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Поштовани читаоци,

Српске железнице у протеклом периоду 
суочиле су се са великим изазовом – да 
реформисане крену у освајање нових ки-
лометара модернизованих и реконстру-
исаних колосека, да подигну безбедност и 
аутоматизују путне прелазе, станице учине 
лепшим и чистијим, а возове редовнијим, 
савременијим и комфорнијим. Да пре-
двођени Владом Србије и Министарством 
грађевинарства, саобраћаја и инфрастру-
ктуре и уз њихову помоћ врате желе-
зницу на место којој је припада – у сам врх 
приоритета државне стратешке политике, 
али и на мапу Европе, тамо где је од ње све 
и потекло. Сетимо се, давне 1884. Србија је 
међу првима имала „гвоздени пут“.

И „Пруга“, интерно гласило „Железни-
ца Србије“ ад и информативни лист цело-
купног железничког сектора, суочило се 
са сличним изазовом. Да се после педесет 
четири године излажења и скоро 1100 бро-
јева  појави у „новом руху“. 

Уз пуну подршку Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре 
„Пруга“ је освежила своје стране, обогатила 
их новим бојама, темама и простором на-
мењеном свима у железничком сектору, 
али и онима који учествују у изградњи 
боље, лепше, модерне железнице. Мисија 
„Пруге“ јесте да „Заједно склапамо све ко-
цкице великог железничког мозаика“!

Жеља нам је да се тако осавремењена 
за неколико година нађе у првом возу који 
ће путовати брзом пругом од Београда до 
Будимпеште! Да њено листање прекрати 
време путовања у најновијим возовима на 
новим колосецима брзе пруге, ове и неке 
друге. И да за коју годину опет кажемо како 
је „ПРУГА“ сведок промена и хроничар вре-
мена! А она то и јесте – била и остала! 

Горан Аџић,
в. д. генералног директора 

„Железница Србије“ ад
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„Преда мном је захтеван и одговоран 
задатак да заједно са својим тимом допри-

несемо даљој модернизацији и економском 
јачању Србије кроз изградњу путева и сао-

браћајне инфраструктуре”, ре-
као је нови министар Томислав 
Момировић, 2. новембра, при-
ликом преузимања ресора од 
досадашње министарке проф. 
др Зоране Михајловић.

Он се захвалио министарки 
Михајловић и њеном тиму на 
свему урађеном у Министар-
ству које је преузео и пожелео 
јој срећу у новим професиона-
лним изазовима. Министарка 
Михајловић је истакла да свом 

колеги оставља “уређен, ефикасан и по-
штован, у земљи тако и на међународном 
плану, сектор” и додала, да су шест година 
озбиљног и посвећеног рада преточене у 
вредне резултате.

„Изградили смо 350 км нових ауто-путева, 
завршивши Коридор 10 и Милош Велики, 
реконструисали више од 500 км пруга, 
покренули нове пројекте од Моравског, 
преко Фрушкогорског коридора, ауто-
пута од Прељине до Пожеге, од Сремске 
Раче до Кузмина. Данас имамо 67.000 гра-
дилишта и девети смо у свету по издавању 
грађевинских дозвола. Развили смо вазду-
шни саобраћај, отворили нове аеродроме 
и после више деценија покренули улагања у 
водни саобраћај. Није било лако, захтевало 
је много енергије, воље, стрпљења и посве-
ћености. Али, поносна сам и срећна јер смо 
великим радом вратили углед овом ресору”, 
навела је министарка Михајловић.

Она је министру Момировићу пожелела 
пуно успеха у раду, уверена да ће својим 
радом и посвећеношћу допринети стварању 
модерније и развијеније Србије.

Љ. Богдановић

ИНТЕРВЈУАКТУЕЛНО

Tомислав Момировић нови је мини-
стар грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре.

Момировић је дипломирао на Правном 
факултету Универзитета у Београду. Од 
2007. године запослен је у предузећу 
„Мона“ на месту саветника,  а након тога 
преузима функцију генералног директора 
„Мона хотел менаџмента“ од оснивања 
нове компаније 2011. године.

Председник ове компаније Момировић 
постаје 2016. године, а након само годину 
дана започела је изградња новог хотела у 
Београду „Мона Плаза“, чиме је реализована 
највећа инвестиција у историји компаније. 
Хотел „Мона Плаза“ отворен је фебруара 
2020. године, а поред овог објекта, компанија 
„Мона Хотел Менаџмент“ управља са још 
три хотела („Златибор Мона“ на Златибору, 
„Јавор“ у Кушићима и „Арго“ у Београду), 
као и једним резиденцијалним објектом у 
Будви „Vila Bellа”.

Нови министар активни је учесник у 
пословном удружењу – ХОРЕС (Удружење 
хотелијера и ресторатера – Пословно удру-
жење хотелско угоститељске привреде), 

где је од 2009. до 2013. године обављао 
функцију председника Управног одбора, а 
од 2013. године је председник Скупштине 
овог пословног удружења.

Представљајући нову Владу, коју је Ску-
пштина Србије изабрала 28. октобра 2020. 
године, као и главне циљеве и стратешке 
правце у наредних годину и по дана,  пре-
мијерка Ана Брнабић је у свом уводном 
излагању акценат ставила на железницу и 
истакла да се наставља са модернизацијом 

и реконструкцијом железничке мреже.
„Следеће године почињемо са радови-

ма на деоници брзе пруге Нови Сад – 
Суботица и са модернизацијом пруге 
Ниш – Димитровград, а истовремено ра-
димо на припреми пројектно-техничке 
документације за модернизацију пруге 
од Београда до Ниша и од Ниша до 
Прешева“, поручила је мандатарка Ана 
Брнабић. Премијерка је истакла да „након 
завршетка припреме документације чија 
је израда у току, започећемо са радовима 
на реконструкцији барске пруге, чиме ће 
главни железнички правци на Коридорима 
10 и 11 у потпуности бити покривени“. 

Она је напоменула да ће убрзо бити 
готова и техничка документација за изгра-
дњу савременог Диспечерског центра из 
кога ће се управљати целокупним желе-
зничким саобраћајем у Србији, чији се 
завршетак очекује 2023. године, као и да 
ће радови на брзој прузи Београд – Нови 
Сад бити готови крајем наредне године и 
да ће наши грађани између ова два града 
возовима путовати 25 минута.

