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ДОЗВОЛИТЕ ДА

СЕ ОБРАТИМ

УВОДНИК

странa 2

 Радови на модернизацији и реконструкцији пруге Београд Центар - Стара Пазова, као првој деоници у оквиру 
изградње пруге за велике брзине Београд - Будимпешта, започели су 28. новембра на Железничкој станици у Земуну

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕОНИЦЕ РЕСНИК - ВАЉЕВО

МОГУ ДА ИДУ 100 КМ НА САТ
ВОЗОВИ ОВОМ ПРУГОМ ПОНОВО

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА 
МОДЕРНИЗАЦИЈИ ПРУГЕ 
БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА

стране 2 и 3КОЛОСЕК
-

ПРИЈАТЕЉСТВА

 Србија би за три године требало да има најмање 520 км пруга на којима ће возови моћи да иду 
просечном брзином од 120 до 150 км на сат, изјавила је 15. новембра у Ваљеву потпредседница 
Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић

СПОЈЕНИ ЛУКОВИ
ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА
Лукови новог Жежељевог моста у Новом Саду спојени 
су 20. oктобра, чиме је премошћен Дунав и створени 
услови за наставак изградње железничких и друмских 
саобраћајница преко овог здања.
Два дана касније градилиште новог Жежељевог моста 
обишли су и потпредседница српске Владе Зорана 
Михајловић, покрајински премијер Игор Мировић и 
шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици.
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БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА

МОДЕРНИЗАЦИЈАМОДЕРНИЗАЦИЈА

350,1
милиона долара је 
вредност уговора 
за модернизацију 
поруге Београд – 
Стара Пазова

Према пројекту брзе пруге Србије, из Београда 
би требало да се стиже у Будимпешту за 
мање од три сата. Пруга кроз Србију би била 
дугачка 184 километара и 166 километара 
кроз Мађарску. За путовање од Београда до 
Будимпеште је сада потребно више од осам 
сати.

ДО БУДИМПЕШТЕ ЗА 3 САТА
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Премијерка Ана Брнабић рекла је 
новинарима да Србија не очекује 
никакве проблеме са Европском ко-
мисијом у вези са модернизацијом 
пруге Београд– Будимпешта.
„Не очекујем никакве пробле-
ме. Потпуно ми је нормално да 

Европска комисија, која заиста има 
јако стриктне одредбе што се тиче 
конкуренције, има овај пројекат 
под лупом", навела је Брнабићева, 
напоменувши да је о томе говорила 
са премијером Мађарске Виктором 
Орбаном.

НЕ ОЧЕКУЈЕМО ПРОБЛЕМЕ СА ЕУ

Виктор Орбан 
ПРЕМИЈЕР МАЂАРСКЕ

Реконструкција пруге 
Београд-Будимпешта 
први важан пројекат 
Кине, земље чланице 
ЕУ и кандидата за 
чланствоу ЕУ.

ДУЖИНА 
ДЕОНИЦЕ
ИЗВОЂАЧ
РАДОВА

34,5км

Кина
БЕОГРАД

СТАРА
ПАЗОВА

НОВИ САД

СУБОТИЦА

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПРУГЕ БЕОГРАД-БУДИМПЕШТА

 Радови на модернизацији пруге 
Београд - Будимпешта је највећи 
пројекат тренутно у Европи по 
вредности и највећи појединачни 
пројекат по вредности у Србији

ПРИЈАТЕЉСТВА
КОЛОСЕК             -

Радови на модерниза-
цији и реконструкцији 
пруге Београд Центар 

– Стара Пазова, као првој део-
ници у оквиру изградње пруге 
за велике брзине Београд – Бу-
димпешта, започели су 28. но-
вембра на Железничкој стани-
ци у Земуну. Манифестацији 
свечаног обележавања почет-
ка радова, под називом „Ко-
лосек за будућност“, прису-
ствовала је председница Владе 
Србије Ана Брнабић, потпред-
седница Владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Ми-
хајловић, в.д. генералног ди-
ректора „Инфраструктуре же-
лезнице Србије“ ад Мирољуб 
Јевтић. Свечаности су прису-
ствовали и потпредсед-

ник и главни инжењер ком-
паније „China Communications 
Construction Company“ Сун 
Цју, заменик главног инжење-
ра кинеске железничке кор-
порације и председник „China 
Railways International“ Јанг 
Џонгмин и заменик директо-
ра Националне комисије за ра-
звој и реформу Ванг Сјаотао.  

-Ово је први пројекат изме-
ђу Кине и ЕУ, преко Србије. У 
то је укључена и Мађарска, 
као чланица ЕУ, Србија, зе-
мља кандидат за чланство у 
ЕУ и Кина, казала је премијер-
ка Брнабић. Она је истакла да 
је овај пројекат важан, јер је и 
први прекогранични пројекат 
у оквиру „Иницијативе 16+1“, 
као и први трипар-

Србија је 
данас постала 

део једног највећег 
глобалног пројекта 
„Један појас - један 
пут'' и ми смо на то 

веома поносни.

ДУЖИНА 
ДЕОНИЦЕ
ИЗВОЂАЧ
РАДОВА

109км

Кина
ДУЖИНА 
ДЕОНИЦЕ
ИЗВОЂАЧ
РАДОВА

40,4км

Русија

УВОДНИК
НЕНАД  СТАНИСАВЉЕВИЋ 

ДОЗВОЛИТЕ ДА СЕ ОБРАТИМ
Након пуних девет година, колико сам као директор Ме-

дија центра бринуо, био одговоран и уређивао „Пругу“, 
информативно гласило свих железничара и железни-

це, дошло је време да једно професионално поглавље у „Желе-
зницама Србије“ ад затворим и започнем исписивање нових тек-
стова у пословној књизи „Инфраструктуре железнице Србије“.

Годинама водећи Медија центар радио сам на вашим и мо-
јим новинама, својим директорским и уредничким печатом 
оверивши у протеклих девет година 178 бројева информатив-
ног листа „Пруга“. Често читајући текстове и пишући до касно 
у ноћ, са великом љубављу према железници и новинарству, 
а самим тим и са много ентузијазма и оптимизма, пратио сам 
сва железничка дешавања, задовољан што ће наша „Пруга“ 
бити међу железничарима и њиховим породицама и ући у же-
лезничке домове. Знао сам да „Пруга“ тако улази у срца свих 
железничара и остаје ту да траје. И то ме је чинило изузетно 
поносним, још више одговорним. 

„Пруга“ – бренд и симбол српских железница
И управо зато била је огромна одговорност и изузетна част 

водити и уређивати „Пругу“ свих ових година. Једна компа-
нијска новина успела је да опстане 52 године и са својих 1070 
бројева постане прави хроничар историје српских железница, 
бележећи на својим страницама сваки догађај, личност или по-
јаву битну за овај саобраћајни систем. „Пруга“ је и бомбама пр-
косила 1999. године, редовно пишући о страдањима и херојству 
железнице и железничара, а сваки број сам још тада као главни 
и одговорни уредник поносно одобравао за штампу.

Није било лако у протеклим годинама различитих железнич-
ких, друштвених и политичких превирања и реконструкција 
водити и уређивати једну наизглед малу, фабричку новину, 
знајући да је свака написана и објављена реч под будним оком 
железничке јавности, од руководства до свих железничара, а 
тиме и до најшире публике, укључујући и увек присутне дежур-
не критизере. Знао сам и да нас подједнако прате и читају и 
у државним органима, српској привреди, али и у иностраним 
амбасадама и компанијама. 

Управо зато, понекад сам проводио сате и сате над само јед-
ном новинском фотографијом, насловом, шлајфном текста или 
антрфилеом, знајући колику тежину има објављена реч. И ко-
лико свака написана реч дуго траје као траг историје. При томе, 
увек сам водио рачуна шта је најбоље и у интересу железнице 
и свих железничара.  

На тај начин успео сам да новинарским пером зауставим 
део наше пословне и животне свакодневнице, како би наша 
„Пруга“ испунила важну улогу ангажованог учесника свих же-
лезничких збивања. 

И увек ме искрено, дечачки радовало када нека „велика“ 
новина или телевизија преузме наш текст и као извор инфор-
мације наведе „како пише Пруга“.

А сад оловку у руке – цртамо 
топографске мапе инвестиција

Наравно, да су нови објекти и возови, пословни резултати и 
градитељски успеси, пројекти модернизације, па чак и најма-
њи помаци напред за „Пругу“ имали највећи медијски значај и 
освајали прве странице наше новине. 

Није ми никада било тешко да стигнем до сваког градили-
шта, сваког моста или станице, сваког воза који су представља-
ли нешто ново, модерније и напредније.  

Али, оно на шта сам посебно поносан је чињеница да сам 
свих ових година, дуго као главни и одговорни уредник, а за-
тим и као директор Медија центра, успео да „Пругу“ сачувам 
као праву, железничку новину, у највећој мери окренуту ка же-
лезничарима, који стручно, пожртвовано и предано обављају 
своје професионалне задатке. Циљ коме сам тежио био је да 
управо афирмишемо позитивне и праве вредности на желе-
зници и подстичући рад и развој мотивишемо све запослене.

Дошло време да се пребројимо
Нема већег новинарског и личног признања за мене, него 

када у неком железничком објекту у Србији видим урамљен 
текст из „Пруге“ како виси на зиду или стоји на столу, као најлеп-
ше железничко сећање на неки професионални успех или лични 
подвиг. И то ми потврди мисао да је „Пруга“ заиста наша, желе-
зничка. Тај текст о железници и железничарима заувек остане 

на страницама „Пруге“, чак и кад оне пожуте од времена. И зато 
прија када и пензионери, који одавно већ нису на железници, 
сврате да узму нови број и виде „шта пише наша Пруга“.

И зато је „Пруга“ била свуда: у локомотивама и вагонима, 
дуж пруге, у станицама и депоима, међу железничарима и у 
њиховим породицама, управо са циљем да прикажемо текући 
живот железнице, са свим успесима и похвалама, али и тешко-
ћама и проблемима.

Знао сам да ће у свакој новој „Прузи“, сваком новом тексту 
или фотографији железничари тражити нешто о себи и за себе.

Моја железничка оловка свих ових година писала је срцем, а 
пред излазак из штампе сваког новог броја увек сам имао дилему 
да ли ми је ипак нека грешка промакла и да ли сам успео да но-
винарски дух претходног броја пренесем и побољшам у новом.

Рекох ја
Професионална новинарска страст кроз протекле године же-

лезничког стажа  додатно је била појачана везаношћу за пруге 
и возове и оданошћу железници, коју људи ван наше фирме 
никада неће схватити. То разумемо само ми, железничари 
и чланови наших породица (колико год понекад трпели због 
тога). И зато је породична железничка традиција била једна од 
тема коју сам увек у „Прузи“ подрфжавао и поштовао.

Увек се сетим како ми пре него што сам почео да радим на 
железници (а има томе четврт века и кусур) никада није било ја-
сно усхићење и задовољство оца који би из нишке Железничке 
амбуланте донео неке, тада мени непознате новине, и рекао: 
„Види, писали о нама“! 

А онда, као млад новинар почнем да радим у тој истој „Пру-
зи“ и већ првих дана на послу један старији колега, одавно већ 
у пензији, донео ми је укоричене годишње комплете „Пруге“ и 
рекао „Читај и учи! Овде ти је све што се на железници битно 
догодило!“ Читао сам, учио и схватио!

Зато сам данас сигуран да само железничари могу да разу-
меју чувену реченицу из филма Лазара Ристовског, „Дневник 
машиновође“: „Илија, дошли су из „Пруге“ да вас сликају, тебе 
и Симу!“. „Пруга“ и у филм стигла, мало ли је!

Железнице Србије – new deal
Задовољан сам и поносан што сам учинио за све ове године да 

„Пруга“ по концепцији, садржају и изгледу превазиђе оквире ком-
панијске новине. Међутим, разумевајући потребу железничара и 
железнице за „Пругом“ у борби за њен опстанак отишао сам и ко-
рак даље. Комерцијализујући странице у новинама за оглашавање 
првенствено железничке привреде, обезбедио сам додатне изво-
ре финансирања за излажење наше „Пруге“. Извођачима радова, 
различитим добављачима делова и опреме, ремонтерима и ко-
минтентима, као и фирмама из железничког сектора успео сам да 
објасним значај и вредност компанијске новине и одбраним „Пру-
гу“ од оних који су из само њима знаних разлога хтели да је угасе.

Рефомски моравац  
И то баш у тренутку када је „Пруга“ након реструктурирања 

железнице била међу првима (можда у почетку чак и једина) 
која је јавно афирмисала идеју обједињавања железничког 
сектора, као јединог начина да све четири компаније буду успе-
шне и да остваре свој реформски задатак.

А сада још брже
Преласком у „Инфраструктуру“ закорачио сам у нове профе-

сионалне изазове, пословне пројекте и задатке, настављајући  
досадашње активности, али још интензивније, у много већем 
обиму и на највишем нивоу. Модернизација и изградња же-
лезничке инфраструктуре у Србији један је од најзначајнијих 
државних пројеката наредних година.  Тамо где сам у „Желе-
зницама Србије“ стао, сада настављам даље. 

Започето морамо завршити
Али, моју и нашу „Пругу“ нисам заборавио, нити је напустио. 

Професионално задовољство и страст сваког написаног новин-
ског текста, прочитане шлајфне, добро осмишљеног и атрактивног 
наслова када једном крене железничким крвотоком немогуће га 
је решити се. Новинарско знање имам, страст ми не недостаје, а 
доказао сам протеклих година и да увeк имам пословну визију.

„Пруга“ је имала своју дугу и успешну прошлост и има са-
дашњост.

Имаће и будућност – још ћемо се ми читати...

БУДИМПЕШТА

титини уговор који 
је потписан између 
Кине, Србије и Ма-
ђарске. 

У дану почетка ра-
дова на модерниза-
цији пруге на деоници 
Београд Центар - Стара Пазо-
ва, Брнабић види симболику, 
будући да се истог дана саста-
ла са кинеским премијером Ли 
Кећијангом и мађарским пре-
мијером Виктором Орбаном.

-Србија је данас постала део 
највећег глобалног пројекта 
„Један појас, један пут“ и на 
то смо јако поносни. Ово је 
важан дан за Србију, за срп-
ско-кинеске односе, али пре 
свега за грађанке и грађане 
Србије, јер данас започиње-
мо модернизацију пруге Бео-
град-Будимпешта, којом ће 
возови ићи брзином од 200 
км/час“, изјавила је потпред-
седница Владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Ми-
хајловић.

-Након три године напор-
ног рада, припеми докумен-
тације и исцрпним прего-
ворима, данас започињемо 
реализацију највећег поједи-
начног пројекта у Србији по 
вредности, додала је она.

Потпредседница Владе је 
подсетила да у претходних 
35 година није улагано у же-
лезнички саобраћај и ин-
фраструктуру, рекавши да је 
улагање у железнице највећи 
стратешки пројекат Србије.

-Када смо кретали у овај 
пројекат, знали смо да је про-

сечна брзина наших же-
лезница између 35 и 45 
км/х. Знали смо да не-
мамо возове и да су 
нам пруге такве 
јер се у њих није 
улагало деце-
нијама. И да-
нас, после три 
године, знамо 
да смо успели 
да модернизује-
мо 250 км пруга, 
да смо набавили 
нове возове и где 
год су пруге мо-
д е р н и з о в а н е , 
ми имамо много 
више путника и 
терета, истакла 
је Михајловић 
и додала да је 
наш циљ да бу-
демо део вели-
ког глобалног 
пројекта, да гра-
ђани и грађанке 
Србије пожеле да се 
возе возовима, а да сви 
они који превозе терет и карго, 
иду преко Србије. 

Директор „Инфраструктуре 
железнице Србије“ Мирољуб 
Јевтић рекао је да ће прва де-
оница пруге Београд - Будим-
пешта, Београд Центар - Стара 
Пазова, делом имати четири 
колосека, што ће бити прва 
таква пруга у Србији, на два 

колосека возови ће 
ићи брзином од 200 

километара у пут-
ничком саобра-

ћају, а на друга 
два брзином од 
120 километара 
у теретном сао-
браћају.јевтић

На почетку 
радова на модер-

низацији прве брзе 
бруге у станици Зе-
мун, Јевтић је на-
вео да ће  деоница 
Београд Ценатар 
- Стара Пазова, ду-
жине 34,5 киломе-
тара бити изгра-
ђена у наредних 36 
месеци и истакао 
да све што има 
Европа, европске 
железнице, има-

ће Србија и српска 
железница.  
Навео је да је део-

ницу Београд Центар - 
Стара Пазова пројектовао Са-

обраћајни институт ЦИП, а да 
је усаглашен са прописима ЕУ.  
Он је објаснио да на прузи неће 
бити пружних прелаза, одно-
сно места укрштања пруге и 
пута, већ надвожњака и подво-
жњака, а да ће машиновођама 
у кабинама локомотива бити 
индуковане све промене на 
прузи. Јевтић је додао и да ће 

пруга имати и заштитне огра-
де, попут оних на аутопуту.

Представници кинеских 
компанија истакли су да ће ово 
бити модерна пруга у складу 
са светским стандардима, да 
је она још један пример добре 
традиционалне сарадње Кине 
и Србије. Нагласили су да ће у 
модернизацији ове пруге ко-
ристити најсавременије тех-
нологије, али да ће користити 
и домаће ресурсе. Такође, ис-
такли су да ће пројекат бити 
рађен квалитетно и по плану 
и представљаће нов путоказ 
српско - кинеског пријатељ-
ства.

П р о ј е к т о м 
је предвиђена 
комплетна ре-
к о н с т р у к ц и ј а 
и модернизаци-
ја грађевинске и 
е ле к т р о т е х н и ч к е 
инфраструктуре са 
подизањем брзине 
на деоници Београд Цен-
тар - Батајница до 120 км/
сат, а од Батајнице до Ста-
ре Пазове до 200 км/сат.

У оквиру пројекта, прва 
деоница на којој су започе-
ли радови је Београд Центар 
- Стара Пазова, дужине 34,5 
километара. Радове на тој де-
оници ће изводити „China 
Railways Inrternational" и „China 
Communications Construction 

Company", а вредност уговора је 
350,1 милиона долара.

Укупна вредност изградње 
пруге Београд - Будимпешта 
кроз Србију је око две мили-
јарде долара.

ВЕСНА ГОЈИЋ ВУЧИЋЕВИЋ
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 17 мостова и 12 пропуста
 на 27 путних прелаза промењена је комплетна 

сигнално-светлосна опрема
 изграђено је 14,5 км одводних канала поред пруге
 санирано је 10 косина које су представљале велики 

проблем на барској прузи

ОБНОВЉЕНО ЈЕ:

Србија би за три 
године треба-
ло да има нај-

мање 520 км пруга 
на којима ће возови 
моћи да иду просеч-
ном брзином од 120 
до 150 км на сат, изја-
вила је 15. новембра у 
Ваљеву потпредседни-
ца Владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре проф. др 
Зорана Михајловић.

Она је, присуствујући обеле-
жавању завршетка модерни-
зације барске пруге од Ресника 
до Ваљева, казала да су на овој 
деоници возови раније ишли и 
брзином мањом од 30 км на сат 
на појединим деловима.

-Од  данас возови модерни-
зованом пругом поново могу 
да иду брзином од 100 км на 
сат. Реконструисали смо пр-
вих 77 км пруге и ово је само 
почетак. У наредном периоду 
радићемо на модернизацији 
целе барске пруге, јер не же-
лимо да се на то чека још че-
тири деценије. Радићемо како 
на железничком Коридору 
10, тако и на реконструкцији 
пруга које нису део Коридора, 
истакла је Михајловићева и до-
дала да би за две године треба-
ло да имамо и модернизовану 
пругу Београд – Будимпешта, 
којом ће возови моћи да иду бр-
зином од 200 км на сат. 

Уласком дизел моторног 
воза (серије 711) у станицу Ва-
љево, у коме су били министар 
саобраћаја, др Зорана Михајло-
вић, представници руских же-
лезница, РЖД Интернешнал, 
директори железничких ком-
панија Србије и новинари ов-

да шњи х 
медија - и 

званично 
су оконча-

ни радови на 
реконструкци-

ји пружне деонице 
Ресник - Ваљево. Четрдесет 
година након изградње барске 
пруге, модернизована је траса 
у дужини од 77,6 километара и 
то средствима руског кредита 
који је „чекао реализацију“ не-
колико година.

-Када смо пре три године 
формирали Владу и када сам 
именована за министарку сао-
браћаја, руски кредит није ко-
ришћен и ниједан долар није 
потрошен. Данас је уговорен 
захваљујући раду, енергији, 
искуству свих, пре свега ру-
ских железница. Реконстру-
исана је деоница Ресник – Ва-
љево, знам да није довољно 
али је почетак и сигурна сам 
да нећемо чекати још четири 
деценије како би добили ком-
плетно модернизовану пругу 
Београд – Бар. На овој прузи 
од Ресника до Ваљева возови 
су  појединим деловима ишли 
брзином, по каткад и мањом 
од 30 км/час, рекла је мини-
старка Михајловић.

Пројекат вредан скоро 80 
милиона долара најбоља је 
инвестиција која је могла 
бити реализована за житеље 
ваљевског краја. Тим речим 
присутним гостима обратио се 
генерални директор „Инфра-

структуре железница Србије“ 
др Мирољуб Јевтић.

-На ових 77,6 километара 
пруге више нема лаганих во-
жњи. После више од 60 го-
дина извршен је ремонт нај-
значајнијег објекта на овој 
прузи, тунел Бела Река у ду-
жини 3.800 метара. Обновље-
но је 17 мостова, 12 пропуста, 
на 27 путних прелаза проме-
њена је комплетна сигнално–
светлосна опрема, изграђено 
је 14,5 километара нових од-
водних канала поред пруге, 
санирано је десет косина које 
су представљале велики про-
блем на барској прузи. Све до 
данас смо путничким возови-
ма до Ваљева путовали преко 
100 минута, а од данас само 65 
минута, казао је први човек 
„Инфраструктура ЖС“.

Говорећи о значају шесна-
естомесечне модернизације 
саобраћајне жиле куцавице 
у овом делу Србије први пот-
председник Руских железни-
ца, Александар Сергејевич 
Мишарин апострофирао је 

квалитет изведених радова на 
шта железничари, казао је, мо-
рају бити итекако поносни.

-Око 400 милиона долара ру-
ског кредита већ је утрошено а 
данас смо потписали и уговоре 
за нову деоницу пруге Београд 
– Будимпешта што ће свакако 
бити значајан допринос еконо-
мији Србије. Руске железнице 
су и даље спремне да деле своје 
искуство и примењују најса-
временије технологије у вашој 
земљи, истакао је Мишарин.

Захваљујући се грађанима 
Ваљева што су минулих го-
дину дана били максимално 
стрпљиви и толерантни пре-
ма бројним неимарима који су 
„оперисали“ на овом великом 
градилишту, генерални ди-
ректор Сергеј Алексејевич Па-
влов изразио је задовољство 
што је баш његовој компанији 
припала част да започне ре-
конструкцију барске пруге.

-Потрудили смо се да посао 
урадимо као за себе јер се у Ср-
бији заиста и осећамо као код 
куће. Било је предивно иску-

ство радити са српским колега-
ма али и сарађивати са вашим 
компанијама. Управо ту топлу 
домаћу атмосферу би желели 
да сачувамо јер се ми не бавимо 
само изградњом већ и социјал-
ним питањима. Због тога наш 
препознатљиви мото и гласи: 
„Градимо заједно, градимо за 
будућност“- нагласио је Павлов.

Потпредседница Владе про-
шла је данас реконструисаним 
делом пруге од Вреоца до Ваље-
ва са првим потпредседником 
Руских железница Алексан-
дром Мишарином  и руковод-
ством српских и руских желе-
зничких компанија.  Гости су 
из Вреоца у Ваљево стигли  ру-
ским дизел–моторним возом, 
набављеним захваљујући ру-
ском кредиту за модернизацију 
железнице у Србији.

Модернизација пруге Ре-
сник – Ваљево у дужини од 77,6 
километара, на међународном 
железничком коридору Бео-
град – Бар, завршена је у року, 
13. новембра, а редован желе-
знички саобраћај на том делу 
барске пруге успостављен је 
само два дана након тога.

Уговорена вредност радова 

на модернизацији пруге Ре-
сник – Ваљево износи 79,9 ми-
лиона долара, а радови су фи-
нансирани из руског кредита 
чија је укупна вредност 800 
милиона долара.

Ово је прва озбиљнија 
реконструкција барске 
пруге након четири деце-
није од њеног пуштања у 
саобраћај. Извођач 
радова на модер-
низацији барске 
пруге била је ком-
панија „РЖД Ин-
тернешнл“, а већи 
број домаћих 
фирми били 
су ангажова-
ни на пројекту 
као подизвођа-
чи.

Генерални дирек-
тор „Инфраструк-
тура железнице 
Србије“  Мирољуб 
Јевтић рекао је да на пру-
зи Ресник – Ваљево више 
нема лаганих вожњи и 
да је после више деценија 
извршен ремонт најзна-
чајних инфраструктур-
них објеката на барској 
прузи, укључујући и тунел 
„Бела река“ дуг 3,8 кило-
метара. Модернизацијом 
пруге Ресник – Ваљево 
били су обухваћени  ра-
дови на реконструк-

цији колосека, као и свих инфра-
структурних објеката дуж пруге. 
Осим тога, обновљени су кон-
тактна мрежа, електротехничка 

постројења, сигнално-сигур-
носни и телекомуникацио-
ни системи.

Први потпредседник Ру-
ских железница Александр 

Сергејевич Миша-
рин рекао је да су 
ту пругу заједно 
радили руски и 
српски струч-
њаци, да је пру-
га изграђена 
квалитетно и у 
предвиђеном 
року. Он је на-
гласио да Ру-
ске железнице 
раде и пругу 

Стара Пазова – 
Нови Сад, која 

је део будуће брзе 
пруге Београд – 
Будимпешта.

Мишарин је 
захвалио Влади 

Србије на доброј 
сарадњи и изразио 
очекивање да ће 
сарадња бити на-
стављена и да желе 
своје искуство и 
технологију поде-
ле са Србијом.

АЛЕКСАНДАР 
РАНКОВИЋ

МОГУ ДА ИДУ 100 КМ НА САТ
ВОЗОВИ ОВОМ ПРУГОМ ПОНОВО

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ДЕОНИЦЕ РЕСНИК - ВАЉЕВО

Обнављане и школе
Генерални директор РЖД Интернешнл Сергеј Павлов истакао је да 

се ова руска компанија осећа у Србији као код куће и подсетио да су, 
поред  деоница које су радили, обнављали и школе. Он је захвалио 
министарки Михајловић на великој подршци истичући да она учеству-
је у свим њиховим почецима на пројектима у Србији.

Павлов је министарски 
уручио „специјалну медаљу“ 
за коју је рекао да је „број 
један“ и да с правом треба да 
припадне Зорани Михајловић. 

 На 77,6 километара пруге више нема лаганих вожњи
 Извршен је ремонт тунела Бела Река у дужини 3.8 км
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КИЛОМЕТАРА ПРУГЕ ЈЕ МОДЕРНИЗОВАНО НА ДЕОНИЦИ 
РЕСНИК - 
ВАЉЕВО

77.6

ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ 40 ГОДИНА БАРСКЕ ПРУГЕ И 45 ГОДИНА ОРА

У склопу свечаног обеле-
жавања завршетка ра-
дова на модернизацији 

железничке деонице Ресник- 
Ваљево, Медија центар „Желе-
зница Србије” организовао је 
изложбу о петогодишњој из-
градњи барске пруге, на којој је 
представљено обиље вредних 
фотографија из тог времена. 

 -Погледом на ове фотогра-
фије може се схватити коли-
ки је то грандиозан подухват 
био и са којим су ентузија-
змом радили омладински 
бригадири на изградњи своје 
отаџбине. На нама је да чу-
вамо сећања на све људе који 
су ову пругу градили, али 
и обавеза да је одржавамо 
и даље модернизујемо. Ова 
изложба је само један од ви-
дова презентовања богатог 
историјског наслеђа српских 
железница. Немамо право 
да заборавимо наше претке 
који су самомрегорним радом 
уградили себе у ову пругу, али 
и да, поучени њиховим при-
мером и искуством, настави-
мо даље, истакао је Мирослав 
Стојчић, генерални директор 
„Железнице Србије” ад, при-
ликом отварања изложбе. 

