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Број 1 

        Уз први број „Информатора“

АКТУЕЛНО, САДРЖАЈНО И КОРИСНО
Медија центар „Железница Србије“ ад покренуо је ново електронско издање, под називом „Ин-

форматор о међународним железничким активностима“.
Пред Вама је први број електронског „Информатора“, у којем ћемо периодично објављивати 

значајне и интересантне вести о функционисању и раду иностраних железничких управа, компа-
нија, организација и институција.

Намера нам је да на једном месту објединимо информације о међународним железничким ак-
тивностима и учинимо их брже и лакше доступним свим заинтересованима за овај велики и изу-
зетно важан саобраћајни и пословни систем.

Пратићемо модернизацију инфраструктуре и возних средстава, организацију, пословање и 
функционисање железнице, затим законску регулативу у овој области, па све до занимљивости 
везаних за међународне  пруге и возове. Настојаћемо да будемо што актуелнији, садржајнији, 
кориснији и интересантнији.

Српске железнице успешно реализују свеобухватан процес реформе и модернизације, који ће 
се још интензивније одвијати наредних година. И на овај начин, упознајући Вас са међународним 
искуствима, испуњавамо свој реформски задатак, али и дајемо свој допринос да наши возови 
буду бржи, пруге модерније, а српске железнице ефикасније и успешније.

        Ненад Станисављевић
        директор Медија центра 
        „Железница Србије“ ад
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Генерална скупштина CER (Заједницa европских железница и инфраструктурних компанија) 
59-а по реду, одржана је 8. фебруара 2017. године, у Бриселу. Дан уочи Генералне скупштине CER, 
7. фебруара, одржана је манифестација Европска железничка награда. Непосредно пре отварања Ге-
нералне скупштине CER, одржано је свечано потписивање Европске повеље о развоју социјалних 

и друштвених иницијатива на 
железничким станицама, која je 
усклађена са принципима Угово-
ра из Лисабона о функционисању 
ЕУ, што између осталог подразу-
мева солидарност и безбедност, 
борбу против социјалне дискри-
минације и сиромаштва. 

Ванредна тачка дневног реда 59. Генералне скупштине CER био је избор вршиоца дужности пред-
седника Управног одбора CER. Како је досадашњи председник  Rüdiger Grube, 30. јануара 2017. го-
дине, поднео неопозиву оставку на позицију генералног директора Немачких железница, а самим тим 
и на место председавајућег CER, Управни 
одбор је предложио, а Генерална скупшти-
на усвојила, да се на место в.д. председа-
вајућег CER изабере Crister Fritzson, пред-
седавајући ASTOC и генерални директор 
SJ, Шведска. Председник Управног одбора 
CER, за период од 2018-2019. године, биће 
изабран  на  следећем заседању Генералне 
скупштине, у септембру 2017. године.

На дневном реду се нашао заједнички до-
кумент CER/UIC “Унапређење железница 
21. века”, којим се дефинишу пословни при-
оритети железничког сектора за период од 
2017-2020. године (имплементација технич-
ког стуба Четвртог железничког пакета, 
увођење ERTMS, док је у оквиру секторске декларације Изјава сектора о коридорима усвојено десет 
приоритетних активности за унапређење железничког робног саобраћаја (редизајнирање реда вожње, 
побољшање понуде капацитета за робни саобраћај, унапређење система координације траса RNE 
(PCS RNE), показатељи KPIs, итд). На Скупштини је поред интерних питања (именовања, пријем 
нових партнера CER, Буџет за 2016. и 2017.  годину, извештаја председавајућег о раду), расправљано 
о питањима од значaја за железнички сектор, али и питањима која се налазе у врху агенде Европске 
комисије. 