Б.Гордић

Томислав Момировић – нови министар 
грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре

Министар Томислав 
Момировић преузео ресор

У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
обављена примопредаја дужности

Пруга: Седам деценија рада Железничког музеја велики је 
и значајан јубилеј за једну културну институцију. Шта овај 
јубилеј значи за железницу?

Железнички музеј је техничко-историјски музеј у саставу 
„Железница Србије“ ад и један је од најстаријих културних 
институција на Балкану. Значај Железничког музеја превазилази 
његову основну делатност – да прикупља, сређује, излаже, одр-
жава и чува предмете и документа, сведочанства о настанку и 
развоју железнице. Представљајући јавности техничка културна 
добра као део богатог националног наслеђа из прошлости, Музеј 
популарише железнички саобраћај, али, у исто време,  подиже 
свест о томе да је неопходно заштитити сваки делић железничке 
историје, сваки предмет, настојећи да на тај начин  национално 
наслеђе чува за покољења која долазе, али и развија. 

Подсетићу на речи Благоја Богавца, директора Главне дире-
кције Југословенских железница, који је на свечаном отварању 
Музеја одредио пут његовом даљем правцу развоја:

"Овај музеј је делић наше историје, фрагмент наше прошло-
сти, сведочанство о нашем развитку – то је најлепши споменик 
нашим железницама и нашим железничарима и не само њима 
– он је завет, порука новим генерацијама железничара и новим 
поколењима нашим да чувају, да не дају никоме да угрози 
величину наше прошлости и лепоту наше будућности".

Пруга: „На колосецима прошлости“ изложба је којом се обе-
лежава овај јубилеј. Шта сте успели да прикажете на изло-
жби, будући да је простор Галерије ограничен да би се у њој 
изложили сви предмети који се налазе у музејском фонду?

На изложби је приказан настанак и развој Железничког му-
зеја, од првих идеја о оснивању до данашњих дана. Приказани 
су и  изложени репрезентативни предмети који представљају 
сваку збирку појединачно. Неки од тих предмета су први пут 
изложени или су јавности били доступни пре више деценија.

Пруга: У саставу Железничког музеја је и „Одељење узаних 
пруга Пожега“, које се налази у Пожеги. Шта се чува у том 
одељењу?

У Пожеги се чува преко три стотине предмета који сведоче 
о историји и развоју узаних пруга на тлу Србије, које су укинуте 
1968. године. Ту су и неки од наших највреднијих експоната, 
попут локомотива: „Милан“, „Костолац“, „Рама“, затим  салон кола 

Франца Јозефа, путничка кола четвртог разреда и других вучних 
и вучених средстава за узак колосек.

Пруга:  Музеј железнице налази се у Пословној згради српских 
железница. Да ли је тај простор адекватан за смештај свих 
предмета?

Железнички музеј због димензија и  материјала од којих су 
направљени експонати захтева простор који требало да буде 
пространији, са бољим микроклиматским условима и то је нешто 
што „Железнице Србије“ ад покушавају да обезбеде у наредном 
периоду. Будући да је потребно чувати и изложити бројне експо-
нате, није баш лако наћи простор који би задовољавао све 
услове који су у складу са прописима музејске струке.

Пруга: Железнички музеј има фонд који броји око 3.500 
предмета и  већина је великих димензија. Како чувате и 
штитите те највеће примерке Техничке збирке?

Највећи број локомотива и кола узаног колосека изложен је 
у Одељењу узаних пруга у Пожеги, под надстрешницом, која их 
штити од атмосферских утицаја. Што се локомотива нормалног 
колосека тиче, велики број њих изложен је као спомен-обележја 
испред железничких станица широм Србије, али неки су смеште-
ни у ложионицама и  фабрикама.

Пруга: Уколико се пронађе адекватан простор у скоријој 
будућности, на који начин се ти велики музејски експонати 
транспортују и на шта треба обратити посебну пажњу?

Ово је, свакако, најкомпликованији део посла. Потребно је обе-
збедити стручни надзор конзерватора који би и израдио план тра-
нспорта, утврдио стање предмета и надзирао дислокацију како не 
би дошло до оштећења предмета. Такође, за свако транспортова-
ње  великих  предмета,  неопходно је обезбедити мноштво разли-
читих дозвола, посебно ако се транспорт обавља наменским ка-
мионима, утврдити тачну путању ради избегавања евентуалних 
препрека у виду ниских тунела, ширине путева, објеката у насеље-
ним местима, као и висине контактне мреже, уколико се прево-
зи железницом. Потребно је обезбедити и адекватне дизалице 
довољне снаге да безбедно по предмете и људство обаве подизање, 
утовар и истовар. Морам да нагласим да је реч о послу који је, осим 
што је компликован и захтева високу стручност, изузетно скуп.

Наставак на следећој страни

Седамдесет година једне 
од најстаријих културних 
институција на Балкану

Горан Аџић, в.д. генералног директора „Железница Србије“ ад
Јубилеј Железничког музеја

Железнички музеј у Београду обележио је седам 
деценија рада, а његово „Одељење узаних пруга 
Пожега“ тридесет година. О једној од најстаријих 
институција на нашим просторима за лист „Пруга“ 
говори в.д. генералног директора „Железница 
Србије“ ад Горан Аџић.
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У присуству потпредседнице Владе Ср-
бије и министарке грађевинарства, саобра-
ћаја и инфраструктуре Зоране Михајловић, 
21. септембра у Београду „Инфраструктура 
железнице Србије“ и РЖД „Интернешнл“ 
потписали су Уговор за израду пројектно-
техничке документације за реконструкцију 
деонице барске пруге Ваљево – Врбница 
– државна граница са Црном Гором, која је 
дуга 210 километара.

Уговор су потписали генерални дире-
ктор „Инфраструктуре железнице Ср-
бије“ Небојша Шурлан и генерални 

директор РЖД „Интернешнл“ Сергеј 
Стољаров.

Потписивању уговора присуствовали су 
амбасадор Руске Федерације у Србији Але-
ксандар Боцан-Харченко и први заменик 
генералног директора Руских железница 
Сергеј Павлов.

Потпредседница Владе Србије и мини-
старка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Михајловић овим 
поводом изразила је задовољство због 
наставка сарадње са једном од најбољих 
светских компанија, која својим начи-
ном рада, динамиком и квалитетом на 
најважнијем и најзахтевнијем пројекту мо-
дернизације пруге Београд–Будимпешта 
потврђује да ће успешно одговорити и 
овом задатку.