Иначе, на дан када је званич-
но пуштен саобраћај на рекон-
струисаној пружној деоници 
барске пруге, житељи града на 
Колубари имали су прилику да 
се, након четири деценије, при-
сете заборављених неимарских 
изазова са којима су се  1970-их 
година даноноћно суочавали 
акцијаши из свих крајева бив-
ше Југославије. Трасирајући 
ову чудесну саобраћајницу, која 

је са грађевинског аспекта била 
захтевна чак и у европским 
оквирима, дванаест хиљада 
омладинаца прошло је компле-
тан ударнички дрил о чему је 
на отварању изложбе сведочио 
Велизар Поповић, заменик ко-
манданта Главног штаба ОРА 

Београд – Бар.
-Дуж пруге било je распо-

ређено пет насеља. Једно код 
Косјерића, друго у Чајетини 
на Златибору, треће је било 
лоцирано у Јабуци код При-
јепоља, где је био и главни 
штаб ОРА, а била су и још два 
насеља код Бијелог Поља и 
Колашина. Организатори те 
акције која је трајала 48 месе-
ци без прекида били су савези 
омладине Србије и Црне Горе, 
односно Савез студената Ср-
бије, присетио се Поповић.

По окончању другог светског 
рата значај изградње капи-
талних објеката широм земље 
представљао је услов без којег 
се није могло закорачити у мо-
дерно доба. Грађене су пруге, 
путеви, насипи за одбрану од 
поплава, важне зграде. Није 
постојао други концепт којим 
би се од једне руралне и потпу-
но девастиране земље са готово 
непостојећом инфраструкту-
ром створила држава способна 
да парира напреднијим и јачим 
европским привредама.

-Потреба за акцијама по-
стоји и данас у смислу неког 
симболичног укључивања 
младих  на плану екологије, 
нпр. пошумљавања – сматра 
Велизар Поповић.

 А. РАНКОВИЋ

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА УЧЕСНИКА ОРА
У Ваљеву је пре неколико месеци конституисана скупштина Удруже-

ња учесника ОРА, са намером да се давно прохујала времена радних 
акција сачувају од заборава, а омладина мотивише на волонтерски 
ангажман у превазилажењу присутних проблема у садашњем дру-
штвеном систему. 

СЕЋАЊЕ НА ЗАБОРАВЉЕНЕ
НЕИМАРЕ

Бригадити у насељу Јабука, крај споменика Бошку Бухи ОРБ на градилишту пруге Београд-Бар
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5,8
километара ће бити 
укупна дужина 
конструкција 
вијадукта код 
Чортановаца

Железнички мост на прузи Стара Пазова - Нови Сад, 
је нови вијадукт на изласку из тунела Чортановци, 
протеже се од Чортановаца до Сремских Карловаца. 
Вијадукт је лоциран непосредно уз десну обалу 
Дунава, на водоплавном терену. Сваки вијадукт, 
један за леви и други за десни смер су конструктивно 
подељени на по осам конструкција.

НОВИ ВИЈАДУКТ

И
ЗЈ

АВ
А 

БР
ОЈ

А

Са првог перона београдске главне железнич-
ке станице пут Ђевђелије кренула је крајем 
септембра специјална композиција састављена 
од вагона „Плавог воза“ и брендираних вагона. 
Композицију је закупила компанија „Com-trade“ 
из Београда за потребе запослених и пословних 
партнера. Ово је уједно била прилика за промоци-
ју првих брендираних вагона на српским пругама. 

Прва два вагона урађена су у тотал дизајну за 
потребе компаније „Тесла“, док су у ентеријеру 
били избрендиране  дрге компаније из света елек-
трике и телекомуникација. Поред постављених 
монитора са којих су емитоване рекламне поруке, 
у ентеријеру су се могли видети избрендиране 
пресвлаке за седишта, рол-апови, столњаци, 
јастучнице и постељина у спаваћим колима.

Наш приоритет 
је модернизација 
железничког саобраћаја, 
односно боља веза 
српских пруга са лукама 
у Грчкој.

Сарадња са српским компанијама
Први заменик директора огранка „РЖД Интернешнел“ у Србији 

Мансурбек Б. Султанов напомиње да та  компанија има јаке ресурсе у 
Србији за извођење пројеката било којег степена комплексности. Осим 
тога, за део радова ангажује српске и руске грађевинске компаније.

- Сматрам да је учешће у нашим пројектима веома корисно за српске 
компаније, јер поред прикупљања очигледних економских плусева, 
они унапређују своје вештине за самостално учешће у великим пројек-
тима у Србији, као и ван њених граница- закључује Султанов.

 Радови на изградњи тунела „Чортановци“ одвијају се у две смене и све тече по 
предвиђеној динамици  Завршена је припрема терена, у смислу чишћења од 
растиња на око 50.000 квадратних метара, изградње приступних путева и платоа

ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ
ПРИПРЕМА ПРУГЕ ЗА

ловце. Овде је планирана ре-
конструкција железничке ин-
фраструктуре у станици, као 
и изградња потходника. Осим 
тога, уместо путног прелаза 
биће изграђен надвожњак ка 
Петроварадину, и потходник 
за пешаке и бициклисте. Тре-
нутно се воде преговори и о но-
вој згради станице у Сремским 
Карловцима.

Султанов каже да је овде 
реч о потпуној модернизацији 
деонице Стара Пазова - Нови 
Сад, и да је то најкомплексни-
ји део пруге Београд - Будим-
пешта. 

-Модернизација не обухва-

та само реконструкцију сада-
шњег и изградњу другог коло-
сека, на којима ће путнички 
возови достизати брзину од 
200 километара на час, него 
ће бити изграђене станице и 
стајалишта, мостови, потход-
ници и надвожњаци, укључу-
јући и два јединствена објекта 

- тунел и вијадукт Чортанов-
ци - истиче он.

-Радови су комплексни, јер 
се део деонице налази у зони 
Националног парка Фрушка 
гора, али имамо све што је по-
требно да се успешно реали-
зује овај пројекат.

НЕБОЈША АВРАМОВИЋ

МИЛИОНА ДОЛАРА ЈЕ ВРЕДНОСТ 
УГОВОРЕНИХ 

РАДОВА

350,2
Тренутно више изво-

ђачких екипа изводи 
радове на изради ши-

пова на делу пре-
дусека излазног 
(северног) портала 
тунела. До сада је 
урађено укупно 
123 комада ши-
пова, дужине 
по 30-35м. У 
току су при-
премни радови 
за израду ши-
пова на подручју 
вијадукта и раш-
чишћавање околног 
терена. Очекује се доби-
јање делимичне грађевинске 
дозволе за извођење радова 
на предусеку улазног (јужног) 
портала тунела.

У погодним временским 
условима, који су нас пратили 
до сада, није било никаквих 
проблема у организацији гра-
дилишта и извођењу радова. 
Како у предстојећем периоду 
очекујемо неповољније вре-
менске услове, врше се при-
преме за одвијање радова у 
зимским условима, истиче за 
„Пругу” дипл. грађевински 
инжењер Снежана Симеуно-
вић, директор пројекта.

Она наводи да је пројектом 
предвиђено да се тунел састо-
ји из две тунелске цеви. Лева 
тунелска цев је дужине 1.156м, 
а десна 1.086,5м, док дужина 
вијадукта износи 2.913м.

Модернизација пруге Стара 
Пазова - Нови Сад, у оквиру 
реконструкције железничке 
трасе Београд - Будимпешта, 
иначе, почела је у септембру 
након што је Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре у јулу издало 
грађевинску дозволу, а руска 
компанија РЖД 
Интернатионал, 
којој је овај ка-
питални посао 
поверен, обавила 
неопходне закон-

ске радње и припрему терена.
-Након што је српска страна 

добила грађевинску дозволу, 
отпочели смо припремне ра-
дове, а у септембру смо при-
ступили првој фази изград-
ње на деоници Стара Пазова 
- Нови Сад, у оквиру које је 
предвиђена изградња два ве-
лика објекта - вијадукта и ту-
нела Чортановци - каже први 
заменик директора огранка 
РЖД Интернатионал у Србији 
Мансурбек Б. Султанов.

- До почетка изградње 
било је потребно заврши-
ти процес експроприја-

ције на територији На-
ц и о н а л н о г 

парка Фру-
шка гора, 

и после добијања потребне 
документације, започели смо 
радове на припреми градили-
шта и сечи шума на око 50.000 
квадратних метара. Дужина 
новог тунела Чортановци, 
који се састоји од две цеви, 
повезане евакуационим про-
лазима, износи по 1,1 киломе-
тар у сваком смеру. Приликом 
изградње користиће се савре-
мене технологије за пробија-
ње тунела и ојачање нагиба, 
како би се конструкције у из-
градњи заштитиле од утицаја 
клизишта. Због комплексно-
сти објекта, и у циљу скраћи-
вања рокова изградње, радо-
ве почињемо истовремено на 
неколико фронтова – додаје 
он . 

Према речима Султанова, 
вијадукт ће бити јединствен 
објекат за српску железницу. 
Биће изграђен у плавном делу 
Дунава, а специфичан је јер је 
двоколосечни, тачније, како 
каже, представља мост исто-
времено за два колосека дужи-
не око три километра.

-Изградња и реконструк-
ција двоколосечне пруге на 
деоници Стара Пазова - Нови 

Сад, представља другу фазу 
радова. Надамо се потписи-
вању анекса уговора са Ин-
фраструктуром железнице 
Србије и да ћемо почети са 
припремним радовима за ту 
фазу крајем 2017. године - ис-
тиче Султанов.

Деоница Стара Пазова - Нови 
Сад дуга је више од 40 киломе-
тара, од којих 10 километара 
пролази кроз Сремске Кар-

Вијадукт ће бити јединствен објекат за 
српску железницу јер ће бити двоколосечни
Мансурбек Б. Султанов, први заменик директора огранка РЖД Интернатионал

Јединствен вијадукт

СТАРА
ПАЗОВА

ЧОРТАНОВЦИ

ДУЖИНА:
1,1 KM

ДУЖИНА:
˜3 KM

НОВИ САД

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

УКУПНА ДУЖИНА:
>40 KM

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ И 
РЖД ИНТЕРНЕШНЛ ПРОДУБЉУЈУ САРАДЊУ 

Др Мирољуб Јевтић, 
в.д.генералног дирек-
тора „Инфраструктуре 

железнице Србије“ и Сергеј 
Алексејевич Павлов, генерал-
ни директор РЖД Интерне-
шнл, потписали су 15. новем-
бра Анекс 3.2 уговора о руском 
кредиту, који се односи на ра-
дове на отвореној прузи део-
нице Стара Пазова - Нови Сад, 
у присуству потпредседнице 
Владе Србије и министарке 
грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструк-
туре проф. др 
Зоране Михај-
ловић.

Овим угово-
ром (који пред-
ставља Анекс 3.2. 
основног уговора 
о руском кредиту 
за модернизацију 
српских железница) 
обухваћена је набавка 
материјала и извођење грађе-
винских радова на изградњи 
двоколосечне пруге Стара Па-
зова - Нови Сад. Уговором су 
обухваћени радови на отворе-
ној прузи у дужини од 40,4 ки-

лометра између 
Старе Пазове и 
Новог Сада.

Пројекат се 
финансира из 

руског кредита, а 
вредност уговора 

је 247,8 милиона до-
лара.

Извођење грађевинских ра-
дова између Старе Пазове и 
Новог Сада, иначе, представља 
део пројекта изградње пруге 
за велике брзине између Бео-
града и Будимпеште.

СТАРА ПАЗОВА-НОВИ САД

АНЕКС УГОВОРА О 
МОДЕРНИЗАЦИЈИ И 
ИЗГРАДЊИ ПРУГЕ

Анекс 3.1
За деоницу Стара Пазова-

-Нови Сад из руског кредита 
је у јулу 2016. потписан Анекс 
3.1, који се односи на радове 
на тунелима и вијадуктима, а 
чија је вредност 350,2 милиона 
долара. РЖД Интернатионал 
је већ приступио реализацији 
анекса 3.1, у складу са којим 
ће бити изграђен вијадукт у 

плавном подручју 
Дунава и тунел 
Чортановци.

РЖД ГРАДИ ВИЈАДУКТ И НОВИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТУНЕЛ ИЗМЕЂУ СТАРЕ ПАЗОВЕ И НОВОГ САДА

БРЕНДИРАЊЕ ВАГОНА НА СРПСКИМ ПРУГАМА

Христос Спирцис 
ГРЧКИ МИНИСТАР ТРАНСПОРТА, 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И МРЕЖЕ

ОД  10. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

НОВИ РЕД ВОЖЊЕ
У недељу, 10. децембра, 

на српским пругама 
ступа на снагу нови ред 

вожње у путничком и терет-
ном унутрашњем и међународ-
ном  железничком саобраћају.

Нови ред вожње важиће на-
редних годину дана, а све же-
лезничке компаније и стручне 
службе спремно дочекују пре-
ласзак на нову организацију 
саобраћаја.

МИЛИОНА ДОЛАРА 

ЈЕ ВРЕДНОСТ ОВОГ 

УГОВОРА

247,8

Механизација на градилишту у Чортановцима
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Транзитни саобраћај између Кине и Европе на железничкој мрежи 
Европе увећан је два пута прошле године, док се контејнерски саобраћај 
повећан за 30 процената. То је резултат покретања регуларних контејнер-
ских возова уз коришћење Трансибирске железнице, развоја транс-
порта и  логистике Руских железница (RZD). Огранци Руских железница 
примењују флексибилне услове цена у зависности од транзита теретног 
саобраћаја и побољшања технологије испоруке робе.

Удвостручен железнички транзитни 
саобраћај између Кине и Европе

Представници Владе Бугарске 
недавно су изјавили да је кинеска 
компанија за возна средства (CRRC 
Corporation) заинтересована да уло-
жи 153,5 милиона евра у изградњу 
фабрике за производњу локомо-
тива у Бугарској. Пословодство 
кинеске копаније (CRRC Corporation) 
намерава да производи локомо-
тиве и вагоне који ће се продавати 
преко Бугарске. Христо Алексијев, 
министар за саобраћај Бугарске изја-
вио је да очекује и званично писмо 
о намерама кинеске копаније (CRRC 
Corporation), будућег инвеститора.

Ускоро кинеска 
фабрика за производњу 
локомотива у Бугарској

Представници Мобилног оперетера Бело-
русије (MTS Belarus) и Белоруских железница 
намеравају да уведу бесплатан бежични ин-
тернет на железничким станицама у 19 већих 
градова у Белорусији. У плану је да се до лета 
уведе бесплатан приступ интернету у чекаони-
цама, стајалиштима и холовима железничких 
станица, који ће бити на услузи свим путници-
ма и посетиоцима.   

На листи градова су: Минск, Орша, Моло-
дечно, Барисав, Баранович, Лида, Гродно, 
Лунинец, Брест, Пинск, Гомељ, Жлобин, 
Калинкавичи, Могиљов, Асиповичи, Бабрујск, 
Кричав, Витепск и Полоцк. 

БЕСПЛАТАН ИНТЕРНЕТ 
НА ЖЕЛЕЗНИЧКИМ 
СТАНИЦАМА У БЕЛОРУСИЈИ

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИНФОРМАТОР О МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ

Представници Генералног 
директората заједничког 
истраживачког центра Европске 
комисије, заједно са Европском 
организацијом за стандардизаци-
ју (CEN) и Европским комитетом за 
електротехничку стандардизацију 
(CENELEC) за унутрашње тржиште, 
индустрију, предузетништво 
(мала и велика предузећа), 
одржали су састанак у поседњој 
декади октобра, на коме је било 
речи о заједничкој иницијативи 
за повезивање истраживања, 
индустрије и стандардизације.  
Као део ове иницијативе, одр-
жане су радионице, на којима  
је било речи о новим научним 
и технолошким областима ради 
идентификовања потребне 
заједничке активности истра-
живања и стандардизације, 
како би се омогућиле иновације 
и промовисала индустријска 
конкурентност. Пети догађај ове 
серије догађаја организовали 
су CEN и CENELEC, 25. октобра 
ове године на тему "Железнице 
будућности". 

Значајна излагања на овој 
радионици имали су Либор 
Лохман (CER) и Филип Цитро-
ен (UNIFE), који су истакли са 
којим се изазовима тренутно 

железнички сектор суочава и које се 

могућности пружају у будућности. 
Лохман је овом приликом 
истакао кључне приоритете 
CER у будућности применом 
Четвртог железничког 
пакета, потпуну дигита-
лизацију железничког 
сектора (укључујући 
примену Система 
управљања европ-
ским железничким 
саобраћајем 
(ERTMS)), развој 
робних коридо-
ра, као и потребу 
за будућим 
железничким 
истраживањем  и 
високим квали-
тетом стандарда. 
На овом састанку, 
учесници су пружили 
подршку CEN i CENELEC 
у дефинисању приори-
тета у вези са стандар-
дизацијом и дефинисању 
рута. Упознавање са будућим 
изазовима биће фокус за све 
транспортне индустрије у Европи. У 
времену брзих промена и поремећаја, 

европски железнички сектор има при-

лику да се позиционира као окосница 

будуће мобилности.  

ОДРЖАН САСТАНАК CEN-CENELEC

Европска унија финансираће изградњу пруге између Бугарске и Грчке. Ова одлука је 

донета након састанка премијера Бугарске Бојка Борисова, премијера Грчке Алексис 

Ципраса и предсеника Европске комисије Жан Клод Јункера.

Финансијска средства ЕУ намењена су за пројекат изградње пруге Солун-Кава-

ла-Александрополис-Бургас-Варна-Русе. Овим пројектом предвиђена је из-

градња двоколосечне електрифициране пруге, на којој ће бити примењен 

Европски систем за управљање железничким саобраћајем (ERTMS).

Како су представници ове две земље истакли, овај пројекат је 

од стратешког интереса не само за Бугарску и Грчку, већ и за 

развој целокупног региона. Уједно, очекује се да ће 

унапређење ове пруге привући велики број 

иневеститора из Кине, Русије и 

Средњег Истока. 

Европска унија финансира изградњу пруге између Б
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Удружење учесника 
Омладинске радне 
акције Београд - Бар 

одржало је 29. септембра у 
пословној згради српских же-
лезница другу Скупштину на 
којој су представљени основ-
ни правци деловања ове орга-
низације у наредном периоду.

Осим разговора о могућ-
ностима организације нових 
радних акција у складу са 

одредбама Закона о волонти-
рању, присутни су још једном 

истакли важност размене ис-
кустава и укључивања што 
већег броја младих у кон-
кретне пројекте. Ветерани 
омладинских радних акција 
на овај начин желе да мла-
дима пренесу своја искуства 
из времена изградње земље, 
али и да код њих подстакну 
активнији однос према ре-
шавању проблема и укупним 
друштвеним токовима.

ДРУГА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА УЧЕСНИКА ОРА БЕОГРАД - БАР

Пошљунчавање постављеног колосека 
пруге (Фотографија из монографије 

„То су наших руку дела” 
др Слободана В. Ристановића)

МИХАЈЛОВИЋЕВА И ЧЕПУРИН О НОВИМ ПРОЈЕКТИМА НА СРПСКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА

Потпредседница Владе 
и министарка грађе-
винарства, саобраћаја 

и инфраструктуре, проф. др 
Зорана Михајловић, разгова-
рала је 31. октобра са амбаса-
дором Руске Федерације Алек-
сандром Чепурином.

Амбасадор Чепурин упознао 
је потпредседницу Владе са по-
следњим подацима о порасту 
трговинске размене две земље, 
планираним инвестицијама 
руских компанија, а потпред-
седница Владе честитала је 
Чепурину на започетој великој 
инвестицији НИС-а у Панчеву, 
у изградњу постројења „Дубока 
прерада”, истакавши да су за-
једнички пројекти најбољи до-
каз добре сарадње две земље.

Чепурин је оценио да постоји 
простор да се додатно проши-
ри сарадња две земље, посеб-
но у области грађевинарства, 
инфраструктуре и нових тех-
нологија. „Русија је прешла 
у нову етапу развоја, после 
више од деценије напредо-
вања економије. Желимо да 
креирамо више квалитетних 
радних места и индустрију 
по мери 21. века и верујемо да 
постоје велике могућности 
за сарадњу са Србијом“, рекао 
је Чепурин, и додао да Русија 
унапређује економску сарадњу 
и са другим земљама региона, 
укључујући Хрватску и Босну и 
Херцеговину.

„Србији су веома значајни 
искуство и технологија коју 

Руска Федерација поседује 
у области железнице и же-
лимо да нашу добру сарадњу 
додатно унапредимо. Србији 
је потребан нови, модеран ди-
спечерски центар и верујем 
да и на том пројекту можемо 
наставити успешну сарадњу 
са руском компанијом РЖД”, 
рекла је потпредседница Вла-
де Зорана Михајловић.

На састанку је оцењено да ће 

реконструкција деонице бар-
ске пруге, од Ресника до Ваље-
ва, која се реализује из руског 
кредита, бити завршена у уго-
вореном року, половином но-
вембра, као и да је заједнички 
план српске и руске стране да 
до краја године почну радови на 
модернизацији отворене пруге 
на деоници Стара Пазова-Нови 
Сад, где су већ почели радови на 
тунелима и вијадуктима.

САСТАНАК ПРОФ. ДР ЗОРАНЕ МИЈХАЈЛОВИЋ СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ ММФ-А И СВЕТСКЕ БАНКЕ

Структурне реформе у 
железничком секто-
ру, реформа послов-

ног окружења и приоритетни 
пројекти транспортне ин-
фраструктуре били су теме 
данашњег састанка потпред-
седнице Владе и министарке 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, проф. др Зо-
ране Михајловић, са делега-
цијом ММФ-а и Светске банке, 
коју је предводио Џејмс Руф, 
шеф Мисије ММФ-а у Србији.

„При крају смо успешно 
спроведеног трогодишњег 
програма са Међународним 
монетарним фондом, доста 
сте нам помогли и надам се да 
ћемо наставити да радимо за-
једно, пре свега у области ин-
фраструктурних реформи“, 
изјавила је потпредседница 
Владе.

Михајловићева је истакла 
да је циљ реформе железнич-
ког сектора био формирање 
одрживих железничких пре-
дузећа, са јасно утврђеним 
циљевима и задацима, која ће 
пословати по тржишним прин-
ципима, као и рационализаци-
ја и унапређење железничке 

мреже и услуга и отварање тр-
жишта у складу са европским 
стандардима и праксом. 

„С једне стране спроводи-
мо структурну реформу же-
лезница, а с друге посвећени 
смо реализацији важних ин-
фраструктурних пројеката, 
пре свега изградњи пруге 
Београд-Будимпешта и ре-
конструкцији и модерниза-
цији пруге Ниш-Димитров-
град“, рекла је она.

Када је реч о друмском сао-
браћају, Михајловићева је ис-
такла завршетак Коридора 10 
и даљу изградњу Коридора 11 
као приоритетне пројекте.

„Завршавамо Коридор 10. У 
процесу преговора смо за нове 

пројекте, пре свега изградњу 
деонице Прељина-Пожега, за 
коју очекујем да у новембру 
потпишемо комерцијални 
уговор, као и изградњу „ау-
то-пута мира“ Ниш-Мердаре-
-Приштина. Инфраструктур-
но повезивање региона један 
је од наших најважнијих при-
оритета“, изјавила је Михајло-
вићева.

Говорећи о пословном окру-
жењу, Михајловићева је иста-
кла да очекује напредак Србије 
на Дуинг бизнис листи Свет-
ске банке, посебно истакавши 
реформу катастра.

„Нови закон о катастру који 
је у финалној фази припреме 
подразумева увођење е-упра-

ве, што ће утицати на смање-
ње непотребних процедура, 
брже решавање предмета и 
транспарентност свих посту-
пака. Увођењем е-простора 
сигурна сам да ће инвестици-
она клима у Србији бити још 
повољнија“, рекла је она.

Џејмс Руф је похвалио доса-
дашње реформе Србије, по-
себно у области железничког 
сектора, истакавши да су на-
прављени велики помаци.

„Међународни монетарни 
фонд сарађује са озбиљним 
владама, које су посвећене 
политици реформи. Надам се 
да ћемо наставити успешну 
сарадњу са Србијом“, рекао је 
Руф.

ГРАДИЋЕ 
СЕ И НОВИ 

ДИСПЕЧЕРСКИ 
ЦЕНТАР

Поклон - традиционални српски појас
Потпредседница Владе је амбасадору Чепурину поклонила тради-

ционални српски појас - ручни рад који презентује српску културну 
баштину и који су израдиле жене са села, у оквиру заједничке ини-
цијативе Координационог тела за родну равноправност, НАЛЕД-а и 
Етно-мреже „Упослимо 1.000 жена у руралним подручјима“.

УСПЕШНА САРАДЊА СА ММФ-ОМ У 
ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРНИХ РЕФОРМИ

ПРОЦЕС РЕСТРУКТУРИРАЊА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Руководио-
ци желе-
з н и ч к и х 

компанија „Инфра-
структура  железни-
це Србије“ и „Србија 
Воз“ и представници 
Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и 
инфраструктуре на 
састанку одржа-
ном 1. децембра у 
Београду, са  ше-
фовима секција 
„Инфраструкту-
ре железнице Ср-
бије„ са територије 
Косова и Метохије 
потврдили су претходне 
ставове да радници железнич-
ког чвора Косово Поље који 
живе на Косову и Метохији и 
који су радно ангажовани нису 
технолошки вишак и да су по-
требни железници.

Такође, руководиоцима желе-
зничког чвора Косово Поље по-
ново је истакнуто да ће радници 
који нису радно ангажовани, 
а живе на територији Косова 
и Метохије, бити пребачени у 
компанију „Железнице Србије“ 
ад, док ће запослени који нису 
радно ангажовани, а већ дуго 
живе на територији централне 
Србије, бити третирани са по-
себном пажњом приликом реа-
лизације другог круга социјал-
ног програма.

На овај начин разрешене су 
све недоумице запослених у же-
лезничким компанијама са Ко-
сова и Метохије, а процес рада 
у железничком чвору Косово 
Поље ни једног тренутка није 
доведен у питање.

Наиме, како је истакнуто, 
„Инфраструктура железнице 
Србије“ у досадашњем току ре-
организације посебно је водила 
рачуна о интересима и социјал-
ном статусу радника који живе 
на територији Косова и Мето-
хије, а све одлуке у процесу ре-
шавања питања вишка запо-

слених доношене су 
уз учешће запослених и 

уз поштовање прин-
ципа добровољно-

сти. И, сигурно је 
да „Инфраструк-
тура железнице 
Србије“ неће рад-
нике са простора 

Косова и Метохије 
оставити на улици 

и без решене егзи-
стенције.

Договор синдиката и посло-
водства железнице, са којима 
су радници у неколико навра-
та упознати, подразумева и да 
запослени чвора Косово Поље 
равноправно учествују у проце-
су решавања вишка запослених 
на бази добровољности, одно-
сно стицањем једног од услова 
остваривања права на пензију.

Руководство „Инфраструк-
туре“ истакло је и да су свесни 
чињенице да су запослени на 
Косову и Метохији говото пуне 
две деценије били у потпуносати 
уз своју државу и посвећени же-
лезничком позиву, као и да су им 
једина примања зараде које до-
бијају од железнице и да ће при-
ликом доношења било каквих 
одлука о технолошким вишко-
вима све то бити узето у обзир. 

У име свих шефова секција „Ин-
фраструктуре железнице Србије“ 
са територије Косова и Метохије 
шеф Секције за електротехничке 
послове Косово Поље Велимир 
Анђелковић и овом приликом 
захвалио се Влади Републике Ср-
бије и директорима јавних желе-
зничких компанија на напорима 
које улажу да се на овом подручју 
железнички саобраћај несметано 
одвија, а тиме и стварају услови 
да запослени остану у јужној срп-
ској Покрајини.

НЕМА ОТПУШТАЊА
 ЖЕЛЕЗНИЧАРА СА КОСОВА

Репрезентативни синдикати о зарадама

На седници прошире-
них Одбора репрезен-
тативних синдиката 

на српским железницама 23. 
новембра, закључено је да се 
државном врху поново упути 
захтев за повећање зарада за-
посленима у железничком сек-
тору, односно да се зараде врате 
на ниво пре ступања на снагу 
Закона о привременом уређи-
вању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада 
и других сталних примања код 
корисника јавних средстава, 
који је донет 2014. године.

Тим законом основица за об-
рачун зарада, а самим тим и 
зараде на железници смањене 

су за 10 одсто, док је код неких 
занимања тај проценат и већи, 
у зависности од врсте посла и 
модела радног времена. 

Иако су овим законом желе-
зничари третирани на исти на-
чин као и запослени у јавном 
сектору, најављеним планом 
повећања зарада у јавном сек-
тору Министарства финансија 
нису обухваћени и радници на 
железници.

