких предузећа да буду веома 
ефикасни у реализацији кре-
дита  како би  за пет година 
могли да се похвалимо  пруга-
ма које имају просечну брзину 
од најмање 120 километара на 
сат и да се  још увек не може-
мо поредити  са европским 
железницама, јер је брзина на 
српским пругама свега  40 ки-
лометара на сат. 

Михајловић је, такође, под-
сетила да су руске трупе некада 
кренуле у ослобађање Београ-
да, управо из Вршца и рекла да 
је партнерство са Руском феде-
рацијом данас не само тради-
ционално пријатељство, већ и 
сарадња у привредним актив-
ностима и пословима, посебно 
у реализовању пројеката из 
области саобраћаја.

-Имамо огромне потенци-
јале за сарадњу у области са-
обраћаја која је напредовала, 
али није у потпуности иско-
ришћена, рекао је амбасадор 
Руске федерације Александар  
Чепурин. Сарадња у сфери са-
обраћаја је апсолутно реална, 
корисна и потребна за Србију и 
Русију и даје велики допринос 

нашим привредама и бољем 
животу наших људи, ка-

зао је Чепурин и истакао 
хуманитарну димензи-
ју  руских железница 
које осим  изградње  
нових пруга пружају и 
помоћ школама које се 

налазе поред пруга.
-Руске железнице посвећују 

посебну пажњу реализаци-
ји пројеката у Србији који су 
потписани у присуству пред-
седника наших држава. Са 
задовољсвом истичем да ми 
то данас чинимо у складу са 
уговореном динамиком, ре-
као је први потпредседник Ру-
ских железница Александар 
Сергејевич Мишарин и додао 
да руски стручњаци актив-
но учествују у обуци српских 
стручњака што ће у будућно-
сти повећати квалитет њихове 
квалификације. 

Из руског кредита за модер-
низацију српских железница  
100 милиона долара издвојено 
је за набавку 27 нових дизел-
-моторних возова (серије 711) 
руског произвођача „Метро-
вагонмаша“. Реч је о возовима 
који саобраћају на неелектри-
фицираним пругама, у локал-
ном и регионалном унутра-
шњем саобраћају. 

Т. МЛАДЕНОВИЋ

Стигло осам возова

“Пруга” сазнаје да су у међувремену стигла још четири 
воза, од којих су два већ укључена у саобраћај. Динамиком 
је предвиђено да се до краја 2016. испоручи још 18 возова, а 
последња гарнитура требало би да стигне у јануару 2017. године.   
Реч је о савременим, климатизованим возовима, чији је 
капацитет 246 места (120 за седење и 126 за стајање) и брзина 
100 км/сат (пројектована брзина 120 км/сат). Гарнитуре имају 
и места за бицикле, вакуум тоалете, али и места прилагођена 
особама са посебним потребама. 
Прошле године на релацији Београд Дунав станица - Вршац 
превезено је око 250 хиљада путника, чему поред квалитета 
услуга и редовитости превоза на овој релацији свакако 
доприносе и конкурентне цене (повратна возна карта 512 
динара) у односу на друмски саобраћај.

Џејмс Руф

ВОЗОВИ 
ПУШТЕНИ У 
САОБРАЋАЈ
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«ПРУГА» - БРЕНД И СИМБОЛ 
СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

Поштовани читаоци!
„Пруга“, информативни лист 

„Железница Србије“ и српских же-
лезничара, 23. фебруара прослави-
ла је 50. рођендан.

На тај дан 1966. године, пре пола 
века, изашао је први број листа 
„Пруга“. Најпре само као службено, 
врло брзо „Пруга“ је постала ин-
формативно гласило српских же-
лезница.

У протеклих пет деценија об-
јавили смо 1058 бројева „Пруге“, у 
укупном тиражу од око 16 милиона 
примерака, око 20 хиљада  новин-
ских страница, преко 100 хиљада 
новинарских шлајфни текста и 
више хиљада фотографија.

Као актуелни хроничар српских 
железница, „Пруга“ је бележила 
ООУР-е, СОУР-е и Радничке саве-
те, самоуправљање, па различите 
реорганизације, реализоване или 
само измаштане пројекте, мно-
гобројне штрајкове и синдикате, 
нове пруге и возове, железничке 
судбине, удесе и несреће, састанке, 
Скупштине и Управне одборе, рад-
не успехе и подвиге, ратове, желе-
зничке композиције среће и туге, 
промоције и победе, неретко и 
сами стварајући медијске догађаје. 
Били смо сведок и активан учесник 
и највећих пословних успеха и рад-
них победа и најтежих тренута-
ка железнице.  

Новинари нашег листа предано 
су обављали свој посао, уз истовре-
мено пуно поштовање према ком-
панији у којој раде. Бележећи пером 
и сликом сваки тренутак желе-
зничке стварности, представља-
ли смо истинско гласило и извор 
информација свих железничара у 
Србији, стекавши озбиљним, од-
говорним и професионалним изве-
штавањем и ангажовањем углед 
међу запосленима, али и изван овог 
саобраћајног система, одавно пре-
вазишавши границе обичног, фа-
бричког гласила.

Сведок и учесник 
железничке стварности

Често смо критиковали и били 
критиковани. Замерано нам је по-
некад да улепшавамо железничку 
стварност, а свих ових деценија 
„Пруга“ је управо афирмисала оно 
што је најбоље и најпозитивни-
је на железници, као пример како 
треба радити и стварати бољу и 
лепшу железницу.

Такви какви смо, „Пруга“ је да-
нас међу ретким корпоративним 
(или, како се то раније говорило 
„фабричким“) листовима који још 
увек излазе. 

И након свих ових година, чини 

се да пред „Пругом“ никада није 
стајао већи и озбиљнији профе-
сионални изазов него данас. Од 
10. августа прошле године, српске 
железнице први пут у 131 годи-
на дугој историји организационо 
више нису једна компанија. Уместо 
тога, имамо четири железничка 
друштва као самосталне компа-
није, које чине железнички сектор 
у Србији. Истовремено, држава 
Србија као никада до сада покрену-
ла је велики и свеобухватан процес 
модернизације српских железница, 
инвестирајући у нове пруге и возове 
око милијарду и по евра.

Реформа и модернизација желе-
знице један су од највећих и најва-
жнијих циљева државе Србије и за-
датак целог железничког сектора  
у годинама које су пред нама.

Истовремено, 17 хиљада српских 
железничара и још неколико пута 
толико чланова њихових  породи-
ца  помно и са доста неизвесности 
прати све што се догађа, свесни да 
од тога зависи њихова егзистен-
ција и судбина.

Нова реформа улога – 
обједињавање железнице

Како ће се утврђивати вишак 
запослених, могу ли новооснована 
железничка друштва самостално 
да раде и зарађују за плате, хоће 
ли бити продаје, када ће на српске 
пруге стићи инострани операте-
ри, колико ће још дуго држава хте-
ти и моћи да помаже железници, 
шта ће бити са запосленима на 
пругама које се буду укидале? Ово су 
само нека од питања која муче све 
железничаре и на која они очекују 
одговоре.

На сва та питања и недоуми-
це „Пруга“ ће у наредном периоду 
тражити објашњења и наћи од-
говоре.

Иако организационо у „Желе-
зницама Србије“ ад, лист „Пруга“ 
предвиђен је од стране Министар-
ства као информативни центар 
целокупног железничког сектора. 
На тај начин „Пруга“ обједињује 
информације из све четири желе-
зничке компаније. Управо „Пруга“ 
је препознатљив начин да се же-
лезнички сектор прикаже као по-
словна целина, јер само све четири 
компаније заједно могу успешно 
реализовати процес реформе, као 
и свеобухватну модернизацију овог 
саобраћајног система.

„Пруга“ ће у наредном периоду 
понудити железничарима у Срби-
ји, ма у којој компанији радили, све 
информације које их занимају, било 
да је реч о деловању целокупног 
железничког сектора, вестима 
из других железничких друшта-
ва или интерним активности-
ма друштава у којима раде, као и 
друге садржаје од значаја за овај 
целокупан сложен техничко-тех-
нолошки саобраћајни систем. Ре-
алним похвалама свему напредном 
и успешном, али и критичким но-
винарским другачијим виђењима, 

„Пруга“ ће се и у новим условима си-
гурно изборити за додатно пове-
рење свих железничара, али и шире 
јавности.

Истовремено, као гласило свих 
железничара у Србији, „Пруга“ ће 
и у наредном периоду настављати 
железничку историју и традицију.

Пред редакцијом листа зато је 
данас изузетно важан и одговоран 
професионални задатак и изазов. 
Не треба нико да сумња да ћемо на 
прави начин, успешно одговорити 
захтевима новог времена.

Ко и зашто неће „Пругу“?

На жалост, појединци на желе-
зници не желе или не умеју да увиде 
значај информисања, поготово у 
огромном и територијално рас-
прострањеном систему, какав је 
железнички. До информација но-
винари „Пруге“ све теже стижу.  
Чак по први пут, истина за сада 
више дискретно, има и појединач-
них  идеја да „Пруга“ баш и не мора 
да излази. Не желимо да поверује-
мо да се иза таквих идеја крију на-
мере да се неки делић железничке 
истине прикрије од запослених или 
иза њихових леђа „провуку“ одлуке 
битне за њихову судбину. Не разу-
мејући потребу свих железничара 
да имају правовремене, истините 
и тачне информације о железнич-
ком сектору и без и једне чињени-
це, неадекватним аргументима 
покушавају да доведу у питање 
даље постојање „Пруге“ и оспоре 
новинарски рад на железници. 

А где су ту потреба и интерес 
железничара?!

Као да неки заборављају да је ве-
ћина нас још увек на буџетским 
субвенцијама, а самим тим и све 
наше активности, укључујући и 
„Пругу“, у складу са потребом да се 
реализују програмски задаци доби-
јени од Владе Србије и ресорног Ми-
нистарства.

Нова страница 

Ако је о трошковима реч, имало 
би се и ту што шта разговарати...
Неки очито не схватају да се у же-
лезничкој плесној дворани данас 
свирају другачији тонови, па још 
увек покушавају да играју по ста-
рим тактовима...

Ми мењамо начин размишљања 
и све више размишљамо и радимо 
комерцијално. Можда и то  неко-
ме смета...„Пруга“ је данас све ин-
тересантнија оглашивачима, као 
врста „улазнице“ на железнички 
подијум, а припремамо и нове про-
јекте са циљем да зарадимо барем 
динар више. 

Али, „Пруга“ другу железницу 
нема и искрено ћемо се, свим сред-
ствима и снагама борити и избо-
рити да наше пруге и возови буду 
брзи и модерни, а компаније успе-
шне.  

„Пруга“ отвара нову страницу 
железничког инфорисања.

 Па, ко разуме – схватиће!

Пише:
НЕНАД  СТАНИСАВЉЕВИЋ

директор Медија центра 
„Железница Србије“ ад

Потпредседница српске Владе Зорана Михајловић:

Реформисање „Железница” неће 
угрозити права радника
Реформисање "Железница Србије" неопходно је 
због будућности компаније и  свих њених запосле-
них, али права радника у том процесу ни на који 
начин неће бити угрожена и нико неће напустити 
предузеће без отпремнине, каже потпредседница 
Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић по-
водом различитих тумачења процеса рационали-
зације у српским железницама.
“Да би "Железнице" постале модеран и ефикасан 
систем какав сви желимо, број запослених мора 
бити усклађен са реалним потребама пословања. 
Сигурно је да ће за неколико година на железници 
бити мањи број запослених него данас, али је исто 
тако сигурно да ниједан радник неће напустити 
предузеће без социјалног програма и да то нису 
договорили Влада и синдикати”, каже Михајловић.
Она истиче да реформу "Железницa" ништа не 
може да заустави, јер без њих нема ни оздравље-
ња компаније која представља један од највред-
нијих ресурса државе и која тренутно реализује 
пројекте вредне 1,5 милијарди евра. 
Потпредседница Владе подсећа да је свака, па и 
најмања одлука у том процесу резултат договора 
више министарстава, укључујући ресоре саобра-
ћаја, финансија, привреде, рада и социјалне по-
литике, синдиката у “Железницама“, као и међуна-
родних финансијских институција.
Зорана Михајловић изјавила је да се реформа срп-
ских железница одвија по плану и да ће у наред-
них пет година морати да оде око шест хиљада 
радника, а у првој години око две хиљаде. Она је 
истакла да железнице чека рационализација броја 
радника и да су сва четири железничка предузећа 
донела нове систематизације, које су направљене 
према стварној потреби.

Годишње истраживање „Новинар – ваш пријатељ“

Железница – најкомуникативније јавно 
предузеће у Србији
„Железнице Србије“  биле су најкомуникативније 
у Србији током 2015. године, у категорији јавних 
предузећа. 
То је показало традиционално годишње истражи-
вање под називом „Новинар – ваш пријатељ“, које 
већ петнаест година реализује Агенција за односе 
с јавношћу, маркетинг, консалтинг и истраживање 
„ПРАГМА“.
Ова агенција на крају сваке календарске године 
реализује истраживање ставова новинара нај-
релевантнијих београдских гласила о квалитету 
односа са медијима и односа са новинарима при-
вредних и непривредних организација и јавних 
личности у Србији.
Жири „седме силе“, састављен од триста новинара 
најважнијих српских медија, анализира квалитет 
односа са медијима организација и јавних лич-
ности у више категорија: друштвене привредне 
организација, приватне компаније, установе кул-
туре, спортске организације, хуманитарне и друге 
невладине организације, државне институције, 
политичке организације, најбоље прес кконфе-
ренције и најбољи прес материјали.
Оваква оцена колега из најзначајнијих домаћих 
средстава информисања свакако представља 
велико признање за Медија центар „Железница 
Србије“ ад, као организациони део српских же-
лезница, задужен управо за односе са јавношћу 
и сарадњу са медијима, у којем се припремају са-
општења, одговори новинарима, конференције за 
медије, као и медијски догађаји, укључујући пре-
зентације и промоције.
„Железнице Србије“ су и протеклих година биле 
у овој анкети похваљиване у категорији привред-
них организација, али су сада по први пут прогла-
шене и најбољим.
Признање је тим значајније, јер је 2015. за српске 
железнице била година великих организационих 
реформи и реализације најзначајнијих пројеката мо-
дернизације инфраструктуре и возних средстава.
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Редакција „Пруге“ је 23. 
фебруара, скромно обе-
лежила велики јубилеј 

- пола века од изласка из штам-
пе првог броја овог листа. Пет 
деценија није мало, а за то вре-
ме „Пруга“ је била и остала вер-
ни пратилац дешавања у же-
лезничком систему Србије или 
боље рећи хроничар збивања 
у свим сегментима живота и 
рада железнице. У њеним бро-
јевима сажета је полувековна 
историја српских железница.

Оним што је на својим стра-
ницама доносила, у потпуности 
је оправдала своју улогу. Желе-
зничаре Србије, пре свега, а и 
ширу јавност упознавала је са 
пословном политиком преду-
зећа, плановима и напорима у 
развоју железничког система. 
Разноликошћу садржаја ин-
формација, користећи разли-
чите жанрове новинарског из-
ражавања, „Пруга“ је показала 
да „Железнице Србије“ не чине 
само возови и пруге, већ да је 
то систем разноликих вредно-
сти, у којима централно место 
заузима човек са свим манама 
и врлинама, радостима и тра-
гедијама, успесима и падовима. 

Лист је, осим благовременог 
информисања железничара о 
пословној политици предузе-
ћа, пратио и сачувао од забора-
ва градитеље стотине и хиљаде 
километара колосека, писао о 
неимарима који су градили мо-
стове, пробијали тунеле, поста-
вљали доње и горње стројеве 
са свим пратећим и неопход-
ним елементима, од контактне 
мреже до сигнализације, теле-
фоније и телеграфије. На стра-
ницама „Пруге“ овековечене 

су многобројне радне победе 
железничара, који су увек били 
на висини задатка и делили 
судбину државе. Писано је о 
подвизима многих железнича-
ра, али и о трагедијама које су 
се догађале на нашим пругама. 

Из богатог времеплова „Пру-
ге“ поменућемо само неке 
вредности по којима су српски 
железничари препознатљи-
ви. Одговорно су извршавали 
све обавезе које им је држава 
наметала. Њихова велика вр-
лина огледа се и у хуманости 
и солидарности. По процен-
ту добровољног давања крви 
српски железничари далеко 
су изнад развијених европских 
земаља. Наш лист пратио је 
њихове акције, али и писао о 
многим солидарним акцијама 
српских железничара. Стигли 
су да помогну угроженима од 
поплава, земљотреса и других 
непредвиђених и ванредних 
догађаја. Притицали су у по-
моћ и колегама да саграде по-
родичне домове, као и другим 
случајевима. „Пруга“ је писала 
о болесној и угроженој деци и 
организовала акције прику-
пљања помоћи, које су биле са 
запаженим ефектима. 

Посебна пажња посвећива-
на је Заводу за здравствену за-
штиту железничара Србије и 
раду железничких амбуланти 
широм земље. Стручни савети 
запослених у Заводу, објавље-
ни на страницама „Пруге“, у 
значајној мери су помогли очу-
вању здравља железничара, 
али и свима који користе услу-
ге ове здравствене институци-
је.  

Након промене друштве-

ног система у Србији, у про-
цесу транзиције и неопходне 
трансформације железничког 
система уз смањење броја за-
послених, реално и благовре-
мено представљајући потезе 
предузећа и државе, „Пруга“ је 
целовитим информацијама до-
принела да се избегну озбиљ-
нији потреси и поред резова 
око смањења броја запослених. 

Развој технике и технологије 
омогућио нам је да сваки број 
„Пруге“ у целости објављујемо 
и на сајту „Железница Срби-
је“ и све је више оних који наш 
лист прате и на овај начин. И 
поред тога штампање „Пруге“ 
незаменљиви је вид информи-
сања железничара имајући у 
виду њихов низак социјални и 
економски стандард. У услови-
ма када су зараде на железни-
ци испод републичког просека, 
када већина железничара једва 
саставља крај с крајем, далеко 
је од могућности набавке ра-
чунара, па им је лист „Пруга“ у 
штампаној форми једини вид 
целовитог информисања о до-
гађањима у њховој фирми. 

Оснивач листа „Пруга“ и сва 
пословодства српских желе-
зница која су подржавала њено 
излажење током пола века, 
били су свесни значаја инфор-
мисаности радника, поготову 
у овако великом систему, јер 
неинформисани могу бити по-
дложни манипулацијама. 

Од трансформације српских 
железница у четири друштва, 
након 10. августа 2015. године, 
„Пруга“ се, као део Медија цен-
тра, организационо нашла у са-
ставу „Железница Србија“ а д.                                                                                        

ЂУРА ЛАЗИЋ

ПОВОДОМ ВЕЛИКОГ ЈУБИЛЕЈА ЛИСТА „ПРУГА“

ПОЛА ВЕКА 
информисања 
железничара

Четвртак, 24. март 2016. Четвртак, 24. март 2016.

ТРАДИЦИЈУ ЖЕЛЕ-
ЗНИЧКОГ НОВИНАР-

СТВА НЕ ТРЕБА ПРЕКИДАТИ
Све ове деценије, у којима је са-

дрзано и 35 година мог радног века, 
“Пруга” је, професионалним и правореме-

ним информисањем железничара и шире јавности, 
доприносила функционисању и пословању 
железнице. Основни стандард није се ме-
њао: истинита, објективна реч. 
Простор на страницама листа имали су и 
радници широм мреже пруга који су писа-
ли о свему што је актуелно и важно у њихо-
вој средини.
Зато традицију железничког новинарства, 
дугу пола века, не треба ни прекидати 

ни занемаривати, без обзира на промене 
у друштву и привреди.
Честитам јубиларну годишњи-
цу.