Такође је било речи о реализацији нове процедуре за прелазак на електронско пословање на же-
лезници, која је у складу са чланом 233(4) Законика за кориснике услуга Уније. ETD процедура, за 
коју лобира CER, потпуно ће заменити постојеће пословање засновано на документима у штампа-
ном облику и уједно поједноставити процедуру преласка на електронско пословање. Како постоји 
суштинско неслагање између предлога Европске комисије (подржава увођење NCTS система који је 
успостављен за друмски саобраћај) и железничког сектора (ETD систем), Генерална скупштина је ус-
војила предлог да чланице CER-a предоче релевантним институцијама на националном нивоу, као и 
представницима царина, предности и користи ETD-а за железнички сектор и кориснике железничких 
услуга.

Извор: CER

ОДРЖАНА ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА CER 
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Аустријске железнице (ÖBB) и компанија Сименс потписали су, крајем јануара, Нацрт споразума 
за набавку 200 локомотива намењених за робни саобраћај. Нацрт споразума обухвата набавку 100 

електричних, 50 вишеделних и 50 
дизел-моторних локомотива. Ло-
комотиве класе Вектрон достижу 
брзину до 160кm/h и опремљене 
су новим контролно-командним 
системом (ETCS). 

Руководство Аустријских же-
лезница намерава да ове локомо-
тиве користи за превоз робе и то 
на прекограничним релацијама 
у Аустрији, Хрватској, Чешкој 
Републици, Немачкој, Италији, 
Пољској, Словачкој и Словенији 
јер је њихов циљ освајање европ-
ског тржишта, а не само тржиште 

Аустрије. Очекује се да ће се коришћењем поменутих локомотива олакшати рад оператерима који ће 
моћи да праве будуће дугорочне планове.  

Извор: Railway Gazzette

Малта је 1. јануара 2017. године преузела шестомесечно председавање Саветом ЕУ. Иако најмања 
земља чланица ЕУ, са око 423.000 становника (0,08% популације ЕУ), Малта је посвећена чланица 

Уније и има планове и амбиције да за време свог предсе-
давања приближи ЕУ њеним грађанима. Међу приорите-
тима малтешког председседништва налазе се миграције, 
јединствено тржиште, безбедност, суседска и поморска 
политика. Малта ће у погледу јединственог европског тр-
жишта радити на коначном укидању роминга и геобло-
кирања, унапређењу безбедности снабдевања енергијом, 
као и на споразуму који ће обезбедити да сваки град и 
село у ЕУ има бесплатан бежични интернет.

Када је реч о саобраћају, малтешко председништво даје 
приоритет раду на предлогу о Правима путника у же-
лезничком саобраћају, као расправи о Друмској ини-

цијативи. Енергетска ефикасност је и даље у врху приоритета сектора енергије. 
Ново председништво ће наставити активности у погледу спровођења циљева Париског споразума 

о заштити климе, посебно преговоре у оквиру UNFCCC (Оквирна конвенција УН о климатским 
променама), што је био један од закључка са Конференције о климатским променама UN – COP 
22, одржане крајем 2016. године, у Маракешу. У плану је и наставак рада на Стратегији ЕУ о адап-
тацији на климатске промене.

Извор: CER

СИМЕНС ПОТПИСАО НАЈВЕЋИ ТЕНДЕР ЗА 
НАБАВКУ ЛОКОМОТИВА У ЕВРОПИ 

МАЛТА ПРЕДСЕДАВА САВЕТОМ ЕУ
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Након пет година преговора Савета, Комисије и Парламента Европске уније, одобрен је „те-
хнички стуб“ правних норми Четвртог железничког пакета. Ускоро се очекује његово званично 
објaвљивање у Службеном глaснику Европске уније. 

• „Технички стуб“ се састоји од следeћих правних норми:
• Директива 2016/797 Европског парламента и Савета о интероперабилности железничког 

система, 
• Директива 2016/798 Eвропског парламента и Савета о железничкој безбедности,
• Уредба 2016/796 o Aгенцији Европске уније за железнички саобраћај (ЕRA).
Након објављивања правних норми „техничког стуба“ у Службеном гласнику Европске уније 

и званичног ступања на снагу, земље чланице ће имати рок три године за примену норми на 
националном нивоу. 