Проширени Одбори репре-
зентативних синдиката донели 
су одлуку и да се руководстви-
ма четири железничке компа-
није упути захтев за отпочи-
њање преговора за закључење 
новог Колективног уговора.
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„Инфраструктура железнице Србије“ 
расписала је конкурс за пријем 20 ди-
пломираних инжењера у стални рад-
ни радни однос на неодређено време, 
који ће бити ангажовани на пројекту 
брзе пруге Београд- Суботица- држав-
на граница.
Новозапослени ће бити ангажовани 
на пословима управљања пројектима 
модернизације железничке инфра-
структуре са местом рада у Београду, 
а биће примљено 12 дипломираних 
инжењера грађевинарства и осам 
дипломираних инжењера електротех-
нике.
Поред општих услова конкурса, канди-
дати треба да поседују пројектантске 
или извођачке лиценце Инжењерске 
коморе, да имају минимум пет годи-
на радног искуства на пословима у 
области грађевинарства, железничке 
и саобраћајне инфраструктуре, као и 
радно искуство на реализацији посло-
ва унапређења железничке, односно 
саобраћајне инфраструктуре у складу 
са FIDIC условима уговора.
Ово је још једна практична потврда 
да модернизација железничке инфра-
структуре у Србији представља изузет-
ну прилику за ангажовање домаћих 
стручњака на најзахтевнијим и нај-
значајнијим развојним пројектима не 
само у нашој земљи, већ и у региону. 
Реализација инфраструктурних проје-
ката вредних око четири и по милијар-
де евра, који су у току или чији почетак 
је планиран, свакако су велика прили-
ка да у наредном периоду стручњаци 
ових и других струка добију шансу на 
железници. Истовремено, модерниза-
ција и осавремењавање овог саобра-
ћајног система допринеће и да посао 
на железници буде један од перспек-
тивнијих позива за младе.         
Све додатне информације кандидати 
могу да добију на интернет страници 
„Инфраструктура железница Србије“. 
www.infrazs.rs.

Др Мирољуб Јевтић, в.д. 
генералног директора 
„Инфраструктуре же-

лезнице Србије“ и Бојан Син-
ђелић, председник градске оп-
штине Лазаревац, потписали 
су октобра Протокол о сарад-
њи, чиме су створени услови за 
изградњу пешачке пасареле у 
Великим Црљенима, на некате-
горисаном путу који се укршта 
са барском пругом, а за потребе 
становника општине Лазаревац. 

За изградњу пасареле фи-
нансијска средства обезбедиће 
„Инфраструктура железнице 
Србије“ из неискоришћеног 
дела руског кредита за модер-
низацију деонице барске пруге 
између Ресника и Ваљева. Из-
нос средстава биће накнадно 
утврђен, након израде пројек-
та и процене стручних служби 
„Инфраструктуре железница 
Србије“, што ће бити регулиса-
но посебним уговором.

Потписивању Протоко-
ла присуствовали су држав-
ни секретар у Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Миодраг По-
ледица, као и генерални ди-
ректор Саобраћајног институ-
та ЦИП Милутин Игњатовић.

-Изградњом пасареле до-
приносимо безбедности 
железничког саобраћаја на 
барској прузи, али истовре-
мено и помажемо грађанима 
Лазаревца. Настојањем да 
у што краћем року решимо 
овај проблем, потврдили смо 
и висок степен друштвене од-
говорности наше компаније, 
изјавио је др Мирољуб Јевтић. 

- Уз пуну сарадњу са новим 
руководством „Инфраструк-
туре железница Србије“, ре-
шили смо проблем који је 
постојао пуне три деценије. 
Изградњом пасареле ђацима  
ћемо омогућити да до школе 
долазе безбедно и прелазећи 
свега триста метара од сво-
јих кућа, уместо да обилазе 
преко три километра, како је 
било до сада, рекао је председ-
ник градске општине Лазаре-
вац Бојан Синђелић.   

- Министарстарство гра-
ђевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре увек ће по-
држати пројекте у интересу 
грађана. И у овој ситуацији, 
Министарство ће пружити 
пуну помоћ да дугогодишњи 
проблем на подручју општине 
Лазаревац буде успешно ре-
шен, посебно ако се има у виду 
да се тиме у пуној мери допри-
носи повећању безбедности у 
железничком и друмском са-
обраћају, изјавио је државни 
секретар у овом Министарству 
Миодраг Поледица. 

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ 
О ИЗГРАДЊИ ПАСАРЕЛЕ

РЕШЕН ПРОБЛЕМ ПОСЛЕ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ

Извођач радова
Руска компанија „РЖД Ин-

тернешнл“ као извођач радо-
ва, у сарадњи са већим бројем 
домаћих компанија, завршила 
је радове на реконструкцији 
пруге Ресник – Ваљево, па сада 
може приступити пројекто-
вању и другим активностима 
неопходним за изградњу па-
сареле у Великим Црљенима, 
преко барске пруге.

Становници Ниша, чији 
су стамбени објекти на 
траси будуће пруге око 

града, добили су уверавања од 
представника свих институ-
ција укључених у овај посао да 
ће њихово правично обеште-
ћење бити приоритет. По први 
пут, експропријација се ради 
у складу са нашим Законом 
али и по строгим прописи-
ма Европске инвенстиционе 
банке која посао финансира, 
а који су знатно наклоњенији 
валсницима објеката. 

У оквиру јавних консулта-
ција поводом овира политике 
расељавања за Пројекат ре-
конструкције и модерниза-
ције железничке пруге Ниш 

– Димитровград, одржаном у 
Скупштини града Ниша, 15. 
септембра, пред власницима 
26 објеката који ће бити ну-
жно срушени појавили су се 
представници Министарства 
за грађевинарство, саобраћај 
и инфраструктуру, Европске 
инвенстицоне банке, Инфра-
структуре железнице Србије 
и локалне самоуправе.  

Поздрављајући све присут-
не, Градоначелник Ниша Дарко 
Булатовић изразио је задовољ-
ство показаним разумевањем 
чињенице да се коначно улази 
у релазицају веома важног по-
сла за Ниш, Нишлије, али и за 
државу Србију и организацију 
железничког саобраћаја у њој. 

После формалног проглаша-
вања јавног интереса велики 
посао је ушао у процедуру ек-
спропријације а сада се очекује 
да га подрже и грађани.

Све што је могло да буде по-
јашњено овом приликом поја-
шњено је, а у наредном периоду 
ће се у непосредним контакти-
ма дефинисати и сви детаљи за 
сваки обејкат појединачно.

Иначе, у оквиру овог великог 
посла градње нешто више од 
11 километара пруге предви-
ђена је експропријација скоро 
1.500 парцела укупне површине 
407,13 хктара, у 15 катастарских 
општина на траси будуће желе-
зничке обилазнице око Ниша. 

Ж. РИСТИЋ

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА У НИШУ

МИХАЈЛОВИЋЕВА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Потпредседница Владе 
и министарка грађе-
винарства, саобраћаја 

и инфраструктуре, проф. др 
Зорана Михајловић разго-
варала је са представницима 
синдиката железнице о про-
цесима модернизације желе-
знице и реформисању четири 
железничка предузећа.

-Вредност пројеката које 
реализују наша железничка 
предузећа је шест милијарди 
евра, уз још четири милијарде 
у потенцијалним пројектима. 
Да бисмо те пројекте реализо-
вали, потребна су нам модер-
на и реформисана предузећа, 
рекла је Михајловићева.

Она је додала да су синдика-

ти партнери у том процесу и да 
је Министарство од самог по-
четка инсистирало да они буду 
информисани и укључени и 
кад је реч о приоритетима за 
инвестирање и о свим проце-
сима који се одвијају на желе-
зници.

Представници синдиката ис-
такли су да је прва фаза рефор-
ми на железници похваљена од 
стране свих релевантих инсти-
туција, да је сарадња са посло-
водством и Владом Србије била 
коректна и отворена и указали 
да је потребно обезбедити оп-
тималан број и структуру извр-
шилаца како би железница мо-
гла да прати започете процесе 
модернизације.

На састанку на којем су раз-
матрана питања у вези са со-
цијалним програмом, усло-
вима рада и материјалног 
статуса запослених на желе-
зници, учествовали су дирек-
тори сва четири железничка 
предузећа - Србија воза, Ср-
бија карга, Инфраструктуре 
железнице Србије и Железни-
це Србије а.д. и синдикалних 
организација - Синдиката 
железничара Србије, Савеза 
синдиката железничара Ср-
бије, Синдикат извршних слу-
жби српских железница, Уније 
синдиката српских железни-
ца и Синдиката Србије карга, 
каже се у саопштењу ресорног 
министарства.

У МОДЕРНИЗАЦИЈУ
УЛАЖЕМО 10.000.000.000 € КОНФЕРЕНЦИЈА „ТЕХНИКE И ТЕХНОЛОГИЈЕ КРОЗ ВРЕМЕ“ 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД И ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПОСТИГЛИ СПОРАЗУМ О НАЧИНУ ИЗМИРЕЊА ДУГА 

ОБУСТАВЉЕНА ПРОДАЈА ЦИП-А

Дводневна конфе-
ренција научног 
карактера, чији су 

организатори  Друштво кон-
зерватора Србије, Етнограф-
ски музеј и Железнице Ср-
бије АД, ове године је за тему 
имала транспорт и превоз 
робе, па су учесници имали 
прилике да презентују науч-
не радове из области желе-
зничког, путничког, воденог 
и ваздушног саобраћаја. 

Научни радови из обла-
сти железничког саобраћаја 
презентовани су у Желе-
зничком музеју 24. новембра, 
и то кроз две сесије: „Желе-
зница–некад наша дика и 
прозор у свет, а данас непре-
познато наслеђе“ и  „Послед-
њи воз“. Учеснике конферен-
ције у Железничком музеју 
поздравио је генерални ди-
ректор „Железнице Србије“ 
ад Мирослав Стојчић.

- Као што генерације рад-
ника на железници ства-
рају у својим породицама и 
локалним срединама тра-
диције везане за железни-
цу, често и заборављамо на 
друге заборављене сведо-
ке историје железнице. Да 
могу шине, прагови, скрет-
нице и сви други објекти и 
уређаји, које су генерације 

железничара користиле, мо-
гле би да казују, испричале 
би стотине прича о живот-
ним судбинама људи који су 
их користили. Не смемо за-
боравити да се све промене 
једног друштва осликавају 
на железници, и управо очу-
вањем железничког инду-
стријског наслеђа чувамо 
и део сопствене историје. 
Савремена пракса је да се 
железничким објектима, 
који су ван употребе, удахне 
нови живот.  Пошто се често 
ради о зградама са великом 
историјском и уметничком 
вредношћу, оне се прилаго-
ђавају и употпуњују новим 
садржајима како би  и нове 
генерације могле да их кори-
сте. Уз пажљиво планирање 
претварају у  тржне центре, 
уметничке галерије и без-
бројне друге друштвено ко-
рисне објекте, рекао је Стој-
чић.

Он се осврнуо и на изложбу 
која је организована овим по-
водом и навео да она на свој-
ствен начин представља само 
мали део онога чиме ми рас-
полажемо.    

-Како чувамо наслеђе, 
тако ћемо записати себе и у 
будућности, нагласио је Стој-
чић. 

Дан раније, 23. новембра, у 
Етнографском музеју пред-
стављени су радови у три 
области: „Транспорт и пре-
воз робе у фокусу етно-
лошких истраживања“, 
„Историјски контекст–
основа вредновања на-
слеђа“ и „Пловила и 
пловидба кроз векове“.

- Први дан смо про-
вели у Етнографском 
музеју где смо се упо-
знали  са историјским 
и етноло-
шким кон-
т е к с т о м 
транспорта  
и превоза 
робе. Упозна-
ли смо се са превозом 
воденим путевима на овим 
просторима. Данас смо 
одабрали баш простор Му-
зеја железнице, јер се бави-
мо железничким саобра-
ћајем и наслеђем српских 
железница - казала је Ката-
рина Максимов из Друштва 
конзерватора Србије, иначе 
члан организационог одбо-
ра ове манифестације.

У оквиру пратећег про-
грама Конференције отво-
рена је и  изложба „Мала 
банатска пруга“ у галерији 
Железничког музеја.

КАО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
ТРАНСПОРТ И ПРЕВОЗ РОБЕ

ОНИ ЋЕ РАДИТИ НА 
ПРОЈЕКТУ БРЗЕ ПРУГЕ 
БЕОГРАД-СУБОТИЦА

Југослав Јовић, в.д. 
генерални дирек-
тор „Србија Воз” 

ад и  Радомир Миљуш, из-
вршни директор  Конзор-
цијума Шинвоз ЛТД Зре-
њанин и CRRC ZHUHOU 
LOCOMOTIVE CO. LTD CO. 
ZHOHOU Кина, 23.11.2017. 
године,  потписали су Уго-
вор о ремонту и модерниза-
цији пет електромоторних 
возова серије 412/416. 

Вредност овог  Уговора је  
3.489.985,00 ЕУР и финанси-

ра се  из средстава кредита 
ЕБРД по Уговору о зајму пот-
писан 27. јануара 2012. годи-
не  и Уговору о новацији и 
изменама и допунама број 
1. Уговора о зајму, потписан 
9.12.2016.године.

Потписивање уговора
 у Србија возу

ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ВОЗОВА
ПОТПИСАН УГОВОР О РЕМОНТУ

Са ремонтом и модерниза-
цијом ових електромотор-
них возова биће  повећаван   
број гарнитура за потребе 
БГ: Воза  и регионалног са-
обраћаја, наводи се у саоп-
штењу „Србија Воза“ ад.

„СРБИЈА ВОЗ” АД: ПОВЕЋАЊЕ  БРОЈА ГАРНИТУРА ЗА ПОТРЕБЕ БГ ВОЗА

Јавни извршитељ до-
ставио је 4.децембра 
„Железницама Срби-

је“ ад, као извршном дужни-
ку,  закључак којим обуста-
вља поступак спровођења 
извршења пленидбом  100 од-
сто удела које ова железнич-
ка компанија има у привред-
ном друштву Саобраћајни 
институт ЦИП.

Овим закључком налаже се 
и овлашћеном регистратору 
да изврши брисање заложн-
бог права на 100 одсто удела 
који „Железнице Србије“ ад 

имају као извршни дужник у 
Саобраћајном институту ЦИП. 

„Железнице Србије“ ад и 
јавни извршитељ постигли 
су 1. децембра споразум о на-
чину измирења дуга, којим су 
дефинисани начин и модел 
измирења обавезе „Желе-
зница Србије“ ад према извр-
шном повериоцу. 

Продају Саобраћајног ин-
ститута ЦИП покренуо је 
јавни извршитељ, с обзиром 
да је ово предузеће 100 одсто 
у власништву „Железница 
Србије“ ад, које су оснивач 

ЦИП-а и које воде велики 
број радних спорова са запо-
сленима железнице. Због из-
вршења судских пресуда по 
основу изгубљених спорова, 
према Закону о извршењу и 
обезбеђењу, приступило се 
извршењу и јавни изврши-
тeљ је покренуо поступак 
продаје удела „Железница 
Србије“ ад у Саобраћајном 
институту ЦИП путем лици-
тације, која је била заказана 
за 18. децембар.

Током 2014. и 2015. године 
постао је правоснажан вели-

ки број судских пресуда на 
име неколико хиљада тужби 
запослених у највећем броју 
из 2009. и 2010. године против 
„Железница Србије“ ад, које 
су се односиле на обрачун и 
исплату надокнада за смен-
ски рад.  У претходне две го-
дине „Железнице Србије“ ад 
измириле су по том основу 
износ од скоро две милијарде 
динара. Истовремено, про-
цењује се да су обавезе „Же-
лезница Србије“ ад по том 
основу још неколико стотина 
милиона динара.
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ЧЕТВРТИ ОПЕРАТЕР ЗА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА НА СРПСКИМ ПРУГАМА

„СРБИЈА ВОЗ“

Друштво „Србија воз“ увело је нову 
понуду у међународним и регио возо-
вима. Путницима је омогућено да уз 
приступачне цене могу бити услужени 
разним освежавајућим напицима и 
популарним „грицкалицама“. Према 
речима Мирјане Војновић, хостесе 
задужене за услуживање путника у 
регио возу, који саобраћа на релацији 
Београд-Нови Сад, путници су задо-
вољни новом услугом.
-У јутарњим возовима путници најче-
шће траже кафу и чај, а у поподневним 
возовима нешто више траже безал-
кохолна освежавајућа пића и пиво. 
Наравно, ту су и неизбежне „грицка-
лице“ попут разних крекера, чипса, 
штапића, наполитанки и осталих кон-
дитора. Цене су веома приступачне и 
прилагођене џепу путника. Кафа и чај 
коштају 60, сокови и пиво у лименка-
ма 120, док су вина и остала алкохолна 
пића у малим боцама од 150 до 200 
динара. И цене „грицкалица“ су по-
вљне и крећу се од 40 до 160 динара, 
каже Војновићева.
Осим линије за Нови Сад, ова услуга 
је доступна и у регио возу на релацији 
Београд Дунав-Вршац и у међународ-
ном возу Београд-Бар. У плану је да се 
ова услуга прошири и на возове који 
саобраћају ка Нишу, Ужицу и Пријепо-
љу, чиме ће мрежа услуге бити знатно 
проширена.� J.В.

Освежење за пријатније 
путовање

ПОВРАТАК ТРАНЗИТНИХ ВОЗОВА

Турски карго воз саобраћаће кроз Ср-
бију уместо преко Румуније.
Турска компанија Туркраил из Истанбула 
одлучила је да отпреми први контејнер-
ски воз кроз Србију, уместо досадашњег 
конкурентног правца који води преко 
Румуније, саопштила је компанија за же-
лезнички превоз робе Србија Карго.
Овај тест воз саобраћа из турског тер-
минала Халкали до аустријског терми-
нала�Wиенцонт�у�Бечу,�а�засада,�према�
предвиђеној динамици, недељно ће 
саобраћати два воза кроз Србију, са 
тенденцијом повећања фреквенције 
саобраћаја.
На опредељење клијента да своје пре-
возе преусмери преко наше земље 
утицала је и чињеница да је Србија 
Карго ангажовао и специјалну службу 
обезбеђења, која ће пратити сваки 
воз, чиме ће се додатно потврдити си-
гурност превоза робе преко Србије и 
доказати конкурентност српског желе-
зничког коридора, када је реч о прево-
зима из Турске за земље западне Евро-
пе и обрнуто, наводи се у саопштењу.
Безбедност, квалитет, економичност и 
"краћи" пут преко крака железничког 
Коридора 10, који води кроз Србију, 
представљаће позитиван сигнал за све 
потенцијалне комитенте, који имају по-
требу транспорта робе из правца исто-
ка ка западу, додаје се у саопштењу.

Турски карго воз кроз 
Србију „ДЕСПОТИЈА” НОВИ ОПЕРАТЕР 

НА СРПСКИМ ПРУГАМА

предузеће „Деспотија" 
је од 13. септембра по-
чело са железничким 

превозом терета на пругама у 
Србији.

То је четврти оператер који 
ће користити јавну железнич-
ку инфраструктуру, поред 
„Србија Воза", „Србија Карга" и 
„Комбинованог превоза".  

Нови железнички оператер 
почео је са редовним превозом 
пошто је утврђено да испуњава 

све услове за превоз у складу 
са Законом о железници, јер 
поседује неопходну лиценцу, 
као и Сертификат о безбедно-
сти за превоз. 

Бавиће се превозом камена 
који производи предузеће за 
вађење камена, производњу 
и промет „Ковиловача" из Де-
спотовца, а који се користи за 
израду агрегата за бетон и у 
изградњи путева. 

У власништву новог желе-

зничког превозника су локо-
мотиве разних серија и спе-
цијална плато-кола за превоз 
отворених контејнера. 

Ред вожње
Према реду вожње, возови 

ће свакодневно саобраћати у 
14.00 сати на релацији од Де-
спотовца до Марковца и у 17.54 
из Марковца до Кисача.

РЕМОНТОВАН 31 КИЛОМЕТАР ПРУГЕ ИЗМЕЂУ КРАЉЕВА И ЧАЧКА 

БРЗИНА ВОЗОВА ПОВЕЋАНА 
НА 100 КИЛОМЕТАРА НА САТ

САСТАНАК МЕЂУНАРОДНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ КОРИДОРУ 10

Безбедности на желе-
зници један је од на-
ших приоритетних 

задатака и „Инфраструктура 
железница Србије“ у сарадњи 
са државним органима и дру-
гим железничким управама 
предузима низ неопходних 
активности, како би се она не 
само очувала, него и у значај-
ној мери унапредила. И са да-
нашњег састанка очекујемо 
низ иницијатива и сугестија на 
основу којих ћемо безбедност 
на железници подићи на виши 
ниво, - рекао је др Мирољуб 
Јевтић, в.д.генерални директор 
„Инфраструктуре железница 
Србије“ у данашњем разгово-
ру са руководством COLPOFER  
Радне групе за безбедност на 
железничком Коридору 10.

Сусрету је присуствовао и 
председник Скупштине „Ин-
фраструктуре железница Ср-
бије“  др Небојша Бојовић, а 
организован је у оквиру са-
станка ове значајне међуна-
родне организације, који је 
одржан у Београду, а чији до-

маћин је била „Инфраструкту-
ра железница Србије“. 

Тим поводом по први пут спе-
цијални гости у Београду били 
су председник COLPOFER-a 
Franco Fiumara и генерални се-
кретар Maria Cristina Fiorentino.

Представници петнаестак 
железничких компанија, др-
жавних органа  и полицијских 
управа из Аустрије, Италије, 
Словеније, Хрватске, Републи-
ке Српске и Србије разговарали 

су о низу значајних питања из 
домена безбедности на желе-
зници, разменивши при том ис-
куства, сазнања и информације, 
са основним циљем да се безбед-
ност на железничком Коридору 
10 подигне на знатно виши ниво. 

Теме о којима је највише 
било речи биле су илегални 
токови миграната у возовима, 
сајбет безбедност, као и крађа 
железничких делова и опреме.

Учесници скупа били су је-

динствени у оцени да је неоп-
ходна пуна сарадња не само ме-
ђусобно железничких управа 
на Коридору 10, већ и пуна ко-
ординација са државним орга-
нима и полицијским управама, 
како би се безбедност на желе-
зници значајно унапредила. 

-COLPOFER je међународ-
на oрганизација основана са 
циљем унапређења сарадње 
железничке полиције и бе-
збедносних органа. Овај вид 
међународне сарадње пре-
судан је за спречавање кри-
миналних активности и за 
заштиту радника, путника, 
возних средстава и железнич-
ке имовине. COLPOFER спро-
води своје активности у окви-
ру радних група које се баве 
кључним питањима у области 
безбедности. „Инфраструк-
тура железнице Србије“ ад је 
пуноправни члан ове органи-
зације од 9. јуна 2016. године, 
- рекао је Дејан Ђуричанин,  из 
„Инфраструктуре железнице 
Србије“.

НЕНАД СТАНИСАВЉЕВИЋ

И РАЗМЕНА
ИСКУСТАВА

ПУНА САРАДЊА
НЕОПХОДНА

 „Инфраструктура железнице Србије“ организатор састанка 
међународне радне групе за безбедност на Коридору 10

САМОСТАЛНО ПОПРАВИЛИ 20 КМ ПРУГЕ
Инфраструктура же-

лезнице Србије“  соп-
ственим капаците-

тима у претходна два месеца 
поправила је двадесет ки-
лометара пруге на деоници 
Београд ранжирна (Макиш) 
– Остружница – Сурчин – Ба-
тајница. До ступања на снагу 
новог железничког реда во-
жње 10.децембра, биће завр-
шен ремонт свих 26 киломе-
тара пруге између Макиша и 
Батајнице.

На тај начин, „Инфра-
структура железнице Ср-

бије“ омогућиће несметано 
одвијање радова  на модерни-
зацији деонице Београд Цен-
тар – Стара Пазова, као првој 
фази изградње пруге за вели-
ке брзине између Београда и 
Будимпеште.        

Током радова на модерни-
зацији пруге  Београд Центар 
– Стара Пазова, целокупан те-
ретни железнички саобраћај 
биће преусмерен на изузетно 
битну деоницу између Маки-
ша и Батајнице, као алтерна-
тивни правац.

Радници „Инфраструктуре 

железнице Србије“ до сада 
су санирали горњи строј и 
заменили преко две хиља-
де прагова између Макиша и 
Батајнице, а најобимнији ра-
дови урађени су на деоници 
Остружница – Сурчин, као и 
у самој железничкој станици 
Сурчин.

Преостало је да се у наред-
них петнаестак дана замени 
још око хиљаду прагова и 
обави машинско регулисање 
колосека, па да ова обилазна 
пруга буде у потпуности оспо-
собљена да прими целокупан 

железнички робни транспорт 
који ће ускоро бити преусме-
рен на Макиш и Батајницу. 

Завршетком санације део-
нице Макиш – Батајница, биће 
побољшане техничке карак-
теристике ове пруге и њена 
пропусна моћ, а брзина терет-
них железничких компози-
ција биће повећана са 30 на 50 
километара на сат.

Ремонт пруге Макиш – Ба-
тајница ради се од колосечног 
материјала придобијеног мо-
дернизацијом деоница на Ко-
ридору 10 и барској прузи.

Инфраструктура желе-
знице Србије“ у прет-
ходних месец дана 

сопственим капацитетима 
ремонтовала је 31 километар 
пруге између Краљева и Чач-
ка.  Захваљујући ремонту на 
четири деонице, максимална 
брзина возова између Краље-
ва и Чачка са 70 км/сат пове-
ћана је на 100 км/сат.

На тај начин, осим повећа-
ња брзине возова, повећана 
је и пропусна моћ пруге, а 
безбедност железничког сао-
браћаја подигнута је на виши 
ниво, након што је током лета 

било неопходно увођење ве-
ћег броја лаганих вожњи из-
међу Краљева и Чачка.

До средине новембра биће 
поправљена и пруга на два 
моста на овој релацији, након 
чега ће возови и преко њих 
моћи да саобраћају брзином 
од 100 километара на сат.

„Инфраструктура железни-
це Србије“ је соп-
ственим средстви-
ма и кадровима 
током октобра 
интензивира-
ла радове на 
п о б о љ ш а њу 

техничког стања пруга на ве-
ћем броју места у Србији, како 
би се повећали брзине возова, 
безбедност саобраћаја и про-
пусна моћ пруга. 

Тако је током протеклих 
месец дана број лаганих во-
жњи на српским пругама 
захваљујући обављеним ра-

довима на њиховом 
одржавању смањен 

укупно за осамна-
ест, а њихова ду-

жина смањена 
је за око шест 
и по киломе-
тара.МАЊЕ ЛАГАНИХ 

ВОЖЊИ ИМА НА 

СРПСКИМ ПРУГАМА 

ЗАХВАЉУЈУЋИ 

РЕМОНТИМА
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РАДНИЦИ „ИНФРАСТРУКТУРЕ“ У АКЦИЈИ

МАСОВНО
УСПЕШНО И

Акција у станици Београд Д
оњ

и град

У ок в и р у 
в а н -
редних 

а к т и в н о с т и 
запослених у 
„Инфрас т ру к-
тури  железница 
Србије“ средином 
новембра одржана је 
велика акција чишћења 
пословних објеката и простора 
предузећа, и том приликом су 
очишћене  станичне. зградe, 
перони, колосеци, вестибили, 
подходници, приступни путе-
ви, а запослени су уклањали 
растиње и коров на сатницама 
и колосецима.

Колико је велики успех ове 
акције, која је покренута на 
иницијативу др Мирољуба Јев-
тића, генералног директора 
„Инфраструктура железница 
Србије“, потврђује податак да се 
акцији одазвао изузетно вели-
ки број запослених који су том 
приликом прикупили чак 91 
тону отпада и 55 кубика смећа. 
Велику количину прикупље-
ног отпада „Инфраструктура 
железнице Србије“  ће понуди-
ти на лицитицији и тиме увећа-
ти приход у пословању.

У оквиру акције чишћења за-
послени су са великом бригом 
одвајали отпад и тиме не само 
улепшали радни простор и 
околину, за путнике и себе, већ 
и допринели раду „Инфрат-
структура железнице Србије“. 
Колико је био велики одзив на 

ову акцију по-
казује збирни 
извештај Цен-
тралног шта-
ба акције, где 
су прикупље-

ни подаци од 
свих 13 секција из 

целе Србије, које су 
учествовале са укупно 

нешто мање од две и по хиљаде 
запослених.  Најбољи одзив 
био је у Пожаревцу, Зрењанину, 
Косовом Пољу, Ужицу, Краље-
ву и Панчеву, Лапову и Нишу.   

Занимљиво је да је у акцији 
чишћења на главној станици 
у Панчеву између колосека и 
паркинга пронађено црево 
дужине 20 метара погодно за 
крађу деривата које је предато 
чуварској служби Србија Кар-
га, док је у Зворнику за само 
пар сати акције у Блоку 1 на 
станици поправљен кров који 
је прокишњавао. 

Део сакупљеног органског 
отпада и стаклене и пластичне 
амбалаже одвежен је у сарадњи 
са локалним комуналним пре-
дузећима. Током акције вођена 
додатна пажња о безбедности 
запослених, јер су радили и на 
колосецима и на електрифи-
царним деловима пруга.