СМИЉКА НОВАКОВИЋ

ИСПИСАНО 
ПОЛА ВЕК А 

СРПСКИХ
ЖЕЛЕЗНИЦА

Пола века трајања “Пруге” 
најбоље објашњава ва-
жност коју је тај лист имао 
за многе генерације желе-
зничара, будући да је била 
тачан, поуздан, а понекад 
и једини извор њиховог 
информисања о актуел-
ним темама и догађајима у 
предузећу. Текстом и фото-
графијом, она је свих ових 
50 година пратила стање и 
новости у железничким де-
латностима, извештавала 
о раду и одлукама управ-
них органа, бележила до-
гађаје на терену, писала о 
вредним и заслужним по-
јединцима, о железничким 
породицама, о култури и 
спорту. Бројне теме биле 
су посвећене зарадама, 
активностима синдиката, 
реорганизацијама… Тако је 
на страницама овог листа 
исписано пола века исто-
рије српских железница, 
док је кроз различита ис-
траживања и рубрике, по-
глед у историју ишао много 
даље.
Редакцији “Пруге” чести-
там јубилеј и желим још 
пуно успешних година!
Срдачно, бивши новинар 
“Пруге”

ЗДРАВК А БУБРЕШКО

БИЛА САМ ДЕО „ПРУГЕ“
Мало је новина у Сбији, чак и оних са много 
већим тржиштем и извором финансирања, 
које излазе 50 година. Пола века је веома дуг 

период и за живот човека. 
Лист „Пруга“ је управо обележила пет деценија постојања, 

изузетно значајан јубилеј, вредан сваког респекта. 
Правити новине које су са нестрпљењем чекане на „терену“, 

али које су врло детаљно читали и ван желе-
знице, није био никада лак посао. Требало је 
одупрети се утицају, малих и великих, бити 
свој и борити се да садржи што више правих 
информација. 
„Пруга“ је делила судбину такозваних фа-
бричких новина и морала да се доказује да 
као и велики медији може да буде  итекако 
права новина. А била је. 
Транзиција је прогутала већину фабричких 

новина (и не само њих). „Пруга“ је опстала. Није било лако и 
сигурно неће бити лако ни убудуће. 
Поносна сам што сам била део „Пруге“. Верујем да ће бити ра-
зумевања и да ће „Пруга“ и убудуће непосредно доприносити 

успешном информисању и афирмацији посло-
вања железничког система, без обзира како 
железница организационо изгледа. 

СТАНИЦА ЗДРАВКОВИЋ

“ПРУГА” ЗАСЛУ ЖУЈЕ 
ИСКРЕНЕ ЧЕСТИТКЕ 

 „Пруга“ је била и остала лист једне одређене 
„циљне групе“ читалаца – железничара - са пре-

васходним интересовањем за оно што се збива у 
предузећу. По мом мишљењу, није се могла избећи 

чињеница да железничаре у принципу интересује и све оно 
што интересује људе уопште, па сам, као главни и одговорни уред-

ник, настојао да се, колико су то околности дозвољавале, шири „тематско 
поље“ извештавања, покретањем нових рубрика, као и тема и информаци-
ја из других области интересовања  железничара. Тако је, на пример, „Пруга“ 

настојала да представи железничаре уметнике (пе-
снике, сликаре, вајаре, писце афоризама), спотисте, 
проналазаче, редовне даваоце крви  и друге. То се 
најбоље могло видети у празничним бројевима „Пру-
ге“ из тог периода. Драго ми је што се са таквом прак-
сом наставило уз увођење нових рубрика, јер животне 
теме интересују железничаре.
Од почетка сам инсистирао на томе да новине излазе 
редовно, на утврђеном броју страна, да буду рубри-
циране, да се - у датим околностима – железничари 

што објективније информишу како о ономе што се догађа у предузећу тако и 
одлукама које се – кад је реч о пословању, финансирању, инвестицијама и 

другом – доносе на републичком нивоу. 
Верујем да се, уз мало добре воље, може наћи основ да „Пруга“ – као 

гласило једног великог и реформисаног државног система остане 
и у новим околностима, уз, наравно, тематско прилаго-

ђавање тим околностима. При том имам на уму и да 
колектив редакције чине млађи људи. Педесетого-

дишње искуство „Пруге“ не треба олако „баци-
ти у воду“ и заслужује искрене честитке. 

СЛОБОДАН ВОЈИЧИЋ

50
година је 
прошло од 
изласка првог 
броја листа 
„ПРУГА”

23.
фебруара 1966. 
године изашао 
је први број 
листа „ПРУГА”

Уредници „Пруге”
Први главни и одговорни уредник био је Никодије 

Миловановић. За стварање концепције листа и развој 
информисања на железници најзаслужнији су Зоран Ђорђевић, 
као и Јован Пуалић (који на жалост није више међу живима).  
Пругу су уређивали, свако остављајући свој својеврсни печат 
у листу, и Владимир Поповић, Чедомир Луковић, Весна 
Петрашков, Ненад Станисављевић, Слободан Војичић, Дивна 
Лазић и Ђура Лазић. Сада новинарски тим „Пруге“ предводи 
Татјана Младеновић.

Тираж - 16 милиона
Први број листа „Пруга“ изашао је 23. фебруара 1966. године.  

У почетку су у њему објављиване само одлуке органа 
управљања, да би након неколико година „Пруга“ постала право 
информативно гласило железничара Србије. 
У претходних педесет година „Пруга“ је обављена у укупном 
тиражу од око 16 милиона примерака, а око 50 новинара 
и сарадника написало је и објавило преко 50 хиљада 
новинарских шлајфни и преко 20 хиљада фотографија.
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ПОРОДИЧНИ ЛИСТ
На железници радим пуних 29 година и редовно чи-

там „Пругу“ мада сам се са овим листом срео много ра-
није, пре него што сам почео да радим. 

 „Пруга“се одувек читала у нашем дому и била наш 
породични лист. Ја сам четврта  генерација железнича-
ра. Када сам био дете, мој отац Иван који је био маши-
новођа, сваки број  доносио је кући. Моја ћерка Нина 
која студира Високу железничку школу наставља желе-

зничку традицију и такође, детаљно прочита сваки број „Пруге“.
Редовно снабдевам велики број железничких пензионера  из мог комшилука „Пру-

гом“ и увек се тражи број више.
Надам се да ћемо наставити дугогодишњу пословну сарадњу, јер је „Пруга“ кроз 

своје текстове увек пратила рад моје организационе јединице,каже Горан Добови-
шек, стручни сарадник за одржавање зграда и осталих средстава из Секције за вучу 
возова „Србија Карго“

Г О Д И Н А

ЛИСТ ПРУГА

УМЕТНОСТ НА СТРАНИЦАМА „ПРУГЕ“
Удружење уметника Железница Србије честита редакцији информатив-

ног листа „ Пруга“ педесетогодишњицу излажења и изражава наду да ће 
лист и у будућности успешно информисати железничаре и ширу јавност о 
актуелним догађајима у оквиру железничког саобраћаја, културе и спорта 
међу железничарима. Од оснивања Удружења уметника Железница Србије 
„Пруга“ је била уз нас и мало је бројева у којима није било информација о  
активности железничара уметника. Посебно истичемо успешно предста-
вљање појединаца кроз опис послова које обављају у оквиру „Железнице 
Србије“ и активности у области сликарства, вајарства, поезије, афоризама, 
музике и уметничке фотографије, којима се баве у слободном времену.

Имајући у виду реорганизацију „Железнице Србије“ и значај шире-
ња културе међу железничким радницима, надамо се да ће „Пруга“ и 
даље излазити два пута месечно и бити доступна већини железничара.                                                                                                         
 Божидар Витас 

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ „ПРВЕ РУКЕ“
Лист „Пруга“ има дугу традицију и врло је читан 

међу железничарима. Пет деценија излажења 
јубилеј је за поштовање. То је једино гласило из 
којег смо до сада могли добити информације из 
прве руке о дешавањима на нашим железница-
ма. Посебно пратим текстове о железничарима 
на терену, нарочито мојим колегама из других  
ЗОП-ова широм Србије. Иако су српске железнице 
подељене на четири нова друштва, сматрам да 
„Пруга“ треба и даље да излази и да пођедна-

ко  пише о свима. Тиме ћемо имати комплетније информације  са терена. Треба 
имати у виду да већина наших радника нема могућности да прати дешавања у 
предузећима преко интернета, па је штампано издање „Пруге“ од великог значаја 
за њих,  каже Ненад Костов, шеф Занатске     

       радионице ЗОП-а Панчево.

ВЕРУЈЕМ У ВАШ ОПСТАНАК
„Пруга“ је успела да  у ових 50 година буде хрони-

чар догађаја на железници. Као неко ко прати збива-
ња у свету новинарства, очекујем од редакције да и 
даље успешно и објективно извештава о збивањима 
на железници. Верујем да ће те, упркос проблемима 
и изазовима са којима се тренутно суочавате, и даље 
настојати да издајете лист и да покрећете важна пи-
тања која су од суштинског значаја за  железницу, али 
и нашу привреду. Нека критичка и објективна мисао 
буду и даље ваше новинарско начело.   

Редакцији листа „Пруга“ честитам на радном и 
стваралачком резултату за уложен труд од пола века и одштампаних више од 
1.000 бројева, са жељом да се сачува читалачко поверење свих железничара, 
али и нас новинара ван железнице који вам верују, истиче председница Синди-
ката новинара Србије (СИНОС) Драгана Чабаркапа.

Јубилеј листа ''Пруга''
ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН

Железнички лист ''Пруга'' траје пола века. Ваш јубилеј говори више од хиљаду речи. О чему год да 
сте писали, трудили сте се да будете информатор који ће свим железничарима користити, који ћемо 
заволети, без којег нећемо моћи. И тако деценијама, oд оног далеког фебруара 1966. до данашњих 
дана. Подсетио бих вас на неке објављене наслове: Железница велика развојна шанса Србије, Сећања 
на прошла времена, Велики број страних туриста, Висок комфор и повољне цене карата, Дете ''Пруге'' 
и железнице, Железница очима деце....

Готово да нема железничара у земљи који не зна за наш лист. У протеклих пет деценија писано је о 
свим важним догађајима на железници, па је ''Пруга'' оставила неизбрисив траг у српском новинар-
ству. Ни јубилеја листа не би било да објављени текстови нису прихваћени од стране наших читалаца 
– железничара. ''Пруга'' се чита у једном даху и зато наши железничари кажу: ''Један, али вредан''.

Говорим као читалац и сарадник листа: стекли сте углед и поверење широке читалачке публике. Мој 
први сусрет са ''Пругом'' десио се када сам био у основној школи, као трећа генерација железничара 

у породици. Отац, чувар пружног прелаза, доносио је примерак тек одштампаног листа. Сав срећан читао сам наглас деди, 
бившем пружном раднику. Колико предивних текстова је било испред мене. То осећање ме и данас води ка најлепшим ми-
слима. Поводом 45. година листа ''Пруга'' добио сам захвалницу за изузетан допринос у раду Редакције и развоју  листа.

Драге колеге, честитам вам овај значајан јубилеј – пет деценија постојања и рада. Сигуран сам да ће ''Пруга'' и у година-
ма које су пред нама информисати наше железничаре и путнике о свим битним и занимљивим догађајима. 

  Јовица Николић

ЖЕЛЕЗНИЦЕ БЕЗ „ПРУГЕ“ КАО ШИНЕ БЕЗ ПРАГОВА
“Пруга” је један од малобројних корпоративних листова опсталих у српској привреди. Када уз-

мемо у обзир чињеницу да “Пруга” без прекида излази пола века, онда, поштоване колеге, можете 
бити поносни што, уз „Поштански гласник“, стварате најстарији компанијски лист у земљи. 

“Пруга” је, пре свега, хроничар збивања и развоја српских железница. Баштини богату документа-
цију догађаја, информација и личности од значаја за развој српског железничког саобраћаја. И више 
од тога. “Пруга” је права ризница репортажа о људима који су градили и одржавали стотине киломе-
тара пруга у Србији и широм бивше Југославије, али и о значајним личностима везаним за судбину 
једне од највећих и најмногољуднијих компанија у Србији. “Пруга” представља и писану историју, не 
само од значаја за железнички саобраћај, него и привредни развој земље и политичке промене у њој. 

Нема сумње, као што је у прошлости делила судбину колектива чије је у исто време и интерно гласило, тако ће бити и данас када су 
економске прилике најтеже у нашој новијој историји. Али, када Железнице Србије не би имале “Пругу”, биле би исто што и шине без 
прагова. “Пруга” је медиј који информише и повезује не само запослене у компанији, него се попут концентричних кругова, шири на све 
људе заинтересоване за саобраћај и транспорт.

Честитамо велики јубилеј и желимо много успеха у будућем раду! 
Удружење новинара Србије (УНС), којем сте као еснафској организацији свих ових година указивали поверење, овом прили-

ком изражава вам захвалност и истиче да ће вам и даље бити поуздан партнер.  
Удружење новинара Србије (УНС)

 Нино Брајовић, генерални секретар

ВАЖНО ИНФОРМАТИВНО ГЛАСИЛО
Железнички пензионери придружују се честиткама 

поводом великог јубилеја листа „Пруга“ - педесет го-
дина од изласка првог броја. Најстарији железничари 
себе виде као најредовније читаоце овог гласила, јер 
је “Пруга” пружала потпуне, свестране и правовреме-
не информације о раду железничара и догађањима у 
„Железницама Србије“. Они су цео радни век провели 
на железници, па су и даље привржени железничком 
систему. “Пруга” им представља најчвршћу спону са 
својим предузећем, каже председник Главног одбора 
Савеза удружења пензионисаних железничара Србије 

Радисав Главичић.
-Железнички пензионери доживљавају „Пругу“ као заштитника права 

запослених и на побољшању њиховог положаја. Уз то, води рачуна о сло-
боди, једнакости, социјалној правди, хуманизму и солидарности. Мислим 
да је Медија центар „Железница Србије“ А.Д. кадровски и организационо 
оспособљен да оствари наведене послове и да реализује све планиране 
активности. Ми, железнички пензионери, сматрамо да треба очувати И 
неговати традиције, као што је штампање и излажење листа „Пруга“, јер, 
с обзиром на низак стандард, нисмо у прилици да набавимо и користимо 
компјутере ради информисања електронским путем. 

Свим запосленима у Редакцији “Пруге” честитамо јубилеј од изласка 
првог броја, са жељом да наставе и даље рад и да ће традиционални желе-

знички лист излазити два пута месечно, истиче Главичић.

Поводом великог јубилеја 
АФИРМАЦИЈА СПОРТА

Информативни лист 
„Пруга” веома је заслужан 
за јавно промовисање 
спорта на железници. Кроз 
своје текстове на спортским 
странама, новинари “Пруге” 
извештавали су о спортским 
активностима железничких 
радника на турнирима у 
организацији Заједнице 
железничких спортских 
клубова Србије, као и о 
учешћу наших железничара 
спортиста на такмичењима 
УСИК-а  (железничке спорт-
ске организације Европе и 
Азије), наводи генерални 
секретар ЗЖСКС Милан 
Бодирога.

- “Пруга” је годинама 
са ЗЖСКС учествовала 
у организовању акција 
проглашења најбољих 
железничких клубова и по-
јединаца, редовно пратила 
доделу признања најбољим 
железничарима спортисти-
ма, спортским клубовима 
и спортским радницима, 
као и доделу специјалних 
награда бившим олимпиј-
ским, светским и европ-
ским шампионима, који су 
поникли из железничких 
клубова. Тако је “Пруга” 
давала велики подстрек 
спортистима и допринос у 
афирмацији и презентацији 
сопрта на железници. У име 
свих железничара спор-
тиста новинарима “Пруге” 
честитам велики јубилеј 
поводом педесет година 
од излажења првог броја, 
истиче Бодирога.

ДУГОГОДИШЊА САРАДЊА 

Са листом „Пруга“ имамо изван-
редну сарадњу која је дугогодишња 
и планска. Веома је важно да су све 
акције добро планиране обострано. 
Истовремено, помажемо у хуманим 
ресурсима и у обезбеђивању пре-
вентивних информација радницима 
Железнице. У моментима кад нам је 
било потребно, сарадњом и заједнич-
ком организацијом радили смо  и на 
промовисању свести о здравственом 
животу железничара. 

Од срца честитамо 50. годишњи 
јубилеј и желимо Вам даљи успех на 
свим пољима рада, а то могу само 
професионалне екипе попут Вас. 

Ваш Завод за здравствену заштиту 
радника „Железнице Србије“ 

Директор Прим. др Владо Батножић 
 

БРОЈНЕ ЗАНИМЉИВОСТИ
Редовно читам „Пругу“ од 1982. годи-

не. Тада сам као железничар приправник 
радио у каменолому Словац. Сећам се да је 
ваш лист стизао на станицу у ограниченом 
броју примерака. Новине би се разграбиле 
за тили час. Заиста је био  подвиг  набавити  
тек издату „Пругу“. Читало се и „упијало“ 
апсолутно све, од првог до последњег 
слова. Узимао бих  лист  у једној станици, 
седао у машину и прелиставао га натенане 

у ТМД-у док чекам наређење за нови задатак. Мада сам ревносно пратио и 
остала штампана гласила, наш железнички лист ми је, ипак, био најинтере-
сантнији. За  34 године колико сам у железници, промакло ми је тек пет до 
шест бројева и то случајно. 

Додуше, сада све то изгледа много лепше. Квалитетнији су вам текстови. 
Будући да сам редован учесник традиционалних ЗОП-ијада, обрадујем се 
када прочитам да су моји Ваљевци остварили добар резултат у појединим 
спортским дисциплинама. Од како имамо нашег новинара овде, „Пруга“ 
нам је још занимљивија. Сада има неупоредиво више чланака о актив-
ностима ужичких, ваљевских, односно, пријепољских железничара. Чим 
изађе нешто пикантно о било ком железничару на барској прузи, одмах 
се чујемо телефоном да то  прокоментаришемо између себе. Драго ми је 
да сте прославили велики јубилеј- 50  година рада и непрекидних (штам-
паних) издања. Честитам вам од  срца на таквом успеху, али имам  једну  
велику замерку. Новине све ређе излазе, а када се коначно одштампају и  
расподеле,  нејчешће заврше у витрини шефа секције. Ми обични смртни-
ци  можемо само да продискутујемо шта смо од својих колега чули или 
евентуално  видели, каже  Миливој  Срећковић, возач ТМД у Секцији ЗОП 

Ваљево.

Зорица Стојановић, путнички благајник у железничкој станици Ниш
„ПРУГА ДА ОСТАНЕ НАША“

„Пруга“ је лист свих нас који данас радимо на прузи и крај ње и наша је обавеза да је сачува-
мо.  Сви ми, који сада радимо, ваш и наш лист смо затекли када смо на железницу дошли и о 
свим догађањима на железници сазнавали смо и сазнајемо управо из нашег гласила, а многи од 
нас су и као деца железничара учили прва слова баш из „Пруге“. Од Кабинета  генералног ди-
ректора до сваке пружне деонице и стражаре, домова наших колега у тешким ситуацијама, али 
и лепим поводима „Пруга“ је наша „прва рука“. Подсетићу на хуманитарну акцију покренуту баш 
из нишког дописништва „Пруге“, у којој је за веома кратко време, уз ангажовање свих других 
медија, сакупљено више од четири милиона динара неопходних за лечење ћерке нашег колеге. 
Све то даје нам право и обавезу да са поносом честитамо јубилеј „Прузи“, јер педесет година из-
лажења листа је чињеница која и радује и обавезује. Посебно ме радује што то могу да учиним 
ја, јер рођендан славимо истог дана. 

Пола века постојања и редовног излажења намеће нам обавезу да „Пругу“ у неким новим 
околностима сачувамо као заједничку тековину свих нас, а у функцији даљег развоја наших 
компанија и железнице у Србији у целини. Некада, у „ЖТП Београд“,  она је била предвиђена 

Колективним уговором, па би можда требало размислити о могућности да се такав члан нађе и у колективним уговорима све 
четири новоосноване фирме, чиме би „Пруга“, у интересу објективног информисања и даље остала заједнички лист железнице 
и свих железничара у Србији.

 Заједничко и обејктивно информисање свих нас на железници у овим временима важних дешевања, без обзира на фирму 
којој смо припали, свакако је један од основних предуслова да се тај посао приведе крају. На жалост, већ неко време осећа се 
одсуство нашег листа као основног и јединог поузданог извора информација које су за нас од животног значаја. Неизвеност 
која влада баш због недостатка правих и поузданих информација и те како утиче на сваки сегмент рада и на свакога од нас 
лично. На свима нама је да вас подржимо  и да за врло кратко време обезбедимо да „Пруга“ поново буде редовно међу нама, а 
на вама из редакције је да то оправдате.
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ВАЖНОСТ РЕГИОНАЛНОГ 
240

ЖЕЛЕЗНИЦА 
ОБУХВАТА

УИЦ

План Владе Србије је да 
железнице буду модер-
на компанија са разви-

јеном инфраструктуром и због 
тога смо покренули  у проте-
клој години, осим реформи и  
много пројеката  модерниза-
ције, реконструкције и рехаби-
литације пруга у вредности од 
1,5 милијарди евра, а са новом 
рехабилитацијом пруге Бео-
град-Будимпешта то је још бли-
зу милијарду евра. Ово је тек 
почетак, има још много да се 
уради, а осим реализације про-
јеката треба да размишљамо о 
свакој врсти могућих иноваци-
ја које можемо да применимо 
кад је реч о српским железни-
цама, рекла је министарка гра-
ђевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре проф. др Зорана 
Михајловић на оснивачком 
састанку Савеза за железничке 
иновације у Југоисточној Евро-
пи SEESARI, одржаног 27. јануа-
ра у Београду. 

Министарка је истакла и ва-
жност  регионалног  повезива-
ња, што показује и присуство 
60 учесника из 14 земаља на 
овом скупу,  као и могућност да 
се искористи положај Србије 
као транзитне земље.