„Србија је решена да улаже у инфра-
структуру, нарочито у железничку, која 
је једнако важна као и друмска за развој 
наше земље. Градићемо и брзу пругу 

Београд–Ниш, као и Ниш–Прешево, 
реконструишемо регионалне пруге. 
Верујем и да ћемо следеће године 
започети изградњу новог модерног 
диспечерског центра који нам је нео-
пходан, с обзиром на сва улагања у 
железницу. Реконструкција барске пруге 
је тешка и захтевна, има 250 тунела и више 
од 230 мостова, али верујем да ће „Руске 
железнице“ одговорити и овом задатку и да 
ћемо 2022. започети радове“, рекла је она.

Михајловићева је додала да је током са-
станка са представницима Руских железни-

ца о актуелним и будућим инфраструкту-
рним пројектима у железничком сектору 
у нашој земљи, који је претходио потписи-
вању уговора,  било речи и о усавршавању 
наших студената и инжењера у Русији, те о 
могућностима да им се обезбеди да раде у 
сектору железница када се врате у Србију.

Сергеј Павлов, први заменик генералног 
директора Руских железница рекао је да ће 
„Руске железнице“ као једна од највећих 
светских компанија, заједно са Владом Ср-
бије, радити на томе да се железнице Србије 
даље развијају.

„Добили смо задатак да завршимо 
пројектовање ове деонице барске пру-
ге следеће године и да 2022. започну 
радови. У питању је сложен задатак, али 
наша компанија ће одговорити задатку 
Владе Србије. Сви досадашњи проје-
кти раде се у складу са динамиком, без 
обзира на услове пандемије. Ничег од 
тога не би било да немамо подршку у 

нашим партнерима, односно Влади Ср-
бије. Хвала потпредседници Владе на 
томе“, рекао је Павлов.

Амбасадор Руске Федерације у Србији 
Александар  Боцан-Харченко истакао је 
да се заједнички пројекти које „Руске же-
лезнице“ у Србији реализују налазе под 
окриљем два председника – Александра 
Вучића и Владимира Путина.

„Ови пројекти су део инфраструкту-
рног развоја Србије и неотуђиви део 
развоја југоисточне Европе у погледу 

транспорта. Изражавам захвалност 
српској страни на сарадњи и посебно 
потпредседници Михајловић, која је по-
свећена развоју наше билатералне са-
радње и која нам пружа подршку у реа-
лизацији пројеката. Верујем да ће све 
бити завршено у роковима“, рекао је он.

Б. Гордић

Министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Томислав Момировић 
обишао је 4. новембра 2020. године са ге-
нералним директором „Инфраструктуре 
железнице Србије“ Небојшом Шурланом, 
градилиште пруге за велике брзине кроз Ср-
бију, на деоници Стара Пазова – Нови Сад.

– Обишао сам радове на деоници пруге 
за велике брзине Београд – Нови Сад. То су 
највећи железнички радови у последњим де-
ценијама. То ће бити прва брза пруга у Србији 
и од октобра следеће године коначно ћемо 
моћи да седнемо у воз у Београду, одемо у 

Нови Сад, погледамо позоришну представу 
и вратимо се назад – рекао је министар То-
мислав Момировић, и наставио:

– Захтевали смо да се појача динамика, да 
се уведе рад у три смене. Оно што је обећано 
председнику пре неколико месеци мора да се 
испуни и на томе ћемо инсистирати и на даље 

–  поручио је министар.
Он је истакао да постоји доста изазова, али 

да је убеђен да наши партнери из РЖД могу да 
их превазиђу. 

Министар Момировић, генерални дире-
ктор „Инфраструктуре железнице Србије“ 
Небојша Шурлан и директор огранка руске 
компаније РЖД „Интернешнл“ у Србији Ма-
нсурбек Султанов најпре су у железничкој 
станици Петроварадин присуствовали пола-
гању новог колосека на траси пруге за велике 
брзине, да би затим обишли вијадукт и тунел 
„Чортановци“.

Током обиласка, министар је имао прилику 
и да прође кроз тунел „Чортановци“, кроз 
који ће октобра следеће године саобраћати 
возови великих брзина.

Током обиласка градилишта и разговора 
са радницима ангажованим на изградњи бр-
зе пруге, министар Момировић посебно је 

инсистирао на примени свих мера заштите 
против вируса Ковид 19, како би се заштитило 
здравље радника, а радови успешно одвијали 
и у условима пандемије.

Обилазак градилишта завршен је састанком 
у Чортановцима, где су Шурлан и Султанов 
детаљно упознали министра Момировића са 
током радова и активностима на изградњи 
пруге за велике брзине између Старе Пазове 
и Новог Сада.

Б. Гордић

Потписан уговор о наставку 
реконструкције барске пруге

„Инфраструктура железнице Србије“ и РЖД „Интернешнл“

• Почетак радова 2022. године • Након реконструкције про-
сечном брзином од 100 километара на сат барском пругом

Вредност уговора је око 20,94 ми-
лиона евра, а финансирање је обезбе-
ђено из новог руског кредита за модер-
низацију српских железница вредног 230 
милиона динара.

Пројектно-техничка документација 
обухвата израду идејног решења, гео-
техничко и геодетско истраживање, 
идејни пројекат и пројекат за извођење. 
До сада је урађен Општи пројектни за-
датак за реконструкцију ове деонице 
барске пруге, извршен је њен обилазак и 
завршена припрема посебних пројектних 
задатака за сваку од седам деоница, јер 
ће се пројекат реализовати фазно.

Након реконструкције пруге Ваљево–
Врбница, просечна брзина возова на 
барској прузи кроз Србију биће око 100 
километара на сат. Поређења ради, 
возови данас између Ваљева и Врбнице 
саобраћају брзином од око 40 киломе-
тара на сат, а по реду вожње на овој 
релацији путују око шест сати и 15 
минута, док од Београда до границе са 
Црном Гором вожња траје седам и по 
сати.

Деоница барске пруге од Ресника до 
Ваљева, дуга 77,6 километара, реко-
нструисана је 2017. године, захваљујући 
средствима из руског кредита од 79,9 
милиона долара, након чега је брзина 
возова на овој релацији повећана на 100 
километара на сат.