Општи утисак учесника акци-
је који су забележели координа-
тори у секцијама је да је оваква 
акција била потребна, да је успе-
ла и да је потребно да се понови 
са првим пролећним данима.

ТОНА ОТПАДА И 55 
КУБИКА СМЕЋА ЈЕ 

ПРИКУПЉЕНО У 
ОВОЈ АКЦИЈИ

91

Уређење  железничке станице Београд

ЛАЈКОВАЦ, ЛАЗАРЕВАЦ И БАРАЈЕВО УПУТИЛИ ИНИЦИЈАТИВУ

TРАЖЕ 
„БЕОВОЗ“

Председник општине Лај-
ковац и двојица председ-
ника градских општина 

Лазаревац и Барајево упутили  
Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
као и српским железницама  
иницијативу за поновним успо-
стављањем линије „Беовоза“. 

У допису се наводи да је у пе-
риоду када је „Беовоз“ саобра-
ћао, велики број житеља ове 
три општине (студенти, рад-

ници, пољопривредни прои-
звођачи) користио овај најјеф-
тинији и најбржи превоз до 
престонице. 

Као кљуни аргумент иници-
јатори истичу  реконстукцију 
барске пруге чијим завршет-
ком је путовање до Београда 
значајно скраћено. 

Тиме ће се, кажу, озбиљно 
повећати број путника и еко-
номски оправдати увођење ове 
линије.
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У просторијама Завода  за здравствену заштиту радника „Железни-
це Србије“  у суботу, 26 августа, током акције превентивних прегледа 
меких ткива врата и штитне жлезде, бесплатно је прегледао око 140 
грађана. И овога пута акција је успешно организана  у сарадњи са 
градском општином Савски венац.

Бесплатни лекарски прегледи обухватили су: улатразвучни преглед меких 
ткива врата и штитне жлезде, мерење нивоа шећера у крви и притиска, 
мерење пулсним оксиометром и преглед лекара опште праксе. Прегледи су  
организовани  у просторијама Завода у Савској 23, у Београду.

-Број оболелих  од рака штитне жлезде је у сталном  порасту, а по-
следњих година се скоро удвостручио. Иако се болест развија код ста-
ријих, све чешће се јавља и код особа млађих од 20 година. Због тога  
је веома важна превенција, а она подразумева ултразвучни преглед 
штитне жлезде. Приликом досадашњих ултразвучних прегледа, код 
сваке друге жене уочене су промене на штитној жлезди, упозорила  је 
др Јелена Буђић .

Према њени речима, рак штитне жлезде обично не узрокује никакве 
знакове или симптоме у раној фази болести. Међутим, када ова болест  
узнапредује,  узрокује појаву  квржица, које могу да се осете кроз 
кожу на врату, промену гласа укључујући повећање промуклости, оте-
жано гутање, болове у врату и грлу, као и натечене лифне чворове у 
врату.  Да би се ови симптоми , као и болест спречили, веома је вазно 
на време се обратити лекару. 

-Градска општина Савски венац води бригу о здрављу својих суграђа-
на. Рак штитне жлезде је озбиљна болест И само превентивним прегле-
дима он се може  успешно излечити, истакла  је председница општине 
Савски венац Ирена Вујевић. Она је позвала суграђане да одвоје време 
за своје здравље и обаве бесплатне превентивне прегледе.

Ивана 
Симеуновић

ДОКТОР

Штитаста жлезда је највећа ендокрина 
жлезда у нашем организму. Налази се на 
предњој страни врата, испред душника, а из-
међу крикоидне хрскавице и супрастернал-
не јаме. Путем хормона које ствара и секре-
тује, регулише многе процесе у организму. 
Она утиче на базални метаболизам, раст  и 
сазревање, регулацију телесне температуре, 
синтезу протеина, разградњу масти, функци-
онисање нервног система, рад срца и друго...

Тиреоидеа може да продукује премало 
или превише хормона, да буде хронично 
увећана (локализовано или дифузно), а 
релативно често је и место за локализацију 
бенигних и малигних тумора.

-Хипертиреоидизам означава клинич-
ке последице вишка тиреоидних хормо-
на, а клиничка слика је обично израже-
нија код млађих особа. Најчешће су то 
упадљиво хиперактивне, раздражљиве 
особе, које се жале на неподношење то-
плоте. Кожа је топла и влажна, дланови 
често црвени. Апетит је обично појачан, 
али праћен губитком телесне тежине. Че-
сто је присутан убрзан рад срца, замара-
ње при напору, несаница, емоционална 
лабилност, фини тремор (подрхтавање) 
руку, објашњава др Ивана Симеуновић.

Према њеним речима, хипертиреоза 
може бити последица аутоимуног запа-
љења жлезде и њеног дифузног увећања 
(Гравес-Баседовљева болест) или последи-
ца присуства једног или више чворова који 
појачано синтетишу и луче хормоне. Тада 
говоримо о токсичном аденому (један чвор) 
или токсичној полинодозној струми (више 
функционалних чворова). 

Хипотиреоидизам се односи на клиничке 
манифестације мањка хормона штитасте 
жлезде. Болесник се жали на замор, поспа-
ност, успореност у ходу и говору, заборавност 
и малаксалост. Кожа је сува, перутава, нокти 
крти, коса ломљива. Срчана радња успорена 
код готово свих пацијената, а код 20 проце-
ната постоји и дијастолна хипертензија. 

-Најчешће се у позадини хипотирео-
идизма налази аутоимуно запаљење 
штитасте жлезде познато као Хасхимотов 
тиреоидитис. У Хасхимотовом тиреоиди-
тису , стварају се антитела на ензим који 
учествује у синтези хормона и протеин у 
штитастој жлезди, у коме се чувају син-
тетисани хормони (анти ТПО Ат, анти ТГ 
Ат). Насупрот неправилној функцији, код 
поремећаја грађе штитасте жлезде, углав-
ном нема раног испољавања знакова и  
симптома који би указали на постојање 
болести. Симптоми се испољавају ретко, 
углавном  у виду промуклости или оте-
жаног гутања, као последица компресије 
на околне структуре врата, упозорава др 
Симеуновић.

Еутиреоидна струма, објашњава др Си-
меуновић, је увећање штитне жлезде без 
поремећаја функције. Може  бити ендемска 

и јавља се у подруцјима са недовољном 
количином јода у води и храни. Спорадич-
на је и углавном као последица запаљења 
жлезде. Уколико је струма локализованог, 
нодозног типа са једним или висе чворића, 
онда захтева посебан опрез лекара због мо-
гуће малигне природе нодуса, без обзира на 
еутиреоидно стање пацијента.

Да ли је у питању дифузна или нодозна 
струма, лекар може утврдити палпацијом 
жлезде и ултразвучним прегледом, а по-
ремаћај функције верификовати на основу 
одређивања вредности хормона из крви.

-Нодуси штитасте жлезде су најчешће 
бенигног карактера, по типу аденоми. Ве-
ћина аденома се испољава као нефункци-
онални – хладни нодуси на сцинтиграму 
радиојодом. Анамнеза и клинички налаз 
су корисни, али не и довољни за разлико-
вање малигних од бенигних тумора. Зна-
чајан податак за могућу малигну природу 
чвора је ранија зрачна терапија врата или 
грудног коша, а брз раст, тврда конзистан-
ција чвора и његова фиксираност за по-
длогу су најважнији клинички подаци о 
малигној природи нодуса, истиче др Симе-
уновић и додаје да ултразвук може открити 
промене на штитној жлезди величине само 
2мм.  Овај преглед омогућава и увид у про-
крвљеност ткива жлезде, што је од великог 
значаја у процени здравља. Дијагностичка 
метода је неинвазивна, безболна и комфор-
на за пацијента, а даје значајне податке те се 
саветује једном годишње као превентивни 
преглед с обзиром на учесталост промена на 
штитној жлезди. Преглед обично траје 10-20 
минута и не захтева никакву претходну при-
прему пацијента.

Др Симеуновић још наглашава да ултра-
звук меких ткива врата даје податак о по-
стојању нодуса, открива прецизнију грађу 
нодуса и диференцијално дијагностички 
разликује нодусе од цистичних промена. 
Промене описане као хипоехогене имају 
већи ризик за малигну природу, али треба 
нагласити да специфичност поступка није 
апсолутна. Безбедан, осетљив, минимално 
инвазиван, али довољно поуздан поступак 
за разликовање малигних од бенигних но-
дуса је аспирацијска биопсија фином иглом. 
Овај поступак се изводи најчешће вођен 
ултразвуком, а по узимању ткива ( иглом за 
биопсију) врши се патохистолоска верифика-
ција под лупом микроскопа.

-Малигне промене штитасте жлезде су 
најређе болести штитасте жлезде, мање 
од 10 процента нодуса су малигног карак-
тера. Истраживања показују да је број обо-
лелих од рака штитасте жлезде и у нашој 
земљи у сталном порасту. Код медуларног 
карцинома је доказано постојање генетске 
основе, док узроци настанка других типо-
ва карцинома жлезде имају мултифак-
торску основу, упозорава др Симеуновић.

 АИДА СТОЈКОВИЋ

БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ

ВИ ПИТАТЕ - ЛЕКАРИ ОДГОВАРАЈУ ЗЗЗЗР „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „ORGANIC LIVE FEST” ПРЕГЛЕДИ: БАТУТ И ЗАВОД У АКЦИЈИ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАКА ДОЈКЕ

 Организовани прегледи против 
рака дојке  У просторијама Завода 
обављен је преглед преко 50 жена

Институт за јавно здра-
вље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут“ и 

Завод за здравствену зашти-
ту радника „Железнице Ср-
бије“ су у суботу,  28.октобра,  
организовали превентивне 
прегледе против рака дојке. 
Том приликом, у просторија-
ма Завода, 50 жена је обавило 
ултразвучне прегледе дојки, а 
организована су и предавања 
и саветовања о значају раног 
откривања ове болести.

Током низа скринин прегле-
да, које је Завод организовао 

током  акције 
„Октобар - ме-
сец борбе про-
тив рака дој-

ке“, прегледано 
је укупно 130 
жена.

Завод се 
овим акција-
ма укључио у  

„ М е ђ у н а р о д -
ни месец борбе 

против канцера 
дојке“, с намером 

да подстакне жене да 
се редовно јављају на пре-

вентивне прегледе. То је најбо-
љи начин да се болест дијагно-
стикује на време, а самим тим 
повећа и степен излечења. 

-Више од 90 процената жена 
са овом тешком болешћу 
може се излечити ако се дија-
гноза постави у почетном ста-
дијуму и пацијент правилно 
лечи. Уколико ово обољење 
не лечи правилно, могуће је 
петогодишње преживљава-
ње код  око 95 процената. Рак 
дојке је међу првим малигним 
обољењима у женској попула-
цији, како у развијеним тако 
и у мање развијеним делови-
ма света, рекла је директорка 
Батута прим. сп. медицине Ве-
рица Јовановић.

Према њеним речима,  по-
даци Светске здравствене 
организације показују да се у 
свету  годишње региструје око 
1.670.000 жена оболелелих од 
ове болести, а око 522.000 њих 
умре сваке године.

СПАШАВАЈУ ЖИВОТ
СКРИНИНГ ПРЕГЛЕДИ

Непходно је да жене буду све-
сне значаја превенције када је 
реч о овој болести. Превенција 
подразумева: редовне само-
прегледе, реаговање на сваку 
уочену промену на дојкама и 
обавезан преглед  лекара. 

-Да би се спречила ова бо-

лест потребно је водити и 
здрав начин живота, а то под-
разумева  избегавање стреса, 
здраву исхрану и бављење 
физичким активностима, по-
ручила је прим. сп. медицине, 
Верица Јовановић.

А. СТОЈКОВИЋ

ВИШЕ ОД 500 СКРИНИНГ ПРЕГЛЕДА
Завод за здравствену 

заштиту радника „Желе-
знице Србије“ је сваке 
суботе током августа, 
септембра и октобра 
организовао низ бес-
платних прегледа. Кроз 
скрининг прегледе ове 
медицинске установе 
прошло је више од 500 
пацијената. 

Грађани престонице су 
имали прилику да без 
упута, књижице и плаћа-
ња обаве  мерење нивоа 
шећера у крви, као и 
да провере притисак. 
Лекари специјалисти су 
обављали улзразвучне 
прегледе штитне жлезде, 
абдомена и крвних 
судова врата, а у просторијама Завода, такође, су били организовани оф-
тамолошки, гинеколошки прегледи, као и прегледи дојке. Медицинско 
особље Завода је пацијентима давало и стручне савете о унапређењу 
здравља.

Бесплатне прегледе Завод за здравствену заштиту радника „Железни-
це Србије“ органаизовао је у сарадњи са градском општином Савски 
венац.

Завод ће и у наредном периоду организовати скрининг прегледе и на 
тај начин бринути о здрављу својих пацијената. 

Завод за здравствену за-
штиту радника „Желе-
знице Србије“ је у окви-

ру манифестације „Органиц 
ливе фест”, недавно одржане 
у Топчидерском парку, омогу-
ћио посетиоцима овог догађаја 
бесплатно мерење притиска и 
ниво шећера у крви. Том при-
ликом више десетина грађана 
су од лекара и фармацеута из 
ове здравствене установе мо-
гли да чују савете о здравом 
начину живота.

Ирена Вујовић, председ-
ница Општине Савски венац, 
покровитеља фестивала, иста-

кла је да ће ова општина 
и убудуће активно по-
државати ову манифе-
стацију, која изазива 
велику пажњу Бео-
грађана. 

Ово је први 
фестивал одр-
живог развоја 
у југоисточној 
Европи који 
п р о м о в и ш е 
актуелне теме 
с а в р е м е н о г 
друштва, у 
које спада-
ју обновљиви 

извори енергије, орган-
ска производња, здрав 
начин живота и зашти-
та животне средине. 

Фестивал су по-
држали: Мини-
старство заштите 
животне средине, 
Општина Савски 
венац и ТО ГО Сав-
ски венац, Град Бео-
град - Секретаријат 

за привреду, Секре-
таријат за енергетику, 

Секретаријат за сао-
браћај, Туристичка ор-
ганизација Београда, 
ЈКП ГСП Београд, Бео-
ком сервис, Роцк радио, 
АСФМ, факултети Уни-
верзитета у Београду, 
друштвено одговорне 
компаније и многи дру-
ги. А.С.

Општина Савски венац ће и убудуће 
подржавати ову манифестацију 
Ирена Вујовић, председница Општине Савски венац

Подршка предсенице

Особље Завода на Топчидеру

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

На Скупштини „Желе-
знице Србије“ ад, која 
је одржана 28. октобра. 

2017. године, поново је за ди-
ректора Завода за здравствену 
заштиту радника „Железница 
Србије“ изабран прим. др Вла-
до Батножић.

Др Батнозић ову здравстве-
ну установу успешно води од 
2013. године. Током протекле 
четири године Завод је, са сво-
јим амбулантама на читавој те-
риторији Србије, активно уче-

ствовао у низу 
међу народ н и х 
и национал-
них активно-
сти, са циљем 
да се унапреди 
здравље ста-
новништва. Ова 
здравствена установа 

успешно је пре-
шла и на нови 
з д р а в с т в е н и 
програм ИЗИС 
и тако се при-

кључила елек-
тронском закази-

вању прегледа.  
А. С.

Све на једном месту 
у једном дану

Завод ће и у будеће да 
настоји да оправда указано 
поверење својих пацијената, 
а као здравствена установа 
одавно је препознатљива по 
слогану „Све на једном месту у 
једном дану“.

РЕИЗАБРАН 
ПРИМ. ДР 
ВЛАДО 
БАТНОЖИЋ

Детаљ са прегледа у Заводу

Добра организација спречила гужве

БЕСПЛАТНО ПРЕГЛЕДАНО 
140 ГРАЂАНА

ЖЕНА ЈЕ ПРЕГЛЕДАНО 
ТОКОМ АКЦИЈЕ 

„ОКТОБАР  - МЕСЕЦ 
БОРБЕ ПРОТИВ 
РАКА ДОЈКЕ"

130

Припаднице нежнијег пола у ЗаводуБрига о здрављу 
својих пацијената

Завод за здравствену заштиту 
радника „Железнице Србије” 
ће, као и до сада, и у наредном 
периоду организовати скрининг 
прегледе  и на тај начин брину-
ти о здрављу својих пацијената. 

ПОДРШКА ЗДРАВОМ 
НАЧИНУ ЖИВОТА
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ВЕЛИКИ УСПЕХ: КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „БРАНКО ЦВЕТКОВИЋ“ БРИЉИРА И У ОСМОЈ ДЕЦЕНИЈИ ПОСТОЈАЊА  

Темељит пут до успеха
КУД “Бранко Цветковић“ једно је од три најстарија београдска културно-уметничка 

друштва. Носи име железничког инжењера Бранка Цветковића, рођеног у Књажевцу, 
трагично настрадалог 1941. године. Основано је 3. маја 1945, најпре као КУД “Железни-

чар”, да би се годину дана касније, 16. маја, удружило са КУД-ом „Бродарац“ и постало 
Културно-уметничко друштво железничара и бродара „Бранко Цветковић“. Пут до већ 
прослављеног фолклорног центра у улици Милоша Поцерца био је темељит. Оснивач-
ки ансамбл своје програмске активности остваривао је у Савезу КУД-ова Београда, 
Синдикату железничара, па и културној асоцијацији железничара Европе ФИСАИК-а. 
Први свечани концерт чланови друштва имали су 24. маја 1945. године у организа-
цији Месног синдикалног већа, а у току изградње пруге Брчко-Бановићи и Шамац-
-Сарајево, одржали су чак 18 концерата. На позив Савеза бугарских железничара и 

морнара, Друштво је први пут гостовало у иностранству 1946. године. Од тада па све до 
данас, свака генерација, игром, песмом и традицијом осваја многобројна признања. 

Бриљантни наступ на-
ших младих играча у 
трајању од 20 минута, са 

„Играма из Димитровграда“ и 
„Влашким играма из Бољевца“, 
био је прави празник за очи и 
душу. Док је живописна сцена 
блистала сјајем српске тради-
ције,  публика је дугим и френе-
тичним аплаузима поздравља-
ла извођаче.   

-Младост треба да живи и по-
беди како би се сачувало наше 
српство. Награда на фестива-
лу у Турској оправдала је наш 
труд који смо уложили како 
би смо другима показали ко 
смо и одакле потичемо. Надам 
се да ће и у будуће бити успе-
ха упркос томе што су наши 
фолклорци ентузијасти који 
финансирају гостовања и на-
ступе личним средствима и на 
тај начин представљају нашу 
земљу у иностранству, каже за 
„Пругу“ Чедомир Туцић, члан 
Фолклорног ансамбла и руко-
водилац дечијих и припремних 
ансамбала и асистент уметнич-
ког директора КУД-а „Бранко 
Цветковић“.

-Осим спорта, који у сваком 
човеку развија здраво тело 
и здрав дух, игра има важну 
улогу у развоју деце. Фолклор 
заузима значајно место у фи-

зичком и менталном развоју 
младих. Кроз игру се развија 
општа моторика, па тако сва-

ко дете које након фолклора 
жели да се бави неким спортом 
има одличну основу. Музика 

код деце изазива емоције које 
потпомажу лучење хормона 
среће, што доприноси соција-

лизацији, учењу и позитивно 
утиче на поимање родне рав-
нопавности, објаснио је Туцић.

-Приликом рада са децом 
уметнички руководилац мора 
познавати психологију детета 
и игру прилагодити узрасту. 
Деца нижих узраста фолклор 
не схватају као очување тра-
диције, већ као игру. „Деца до 
14 година су се играла, а 
деца од 15 година су 
играла народне 
игре и стварала 
народну умет-
ност“, навео 
је Туцић речи 
великог по-
знаваоца  на-
родне игре и 
традиције ко-
реографа Десе 
Ђорђевић и наја-
вио прво гостова-
ње Дечијег ансамбла 
за наредну сезону 
(2017/2018). Почетком  октобра 
малишани из „Цветковића“ 
били су у Берлину где су их уго-
стили  дугогодишњи пријате-
љи и сарадници КУД-а „Дунав 
Коло Коло“ из Берлина. 

Дечији ансамбл КУД-а „Бран-
ко Цветковић“ је, иначе, у про-
теклој сезони имао око 50 зна-
чајних концерата. Деца су само 
у  Београду наступала на Тргу 
Републике, Теразијама, Кале-
мегдану и Задужбини Илије 
Коларца. Освојено је треће ме-
сто на фестивалу „Опанком 

кроз Србију“, одржаном током 
априла у Београду. На мани-
фестацији „Дечији сабор“, 15. 
по реду, у Ваљеву, маја ове го-
дине, најмлађа група освојила 
је награду победника вечери, 
а у укупном збиру треће место 
и награду „Бронзани опанак“. 
Старија дечија група заузела 
је друго место. Запаженим на-

ступом Дечији ансамбл 
је своју фолклорну 

сезону завршио 
гостовањем у 

Ф р а н ц у с к о ј 
на „Дечијем 
ф е с т и в а л у 
фолклора“ у 
организацији 
ЦИОФ-а.

Фолклнорни 
ансамбл КУД-а 

„Бранко Цветко-
вић“ је у протеклој 

сезони освојио мно-
гобројне награде, као 

што су: прво место на Репу-
бличкој смотри Савеза амате-
ра Србије која је одржана фе-
бруара месеца у Чачку. Тада је 
Народни оркестар овог КУД-а 
освојио титулу најбољег орке-
стра у Србији. Певачка група, 
такође, била је победник ове 
манифестације.

Хор КУД-а „Бранко Цветко-
вић“ је на међународном Фести-
валу очувања традиционалних 
духовних вредности, под нази-
вом „Вековима везујућа нит“, 
освојио је прву награду као спе-

цијални гост. Манифестација 
је одржана прошле године  под 
покровитељством Руске Феде-
рације. Чланови КУД „Бранко 
Цветковић“ су и овом приликом 
одушевили московску публику 
и освојили специјалну награду 
за допринос развоју српско-ру-
ских односа. 

Традиционални годишњи 
концерт КУД-а, 72.  по реду, 

одржан је на „Коларцу“ почет-
ком године. „Цветковићи“ су се 
ове године одазвали на позиве 
београдских општина и тако 
учествовали на више хумани-
траних концерата.

Отварање  73. сезоне КУД-а 
планирано је у октобру у Бео-
граду, наступом свих секција на 
цеоловечерњем концерту.

ТАТЈАНА МЛАДЕНОВИЋ

Енатузијазмом до афирмације
За седам деценија постојања, КУД „Бранко Цветковић“ постало је 

врхунски колектив, институција од уметничког значаја која  презентује тра-
диционалну уметност. Кроз бројне секције Друштва прошло је на хиљаде 
младих људи, ентузијаста, који су својим креативним остварењима из 
разних области уметничког стваралаштва радили, а и данас предано раде 
на афирмацији наше културне баштине. Фолклор, хор и оркестар имају 
најдужу традицију.  Живот и домет фолклорне сцене Србије не могу се 
замислити без кореографа Десе Ђорђевић, Жике Грбић и  Србе Нинковића 
који су били чланови овог КУД-а. Својим радом задужили су генерације 
“Цветковића” и диригенти хора Радомир Петровић Лале и Богдан Бабић, 
руководилац Народног оркестра Милорад Грачанин, уметнички руково-
диоци фолклорних ансамбала и славни кореографи Бранко Марковић, 
Милан Миладиновић Ечки, Ратомир Ђуровић, Драгомир Вуковић Кљаца, 
Вера Ристић, Бора Јовић, Олга Сковран, Раде Вучићевић, Бранислав Пели-
вановић-Машинац, Дејан Милисављевиц Звечанац и многи други.

Свој велики допринос у развоју КУД-а дао је  председник Јован Шијачки, 
под чијим се будним оком већ петанаест година одвијају све активности. 
Ово културно уметничко друштво данас броји око  500 чланова, узраста од 
четири до 74 године живота, разврстаних у више секција: Народни орке-
стар, хор, мушка и женска певачка група, три дечија фолклорна ансамла и 
три одрасла фолклорна ансамбла. 

ЗНАЧАЈНИХ КОНЦЕРАТА 

ЈЕ ИМАО ОВАЈ АСАМБЛ 

У ПРОТЕКЛОЈ 

СЕЗОНИ
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Чедомир Туцић

Дечији ансамбл КУД Бранко Цветковић
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И ПОБРАЛИ ФРЕНЕТИЧНЕ АПЛАУЗЕ
У ИСТАНБУЛУ ОСВОЈИЛИ ТРЕЋЕ МЕСТО

5118
дечијих ликовних 
радова стигло је на
конкурс Железничког 
музеја „Железница 
очима деце“

Радници службе ЕТП Београд демонтирали су 
контактну мрежу од 7. до 10. колосека на главној 
желеничкој станици у Београду. Ови радови се 
изводе у склопу измештања станице Београд у 
станицу Београд центар. Радови се, иначе, изводе 
ради реализације пројекта „Београд на води“ и 
одвијаће се по фазама.

ДЕМОНТИРАНА МРЕЖА
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„Инфраструктура железнице Србије“  
крајем октобра започела је радове на  
санацији пруге Панчево- Орловат- Римски 
Шанчево – Нови Сад. Укупно ће бити сани-
рано 67,1 километра пруге на овој релацији 
и то на деоницама Римски Шанчеви – Ти-
тел (37,6 км) и Качарево – Уздин (29,5 км).
 Радови које је било неопходно хитно 

урадити завршени су средином новембра. 
Након тога, радови на санацији пруге биће 
настављени све до 30. јуна 2018. године, 
како би она била доведена у што боље 
техничко стање, јер већ од тада неће више 
постојати пруга Београд – Београд Дунав, 
односно железничка обилазница око 
Калемегдана.

РЕМОНТ ПРУГЕ ОРЛОВАТ – НОВИ САД

Реџеп Тајип 
Ердоган 
ПРЕДСЕДНИК ТУРСКЕ

Турска је посебно заинтересована за 
инвестиције у инфраструктуру. Моја 
земља има искуства на 
пољу изградње путева, 
мостова, тунела, 
брзе железнице и 
метроа.

Очување традиције
Ансамбли народних игара и песама са врхунским играчима и оркестар 

са, такође, врхунским музичарима негује очување репертоара којим су 
обухваћени најистакнутији традиционални фолклорни мотиви народа 
Србије, Црне Горе, Војводине, Косова као и бивших република Југосла-
вије.

КУД „Бранко Цветковић” је до сада имао висе од десет хиљада конце-
рата како по земљи, тако и по иностранству. Од многобројних гостовања 
КУД-а  издвајамо наступе у Бразилу, Тунису и Јапану. 

Признање са фестивала
у Истамбулу

 КУД железничара и бродара „Бранко Цветковић“ из 
Београда успешно је завршило овогодишњу сезону освојивши 
треће место на 18. Фестивалу фолклора ЦИОФ, одржаног у 
Истанбулу  У конкуренцији од 29 ансамбала из 26 земаља 
из целог света, Фолклорни ансамл КУД-а „Бранко Цветковић“, 
нашао се одмах иза својих колега из Бразила и Кореје

Први ансамбл
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СВЕДОК ИСТОРИЈЕ: ЖЕЛЕЗНИЦА У ВОЈВОДИНИ КРОЗ ВРЕМЕ

Ове године, 15. новем-
бра, навршено је 16 де-
ценија од доласка пр-

вог воза у Кикинду.  На тај дан 
пре 160 година, тачно у 15 сати, 
у овај град стигла је прва желе-
зничка композиција на линији 
Сегедин-Кикинда-Темишвар. 
То је, несумњиво, један од нај-
значајнијих датума у историји 
града.

Ова деоница по-
стала је део 700 
километара дуге 
пруге Беч-Будим-
п е ш т а -Б а з ј а ш . 
Тиме је Кикинда 
добила директ-
ну везу са европ-
ским центрима 
попут Париза, Лон-
дона, Брисела и поста-
ла важан центар, раскрсница 
пруга, индустријски град. Тек 
много касније Кикинда до-
бија нове пруге ка Суботици, 
Београду, Новом Саду, Ђали и 
Араду.

- Захваљујући овој прузи, 
од 1857. године почео је ра-
звој Кикинде. Пет година 
после пуштања пруге у сао-

браћај саграђен је први млин 
Дамфил, почела је да ради 
Бонова циглана, данашња 
фабрика „Тоза Марковић” 
, почиње се са роизводњом 
грађевинског материјала 
цигле и црепа, гради се први 
хотел, електрично осветље-
ње изградњом електричне 
централе, почиње се са штам-

пањем књига и новена, 
почиње се са про-

изводњом свиле 
и кудеље за ита-
лијанско тржи-
ште, организује 
се јавни превоз 
путника од хоте-

ла до железничке 
станице за пола-

зне возове тако да је 
дошло до привредног 

бума. Примера ради, 1910. 
године Кикинда је била град 
са највише запослених у Вој-
водини и имала је 1.111 рад-
ника,  каже Иван Симић из 
Друштва пријатеља железни-
це Кикинда. 