-Влада је фомирала радну 
групу која има увид у посло-
вање новоформираних же-
лезничких друштава и кон-
тролише њихов рад, а затим 
следи израда Изјаве о мрежи. 
Наредне две године године, 
одредиће се које су линије 
профитабилне, следи отвара-
ње тржишта, а то укључује и 
локалне самоуправе. Држава 
ће ове и следеће године дава-
ти субвенције, осим за Србија 
Карго, али је тенденција да се 
сведу на најмању меру, а да се 

истовремено привуку путни-
ци и роба, како би се побољ-
шао положај железнице, ка-
зала је Михајловић.

Генерални директор УИЦ-а 
Жан Пјер Лубино  је исказао 
задовољство присуством ве-
ликог броја земаља учесница 
овог скупа, чиме је потврђен 
значај иницијативе за оснива-
ње оваквог савеза у региону 
Југоисточне Европе, а који ће 
оснажити улогу железнице.

-УИЦ је дом свих железни-
ца, обухвата 240 железница 
из преко 100 земаља, рекао је 
Лубино  и додао да ће развој 
железница омогућити  при-
вредни развој сваке земље, 
као и раст бруто друштвеног 
производа. Према његовим 
речима,  железница, због сво-
јих предности, пре свега ка-
пацитета и мање потрошње 
енергије, представља окосни-
цу савремене Европе. Кључ је 
да се обнови оно што постоји 
и да се инвестира у нове кори-
доре јер у региону Југоисточ-
не Европе железница има 
значајну улогу као стратешки 
мост између Азије и Европе. 
Тако би порука овог скупа 
била да железница гради мо-
стове, поручио је генерални 
директор УИЦ-а.   

Генерални директор  „Же-
лезница Србије” ад Мирослав 
Стојчић  је навео да су желе-

знице региона показале да 
могу направити савез који ће 
бити усмерен на реализацију 
заједничких циљева, а уједно 
могу бити пример и осталим 
железницама које нису чла-
нице савеза. Он је подсетио да 
су српске железнице у проце-
су реформи и да је у току ре-
ализација пројеката финан-
сираних из руског кредита, а 
очекује се и нова испорука ру-
ских гарнитура, као и вишеси-
стемских локомотива. Стојчић 
је, такође, указао и на значај 
пројекта  изградње станице 
Београд Центар која је недавно 
отворена, а гради из средстава 
кувајтског кредита. Кад је реч 
о вишковима запослених, он је 
казао да ће свако друштво ис-
казати своје вишкове, а они ће 
се решавати израдом социјал-
ног програма и преквалифи-
кацијом. Осим вишка запосле-
них, израдом деобног биланса 
исказаће се и вишак имовине, 
као и дуговања.

Формирање Савеза озва-
ничено је потписивањем Де-
кларације о намерама коју су 
потписали Жан Пјер Лубино, 
Мирослав Стојчић и Петер 
Верлич, директор Прометног 
института из Љубљане, који  је  
председавајући SEESARI групе 
при УИЦ-у.

Верлич је подсетио да је од  
прошле године, када је одржан 

припремни састанак за осни-
вање Алијансе, направљен 
Стратешки и Акциони план 
овог Савеза. 

-Наша визија је да постане-
мо важан играч у Југоисточној 
Европи, уз помоћ међународ-
них организација и финан-
сијских институција, рекао је 
Верлич и додао да овај реги-
он обухвата 45.000км пруга, 
којима се превози 147 мили-
она тона робе и 350 милиона 
путника. Због тога, акциони 
план издваја приоритетне 
циљеве као што су развијање 
мреже великих брзина, ула-
гања и нова решења у области 
путничког и робног превоза, 
ревитализацију регионалних 
пруга, унификацију технич-
ких стандарда и развој соци-
јалне компоненте, едукацију 
запослених и запошљавање 
младих, истакао је он.

Блаж Јеменшек из Промет-
ног института у Љубљани је 
објаснио да се СЕЕСАРИ савез 
који се заснива на добровољ-
ном партнерству и могу му 
приступити и железнице које 
нису из Југоисточне Европе у 
статусу посматрача. Главни 
органи су Генерална скупшти-
на, Управни одбор и Секрета-
ријат.

Поруке које су упућене са 
оснивачког састанка Савеза за 
железничке иновације у Југои-
сточној Европи су подстицање 
развоја будућности железни-
це, коришћење расположи-
вих фондова, постизање веће 
ефикасности и конкурентно-
сти железнице, стварање је-
динства железничке области 
и остваривање бржег протока 
људи и робе.  

ВЕСНА ГОЈИЋ ВУЧИЋЕВИЋ

Организатори и радно председништво
Оснивачки састанак SEESARI организовали су „Железнице 

Србије“ и Словеначке железнице, под покровитељством 
Међународне железничке уније УИЦ, а радно председништво 
чинили су Ненад Кецман, извршни директор „Железница 
Србије“ ад, Жељко Валентић из „Србија Воза“, Сајмон Флечер из 
УИЦ-а и Блаж Јеменшек из Прометног института из Љубљане.

УМРЕЖАВАЊЕ

Основан Кластер 
железница за југоисточну 
Европу
Оснивачка конференција Кла-
стера железница за југоисточну 
Европу одржана је  10. фебруара 
у Београду. Присуствовало је 18 
представника оснивача Кластера 
од преко 30 компанија, института 
и факултета из Немачке, Аустри-
је, Србије, Словеније, Хрватске и 
Босне и Херцеговине који чине 
ову организацију.
Кластер је, иначе, непрофитна 
организација чији је циљ умре-
жавање чланова на национал-
ном, регионалном и међуна-
родном нивоу. Иницијативу за 
њено оснивање дале су приватне 
компаније, које су и најбројније 
у њеном чланству, док сем дела 
Словеначких железница, ниједна 
национална државна железница 
још није чланица Кластера.
На оснивачкој конференцији 
усвојен је Правилник о раду Кла-
стера и  изабрани чланови пред-
седништва, које представља опе-
ративно тело ове организације. 
Осим председништва, Кластер 
има и Скупштину и пет сектора.
Организатор конференције била 
је Мрежа за пословну подршку 
(БСН), а присуствовали су пред-
ставници немачке амбасаде, 
аустријске спољно-трговинске 
коморе, представници „Србије 
Карго“, Дирекције за железнице 
и других иностраних и домаћих 
компанија, институција и факул-
тета.  В.Г. В.

ИЗГРАДЊА ДЕПОА

У Зрењанину ће бити депо 
за одржавање возова
У седишту Средњобанатског 
управног округа 15. марта ће 
бити потписан Протокол између 
Града Зрењанина и Железнице 
Србије за изградњу депоа у свр-
ху одржавања ових возова. Је-
дан од услова који Србија мора 
да испуни, за куповину 27 нових 
дизел возова, јесу овлашћени 
сервисери који ће бити смештени 
у нашем граду и Лапову", изјавио 
је начелник тог округа Душан Ши-
јан.
Најавио је, такође, да ће истог 
дана бити потписан и споразум 
Града Зрењанина и Јавног пре-
дузећа ''Инфраструктура желе-
знице'' о изградњи 1 700 метара 
пруге од Фабрике станице до ин-
дустријске зоне.
"На тај начин ћемо овај део гра-
да учинити још атрактивнијим. 
Потребно је напоменути да ће 
потписивањем протокола изме-
ђу Града Зрењанина, Општина 
Сечањ и Нови Бечеј од 15. марта 
бити обезбеђено субвенциони-
сање ђачких, пензионерских и 
радничких месечних карата", 
истакао је Шијан и уједно апе-
ловао на грађане да чувају ове 
возове, јер сваки поседује ви-
део надзор, а како је навео, 
свако ко учини било какву мате-
ријалну штету ће бити законски 
санкционисан.

ОСНОВАН САВЕЗ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНОВАЦИЈЕ - SEESARI

ПОВЕЗИВАЊА
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Инфраструктура „Желе-
знице Србије“ а.д.  до-
нела је Изјаву о мрежи 

за ред вожње за 2016. годину, 
која садржи информације о 
карактеристикама јавне же-
лезничке инфраструктуре за 
железничка предузећа и ин-
формације о условима присту-
па пругама. Сагласност на овај 
документ дала је Влада Репу-
блике Србије.

-Изјавом о мрежи дефи-
нисан је нов начин рада, то 
јест нов приступ од оног кон-
венционалног , класичног 
који је важио за вертикално 
оријентисано друштво „Же-
лезнице Србије“ ад. Сада је 

дошло до отварања тржишта 
где се са једне стране налази 
управљач инфраструктуре, 
а са друге корисници услуга, 
односно железнички прево-
зници, каже Марко Јеремић, 
директор Сектора за приступ 
железничкој инфраструктури  
Акционарског друштва „Ин-
фраструктура железнице Ср-
бије“ и додаје да то доводи до 
стварања уговорног односа, 
што значи примену тржишних 
услова пословања.То неминов-
но захтева промену приступа 
у односу на некадашњи начин 
рада, наводи он. 

Према Јеремићевим речима, 
захваљујући објављивању Из-

јаве о мрежи, ово друштво је 
добило Сертификат о безбед-
ности за управљање желе-
зничком инфраструктуром од 
Дирекције за железнице. Ина-
че, Изјава о мрежи резултат 
је вишегодишњег рада и овај 
документ је обрађиван кроз 
неколико пројеката техничке 
помоћи за реструктурирање 
железничких сектора у Србији.

Делови Изјаве о мрежи, 
осим карактеристика инфра-
структуре и услова приступа, 
дефинишу  и принципе на-
плате накнада и цене услуга, 
као и висине накнада са на-
чином њиховог прорачуна.  
Основни принципи на којима 

је заснован режим накнада за 
коришћење инфраструкту-
ре одређени су Методологи-
јом вредновања елемената  за 
одређивање накнада за кори-
шћење железничке инфра-
структуре. Изјава о мрежи 
садржи и принципе и кри-
теријуме за доделу капаци-
тета, спецификацију доделе 
капацитета (процедуре које 
користи подносилац захтева  
за доделу капацитета, услове 
које би  подносиоци  захтева 
требало да испуне, динамику 
подношења захтева ...), као и 
мере које су подложне ad hoc 
процедури. 

В.Г.В.  

ПОЧЕЛО ИЗДАВАЊЕ НОВИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА

„Инфраструктура“ без 
режијских карата
Запослени у „Железницама Србије-
“ад , „Србија Каргу“ и „Србија Возу“ 
ове године имају право на коришће-
ње легитамација П-4, легитимације 
П-2 за  долазак и одлазак с посла 
и међународне ФИП легитимације. 
Друштво за  „Инфраструктуру желе-
зница Србије“ ће  ове године за своје 
запослене дотирати само превоз уз 
коришћење легитимације за дола-
зак и одлазак с посла ( П-2).
Издавање и овера почели су 1. мар-
та након што су у фебруару потпи-
сани уговори са „Србија Возом“.
Сви запослени који су статус пен-
зионера стекли пре 9. августа 2015. 
године, такође, имају право на П-4 
и ФИП легитимације. Након стату-
сне поделе „Железница Србије“ад, 
то право могу остварити пензионе-
ри који су радили у „Железницама 
Србије“ ад, „Србија Возу“ и „Србија 
Каргу“.
Према речима директорке Секто-
ра за људске ресурсе из „Србија 
Воза“ Весне Никодиновић према 
новом Правилнику о повластицама 
у возовима „Србија Воза“, донетом 
30.децембра прошле године, број 
повлашћених вожњи је смањен у 
односу на ранији период.
- Легитимација П-4 даје право носи-
оцима у току једне календарске го-
дине на једно бесплатно путовање 
у првом или другом разреду и 10 
путовања са повластицом од 50 од-
сто од редовне цене возне карте у 
другом разреду у свим возовима за 
превоз путника. Ова легитимација 
омогућава и  члановима породице 
једно бесплатно и пет путовања са 
повластицом од 50 одсто, навела је 
Никодиновић и додала да је новим 
Правилником о повластицама у во-
зовима „Србија Воза“, ове године 
предвиђена и замена старих слу-
жбених легитимација новим. Тако 
ће се за носиоце права штампати 
плаве, а за кориснике зелене леги-
тимације. Новина је у томе што ће 
нове режијске карте имати уметак 
и важиће пет година. Т.М.

КОНКУРС

Конкурси за избор директора 
у три железничка друштва
Влада Србије објавила је 5. фебру-
ара јавне конкурсе за избор дирек-
тора три новоформирана предузе-
ћа  у „Инфраструктура железнице 
Србије“, „Србија Воз“ и „Србија Кар-
го“.
Рок за пријаву кандидата истекао је 
20. фебруара.
Услови за именовање директора 
су да кандидати имају најмање пет 
година радног искуства, од чега 
три године на пословима у области 
железничког саобраћаја или нај-
мање три године на руководећим 
положајима. Један од услова је и 
да кандидати нису чланови органа 
политичке странке, односно да им 
мирује партијска функција. Ман-
дат директора друштава, који буду 
именовани након завршетка јавног 
конкурса, биће четири године.
Према сазнању “Пруге” на конкурс 
за директоре у три нова друштва 
пријавило се укупно 49 кандидата.

„ИНФРАСТРУКТУРA ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.

Донета Изјава о мрежи

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ПОСТАЛA ЧЛАН CER-А

ЈАЧАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРА
CER је, иначе непрофи-

табилно тело које за-
ступа интересе својих 

чланица у Европском парла-
менту, Европској комисији и 
Савету Европске уније, као и 
према другим институцијама  
које доносе одлуке важне за 
железнички сектор. Промови-
ше јачање железничког секто-
ра и решавање питања од су-
штинског значаја за стварање 
одрживог саобраћајног систе-
ма који је продуктиван, енер-
гетски ефикасан и еколошки 
прихватљив. CER омогућава 
својим члановима активно 
учешће у законодавном про-
цесу, кроз давање мишљења 
и амандмана на директиве и 
уредбе ЕУ од значаја за желе-
знички сектор, које потом CER 
доставља ЕУ институцијама, 
као став Сектора.

Поред пружања помоћи у по-
бољшању и развоју железнич-
ког саобраћаја као целине, CER 
се такође бави пружањем услу-
га својим члановима, спрово-
ђењем студија и истраживања 

и објављивањем налаза и пре-
порука, организовањем рад-
них група ради лакше комуни-
кације између њених чланова и 
осталих организација.

Главна улога CER је засту-
пање интереса европских же-
лезница у оквиру европских 
институција, где се формира 
правни оквир за функциони-
сање железничког саобраћаја 
у Европи. Кроз транспортну 
политику Европска унија тежи 

хармонизацији и интеропе-
рабилности железничког 
тржишта, а један од основ-
них услова да се то постиг-
не јесте и повећање сигур-
ности самог железничког 
саобраћаја. Правне норме 
Европске уније у обла-
сти железничког сектора 
представљене су у форми 
такозваних железничких 

пакета (првог, другог, тре-
ћег и четвртог). CER има во-
дећу улогу посебно када је 
реч о предлозима, изменама 
и усвајању главних правних 
аката који се тичу железнич-

ког саобраћаја. 
Четврти железнички пакет 

један je од главних сегмената 
политике Европске уније за 
подршку развоја железнич-
ког сектора. Овај пакет има 
за циљ да уклони преостале 
препреке у формирању Једин-
ственог европског железнич-
ког подручја. Предложеним 
законодавним мерама, треба 
да се омогући реформа желе-
зничког сектора уз подстица-
ње конкурентности, интер-
операбилности, сигурности 
и иновација, како на  нацио-
налним тржиштима, тако и на 
европском нивоу. Њиме би се 
такође спровеле структурне и 
техничке реформе. 

Предстоји именовање експе-
рата „Инфраструктуре желе-
знице Србије“ који ће учество-
вати у активностима радних 
група од значаја за управљача 
инфраструктуре:                                                                                                                                 

Интересне група за инфра-
структуру, Групе директора за 
људске ресурсе, Групе за соци-
јални дијалог, Групе за сарад-

њу са Европском железнич-
ком агенцијом (ERA), Групе за 
економска питања, Групе за 
безбедност. Осим ових група, 
биће формиранa и подгрупa за 
психологију, затим подгрупа 
PRIME платформе (Платформа 
железничких управљача ин-
фраструктуре Европе) i ad hoc 
Група за Југоисточну Европу. 

За управљача инфраструк-
туре важнa je активност 
Одељења које остварује ко-
муникацију са иностраним 
железничким управама и ме-
ђународним железничким ор-
ганизацијама да би „Инфра-
структура железнице Србије“ 
била информисана и могла да 
оствари утицај на политичка, 
стратешка и интересна крета-
ња на међународном плану са 
аспекта железничке инфра-
структуре. 

В. ГОЈИЋ ВУЧИЋЕВИЋ

Процедура учлањења 
у току

У току је процедура учла-
њења  „Инфраструктуре 
железнице Србије“ у друге 
међународне организације 
које су од интереса за упра-
вљаче инфраструктуре. Тим 
који ради на процедурама 
учлањења у сарадњи са Ка-
бинетом генералног дирек-
тора чине  Данка Словић, 
Маја Станојевић, Невенка 
Пандуров, Ната Живановић 
и Бојана Радованић.

Са првог састанка ad hoc Групе за Југоисточну Европу

 Акционарско друштво „Инфраструктура железнице 
Србије“ званично је постала члан Заједнице европских 
железница и инфраструктурних компанија (CER) 17. 
фебруара 2016.године на 57. Генералној скупштини 
ове организације одржаној у Бриселу

Извршни директор IŽS Милан Шеган и 
Либор Лохман, извршни директор CER
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Захваљујући помоћи јапанских 
инжењера, у Индији ће између 
Мумбаја и Ахмедабада бити 
саграђена најбржа железница у 
земљи.
Чувени јапански “воз-метак” 
кретаће се брзином од 560 ки-

лометара на час, а дужина нове 
линије износиће 534 киломе-
тара.
Нови возови скратиће време 
путовања за читавих 9 сати, а 
цена пројекта процењује се на 
14 милијарди долара.

Реалније је, на основу 
анализа урађених до 
сада, да будућа прва 
линија метроа крене 
од Бановог брда до 
центра, него као што је 
раније планирано од 
Устаничке до Земуна

Синиша Мали
ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА

СТИЖЕ ВОЗ БРЗ КАО МЕТАК

24
процената 
пруге Београд - 
Бар налази се у 
тунелима

Двоколосечном пругом Гиље-Ћуприја-
-Параћин, на прузи Београд - Ниш, на 
"коридору 10", иако још званично није 
пуштена у саобраћај, возе међународни 
путнички и теретни возови. 
Фото ТАНЈУГ - Душан Аничић

ВОЗОВИ НА НОВОЈ ПРУЗИ

Мајка Верица  је била 
прва жена отправник 
возова у Ужицу и ујед-

но и први женски отправник 
на барској прузи. Железни-
ца га је стипендирала током  
школовања у Новом Саду и 
Београду и зато и не чуди што 
је Никола Ђурић, дипломи-
рани инжењер железничког 
машинства из Ужица и сам 
постао железничар и ушао у 
многобројну фамилију ‘’плаве 
униформе’’. Почео је у Поже-
ги пре 15 година, у ондашњој 
колској радионици. И данас је 
на истом месту, али као шеф 
Радионице за одржавање ву-
чених возила.

Сви који познају Николу 
кажу да је у правом смислу 
човек спорта. Цео свој живот 
посветио је породици, желе-
зници и спорту. Фудбалу по-
себно. Почео је као дете, јурећи 
за лоптом заједно са својим вр-
шњацима у Југ Богдановој ули-
ци у Ужицу. Званично, фудбал 
је почео да игра 1986. године 
када је први пут регистрован 
у “петлићима” ужичке “Сло-
боде”. Од тада до данас је про-
менио многе средине и више  
клубова. Од брдовитог Ужица 
до равне Војводине. Оно што 
није мењао је позиција центар-
халфа, на којој је играо  прет-
ходних 29 година. По завршет-
ку факултета и запослења на 
железници, Никола је обукао 
дрес и почео да игра у фуд-
балском клубу  “Железничар” 
из Пожеге. Брзо се уклопио у 
нови колектив и нови клуб.

Није прошло много,  постао 
је најпре капитен, а нешто ка-
сније и тренер “Железничара”. 
Данас је отишао корак даље. 
Управни одбор му је указао по-
верење и поставио га на веома 
тешку и одговорну функцију 
потпредседника Клуба.

Са  “Железничарем” Нико-
ла је четири пута завршио као 
друго пласирани у лиги Зла-
тиборског округа. Није се пла-
сирао у виши ранг такмичења 
највише због финансијских 

проблема. За 41- годишњег Ни-
колу везана је несваки-

дашња прича 
о којој се и 
данас говори. 
Нас т у пај у ћ и 
за  “Железни-
чар”, Никола 
је оборио  
к л у п с к и 
рекорд. На-

име, он је у последњих шест 
година од 46 досуђених једана-
естераца реализовао 44. И тај 
рекорд и данас траје. Нико га 
није надмашио. И сада кад су-
дија досуди пенал за “Железни-
чар”, неко из публике довикне:  
“Дајте Николи да шутира”.