МОДЕРНИЗАЦИЈА

У присуству министра Томислава Момировића 
положен нов колосек  на траси брзе пруге

Модернизација и изградња двоколосечне 
отворене пруге Стара Пазова – Нови Сад, 
укључујући и изградњу тунела и вијаду-
кта „Чортановци“, део су пројекта из-
градње пруге за велике брзине између 
Београда и Будимпеште. Пројекат се фи-
нансира из кредита Руске Федерације за 
модернизацију српских железница. Вре-
дност уговорених радова на изградњи 
отворене пруге Стара Пазова – Нови Сад 
износи 247,9 милиона долара, а укључују-
ћи и изградњу тунела и вијадукта „Чор-
тановци“ укупно 585,5 милиона долара.  

Тунел и вијадукт „Чортановци“, који се 
налазе на прузи Стара Пазова – Нови Сад 
и пролазе кроз Фрушку Гору, једно су од 
највећих инвестиционих и инфрастру-
ктурних градилишта у овом делу Европе. 

До сада је завршено преко 95 одсто 
уговорених радова на изградњи тунела и 
вијадукта „Чортановци“. Изградња ту-
нела обухвата две тунелске цеви, свака 
са по једним колосеком, укупне дужине 2,2 
километра. Трећег априла 2020. године 
пробијена је десна тунелска цев дужине 
1.086,5 метара. Лева тунелска цев, која је 
дуга 1.156 метара, пробијена је 5. јуна 2020. 
године. Вијадукт лоциран непосредно уз 
десну обалу реке Дунав  биће дужине око 
три километра и завршени су радови 
на сва 103 стуба, од којих је највиши 28 
метара. 

Наставак са претходне стране

Пруга: Какви су планови у наредном периоду када је 
Железнички музеј у питању?
У преговорима смо са Министарством грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре и Градом Београдом око проналажења 
адекватног простора који би задовољио све стандарде нео-
пходне за излагање и чување експоната Железничког музеја, 
као и несметан рад музејских стручњака. Такав простор мора 

да буде и приступачан грађанству коме, у суштини, културна 
баштина и припада, као и туристима којих је у нашој престоници 
све више. Радимо, такође, и на  изради различитих пројеката 
за што бољу заштиту и излагање музејских предмета. Оно што 
следи јесте обезбеђивање финансијских средстава за извођење 
једног оваквог подухвата, а та средства су висока. Културна 
баштина коју чува наш музеј заслужује најбољи могући третман, 
и ја очекујем да ће, у догледном року, бити обезбеђен. 

Б. Гордић

Појачати 
динамику радова

МОДЕРНИЗАЦИЈА



8 9Октобар 2020.Октобар 2020. www.zeleznicesrbije.com www.zeleznicesrbije.com

Бизнис конференција „Транспорт и ло-
гистика југоисточне Европе и Дунавског 
региона“ – ТИЛ 2020, седма по реду, 
одржана је 6. октобра у Београду и окупила 
је представнике Владе, јавног сектора, 
транспортних и логистичких компанија.

– Ова конференција окупља најважније 
актере у транспортном сектору, који су и 
условима пандемије успели да одговоре 
свим захтевима. Успели смо да одржимо 
редовно снабдевање у Србији и размену 
са европским привредним центрима, 
омогућили смо у ванредним условима 
да привреда живи – рекао је Миодраг 
Поледица, државни секретар у Мини-
старству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре у уводном излагању на 
скупу.

Он је истакао да је завршен један 
инвестициони циклус и отворен нови. 

– Прошле године изграђено је 350 
километара најважнијих деоница на 
Коридору 10. Реконструисано је 550 ки-
лометара магистралних и регионалних 
пруга, а у наредном периоду тежиште ће 
бити на железничкој инфраструктури. До 
јесени наредне године очекује се спајање 
Београда и Новог Сада пругом за брзине 
до 200 km/h, а у плану је и повезивање 

Новог Сада и Суботице – рекао је Поледица 
и додао:

– Циљ нам је да унапредимо транспортно 
повезивање и у великој мери се ослањамо 
на подршку Транспортне заједнице, чије 
је седиште отворено прошле године у 
Београду.  

Поледица је истакао да су инфрастру-
ктурни пројекти стратешки циљ Владе 
Републике Србије и да је Србија отворена 
за све инвестиције међународних фина-
нсијских институција ЕУ, Кине, Русије и 
САД, јер ниједан пројекат не може да се 

финансира само средствима наше државе. 
Подсетио је и да је недавно у Београду 
отворена и Канцеларија америчке Међу-
народне финансијске корпорације (ДФЦ).

Кад је реч о транспортној инфрастру-
ктури, државни секретар истакао је да 
треба изнаћи  решења са свим  граничним 
земљама да се транспортна средства 
што краће задржавају на границама, јер, 
у супротном, не можемо одговорити 
транспортним захтевима, закључио је 
Миодраг Поледица. 

 Матеј Закоњшек, директор Сталног 
секретаријата Транспортне заједнице, 

Унапређење транспортног повезивања 
унутар региона

 Седма бизнис конференција „Транспорт и логистика југоисточне Европе и Дунавског региона“

• Људи су најбитнији фактор који су спречили да транспорт стане  током панде-
мије • Улагања Европске инвестиционе банке у трансформацију железница у 
модерну, безбедну и еколошку саобраћајну мрежу  • “Србија Карго” током панде-
мије ниједног тренутка није стао, са малим бројем људи обезбеђен транспорт 
робе, унутар земље и преко граница

КОНФЕРЕНЦИЈА

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

 КОНФЕРЕНЦИЈА
нагласио је да су стратешки императиви 
конективност, умрежавање  и планирање 
и људи.

– Морамо да се фокусирамо на ефи-
касност, на рехабилитацију транспортне 
мреже, у складу са европском транспо-
ртном политиком. То је покретач за 
отварање нових послова и унапређење 
добросуседских односа, рекао је Закоњшек 
и додао да је умрежавање важно, тј. 
изградња коридора, пруга, аеродрома и 
лука. Ово је тешка година и само су људи 
били ти који су спречили да транспорт 
не стане, јер када стане транспорт, све 
стаје. Транспортна заједница је, заједно 
са ЦЕФТОМ, утврдила слободне „зелене 
линије“ којима је омогућено да и поред 
пандемије не дође до застоја на границама, 
закључио је Закоњшек.

 
Креирање модерне 
транспортне мреже 

Директорка Регионалног представни-
штва Европске инвестиционе банке за 
Западни Балкан (ЕИБ) Дубравка Негре 

истакла је да су инвестиције ЕИБ у тра-
нспорт у Србији 2,3 милијарди евра, а да 
финансирањем пројеката Европска инве-

стициона банка, пре свега, обезбеђује по-
бољшање услова живота грађана. 