Он наводи да је пруга од Ки-
кинде до Темишвара у добром 
стању и да је на њој  могуће 

д о с т и -
ћи брзине 
до 100 километа- р а 
на сат. Међутим, пруга од Ки-
кинде до Сегедина уопште не 
функционише од 1987. године. 
О значају пруге говори пода-
так да је 1857. године то била 
13. пруга широког колосека 
изграђена у Европи. Значајна 
је и по томе што је на њој први 
пут примењен Морзеов теле-
граф за споразумевање и регу-
лисање саобраћаја.

Овом трасом ишли су европ-
ски возови Оријент експрес, 
Остенде експрес, Балкан ек-
спрес и Симплон експрес бр-
зином и до 140 километара на 
сат. Негде на овој прузи књи-
жевница Агата Кристи нашла 
је инспирацију за свој роман 
„Убиство у Оријент експресу”. 

Пруга је уништена током по-
влачења немачке војске 1944. 
године.

После Великог рата у Ки-
кинду су се вратили возови и 
настављен је развој. Међутим, 
бројне околности су учини-
ле да Кикинда више није оно 
што је некад била, па је данас, 
уместо европске железничке 
раскрснице, постала само по-
лазиште за две возне линије 
дневно - за Суботицу и Бео-
град. 

Иначе, Бајзаш је била лука 

и бања на Дунаву која 
је у оно време била 

елитна. Спајањем 
Кикинде са овим 
путним правцем 
Србија и овај део 
Балкана добили 
су прву пругу.

Симић наводи 
да се од 2000. го-

дине интензивно 
ради на томе да се 

путни правац Сеге-
д и н - К и к и н д а -Те м и -

швар поново обнови. На 
донаторској конференцији пре 
седам година у Букурешту, у 
Румунији, донета је одлука да 
ова пруга има приоритет тако 
да је од границе до Темишва-
ра она санирана. Остало је 50-
ак километара пруге у Србији 
коју је неопходно оспособити 
за саобраћај.

-До пре две године редовно 
је саобраћала линија Кикин-
да-Жомбољ-Темишвар, када 
је било два воза дневно. Од 
Жомбоља до Кикинде сти-
зало се за 19, а од Жомбоља 
до Темишвара за тридесетак 
минута. До Сегедина се сти-
зало за исто време. Возови 
више не одлазе у суседне зе-
мље због слабог интересова-
ња  српских железница, каже 
Симић и додаје да би поновно 
успостављање путног правца 
Сегедин-Темишвар-Кикинда 
донело поновни привредни 
развој.

Компанија „Шинвоз” из 
Зрењанина потписала 
је прошле недеље два 

изузетно битна уговора вред-
ности 33 и по милиона евра. У 
Конзорцијуму са компанијом 
из Кине „Шинвоз” је потписао 
уговор вредан три и по мили-
она евра са Јавним предузећем 
„Србија Воз” о ремонту и модер-
низацији пет електромоторних 
возова, док је са инопартнером, 
компанијом „Бомбардиер”, пот-
писан десетогодишњи уговор 
вредан 30 милио-
на  евра. 

П о т п и с и -
вањем два из-
узетно вред-
на уговора 
„ Ш и н в о з ” - у  
из Зрењанина  
обезбеђени су 
послови у на-
редних 10 годи-
на. Тренутно 230 
људи ради у овој 
зрењанинској фирми, 
а због обима посла потребно 
је запослити више људи. 

Радомир Миљуш, директор 
фирме „Шинвоз”, објашњава 
да је пред фирмом којом руко-
води обавеза  реализације два 
велика пројекта. 

Један је потписан са „Србија 
Возом” о ремонту и модерниза-
цији пет моторних возова. Уго-
вор је  вредан три и по милиона 
евра и са роком од 12 месеци за 
реализацију. Цео посао се фи-
нансира из кредита Европске 
банке за обнову и развој. 

-Други уговор потписали 
смо са инопрартнером, ком-
панијом  „Бомбардиер”. То је 
десетогодишњи уговор вре-
дан 30 милиона евра и он ће 
се реализовати у неким фаза. 
Прва фаза реализације уго-
вора већ је у току, што значи 
да до фебруара наредне годи-
не треба да израдимо алате, 
потребне за израду кабина и 
кровова возова, наводи Ми-
љуш и додаје да је материјал за 
израду алата стигао и да су они 
почели их праве. 

По изради тих алата кренуло 
би се у серијску производњу, 
па ће од фебруара наредне го-
дине, па наредних 10  година, 
радиће се израда кровова и 

кабина за возо-
ве, који ће се 
к ом п ле т и р а-
ти у фабрици 
„ Б о м б а р д и -
ер” у западној 
Европи. 

-Са повећа-
њем обима по-

сла, нама ће бити 
потребно и ангажо-

вање већег броја радника 
различитих квалификацио-
них структура. Потребни су 
нам образовни профили, бра-
вари, заваривачи, инжење-
ри, технолози за израду ме-
талних конструкција. Имамо 
стално расписан конкурс и 
молимо све заинтересоване 
да се јаве. Очекујемо да наред-
ном периоду запослимо сто-
тинак радника, каже Миљуш. 

Иначе, радници интензивно 
раде на свим задатим послови-
ма, а међу има појединаца који 
су у овој фирми више деценија. 

Међу запосленима влада ве-
лико расположење поводом 
склапања нових послова, јер, 
како кажу, када има посла, 
биће и већих плата и бољег 
животног стандарда. 

„Шинвоз” већ обавља обу-
ку и оспособављање радника. 
Опремљен је један кабинет, 
где могу да се обуче заинте-
ресована лица за заваривање. 
Потписивањем нових уговора 
заинтесоване особе имају при-
лику да дођу до посла. Стручни 
кадар „Шинвоза” ће покушати 
да оспособи људе за рад, након 
чега ће они имати прилику да 
добију стални ангажман у овој 
фирми.

СТАНИЦЕ У КИКИНДИ
ЈУБИЛЕЈ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ

 Навршено је 160 година од доласка 
првог воза у Кикинду.  Захваљујући 
овој прузи почео је развој Кикинде

Румуни обележавају јубилеј
-Румуни сваке године обележавају овај значајни датум. Ове године 

направили су железничку ознаку која стоји на капама и на којој пише 
да се слави 160 година од отварања пруге, наглашава Иван Симић и 
подећа да са железничке станици у Кикинди  путнике превозе два 
нова воза из Русије, који саобраћају до Суботице и Зрењанина.

Многи 
интересантни 

детаљи красе станичну 
зграду у Кикинди, рекон-

струисану 2007. године, 
а железнички перон, 

наткривен решеткастом 
челичном конструкцијом 
на кружним стубовима 

од ливеног гвожђа, 
који плени лепотом 

и носталгично буди 
осећај прохујалих 

времена.

КМ НА САТ БИЛА ЈЕ 

БРЗИЈА ВОЗОВА ОРИЈЕНТ 

ЕКСПРЕС, ОСТЕНДЕ 

ЕКСПРЕС, БАЛКАН 

ЕКСПРЕС И СИМПЛОН 

ЕКСПРЕС 

140
Негде 

на овој прузи 
књижевница 

Агата Кристи нашла 
је инспирацију за свој 

роман „Убиство 
у Оријент 
експресу”. 

Парна Локомотива 
ЈЖ 51-159 у Кикинди

Возови који повезу-
ју Ниш као админи-
стративни центар са 

насељима дуж „јужне пруге“ 
поновно су основно превозно 
средство за житеље овог дела 
земље. Три пара возова дневно 
до јужне границе Србије, уз још 
један међународни и четири 
пара возова на релацији Ниш 
– Лесковац, вратили су путни-
ке, уз све повољности „Србија 
Воза“. „Штадлери“ у Ниш често 
стигну и препуни, а путници 
који се њиме возе не крију задо-
вољство комфором, редовито-
шћу и безбедношћу. За разлику 
од не тако давних времена, сви 
поласци су апсолутно поузда-
ни. Ако и буде кашњења, мини-
мална су, а комфор у климатзо-
ваним возовима надомешћује 
нешто дуже време путовања у 
односу на друмски саобраћај. 

Путници не крију задовољ-
ство, посебно они који са крај-
њег југа путују и ремонтова-
ним деоницама пруге, али је из 
њихових утисака јасно да су им 
нове швајцарске елктромотор-

не гарнитуре заправо основни 
мотив при избору превоза. То 
смо сазнали у краткој анкети 
међу путницима који путују 
безмало свакога дана. Неки би 
остали корисници железнич-
ких услуга без обзира на возно 
средство, али многи немају ди-
лему шта би радили у  случају 
да се врате класичне гарниту-
ре. Најилустративнији је при-
мер једног воза са класичном 
гарнитуром, који су путници 
користили раније, бар у лет-
њем периоду, сада евидентно 
избегавају и више се опреде-
љују за нове гарнитуре.

Сви се овде надају да ће на 
„штадлере“ на јужној прузи 
моћи да рачунају и наредних 
година, а не крију и наду у даље 
радове на овом делу коридора. 
Железничка инфраструкту-
ра је саставни део и развојни 
потенцијал југа Србије, па би 
и локалним путницима краће 
путовање, без непланираних 
успорења, много значило и 
отклонило сваку дилему око 
ибора превоза. Ж. РИСТИЋ 

„ШИНВОЗ” ПОТПИСАО ДВА ВРЕДНА УГОВОРА

БОЉИ ЖИВОТНИ СТАНДАРД
НОВИ ПОСЛОВИ ЗА

МИЛИОНА ЕВРА ЈЕ 

УКУПНА ВРЕДНОСТ  

ДВА ПОТПИСАНА 

УГОВОРА

33,5

„ПУНОМ ПАРОМ“
„ШТАДЛЕР“ ИДЕ 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ НА ЈУГУ СРБИЈЕ

Висока железничка шко-
ла струковних студија 
у Београду ове године 

слави значајан јубилеј - 60 го-
дина свога рада. Од свог осни-
вања 1957. године, делује као 
јединствена високообразовна 
институција и представља ме-
сто стицања и трансфера знања 
из области железничког и јав-
ног градског саобраћаја. Током 
шест деценија постојања омогу-
ћила је квалитетну и савремену 
едукацију младих на простору 
не само у Републици Србији, већ 
и у републикама бивше Југосла-
вије, доприневши досадашњем 
укупном економском и техно-
лошком развоју железничког, 
јавног градског и индустријског 
саобраћаја наше земље и зема-
ља у окружењу. 

Осим образовања, инте-
зивно је током претходних 

60 година развијала и науч-
но-стручни рад, сарадњу са 
привредом и међународну са-
радњу, као основне поставке 
развоја и осавремењивања 
наставе. Створила је више хи-
љада кадрова, који су предста-
вљали и представљају знача-
јан потенцијал. 

За све оно што је постигла за 
протеклих шест деценија рада, 
ова високо-образовна устано-
ва има разлога да се поноси, па 
је Савет школе донео oдлуку да 
се у оквиру обележавања јуби-
леја - 60 година од оснивања и 
рада- објави монографија. 

Циљ монографије је да јав-
ности презентује делатност, 
досадашњи развој и остварени 
резултати ове високошколске 
установе, као и да укаже на 
основне правце њеног будућег 
развоја.

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА У БЕОГРАДУ

МОНОГРАФИЈА О
60 ГОДИНА РАДА

ФРАНЦУЗИ У БЕОГРАДУ И НИШУ

Путовање шесторо тинејџера од Пари-
за кроз Европу тема је играног филма 
који млада екипа француских уметни-
ка, у сарадњи са нашом кућом „Баш 
челик“, снима ових дана и у Србији. 
После Београда, 33. дан снимања био 
је 28. септембра у железничкој стани-
ци Ниш. To је изазвало велико интере-
совање железничара и путујућег света. 
Иако прилично тајнствени, како се то 
иначе у овом послу ради, пристали су 
и да део приче и неке утиске строго 
контролисано поделе са читаоцима 
„Пруге“. Јунаци филма путују од Пари-
за преко Немачке, Мађарске, Србије, 
Бугарске и Грчке све до Хрватске, где 
им је крајње одредиште, а прича о 
ономе што се дешава у возу намењена 
је превасходно младима целе Европе, 
али не само њима.
Весела екипа, у којој је тешко наћи 
некога старијег од 25 година, радила 
је у Нишу веома предано и професи-
онално. Сарадњу са железничарима 
у Србији и рад у железничким стани-
цама  Београд и Ниш описали су само 
једном реченицом - „Веома смо срећ-
ни!“ О љубазности и предусретљи-
вости људи са којима сарађују имају 
само речи хвале, а као статисти ће се 
појавити и наши железничари, чије 
стрпљење и разумевање, такође, ис-
тичу као позитиван део посла. Настоје 
да филмом прикажу и све специфич-
ности појединих земаља и путовања 
возом кроз њихове територије, па је 
ово од изузетне важности. 
 Ж. Ристић

ОРА „БЕОГРАД – БАР”

Недавно осно-
вано Удружење 
учесника ОРА 
„БЕОГРАД - БАР” 
упутило је позив 
радницима  и 
пензионерима 
п р и в р е д н и х 

друштава насталим из система Желе-
зница Србије, који су учествовали у 
изградњи „Пруге снова" Београд- Бар, 
да се учлане у ово удружење.
Циљеви чланова Удружења су да чу-
вају и негују сећања на време које су 
обојили мотом „ми градили пругу, а 
пруга градила нас”, затим да својим 
јавним деловањем код младих ге-
нерација развијају осећај и потребу 
да добровољним радом помогну и 
друштву и себи, да након прича и 
предавања, младима пренесу своје 
искуство, знање и енергију у конкрет-
не радне акције. 
Пријаве за учлањење и питања у вези 
са овом иницијативом могу се упу-
тити електронском поштом (адреса 
mtalijan@useens.net ) или телефоном 
(број  +381 63 239 812).

Позив за учлањење у 
удружење

Филмом кроз Европу и 
нашим возовима

Поздрав из станице Ниш
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ПРОФЕСОРИ УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ ТЕМИШВАРА 
У КЛУБУ ЉУБИТЕЉА ЖЕЛЕЗНИЦЕ „ПАНЧЕВО“

ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ГАЛЕРИЈА
ЛЕПИ УТИСЦИ ИЗ 

Делегација Универзи-
тета из Темишвара на 
челу са проректором 

др Отилиом Хедешан посети-
ла је крајем августа панчевач-
ку општину ради сагледава-
ња туристичких потенцијала 
ове највеће општине Јужног 
Баната, која се већим делом 
граничи са темишварском ре-
гијом. Од предложених места 
у Панчеву гости из Румуније 
међу првим су обишли галери-
је Клуба љубитеља железнице. 
Обилазак је почео у галерији 
Клуба у некадашњој путнич-
кој чекаоници станице Панче-
во на Тамишу, где су приказане 
макете минијатурних желе-
зница, музејски експонати и 
фотографије из историјата же-
лезнице. Након тога, гости су 
обишли галерију „Зелени воз“ 
у вагону, јединствену не само 
у овој регији, већ и целој Срби-
ји. Професори су са великом 
пажњом саслушали домаћине 
који су им представили места 
са веома занимљивом истори-
јом и традицијом. Нарочито их 
је занимала историја железни-
це која је од краја деветнаестог 
века почела да повезује наше и 
румунске крајеве. 

Посета гостију из Румуније 
део је међународног пројекта 
који има за циљ да представи и 
популарише разне туристичке 
дестинације. Посета Панчеву, 
а нарочито Клубу, оставила је 
јединствени утисак, погото-
ву што овакве галерије нема 
у окружењу, па чак ни у теми-
шварској регији.

-Ову регију веома добро по-
знајем. Разумем и српски је-
зик, што ми додатно помаже 
да боље упознам туристичке 
дестинације, обичаје ове пре-
лепе земље и, што је најбитни-
је - ваше људе. Галерије желе-
зничких ентузијаста које смо 
обишли оставиле су на мене и 
колеге веома јак утисак. Морам 
бити искрена, овакве ствари 
ретко сам виђала у земљама 
Западне Европе. Пријатно сам 
изненађена историјатом желе-
знице са ових простора који су 
нам представници Клуба данас 
испричали. Ово место обаве-
зно ћемо уврстити у нашу ту-
ристичку мапу и од срца ћемо 
се трудити да оно постане по-
пуларно не само у нашој реги-
ји, већ и шире. Поред многих 
лепих знаменитости Јужног 
Баната, ово представља право 
туристичко „освежење“ и једну 
веома занимљиву дестинацију, 
истакла је Отилиа Хедешан.

Иначе, две галерије, о који-
ма брине панчевачки Клуб, 
већ дуже време представљају 
занилмљивост коју посећује 
све више туриста. Активности 
Клуба помажу српске железни-
це и Туристичка организација 
Панчева ове галерије обавезно 
уврштава у програм организо-
ваног обиласка града.  

Госте из Темишвара прати-
ли су и новинари листа „Ли-
бертатеа”, јединог листа на 
румунском језику који излази 
у Србији, а који су уједно били 
од велике помоћи приликом 
превођења. Ј. ВЕБЕР

НИШКИ ЗОВС

Машиновође „Србија Карга“ извеле су 
комплетно обновљену електро локо-
мотиву 444-006 из просторија некада-
шњег МИН-а. За овај посао плаћало се 
раније страним ремонтерима око 200 
000 евра, а нишки ЗОВС је сопственим 
снагама урадио за око 170 000 евра 
мање. Овакве велике оправке до сада 
су рађене у иностранству, а сада је 
обављена у изнајмљеном простору АД 
„Локомотива“, уз ангажовање 12 бив-
ших радника МИН-а и стручну подр-
шку инжењера „Србија Карга“. Посао 
је обављен у складу са строгим европ-
ским нормама, а нишки ЗОВС-овци су 
сигурни да ће се након свих провера, 
квалитет њиховог рада потврдити и у 
експлоатацији.
Локомотива, на којој је претходни ре-
монт овог нивоа рађен 2005. године, 
својим сјајем и многим новим детаљи-
ма, изазвала je велико интерeсовање 
железничара, па су се фотографије ове 
„лепотице“ врло брзо рашириле и по 
друштвеним мрежама.
У хали некадашњег погона Машинске 
индустрије Ниш, касније АД „Локомоти-
ва“, која је у стечају, већ се налазе елек-
тро локомотиве 444-005 и 444-007. На 
једној се увелико ради, а и излазак дру-
ге из велике оправке очекује se до краја 
године. План је да се све 23 локомотиве 
ове серије ремонтују у Нишу.
Од почетка године у просторима ни-
шке секције за одржавање возних 
средстава „Србија Карга“ обављена је 
оправка  56 вучних мотора и два гене-
ратора за водеће серије локомотива 
ове компаније, у раду су два дизел за 
локомотиве серије 661, а све то пред-
ставља огромну уштеду. Посебно ра-
дује локално становништво оживља-
вање простора некадашњег МИН-а, 
одакле поново излазе „нове“ локомо-
тиве и где су поново ангажовани неки 
радници, мајстори свог занaта, који су 
својевремено остали без посла. 
 Ж. Ристић

Велика оправка 
сопственим снагама

КОСТОЛАЦ

У току је изградња индустријског коло-
сека од Железничке станице Стиг, која се 
налази на прузи Пожаевац-Мајданпек-
-Зајечар, до  термоелектране Костолац Б.
Реч је о колосеку дужине 21 киломе-
тар. Његова градња део је прве фазе 
кредитног аранжмана Србије и Репу-
блике Кине, укупне вредности мили-
јарду и 60 милиона долара.
Рок за озвођење радова је 24 месеца, 
а извођење радова поверено  је ком-
панији „ITALIANA CONSTRUZIONI S.P.A.“, 
са подизвођачима радова  „ING“, 
„BAUWESEN D.O.O.“, „GIP KONSTRUKTOR“ 
и „SIGNALING I CONTROL“.

Изградња индусријског 
колосека

Инфраструктура желе-
зница Србије“ заради-
ла је 136 милиона ди-

нара на лицитационој продаји 
отпадног материјала.

На јавној лицитацији која 
је 1.децембра успешно спро-
ведена у Београду, „Инфра-
структура железнице Србије“ 
понудила је на продају отпад-
ни материјал придобијен у 
току процеса рада  из својих 
организационих јединица 
широм Србије.

Лицитација је спроведена 

на основу Одлуке Скупштине 
ове компаније и Решења Вла-
де Републике Србије о давању 
сагласности.

На лицитацији је учесни-
цима понуђен  колосечни че-
лични отпад, отпад од челика 
и гвожђа, отпад од обојених 
метала, текстила и гуме који 
се налази у Београду, Лапову, 
Суботици, Зрењанину, Новом 
Саду, Руми, Панчеву, Пожа-
ревцу, Краљеву, Ужицу, Заје-
чару и Нишу.

Највише интересовања при-

вукла је продаја отпадног ма-
теријала који се налази у Руми, 
где је у надметању три фирме 
продајна цена премашила по-
четну за више од 20 одсто.

Лицитација је успешно 
окончана и за отпадни мате-
ријал који се налази у Лапову, 
Новом Саду, Пожаревцу, Кра-
љеву, Ужицу и Зајечару.

За отпадни материјал који 
на данашњој јавној лицита-
цији није продат, биће орга-
низована нова јавна продаја.

Значај оваквог приступа у 

решавању питања материја-
ла и сировина који не требају 
„Инфраструктури железница 
Србије“ огледа се како у пове-
ћању прихода саме компани-
је, тако и о бризи о околини 
у свим местима где се налази 
отпад.  Купци на данашњој 
лицитацији осим уплате из-
лицитиране суме, на себе су 
преузели бригу и о даљем 
третману отпада који је био 
понуђен на продају, чиме овај 
конкурс има и своју изражену 
еколошку димензију.

ЗАРАДИЛИ 136 МИЛИОНА ДИНАРА 
 „ИНФРАСТРУКТУРА“ НА ЛИЦИТАЦИЈИ ПРОДАЛА ОТПАДНИ МАТЕРИЈАЛ

СТАНИЦА ЦРЕПАЈА НА УДАРУ НЕСАВЕСНИХ

Ова станица 
са три ко-
л о с е к а 

до пре десетак 
година била 
је поседнута 
отправници-
ма возова и 
скретничари-
ма, а на спрату 
живела је једна 
железничарска 
породица. Смање-
њем броја запослених 
на пругама Јужног Баната, до-
шло је до затварања и тихог 
гашења многих станица у овом 
округу. До пре неколико годи-
на на црепајачкој станици било 
је станара који су колико толи-
ко чували зграду и бринули о 
њеном одржавању и околишу. 
Док су станари били ту, канце-
ларија отправника возова била 
је затворена, али је инвентар 
био комплетан и сваког тре-
нутка могла је да се активира 
и буде у саобраћајној функци-
ји. Исељењем станара почиње 
њена агонија. 

Међу првим стварима које 
су нестале био је инвентар. 
Редом су нестајала улазна и 
унутрашња врата, прозори, 
рагастови. Почупане су и од-
нешене електроинсталације и 
комплетна водоводна мрежа. 
Данас су ту још само зидови и 
кров. Станица се иначе нала-
зи на самом крају села. Окру-
жена је лепим, али недовољно 
уређеним парком. До пута који 
води ка центру места урађе-
на је уска пешачка стаза и све 
је то без икаквог осветљења. 
Станари оближњих кућа са 
страхом причају да знају ко је 
све то похарао, али о томе не-
радо причају. На крају су, ипак, 
рекли да су то урадиле поједи-
не групе мештана које живе 

у нехигијенском 
насељу удаље-

ном неколико 
стотина ме-
тара од  саме 
станице. Ви-
ђени су како 
ствари одно-

се коњском 
запрегом, а 

„плен” заврша-
вао у њиховим 

импровизова ним 
пећима за огрев и сто-

вариштима, односно отпади-
ма.  Ретко их је ко пријављи-
вао, а они су „оперисали” увек 
ноћу. Када би полиција по при-
јави долазила на увиђај, ван-
дали би моментално побегли 
у кукурузна поља. До сада није 
било приведених, а мештани 
су веома скептични по питању 
хватања и кажњавања лопова.

Представници локалне упра-
ве немају велике могућности да 
помогну железници и својим 
мештанима који ћесто путују 
возом, али зато охрабрује ини-
цијатива која је недавно покре-
нута од групе мештана да се за 
почетак прикупе средства  и  
уреди приступна стаза, поста-
ви стуб са јавном расветом и 
направи надстрешница како 
би се путници склонили од 
падавина.  Са ове станице то-
ком дана путује око педесетак 
путника. Не тако давно са ове 
станице је пут Панчева, Бео-
града и Зрењанина путовало и 
по неколико стотина путника, 
махом ђака и запослених. На 
смањење броја путника проте-
клих неколико година знатно 
је утицао нередован саобраћај 
дотрајалих шинобуса. 

Доласком нових руских ди-
зелмоторних гарнитура стање 
се мало поправља. Саобраћај је 
редован, нема отказивања по-
лазака, а кашњења практично 
нема. Цена карте је за трећину 
повољнија од аутобуског пре-
воза, док су повратне карте 
још повољније. Ипак, оно што 
и даље представља проблем је 
време вожње. Због стања пру-
ге возови ка Панчеву иду све-
га 40 до 50 км на час што доста 
продужава време вожње у од-
носу на друмски превоз. 

Ј. ВЕБЕР

СТАНИЧНУ ЗГРАДУ
ВАНДАЛИ ОПУСТОШИЛИ

Станица 
Црепаја 

последњих неколико 
година препуштена је на 

милост и немилост вандала 
и лопова, који су станичну 
зграду опустошили до те 
мере да су од ње остали 

само кров и 
зидови. 

НА УДАРУ ВАНДАЛА:
Железничка станица Црепаја

Представници „Инфра-
структуре Железнице 
Србије“ и „Железница 

Републике Српске“ састали су 
се почетком септембра у Мо-
крој Гори, где су разговарали 
о успостављању редовног са-
обраћаја туристичких возова 
између Мокре Горе и Вишегра-
да, стварању услова за већи 
обим саобраћаја на прузи Ру-
ма-Брасина-Зворник и успо-
стављању саобраћаја на прузи 
Шид-Бијељина. На веома кон-
структивном и обострано ко-
рисном састанку истакнуто је 
да су резултати и досадашње 
сарадње били веома добри, 
али да се могу још више уна-
предити и тиме ојачати међу-
собне везе.

Делегације двеју железница 
дан раније обишле су пругу од 
Мокре Горе до Вишеграда и том 
приликом је констатовао да је 
пре увођења редовног саобра-
ћаја потребно урадити још неке 
радње. У станици Вишеград 
потребно је на станичну згра-
ду поставити таблу са називом 
станице, обезбедити канцела-
рију отправника возова као и 
телефонски прикључак и оста-
ле уређаје за телекомуникаци-
ју. Речено је да ће израда реда 
вожње бити поверена Сектору 
за саобраћајне послове, при 
чему ће се водити рачуна да се 
у неким од успутних станица 
обезбеде услови за укрштава-
ње возова. Такође је истакнуто 
да је у станици Добрун, у близи-

ни истоименог манастира, по-
требно изградити мокри чвор и 
пратећу инфраструктуру.

Посебно је наглашена по-
треба да се радови на прузи 
од Шарган Витаса до Кремана 
заврше што пре како би се и 
та деоница могла наћи у тури-
стичкој понуди за следећу го-
дину. Тиме би се Кремна са сво-
јим туристичким атракцијама 
и природним лепотама актив-
но укључила у понуду Музеј-
ско туристичког комплекса 
„Шарганска осмица“. 

Представници Сектора за 
грађевинске послове „Инфра-
структуре Железнице Србије“ 
у свом извештају о стању пруге 
од Вишеграда до Мокре Горе 
навели су да је пруга у добром 
стању, да је недавно на поје-
диним деоницама извршена 
замена прагова, али да је по-
требно обавити регулисање 
колосека како би возови могли 
саобраћати редовном брзи-
ном. Истакнуто је да би радови 
на завршетку пруге од Шар-
ган Витаса до Кремана могли 
ускоро да крену, да је људство 
спремно, да је материјал скоро 
у потпуности обезбеђен и да се 
чекају још само неке дозволе. 

Стање возних средстава по-
вољно је оцењено, јер се строго 
води рачуна о одржавању, њи-
ховој безбедности и техничкој 
исправности. Додуше, поједи-
ним вагонима који саобраћају 
на овој прузи ускоро истиче 
ревизија и потребно је обезбе-

дити средства за њихов сервис, 
који би могао да се уради током 
зимског периода када нема сао-
браћаја на овој прузи. Предло-
жено је, такође, да се обезбеде 
нови стручни кадрови, који би 
уз сарадњу са колегама из „Же-
лезница Републике Српске“, 
могли да ускоро буду у тиму 
који сервисирају возна сред-
ства на „Шарганској осмици“.