Са супругом Добрилом има 
две ћерке, дванаестогодишњу 
Ђурђину и четири године 
старију Анастасију, учени-
цу ужичке Гимназије. Живе 
у Ужицу, у породичној кући, 
заједно са мајком Верицом и 
оцем Љубинком, некадашњим 
врсним спортистом, који се 
једно време професионално 
бавио пливањем. Кад није на 

послу или 
нема тре-

нинг, Ни-
кола је опет 

у спорту. 

Игра мали фудбал са другари-
ма, плива у градском базену, а 
зими је на скијању, углавном на 
Торнику. 

- Спорт је начин мог живо-
та откако знам за себе. За то 
је највећи ‘’кривац’’ мој отац, 
који ми је пренео љубав према 
спорту. Данас ја  настојим да 
то осећање пренесем на своју 
децу. Млађа Ђурђина тренира 
пливање, а старија је крену-
ла мојим стопама и тренира 
фудбал у ужичкој  “Слободи”, 
каже Никола и не скрива жељу 
да  “Железничар” коначно уђе 
у такозвану Зонску лигу. 

- Два пута заредом то нам је 
измицало, иако смо коло-два 
пре завршетка такмичарске 
сезоне били први на табели.  
Пласман у виши ранг такми-
чења био би најбољи начин 
да ставим тачку и завршим 
играчку каријеру, после три 
деценије активног играња 
фудбала‚ истиче Ђурић.

М.ВУКОСАВЉЕВИЋ

Наследна љубав према спорту
Спорт је начин мог живота откако знам за 
себе. За то је највећи ‘’кривац’’ мој отац, 
који ми је пренео љубав према спорту
Никола Ђурић, шеф Радионице за одржавање вучених возила

ПРЕДСТАВЉАМО ЈЕЛЕНУ СТАНКОВИЋ

Са тек навршених 29  го-
дина, лајковачка снаха 
Јелена Станковић нај-

млађа је отправница возова на 
барској прузи (станица Лазаре-
вац). Такав статус имала би  чак 
и када би је поредили са актив-
ним  припадницима  снажнијег  
пола у овој бранши. Међу  сво-
јим, ионако, малобројним коле-
гиницама она практично  нема 
својих вршњакиња, бар не на 
колосеку југозападно од пре-
стонице. За разлику од супруга 
Игора којем не мањка она фами-
лијарна железничка традиција 
из славних времена уских пруга, 
Јелена је у свом раном детињ-
ству само индиректно била упу-
ћена на челичне шине и дрвене 
прагове. Живела је у породичној 
кући на периферији Марковца 
која се, такорећи, наслањала на 
железнички коридор кроз цен-
тралну Србију. Није искључено 
да је поменута чињеница у одре-
ђеној мери и оплеменила њен 
девојачки сензибилитет па је 
возове, каже, заволела још као 
„клинка из краја“.

- Ја сам први изданак своје 
породице који ради у железни-
ци. Основна школа коју сам 
учила у родном Марковцу на-
лазила се буквално преко пута 
моје куће, на другој страни пру-
ге коју сам свакодневно морала 
прелазити у оба смера. Додуше, 
теча јесте био кондуктер и мада 
то није крвна веза, савим је мо-
гуће да се баш из овог разлога 
родила та велика љубав према 
униформи – евоцира успомене 
млада отправница возова коју 
затичемо на породиљском боло-
вању у Лајковцу. Пре непуна два 
месеца родила је и друго дете, 
девојчицу  Милицу.

Никада, каже, није имала диле-
му шта ће уписати након основне 
школе. Одмах после мале матуре 
готово трчећи се запутила у Бео-
град, право у Железничко тех-
ничку школу где после само три 
године, вероватно и једини пут 
у животу озбиљно калкулише о 
конкретној понуди, али и тада не 
више од пет минута.

- С обзиром на то да ми је 

школа добро ишла, чим сам за-
вршила трећи степен као ђак 
генерације понуђен ми је посао 
на железници уз обавезно сти-
пендирање за даље школова-
ње. Нисам се много двоумила, 
посао сам истог тренутка при-
хватила што се касније пока-
зало као исправна одлука. Са 
звањем кондуктер у железнич-
ком саобраћају и навршених 18 
година, почела сам те 2004. да 
радим у станици Лапово. Исто-
времено сам уписала и дошко-
ловавање како бих кроз пре-
квалификацију за отправника 
возова стекла звање које имам 
сада – сумира своју досадашњу 
професионалну каријеру госпо-
ђа Станковић и поносно истиче  
да  у радној књижици  има  упи-
саних  једанаест  година стажа .

Док је била стационирана у Ла-
пову пратила је возове на маршу-
ти ка Београду или ка Нишу што 
је било не само напорно већ и по-
прилично стресно. Кондуктер-
ски позив захтеван је и ризичан 
чак и за зреле мушкарце у пуној 
снази. Три године је (мушки) 
пливала у овим опасним водама 
да би коначно, 2008. тирјумфал-
но испливала на неупоредиво 
сигурнију обалу. Истрајност, ди-
сциплину, радни елан, све је то 
ова храбра жена континуирано 
демонстрирала газећи ка свом 
зацртаном циљу и новом радном 
ангажману. А он је био ништа 
мање напоран и комплексан.

- Већ у првим данима рада 
као кондуктер, често и у ноћ-
ним сатима, имала сам јако ру-
жних искустава јер возовима 
путују заиста сви. Није то било 

оно што сам желела за себе, 
просто се нисам уклапала. Је-
дина позитивна ствар која ми 
се, баш ето, у том периоду и до-
годила тицала се мог садашњег 
животног сапутника. Као ма-
шиновођа, Игор је често упра-
вљао путничким и теретним 
композицијама из Београда до 
Лапова односно даље до Ниша. 
Тако смо се некако и упознали 
а после извесног времена пре-
селили код њега у Лајковац 
да живимо заједно, вели наша 
шармантна саговорница.

Ипак, пред овај крупан живот-
ни искорак ваљало је, дабоме, 
најпре отстажирати и поново 
полагати државни испит буду-
ћи да се градиво за кондуктера 
и саобраћајно транспортног тех-
ничара суштински разликује. 
Први ангажман у новој улози 
унутар железнице добија у Вре-
оцима на станици првог ранга 
што само говори да је овај за-
нат у међувремену максимално 
савладала. Судбина је хтела да 
баш оне године када се оства-
рила као супруга, оствари и као 
отправник возова са службом у 
Лајковцу. Убрзо се потврђује и 

као мајка, једном па  други пут. 
Сину  Ђорђу  старом  три и по го-
дине, почетком новембра  пода-
рила  је сестрицу Милицу.

- Моје колеге имају углавном 
преко 25 година радног стажа 
што је у овој бранши сасвим 
нормална појава. Испада тако 
да они у највећем броју случаје-
ва дуже раде у железници него 
што ја имам година живота, 
али тако је како је. Не жалим 
се јер радим  динамичан посао 
који заиста много волим, каже 
за „Пругу“ Јелена Станковић. 
Посматрајући  најмлађу отправ-
ницу  возова  на  барској  пру-
зи, немамо апсолутно никакву 
дилему  да у овом  делу  земље  
имамо правог човека на правом 
месту. Особу која ће  ускоро  бра-
нити пријављени  дипломски 
рад на тему: „Саобраћајни циље-
ви развоја саобраћајног систе-
ма у Србији“.  Ипак, одговор  на 
питање  када  ћемо  добити  но-
вог  струковног менаџера у сао-
браћају, зависиће  у многоме  од 
мале  Милице. Без  њеног  „одо-
брења“  тешко је, реално,  било 
шта  планирати.

АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

НАЈМЛАЂИ ОТПРАВНИК 
ВОЗОВА НА БАРСКОЈ ПРУЗИ

Ж
ЕЛЕ З Н И Ч А РКА

НАЈ
Л Е П Ш А

Најмлађа колегиница
Моје колеге углавном имају више година 
радног стажа него што ја имам година
Јелена Станковић, отправник возова у станици Лазаревац

РАДОВАН ЈАЊИЋ, ТК ДИСПЕЧЕР И ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА „КАП ПО КАП”

ПОСВЕЋЕН ХУМАНОЈ ИДЕЈИ
У железничку породицу, 

у  свет плаве унифор-
ме ушао је вољом свих 

других, само не својом. Све се, 
каже, одвијало без његовог 
уплива. Нико га ништа није 
питао и није му остављено да 
каже “хоћу или нећу”. Једно-
ставно су га после две године 
тадашњег усмереног образо-
вања ‘’ухватили за уво’’ и до-
вели на железницу. То би био 
најсажетији 
почетак же-
л е з н и ч к е 
приче о Ра-
довану Ја-
њићу, ТК 
диспечеру 
из Ужица.

- За све 
је крив 
ујак Милој-
ко Пантелић, 
који је тада 
радио у ЖАС-у, 
сећа се Јањо. Да не 
би сестрино дете завршило 
на улици, јер је млађани Ра-
дован био веома жив , али са 
одличним оценама. Ујак је 
без ичијег знања прикупио 
све потребне папире и послао 
ме  на школовање у Београд. 
Тако сам се обрео у свету од-
говорних и вредних људи, 
вели Јањо са смешком на лицу. 
Не калкулише и не преслиша-
ва се и не тражи одговоре шта 
би било, куда би га живот од-
вео да није било ујака. Захва-
лан је и задовљан. Ради посао 
који воли и железницу данас 
не би мењао низашта на свету.

Средњу школу и Београд 
памти по другарству и Јању Ра-
доњићу, разредном стареши-
ни, педагогу и великом човеку, 
који је на њега оставио посе-
бан утисак. Међутим, прави 
железнички посао, сву тежину 
‘’хлеба са девет кора’’ осетио је 
и доживео по завршетку шко-
ловања за отправника возо-
ва, на свом првом послу. Било 
је то 15. августа 1989. године 
у станици Стапари, надомак 
Ужица. Али је  трајало кратко. 
Само што је почео да улази у 
тајне заната и самостално да 
обавља дужност, Радован је 
шест месеци касније морао да 
иде на одслужње војног рока 
у Вараџдин. Био је сведок не-
милих догађања 90-тих година 
у некадашњој југословенској 
републици. Када се  вратио 
из војске, распоређен на исту 
дужност у Белу Реку, надомак 

Ресника, 15о 
километара 
од родног 
Ужица.

- Ту сам 
и с п е к а о 

занат, стекао самопоуздање 
и неопходно искуство. Самом 
себи могао сам признати да 
сам уистину постао  железни-
чар, иако није било нимало 
лако, истиче Радован. Три го-
дине касније, опет по потреби 
службе, премештен је на исту 
дужност у укрсници Јаблани-
ца надомак Златибора. Потом 
је на позив Срета Тасића, та-
дашњег шефа Оперативног 
одељења, прихватио дужност 
ТК диспечера у Пожеги. Исте 
године (1995.) Радован је ‘’стао 
на луди камен’’ и оженио се Зо-
рицом, радницом ЗОП Ужице.

- Од тада до данас, дакле 
пуне две деценије, ја сам на 
истом послу и у браку са ис-
том женом, у шали додаје овај 
46 годишњак.

Радован је последњих пет 
година председник Друштва 
добровољних давалаца крви 
‘’Кап по кап-живот’’ из Ужи-
ца. Ту је нашао себе и Друштву 
се потпуно посветио. Целог 
себе је, каже, дао тој хуманој 
идеји, иако је и на ту дужност 
дошао случајно, на наговор др 
Жељка Енгелмана, тада шефа 
амбуланте у Ужицу, човека, 
кога као лекара, још више као 
човека уважава и са којим већ 
пола деценије успешно води то 
хумано железничко Друштво.

- Двадесет шест година сам 
железничар. Боли ме и тишти 

маћехински однос пословод-
ства  према давалаштву крви. 
Због таквог односа  шефови-
ма Секција и организационих 
целина је олакшано да својим  
запосленима забране, одно-

сно не дозволе да оду на ак-
цију давања крви. Сва наша 
настојања да се такав однос 
промени, све више личи на 
борбу са ветрењачама, са до-
зом огорчења каже Радован.

- Надам се да ће да ће се од-
нос према добровољном да-
валаштву крви променити на 
боље, а све  с циљем хумано-
сти. Да човек човеку помог-
не кад му највише треба, кад 
му крв наших железничара 
живот спашава. Ако ни због 
чега, онда због  две хиљаде 
железничара, који најмање 
једном годишње дају крв. То је 
нешто чеме се ретко која фир-
ма у Србији и Европи може 
подичити и то свакако треба 
ценити и поштовати, истиче 
Јањић, човек ведрог духа и ве-
ликог срца.

Често је и у риболову на Дри-
ни. У последње време, као чла-
ну ловачког удружења ‘’Зла-
тибор’’, хоби му је и заштита 
птица. Опет, све на наговор 
пријатеља др Жељка, који је 
члан Скупштине Републичког 
удружења за заштиту и про-
учавање птица. Љубав према 
природи, води, посебно пти-
цама,  на свој начин пренела се 
и на породицу. Сви су, сем нај-
млађе Исидоре, добровољни 
даваоци крви. Малена Исидора 
је преко тате заволела птице.

М.ВУКОСАВЉЕВИЋ

У слободно време посвећен породици
Радован, иначе, живи у Ужицу у породичној кући у 

Крчагову, коју је са супругом Зорицом подигао. Имају 
ћерке Теодору, ученицу четврте године средње економске 

школе, и Исидору, ученицу трећег разреда основне школе. 
Кад није на послу и кад није заузет обавезама око организације 
и одржавања акција добровољног давања крви широм Србије, 
време проводи са породицом.

Јелена Станковић

Радован Јањић са ћерком

Ж
ЕЛ Е З Н И Ч АР

НАЈ
ПЛЕМЕНИТИЈИ

ЧОВЕК СПОРТА
НИКОЛА ЂУРИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МАШИНСТВА

Никола Ђурић

Више пута награђиван
Пре пет година, у оквиру Заједнице железничких спортских 

клубова  “Железничар” из Пожеге Никола је освојио 
Железнички куп. Због тог успеха, посебно за допринос развоју 
спорта на железници, Заједница железничких спортских 
клубова доделила му је Диплому најуспешнијег спортисте 
у “Железницама Србије” за 2010. годину, а касније и Златну 
плакету за најуспешнијег спортског радника у 2014. години. 
Пре тога је и  “Железничар”, такође, добио велико и значајано 
признање-најуспешнији спортски колектив у “Железницама 
Србије” за 2013. годину.
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Уз помоћ Владе Србије 
и страних инвестиција 
озбиљно се приступи-

ло склапању нових уговора и 
реализацији  започетих про-
јеката за обнову и модерниза-
цију инфраструктуре која је не 
само стуб сваког железничког 
система, већ и огледало сва-
ке државе. Ради се, такође, и 
на ремонту и набавци нових 
возних средстава што је још 
један предуслов који треба 
испунити како би наша желе-
зница опстала и била конку-
рентна на тржишту. 

Сматрам да треба што више 
користити стране кредите под 
повољним условима, јер је то 
најбржи начин да што пре ста-
немо на своје ноге. Надам се, 
уколико се настави са ового-
дишњом политиком улагања, 
да ће наша железница за де-
сетак година постићи далеко 
виши ниво у квалитету пру-
жања услуга и приближити се 
европским железницама.

Подела предузећа на четири 
дела, свакако је, још један по-
зитиван потез, али и ризичан 
уколико свако од четири нова 
друштва не буде радило мак-
симално добро. Основни услов 
за успех је да  “Србија Воз”, 
“Инфраструктура железнице 
Србије” и “Србија Карго” по-
слују позитивно тако што ће 
обављати делатност за коју 
су основана, док ће се  “Желе-
знице Србије” ад бавити  исто-
ријским дуговањима и на тај 
начин растеретити нова пре-
дузећа. За успех у пословању  
неопходна  је пре свега сарад-
ња новонасталих целина како 
би се систем одржао и како не 
би дошло до пуцања карика у 
ланцу.  

Прошла година је за ма-
кишки  Депо протекла као и 
многе претходне у недостатку 
резервних делова и потребног 
броја радника. Услови за рад 
су прилично отежани, а про-
цес рада се одвија захваљујући 
напорима и ентузијазму запо-
слених који ни ове године нису 
добили лична заштитна сред-
ства.

Ништа се не предузима ни по 
питању продужавања атеста и 
стручних налаза за стабилна 
постројења која подлежу пе-
риодичним прегледима што 
представља један од горућих 
проблема када је реч о бе-
збедности на раду.  

Позитивно је то 
што се, 
након 
п р о -

мене руководећег кадра у Сек-
цији за одржавање возних 
средстава Београд, озбиљније 
приступа послу, а радни зада-
ци се обављају ефикасније.

Коначно се стало на пут мал-
верзацијама које су годинама 
уназад наносиле огромну ште-
ту предузећу. 

Судећи према најавама, на-
дам се да ће ова година за же-
лезницу бити боља и да ће 
држава имати више слуха за 
побољшање стандарда желе-
зничара који једва састављају 
крај с крајем и чије су плате ис-
под републичког просека. 

Очекујем, такође, као и 
многе моје колеге, социјални 
програм како бисмо уз  от-
премнине добровољно 
напустили предузеће 
и започели неку де-
латност и на тај 
начин обезбе-
дили егзи-
стенцију за 
себе и своје 
породице.

Т. М.

РЕЧ РАДНИКА: МИЛИВОЈЕ ГАЈИЋ
ВОЂА ГРУПЕ У ДЕПОУ МАКИШ “СРБИЈА КАРГО”

УЗЛАЗНА ПУТАЊА
РЕЧ РАДНИКА: ГОРАН НИКОЛИЋ, ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ 

КОНТРОЛОР У НИШКОЈ СЕКЦИЈИ „СРБИЈА ВОЗ“

 Српске железнице су, након 
вишедеценијске стагнације 
и негативног тренда, кренуле 
узлазном путањом

Ефикаснији рад
Након промене 
руководећег 
кадра у Секцији за 
одржавање возних 
средстава Београд, 
озбиљније приступа 
послу, а радни 
задаци се обављају 
ефикасније
Миливоје Гајић,  
вођа групе у Депоу Макиш 
“Србија Карго”

СВИ СЕ НАДАМО

И ова година  почела је 
страховима, импрови-
зацијом и надом. Све-

доци смо да и овог пута 
имамо ред вожње који 
се одмах по ступању 
на снагу коригује, 
отказују се возови, 
треба нам времена 
да профункциони-
шемо. Tаман пре-
бродимо такве си-
туације, набавимо 
вагоне,  путници 
нам се врате, а 
онда иста 
при-

ча, оцењује Горан Николић, 
комерцијaлни контролор у ни-
шкој секцији „Србија воз“.

Подела на четири дру-
штва, повукла је за со-

бом нову организацију, 
дошли су и нови посло-
ви, ново  је и све друго, 
а истовремено много је 
непознаница, што опет 

у  крајњем отежава од-
вијање саобраћаја. Ло-

комотиве су, углавном 
пребачене у „Карго“, а ми 

у „Србија Возу“  немамо их 
довољно.

Да се саобраћај 
одвија у пуном 
к а п а ц и т е т у , 
онако како је 
п р в о б и т н о 
п р е д в и ђ е н о  
редом вожње, 
не би има-
ли довољно 
к о н д у к т е -
ра да обаве 
сав посао. 
У  неким 
в о з о в и м а  
ради по 
један кон-
д у к т е р . 
Сви зна-
мо да је 
деведесет 
одсто ста-
ј а л и ш т а 
и перона 
н о с в е -

тљено, имамо велики број ста-
јалишта нижих у односу на ва-
гон, па је самим тим,  ако ради  
један кондуктер и безбедност 
саобраћаја  угрожена. Ако се 
деси квар путничког воза, ми 
по новој организацији не мо-
жемо да узмемо локомотиву 
од „Карга“ него морамо да че-
камо да се створе услови да 
дође локомотива предвиђена 
за „Србија Воз“. Опет велико 
кашњење, опет трпи путник 
од кога треба да живимо и да 
зарађујемо.

Ако сагледамо  целокупну 
ситуацију, мислим да смо  нај-
више оштећени ми који се ба-
вимо превозом путника, из 
простог разлога што смо  до-
били најмање вучних средста-
ва.  Актуелна прича о вишку 
запослених одражава се на 
мотивацију људи,  који због це-
локупне ситуације све чешће 
иду на боловање.  Сваки тре-
ћи радник код нас у Секцији 
има повишен притисак и жали 
се на неке друге здравствене 
проблеме. Прича се о вишку 
радника без озбиљне анали-
зе, а по мени, извршно особље 
никад не може да буде вишак. 
Моје мишљење је да је преду-
зеће успешно ако расте број за-
послених и ако се сви упосле. А 
посла има. 