   Она је навела да су средства усмерена 
на креирање модерне транспортне мреже, 
економичне и еколошки одрживе. Циљ 
је да се у транспортном сектору повећа 
безбедност, смањи време путовања, број 
несрећа и трошкови одржавања возила 
и да се обезбеди бржа размена робе и 
добара.          

–  Кад је реч о железници, ЕИБ улаже у 
њену трансформацију у модерну, безбедну 
и еколошку саобраћајну  мрежу. За 
реконструкцију и електрификацију пруге 
на релацији Ниш–Димитровград ЕИБ је 
издвојио 134 милиона евра зајма, а ЕУ је 
обезбедила 73 милиона евра донација. За 
рехабилитацију пруге Бар–Подгорица–
Врбница обезбеђено је 20 милиона евра 
зајма и 20 милиона евра донације ЕУ, 
казала је Негре.

   У панел дискусији “Тржишни изазови и 
солуције за оптималан проток и безбедност 
транспорта” за време пандемије KОВИД-19, 
Урош Станимировић из Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре  истакао је да је од средине 
марта до почетка јуна био ограничен 
транспорт, па је Министарство радило 
на ублажавању негативних ефеката пре-
возницима. 

  Он је додао да није било кашњења на 
инфраструктурним пројектима, а радило 
се уз поштовање свих препоручених мера 
заштите. 

  Према његовим речима, задатак 
Министарства јесте да и у предстојећем 
периоду помаже успостављању норма-
лизације транспорта и привреде.

Транспорт робе “Србија Каргом” 
без застоја током пандемије 

– “Србија Карго” организовао је тра-
нспорт робе са малим бројем људи  унутар 
граница, а Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре и Министа-
рство спољних послова омогућили су 
превоз робе и преко граница до суседних 
земаља – навела је извршна директорка за 
саобраћај “Србија Карго” а.д. Сенија Богић 
Павловић.

– На почетку кризе добијали смо 
захтеве за превоз робе атипичне за пре-
воз железницом, нпр. прехрамбених на-
мирница. У том периоду превезено је око 
600 хиљада тона житарица за северну 
Италију. Осим тога, превозили смо нафтне 
деривате, ниједног тренутка нисмо стали, 
а забележено је и повећање контејнерског 
превоза – истакла је Богић Павловић и 
додала да су, када је реч о интермодалном 
транспорту, сви терминали радили нор-
мално, а људи су долазили по потреби.

  Ова ванредна ситуација показала је 
да када све стане, наступа железница 
и железнички превоз, што се показало 
много пута, па и за време поплава, 
закључила је извршна директорка “Ср-
бија Карга”.

– У овом периоду, железнички инте-
грални транспорт је функционисао у 
специфичним условима. Повећан је обим 
посла, па иако је било проблема да се 
добију дозволе на време, обављено је 
3.750 интермодалних операција, рекао је 
директор Железничког интегралног 
транспорта Момчило Тунић.

   Према његовим речима, све време 
кризе забележена је добра и коректна 
сарадња са железницом, а како је време 
одмицало, показало се да су људи 
најважнији.

– Ове године превешћемо око 400 возова 
и обавити око 42 до 43 хиљаде операција, 
а отварање индустријских центара, који 
ће користити интегрални транспорт, до-
принеће расту интермодалних операци-
ја, казао је директор ЖИТ-а и додао да се 
завршетком новог терминала очекује и 
побољшање квалитета.

В. Гојић Вучићевић



10 11Октобар 2020.Октобар 2020. www.zeleznicesrbije.com www.zeleznicesrbije.com

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

• Дирекција за железнице презентовала 
шест радова • Конференција успешно 
одржана и најављена јубиларна, два-
десета, за наредну годину

Представљена најновија достигнућа и 
актуелни пројекти у области железнице

 Деветнаеста  међународна научностручна конференција о железници RAILCON ’20

На Машинском факултету у Нишу, 15. и 
16. октобра одржана је Деветнаеста ме-
ђународна конференција о железници 

RAILCON ’20. На конференцији је предста-
вљено 54 рада од укупно 124 аутора из 
46 различитих институција, из 12 земаља: 
Аустрије, Белгије, Бугарске, Босне и Херце-
говине, Хрватске, Немачке, Северне Маке-
доније, Румуније, Пољске, Мађарске, Уједи-
њеног Краљевства и Србије. 

Скоро две трећине аутора чинили су 
стручњаци са различитих универзитета 
или из високошколских институција, док 
су остали били представници железничких 
институција, предузећа, индустрије и 
института.

На отварању конференције учесницима 
су се обратили стручњаци из железничког 
сектора и научних кругова представљајући 
најновија достигнућа и актуелне пројекте 
у области железнице. Извршни директор 
организације Shift2Rail Joint Undertaking 
Карло Боргини представио је активности 
Shift2Rail и њихов утицај на европски 
железнички систем. Професор Симон 
Ивницки са Универзитета у Хадресфилду 
говорио је о најновијим достигнућима у 

области пројектовања железничких во-
зила са освртом на иновативна решења 
која имају потенцијал да унапреде пер-

формансе железничких возила. Доктор 
Кристијан Улианов са Универзитета у 

Њукаслу представио је истраживање о 
могућности пројектовања лаких тeретних 
возила уз помоћ коришћења напредних 

класа челика и нових структуралних 
профила комбинованих са композитним 
материјалима, и то интегрисањем паметних 
решења за дизајн и производњу као што су 
она имплементирана у оквиру INNOWAG 
пројекта организације Shif2Rail. У свом 
обраћању, др Данијела Ристић-Диран 
са Универзитета у Бремену представила 
је преглед истраживања на пољу система 
за детекцију препрека или предмета на 
колосецима с циљем увођења аутономног 
управљања возовима на примеру пројекта 
SMART који такође спроводи Shif2Rail.

Теме које су биле заступљене у радовима 
на конференцији RAILCON ’20 биле су: 

• примена савремених технологија у 
железничком транспорту;

• енергетска ефикасност железничког 
транспорта; 

• либерализација европског железни-
чког тржишта и могућности за уна-
пређење транспорта на коридорима 
у региону;

• анализа путничког и теретног желе-
зничког саобраћаја у региону; 

• моделирање, прорачуни и експери-
ментално тестирање железничких во-
зила; 

Дирекција за железнице на овоj престижној међународној конференцији уче-
ствовала је са шест радова, пружајући на тај начин подршку унапређењу железничког 
сектора у области стручног сагледавања свих релевантних области, а имајући у виду 
околности настале услед пандемије корона вируса.