Представници Инфраструк-
туре „Железница Републике 
Српске“ изразили су задовољ-
ство што је након паузе пруга 
Вишеград-Мокра Гора поново 
спремна за саобраћај, јер она 
представља један од значајни-
јих пројеката који даје велику 
развојну шансу не само граду 
Вишеграду, већ и целом регио-
ну. Железнице Републике Срп-
ске већ имају три вагона уза-
ног колосека који су спремни 
да саобраћају на прузи ка Мо-
крој Гори и Шарган Витасима 
и да ће ускоро бити набавље-
на и једна дизел локомотива. 
У плану је да се свакодневно 
реализује саобраћај једног 
пара возова који би туристе 
возили до Мокре Горе и даље 
до Кремана. Предложено је да 
се њихови вагони одржавају и 
сервисирају у радионицама у 
Шарган Витасима, а за узврат 
понуђена је српским железни-
цама стручна помоћ у сегменту 
одржавања вучних и вучених 
возних средстава, што је при-
хваћно као добра идеја. 

ЈОСИП ВЕБЕР

Рума-Брасина-Зворник
Делегације су разговарале и о саобраћају на прузи Рума-Брасина-

-Зворник, на којој се из године у годину саобраћај све више повећава. 
За само пола године на овој прузи превезено је више од 600 хиљада 
тона разног терета. 

Шид-Бијељина
Разговарало се и о прузи Шид-Бијељина на којој је саобраћај обуста-

вљен још пре десетак година. Одлуком надлежних српских институција 
из 2016 године пруга од Државне границе са Босном и Херцеговином 
до Бијељине више није у надлежности српских железница. Да би се она 
поново ставила у саобраћај потребно је урадити неколико радњи. Сви 
радови су у обостраном интересу, а могу се они реализовати уз помоћ 
локалних самоуправа и државних институција.

КРЕМНА СА МОКРОМ ГОРОМ
И ВИШЕГРАДОМ

ПРЕДСТАВНИЦИ ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ И ЖЕЛЕЗНИЦА РС

ВОЗОВИ ЋЕ ПОВЕЗИВАТИ
НОВОГОДИШЊИ ВОЗ

Деда Мраз сада стиже
и возом

Јавно предузеће „Србија воз” у Бео-
граду организује промотивно путова-
ње железницом до Земуна и назад. 
Тако ће Деда Мраз ове године у де-
цембру стићи и возом! „Србија воз”  
организоваће новогодишње путова-
ње за девојчице и дечаке, а полазак је 
16. децембра у подне са главне желе-
зничке станице у Београду. Вожња до 
Земуна и назад трајаће око сат и десет 
минута.
На овај начин надлежни у „Србија возу” 
желе да промовишу путовање пругом и 
да малишанима приближе овај вид пре-
воза. Драгана Станковић, координатор 
за сарадњу са медијима и маркетинг, 
каже да има много деце која никада 
нису путовала возом, па је идеја да се 
промовише железница и да се малиша-
ни упознају са овим видом превоза.
- 

Ова тура намењена је онима који 
ће чари вожње возом осетити први 
пут, али ми добро знамо да међу 
најмлађима има и правих љубите-
ља железнице, који ће сигурно бити 
одушевљени и овом новом понудом. 
Осмислили смо једночасовно друже-
ње и фотографисање са Деда Мразом. 
Волели бисмо да та субота буде ре-
зервисана за уживање и магију, неза-
боравну вожњу, игру и песму, истиче 
Станковићева.
Малишани ће се возити у новој елек-
тромоторној „Штадлеровој” гарнитури, 
а у случају великог интересовања, биће 
организовани и додатни поласци. 
Станковићева напомиње да све више 
људи схвата предности путовања же-
лезницом у односу на аутобус. Она је 
додала да је због великог интересова-
ња организован новогодишњи воз и 
за малишане Ниша и Новог Сада. 
Цена карте у коју је укључен и пакетић 
је 800 динана, док ће пратио-
ци плаћати по 199 динара. 
Карте се купују у стани-
ци Београд, на шал-
теру број 14, као 
и на шалтерима 
п у т н и ч к и х 
благајни же-
л е з н и ч к и х 
станица у 
Нишу и 
Н о в о м 
Саду. 
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МУЗЕЈ НЕМАЧКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА У НИРНБЕРГУ

 У немачком граду Нирнбергу, у 
непосредној близини главне железничке 
станице, налази се централни железнички 
музеј   Основан је под окриљем 
немачких државних железница (Дојче 
Бундесбан) и највећи је те врсте у Немачкој

На улазу у музеј  је велика 
рецепција и билетар-
ница где госте дочекују 

униформисане службенице да-
јући основне информације. Кроз 
музеј вас воде дежурни водичи, 
који са великом пажњом брину 
да се свим посетиоцима, без об-
зира на узраст, објасни сваки ек-
спонат, фотографија или изло-
жен документ. На самом почетку 
изложено је неколико возила и 
експоната из првих епоха развоја 
железнице, па до краја 19. века. 
Ту се могу видети парне машине 
и локомотиве које су обележиле 
прву епоху у развоју железнице. 
Амбијент тог времена дочаран је 
разним светлосним, ласерским 
и звучним ефектима ради посеб-
ног доживљаја код посетилаца. 

Проласком кроз наредну про-
сторију могу се видети многи 
ретки експонати у застакљеним 
витринама необичних димензи-
ја и осветљене специјалном ра-
светом. За посетиоце који желе 
да уживају у гледању докумен-
тарних филмова о историјату не-

мачких железница, направљена 
је посебна сала за пројекције, 
необичног дизајна са удобним 
фотељама. На изласку из првог 
изложбеног простора посетио-
це „испраћају” поруке на малим 
билбордима да ускоро наилази 
следећа епоха. На уласку у сле-
дећи простор посетиоце чекају 
велики билборди који означа-
вају почетак нове железничке 
епохе. Ту се налази неколико 
парних локомотива и први ди-
зел-моторни возови и електрич-
не локомотиве. У продужетку су 
и разни типови вагона, од којих 
су неки отворени за разгледање. 
Најзанимљивији је царски са-
лон вагон који је очуван у потпу-
ности и који је до те мере рестау-
риран да би се  могло рећи као да 
је тек изашао из фабричке хале. 

На крају другог простора на-
лази се и кутак са орманима и 
фиокама у којима се налазе раз-
не фотографије и документа из 
времена до Првог светског рата. 
Ту су и посебне слушалице преко 
којих се могу чити разни звуци 

локомотива као и жамор 
са железничких стани-
ца. У продужетку се налази 
такозвана "показна" парна ло-
комотива која изгледа као да је 
пресечена на пола, а која у ствари 
приказује њено функциониса-
ње. На њој се може видети цео 
процес рада, почев од убацивања 
угља у ложиште до загревања 
воде и претварање у врелу пару, 
па све до покретања преносног 
механизма и полуга до точкова. 
Цео процес потпомогнут је све-
тлосним цевима, које у разли-
читим бојама приказују разне 
фазе рада локомотиве. У посеб-
ној просторији налази се велика 
макета минијатурних железница 
размере 1:87, површине више од 
50 квадратних метара, осветљена 
посебним светлосним ефектима 
и великим центром за управља-
ње са правим отправником возо-
ва. Иза њега су мале трибине на 
којима посетиоци могу седети и 
уживати у чарима железничких 
модела. Уз ту просторију налази 
се део посвећен малишанима. 
Сваких двадесет минута покреће 
се мини воз на коме се осим деце 
могу возити и одрасли. Воз пу-
тује кроз неколико просторија у 
музеју верно дочаравајући многе 
крајеве Немачке. У непосредној 
близини налази се и кутак за нај-
млађе посетиоце. Ту су столови 
са „Лего” играчкама, као и „То-
мас” железница, на којој се ма-
лишани могу играти докле год је 
отворен музеј. 

Напуштајући свет минијатур-
них железница, посетиоци улазе 
у простор који дочарава време на-
кон Другог светског рата. Истичу 
се парне локомотиве за велике 
брзине и оне које су вукле по-
себне транспорте. Ту су и вагони 
новије генерације као и дизел и 
електромоторни возови. Из глав-
не зграде музеја посетиоци пре-
лазе улицу и улазе у другу зграду, 

о д -
носно 

део у 
којем се на-

лазе искључиво 
локомотиве и вагони који су сао-
браћали до седамдесетих година 
прошлог века. На крају те хале 
налази се део на отвореном, где 
су гариране локомотиве и вагони 
који су били у саобраћају до пре 
десетак година. Поред те згра-
де налази се ускотрачна пруга 
узаног колосека дужине близу 
једног километра, по којој посе-
тиоце превози посебан воз. Тај 
део музеја директно је повезан 
са станичним колосецима, а по-
сетиоци могу пратити саобраћај 
редовних путничких возова, који 
у нирнбешку станицу улазе и из-
лазе на сваких десетак минута. 

Приликом повратка на место 
одакле је почело разгледање по-
сетиоци могу свратити у продав-
ницу (ДБ Шоп) у којој се поред 
многих књига на тему железнице 
могу купити и разни сувенири и 
потрепштине за пут. То су на при-
мер разни ранчеви за путовања, 
џемпери, мајице и лагане јакне, 
качкети, канцеларијски при-
бор, кишобрани и понеки модел 
минијатурних железница, све 
са ознаком ДБ. Да би се детаљно 
погледао цео музеј потребно је 
одвојити најмање један, а за оне 
радозналије и читава два дана.

Музеј је отворен сваког радног 
дана током целе године од 9 до 17 
сати, суботом, недељом и поједи-
ним празницима од 10 до 18 сати, 
а затворен је само за  празнике. 
Музеј током дана обиђе више сто-
тина посетилаца, док је викендом 
тај број и већи. Музеј остварује 
одличну сарадњу са скоро свим 
железничким музејима у свету и 
са правом је проглашен за један 
од најбоље организованих не 
само у Европи, већ и у свету.

ЈОСИП ВЕБЕР 

У СРЦУ ЕВРОПЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКИ ДРАГУЉ

И малишани у музеју

МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ”

Железнице Србије" ад, 
у оквиру међународне 
манифестације „Дани 

европске баштине”, предста-
виле су део заборављене ин-
дустријске баштине српских 
железница изложбом „Желе-
зничка станица Топчидер", која 
је трајала од 2. до 14. октобра. 
Запослени у Медија центру 
„Железница Србије” ад потру-
дили су се да аутентичним сли-
кама дочарају вишедеценијско 
трајање овог здања, које се и 
архитектонски и историјски 
уклапа у вредности топчидер-
ског комплекса. Више од три 
стотине посетилаца имало је 
прилике да се уз кустоско во-
ђење ближе упозна са богатом 
историјом ове железничке ста-
нице, од њене предаје у саобра-
ћај  1884. године до данас.

Одабраним фотографијама и 
архивском грађом приказано је 
богато културно-историјско и 
индустријско наслеђе ове ста-
нице и њен "пут" од споредне 
станице, друге на прузи Београд 
– Ниш. Из ове станице су своја 
путовања отпочињали и завр-
шавали чланови краљевске по-
родице, а била је и полазна ста-
ница чувеног Титовог „Плавог 
воза” до данас, када поново има 
статус споредне на прузи Бео-
град - Ниш и Београд - Бар.

Станица Топчидер је изграђе-
на на месту где је краљ Милан 
Обреновић давне 1881. годи-
не означио почетак изградње 
пруге Београд - Ниш, а током 
своје историје била је неколико 
пута рушена и обнављана.

Према речима кустоса изло-
жбе Иване Јовичић Ћурчић, 
станица Топчидер је грађена као 
споредна, којом је у прво време 
саобраћало око десет хиљада 
путника у летњим месецима. Из 
тога се може закључити да су 
Топчидер и Кошутњак још тада 
били омиљена београдска изле-
тишта. Убрзо је добила још један 
колосек, а током Првог светског 
рата преузела је улогу Главне 
железничке станице, до момен-
та када је срушена бомбом.

Станица је прву озбиљнију ре-
контрукцију доживела тридесе-
тих година прошлог века када је 

изграђена и дворска чекаоница 
- зграда која је до данас остала у 
функцији станичне зграде.

-Разлог за изградњу луксузне 
чекаонице на простору Топ-
чидера лежи у чињеници да 
је 1929. године изграђен Бели 
двор, резиденција Карађорђе-
вића, чиме станица добија на 
угледу и постаје такозвана кра-
љевска станица. Управо на овој 
локацији своја путовања запо-
чели су краљ и краљица, многи 
угледни путници и други ви-
соки званичници тог времена, 
истакла је она.

Други светски рат донео је 
станици ново разарање, а по 
завршетку рата и после ре-
конструкције улогу станичне 
зграде преузима некадашња 
дворска чекаоница. У складу 
с тим ентеријер је измењен, а 
до данас су сачувани столови 
и специјалан формацијски ча-
совник из 1888. године, који је 
и данас у радном стању.

Посебну пажњу посетилаца 
изазвале су фотографије и до-
кументација из времена Јосипа 
Броза Тита, када је ова станица 
била полазна и долазна тачка за 
његова бројна путовања Плавим 
возом. Једно од честих питања 
посетилаца било је у вези поло-
жаја старих објеката железнич-
ког комплекса, чије се рушевине 
и данас могу видети на простору 
топчидерске станице. „Да ли су 
ту постојала склоништа и тај-
ни тунели до Белог двора, где је 
Тито дочекивао званичнике, да 
ли је на станици стајао чувени 
Оријент експрес...”, била су само 
нека од питања која су распаљи-
вала машту посетилаца.

- Топчидер и Кошутњак су 
већ проглашени за просторну 
културно-историјску целину, 
па у склопу тога и ова станица 
ужива заштиту. Међутим, њен 
значај је далеко већи од тога. 
Она са правом заслужује да 
буде претворена у музејски же-
лезнички комплекс и на прави 
начин представљена јавности. 
Тако би ово здање било извуче-
но из заборава и представљено 
Београду и Србији - каже кустос 
изложбе Ивана Јовичић Ђурић. 

Н. АВРАМОВИЋ

„ЖЕЛЕЗНИЧКА
СТАНИЦА

ТОПЧИДЕР”

Изложба
Зоран Ђорђевић, један из плејаде 
врсних новинара, који је био у ли-
сту „Пруга“ од њеног оснивања 
1966. године, преминуо је 17. ав-
густа у Београду. Он је од 1968. 
године уређивао овај лист са 
Момчилом Гајићем, првим уред-
ником тада покренутог гласила 
ЖТП-а „Београд“, које је, да под-
сетимо, на предлог Гајића доби-
ло име „Пруга“. Зоран је постао 
главни и одговорни уредник 1974. 
године и ту функцију обављао 
до 1978. године.  Осим новинских 
текстова, писао је и приче са 
железничком тематиком, како 
су његови савременици говорили 
„имао је знање о железници у ма-
лом прсту“. 
Зоран Ђорђевић је рођен 7. јуна 
1933. године у Нишу, а на железни-
цу је дошао 1961. године. Дедови 
су му, иначе, били железничари, 
што је утицало на његову при-
врженост железници. Након за-
послења у железничком систему, 
почео је да сарађује у листу „Сиг-
нал“ тадашњег ЖТП-а Краљево. 
Убрзо је почео да уређује овај 
лист, све до 1966. године када 
прелази у тада покренути лист 
„Пруга“. У богатој каријери био 
је и директор Завода за новин-
ско – издавачку и пропагандну 
делатност Југословенских же-
лезница ЖЕЛНИД, као и главни и 
одговорни уредник „Железничких 
новина“. У пензију одлази са ме-
ста вишег саветника генералног 
директора ЖТП-а „Београд“.
-За професију железничких но-
винара каже се да је лепа, јер су 
више пута са помало „зависти“, 
говорили и новинари редакција 
дневних листова, недељника и 
часописа. Новинар у железнич-
ком листу је лепо бити зато 
што је организам железничког 
саобраћаја у тој мери жив и ди-
намичан да кипти од тема које 
су „надохват руке“. У многољуд-
ној породици железничара њихов 
железнички лист лако налази 
читаоце, сараднике и дописнике 
– аматере. Многи позивају ре-
дакцију са жељом да се о њима 
пише и да се, после тога проблем 
реши или чланком неко истакне, 
похвали, а лоша појава покуди и у 
јавности осуди – писао је Ђорђе-
вић.  Б. Р.

СЕЋАЊА

ВЕЛИКИ ЧОВЕК И
ЈОШ ВЕЋИ ДРУГ

ДО КРАЈА НОВЕМБРА У ГАЛЕРИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МУЗЕЈА

АКВАРЕЛИСТИЧКЕ КОЛОНИЈЕ

„САВА”  ИЗ БРОДА

Изложба

Радови акварелистичке 
колоније Сава из Бро-
да (Република Српска) 

изложени су 15. новембра у 
галерији Железничког музеја 
у Београду, а богату изложбу 
свечано су отворили генерал-
ни директор „Железница Ср-
бије“ Мирослав Стојчић, и на-
челник општине Брод Илија 
Јовичић.  

-Задовољство ми је што 
могу да изразим велику за-
хвалност за ваш труд и то што 
опстајете све ове године. На 
приказаним радовима види 
се са колико су душе, снаге, 
воље и енергије да се изатка 
нешто овако лепо што имамо 
прилике да видимо на вече-
рашњој изложби. Иако наша 
железница није у директној 
вези са Бродом, који је некада 
имао своју железницу, нека 
ова изложба буде 
симбол те везе која 
и данас траје, ис-
такао је Стојчић 
и изразио за-
хвалност уче-
сницима аква-
р е л и с т и ч к е 
к о л о н и ј е 
"Сава" што су 
изабрали баш 

простор Железничког музеја 
да представе своје радове. 

Градоначелник општине 
Брод Илија Јовичић изразио је 
велику захвалност Железни-
цама Србије и Железничком 
музеју на топлом пријему и 
указаном гостопримству.

- Посебно ми је драго су дела 
наших стваралаца изложена 
баш у овом простору, да ожи-
ве у очима љубитеља уметно-
сти и присутних гостију. Ова 
уметничка колонија у Броду 
траје близу четири деценије, 
а са фондом од око 1.100 аква-
рела познатих уметника са 
простора бивше Југославије 
представља велико културно 
богатство. Тиме се и хвалимо 
и поносимо, истакао је Јови-
чић и додао да је ово прилика 
да се, осим уметника, предста-
ви и Брод као једна мала ло-

кална средина, односно 
град који има слуха и 

осећаја за уметност 
и лепоту умет-

ничког ства-
ралаштва, за 
уметнике који 
и током најте-
жих дешавања 

и искушења нису 
престали да дола-

зе и стварају у Броду
У име стваралаца присутни-

ма се обратио Миодраг Мишко 
Петровић, који је изнео неко-
лико занимљивости о техници 
акварела и уметничкој коло-
нији.

-Ово је 38. изложба аква-
релистичке колоније, а ли-
ковни уметници први пут се 
представљају српској публи-
ци у Железничком музеју. 
Представљена су 54 акварела, 
настала на прошлогодишњој 
ликовној колонији, а дела су 
21 сликара, казао је Петровић 
и навео да је Колонија основа-
на 1980. године.

Свечаност су употпунили 
чланови КУД-а „Бранко Цвет-
ковић“ са неколико нумера 
из свог репертоара. Додатни 
уметнички ужитак код при-
сутних изазвала је гошћа из 
Ваздухопловног музеја Вла-
данка Живановић интерпре-
тацијом духовних песама, чији 
су топли акорди одзвањали 
галеријом Железничког му-
зеја.

Иначе, изложба акварели-
стичке колоније „Сава” биће 
отворена до првог децембра 
ове године.

Н. А.

АКВАРЕЛА СУ 

ПРЕДСТАВЉЕНА У 

ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 

МУЗЕИЈУ 
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Миланка Срећковић 
(1962), иако без желе-
зничке традиције у фа-

милијарној агенди, за послед-
њих 29 година, колико, иначе, 
ради у нашој компанији, гото-
во две деценије била је кључни 
или споредни руководилац у 
пружној деоници Ваљево, али 
је успела и да се хијерархијски 
попне степеницу изнад супру-
га Миливоја. Њему је директ-
но надређена у фирми где Ми-
ливојe ради као возач дрезине 
и један је од најбољих рукова-
оца УЛТ-ом у српсим железни-
цама. По свему судећи, иста је 
ситуација и у кући где главну 
реч, такође, води ова отреси-
та и способна жена која на по-
четку нашег разговора, у шали 
рече, да је удајом за (Не)срећ-
ковића врло брзо створила 
правог правцатог Срећкови-
ћа. Он је, каже Миланка, бра-
ком више аванзовао него да је 
извукао седмицу на лотоу.

Иако чист грађевинац (за-
вршила техничку школу на 
Звездари), Миланка је сплетом 
околности примљена у желе-
зницу првог августа 1988. го-
дине. О прузи у том 
тренутку ништа 
није знала. Мла-
дост је провела 
у месту које 
је од најбли-
жег колосе-
ка удаљено 
близу 30 ки-
л о м е т а р а . 
Ипак, врло 
брзо је поло-
жила разлику у 
испитима и доби-
ла звање железничког 
техничара.

-Пошто ми је сестра у то вре-
ме била инжењер геометар у 
Обреновцу, ја сам без много 
размишљања уписала Висо-
ку геодетску школу, али сам 
се у међувремену запослила у 
пројектном бироу института 
„Михаило Пупин“ где сам на 
„одређено“ радила шест месе-
ци. Ревносно сам пратила све 
конкурсне огласе у новинама, 
па сам тако натрчала на вест 
да се траже грађевински тех-
ничари у железници. Коли-
ко сам тада била неупућена у 
ову материју јасно је и по томе 
што сам, илустрације ради, у 
молби за пријем уместо „пру-
жне деонице“ написала „кру-
жна деоница“, каже за „Пругу“ 
Миланка и кроз шалу открива 
бројне пикантерије из своје 
професионалне каријере.

Мада јој је град Ваљево кра-

јем 1980-их година био пот-
пуно страна и непозната сре-
дина, сусрет са враголастим 
Миливојем из Словца тотално 
јој је покарабасио зацртану 
животну трасу. 

-Ми смо тада по плату из 
Обреновца редовно долазили 
у секцију ЗОП Ваљево, па сам 
тадашњег стипендисту желе-
знице Миливоја Срећковића 
повремено сретала у управној 
згради. Он је већ са осамна-

ест година управљао УЛТ-ом 
у Мајдану. Звали су га тада из 
читаве земље, јер је заиста био 
једини школовани УЛТ-иста и 
ретко способан радник, поно-
сно истиче актуелна шефица 
пружне деонице Ваљево.

Чим се удала за Миливоја, 
стижу једно за другим деца: 
Марина (1991) и Марко (1993), 
данас већ одрасли људи. На 
њих су Миланка и Миливој 
изузетно поносни. Марина је 
овог пролећа завршила меди-
цински факултет у Београду 
и то у року и са високим про-
секом. Недавно је почела да 
стажира у вождовачком дому 
здравља. Син Марко је апсол-
вент безбедности на факулте-
ту у Новом Саду, а истовремено 
је и вицешампион Балкана у 
боди билдингу. 

Одмах након породиљских 

боловања, због 
супруга и деце, 
Миланка се 
преселила у 
Ваљево и пре-
шла на нову 
дужност у овда-
шњој пружној де-
оници. Именована 
је најпре за заменика 
шефа да би се након пуне 22 
године  устоличила и на руко-
водећој позицији. Под њеном 
командом данас је двадесет и 
двоје радника, међу којима и 
њен супруг Миливој. Стамбено 
питање још увек нису потпуно 
решили. Ипак, кров над главом 
поседују захваљујући тзв. кући 
за становање које су железни-
це средином 1990-их откупиле 
тик уз лозничку пругу. 

-Годинама уназад подноси-
мо захтеве за службени стан, 

јер нам је тренутни стамбе-
ни статус, односно актуелни 
уговор о чувању стана, оду-
век био на климавим ногама. 
Увек те лако могу најурити, 
што је у ово време, са скром-
ним платама у железници и 
децом која још нису стала на 
своје ноге, итекако велики 
стрес, каже за наш лист Ми-
ланка Срећковић, видно за-
бринута што јој секција ЗОП 
Ваљево преко централе у Бео-
граду не решава горући про-
блем више од десет година. 

Када је почела да ради у ком-
панији далеке 1988. године, 
пружна деоница у граду на Ко-
лубари имала је три десетарске 
дружине са више од 70 људи.

-Под нашом ингеренцијом 
тренутно је двадесетак рад-
ника, али треба имати у виду 
да у тај број улази и пет ТМД 
возача, руковаоц багера, во-
зач друмског возила, двојица 
пословођа, четири пружна 
радника и шест чувара. Са 
таквим профилом радне сна-
ге ми покривамо потез од из-
лазне скретнице Лајковац до 
излазне скретнице Ластра, 
што је око 42 километра пру-
ге. Чувари практично раде 
као пружни радници, јер је 
немогуће да изврше „опход“ 
пруге! Реално, немају чиме 
ни да оду на терен, нити да се 
врате, вели Миланка.

Од три „исправне“ дрезине, 
само је једна у возном стању, 
додуше, полуисправна. Хро-
ничне проблеме са застаре-
лом и девастираном опремом, 
тропско лето учинило је још 
неподношљивијим...

-Деформације су биле вели-
ке. Имали смо седам сечених 
места у само неколико веза-
них дана. Уводили смо лагане 
вожње и смањене брзина без 
затварања пруге. Процедура 
је стандардна у таквим ситу-
ацијама. Чим добијемо дојаву 
о сунчаној кривини на одре-
ђеном месту, одмах тражимо 

одобрење ТК диспечера 
за излазак на терен. 

Седамо у ту полу-
исправну дре-
зину и са вари-
оцима крећемо 
на лице места 
да санирамо 

оштећени део 
колосека, каже 

искусна Миланка.
Баш пред крај 

разговора, у канце-
ларију стиже супруг Ми-

ливој. Узалуд му породична 
традиција железничара, уза-
луд  вансеријски мајстор за 
управљање УЛТ-ом. Миланка 
је, види се, газда и на послу и у 
кући! Саопшти му најпре нови 
радни задатак, а потом му на-
ложи шта да за домаћинство  
пазари. Заповест ће, наравно, 
Миливој извршити чим  завр-
ши у фирми...тако је бар, пред 
нама, обећао.

 АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

МИЛАНКА СРЕЋКОВИЋ, ШЕФ ПРУЖНЕ ДЕОНИЦЕ ВАЉЕВО

 Миланка Срећковић две деценије је кључни или споредни 
руководилац у пружној деоници Ваљево  Kров над 
главом поседују захваљујући тзв. кући за становање тик уз 
лозничку пругу  Под њеном ингеренцијом је двадесет и 
двоје радника, међу којима и њен супруг Миливој

И У КУЋИ 
И НА ПОСЛУ

СТАРЕШИНА

ГОДИНА РАДНОГ 
СТАЖА НА 

ЖЕЛЕЗНИЦИ ИМА 
МИЛАНКА 

СРЕЋКОВИЋ
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Чим добијемо дојаву о сунчаној кривини, 
одмах тражимо одобрење ТК диспечера за 
излазак на терен. Седамо у полуисправну 
дрезину и са вариоцима крећемо на лице 
места да санирамо оштећени део колосека 
Миланка Срећковић, шеф пружне деонице Ваљево

Брзо решавање проблема

Годинама 
уназад 

подносимо захтеве 
за службени стан, 

јер нам је тренутни 
стамбени статус  
одувек био на 

климавим 
ногама.
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Железнички интегрални транспорт (ЖИТ) 
завршио је радове на изградњи и монтирању 
нове ваге носивости до 60 тона у Ранжирној 
станици у Макишу, који су започети у јулу 
ове године. Нова вага пуштена је у рад 22. 
септембра када су обављена прва мерења 
ради тестирања функционалности система.
-Вага је израђена и баждарена у складу са 
европским и светским стандардима што је од 
изузетног значаја за пословне активности 
у наредном периоду. Имајући у виду да је 
првог јула прошле године ступио на снагу 
закон, којим се прописује да ниједна лука неће 
примати контејнере у извозу без званичних 
вагања на системима баждареним у складу 
са прописаним међународним стандардима, 
ЖИТ је реализацијом овог пројекта створио 
добре предуслове за даље повећање и 
квалитетнијег обима транспорта, каже Миша 
Луковић, шеф контејнерског терминала ЖИТ 
У Макишу. Он наводи да је после грубог дела 
радова, завршена носећа конструкција ваге, 
тзв. корито изливено од бетона. Лепо време 
током септембра ишло је на руку запосленима 
у ЖИТ-у,  па су  убрзо уследили  интензивни 
радови на постављању стубова носача, 

инсталација плоча и сензора за мерење, као 
и изградња потпорног заштитног зида око 
ваге и приступног пута за улазак и излазак са 
терминала. Техничари предузећа “Вагамонт” 
из Београда, иначе продавца ваге,  након 
постављања сензора, обавили су повезивање 
целог система са компјутером у надзорној 
кућици, одакле се управља вагом, чиме је 
монтажа система завршена у предвиђеном 
року.
Први резултати већ су потврдили оправданост 
инвестиције, јер је у првих месец и по дана 
остварено између петнаест и осамнаест 
вагања дневно. 
-Највише вагања се тренутно односи на робу 
намењену извозу, мада очекујемо повећање 
обима посла, јер смо тренутно у процедури 
обавештавања пословних партнера о 
могућности коришћења мерних капацитета 
на овој локацији, што ће се свакако одразити 
на пословне приходе у наредном периоду. У 
том сегменту очекујемо интензивнију сарадњу 
са царинском испоставом у Макишу, која је 
инсистирала на отварању ваге за потребе 
контролног вагања  - објашњава Луковић.  
Контејнерски терминал у Макишу ускоро ће 

бити богатији за још неколико целина. То се 
пре свега односи на уређење простора око 
мерног терминала и изградњу паркинга, као 
и завршетак радова на постављању улазне 
капије.
Новина у пословању ЖИТ-а је увођење и 
трећег пара возова који полазе недељно 
са макишког терминала ка луци Ријека, а 
близина ваге и лак приступ омогућавају 
неупоредиву бржу и ефикаснију манипулацију 
теретом и припрему неопходне царинске 
документације. 
Постављањем нове ваге за мерење терета 
на овом терминалу, биће знатно смањено 
задржавање и убрзање протока робе, чиме ће 
се остварити велике уштеде у времену које су 
од изузетног значаја за послове шпедиција. 
Реализацијом овог пројекта клијентима 
ће бити на располагању обједињен пакет 
транспортних услуга. У ЖИТ-у је, иначе, 
омогућена организација превоза у складу са 
свим међународним условима и стандардима, 
што ће у знатној мери утицати на повећање 
обима рада и транспорта, а самим тим и 
увећању прихода.                                                                                                                                    

Н. Аврамовић

ПУШТЕНА У РАД
НОВА ВАГА У МАКИШУ

За све информације у вези наших услуга клијенти се могу обратити
ЖИТ БЕОГРАД ДОО КОНТЕЈНЕРСКИ ТЕРМИНАЛ

011 3616 842 zitbgd@ptt.rs ЛОЛЕ РИБАРА ББ, 
Београд

ЖЕЛЕЗНИЧКИ
ИНТЕГРАЛНИ

ТРАНСПОРТ
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ГОРАН МИТИЋ, ПОСЛОВОЂА У ЗОВС-У НИШ „СРБИЈА КАРГА“

Извршне службе “Србија 
Карга“ у станици Цр-
вени Крст, које су биле 

смештене у станичној згради, 
оштећеној још током НАТО 
бомбардовања, крајем прошле 
недеље преселиле су се у рено-
вирану зграду магацина „Срби-
ја Карга“.

Реновирање је започело с 

пролећа и од некадашње неу-
гледне зграде магацина, напра-
вљене почетком прошлог века, 
добио се нов репрезентативан 
објекат са шест канцеларија, у 
који су сада смештени колска 
служба, робна благајна, шеф 
станице и оперативни помоћ-
ник, магационери и возовође. 
Садашњи простор је опремљен 

апсолутно свом неопходном 
инфраструктуром, која ће 
умногоме олакшати радно ан-
гажовање запослених. 

Реконструкција је подразу-
мевала савремени систем пар-
ног грејања, изолацију зидова 
и плафона, нов кровни покри-
вач, ПВЦ столарију, два мокра 
чвора, увођење нове ПТТ лини-

је, сређивање приступног пута, 
као и паркинга иза зграде.

Завршне радове су обавља-
ли сами запослени, како би на 
тај начин дали свој допринос 
и убрзали  пресељење. Задо-
вољство радника је очигледно 
и свакако ће нови  амбијент и 
осавремењени услови допри-
нети још бољем радном учинку.

Србија Карго у Црвеном крсту: Нове просторије за запослене

КЉУЧ
УСПЕХА

ТИМСКИ РАД  

Горан Митић, елек-
тричар и пословођа на 
електро локомотиви 

у Секцији за одржавање во-
зних средстава „Србија Карга“ 
у Нишу, железничар је од по-
четка свог радног века, одно-
сно од 1987. године. Прошао је 
све нивое у свом занимању, од 
приправника до пословође, 
научио много тога, али и остао 
свој. Важи за скромног човека 
који јако мало  прича о себи, 
али у сваком контексту про-
мовише тимски рад као кључ 
сваког успеха. 

-Све што сам постигао, учи-
нио сам као део тима. Било је 
много пута ситуација када је 
требало што брже оспособити 
локомотиву за наставак рада. 
Сви смо се тимски ангажовали 
и у релативно кратком време-
ну решавали проблем, а резул-
тат нашег ангажовања био је – 
локомотива спремна за старт. 
И то што сам ја од надређених 
представљен као успешан, 
заслуга је управо свих мојих 
колега са којима сам радио и 
са којима радим. Железница 
је, генерално речено, тим и у 

нашем послу само се тимским 
радом могу бележити победе, 
истиче Митић.

Посао никада није чекао
Он је, иначе, одрастао поред 

пруге, у породици железнича-
ра. Најрадије прича о свом по-
слу и личном искуству за три 
деценије. Деведесетих година 
радио је на свим локомотивама 
које су имале средње оправке. 
Велики и вредни послови изи-
скивали су максималну одго-
ворност, јер би свака евентуал-
на грешка много коштала. Зато 
су такви послови поверавани 
најбољима. С поносом се сећа 
тих дана и екипа чији је био део, 
али и резултата које су беле-
жили. Од 2005. до 2012. године 
наш саговорник је био посло-

вођа на одржавању у сервису 
у Поповцу. Након тога дошао у 
електро-депо у кругу старе ло-
жионице на Црвеном Крсту, где 
и данас марљиво ради. Наводи 
да је у његовом тродеценијском 
раду било разних ситуација, 
али да је увек крајњи резултат 
био у првом плану.  

-Све потешкоће решавали 
смо на задовољавајући  начин 
и посао није чекао. Сналазили 
смо се и око набавке матери-
јала, а често правили делове. 
Цео радни век био је праћен 
разним недостацима, штед-
њама и мерама, па нас је време 
научило да увек чувамо одба-
чене делове „за не дај Боже“. И 
увек су сви, који су могли, били 
и искоришћени. Од три- чети-
ри дела правили смо један, 
комплетирали локомотиву и 
оспсобљавали је за саобраћај, 
наглашава Митић. 

Знање преноси млађима
-Никада ми није тешко да 

помогнем и некоме будем 

при руци. 
Радно време 

уопште није 
битно, много 

пута дођем и ван 
радног времена да 

би се квар отколонио у 
најкраћем року и на најбољи 
начин. Локомотива код нас 
не сме дуго да чека поправ-
ку, истиче наш саговорник и 
подсећа на једно време када се 
комбијем ишло на терен 
и проблеми решава-
ли на лицу места. 
Ни то није било 
тешко, локомо-
тиве серија 441 
и 461 редовне 
су „муштерије“ 
и тада и сада. 
Посебан изазов 
биле су инови-
ране електро-ло-
комотиве серија 444 
и 461, подсерија 200, јер 
је то било нешто сасвим ново. 
Горан је био срећан што је међу 
првима изабран за обуку и 
усавршавање за рад управо на 
тим локомотивама. 

-И тада, а посебно сада, то 
је нешто сасвим ново у одно-
су на оне локомотиве којима 
смо се бавили када сам почи-
њао да радим. Сасвим је дру-
гачији приступ раду, опреми, 
организација посла. И упра-
во знање стечено у то време  

доносило нам миран сан у 
свим реорганизацијама које 
смо пролазили. Сигуран сам 
да нико не може локомотиве 
боље да познаје и буде заин-
тересованији за њих од са-
мих железничара. Евидент-
но је да се нешто мења и сада, 
али ја од свега највише веру-
јем у оне вредности и крите-
ријуме које ће гарантовати 
поуздану, бржу и добру желе-

зницу генерацијама које 
долазе, наглашава 

Митић. 
Иако је из же-

лезничке по-
родице, син 
отправника во-
зова, није ути-
цао на ћерке 

и њихов избор 
занимања. Једна 

је студент меди-
цине, друга студи-

ра права. Железница 
никада није било место где 
се радник могао обогатити од 
плата, али су примања увек 
била пристојна. Међутим, да-
нас је врло тешко само од јед-
не плате живети и школовати 
два студента. Наш саговорник 
се, ипак, нада бољим време-
нима и новој железници, јер 
сматра да је то један од услова 
да са српских пруга изађемо у 
свет.

ЖАРКО РИСТИЋ

 Горан Митић је прошао је све нивое у 
свом занимању, од приправника до 
пословође, научио много тога, али и остао свој

Своје искуство преноси на младе
Горан Митић се посебно радо сећа рада са старајим мајсторима, 

којима дугује много тога. Несебично су му помагали, ценили њего-
во интересовање и способности, учили га стрпљиво свему што је могло 
да му буде од користи. Он то данас на најбољи начин враћа управо тако 
– преношењем искуства на млађе, јер, како каже, помоћ младом колеги 
важнија је и од најважнијег дела.

Ж

ЕЛЕЗНИЧАР

НАЈ
ПОСЛОВОЂА

Железница је, генерално речено, тим и у 
нашем послу само се тимским радом могу 
бележити победе

Тимским радом до победе

Од свега 
највише верујем 
у оне вредности и 

критеријуме које ће 
гарантовати поуздану, 

бржу и добру железницу 
генерацијама које 

долазе.

УВЕК УЗ ЛОКОМОТИВУ: Горан Митић
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Простирући се преко 57 км, 2.300 
метара испод Алпа, Готхардски 

базни тунел је најдужи и најдубљи 
железнички тунел на свету. Он ће 

скратити време путовања од Цириха 
до Милана на мање од 3 сата - један сат 

мање него данас. Отворен у јуну 2016. 
године - годину дана пре рока - овај 
тунел је истакнути пример модерне 

железничке технологије. 
Као члан Transtec Gotthard 

конзорцијума, компанија 
Thales Rail Signalling Solutions 

Швајцарска уградила је Европски 
систем контроле возова (ETCS), 

Ниво 2, у нови Готхардски тунел. 
Ова напредна технологија 

сигнализације ће омогућити 
промет преко 300 возова 

дневно, брзином до 250 км 
на час, кроз два тунела са по 

једним колосеком, од којих је 
сваки у различитом смеру. 

ETCS је основна компонента за железничку сигнализацију, 
контролу и заштиту ERTMS-а, Европског система за управљање 
железничким саобраћајем. Осмишљена је да замени многе 
некомпатибилне безбедносне системе који се сада користе 
широм Европе. ETCS помаже да се уштеди време и смање 
трошкови прекограничног саобраћаја, што је од кључног 
значаја за пројекат Готхардског тунела. Овај тунел је део 
европског стратешког коридора Рајна-Алпи и повезује 
швајцарско-италијанске и швајцарско-немачке области 
испод Алпа. Систем је осмишљен и да повећа радни учинак 
железничких оператера, унапређењем капацитета и брзине. 
Омогућава да се значајно смањи загушење саобраћаја 
проузроковано сталним уским грлима, непостојањем веза и 
недостатком интероперабилности. 

Цирих - Милан
за мање од

3 САТА

57 КМ ДУЖИНЕ,
2300 МЕТАРА

испод Алпа

300 ВОЗОВА
на дан  са

250 КМ/ЧАС

Прелазак са пута на 
железницу за више

ОДРЖИВОГ 
ТРНАСПОРТА

У целокупном пројекту Готхардског тунела, Thales је 
управљао развојем, производњом, уградњом и хомологацијом 
ETCS система. Компанија је такође спровела све поступке 
испитивања.  Коришћени системи су изграђени у реалним 
условима у Готхард лабораторији компаније у Цириху, а 
унапредио их је и испитао немачко-италијански двојезични тим. 
Примена ETCS решења Thales-а се није потврдила само у 
тунелима. Током више од деценије, у 20 земаља широм света, 
Thales је опремио око 16.000 км железничких пруга ETCS 
решењем. Трајање путовања од Беча до Салцбурга у Аустрији 
би могло да се скрати са ETCS Нивоом 2 за 23 минута, возећи 230 
км на час. 70 % шпанске мреже брзих пруга је опремљено ETCS 
Нивоом 1 и Нивоом 2, а 60 % данске главне железничке линије је 
заштићено ETCS Нивоом 2.

ETCS Ниво 2 је систем заснован на радио-везама, оптималан 
за безбедан рад при великим брзинама. Путнички возови 

пролазе кроз тунеле брзином до 250 км на час – пребрзо да би 
руковаоци могли лако да уоче конвенционалну сигнализацију. 

ETCS Ниво 2 више не користи физичке сигнале, већ приказује 
наредбе за сигнализацију и кретање директно у кабини, на 

машиновођа-машина Интерфејсу (DMI).  
Поред тога, ETCS Ниво 2 захтева далеко мање опреме за пруге 

него конвенционални системи за сигнализацију. Нису потребни 
физички сигнали; на терену су једино активни бројачи осовина. 

Ово своди на минимум потребу за одржавањем на терену и 
за инсталационе радове. У случају Готхардског тунела, ово је 

велика предност, с обзиром на то да је тунел изузетно дуг и да 
је приступ тунелу ограничен. 

Сигнализација 
испод Алпа 

најновије 
технологије

Стандардизована 
прекогранична 

железничка 
сигнализација

Технологија 
за безбедан 
железнички 

транспорт 
потврђена у 

пракси

Већа брзина
и мање 
одржавања

ГОТХАРД ТУНЕЛ
Thales сигнална опрема у најдужем железничком тунелу на свету  

Инфографика о Готхардском тунелу © Thales
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Ове године Дан српских 
железничара, 15. сеп-
тембар, нико од руко-

водства новооснованих друшта-
ва железнице није обележио. 
Једино су пензионисани српски 
железничари  испоштовали 
традицију и скромно просла-
вили свој дан, присетивши се 
дана када је први воз 1884. годи-
не прошао „гвозденим путем“ 
Србије. Тога дана пре више од 13 
деценија у Београду, али и свим 
успутним станицама до Ниша 
било свечано. Окупило се много 
света, веселило се уз пуцања из 
прангија, а градови били окиће-
ни цвећем. Тадашња штампа за 
полазак првог воза писала је да 
је „од Боја на Косову, ово најзна-
чајнији догађај у Србији“. 

Током минулих деценија, у 
српским железницама било је 
много значајних догађаја, али 
било је и неких чудних. За ову 
прилику, из минулих времена 

издвајамо један, који се дого-
дио 15. септембра 1900. године, 
о којем  је у „Политици”, под 
насловом „Пролазак Мусафер-
-ед-дина шаха персијског кроз 
Србију” у два наставка, 20. и 21. 
маја 1927, писао његов непосред-
ни актер, Миливој Ј. Николаје-
вић, дивизијски генерал у пен-
зији, некадашњи маршал Двора. 
Текст преносимо уз нека скра-
ћења Николајевићевог текста, 
уз објашњење да је Мусафер ел 
Дин (1853–1907) владао Ираном 
од 1896. до 1907. године, да је био 
познат по свом екстравагантном 
животу и да је за његово финан-
сијско покриће давао, путем 
концесија, страним фирмама 
контролу над природним богат-
ствима своје велике земље

„Хвала Богу кад једном сти-
госмо у Цариброд да се курта-
лишем ове напасти, лакну ми 
кад га предадох Бугарима”, ка-
зао је генерал Миливој Ј. Нико-
лајевић, маршал Двора, придо-

дат од српског краља на службу 
персијском шаху, приликом 
његовог проласка кроз Србију 
15/16. септембра 1900. године. 

НАЈАВА ДОЛАСКА 
„У времену када је Шах пер-

сијски имао, при своме поврат-
ку из Европе, да прође кроз 
Србију, био сам са Краљем у 
Смедереву. О јутарњем моме ра-
порту, нареди ми Краљ, да одем 
у Београд ради дочека Шаха, 
који у повратку своме из Европе 
за Персију, стиже 15. септембра 
1900. године, да у споразуму са 
железничком дирекцијом на-
редим специјални краљевски 
воз за Шаха и његову свиту и 
да га кроз Србију пропратим. 
Осим тебе наредићу, рече Краљ, 
да Шаха при доласку дочекају и 
поздраве још и неки министара 
и да га кроз Србију испрате”.

  „Чим сам добио ову заповест, 
одмах сам написао и испосло-
вао шифровану депешу нашем 

генералном конзулу у Будим-
пешти г. Ђорђу Барловцу и у 
вези Шаховог путовања добио 
одговор: Шах одавде полази 15. 
ов.м. нарочитим дворским во-
зом и стиже у Земун истог дана 
у 8½ увече. У његовој свити има 
око 45 особа, осим послуге. Исте 
ноћи Шах ће продужити пут за 
Цариград. Спремите само ли-
мунаде и оранжаде. По пријему 
телеграма, одмах сам се теле-
фоном обратио железничкој 
дирекцији и саопштио им Кра-
љево наређење. Даље сам издао 
налог послузи, па сам сутрадан 
отпутовао лађом за Београд.

Од министара за овај посао 
беху одређени: г. Настас Антоно-
вић, министар правде, г. Душан 
Спасић, министар народне при-
вреде и г. Павле Маринковић, 
министар просвете, а од стране 
војске ђенерал г. Павле Бошко-
вић управитељ Војне академије.

Дошав у Београд, сазнадох 
да ради дочека Шаха долази из 
Цариграда нарочито Султаново 
изасланство, по вођством лич-
ног Султановог секретара, као 
и да се овом изасланству хоће 
да придружи и овдашњи тур-
ски посланик са својим персо-
налом, те да ту, у име Султаново 
поздраве Шаха. Како од Краља 
нисам добио никакав налог за 
ово изасланство, обратим се 
преко телефона Краљу. Краљ 
ми одговори: Ништа нисам про-
тив тога да Султанова мисија по-
здрави Шаха, само ти скрећем 
пажњу на то, да моје изаслан-
ство буде прво које ће у име Моје 
поздравити Шаха када он ступи 
на нашу територију. Шах је Мој 
гост, а не Султанов. У најмању 
руку, ово је од стране Турака не-
коректност. Ја мислим да они то 

чине намерно, да би Шаху пока-
зали да њина држава почиње од 
Београда. На даље одавде они 
би могли да поздраве и приме 
Шаха од Цариброда (данашњи 
Димитровград), али за то нека 
се рачунају са Бугарима. 

Саопшти Краљу и то, да Фети 
Паша са особљем свог послан-
ства хоће да иде са нама возом 
до Земуна у сусрет Шаху и умо-
лих Га за наређење по овоме. Он 
се и сад, вели Краљ, као и увек 
по његовом обичају, утрпава 
као коњска мува. Покушајте 
ово разложити му и објаснити, 
а ако он не хтедне, примите га 
као Мог госта, с тим да он мора 
доћи после Мог изасланства”.

СУСРЕТ У ЗЕМУНУ 
„Дана кога Шах стиже у Зе-

мун, отишли смо тамо возом, 
разуме се са Фети Пашом који се 
није дао убедити, јер је желео да 
пред Султановим изасланством 
покаже своју моћ. Кад је Шах 
стигао возом у Земун, и док се 
вршило претоваривање из јед-
ног у други воз, Шах је одведен 
у једну од чекаоница Земунске 
железничке станице, где би му 
се Краљево изасланство имало 
представити. Фети Паша је по-
кушао да први поздрави Шаха, 
али га Маринковић спречи. Због 
овога је Фети Паша био јако љут. 
Путовао је са нама само до Лапо-
ва, а онда је са својим персона-
лом изашао, да би се обичним 
возом вратио у Београд.

 У Земуну сам улучио прили-
ку да се представим ђенералу 
Велсхајму, који је био придо-
дат Шаху на службу за време 
његовог бављења на терито-
рији Аустро-Угарске, који ми 
је рекао: Драги камарад, нека 

вам је срећан пут, тек ћете ви-
дети шта возите. Одмах нисам 
схватио ђенералове речи, али 
сам их већ у Београду разумео”.

„Долазак дворског воза са 
шахом поздрављен је на бео-
градској железничкој станици 
свирањем персијске химне, ода-
вањем војних почасти и ускли-
цима великог броја искупљеног 
света, који је дошао да види и 
поздрави монарха Персије.

Пошто је примио рапорт од 
команданта места генерала Ми-
хаила Магдаленића и команди-
ра почасне чете и ову отпоздра-
вио, Његово Величанство Шах 
је ушао у Краљев салон, где су 
му представљени неки од на-
ших чиновника, који су дочеку 
присуствовали. После тога је 
Шах и остали послужен и убрзо 
се вратио у свој вагон”. 

ПРОМЕНА ПЛАНА 
„За ово време бављења у са-

лону имала је само дотадања 
локомотива овог воза да се от-
качи и потом продужи пут кроз 
Србију, као што је то било и 
утврђено. Али, то се није десило. 
У последњем тренутку, кад је 
воз већ требао да крене, приђе 
ми персијски амбасадор из Ца-
риграда и саопшти ми Шахово 
наређење да се ноћас не путује. 

Неће бити без интереса да 
објасним повод овом Шаховом 
наређењу. У Шаховој свити, 
налазио се и један ‘астролог', 
чијим враџбинама и прорица-
њима Шах јако верује. Тај човек 
веома рђаве спољашњости, око 
60 година, необријан и неоши-
шан, прљав, пијаног изгледа, са 
прекрштеним ногама, сеђаше у 
једном углу купеа ађутантског 
вагона. Пролазећи службеним 

пословима поред овог ваго-
на, приметих ову индивидуу 
и зачудих се откуд он у овом 
друштву. Ни на крај памети да 
помислим да је тај, који силног 
Шаха држи у потпуној својој 
власти, разним враџбинама и 
прорицањем судбине. Ето, тај 
створ одлучио је, да Шах ове 
ноћи не треба да путује, него да 
остане где је и ту преноћи. 

 Кад примих ову заповест, 
нађох се у невољи: директор 
железнице беше такође непри-
јатно изненађен. Незнадох шта 
ћу пре да предузмем, јер ја за 
сутрашњи доручак и ручак у 
возу за тако огроман број особа 
немам апсолутно никаквог по-
требног материјала, осим ли-
мунаде и оранжаде, а немам ни 
довољно послуге. Вече је, скоро 
9½ часова, куд ћу сада набавити 
потребан материјал за кујну? 

Позвах у помоћ искусног ду-
гогодишњег дворског кувара 
Старека. Одговори ми да је у ово 
доба немогуће ишта набавити и 
да се за тако велики број особа 
нема могућности што припре-
мити за доручак и ручак у возу, 
јер и кујна воза нема толиког ка-
пацитета. У овој великој невољи 
приђе ми у помоћ железнички 
ресторатер поч. Светозар Сте-
фановић. Он ми предложи да ће 
он још ноћас наредити рестора-
цији у Лапову да одмах закољу 40 
пари пилића, 12 гусака, 6 ћурака 
и 8 јагњади, да се то лепо испече 
и кад наш воз буде стигао сутра 
дан у Лапово, да се у воз унесе. 
Наравно, оберучке сам примио 
ову љубазну понуду, те испливах 
из мучног положаја у који ме је 
бацио онај прљави „астролог”.

Чим је Шах легао да спава, све 
се живо ућута. У ађутантском 

купеу Велики Везир у кошуљи 
и гаћама, заогрнут једним ка-
путом и прекрштеним ногама, 
примаше реферат свог секрета-
ра и отвараше пошту – наравно, 
све у највећој тишини. Секретар 
стајаше пред Великим Везиром 
као кип, мало погнут и са рука-
ма на трбуху. Сви остали персиј-
ски великодостојници, мини-
стри и амбасадори, стајаху неми 
у једном куту овог истог купеа и 
очекиваху свршетак овог слу-
жбеног посла, после кога ће их 
Садразам милостиво удостоји-
ти које речи и отпустити да се и 
они одморе.

За Шаха беше припремљен 
спаваћи купе Краљев у Краље-
вом вагону. Иако је постеља са 
покривачем и јастуцима била 
изванредно фина, потпуно кра-
љевска, ипак је све то на варвар-
ски начин изнето и бачено, а за 
Шаха је донета његова нарочита 
постеља са покривачима, која 
је прострта по поду вагонском, 
те је Он на њој провео ноћ. Ово 
је урађено из разлога што, како 
веле, правоверном Шаху недо-
стојно је да легне у постељу јед-
ног иноверника.

За све време док је Шах спа-
вао његов лични момак чучао 
је више његове главе и ладио 
га једном прилично великом 
лепезом, јер је ова ноћ била 
доста топла. Тако ужива само 
један обесни источњачки ап-
солутни Господар”.

 ВОЗ ЈЕ НАЈЗАД КРЕНУО 
„Сутрадан, тачно у 6 часова 

изјутра, воз је кренуо у правцу 
Ниша. Већ око 8 часова, почео се 
тражити доручак, већином чај, 
али о ручку насташе праве те-
шкоће. Шахов вагон беше у сре-
дини композиције воза. Особа-

ма које се налажаху у вагонима 
испред Шаховог, могао се ручак 
издати, али онима у позадним 
вагонима беше немогуће доту-
рити, јер пролаз кроз Шахов 
вагон беше забрањен. Гладни 
великодостојници овог пустог 
и обесног Владара, који се нала-
жаху у другој половини вагона 
овог воза, узалуд запомагаху, да 
се и њима да ручак, али то беше 
немогуће све до пред Алексин-
цом, код које вароши стаје воз, 
те улучисмо прилику да и оста-
лим дотуримо јела.

У Краљевој трпезарији обеду-
је Шах, поред њега седи његов 
Велики Везир, али и он једе, док 
сви остали министри стоје око 
стола неми, погнуте главе са 
рукама прекрштеним на трбу-
ху, те на тај начин праве Шаху 
друштво. Тек пошто је Шах за-
вршио свој обед, и повукао се у 

свој купе да отпочине, почео је 
да се служи ручак и министри-
ма у истој трпезарији.

О уредном железничком са-
обраћају Шах не води никакве 
бриге. Он мења прописани ред 
вожње по свом ћефу, задржава 
воз где хоће, а не може да подне-
се ни већу брзину воза од 30 км/
час. Хтедох да испаднем из воза 
дајући марамом знак машиново-
ђи да смањи брзину, али он гледа 
свој посао и не види моје махање 
марамом. Међутим, амбасадори 
и министри јуре к мени једно за 
другим са Шаховим наређењем 
да воз пође мањом брзином. 
Богами, мало се и побојах да ме 
Шах, по свом обичају, не обеси за 
неизвршење његове заповести.

У Нишу беше почасна чета са 
заставом и званичницима. Ту 
сам их требао Шаху предста-
вити, ту је требао Шах да сиђе 
из вагона и поздрави чету, али 
он не хте то да учини и стога 
приведох наше људе у Шахов 
вагон ради поздрава и пред-
ставке. Он их тупо погледа и 
окрете им леђа, они постојаше 
у вагону минут два и ја им да-
дох знак, те одоше.

Хвала Богу кад једном стиго-
смо у Цариброид да се куртали-
шем ове напасти. Лакну ми кад 
га предадох Бугарима. Тада се 
сетих и разумедох речи ђенерала 
Велсхајма, које ми је изговорио у 
Земуну. Исте ноћи сви ми прида-
ти Шаху на службу за време овог 
пута, вратили смо се у Београд, 
записао је генерал Миливој Ј. 
Николајевић, маршал Двора. 

ПЕРСИЈСКИ ШАХ ВОЗОМ КРОЗ СРБИЈУ

За овај текст користили смо 
и материјал Зорице Јанковић, 
историчара и кустоса у Историј-
ском музеју Србије. 

Генерал Миливој Ј. Николајевић Шах Мусафер ел ДинМилан Обреновић

Стара и нова зграда главне железничке станице у Београду, снимак с краја XIX века

ВИШЕ ОД 13 ДЕЦЕНИЈА ОД ПРОЛАСКА ПРВОГ ВОЗА: СА НАШИХ ПРУГА ИЗ МИНУЛИХ ВРЕМЕНА

Плананинарски клуб 
„Железничар“, један од 
најјачих и најмасовнијих 

у јужној Србији, свечаном акаде-
мијом обележио је 26. октобра 70 
година постојања. Овај спортски 
колектив данас окупља више од 
200 чланова, а са поносом се се-
ћају и времена када је и више од 
хиљаду житеља Ниша имало 
чланску карту клуба. То време 
везују углавном за железницу.