Самим тим што је дошла јед-

    Погрешна штедња
Штедња на нечему од чега зависи 

приход, по мени, није штедња. Просек 
плате на железници се гледа кроз зараду 
машиновође и отправника, а и са те 
стране мислим да је „Србија воз“ прошао 

најлошије.  Кондуктер са коефицијентом 1,95 у просеку 
ради за само 27.000 динара, а то је заиста недовољно и 
за најосновније животне потребе. 

на нова гарнитура, па друга, а 
треба да стигне још нових во-
зова, мислим да „Србија Воз“ 
има светлију будућност. Али то 
свакако изискује напор на упо-
шљавању извршног особља, 
које не може да буде вишак. На 
нама је да у те возове доводимо 
све више путника, а ако имамо 
више путника потребан нам 
је и већи број железничара, 
посебно на извршним посло-
вима. Воз, који год да буде и у 
било ком правцу да иде, мора-
ће да има два кондуктера, јер 
један човек у возу не може да 
води рачуна о безбедности и о 
возним картама.

Доласком нових гарнитура 
мислим да ћемо у наредном 
пероду  залагањем и трудом 
успети да исплатимо нове ком-
позиције и да почнемо да се 
финансирамо сами. Уз ремонт 
пруга, ако подигнемо брзине 
као што су обећали, нормално 
је да ћемо вратити већи број 
путника. Тренутно се приход 
остварује на краћим релаци-
јама због цене, без обзира на 
мању брзину. Цена је знатно 
нижа, а губљење у времену 
није драстично па из масе пут-
ника остварујемо добит. Што 
се тиче дужих путовања ми 
ту тренутно не можемо да бу-
демо конкурентни са другим 
превозницима.  Али доласком 
нових возова и ремонтом пруга 
надам се да ћемо бити бољи од 
осталих.

ЖАРКО РИСТИЋ

БОЉИТКУ
Успех преузећа

Предузеће је 
успешно ако 
расте број 
запослених и ако 
се сви упосле.
Горан Николић

ПРИХОД НИШКЕ 
СЕКЦИЈЕ

ПОЧЕТАК
1,5 МИЛИОНА 
ДИНАРА 
МЕСЕЧНО

ПРЕ ПОЈАВЕ 
МИГРАНАТА
3 МИЛИОНА 
ДИНАРА 
МЕСЕЧНО

САДА
7-8 МИЛИОНА 
ДИНАРА 
МЕСЕЧНО

Горан 
Николић

Недостатак радне снаге 
и старосна структура 
запослених  свеле су  

службу одржавања, такорећи, 
на надзорно интервентну једи-
ницу.  Хитне интервенције које 
уско стручна лица могу изве-
сти, најчешће представљају 
и основну делатност прека-
љених железничара у граду 
на Колубари, оценио је први 
оперативац ваљевског ЗОП-а   
Драган Милутиновић.

Наша служба је  дуги низ го-
дина у запећку. Брину ме и на-
јављена отпуштања радника у 
новоформираном предузећу за 
инфраструктуру, која свакако 
нису пријатна за људе који су 
годинама поштено  зарађи-
вали хлеб на железници. Ту 
би се морао направити један 
праведан социјални програм, 
а потом сукцесивно и натенане 
резати где је баш  неопходно. 
Не сме се  грубо и по неком се-
лективном  аутоматизму ломи-
ти преко колена јер ипак су  то 
врло осетљиве ствари. Не ради 
се ту само о будућим  судбина-
ма  наших  драгих  колега,  већ и 
о даљој егзистенцији њихових 
породица. Ваља, такође, раз-
мишљати и о преквалифика-
цији одређених кадрова мада 
је, по мени,  далеко најбитније 
имати  прецизну визију и тач-
но  знати како ће новоуспоста-
вљени систем функционисати. 
На том плану  не сме бити ап-
солутно  никакве импровиза-
ције, каже Милутиновић. 

Упркос бројним потешкоћа-
ма у реализацији текућих по-
слова, овдашњи ЗОП је имао и 

доста среће. Опредељеним ру-
ским кредитом за реконструк-
цију железничког коридора 
кроз југозападну Србију уско-
ро ће бити обављена  поправ-
ка и оних прескочених делова 
пруге (Степојевац – Вреоци – 
Лазаревац), а затим  у правцу 
Пожеге.

Стање колосечне решетке на 
потезу Ваљево – Пожега заи-
ста је изузетно лоше. Старост 
прагова донекле је сузбијена  
местимичним радовима како 
би се задржао онај неопходни 

експлоатациони ниво за ре-
дован железнички саобраћај. 
После готово тридесет година, 
прошлог пролећа добили смо 
нову машину – двопути багер 
„Донели“ за извођење радова 
на колосеку (чишћење, коше-
ње, крчење). 

Увођењем штадлерових 
електромоторних гарнитура 
у редован саобраћај, радници 
секције за одржавање више 
нису у прилици да се са алатом 
пребаце на жељену локацију 
како би интервенисали на ко-

лосеку.
До сада смо се довијали на 

све могуће начине како би ре-
шили проблем транспорта, 
мада ћемо, како ствари стоје, 
убудуће све  више радити на 
приступачним местима док 
на она неприступачна нећемо 
уопште ићи. У овом тренут-
ку, ми заправо немамо ни 
једну исправну дрезину што 
довољно говори у каквом по-
словном амбијенту функцио-
нишемо.

Ја се увек надам да ће бити 
боље. И ми као железничари 
морамо пробудити свест на 
плану личне одговорности. 
Људи који се налазе на надзор-
ним местима добијају на знача-
ју јер су инфраструктурни ка-
пацитети у све лошијем стању. 
Мора се, дакле, повећати одго-
ворност јер да би пруга била у 
исправном стању неопходно 
је благовремено   идентифи-
ковати опасност од могућег 
техничког отказа на колосеку. 
Не смемо се као до сада бави-
ти само последицама и ад хок 
решавати ванредне ситуације. 
Наравно, све  зависи од државе 
која, дефинитивно,  мора више 
ући у железницу као власник 
кључних инфраструктурних 
капацитета. Без конкретне по-
моћи саме Владе, нема излаза 
из ове тешке ситуације. 

 Ја сам ипак она стара гарда 
железничара и одувек сам био 
за  јаку, вертикалну организа-
цију где смо сви заједно пове-
зани у  један  моћан, компактан 
систем.

 АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

Железница је ушла у 
озбиљан пројекат ре-
структурирања и мој 

утисак је да је све могло боље, 
али сад смо ту где смо и циљ 
је, после статусних промена у 
сва четири друштва, да остану 
чисти рачуни. Моје радно ис-
куство од 31 године ми је пока-
зало да је тешко контролисати 
тако велики систем какав је 

железница.
Ово је тек почетак, очекујем 

да ће се потписати читав низ 
уговора између четири ново-
формирана друштва којима  
ће се побољшати како статус 
друштва, тако и статус запо-
слених. 

Пошто сам запослен у 
„Железницама Србије“ ад 
сматрам да ово друштво може 
да има значајну улогу у ком-
плетном реструктурирању и 
постављању на здраве осно-
ве пословања свих друштава. 
Оно може да пружи и стручну 
помоћ јер су  све базе података 
остале у овом друштву.

Кад је реч о вишку радника, 
сматрам да тај проблем треба 
да се реши делом природним 
одливом људи у пензију или 
преквалификацијом, тако да 
сматрам да вишка не треба да 
буде и да постоји низ могућно-
сти за решавање тог питања. 
Једно од могућих решења је и 
пројекат самозапошљавања 

који је започет 2005. године, 
али, на жалост, није реализо-
ван. Једна од идеја до које сам 
дошао у разговору са неким 
колегама је да би било добро 
да се  оформи Иницијативни 
одбор који би железничари-
ма који евентуално постану 
технолошки вишак, пружао 

сваку врсту помоћи. Надам се 
да ће у блискијој будућности 
Србија имати железницу као и 
развијене европске државе, да 
ће сви пројекти добити своју 
завршницу и да ће се запосле-
нима омогућити да раде и  да 
зарађују за нормалан живот.

В.Г.В.

РЕЧ РАДНИКА: ДРАГАН МИЛУТИНОВИЋ, "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ"

РЕЧ РАДНИКА: МИОСАВ САРИЋ, ГЛАВНИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ПОПИС „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“АД

БЕЗ ПОМОЋИ ДРЖАВЕ НЕМА ИЗЛАЗА

Очекујемо бољи стандард запослених

Оптимиста
Ја се увек надам 
да ће бити 
боље. И ми као 
железничари 
морамо 
пробудити свест 
на плану личне 
одговорности.
Миосав Сарић

Ускоро поправка „прескочених” делова пруге
Упркос бројним потешкоћама у реализацији текућих послова, 

овдашњи ЗОП је имао и доста среће. Опредељеним руским 
кредитом за реконструкцију железничког коридора кроз 
југозападну Србију ускоро ће бити обављена  поправка и оних 
прескочених делова пруге (Степојевац – Вреоци – Лазаревац), 
а затим  у правцу Пожеге.

31ГОДИНУ РАДНОГ ИСКУСТВА ИМА МИОСАВ САРИЋ

Драган Милутиновић
 Подела на четири друштва, 
повукла је за собом нову 
организацију, дошли су и нови 
послови, а истовремено много је 
непознаница, што опет у  крајњем 
отежава одвијање саобраћаја.
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Ана 
Милићевић

доктор

ВИ ПИТАТЕ - ЛЕКАРИ ОДГОВАРА ЈУ

Прехлада је најучесталија зара-
зна болест у свету. Грип је болест 
врло слична прехлади, понекад су 
симптоми исти, али често јачег ин-
тензитета и дуготрајнији. Јављају 
се најчешће у јесен и зиму. Прехла-
ду и грип узрокују вируси. Вируси 
прехладе и грипа нападају нос, 
носне синусе, грло и горње дисајне 
путове. Преносе се капљицама за-
гађеним вирусима, које у околину 
доспевају кашљањем, кијањем или 
говором. У организам улазе удиса-
њем или преко слузнице носа, грла 
или ока.

- Уобичајени симптоми су шмрца-
ње, зачепљен нос, кијање, гушобо-
ља, кашаљ и повишена температура 
јављају се једног до четири дана, а 
након додира са вирусом и тра-
ју просечно од пет до седам дана. 
Код прехладе су симптоми много 
блажи, по правилу не захтевају по-
себну медицинску пажњу. Грип је 
озбиљнија болест чији симптоми 
започињу нагло и захватају цело 
тело. Грип понекад може изазвати 
по живот озбиљне компликације 
поготово код мале деце, старијих 
особа или хроничних болесника с 
ослабљеним имунолошким меха-
низмом, објашњава лекарка опште 
праксе др Ана Милићевић и додаје 
да треба направити разлику између 
грипа и прехладе. 

- Прехлада је блажа инфекција 
носа и грла, која траје највише не-
дељу дана. Узрокују је најчешће 
адено и рхино вируси. Симптоми 
прехладе су  кијавица, запушен 
нос, гушобоља, кашаљ, а повишена 
температура јавља се углавном код 
мале деце. Прехлада траје обично 
неколико дана, а најдуже до једне 
недеље. Ако имате астму, хронични 
бронхитис или емфизем, уобичаје-
ни симптоми се могу погоршати и 
трајати неколико недеља. Код осе-
тљивих људи може се јавити упала 
синуса или ува и продужити траја-
ње кашља, каже др Милићевић. 

Према њеним речима, грип или 
инфлуенца је заразна инфекција 
горњег дисајног пута изазвана ви-
русима. Постоје три типа вируса 
инфлуенце: вирус А, Б или Ц. Ина-
че,вируси се непрекидно мењају па 
људски организам не може развити 
природни имунитет. Иако се вируси 
грипа крећу светом целе године, 
грип се јавља углавном зими. Ви-
руси се преносе с човека на човека 
капљичним путем.

- Симптоми грипа код одраслих 
су висока температура преко 39ºЦ, 
понекад праћена дрхтавицом, бо-
лови у мишићима и зглобовима, 
исцрпљеност, кашаљ, главобоља, 
шмрцање, гушобоља.

Симптоми грипа код деце слични 
су симптомима у одраслих. Међу-
тим, деца обично имају вишу темпе-
ратуру. Грип је озбиљнија болест од 
прехладе и може бити фатална за 
старије људе, особе са хроничним 
болестима и са слабијим имуноло-
шким механизмом. Најчешће ком-
пликације су упала плућа изазвана 
вирусом инфлуенце, бактеријска 
упала плућа , бронхитис, миокар-
дитис и перикардитис, упала ува, 
упала синуса. Код људи са астмом и 
другим хроничним болестима плу-
ћа може доћи до погоршања уоби-
чајених симптома и повећања ризи-
ка за развој упале плућа, упозорава 
др Милићевич и додаје да се против 
грипа може вакцинисати, прехладу 
је нажалост врло тешко спречити. 

Како истиче наша саговорница 
следећи савети биће од користи 
у спречавању и прехладе и грипа: 
пожељно је избегавати боравак у 
затвореним просторијама у који-
ма борави много људи. Избегавај-
те блиски контакт с особама које 
имају прехладу или грип поготово 
прва два до три дана. Често пери-
те руке, нарочито након руковања 
или додира с предметима које је 
употребљавала болесна особа. Др-
жите руке даље од носа или очију. 
Обогатите прехрану свежим воћем 
и поврћем и вакцинишите се против 
грипа. Ако сте прехлађени или има-
те грип, водите рачуна о другима: 
прекријте нос и уста кад кашљете 
или кијате, употребљавајте једно-
кратне, папирнате марамице и ба-
ците их одмах након употребе.

- Уколико сте добили прехладу 
и грип узимајте много течности, 
одмарајте се, овлажујте ваздух у 
просторији у којој боравите. Узмите 
безрецептне производе. Ово нису 
лекови који лече вирусну инфек-
цију, али ће вам помоћи да лакше 
пребродите грип и прехладу. Не 
узимајте антибиотике јер прехлада 
и грип су вирусне болести и анти-
биотици вам не могу помоћи. Тек 
ако се јаве компликације као што су 
бактеријска инфекција синуса, ува, 
бронхитис, упала плућа лекар ће 
вам, ако је потребно, прописати ан-
тибиотик, закључује др Милићевић.

РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ПРЕХЛАДЕ И ГРИПА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕЛЕЗНИЧАРА У НИШУ

ОТВОРЕНО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ДИЈАБЕТЕС

У Заводу за здравствену 
заштиту железничара 
у Нишу 23. децембра 

отворено је саветовалиште за 
дијабетес.  Овим поводом ди-
ректор Завода, прим др Владо 
Батножић је рекао да је Ниш  
тако постао други центар  који 
има саветовалиште, од 23 гра-
да у Србији, где Завод за здрав-
ствену заштиту железничара 
има своје објекте. У њима лека-
ри у оквиру примарне задрав-
ствене заштите, воде бригу о 
око 100.000 житеља Србије, а 
свакодневно помоћ лекара у 
њима затражи  око три хиљаде 
пацијената.

Објекат у Нишу је, по њего-
вим речима, најлепши, са из-
узетним кадровским потен-
цијалом, а Завод настоји да 
опремљеност и спремност за 
изазове савремене медицине 
у свим местима и амбулантама 
буде максимална. 

Пројекат је присутнима 
представила др Слободанка 
Миловановић, помоћник ди-
ректора Завода за организаци-
они део Ниш, истичући да ова 
установа располаже свим не-
опходним предусловима, про-
стором и стручним људима за 
овакав посао, а да велики број 
пацијената који се овде лечи и 
оболелих од ове болести  оба-
везује на озбиљан приступ, пре 
свега у превентивном делова-
њу. За потребе саветовалишта 
опремљене су три функцио-
налне просторије, уз салу која 
је предвиђена за предавања и 
едукацију становништва.

За Завод за здравствену за-
штиту железничара као за своју 
установу примарне здраствевне 
заштите у Нишу се до сада опре-

делило скоро 26 000 житеља 
овог града. Према проценама 
које је изнео начелник одељења 
за дијабетес Клинике за ендо-
кринологију  Клиничког центра 
Ниш проф др Слободан Антић, 
у Нишу има око 25.000  оболелих 
од ове болести, од око 700 000  на 
нивоу републике, што је 15 од-
сто становништва.

Дијабетес је велики медицин-
ски, социјални па и економски 
проблем, те није ни чудо што су 
и Уједињене нације донеле по-
себну декларацију која се бави 
превенцијом шећерне болести, 
рекао је др Антић. 

Радован Миловановић, по-
моћник генералног директора 
„Инфраструктуре железнице 
Србије“  подсетио је да је су же-
лезничари увек били хумани 
људи  и поручио да лекари ни у 
будуће неће остати сами у сво-
јој хуманој мисији.

Ж. РИСТИЋ

25
ХИЉАДА ОБОЛЕЛИХ 

ОД ДИЈАБЕТЕСА 
ИМА У 
НИШУ

Када је давне 1881. го-
дине пружена лекар-
ска помоћ повређеним 

железничарима приликом 
изградње пруге, нико није ни 
слутио да ће то бити управо 
почетак железничког здрав-
ства у Србији. Почетак се везу-
је и за  објављивање „Правил-
ника о каси на помоћ“, првог 
документа којим се регулише 
проблематика из здравства.  

Данас је Завод за здравстве-
ну заштиту радника Железни-
це Србије ванболничка уста-
нова са 130 година традиције и 
једна од најстаријих медицин-
ских кућа на Балкану. Дуга 
традиција, савремена опрема, 
врхунски лекари и специјали-
сти ову здравствену установу 
чине врло препознатљивом.  

“Клинички центар” у малом, 
како често називају Завод, за-

пошљава око 750 радника, раз-
мештених  у 20 градова широм 
земље, са великим центрима у 
Београду, Новом Саду и Нишу. 
Стручни тим лекара, прецизна 
и брза дијагностика, разговор 
и савет у пријатном и функци-
оналном амбијенту је оно што 
ова здравствена установа нуди 
у сваком тренутку у свим слу-
жбама. Све на једном месту - у 
једном дану. 

Завод пружа услуге из обла-
сти опште медицине, меди-
цине рада, стоматологије, 
неурологије и психијатрије, 
психологије и социјалног рада, 
оториноларингологије, оф-
талмологије, епидемиологије 
и интерне медицине. Такође, 
прегледи се могу обавити и на 
одељењима гинекологије, ра-
диологије, магнетне резонан-
це, хирургије, лабораторије и 

физикалне медицине. 
Врата ове здравствене уста-

нове отворена су за све грађа-
не, уз упут надлежног лекара. 
Они који још нису изабрали 
свог лекара, могу то учинити 
овде. Чекања на специјали-
стичке прегледе у овој здрав-
ственој установи су мини-
мална и износе од седам до 
десет дана, а хитни случајеви 
се збрињавају одмах. У врло 
кратком року, а ако је хитно и 
одмах, грађани могу да обаве 
сва неопходна снимања за опе-
рацију и конзилијум, а служба 
радиологије и ултразвучне ди-
јагностике ради и суботом пре 
подне. 

Завод има и апотеку, где 
се могу набавити лекови на 
рецепт, али и они који се ку-
пују. 

АИДА СТОЈКОВИЋ

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПО 
ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА
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Акционарско дру-
штво за железнички 
превоз робе „Србија 

Карго“ и компанија „SMART 
CORPORATION“ из Словач-
ке  20. јануара, у главној же-
лезничкој станици Београд, 
представиле су најсавременије 
„INNOFREIGHT“ теретне ваго-
не за превоз контејнера.

-Вагони, који предста-
вљају технолошку 
новину, допринеће 
скраћењу времена 
превоза и смањи-
ти трошкове задр-
жавања страних 
кола на српским 
пругама. Управо 
је то и циљ да се 
задовоље потре-
бе и захтеви кли-
јената, нарочито 
када је реч  о времену 
превоза, истакао је др 
Мирољуб Јевтић,  вршилац 
дужности генералног дирек-
тора „Србија Карга“ и додао да 
су вагони већ почели да сао-
браћају од Димитровграда до 
Суботице и да је време превоза 
16 до 18 сати.

Нови возови ће кроз Србију 
саобраћати на правцу Дими-
тровград – Суботица. Годи-
шње ће кроз нашу земљу про-
лазити око 200 оваквих возова, 

а приход који ће на основу тог 
превоза остварити „Србија 
Карго“ на годишњем нивоу из-
носити око два милиона евра.

Јевтић је подсетио да је „Ср-
бија Карго“ почео да послује 10. 
августа 2015. године у складу 
са политиком Владе Републи-
ке Србије.

- У протеклој години „Срби-
ја Карго“ је пословао 

без субвенција држа-
ве и исказао је про-
фит од 30 милиона 
динара, што је и био 
циљ реформи,  на-
гласио је вршилац 
дужности гене-
ралног директора 
новоформ и ра не 
железничке ком-

паније, Јевтић.
Власник словач-

ке компаније „SMART 
CORPORATION“ Марио 

Маташ је истакао да ови ваго-
ни омогућавају најмодернији 
начин превоза робе на европ-
ским просторима, пре свега 
због своје ефикасности, брзи-
не и исплативости. Произведе-
ни су у децембру 2015. године и 
први пут саобраћају српским 
пругама и у овом делу Европе.