Радови представника Дирекције за железнице обухватили су низ стручних и 
актуелних тема из делатности  рада, с освртом на најзначајније активности у 
претходној и текућој години.  Радови су се посебно бавили темом отварања железни-
чког тржишта и његовим праћењем као изузетно важним сегментом у овој области 
(Западнобалканско железничко тржиште са аспекта регулаторног тела и у 
поређењу са европским тржиштем), затим почетком функционисања Тра-
нспортне заједнице и њеним утицајем на повезивање железница у региону 
(Улога уговора о оснивању Транспортне заједнице у развоју железничког тра-
нспортног тржишта у Србији), еколошким аспектима (Жичаре и железница са 
еколошког аспекта), имплементацијом четвртог железничког пакета у домаће 
законодавство (Четврти железнички пакет – нови концепти у области безбе-
дности и интероперабилности и њихово транспоновање у правни оквир РС), 
темом безбедности на путним прелазима (Безбедност на путним прелазима), 
као и реакцијом кључних железничких организација и мерама за подршку железничком 
сектору у контексту кризе изазване пандемијом вируса COVID-19 (Европске желе-
знице кроз време и „невреме“).

• Повећање конкурентности међународног  железничког теретног саобраћаја, 
промовисање кључне улоге железнице у одрживом транспортном систему и 
обезбеђивање несметаног обављања железничког саобраћаја – приоритети

Споразум о сарадњи регулаторних 
тела на железничком теретном Алпско-
западнобалканском коридору ступио 
је на снагу 16. септембра 2020. У име ре-
гулаторног тела надлежног за област тр-
жишта железничких услуга Републике 
Србије споразум је потписао Лазар Мосу-
ровић, вршилац дужности директора 
Дирекције за железнице. Потписници 
споразума била су и регулаторна тела 
Аустрије, Словеније, Хрватске и Бугарске, 
надлежна за праћење конкуренције на 
Коридору. 

Споразум о сарадњи регулаторних 
тела на железничком теретном Алпско-
западнобалканском коридору потписан 
је како би се утврдиле одговорности и 
начела сарадње у случају притужби или 
поступања по службеној дужности и обе-
збедио недискриминаторски приступ Ко-
ридору.

Потписивању Споразума претходио је 
Меморандум о разумевању за железнички 
теретни Алпско-западнобалкански кори-

дор, потписан у априлу 2018. године 
између Аустрије, Словеније, Хрватске, 
Србије и Бугарске како би се обезбедио 
бржи превоз робе железницом у региону. 
Меморандум, између осталог, истиче 
значај модерног железничког теретног 
саобраћаја за европски друштвено-еко-
номски развој и друштвену средину и 
подстиче регулаторна тела и национална 

тела за безбедност да унапреде сарадњу 
дуж железничког теретног коридора. 

Алпско-западнобалкански железнички 
теретни коридор званично је успостављен 
27. јуна 2019. оснивањем Управног одбора 
Коридора са седиштем у Љубљани. Кори-
дор чине железничке пруге Salzburg–
Villach (AT)-Ljubljana (SI)-/Wels/Linz-Graz (AT)-
Maribor (SI)-Zagreb-Vinkovci/Vukovar-Tovarnik 
(HR)-Beograd (SRB)-Sofia-Svilengrad (BG), про-
теже се у дужини од 2.152 километара и 
обухвата 19 интермодалних терминала и 
12 ранжирних станица.

Успостављање железничких коридора, 
а самим тим и Алпско-западнобалканског, 
важно је како би се обезбедило несметано 
обављање железничког саобраћаја дуж 
коридора, али је њихова примарна улога 
повећање конкурентности међународног 
железничког теретног саобраћаја у одно-
су на друге видове транспорта и промо-
висање кључне улоге железнице у одр-
живом транспортном систему.

Б. Гордић

Потписан Споразум о сарадњи регулаторних 
тела на железничком теретном 
Алпско-западнобалканском коридору

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
• примена модерних дијагностичких си-

стема за одржавање возила и инфра-
структуре; 

• развој система за аутономна железни-
чка возила.

Овогодишњој конференцији, која је 
умногоме била различита од претходних 
због епидемиолошке ситуације, прису-
ствовало је мање учесника, али је зато 
већи део конференције било могуће пра-
тити путем онлајн стриминга. Радови су 
представљени у виду усмених или постер 
презентација, док је један део радова 
такође био представљен онлајн, при 
чему је учесницима било омогућено да 
постављају питања онлајн и да активно 
учествују у дискусији. 

Организациони и програмски одбор  
учинили су огроман напор да се више-
деценијска традиција не прекине и да 
се конференција успешно одржи. За 
следећу годину најављена је 20, јуби-
ларна међународна научностручна конфе-

ренција о железници, а до тада остаје на 
стручњацима из свих институција у желе-
зничком сектору да помно прате актуелна 
дешавања и учествују у унапређењу ре-
шења за многа стручна питања у поје-

диним железничким областима и да то 
квалитетно и стручно представе на овој 
највећој „железничкој позорници“ у Ре-
публици Србији и региону.

Б. Гордић
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Група независних регулатора желе-
зничког тржишта – IRG-Rail одржала 
је први пленарни састанак у 2020. го-
дини путем видео-конференције орга-
низоване у мају ове године, а поводом 
новонастале ситуације изазване па-
ндемијом вируса корона.

Састанку је „присуствовало“ 27 пре-
дставника држава чланица IRG-Rail-а, међу 
којима и представници Регулаторног тела 
Републике Србије: Бранка Недељковић, 
начелник Одељења за регулисање желе-
зничког тржишта, лиценце, права путника 
и заједничке послове; Зорица Радовић, 
руководилац Групе за правне послове и 
регулисање железничког тржишта и Ксе-
нија Дуњић Павловић, самостални саве-
тник за европске интеграције и међунаро-
дну сарадњу.

Најзначајнија тема дневног реда саста-
нка била је криза изазвана вирусом 
COVID-19 и њен утицај на железнички се-
ктор. На иницијативу Сержа Дригмана, 
председавајућег састанка и Марије Тере-
зије Реслер, потпредседавајуће, 19. маја 
усвојена је Изјава која представља до-
принос европских железничких регула-
тора опоравку од кризе изазване ви-
русом корона. 