Извор: CER и институције ЕU

УСВОЈЕН „ТЕХНИЧКИ СТУБ“ ПРАВНИХ 
НОРМИ ЧЕТВРТОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ПАКЕТА

Представници националног оператера за робни и путнички саобраћај Македоније (MŽ Transport) 
и кинеске компаније CRRC Zhuzhou Locomotive потписали су уговор, у вредности од 8 милиона 
евра, о набавци четири електричне локомотиве.

Реч је о локомотивама које ће поставити нове европске и светске стандарде када су поузданост и 
сигурност услуга превоза у питању. Оне ће заменити постојеће, које су старе скоро 40 година. Тиме 
ће се повећати број путника и побољшати ефикасност, квалитет услуга превоза и еколошке перфор-
мансе.  

Првобитно је постигнут договор о набавци три локомотиве, а током завршне фазе преговора дого-
ворена је набавка још једне локомотиве. Европска банка за обнову и развој (EBRD) обезбедила је 
финансијска средства за набавку ових возних средстава. 

Извор: Railway Gazzette

МАКЕДОНСКИ ОПЕРАТЕР НАРУЧИО 
КИНЕСКЕ ЛОКОМОТИВЕ



20. март 2017. 5

Број  1 ИНФОРМАТОР О МЕЂУНАРОДНИМ ЖЕЛЕЗНИЧКИМ АКТИВНОСТИМА

Влада Грчке разматра о увођењу новог државног оператера за железнички саобраћај на тржиште 
након продаје државног железничког оператера „Trainose“ италијанској државној компанији „Ferovie 
delo Stato“. Италијани су купили грчког железничког оператера за суму 45 милиона евра. Грчка аген-
ција за приватизацију је саопштила да је продаја стопроцентног удела италијанској железничкој ком-
панији предмет регулаторних одобрења европских власти. 

У плану је да се уведе нови држав-
ни оператер у оквиру грчке железничке 
компаније, Gaiaose која је под надзором 
Министарства саобараћаја и инфраструк-
туре Грчке. Руководство ове компаније 
намерава да добије железничку лиценцу, да обнови постојећи возни парк и да у наредним годинама 
нови оператер на тржишту  испуњава исте стандарде као железничке компаније у Европи. 

Извор: RailwayPro

УСКОРО НОВИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ОПЕРАТЕР У ГРЧКОЈ

Надзорни одбор Немачких железница (Deutsche Bahn, DB) једногласно је прихватио оставку Ру-
дигера Грубеа, досадашњег генералног директора Немачких железница. Председник Надзорног од-
бора се захвалио Грубеу на његовом раду и посвећености овој компанији у последњих осам година. 

Ричард Луц, који је до сада био финан-
сијски директор, биће вршилац дуж-
ности до именовања новог генералног 
директора.

Рудигер Грубе 
је уједно био и 
председавајући 
Заједнице европ-
ских железница 
и инфраструк-
турних компа-
нија (CER). 

Извор: Deutsche Bahn, DB

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР DB ПОДНЕО ОСТАВКУ
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Олег Белозjoров, председник Руских железница, и Роберт Фико, премијер Словачке, недавно су, 
на састанку који је одржан у Братислави,  разговарали о сарадњи у области железничког саобраћаја. 

На састанку је било речи о изградњи 
пруге, дужине од 1.520 km, која повезује 
Братиславу и Беч. Ово је веома значајан 
пројекат и представља део развоја Ев-
роазијског транспортног коридора зах-
ваљујући широком колосеку пруге од Ко-
шица (Словачка) до Братиславе чиме је 
омогућен приступ Бечу и стварање међу-
народног логистичког центра у региону 
Беч – Братислава. 

Пројекат обухвата изградњу пруге, 
која повезује Кошице, Беч и пролаз до 
Братиславе. „Пруга будућности“ повези-

ваће железничку мрежу централне Европе са Транс-сибирском железницом. Вредност овог пројекта 
износиће око 6,3 милијарде евра.  Очекује се да ће се тиме смањити време превоза робе од Европе до 
источне Азије у поређењу са превозом робе поморским саобраћајем (од 30 до 14 дана). 