Сваки од вагона превози по 
шест контејнера, а за разлику 
од класичног контејнерског 

превоза, захваљујући новом 
систему, истовар је  десет пута 
бржи него до сада. На европ-
ским пругама, иначе, саобраћа 
око 200 оваквих вагона, од ко-
јих словачка компанија у свом 
возном парку поседује 40.

-Захваљујући преданости 
„Србија Карга“ да се овај про-
јекат реализује, у региону Ју-
гоисточне Европе омогућено је 
увођење  најсавременијег пре-
воза робе на српским пругама, 
а „Србија Карго“ је добио при-
лику да од младе компаније 
постане лидер у превозу робе у 
Европи, рекао је Маташ. Овакав 
вид превоза робе пружа и нове 

"СРБИЈА КАРГО" ПРЕДСТАВИО "INNOFREIGHT" ВАГОНЕ

 „Србија Карго“ и компанија 
„SMART CORPORATION“ из Словачке 
20. јануара, представиле су 
најсавременије теретне вагоне за 
превоз контејнера

НАЈМОДЕРНИЈИ

Високи функционери на промоцији
Поред представника медија и пословних партнера, 

промоцији су присуствовали државни секретар 
у Министарству грађевинарства, саобраћај и 
инфраструктуре Миодраг Поледица, као и генерални 
директори остале три железничке компаније („Железнице 
Србије“ ад, „Инфраструктура железница Србије“ и „Србија 
воз“), са сарадницима.

Власник словачке компаније „SMART CORPORATION“ 
Марио Маташ и руководство железничких фирми

30
МИЛИОНА ДИНАРА 

ЈЕ ПРОФИТ 
"СРБИЈА КАРГА"

Испуњен циљ
Нови вагони допринеће скраћењу времена 
превоза и смањити трошкове задржавања 
страних кола на српским пругама
др Мирољуб Јевтић, вршилац дужности генералног директора „Србија Карга“

прилике за имплемента-
цију не само у транзит-
ном саобраћају, већ и у 
унутрашњем, што може 
допринети превозу ве-
ћих количина робе, до-
дао је он.

 В. ГОЈИЋ ВУЧИЋЕВИЋ

НАЧИН ПРЕВОЗА РОБЕ



18 Четвртак, 24. март 2016.СА СВИХ СТРАНА

Вредни неимари ново-
садског предузећа за 
ремонт и градњу пру-

ге ЗГОП из Новог Сада, чија 
се базна градилишта налазе 
у станицама Београд Дунав 
и Панчево главна, средином 
фебруара почели су 
радове на замени 
дрвених мостов-
ских прагова на 
старом желе-
зничком мосту 
на Тамишу.  Биће 
замењено свих 
428 дрвених мо-
стовских праго-
ва. Нови прагови 
су већ допремље-
ни у станицу Пан-
чево главна и на њима 
се врши монтажа колосечног 
прибора, а један део је  пре-
бачен у непосредну близину 
градилишта. На мосту су већ 
демонтиране шине и почело 
је одношење дотрајалих пра-
гова. Преко новоизграђеног 
тамишког моста почео је да се 
одвија железнички саобраћај, 
тако да обуставе саобраћаја 
нема. Планирани рок за заме-
ну прагова је средина марта.

Други колосек пруге Бео-
град-Панчево је завршен. 
Тренутно се завршавају елек-
тротехнички послови ради 
стављања у функцију новои-
зграђене сигнализације у ста-
ницама Крњача и Овча, док се 
у станици Панчево главна из-
воде радови на уградњи елек-
тромеханизама за скретнице и 
нове станичне сигнализације. 
Средином фебруара завршени 
су радови на пропусту преко 
водотока Сибница где је већ 
положен и нови колосек. На 
сталајишту Себеш ускоро тре-
ба да буду постављени уређа-
ји за новоизграђени пружни 
прелаз у непосредној близини 
стајалишта. У станици Овча 
при крају су радови на повези-
вању електротехничких уре-

ђаја и нове сигнализације, што 
ће омогућити поново укршта-
вање возова. 

У Крњачи су завршени радо-
ви на новом перону ( за возове 
који саобраћају ка Београду)  
који је направљен тик уз нову 

станичну зграду и 
зграду за СС и ТТ 
уређаје. На излазу 
из станице према 
Панчеву завршен 
је пропуст за оба 

колосека на водо-
току Каловита у 
чијој непосредној 
близини је и ново-

изграђени пружни 
прелаз преко којег 

пролази локални пут 
за насеља Рева и Крња-

ча.
 На новом  стајалишту Кр-

њача мост приводе се крају 
инфраструктурни радови. 
Нови колосек кроз стајалиште 
био је готов још јесенас, као и 
комплетна контактна мрежа. 
Остало је да се заврше при-
ступни путеви  и расвета на пе-
рону стајалишта. 

На Панчевачком мосту  ле-
тос су завршени радови на по-
стављању новог колосека. По-
ред нових шина и прагова, на 
колосеку су уграђене контра 
шине. Између и поред њих, дуж 
целе трасе моста, постављене 
су челичне плоче по којима ће 
моћи да ходају чувари моста и 
опходари пруге. На крају моста 
са београдске стране од недав-
но су у функцији нови сигнал-
ни уређаји постављени на ново 
место ради боље прегледно-
сти. На распутници Панчевач-
ки мост недавно је замењена 
скретница која је одвајала 
колосек за Вуков споменик и 
станицу Београд Дунав. Тиме 
је омогућен бржи и безбеднији 
пролазак возова кроз распут-
ницу, нарочито возова за пре-
воз опасних материја.

Ј.ВЕБЕР  

ИЗГРАДЊА ДРУГОГ КОЛОСЕКА ПРУГЕ БЕОГРАД-ПАНЧЕВО

Станица Вреоци своје-
времено је изграђена 
због одвоза сировог и 

сушеног угља. Овде се не укр-
штају само путничке и терет-
не гарнитуре, већ се на овом 
стратешки важном месту  ра-
стављају и састављају деонич-
ки и маршутни возови, али и 
обављају сви могући 
маневарски 
п о с л о в и . 
Вреоци као 
јединствена 
организаци-
она јединица 
„Же лезн и ца 
Србије“, лоцира-
на усред великих 
копова, заправо је 
и кључна веза инду-
стријских мрежа пруга 
РБ „Колубара“ и ТЕ „Никола 
Тесла“ Обреновац,  које функ-
ционишу на начин ретко где 
виђен у свету. Последњом ре-
конструкцијом колосечних 
веза добијено  и  десет стан-
дардних колосека (некада их 
је било осам). Уз  четири ин-
дустријска, довољан је био ра-
злог  за статус стратешке ста-
нице првог ранга. 

За ову железничку испоста-
ву можда би и најприкладнија 
метафора била: „прозор у свет 
за ТЕНТ-ову пругу“! Имајући 
у виду да ТЕНТ Обреновац А и 
Б, Србију снабдева електрич-
ном енергијом у обиму од чак 
60 процената, с правом се овај 
чвор сматра виталним. У од-
носу на златна времена када је 
кроз ову станицу транспорто-
вано и до милион тона угља го-
дишње, актуелних 320 хиља-
да тона прилично је  скромна 
цифра. Истина,  статистички 
гледано  Вреоци по раду и сада 
значајно одскачу  од осталих 
теретних  станица  прибли-
жног  капацитета. Ипак, тих 
300  вагона више у односу на 
конкуренте, у тонажи угља не-

упоредиво  је мања 
количина од оне, 

континуирано евиден-
тиране  1990-их година.

За 24 сата кроз ову станицу 
прође десет пари путничких 
возова и по томе се Вреоци 
уопште не разликују од било 
које озбиљније железничке 
испоставе дуж барске пруге ју-
жно од престонице. У области 
теретног саобраћаја, ствари 
изгледају потпуно другачије. 
Само у протекла два месеца 
(јануар и фебруар) овде је при-
стигло 2.676  кола и  послато у 
индустријску станицу Сушара. 
Према речима Зорана Ристо-
вића, шефа станице за превоз 
робе Вреоци (КАРГО), утова-
рено је 103.911 тона угља. Када 
је реч о истовару, у поменутом 
временском интервалу  стигло 
је укупно 567 вагона и истова-
рено 25.563 тона робе.

-Од недавно су станице Ла-
заревац и Лајковац, такође, 
под нашом ингеренцијом. 
Сваки воз који стигне овде, 
ми практично прослеђујемо 
до Лазаревца са нашим осо-
бљем. На располагању тре-
нутно имамо систематизова-
них седамнаест маневриста, 
четворо  телеграфиста, троје 
возовођа, седморо отправ-
ника возова и једног чистача 
скретница. Будући да исто-
времено држимо и станице 
Бела Река, Велики Борак, 
Барајево, Степојевац, што је 
скоро 42 километра пруге, све 
ванредне догађаје на колосе-
ку морају опслужити управо 
наши људи, истиче за „Пругу“ 
Зоран Ристовић.

И извештај за прошлу ка-
лендарску годину у складу је 
са уобичајно високим цифра-
ма које се „врте“ на овом стра-
тешки важном месту. У току 
2015. године, у станици Вреоци 
је евидентирано 2.387 истова-
рених кола што је у маси скоро 
100.580 тона робе, у којој пре-
овлађује мазут. Када је реч о 
утовару, 9.426 вагона је просле-
ђено у обреновачки ТЕНТ са 
близу 362.174 тона угља. Анга-
жман овдашњих железничара 
мерљив је и на другим стани-
цама тим пре што маневристи 

запослени у Вреоцима сва-
кодневно бивају распоређени 
дуж читаве пружне деонице од 
Беле Реке до Ваљева. Све опе-
рације око спајања возова на 
близу 60 километара барског 
колосека врши искључиво ма-
неварски одред стациониран 
у Вреоцима. Запослени који су 
током године утоварили око 60 
одсто целокупног терета веза-
ног за железнички саобраћај 
у Србији могу бити поносни и 
на чињеницу да већ деценија-
ма уназад доминирају на овом 
плану  у оквиру секције. Инте-
ресантан је податак да габарит 
робе евидентиран у  овом  „же-
лезничком мравињаку“ чак 
троструко премашује тонажу  
спакованог и отпремљеног те-
рета на свим осталим станица-
ма  у збиру. 

Рекорд за анале свакако је 
онај из 1990. године када је у 
једној  дванаесточасовној сме-
ни  отпремљено 11 возова. 
Према најсвежијим показате-
љима, у Вреоцима се данас за 
24 часа отпреме два маршрут-
на воза за Свилајнац и један са 
мешаним брутом који одлази 
у станицу Београд ранжирна. 
У случају енормних хладноћа, 
чувена угљара може послу-
жити и као део двоколосечне 
пруге за  ТЕНТ „А и Б“. Тиме  
се повећава  пропусна моћ у 
саобраћајном смислу, што је 
за српске железнице итекако 
профитабилна солуција. Ако 
се има у виду да наша компа-
нија по том основу оствари ди-
ректан профит од 16 хиљада 
динара за сваки воз (у децем-
бру 2014. године  утоварено 35 
композиција), потпуно је јасно 
зашто ова станица слови за нај-
значајнију стратешку испоста-
ву српских железница. Лично 
смо се уверили да овај уходани 
механизам заиста беспрекор-
но функционише. Од двадесет 
милиона тона ископаног угља 
на годишњем нивоу у РБ „Ко-
лубара“, чак 97 одсто одлази за 
рад обреновачког ТЕНТ-а А и Б. 
Ова количина транспортује се 
искључиво железницом. Пре-
остала три процента  се  усме-
рава  на широку потрошњу.

АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

ВРЕОЦИ

У чувеној угљари  „ври као у кошници“

103.911ТОНА УГЉА ЈЕ 

УТОВАРЕНО У 

СТАНИЦИ 

ВРЕОЦИ

СТАНИЦА ВРЕОЦИ

10
путничких возова за 

24 часа

2.676
кола за 2 месеца 

послато у индустријску 
станицу Сушара

103.911
тона угља утоварено

25.563
тона робе истоварено

ЗЕМЕЊУЈУ СЕ ПРАГОВИ 
НА СТАРОМ МОСТУ 

ПРЕКО ТАМИША

428
ДРВЕНИХ МОСТОВСКИХ 

ПРАГОВА БИЋЕ 
ЗАМЕЊЕНО

Станица Крњача
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САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ 
ЖЕЛЕЗНИЧКИХ СИНДИКАТА И ПОСЛОВОДСТВА

НЕОПХОДНО  ИНТЕНЗИВИРАЊЕ ДИЈАЛОГА

СКУПШТИНА „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ АД
Усвојен извештај о попису
Након вишемесечног рада Цен-
тралне пописне комисије, Скуп-
штина „Железница Србије“ ад, на 
седници, одржаној 10. фебруара, 
усвојила је Извештај о изврше-
ном свеобухватном ванредном 
попису имовине, обавеза и по-
траживања са стањем на дан 9. 
август 2015. године.  
Израдом овог акта створени су 
услови за израду почетног ста-
ња, завршних рачуна и деобног 
биланса  нових предузећа срп-
ских железница. Рок за допуну 
овог документа је 30. јун 2016. 
године. 
-Пописом је утврђен ма-
њак основних средстава од 
49.771.086,69 динара, мањак за-
лиха од 1.916.359,44 динара, као 
и мањак опреме од 12.335,50 
динара насталих као последица 
крађа. Утврђен је и мањак дизел 
горива (у дозвољеној количи-
ни по Уредби Владе) у укупном 
износу од 1.069.740,40 динара, 
изнео је председник Централне 
пописне комисије  Миосав Сарић 
и додао да су пописом, такође, 
утврђени и вишкови основних 
средстава од 5.306.887,49 дина-
ра и залиха од 1.338.522,83 ди-
нара.   
-Централна пописна комисија је 
задужена да до 30. јуна достави 
Одбору директора „Железница 
Србије“ ад допуну извештаја о 
свеобухватном попису који се 
односи на попис станова, зе-
мљишта, информатичке опреме, 
теретне и путничке вагоне, роб-
не и путнике благајне, архиве 
и музејске експонате, рекао је 
Сарић и навео да у изради до-
пуне овог извештаја учествују 
представници сва четири нова 
друштва српских железница. За 
„Инфраструктуру железница Ср-
бије“ задужен је Горан Аџић, за 
„Србија Карго“ Иван Богавац, а 
за „Србија Воз“ Наташа Капета-
новић Алексић. 
Према речима Сарића у изра-
ди Извештаја о свеобухватном 
ванредном попису учествовало 
је око 500 запослених распоре-
ђених у 16 ресорних комисија и 
подкомисија и других стучних 
служби из 13 чворова. 
Скупштина „Железница Србије“ 
ад је 8. фебруара донела Одлуку 
о усвајању предлога Плана по-
словања „Железница Србије“ ад 
за 2016. годину који је просле-
ђен Влади Србије ради добијања 
сагласности.
 Т.М.

- Док медији непрестано 
извештавају о железници 
као кориснику субвенција и 
губиташу нигде се не споми-
ње да  држава има обавезу 
одржавање инфраструктуре 
на основу одлуке  које доно-
си Народна скупштина, као 
ни о обавези јавног превоза, 
рекао је Душан Петровић из 
Уније синдиката српских же-
лезница.

Т. МЛАДЕНОВИЋ

Представници Мини-
старства  грађеви-
нарства, саобраћаја и 

инфраструктуре 26. фебруара 
одржали су састанак са пред-
ставницима пословодстава 
сва четири железничка дру-
штва и репрезентативним 
синдикатима који делују на 
српским железницама. Глав-
на тема разговора био је даљи 
процес реструктурирања на 
железници.   

 Представници Владе су  
упознали синдикате и посло-
водства о резултатима прего-
вора са ММФ-ом који су се од-
вијали фебруара ове године и 
предложили интензивирање 
комуникације на релацији 
Влада-послодавац-син-
дикати како би се на 
следећем састанку са 
ММФ-ом  у јуну, при-
ступило са јасним 
ставовима и преци-
зираним критерију-
мима за израду соци-
јалног програма. 

-За састанак са 
ММФ-ом, који је био IV 
ревизија по реду,  
имали смо обаве-
зу да изађемо 
са пројекција-
ма потребних 
ф и н а н с и ј -
ских сред-
става који ће 
нам требати 
ове године за 
решавање ви-
шка запослених 
и зато смо захтевали 
хитно усвајање систематиза-
ција које ће бити примењене 
тек по придобијању средста-
ва за реализацију социјалног 
програма, рекао је државни 
секретар Миодраг Поледица. 

-Реч је о усвајању систе-
матизација са примедбама 
Светске банке којима је пред-
виђен вишак од око  2800 за-
послених  који би се већином 
изјаснили за добровољни 
одлазак уз отпремнине за 
шта је потребно 20 милиона 
евра. Та средства су била пла-
нирана из  кредита  ЕБРД-а, у 
гаранцији су буџета за ову го-
дину,  али се ова међународна 
финансијска  институција,  
крајем децембра прошле го-
дине, изјаснила да није вољна 
да тај новац уложи у  подршку 
реструктурирања српских 
железница, навео је Поледи-
ца и додао да још ништа није 
коначно и да је ресорна мини-
старка Зорана Михајловић 
изјавила да се, као једна од 
опција социјалног програма, 
разматра могућност решава-
ња вишка запослених  у свим 
јавним предузећима по истим 

принципима.
Поледица је истакао да рад-

на група треба да искристали-
ше критеријуме о начину ре-
шавања вишка запослених, да 
одлуке неће бити донете преко 
ноћи, да се реализација соци-
јалног програма не може оче-
квати у првој половини ове го-
дине и да ће држава, уколико 
буде то било потребно, изнаћи 
начин да обезбеди 1,5 милијар-
ди динара колико недостаје за 
нормално функциониса-
ње нових предузећа 
до краја ове годи-
не.

 Поледица је, такође, рекао  
да је рационализација пруга 
битна за ММФ због смањења 
трошкова, али да је за то по-
требно да предлог пословод-
ства усвоји Влада и да се тако 
нешто не може очекивати пре 
јануара наредне године.

-Не можемо даље у реформе, 
јер немамо полазне елементе 
за израду критеријума за со-
цијални програм. Не знамо 
када ће средства бити обезбе-
ђена, колике ће отпремнине 
бити и шта се може очекива-
ти од Националне службе за 
запошљавање и да ли ће бити 
самозапошљавања. Када бу-
демо знали висину отпрем-
нина, све ће бити ствар даљег 
договора, рекла је саветница 
потпредседнице Владе Србије 

Мишела Николић и  сложила 
се са чињеницом да су синди-
кати имали исте примедбе на 
систематизације као и Светска 
банка, да се оне односе, пре 
свега на висок број руководе-
ћих радних места.

-Менаџмент је добио зада-
так да учини све да  предузећа 
буду функционална како би 
могла обављати делатност за 
коју су основана, навела је Ни-
колић и казала да сматра да је 

пословодство и те како 
одговорно за израду 

с ис т ем а т и з а ц и је. 
Она је додала да је 
држава свесна да 

треба да улаже у инфраструк-
туру, али и да  мора да зна  куда 
иду средства.  

Представници синдиката 
изразили су незадовољство 
због хитног  усвајања система-
тизација нових предузећа, то-
ком фебруара ове године, у чи-
јој изради нису учествовали, а 
које су прослеђене на даљу на-
длежност Влади и  потврдили 
да су за 15. март најавили  про-
тест. Синдикални представ-
ници су као основни проблем 
истакли недостатак дијалога  
пословодстава железничких 
предузећа, Владе и синдиката. 

-Синдикати нису против 
реструктурирања већ  за ди-
јалог. Постоји оправдана бо-
јазност и забринутост за ег-
зистенцију свих запослених 

зато што је раније суспендо-
вана систематизација нагло 
усвојена, рекао је председник 
Синдиката железничара Ср-
бије Драган Ранђеловић  и 
додао  да синдикати захтевају 
хитан разговор са премијером 
како би предложили  да се до-
несе  закон леx специјалис за 
раднике који имају један од 
услова за пензију како не би 
били кажњени умањеном пен-
зијом. 

-Прећутно се прелази око 
основног захтева синдиката, 
а то је неслагање око броја за-
послених који треба да пред-
стављају вишак и динамици 
њиховог одласка.  Залажемо 

се да се процес реструкту-
рирања радне снаге рав-

номерно расподели и да 
се на неки начин сма-
њи тензија код запо-
слених. Боримо се за 
радно- правни и соци-

јално економски статус 
запослених, бринемо за 

раднике и сматрамо да 
отпремнине од пет до шест 

хиљада  евра нису довољне 
за одлазак  и да би се 

на тај начин од на-
ших радника ство-

рили социјални 
случајеви који би 
били приморани 
да се баве посло-
вима који нису 

за похвалу, рекао 
је председник Са-

веза синдиката же-
лезничара Србије Ми-

лан Вељковић и питао 
да ли се  размишља и о другим 
варијантама за решавање ви-
шка запослених, а не само пу-
тем отпремнина.