Иако су железнице током кризе 
COVID-19 наставиле да превозе основну 
робу и путнике, у Изјави се наводи да је 
железнички сектор тешко погођен и да 
ће његов опоравак захтевати улагање 

великих напора. 
Како би подржали и омогућили опоравак 

железничког сектора, регулатори желе-
зничког тржишта обавезали су се на 
прекограничну сарадњу, координацију 
и доследност у административним про-
цесима. На састанку је посебно истакнуто 
да једнострано увођење рестрикције же-
лезничким тржиштима треба да буде само 
привременог карактера.

Железничка регулаторна тела прате тр-
жиште и придржавају се начела пропо-
рционалности и недискриминације, како 
би се успоставио баланс између вандре-

дних мера и потребе да се сачува праведна 
конкуренција на глобалном железничком 
тржишту и једнаки услови у свим видовима 
транспорта.

У закључку Изјаве истиче се да желе-
знички превоз представља кључни 
елемент одрживог опоравка и да ће 
у том циљу железничка регулаторна 
тела наставити да промовишу јасне 
оквире за инвестиције у инфрастру-
ктуру и железнички превоз у складу с 
европским економским и еколошким 
циљевима.

Б. Гордић

Подржати и омогућити 
опоравак железничког сектора

 Усвојена Изјава групе независних регулатора о опоравку од кризе изазване корона вирусом

Дирекција чланица Групе од 2016.

Дирекција за железнице је од 2016. године члан Групе независних регулатора же-
лезничког тржишта – IRG-Rail (Independent Regulators' Group Rail), која је основана 
Меморандумoм о разумевању потписаним 9. јуна 2011. године у Хагу. Меморандум је 
оквир за сарадњу независних регулаторних тела за железницу ради размене искустaва 
и мишљења по кључним питањима која се односе на регулисање и развој конкуренциje 
нa европском железничком тржишту. IRG-Rail остварује и сарадњу с Европском коми-
сијом и њеном Радном групом железничких регулаторних тела.

Циљеви Групе су да промовисањем сарадње, узајамне помоћи и размене информација 
између својих чланова оствари:

-  конзистентан приступ чланицама  европском регулаторном оквиру за железнице;
-  развој најбоље регулаторне праксе у железничком сектору у Европи, како за тере-

тни тако и за путнички превоз железницом;
-  одрживу и ефикасну конкуренцију у пружању услуга теретног и путничког железни-

чког превоза;
-  развој европског унутрашњег железничког тржишта;
-  интересе путника и корисника теретног превоза из земаља чланица;
-  транспарентност у железничком сектору.

МОДЕРНИЗАЦИЈА

Реконструкција железничке станице  за-
вршена је средином августа. Урађена је са-
нација фасаде и крова, комплетно су обно-
вљене две кровне терасе, стављена нова 
хидроизолација, замењена дотрајала сто-
ларија и олуци. Oбновљена је и надстрe-

шница ка перонима, постављени су рефле-
ктори, као и нови громобрани.

Након Сремске Митровице и Шида, же-
лезничка станица у Руми је трећи  станични 
објекат који је у Срему реконструисала 
„Инфраструктура железнице Србије“ у пре-

тходних годину и по дана. Још три сремске 
станице, у Инђији, Старој Пазови и Новој 
Пазови, биће реконструисане у оквиру из-
градње пруге за велике брзине.

Кроз железничку станицу у Руми пролази 
26 путничких возова, који саобраћају на ре-
лацијама Батајница – Шид и Брасина – Ша-
бац – Рума. По важећем реду вожње у сао-
браћај је уведен и директан путнички воз 
између Зворника и Београда, који пролази 
кроз Руму. У робном саобраћају дневно 
кроз станицу Рума пролази и четрдесетак 
теретних железничких композиција.

С. Јочић

Уређена станица у Руми

Запослени из Грађевинског сектора 
„Инфраструктуре железнице Србије“ и 
ЗОП-а "Нови Сад" недавно су завршили ра-
дове на станичним колосецима станице 

Футог, Гајдобра и Каравуково на прузи 
Нови Сад– Богојево – Сомбор. У Футогу је 
током августа извршен ремонт на другом 
и трећем колосеку. Након тога, у станици 
Гајдобра ремонтовани су други и трећи 
колосек, четири скретнице, као и колосек 
у правцу ка Каравукову у дужини од 507 
метара на прузи ван скретничког подручја. 

У близини станице ремонтован је и пружни 
прелаз који се налази на регионалном 
путу Силбаш – Гајдобра – Бачка Паланка. 
После Гајдобре радови су настављени у 

станици Каравуково где су ремонтовани 
други и трећи колосек, а у правцу ка Бо-
гојеву на прузи ван скретничког подручја 
ремонтован је колосек у дужини од 380 
метара. На изласку из станице Каравуково 
у правцу ка Богојеву ремонтован је пружни 
прелаз на локалном путу који је обезбеђен 
саобраћајном сигнализацијом. 

Почетком октобра почели су радови и на 
колосецима у станици Оџаци где ће се ре-
монтовати три станична колосека и седам 
скретница. Ову станицу за отпрему својих 
производа користи Хемијска индустрија 
„Хипол“, која ће након ремонта своје ко-
мпозиције отпремати брже и уз повећан 
ниво безбедности. Радови би требало да 
буду готови до децембра, када ступа на 
снагу нови ред вожње. 

Након завршетка свих ових радова дуж 
целе пруге биће омогућен бржи и безбе-
днији саобраћај уз знатно брже укршта-
вање возова. Осовински притисак ће бити 
подигнут са 16 на 22,5 тоне, а самим тим 
добиће се и већа пропусна моћ пруге. Треба 
напоменути да су ремонти пружних прелаза 
реализовани у сарадњи са локалним само-
управама и путарским предузећима и да 
су сви радови били извођени уз надзор 
запослених из Секције за инфраструктуру 
Нови Сад. 

Ова пруга имаће велики значај јер ће 
представљати алтернативни правац за во-
зове који буду саобраћали ка Суботици и 
даље ка Мађарској и осталим европским 
земљама док буду трајали радови између 
Новог Сада и Суботице.