Извор: RailwayPro

РУСИЈА И СЛОВАЧКА РАЗМАТРАЈУ О 
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРОЈЕКТУ КОШИЦЕ – БЕЧ

На основу извештаја о броју путника који су користили услуге железничког превоза у Русији, 
Руске железнице су превезле скоро милијарду путника у претходној години, што је за 1,6% више у 
поређењу са подацима из 2015. године.  

Број превезених путника на дужим релацијама је увећан за 3,4% док је обим превоза путника на 
краћим релацијама увећан за 4,5%.  

Извор: RailwayPro

РУСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ПРЕВЕЗЛЕ МИЛИЈАРДУ 
ПУТНИКА У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ
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ИЗДАВАЧ
„Железница Србије“ aд

Медија центар 
Немањина 6, Београд

KОНТАКТ
011/3618-443
011/3618-344
011/3618-308

mediјacentar@srbrail.rs

ДИРЕКТОР МЕДИЈА ЦЕНТРА
Ненад Станисављевић

ПРИПРЕМИЛЕ
Биљана Гордић

Јасмина Дишовић

ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ
Душанка Милошевић

ФОТО (прва страна)
Душанка Милошевић

www.zeleznicesrbije.com

Нови воз је недавно почео да саобраћа између Кила у Немачкој, велике луке на Балтичком мору 
и и Трста, јадранске луке у Италији. Кил ће бити логистичко чвориште, а увођење воза је идеално 
решење за превоз робе између Балтичког и источног Средоземног мора. Кил и Трст представљају 
подједнаке тачке поласка за ефикасне трајектне линије ка Скандинавији и Турској. Компанија Stena 
Line, која се бави превозом робе до Шведске и назад, учествовала је у реализацији овог пројекта. 

Очекује се да ће увођењем у саобраћај овог воза допринети преласку са друмског на железнички 
саобраћај. Први воз је кренуо из Трста 25. јануара ове године и стигао у Кил дан касније. Из Кила се 
роба дистрибуира у Данској, северној Немачкој, Шведској и Норвешкој. Овај воз тренутно саобраћа 
једном недељно. Након пробне фазе која ће трајати неколико недеља, у плану је да од Ускрса, у зави-
сности од потражње, воз саобраћа више од два пута недељно у оба правца. 

Извор: RailwayPro

НОВИ ВОЗ НА КОРИДОРУ КОЈИ СПАЈА 
БАЛТИЧКО И ЈАДРАНСКО МОРЕ

Састанак CER Радне групе директора за људске ресурсе одржан је у но-
вембру прошле године у Бриселу. На састанку је било речи о интензивирању 
активности у погледу развоја социјалног дијалога на железници, као и о прав-
ним нормама Европске уније за заштиту радника. Правне норме у овој обла-
сти су обједињене у оквиру такозваног Европског стуба за социјална права.

Успостављање овог Стуба је уједно одговор на економску кризу и све про-
мене које су тиме изазване у погледу запошљавања и уопште положаја радни-
ка. Посебан део састанка био је посвећен пројектима који се тичу унапређења 
положаја радника у железничком сектору, које спроводе Заједница европских 
железница и инфраструктурних компанија (CER) и Европска федерација 
транспортних радника (ЕTF). Реч је о пројектима за унапређење положаја и 
заштиту мобилних радника, као и за унапређење положаја жена на железници.

На састанку је било речи и о кампањи о здрављу на раду, коју спроводи 
Агенција ЕУ за здравље и безбедност на радном месту (EU-OSHA). CER 
је један од учесника ове кампање. Преко Радне групе директора за људске 
ресурсе, чланице CER-а биће упознате са циљевима кампање, као и са актив-
ностима које се у овој области могу спровести на националном нивоу.

Извор: CER Monitor

OДРЖАН САСТАНАК CER РАДНЕ ГРУПЕ 
ДИРЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

ИНФОРМАТОР
О МЕЂУНАРОДНИМ 

ЖЕЛЕЗНИЧКИМ АКТИВНОСТИМА