-Наш најважнији захтев је 
да реструктурирање и тех-
ничка консолидација иду 
истовремено, јер је то једини 
начин да железнички систем 
опстане, рекао је председник 
Синдиката радника желе-
зничке инфраструктуре Пе-
рица Ђорђевић. 

-Суочени смо са небригом 
државе о железници, јер од 
800 километара нерента-
билних пруга, 300 киломе-
тара већ није у функцији. На 
подручју Новог Сада је због 
реорганизације угашено 
пет станица и укинуто 40 от-
правничких радних места, 
а то су људи који носе посао 
на железници. Друге земље 
у окружењу, као на пример 
Хрватска, издвојиле су путем 
кредита 800 евра по години 
стажа за раднике који су при-
хватили социјални програм, 
рекао је председник Синдика-
та извршних служби српских 
железница Небојша Никић. 

Захтевали смо 
хитно усвајање си-

стематизација које ће 
бити примењене тек по 
придобијању средстава 
за реализацију социјал-

ног програма 
 

Миодраг Поледица, 
државни секретарДржава има обавезу 

одржавања инфра-
структуре и јавног 

превоза 
 

Душан Петровић, Унија 
синдиката српских 

железница

Када будемо 
знали висину от-

премнина, све ће бити 
ствар даљег договора 

 
Мишела Николић,

саветница министра 
грађевинарства, са-
обраћаја и инфра-

структуре

Друге 
земље у окру-

жењу, као на пример 
Хрватска, издвојиле 

су путем кредита 800 
евра по години стажа за 

раднике који су прихватили 
социјални програм 

 Небојша Никић,
председник Синдиката 
извршних служби срп-

ских железница

Постоји 
оправдана 

бојазност и забри-
нутост за егзистенцију 
свих запослених зато 

што је раније суспендова-
на систематизација нагло 

усвојена 
 

Драган Ранђеловић,
председник Синдика-

та железничара 
Србије

Залажемо 
се да се процес 

реструктурирања 
радне снаге равномерно 

расподели и да се на неки 
начин смањи тензија код 

запослених 
 

Милан Вељковић,
председник Савеза син-

диката железни-
чара Србије

Наш најва-
жнији захтев је да 

реструктурирање и 
техничка консолидација 

иду истовремено, јер је то 
једини начин да железнич-

ки систем опстане 
Перица Ђорђевић,

председник Синдиката 
радника железничке 

инфраструктуре
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 У ову синдикалу организацију учлањено 17,55 одсто 
укупног броја запослених у „Железницама Србије“ ад 
 Активност на железници пуних једанаест година

Синдикат новинара Ср-
бије - Синдикат но-
винара „Железница 

Србије“ је први синдикат који 
је добио реперезнаттиност на-
кон организационих промена 
на железници. Комисија за 
утврђивање репрезентатив-
ности у „Железницама Срби-
је“ ад спровела је 25. децембра 
поступак бројања приступ-
ница Синдиката новинара и 
записнички утврдила да је у 
ову синдикалну организацију 
у АД  учлањено 17,55 одсто од 
укупног броја запослених код 
послодавца. С обзиром да је за 
утврђивање репрезентативно-
сти потребно да у синдикату 
буде учлањено минимум 15 
одсто од укупног броја запо-
слених, Комисија је записнич-
ки констатовала да Синдикат 
новинара Србије – Синдикат 
новинара „Железница Србије“ 
испуњава услове репрезента-
тивности утврђене Законом 
о раду. Генерални директор 
„Железница Србије“ ад 31. де-
цембра донео је решење о ре-
презентативности, чиме је тај 
статус и формално озваничен.  

- Репрезентативност уједно 
и обавезује на одговорност у 
раду, коју ће руководство овог 
Синдиката имати током пред-
стојећих активности, каже 
председница Синдиката нови-
нара Србије – Синдиката нови-
нара „Железнице Србије“  Аида 
Стојковић, иначе новинар у 
Медија центру и наглашава да 
је велика част и обавеза у сада-
шњем тренутку бити репрезен-
тативни синдикат у АД-у.

- Синдикат новинара „Же-
лезница Србије“ формиран је 
2004. године као подружница 
Синдиката новинара Србије, у 
чијем саставу су били новина-
ри и запослени у Медија цен-
ту тадашњег предузећа ЖТП 
„Београд“.  Иако малобројан, 
активно је учествовао у свим 
синдикалним активностима 
некадашњег заједничког пре-
дузећа, као и у свим активно-
стима Синдиката новинара 
Србије (СИНОС), чија је подру-
жница, каже Аида Стојковић,  
која је иначе и председница 
Надзорног одбора СИНОС-а.

Према речима председни-
це Синдиката, формирањем 

нових друштава, Синдикат 
новинара „Железнице Срби-
је“, остао је у саставу Акцио-
нарског друштва „Железнице 
Србије“. Запослени у Медија 
центру, који нису били чла-
нови струковног Синдиката 
новинара, схватили су његов 
значај и улогу у садашњој орга-
низацији Друштва и одлучили 
да му приступе. Тако су се и 
стекли услови за утврђивање 
репрезентативности Синдика-
та новинара у „Железницама 
Србије“ ад.   

Задатак овог Синдиката 
у његовом даљем раду биће  
припрема, склапање и праће-
ње спровођења  Колективног 
уговора, заштита материјал-
них, радних, статусних и со-
цијалних интереса, као и по-

бољшање општих животних и 
радних услова чланова. Актив-
ност синдиката биће усмерена 
и на заштиту права из радног 
односа, социјалне и здравстве-
не заштите, заштите на раду, 
осигурања радних места но-
винарима и другим члановима 
Синдиката. Руководство Син-
диката активно ће учествовати  
и у доношењу свих одлука које 
битно утичу на радне услове, 
запосленост, кадровска реше-
ња у „Железницама Србије“ад. 

- Овај синдикат имаће ак-
тивну улогу и дати свој до-
принос и у реализацији свих 
задатака и циљева које су 
„Железнице Србије“ ад доби-
ле од државе и Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре у процесу ре-
форме железничког сектора у 
нашој земљи, било да је реч о 
решавању вишкова имовине 
или запослених, историјских 
дугова и обавеза. Синдикат 
ће максимално инсистирати 
и на што бољој и успешнијој 
организацији „Железница 
Србије“ ад, као и на заштити 
интереса ове компаније, јер 
од тога зависи не само реали-
зација постављених задата-
ка, већ и егзистенција око 130 
запослених железничара. И 
најзад, Синдикат ће се залага-
ти за што веће комерцијално, 
тржишно и економски оправ-
дано деловање самих „Желе-
зница Србије“ ад, са циљем 
остваривања додатних прихо-
да, а тиме и стварање услова 
за већи и бољи рад компаније, 
каже Стојковић.

- Ради остваривања својих 
циљева и задатака, Синдикат 
ће заступати чланство и води-
ти преговоре са послодавцем, 
организовати правну као и 
другу врсту помоћи својим 
члановима, али и  организо-
вати све облике синдикалних 
активности у складу са потре-
бама и актуелним догађањи-
ма, каже председница Син-
диката новинара „Железница 
Србије“ Аида Стојковић, ис-
тичући да у својим плановима 
и активностима имају и пуну 
подршку „централе“ Синдика-
та новинара Србије и председ-
нице овог синдиката Драгане 
Чабаркапе.

Аида Стојковић

Допринос задацима
Синдикат ће дати 
свој допринос у 
реализацији свих 
задатака и циљева 
које су „Железнице 
Србије“ ад добиле 
од државе и 
Министарства

СИНДИКАТ НОВИНАРА „ЖЕЛЕЗНИЦА  СРБИЈЕ“ АД

ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТ

Србија Воз"  је од 20. мар-
та на релацији Београд 
- Ниш - Београд за по-

једине возове увео промотивне 
цене превоза,  које су у просеку 
ниже од редовних за око 30%. 
Промотивне цене превоза при-
мењиваће се до 20. Априла.

Промо цене возних карата 
за путовања у једном смеру од 
Београда до Велике Плане  из-
носиће 340 динара, до Ћупри-
је и Сталаћа 420 динара, а до 
Ниша 550 динара.

На промо цене возних карата 
примењиваће се редовна ко-
мерцијална повластица од 20% 
попуста на повратна путовања, 

па тако промо цена повратних 
возних карата између Београ-
да и Велике Плане износи 540 
динара, између Београда и  Ћу-
прије, односно  Сталаћа 680 
динара, а између главног града 
и Ниша 880 динара.

На промо цене возних карата 
примењује се и 30% попуста за 
имаоце картице "СРБПЛУС", 
што омогућава путницима 
путовање у једном правцу од 
Београда до Велике Плане по 
цени од 240 динара, до Ћуприје 
и Сталаћа по цени од 290 ди-
нара и до Ниша по цени од 390 
динара. За повратно путовање 
цене возних карата за имао-
це ове картице износи између 
Београда и Велике Плане 480 
динара, Београда и Ћуприје, 
односно Сталаћа 580 динара и 
између главног града и Ниша 
780 динара.

Цене возних карата биће сни-
жене у возовима који из Београ-
да крећу за Ниш у 06:10 и у 15.15 
сати, као и у возу који из Ниша 
креће за Београд у 6.32 сати. 

OD 20. МАРТА DO 20. АПРИЛА

ПРОМОТИВНЕ ЦЕНЕ  ИЗМЕЂУ БЕОГРАДА И НИША

ПРЕКИД САОБРАЋАЈА НА БАРСКОЈ ПРУЗИ, НАКОН ОДРОНА ИЗМЕЂУ РАЖАНЕ И КОСЈЕРИЋА

РАДОВИ НАЈМАЊЕ МЕСЕЦ ДАНА
Радови на поправци 

барске пруге, на део-
ници између Ражане и 

Косјерића, трајаће најмање ме-
сец дана од тренутка када буду 
започели, - речено је у „Инфра-
структури железница Ср-
бије“. 

Железнички саобра-
ћај на делу барске пруге 
између Ражане и Косје-
рића у прекиду је од 
четвртка, 17. марта у 
8.15 сати, због одрона 
и појаве клизишта 
на прузи. 

Због тога је на 
барској прузи 
привремено из-
мењена органи-
зација саобра-
ћаја возова за 
превоз путни-
ка. 

Од 18. мар-
та, до успо-
с т а в љ а њ а 

редовног саобраћаја на барској 
прузи, организација саобраћа-
ја возова за превоз путника од-
вијаће се тако што ће  дневни 
међународни возови на рела-
ц и ј и Београд (9.10 сати) - 

Бар и Бар (9.00 сати) 
- Београд саобраћа-
ти на целом прево-
зном путу, док ће 
на релацији Р а -

жана-Косјерић-Ражана пут-
ници ових возова бити преве-
зени аутобуским превозом.

Међународни ноћни возо-
ви на релацији Београд (20.10 
сати) - Бар и Бар (19.00 сати)-
-Београд од 18. марта неће са-
обраћати.

Даљински возови из Бео-
града у 12.45 сати за Ужице, и 
из Ужица у 17.57 сати за Бео-

град, саобраћаће до и од 
Ражане, а изостајаће на 

релацији Ражана-Ужи-
це-Ражана, 
и за ове во-
зове неће 
бити орга-
н и з о в а н 
ау тобуски 

превоз.
Локални 

п у т н и ч к и 

возови из Београда у 02.50 сати 
и у 14.54 сати за Пријепоље те-
ретну као и у 10.30 сати за Врб-
ницу саобраћаће до Ражане 
и од Косјерића до Пријепоља 
теретне и Врбнице, док ће на 
релацији Ражана –Косјерић 
бити организован аутобуски 
превоз.

Путнички возови из Прије-
поља Теретне у 3.30 сати и 11.15 
сати, као и из Врбнице у 6.55 
сати за Београд саобраћаће до 
Косјерића и од Ражане до Бео-

града. На релацији 
Косјерић – Ражана  за 
путнике ових возова 
биће организован 
аутобуски превоз.

Локални путнич-
ки возови из Ужи-
ца у 2.35 сати за 
Београд и из Бео-

града у 19.05 
сати за 
Ужице од 
18. марта 
неће са-
обраћа-
ти.

РАДОВИ
РАЖАНА - КОСЈЕРИЋ

БАРСКА ПРУГА
РАЖАНА

КОСЈЕРИЋ

7,6
КИЛОМЕТАРА ЈЕ 
ДУЖИНА ПРУГЕ 
ОД РАЖАНA ДО 

КОСЈЕРИЋА

РАЗГОВОРИ  О  РЕСТРУКТУРИРАЊУ

СИНДИКАТ 
ЖЕЛЕЗНИЧАРА 

СРБИЈЕ

САВЕЗ 
СИНДИКАТА 

ЖЕЛЕЗНИЧАРА 
СРБИЈЕ

СИНДИКАТ 
РАДНИКА 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

СРБИЈЕ

СИНДИКАТ 
ИЗВРШНИХ 

СЛУЖБИ 
СРПСКИХ 

ЖЕЛЕЗНИЦА

УНИЈА 
СИНДИКАТА 

СРПСКИХ 
ЖЕЛЕЗНИЦА

Потпредседница српске 
Владе и министарка 
грађевинарства, са-

обраћаја и инфраструктуре 
проф. др Зорана Михајловић 
одржаће 25. марта састанак са 
представницима пет репре-
зентативних синдиката који 
делују у друштвима железнич-
ког  сектора (Синдикат желе-
зничара Србије, Савез син-
диката железничара Србије, 
Синдикат радника железнич-
ке инфраструктуре Србије, 
Синдикат извршних служби 
српских железница и Унија 
синдиката српских железни-
ца).

Састанак је заказан на ини-
цијативу ових репрезентатив-
них синдиката, коју су они 15. 
марта писмено упутили пред-
седнику Владе Србије Алек-
сандру Вучићу и потпредсед-
ници Зорани Михајловић.  

Циљ је да се у директном 
контакту анализирају „бројни 
проблеми који прате процес 
реструктурирања српских же-
лезница“ и покушај да се нађу 
„најбоља решења која ће бити у 
интересу Владе Републике Ср-
бије, запослених и даље успе-
шне модернизације и развоја 
железнице као једног од нај-
значајнијих система у земљи“,  
наводи се у том допису.

Репрезентативни синдикати 
напомињу да је у протеклом 
периоду одржано више саста-
нака са представницима че-
тири железничка друштва и 
ресорних министарстава, али 
да по њима ти састанци нису 
дали одговарајуће резултате 
и одговоре на кључна питања 
која су од животног интереса 
за социјално-економски и рад-
но-правни статус запослених, 
као и даље успешно спровође-
ње процеса реструктурирања, 
јер су по суштинским пита-
њима мишљења и ставови су-
протстављени, посебно у вези 
периода реструктурирања и 
начина рационализације броја 
запослених.

Репрезентативни синдикати 
истакли су и да све запослене 
у железничким друштвима 
посебно забрињава изузетно 
кратак период рационализа-
ције броја запослених у односу 
на период реструктурирања 
железнице, јер тако велики 
број запослених предвиђен 
за рационализацију у тако 
кратком временском перио-
ду, према њиховом мишљењу, 
може да доведе до угрожавања 
уредности и безбедности же-
лезничког саобраћаја, имајући 
у виду тренутно стање инфра-
структуре и возних средстава.

„Неспорна је чињеница да 
Влада Републике Србије чини 
напоре и улаже средства за 
модернизацију српских же-
лезница, међутим и даље су 
велики проблеми недовољна 
финансијска средства усме-
рена за одржавање железнич-
ке инфраструктуре и возних 
средстава, као и недостајућа 
финансијска средства за реа-
лизацију процеса решавања 
евентуалног вишка запосле-
них.“ – наводи се у допису ре-
презентативних синдиката.

Они као посебан проблем 
истичу Правилнике о органи-
зацији и систематизацији по-
слова, усвојене у друштвима 
по хитном поступку и, како 
наводе, мимо ранијих догово-
ра са репрезентативним син-
дикатима да ће бити укључени 
у израду радних верзија, да-
вањем примедби, сугестија и 
предлога.

Репрезентативни синдика-
ти сматрају да начин на који се 
спроводи процес реструктури-
рања, који прати низ проблема 
у функционисању новоформи-
раних друштава, са недефини-
саном политиком у решавању 
евентуалног вишка запосле-
них и недовољним улагањем 
средстава за модернизацију 
железнице, не може да доведе 
до остварења основног циља 
реструктурирања – побољ-
шања ефикасности система и 
пословања нових друштава на 
здравим економским основа-
ма и тржишним принципима.

На основу досадашњег тока 
спровођења реформи српских 
железница репрезентативни 
синдикати сматрају да је поред 
других релевантих субјеката 
неопходно и лично ангажо-
вање председника Владе Ре-
публике Србије како би се ре-
форме спровеле на адекватан 
начин. 

Због озбиљности тренутка у 
којем се српске железнице на-
лазе, репрезентативни синди-
кати упозоравају да недовољно 
дефинисан начин спровођења 
процеса реструктурирања и 
непознанице везане за начин 
решавања евентуалног вишка 
запослених могу да изазову 
велико незадовољство запо-
слених, а тиме и последице по 
уредност и безбедност желе-
зничког саобраћаја и да зато 
очекују хитан састанак на ко-
јем ће се о свим овим питањи-
ма разговарати.

Трибине
Руководство репрезентативних синдиката одржало је током 

марта трибине са запосленима у већем броју железничких 
чворова широм Србије. Трибине су одржане у Београду, Новом 
Саду, Краљеву, Нишу, Зајечару, Зрењанину, Ужицу и Руми. 
На трибинама је било речи о мерама и активностима Владе 
Републике Србије и пословодстава четири железничка 
друштва у процесу реструктурирања и израде Програма за 
решавање вишка запослених, као и о планираним активностима 
репрезентативних синдиката у наредном периоду, укључујући и 
евентуално организовање протеста.  

НАЈАВЉЕН САСТАНАК  МИНИСТАРСТВА И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА

ПРОМО ЦЕНЕ

ОД БЕОГРАДА

до Велике Плане
340,00 дин

до Ћуприје и 
Сталаћа

420,00 дин

до Ниша
550,00 дин

ЈЕДАН СМЕР

ПРОМО ЦЕНЕ

ОД БЕОГРАДА

до Велике Плане
540,00 дин

до Ћуприје и 
Сталаћа

680,00 дин

до Ниша
880,00 дин

ПОВРАТНЕ

Комфор са Штадлером
У овим терминима 

саобраћају нови 
електромоторни 
климатизовани возови 
швајцарског произвођача 
„Штадлера“, који путницима 
нуде највиши ниво и 
квалитет услуга.
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ДА ТЕ
ПИТАМ

Фискални рачун редовно узимам. 
Дете сам просветних радника који 
су ме одшколовали платама из 
републичког буџета. У том смислу 

се и односим према куповини јер 
сматрам да је уређен финансијски 
систем заиста неопходан како би 
имали здраву економију и стабилан 
буџет. Свим члановима моје поро-
дице, послодавац је управо држава. 
Та чињеница ми је увек у мислима 
док стрпљиво стојим пред касом и 
чекам свој фискални рачун.

Мира Спасојевић
ГЛАВНИ ИНЖЕЊЕР ЗА ЗАШТИТ У 
ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ОБЈЕК АТА ОД 
ЕРОЗИЈЕ „ИНФРАСТРУКТ УРА 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

ДА ЛИ 
УЗИМАТЕ 
ФИСКАЛНЕ 
РАЧУНЕ?

Обавезно узмем фискални рачун јер 
одлично знам колико нам свакод-
невни живот зависи од пореских 
прихода. Финансијска дисциплина је 
нешто од чега нам зависи школство, 
здравство, али и буудћност наше 

деце, начин пословања који гаран-
тује извеснију перспекитву. Ако нам 
је држава важна, држaвне прописе 
морамо поштовати, али и тражити 
да се поштују. Много је повике на 
сиву економију, али је неопходно да 
се против тог начина рада боримо 
сви заједно, за почетак – и инсисти-
рањем на фискалним рачунима.

Сузана Петровић Ћурчијевски
СЕКЦИЈА ЗА ИНФРАСТРУКТ УРУ 
НИШ

Узимање фискалних рачуна из 
трговинских и угоститељских радњи 
обавеза је свих грађана. Држава 
тиме пуни буџет од којих се једним 
делом финансира и рад српских же-
лезница у којима сам запослен. Ко 

не издаје рачун грубо крши прописе 
и тиме директно штети  државном 
буџету. Управо због тога редовно 
узимам рачуне приликом плаћања, а 
додатни разлог је и тај да евентуал-
не рекламације могу да реализујем 
искључиво уз поседовање фискал-
ног рачуна, односно доказа да сам 
робу или услугу уредно платио.