У Нишу је до 1946. године 
постојало само Планинарско 
друштво „Ниш“ и тада се поде-
лило на Планинарско-смучар-
ско друштво „Железничар“ и 
Планинарско друштво „Сува 
планина“. ПСД „Железничар“ 
Ниш формирали су радници 
железничке ложионице, а за 
првог председника изабран је 
Миодраг Гушић, радник ни-
шке ложионице, који је дру-
штво водио све до 1979. године. 
Ово планинарско друштво је 
од тада представљало центар 
окупљања нишких планинара. 

Како је и овом пригодом 
истакнуто, у почетку чланство 
су углавном чинили радници 
железнице. Седамдесетих годи-
на прошлог века Југословенске 
железнице су свим железнич-
ким спортским друштвима, до-
делиле право на коришћење по-
властица за путовања у земљи и 
ностранству, што је био дирек-
тан подстицај планинарском 
покрету. У тим годинама број 
чланова свих профила (учени-
ка, студената, радника, инте-
лектуалаца и других) достизао 
је цифру од 1000 до 1300 годи-
шње. По тадашњој евиденцији, 
од 1970. до 1990. године, скоро 
сваки десети грађанин Ниша је 
у одређеном временском перио-
ду био члан друштва.  

Ваља истаћи да су од 1968. го-
дине организоване вишеднев-
не традиционалне акције као 
што су Пелистер, Кајмакчалан, 
Олимп, Мусала, Триглав, Мон-
блан, Дурмитор итд.  Овде се са 
поносом сећају времена од 1965. 
до 1990. године, у којем није по-
стојала планина у бившој СФРЈ, 
од Пелистера до Триглава, на коју 

се нису попе-
ли чланови 
„Железнича-
ра“.  Друштво 
је своју актив-
ност круниса-
ло 1979. годи-
не добијањем 
Златне значке 

Планинар-
ског савеза 
Југослави-

је, као 
н а ј -

актив-
није дру-

штво у 
земљи. 

 Чла-
н о в и 

„Же-

лезничара“ посебно су поно-
сни на своје учешче у маршу 
Крушевац – Газиместан 1989. 
године, поводом прославе 600-
те годишњице Косовског боја. 
Иначе, девет чланова друштва 
је од 14. до 22. јуна 1980. године 
препешачило 300 километара 
од Трема до Куће цвећа. Тако-
ђе, од другог до 10. априла 1981. 
године, поводом стогодишњи-
це пруге Београд – Ниш, девет 
чланова друштва је трагом пр-
вог воза препешачило пругом 
244 км поменуте релације.  

У задњих петнаестак годи-
на чланови нашег друштва су 
сваке године учесници Фру-
шкогорског маратона са запа-
женим резултатима, а већ 20 
година Друштво је организа-
тор републичке акције “Зим-
ски успон на Трем”, на којој 
учествује неколико стотина 
планинара из Србије и региона.

-Веротано нико од нас не би 
могао да издвоји било коју ак-
цију као најзначајнију или нај-
лепшу. Имамо акције које се од-
вијају на више од 2.000 метара 
надморске висине, али никако 
не запостављамо ни оне локал-
не које су за шире чланство. ПД 
„Железничар“ једно је од најак-
тивнијих у Републици, буквал-
но сваког викенда организују се 
плнинарске акције, од једнод-
невних у околини Ниша и овом 
делу Србије, до вишедневних 
међународних акција у земљи 
и иностранству. Посебно место 
свакко има зимски успон на 
Трем који као републичку ак-
цију организујемо од 1997. го-
дине. Једноствано, у  овом делу 
Европе не постоји планина коју 
нисмо „освојили“. Клуб сваке 
године објављује свој програм 
акција, у који, поред тих тради-
ционалних, укључујемо и неке 
нове као што су Дан пешачења, 
који је био изузетна акција ове 
године, истиче Весна Симић, 
задужена за односе са јавношћу. 

Чланови друштва у више на-
врата су учествовали у пружању 
помоћи становништву у угро-
женим подручјима услед вре-
менских непогода, земљотреса 
и сличних непогода. У раду дру-
штва било је успона и падова, 
али континуитет функциони-
сања није био прекидан ни у нај-
тежем периоду за нашу земљу.  

Планинарски савез Србије 
прогласио је ПК „Железничар“ 
Ниш за најбољи клуб у 2012. го-
дини.  Клуб активно и редовно 
учествује на таборима планина-
ра и алпиниста широм Србије, 
као и слетовима железничких 
планинарских друштава. 

Ова пригода искоришћена је и 
да се нишко планарско друштво 
„Железничар“ захвали бројним 
заслужним члановима и орга-
низацијама које су помагале њи-
хов рад и учествовале у њему, а 
Захвалница је додењена и Желе-
зницама Србије. Ж.Р.

ТРАДИЦИЈА УСПОНА И ОСВАЈАЊА ВРХОВА

7 ДЕЦЕНИЈА ПЛАНИНАРЕЊА 
НИШКОГ „ЖЕЛЕЗНИЧАРА“
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Централна прослава 
„Дан пензионисаних 
железничара Србије – 

15. септембар“ одржана је 24. 
септембра у Краљеву у ресто-
рану „Сунце“, смештеном по-
крај реке Ибар, где се окупило 
око 130 учесника из тринаест 
удружења. Пензионисани срп-

ски железничари пристигли 
су из Београда, Новог Сада, Су-
ботице, Инђије, Руме, Сремске 
Митровице, Шида, Зајечара, 
Лапова, Велике Плане, Крагу-
јевца и Кусадка, а придружио 
име се и један број гостију. На 
прослави није било само пред-
ставника Ниша и Ћуприје. 

-Прославом поводом 15. сеп-
тембра, Дана пензионисаних 
железничара Србије, ми тра-
диционално негујемо сећање 
на дан када је 1884. године пу-
штена у саобраћај железнич-
ка пруга Београд – Ниш. Осим 
сећања на полазак првог све-
чаног воза из станице Београд 
ка југу земље,  пензионисани 
железничари присете се и сво-
јих дана проведених на желе-
зници, али и другова и колега 
са којима су радили, рекао је 
председник Савеза УПЖ Ср-
бије Радисав Главичић. Он је 
изразио захвалност  свима који 
су учествовали у организаци-
ји прославе, као и особљу ре-
сторана „Сунце“ са власником 
Драганом Беочанином, који су 
се својски трудили да ниједном 
госту ништа не зафали. 

Чланови орекстра „Боеми“ 
маестралним извођењем му-
зичких нумера различитих 
жанрова довели су атмосферу 
до усијања, а солисти Снежа-
на Чоловић и Мики Николић 
„пробудили” емоције желе-
зничких ветерана. 

Скуп је отворио председник 
Подручног удружења желе-
зничких пензионера Краљево 
Србољуб Митровић, а Кра-
љевчани су се потрудили да се 
њихове колеге из целе Србије 
пријатно осећају и лепо про-
веду. Свечани део прославе су 
плесом отворили председник 
Удружења железничких пен-
зионера града Београда Све-
тислав Станковић и Драгана 
Петровић из Лапова. 

Председник Удружења пен-
зионера града Краљева Тимо-
тије Николић је изразио по-
себно задовољство што су сви 
учесници овог импозантног 
скупа железничких ветерана 
били опуштени и осећали се 
као код куће.  

Прослава дана железничких 
пензионера наредне године 
биће организована у Великој 
Плани, чији је представник 
Љубомир Ристић примио пре-
лазну заставу.                                                                                                                

Б. РАДОЈИЧИЋ

ДАН ПЕНЗИОНИСАНИХ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

Брига о својим члановима

Подручно удружење железничких пензионера Краљево, са 330 чланова 
који редовно плаћају чланарину, представља једно од најорганизовани-
јих у железничком систему Србије. Не само да помажу свом чланству, већ 
су добром организацијом створили солидну финансијску потпору. Краље-
вачки железнички пензионери основали су касу узајамне помоћи, а имају 
Фонд солидарности и посмртни фонд. Каса узајамне помоћи наишла је на 
леп одзив железничких пензионера Краљева и за сада броји 75 чланова, 
који уплаћују сваког месеца по 200 динара. Када неко од чланова достиг-
не улог од 4.000 динара, подиже 12.000,00 и враћа их у наредних шест ме-
сеци. Чланарина се одбија преко пензионог инвалидског осигурања, па у 
свом бужету имају око 800.000 динара, што је за њихове потребе солидна 
финансијска основа. 

-Организујемо редовно једнодневне и вишедневне излете за наше 
чланове. Често организујемо дружења и обавезно славимо Дан жена, 8. 
март. За наше чланове набављамо огревни материјал, који се отплаћује 
у осам месечних рата. Члановима са пензијом мањом од 20.000 динара 
исплаћујемо помоћ у износу од 4.000 динара, за набавку лекова. Уз то, 
комисија од три члана обилази болесне чланове удружења ради пружања 
одговарајуће помоћи. Породицама преминулог члана нашег удружења 
даје се бесповратно 10.000 динара. Сваке године у априлу одржава се ре-
довна годишња супштина и после тога, традиционално организујемо ру-
чак и дружење уз музику. Наше удружење је пуну солидарност показало и 
деведесетих година, за време кризе изазване непримереним санкцијама 
према нашој земљи. Тада смо обезбеђивали намирнице и лекове за наше 
чланове. Солидарне активности из тих времена представљају драгоцено 
искуство за наше чланове, каже  Србољуб Митровић, председник Подруч-
ног удружења железничких пензионера Краљево.

Иначе, прва оснивачка Скупштина железничких пензионера Краљево 
одржана је 21. маја 1994. године.  Србољуб Митровић је на челу удружења 
од 2009. године и ово му је други мандат. Краљевчани не желе да мењају 
председника који врло успешно води њихово удружење и са чијим су 
радом сви задовољни.

ТРАДИЦИЈЕ
И ИСТОРИЈЕ

ПОШТОВАЊЕ

 Прослава „Дан пензионисаних железничара 
Србије - 15. септембар“ одржана је у Краљеву

Србољуб Митровић у старом граду у Ужицу

Плес Д
рагане Петровић и Светислава Стам

енковића

Хе р б е р т 
Штемлер, 
г р а ђ е -

вински инже-
њер из Немачке, 
велики је љуби-
тељ железнице и 
врсни фотограф. 
Још од малена пока-
зивао је велико интере-
совање за технику и фотогра-
фију, а нарочито за железницу. 
Проучавајући железнице по 
свету успео је да прикупи вео-
ма много информација о тех-
ници и историји и да својом 
камером забележи многе де-
таље о пругама са разних свет-
ских меридијана. Као љубитељ 
железнице, посебно узаног ко-
лосека, средином шездесетих 
година прошлог века почео је 
да се интересује за пруге у та-
дашњој Југославији. 

-Југославија је била једна од 
најлепших земаља које сам 
пропутовао у животу. Такав 
контраст природних лепота, 
људи, начина живота и ку-
хиње у једној држави ретко 
се где могло видети. Посебно 
сам био одушевљен чињени-
цом да је железница до краја 
шездесетих година у многим 
крајевима била једино пре-
возно средство. Велики број 
фотографија које сам на-
правио успеле су да сачувају 
траг о томе. Једно од посеб-
них путовања које памтим 
била је вожња брзим возом 
узаног колосека Београд-
-Сарајево-Дубровник, преко 
чувене Шарганске осмице. 
Занимљива су била И путова-
ња по Босни и Херцеговини, 
кроз Попово поље и долином 
реке Неретве. Кроз Србију 
сам путовао возовима узаног 
колосека од Бољеваца до За-
јечара, па чувеном „Лајковач-
ком пругом”, као и пругама 
до Младеновца, Пожаревца и  
Лучана, где сам успео да фо-
тографишем парну локомо-
тиву узаног колосека која је 
ишла на погон без ватре. На-
равно, било је доста путовања 
и возовима нормалног коло-
сека. Успео сам да пропутујем 

свим значајнијим 
пругама у Срби-
ји, али,  посебан 
утисак остави-
ла је пруга Бео-
град-Бар, каже 

Штемлер.
Херберт је током 

свог радног века ра-
дио на многим гради-

лиштима, не само у Немачкој 
и Европи, већ и у Јужној Аме-
рици где је радио на изградњи 
многих пруга. Говори неколи-
ко светских језика међу којима 
је и наш. Активно сарађује са 
многим железничким часопи-
сима у Европи и свету, у којима 
објављује фоторепортаже са 
својих путовања.

Страст према железници и 
фотографисању није запоста-
вио ни након одласка у пензи-
ју. Сваке друге - треће године 
са својим пријатељима одла-
зи у разне крајеве света како 
би путовао и фотографисао 
тамошње железнице. У Срби-
ју планира да ускоро поново  
дође. Жеља му је да се провоза 
новим руским и швајцарским 
возовима, да обиђе Железнич-
ки музеј и поново „прошпарта” 
по „Шарганској осмици”. По-
себно га интересује путовање 
обновљеном пругом од Мокре 
Горе до Вишеграда, којом је 
задњи пут путовао пре више од 
40 година. Радује га чињеница 
да му се фотографије са наших 
простора, снимљене пре педе-
сетак година, често објављују у 
листу „Пруга” и да су комента-
ри веома позитивни. Део своје 
богате фотоархиве Херберт је 
већ уступио београдском Же-
лезничком музеју, док је један 
део уступио и Љубитељима 
железнице из Панчева и Бео-
града са којима успешно сара-
ђује више од двадесет година.

Ваља истаћи да је Херберт 
током јула ове године новина-
ру Медија центра „Железнице 
Србије” организовао путовање 
у француски град Милуз у Же-
лезнички музеј француских 
државних железница и да му је 
то било велико задовољство. 

ЈОСИП ВЕБЕР

И ВРСНИ ФОТОГРАФ
ЉУБИТЕЉ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
ХЕРБЕРТ ШТЕМЛЕР, ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
ПЕНЗИОНЕР ИЗ НЕМАЧКЕ

Контраст 
природних 

лепота, људи, начина 

живота и кухиње у 

једној држави, као у 

Југославији, ретко се 
где могло

видети
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ЈАПАН

Воз „Тсукуба Експрес“ који повезује 
Токио са његовим северним предгра-
ђима кренуо је са станице Минами у 
9:44:20 уместо у 9:44:40.
„Много се извињавамо путницима 
због велике непријатности”, саопшти-
ла је фирма која управља том линијом. 
Компанија се извинила иако се нико 
није жалио нити је неко закаснио на 
воз због прераног поласка. 
Јапански возови надалеко су познати по 
тачности која у свету нема премца. Чак 
и најситнија непоштивања возног реда 
изазивају хитна извињавања оператера. 
Пошто возови на истим линијама пола-
зе сваких неколико минута да би се но-
сили са огромним бројем путника, чак 
и ситни застоји могу да изазову ланчану 
реакцију и хаос у железничкој мрежи. 
Због тога станице у Токију запошљава-
ју на десетине радника, познатих по 
белим рукавицама, који брину за то да 
возови крену тачно у секунд.

Извинили се за
„велику непријатност”

ИНДИЈА

Група индијских сељака кренула је на 
протест возом, а након 160 пређених 
километара, када су се пробудили, 
схватили су да су пувотали у погре-
шном правцу
Око 1.500 сељака путовали је током ноћи 
у западну индијску државу Махараштра, 
након протеста који је одржан у Делхију.
Али након неколико сати пута, схва-
тили су да су се укрцали у воз који је 
ишао у супротном правцу!
Сељаци су оптужили железницу да је 
воз променио руту без најаве, али је 
железница је негирала да има било 
какве везе с њихом грешком.

У погрешном правцу

Парна локомотива Југо-
словенских државних 
железница серије 01-

101, тринаест година након из-
ласка из фабрике у Берлину, у 
потпуности је променила свој 
комплетан изглед 1937. годи-
не и постала супер експресно 
чудо технике, развивши за то 
време невероватну брзину од 
чак 146 км/час, чиме је у исто-
рију отишла упамћена под на-
зивом „Летећи Београђанин”.

У „Железницама Србије” 
нису сигурни да ли је овај ре-
корд икада оборен на нашим 
пругама, мада је скоро изве-
сно да се то није десило јер 
једине локомотиве које би 
могле да развију веће брзине 
су „Штадлерове” (160км/час) 
набављене 2014. године. Ме-
ђутим, с обзиром на стање на-
ших пруга она је максимално 
могла да догура до 120 км/час. 
„Летећи Београђанин” је тако 

остао упамћен као најбржи 
свих времена на нашим пру-
гама.

- Реч је о локомотиви се-
ријског броја 01-101, која је 
се јако добро показала у ек-
сперименталној вожњи на 
прузи Београд-Загреб. На-
кон увоза из Немачке на њој 
су обављене модификације 
и додат јој је оклоп аероди-
намичног облика да би мо-
гла да развије већу брзину 
од оне која је фабрички про-
писана. Иначе, постојало је 
120 локомотива те серије, а 
набављене су за саобраћај 
на магистралној прузи Бео-
град-Ниш,  брзином од 55 
до 70 км/час – каже Татјана 
Младеновић, кустос Желе-
зничког музеја у Београду.

Она објашњава да је те дав-
не 1937. група инжењера енту-
зијаста из Машинског одеље-
ња Југословенских државних 
железница пројектовала ме-
талну конкстукцију која је 
касније придодата базичном 
моделу, те га таквог пустила 
на пробну вожњу.

Тако је модел берлинске 
фабрике „Шварцкопф” у Кон-
структивном одсеку Главне 
дирекције дорађен према де-
таљном пројекту по којем су 
стручњаци београдске ложи-
онице прерадили добијену 
локомотиву.

- Пруга Београд-Загреб 
изабрана је из разлога што 

је она била у бољем стању 

НИ ПОСЛЕ 80 ГОДИНА
РЕКОРД НИЈЕ ОБОРЕН

Парна локомотива серије 01-101 
Југословенских државних железница 

1937. године достигла брзину 146 км/час 

ИЗ РИЗНИЦЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

од оне које је водила ка југу 
земље и могла је да издржи 
већу брзину. Догађају су при-
суствовали и стручњаци из 
Мађарске и Италије, да би 
пратили ситуацију. То је тада 
била велика сензација, до-
стигнута је феноменална бр-
зина од 146 км/х без вагона, 
а када је на локомотиву при-
кључено пет вагона, са 128 
тона, она је развила брзину од 
122 км/час – истиче Младено-
вићева.

Како музејски архиви беле-
же, због таквих резултата с пра-
вом је заслужила популарни 
назив „Летећи Београђанин” и 
сврстала се у ред суперекспре-
сних парних локомотива.

Претпоставља се чак да би 
локомотива постигла и већу 
брзину да је на пробној вожњи 
користила квалитетнију сме-
шу угља.

- Важно је напоменути да 
постоји и записник стручне 
комисије која је пратила тај 
догађај. Иначе,  оваква идеја 
српских инжењера потекла 
још 1908. године.

Овај тип локомотива, према 
музејским списима, датира још 
из 1870, а масовно се користио у 
Европи и Северној Америци. У 
иностранству познат под име-
ном „Праирие”, по пристизању 
у Југославији бива првобитно 
народски преименован у „Хи-
љадарку”, због серијског бро-
ја 01-100. Касније, након своје 
маестрално одигране улоге 
на деоници између Винкова-
ца и Славонског Брода стигао 
је и надимак по којем је упам-
ћена до данас. Иначе, између 
два светска рата „Хиљадарка” 
је била највише заступљена у 
оквиру београдске дирекције.

Међутим, блистава каријера 

била јој је крат-
ког века. У књизи 
„Наше железнице” 
из 1939. године инже-
њер Душан Арнаутовић 
пише да су „у недостатку 
вршења прецизних дина-
мометарских проба и мо-
гућности прекорачења бр-
зине од 80 до 100 км/час на 
дужим релацијама, даље 
пробе обустављене”. Иако 
рекордну вредност изме-
рене брзине на тој прузи 
још увек држи, запосле-
ни у „Железницама” нису 
могли да нам потврде да 
ли је тај резултат негде у 
нашој земљи у годинама 
које су уследиле оборен. 
Како додају, возови данас 
иду до максималне брзи-
не од 120 км/час.

Занимљиво је да је часо-

пис „Железничка ревија” 
из 1965. године написао да 
су се 1937. од страних фир-
ми позиву одазвале фирме 
„Ганз” из Мађарске и „Бре-
да” из Италије, те да „њихо-
ве локомотиве нису могле 
да пређу брзину од 100 ки-
лометара на сат”.

Младеновићева истиче 
да је након Другог светског 
рата поменутих 120 локо-
мотива коришћено и за 
превоз денчаних пошиљки 
у теретном саобраћају, те 
да су их и тада због брзине 
звали „Ласте”, а служиле 
су чак и за вучу компози-
ција „Оријент Експреса” 
кроз наше крајеве.

Иако поменути леген-
дарни примерак локомо-
тиве није опстао, поједини 
модели те серије још увек 
се чувају.

- Једна локомотива са 
серијским бројем 01-088 
користи се за потребе му-
зејског воза „Романтика”. 
Постоји укупно шест са-
чуваних локомотива из 
тих времена, које су распо-
дељене у више градова Ср-
бије. Последња је кренула 
са Београдске железнич-
ке станице 1973, а до 1985. 
године биле су у експлоа-
тацији у Зајечару, када их 
је дефинитивно заменила 
дизел вуча, наводи Младе-
новићева.

Ложионица Београд ЈЏ 01-101 у изградњи полукружна хала ложионице Београд 1937

Оклопљена локомотива серије  01-101 на прузи Београд - Загреб 1937
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Има 
ли светла 

за нас 
железничаре? 
Има, на крају 

тунела.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ У ГАЛЕРИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МУЗЕЈА
Крајишки ликовни са-

лон”, осамнаести по 
реду, свечано је отво-

рен у галерији Железничког 
музеја у Београду 13. октобра. 
Овогодишњи салон органи-
зован је поводом обележава-
ња седам векова од оснивања 
манастира Крупа у Далмацији 
(1317-2017).  

На овој колективној постав-
ци, као и претходних година, 
заједно су изложили афирми-
сани уметници, али и млади 
аутори, рођени знатно после 
оснивања овог Салона.

Музејска галерија била је 
испуњена радовима више од 
стотину уметника, којима су 
мотив биле различите теме, а 
користећи разноврсне технике 
уметничког стваралаштва, од 
уља на платну, акварела, гра-
фике, метала, темпере, гипса, 
до дигиталне фотографије. 

Традиционална награда са-
лона „Борис Маркош Минго”, 
која се додељује за ликовно 
стваралаштво младих, ове го-
дине припала је младој умет-

ници Ники Баша за скулптуру 
„Буђење”, док је Плакета Умет-
ничког братства манастира 
Крупа припала Сузани Вуки-
ћевић за рад „Христ”.

Ово је 18. Крајишки ликов-
ни салон који се организује у 
избеглиштву, а основан је по-
четком осамдесетих година 
прошлог века у Книну, да би 
накратко био прекинут 1995. 
године због прогона српског 
народа из Хрватске.

 „Крајишки ликовни салон” у 
галерији Железничког музеја 
у Београду, био је отворен до 
краја октобра.  Н. А.

Организатори
Овогодишњи салон орга-

низовали су Удружење Срба 
из Хрватске, Српско културно 
друштво „Зора“ Книн-Београд, 
заједно са Завичајним клубом 
„Книнска крајина“ и Удруже-
њем Срба из Хрватске „Никола 
Тесла” - Крагујевац. ЛИКОВНИ САЛОН

18. КРАЈИШКИ

ИЗДАТА ДРУГА КЊИГА АФОРИЗАМА ЧЕДОМИРА МИТИЋА

„ЧЕФОРИЗМИ“ СА ПРУГЕ
Чедомир Митић, нека-

дашеи шеф помоћног 
воза Секције за вучу 

возова Ниш, за свој 74. рођен-
дан уприличио је издавање 
нове књиге афоризама, под 
насчовом „Чефоризми“. Пра-
тећи свакодневна дешавања у 
друштву, железничари негују 
здрав дух и богатство речи, уз 
одговорно обављање свога 
посла.  Истанчани смисао 
за запажање и вештина 
коришћења богатства 
нашег језика, Митићу 
су помогли да у фор-
ми афоризама бележи 
пикантне детаље ду-
штвених превирања и 
духовита реаговања 
српских желе-
зничара. Не-
говањем овог 
жанра умет-
ничког изра-
жавања Ми-
тић се дуго 
бави. Своје 
а ф о р и з м е 
почео је да 
п р е з е н т у -
је од 2007. 
године као 
активан члан 
Удржења желе-
зничара уметника, 
а убрзо почео да оја-
вљује и у листовима 
„Пруга“ и „Сиже“, као 
и нишким дневном 
листу „Народне но-
вине“. 

-Овај кратак облик 
изражавања веома 
је присутан у свкод-

невном животу, свуда око нас. 
Када се испоштују „закони-
тости“, овај начин казива-
ња буде веома прихваћен од 
шире публике баш због тога 
што шаљива игра малог броја 
речи увек носи неку озбиљну 
поруку, каже Митић, који је 
аутор и многих озбиљних на-
учних радова и учесник број-

них научних скупова на 
тему железница. Писа-

ње афоризама био је и 
вид опуштања, а да-

нас и начин 
р а з м и љ а њ а 

о свему око нас, 
наглашава наш 
саговорник. 

-Значајан део 
књиге „Чефори-
зми“ односи се 
на српске желе-

знице. Као човеку који је читав 
радни век провео у овом систе-
му, аутору тешко пада стање 
српских пруга и возова. Стиче 
се утзисак да је своје афорозме 
и почео да ствара и чита дуж „ 
гвозденог пута“. И Митићу, као 
и многим железнилчарима, 
стало је да железмница стане 
на „чврсте ноге“. Својим афо-
ризмима о возовима и пругама 
као да жели да укаже на про-
блеме и стање, који се морају 
превазићи, пише у предговору 
књиге Ђура Лазић. 

Међу железничарима попу-
ларни Чеда Митић промоцију 
своје књиге најављује у про-
стријама Удружења  железни-
чара уметника у Желзеничкој 
станици Београд, када се за то 
стекну услови. То, уз све орга-

низационе проблеме, значи и 
када син, који се тренутни 

налази у Атини, где га је 
упутио факултет из Гра-
ца и ћерка, етномузи-
колог, професор на фа-
култету у Новој Горици, 

која живи у Љу-
бљани, успеју 

да услагласе 
обавезе и 
дођу у Срби-
ју и својим 
присуством 

на најлепши 
начин подрже 

оца и поздраве и 
овај његово успех. Тај 

догађај ће му, каже, бити нај-
лепша најава 75. рођендана и 
круна свих успеха у бављењу 
свим писањима.

Ж. РИСТИЋ

На челу 
сваког воза је 

локомотива. На 
зачељу су наше 

плате.

Због 
стања 

лајовачке 
пруге, Милету је 
увдено лагано 

идење.

ЛОШ СТАРТ ОКРЊЕНОГ 
ТИМА

Екипа „Пруге“ лоше је 
стартовала у првом 
колу овогодишњег 

такмичења Златна лига- Гру-
па медија, јер је од екипе РТС-а 
утакмицу изгубила резултатом 
6:0. Узрок овом високом поразу 
лежи у чињеници да се на тере-
ну нису појавили најбољи игра-
чи, што због болести, што због 
неразумевања  претпоставље-
них у железничким друштви-
ма и одсуства жеље да омогуће 
одсуство запосленима бар два 
сата на дан одигравања утак-
мице. Тако се догодило да од 
19 играча пријављених на спи-
ску за сезону 2017/2018 „Златне 
лиге“, вођа екипе железничара 
Бранко Радојичић једва је ус-
пео да „скрпи” и окрњени састав 
тима. Услед тога, на терен је ис-
трчало само 
пет играча, 
уместо шест. 
Е к и п а 
Р Т С - а  
п о к а -
зала је 
пуно ра-
зумевање 
и корек-
ност, па 
је стар-
товала са 
истим бро-
јем игра-
ча – пет на 
пет, иако је 
могла са 
и г р а ч е м 

више по пропозицијама.  
Утакмица је протекла у фер и 

коректној игри. Играчи „Пру-
ге” својски су се надметали до 
тридесетог минута, када је ре-
зултат био 0:1. Било је питање 
тренутка када ће железнича-
ри дати гол. Али, у последњих 
десетак минута физички су 
пали због одсуства замена, па 
су примили још пет голова. У 
таквим околностима ни бри-
љантне интервенције голмана 
Славка Мелентијевића нису 
могле да спасу екипу “Пруге” 
убедљивог пораза. 

Капитен и голман екипе 
Славко Мелентијевић и играч 
Слободан Миловановић не 
крију разочарење што се и 
ове сезоне наставља пракса 
из претходне, јер највиши ру-

ководиоци сва 
четири дру-

штва нема-
ју слуха да 
на неки 
начин не 

само по-
могну еки-

пи са желе-
знице, већ 
ни пусте 
своје запо-
слене да се 
н а д м е ћ у 
са другим 
е к и п а м а 

из Групе 
медија.

Б.Р.

ПОЧЕЛА ЗЛАТНА ЛИГА – ГРУПА МЕДИЈА
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