Жарко Прањковић
ТПРАВНИК ВОЗОВА У СТАНИЦИ 
ПАНЧЕВО ВАРОШ

Недавно је из штампе 
изашла књига „Ло-
комотиве серије ЈЖ 

441-Машински део“, аутора 
Драгана Б. Рајковића, дипло-
мираног машинског инжење-
ра у „Железницама Србије“, 
која у основи представља уџ-
беник  намењен инжењерима 
машинске, електро, грађевен-

ске и саобраћај-
не струке који 
се углавном 
баве коришће-
њем и одржава-
њем ове серије 
л о к о м о т и в а . 
Сем тога препо-
ручује се као по-
моћни уџбеник 
за Машински, 

Електротехнички, Грађевин-
ски и Саобраћајни факултет. 

У књизи су обрађени сви 
машински уређаји, склопови 
и делови локомотиве. У уво-
ду књиге су наведене основне 
карактеристике, начин дело-
вања, материјали, саставни 
делови, димензије... Посебно 
је обрађен део у коме се говори 
о поступцима у подешавању 
механичких мера локомоти-
ве. Овај део је писан тако да се 
може користити корак по ко-
рак у подешавању механичких 
мера. Свака глава у књизи има 
и свој део који се може назва-
ти праћење историје ове локо-
мотиве током експлоатације. 
Примера има много. На при-
мер глава о модификацијама 

садржи све модификације које 
су извођене на локомотива-
ма од пуштања у саобраћај до 
2007 године. Изведене моди-
фикације су последица пра-
ћења локомотива у експлоа-
тацији и начин да се отклоне 
слаба места, односно делови 
или склопови који су имали 
више кварова или нису били 
поуздани па су мењани да би 
се смањила имобилизација 
и број дефеката на 100000 км 
што су показатељи квалитета 
локомотиве у експлоатацији.  
Књига има 417 страна, преко 
400 цртежа и слика и више од 
65  табела.  

 Детаљније о књизи  на сајту 
аутора draganbrajkovic.rs или 
draganbrajkovic@gmail.com.

САВЕЗ  УДРУЖЕЊА  ПЕНЗИОНИСАНИХ  ЖЕЛЕЗНИЧАРА  СРБИЈЕ

Железнички пензионе-
ри Србије успели су да 
ураде вредну Многра-

фију о удруживању железнич-
ких пензионера од 1884. до 2015. 
године, али нису у могућности 
да је публикују услед недостат-
ка финансијских средстава за 
штампање. Пошто железнич-
ки ветерани нису у могућности 
да од својих средстава издвоје 
потребну суму, мораће да нађу 
неког донатора који ће помоћи. 
До тада ће ова вредна моногра-
фија и даље бити „на слепом 
колосеку“.

- Доста смо рада уложили 
на комплетирању ове књиге 
са занимљивим садржајем. 
Обухваћено је време од почет-
ка рада српске железнице, а 
обухваћено је  18 удружења 
из Суботице, Сомбора, Новог 
Сада, Шида, Сремске Митро-
вице, Руме, Инђије, Београда, 
Лајковца, Лапова, Крагујев-

ца, Краљева, Велике Плане, 
Кусадка, Ћуприје, Алексинца, 
Ниша и Зајечара.  Пензионе-
ри железничари нису у мо-
гућности да од свијих пензија 
издвоје средства која траже 
издавачке куће. Најјефтиније 
понуде издавача крећу се до 
2.800 евра за 200 примерака 
Монографије, каже председ-
ник Савеза удружења пензио-
нисаних железничара Србије 
Радисав Главичић. Он наводи 
да имају намеру да се обрате 

директорима „Железнице Ср-
бије“ ад , „Србија Воз“ , „Срби-
ја Карго“  и „Инфраструктура 
железнице Србије“ , како би уз 
њихову помоћ скупили 120.000 
динара, да се одштампа Мно-
графија о железничким пензи-
онерима.

Иначе, Монографија садржи 
област о Удружењу југословен-
ских националних железнича-
ра и бродара, затим о Удруже-
њу железничких пензионера у 
Србији, од оснивања до данас. 

Обухваћено је доста занимљи-
вих садржаја о деловању ове 
организације, а приказано је и 
око 100  вредних и занимљивих 
фотографија о њиховом живо-
ту и раду. Највећи допринос у 
прикупљању грађе и припреми 
дали су Светозар Стаменко-
вић и Радисав Главичић.

- Поред  Монографије, по-
стоји идеја да се припреми 
збирка упечатљивих сећања 
железничких пензионера Ср-
бије, у којој би била обухваће-
на до сада непозната казива-
ња о догађајима из времена 
њихове службе. То су зани-
мљиви садржаји из прошло-
сти наше железнице. Публи-
кација не би била обимна и не 
би пуно коштала, али би била 
значајна са историјско-фраг-
ментарног аспекта, каже же-
лезнички пензионер Светозар 
Стаменковић.

Б. РАДОЈИЧИЋ

МОНОГРАФИЈА 
НА „СЛЕПОМ 
КОЛОСЕКУ“Радисав Главчић и Светозар Стаменковић

Садржај монографије
Монографија садржи област о Удружењу 
југословенских националних железничара 
и бродара, затим о Удружењу железничких 
пензионера у Србији, од оснивања до данас.
Светозар Стаменковић, железнички пензионер

Књига „Локомотиве серије ЈЖ 441-Машински део“

Празна канта? Фино, 
рече кодуктер седе 
косе обраћајући се с 

прага купеа жени, која би му, 
по свему могла бити вршња-
киња.

‚‚Хвала Богу. Све се прода-
ло. Стигла сам и да узмем сат 
са поправке”‚ одговори испи-
сница пружајући му карту на 
преглед.

‚‚Јел иста цена? додаде кон-
дуктер.

‚‚Четиристо динара сир, кај-
мак 600”, узврати жена, попра-
вљајући мараму која јој је уо-
квиривала главу.

‚‚Добар дан професоре. Ти 
поново у село”, упита оседели 
железничар новог путника. 
Повисоког човека који је заду-
бљен читао нешто на полеђини 
неке кесице налик оној супеној.

‚‚Купио сам нешто ново да 
попрскам башту, па гледам 
како се употребљава.”

‚‚Лепо професоре. Добар си 
ти. Ја то ни са наочарима не би 
прочитао’’, рече кондуктер и 
добаци: ‚‚Него да те питам. Јел 
касно да се засади боранија.”

‚‚Ма не. Њу можеш кад хо-
ћеш”‚ узврати професор узи-
мајући карту назад.

‚‚Ти си се, изгледа добро 
опремио. Још да ти је која го-
дина мање и Бог да те види”, 
обрати се кондуктер чичици, 
ситних и танких брчића који 
је седео преко пута професора, 
држећи коленима нову новца-
ту секиру са големом главом 
и баштенско црево увијено у 

котур залепљено тамном село-
тејп траком.

‚‚Словеначка. Стигла још 
јуче, па ја пожурио да не про-
ђе ко прошли пут. Поскупа је-
сте, скоро три хиљаде, али је 
добра”‚ одговори чичица.

 Овако је, готово дословце 
текао разговор између оседе-
лог кондуктера, очито човека 
пред пензију и путника локал-
ног воза Чачак-Краљево. При-
јатног јутра почетком јула, који 
ни по чему није наговештавао 
касније паклене врућине. У 
возу са само јединим вагоном, 
два кондуктера приближних 
година и, по слободној проце-
ни четрдесетак путника. Ста-
јао сам у ходнику, скоро на иде-
алној половини воза, тако да 
сам лепо могао чути сваку реч. 
Не знам да ли је то свакодневна 
појава и да ли се исти и слични 
разговори воде у сваком од пет 
пари возова који дневно сао-
браћаја на овој релацији, али 
је разговор одавао некако при-
јатну слику, неусиљену и при-
сну. И таман кад сам почео о 
томе да мислим, прену ме неки 
нови глас. Дубљи, промукли-
ји. Долазио је иза мојих леђа, с 
друге стране кола.

‘’Јел готово са малинама?’’ 
Био је то други кондуктер. Са 
нешто више, и нешто мање седе 
косе. И наочарима са подужом, 
црном траком око врата.

‘’Прва рука јесте. Сутра, 
Боже здравља настављамо. 
Долазе нам и деца да помог-
ну’’, похвали се једна пунач-
кија жена са жутим цегером из 
кога је вирео врх повеће напо-
литанке.

‘’За будалу увек има посла’’, 
добаци њен супруг пружајући 
карте кондуктеру и настави: 
“Ја јој велим, шта ће нам то, ве-
лики је то посао, и без малина 
имамо обавеза преко главе.’’

‘’А од чега да децу школујем? 
Зет остао без посла, ћерка 
ради у ‘’Слободи’’. Од чега да 
живе, брецну се жена, као да 
нису у возу, као да седе у својој 

кући.
‘’Шта ти фали? Још ти мо-

жеш да радиш’’, смешећи се 
рече кондуктер.

‘’Него шта, за кога ће, ако не 
за своју децу’’, заврши жена и 
смести цегер до прозора.

‘’Ајд, са срећом сутра’’, от-
поздрави кондуктер и пређе у 
следећи купе.

‘’Добар дан. Карте на пре-
глед’’, настави храпавим гласом.

‘’Какве карте човече. Умало 
ме не уби овај надглавак’’, рече 
неки сувоњави човек држечи у 
руци део од седишта. Био је то 
купе од спаваћих кола. Скину-
ти су кревети, па су остали само 
неки гајтани да висе и наслон 
за главу, који је по свему судећи 
несрећно монтиран.

‘’Не бој се. Неће гром у ко-
приве’’, нашали се кондуктер.

‘’Знаш та. Можемо ли ми се-
љаци да сви дамо по сто евра 
па да купимо  један људски 
воз. А,да буде само наш.’’

‘’Не заје…ај, него реци кол-
ко ти је мед ове године.’’

‘’Штетоваћу десет кила 
меда за прву рату воза. Али за 
тебе ћу сачувати кило-два’’, 
насмеја се и рече’’700 динара, 
багремов, овогодишњи.’’

‘’Куд сте вас две кренуле. 
Што не спремате пријемни 
испит?’’, упита остарели кон-
дуктер две девојке у суседном 
купеу. Ал није сачекао одговор, 
јер је воз стао у Самаилама и он 
је пожурио да отвори врата.

Ходник се потпуно испра-
знио. И ја сам остао сам. И ни-
сам могао да не мислим о овој 
двојици старих железничара, 
возу, путницима… Људи су 
улазили, излазлили на свим 
успутним станцама. Они су са 
сваким од њих по нешто про-
говорили. Ако ништа, махнули 
руком у знак поздрава. Гледа-
јући и слушајући их, у трену 
сам  помислио можда је онај 
сувоњави човек био у праву. 
Изгледало је као да су они већ 
купили овај воз, као да је он 
био само њихов. Воз пријате-

ља, комшија, рођака и позна-
ника.Та двојица кондуктера, 
оседелих и искусних железни-
чара  су знали  већину путни-
ка. Можда не њихова имена и 
презимена, али су их позна-
вали у главу. И они њих. Чини 
се још боље. Невероватно, али 
истинито. Непогрешиво су 
знали ко има карту, ко нема. 
Где је ко ушао и где ко излази. 
Где ко и којим послом иде. Шта 
су посејали, како је родило, ко-
лики је данак узео град, а  ко-
лики суша. Зашто носе црни-
ну, кад је коме дошла принова 
у кућу. Кад су добро прошли на 
пијаци…Они су, с друге стране 
знали, кад који воз иде, кад до-
лази. Кад је ко од кондуктера у 
смени…Неверевотано како је 
све одисало неком мирноћом 
и домаћом атмосфером. Из-
гледало просто и једноставно. 
Функционисало без трзави-
ца, неусилењено, опуштено. И 
разговор је тако текао. Као да 
су се срели негде на улици, па 
застали да мало проћаскају. 
Као да једни без других не могу. 
Они воле воз, не само због јеф-
тиније карте,  већ,  како рече 
један од машиновођа, зато што 
им воз дође као згодно место 
да се виде, да попричају, да се 
пожале, размене искуства и 
мишљења. Као да су дошли у 
град. На корзо, да се виде, или 
су заједно сели у кафану, или 
испред сеоске продавнице да 
се одморе од посла на њиви, 
попију пиво, попричају, пожа-
ле се, изјадају се, размене иску-
ства. А кондуктери су ту негде 
између. Као нека спона, каткад 
и живи извор информација. 
Неретко их питају шта је са тим 
и тим? Јел скоро путовао? Да се 
није разболео?...

Све сам то видео, и верујте на 
реч, по први пут у животу имао 
сам осећај, да сви ти људи воз 
и железничаре доживљавају 
као нешто своје, као своју дру-
гу кућу, у коју се радо долази и 
у којој бораве неки добри људи.

М.ВУКОСАВЉЕВИЋ

ЗАНИМЉИВОСТИ

"Летећи Шкотланђанин" 
путује од Лондона до Јорка

Британска популарна локомотива 
"Летећи Шкотланђанин" повезла 
је ових дана са железничке ста-
нице Кингс крос у Лондону око 
300 путника на петочасовно пу-
товање за Јорк.
Позната парна машина рестаури-
рана је, а вредност радова изно-
сила је 4,2 милиона фунти (5.845 
милиона долара). Воз је произве-
ден у фебруару давне 1923. годи-
не и званично је први достигао 
брзину од 100 миља на сат (161 
километар) 1934. године.

"Летећи Шкотланђанин” је ориги-
нално направљен у Донкастеру 
за Лондонску и Североисточну 
железницу. Дизајнирао га је сер 
Најџел Гресли као део А1 класе - 
најмоћније локомотиве коришће-
не на железници. 
Када је 1924. године изабрана да 
се појави на британској изложби 
у Лондону, локомотива је доби-
ла број 4472 и названа "Летећи 
Шкотланђанин".

„КУЋА”ДОБРИХ  ЉУДИ

Они воле воз, не само због 
јефтиније карте,  већ,  како 
рече један од машиновођа, 
зато што им воз дође као 
згодно место да се виде, 
да попричају, да се пожале, 
размене искуства и мишљења. 

ПОЕТСКО МУЗИЧКИ РЕЦИТАЛ 

Уметници у част Дана 
виноградара

Удружење уметника Железница 
Србије обележило је Светог Три-
фуна, заштитника виноградара, 
поетско музичким рециталом, 
одржаним 16. фебруара 2016. 
године, у свечаном салону Глав-
не железничке станице Београд. 
Пред великим бројем посетилаца 
вече је почело казивањем винске 
поезије Смиљане Божић а на-
стављeно стиховима Мирославе 
Милојевић и Бранка Шпановића. 
Читани су и стихови Душана Ка-
рановића, железничара из Рашке, 
као и афоризми Чедомира Мити-
ћа, железничара из Ниша, док је 
председник удружења казивао 
своју кратку причу „Црвени кар-
тон“.
У музичком делу вечери насту-
пили су Кирил Димитров и Зоран 
Радовић извођењем нумера на 
гитари. 
 Б. В.
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СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ 
ДРАГОМИРУ ВУЈКОВИЋУ
И ЂУЛИ МЕШТЕРУ

 Награде су додељене за постигнуте изузетне
резултате и унапређење спорта на железнициПрослављеним српским 

спортистима, боксеру 
Драгомиру Вујковићу 

и одбојкашу Ђули Мештеру, 
10. фебруара,  додељене су спе-
цијалне награде за постигнуте 
изузетне спортске резултате 
и унапређење спорта на же-
лезници.  У Управној згради 
“Железница Србије”, у прису-
ству бројних званица из спор-
та и са железнице  признања 
бившим спортистима уручили 
су др Мирољуб Јевтић, врши-
лац дужности дирек-
тора друштва Србија 
Карго и Југослав Јо-
вић, вршилац дужно-
сти директора  дру-
штва Србија Воз.

Управни одбор 
Заједнице желе-
зничких спорт-
ских клубова Ср-
бије,  на седници 
12. јануара је донео 
Одлуку да се специ-
јална  признања доделе 
двојици истакнутих спорти-
ста, који су дуги низ година 

освајали најсјајни-
ја одличја на олим-
пијским, светским, 
медитеранским и 

балканским шам-
пионатима.

Председник Управ-
ног одбора Заједница желе-

зничких спортских клубова 

Србије Иван Богавац, чести-
тао је Драгомиру Вујковићу  
и Ђули Мештеру на награди  
и на њиховој дугогодишњој 
успешној спортској каријери.  
Он је подсетио да је традиција 
оснивања првих железничких 
спортских клубова дуга скоро 
један век  и да су током овог 

периода бројни спортисти, у 
различитим дисциплинама, 
промовисали  српске железни-
це и српски спорт.   

- Почетком деведесетих го-
дина створен је Савез желе-
зничких спортских клубова 
Србије  чији је циљ био вође-
ње и организовање спорта 
на железници и омасовљење 
спортских активности међу 
железничарима, члановима 
њихових породица и осталим 

активним учесницима у спор-
ту и рекреацији  ван железни-
це. Данас  Заједница  у свом 
саставу има 87 спортских клу-
бова и друштава у 22 спортске 
дисциплине, организованих 
у 20 градова широм Србије. По 
обиму и броју чланова Зајед-
ница железнићких спортских 
клубова је међу најмасовни-
јим спортским савезима у Ср-
бији, рекао је Богавац.

 Б. РАДОЈИЧИЋ

Истакнутим спортистима - специјалне награде
Заједница железничких спортских клубова Србије, 

традиционално, већ шесту годину додељује специјалне награде 
истакнутим спортистима. До сада је награђено двадесет двоје 
спортиста који су почели спортску каријеру у железничким 
клубовима или су титуле освојили као чланови железничких 
клубова. У протеклих пет година ова признања су добили: 
стонотенисер Бела Месарош, кошаркаш Драган Кићановић, 
рвач Сретен Дамјановић, мачевалац Зоран Крејовић и боксер 
Звонко Вујин.
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ЈЕ У САСТАВУ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Културно - уметничко 
друштво железнича-
ра „Константин“ из 

Ниша, 15. марта 2017. године 
обележиће 125 година посто-
јања, па су све овогодишње 
активности усмерене на обеле-
жавање овог великог јубилеја.

Иако  кубури са финансиј-
ским средствима амбиција 
ентузијаста није утихнула па 
Друштво окупља велики број 
младих  који песмом и игром 
чувају богатство традици-

је. Све чешће у „Константин“  
долази чланови из других 
нишких друштава, на шта су 
овде посебно поносни, јер је 
то најбоља илустрација њихо-
вог рада. Управо то гарнатује 
могућност репрезентативних 
наступа на више места исто-
времено. 

Фолклор сада има четири 
секције - припремну за нај-
млађе, пионирску, омадинску 
и рекреативну групу, а у пла-
ну је конституисање и секције 

ветерана. Како каже председ-
ник Извршног одбора КУДЖ 
„Константин“ Небојша Ђукић,  
пријатељи Српског културног 
удружења „Десанка Максимо-
вић“ из Лугана у Швајцарској 
почетком фебруара  упутили 
су позив за гостовање и уче-
шће на манифестацији „Дани 
српске културе – Десанкини 
дани“, који ће бити одржани 27. 
28. и 29 маја у Лугану. Сарадња 
је остварена 2014. године, када 
је, након наступа нишког дру-
штва у Плажану и Деспотовцу, 
уследио и позив за Швајцар-
ску. С обзиром да КУДЖ „Кон-
стантин“ ради у веома тешким 
финасијским условима те да 
овај позив прошле године није 
могао бити испоштован, упу-
ћен је писани апел свим дирек-

торима четири железничка 
предузећа да помогну како би 
се  гостовање реализовало ове 
године. Посебна помоћ се сва-
како очекује од „Србија воза“.  
Друштво се за помоћ обрати-
ло и Граду Нишу и челницима 
свих пет градских општина, па 
се надају да ће бити у могућ-
ности да наступом на „Десан-
киним данима“  достојно ре-
презентују нашу земљу и све 
грађане нишког региона.

 У току су и разговори око 
начина наставка сарадње са 

друштвима из Македоније и 
Словеније, а у плану је и на-
ступ у Румунији током лета. 
У фебруару је „Константин“ 
одржао хуманитарни концерт 
у Геронтолошком центру у 
Нишу и у Удружењу занатлија. 
Ипак, осећа се да је све то, као 
и оно што следи, у фунцкији 
припреме што репрезнатив-
нијег облежавња јубилеја ка-
квим мало ко у Србији може да 
се похвали, а који Нишлије с 
поносом очекују.

Ж.РИСТИЋ

КУДЖ „КОНСТАНТИН“ ИЗ НИША

Надају се посети Швајцарској
Надамо се да ћемо бити у могућности 
да наступом на „Десанкиним данима“  
достојно репрезентујемо нашу земљу.
Небојша Ђукић, председник Извршног одбора КУДЖ „Константин“

ГОДИНА ПРИПРЕМА
ЗА ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ

К А ЈУБИЛЕЈУ ПУНОМ ПАРОМ
Председник УО КУДЖ „Констатнин" Небојша Ђукић
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