Ј. Вебер

Ремонтованим колосецима 
брже и безбедније

Радови на прузи Нови Сад – Богојево – Сомбор
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ИЗЛОЖБА

Изложба под називом „На колосецима 
прошлости“ резултат је заједничког рада 
запослених у Медија центру „Железница 
Србије“ ад и Железничког музеја и 
отворена је 23. октобра 2020. године у 
Галерији Железничког музеја, поводом 
прославе седамдесет година постојања 
ове установе културе. Железнички  музеј 
је техничко-историјски музеј у саставу 
„Железница Србије“ ад, чија је основна 
делатност да прикупља, сређује, одр-
жава, чува и излаже предмете и писане 
историјске изворе који сведоче о настанку 
и развоју железнице, како у Србији, тако 
и на простору некадашње Југославије. 
Као једна од најстаријих културних 
институција које се баве историјом те-
хничке културе на читавом Балкану, 
овај музеј, представљајући јавности те-
хничка културна добра као део богатог 
националног наслеђа, популарише желе-
знички саобраћај, али и подиже свест о 
томе да је неопходно заштитити сваки де-
лић железничке историје, настојећи да на 
тај начин националну баштину чува, али и 
развија.

Присетимо се оних који 
су све започели

Железнички музеј у Београду је основан 
фебруара месеца давне 1950. године и, у то 
доба, био је једини музеј на тлу тадашње 
ФНРЈ који се бавио железничким наслеђем, 
али и други техничко-историјски музеј у 
Србији. Одлуку о оснивању Музеја, 1. фе-
бруара 1950. године,  потписао је министар 
саобраћаја ФНРЈ, Тодор Вујасиновић, уз 

сагласност Родољуба Чолаковића, тада-
шњег министра за културу ФНРЈ.

Први управник музеја  био је Драгољуб 
Јанковић, а прву сталну поставку под 
називом „Кроз историју југословенских 
железница“, Музеј је добио 30. априла 1953. 
године. Првог кустоса, Железнички музеј 
добија тек 1959. године и то је био Миодраг 
Хаџи Ристић, који је поставио основе 
исправне музеолошке обраде предмета.

Како је настајала изложба

Фонд Железничког музеја чини преко 
3.500 предмета распоређених у четири 
основне збирке: Техничку, Историјску, 
Уметничку и Збирку примењене уметно-
сти. У Архивском одељењу Музеја се чу-
ва око 400 дужних метара грађе, као и 
преко 40.000 негатива и фотографија који 

сведоче о прошлости наших железница. 
Осим тога, ту је и библиотека са 10.000 на-

слова и 1.250 јединица периодике.
Било је изузетно тешко одабрати пре-

дмете који ће бити изложени, како би 
на најбољи начин било представљено 
свеколико богатство које је прикупљано 
читавих седам деценија. Седамдесет го-

дина рада кустоса, архивиста и библио-
текара на прикупљању и проучавању, 
готово читав век пажљивог чувања, ва-
љало је представити кроз слику, предмет 
и реч, на ограниченом простору музејске 

„На колосецима прошлости“
 Отворена изложба поводом обележавања седам деценија Железничког музеја

Ова година је година двоструког 
јубилеја Железничког музеја. Навршило 
се седамдесет година од оснивања 
Музеја у Београду и тридесет година од 
почетка рада Одељења узаних пруга у 
Пожеги.

Tим који је учествовао у припреми изложбе са извршном директорком Светланом Јелић - Бурић

ИЗЛОЖБА
галерије. Ово није изложба о историји 
железнице или неког њеног сегмента, 
ово је својеврстан споменик свима 
онима који су ту били пре нас и који су, 
својим знањем и залагањем, сачували 
нашу баштину. Изложба „На колосецима 
прошлости“ је прича о једном музеју – 
нашем музеју.

Прича о Музеју

На изложби „На колосецима прошлости“ 
приказан је настанак и развој Железничког 
музеја од првих идеја о оснивању триде-
сетих година ХХ века до данашњих 
дана. Посетиоци могу видети новинске 
чланке из међуратног периода који го-
воре о ентузијазму визионара тог доба, 
оригиналне плакате и фотографије, као 
и предмете са изложбе „100 година же-
лезница у Југославији“ из 1949. године која 
представља камен темељац Железничког 
музеја.

Ту су фотографије оснивача, ентузијаста 
који су својим залагањем утрли пут ства-
рању прве сталне поставке и отварању 
Музеја за публику. Изложена су и призна-
ња и одликовања, попут Ордена заслуга 
за народ са сребрном звездом, које је 
Железнички музеј добио током седам 
деценија постојања.

Изложена су оригинална документа из 
Архивског одељења, попут Облигације 
отоманске империје, реда вожње дворског 
воза којим је Франц Фердинанд допуто-
вао у Сарајево, оригинални планови локо-
мотива и железничких кола, технички 
нацрти алата... Нарочиту пажњу плене 
фотографије из фонда Архивског одељења, 
посебно сведочанства о градњи пруге 
Београд–Ниш, које је израдио дворски 
фотограф Лазар Лецтер, као и фотографије 
настале у студију браће Манаки на којима 

се могу видети значајне личности из наше 
прошлости.

Техничка збирка је представљена фо-
тографијама локомотива нормалног коло-
сека које припадају музејском фонду, а 
које су изложене као спомен-обележја 

широм Србије. Ту су и локомотивске и 
колске таблице, вешто укомпоноване са 
предметима који припадају другим зби-
ркама, а које причају причу о посебним 
возовима, попут дворског воза и Оријент 
експреса, али и другим возовима који су 
тутњали нашим пругама. Ту су и разне 
врсте светиљки, коришћених на нашим 
железницама, као и различите алатке.

Нарочита пажња је дата свима познатом 
„Плавом возу“ који је представљен кроз 
оригинални грб СФРЈ, који је, некада, кра-
сио локомотиву овог воза, и оригиналних 
редова вожње, укључујући и онај који 
сведочи о посети краљице Елизабете II 
Југославији.

Историјска збирка је представљена кроз 
свилену заставу винковачког Удружења 
ложача, са представом Огњене Марије – 
заштитнице ложача. Ту су и неки од пехара 
које су железнички спортски клубови осво-
јили на међународним такмичењима.

Посетиоцима ће свакако бити зани-
мљиво да виде оригиналну капу шефа 
станице на јапанским железницама, као и 
железничке карте из различитих земаља, 
попут Русије, Ирана, Јапана...

Ту су и стари редови вожње, различити 
правилници, старе књиге из библиотечког 
фонда. Уметничку збирку представљају 
слике значајних аутора које никада нису 
излагане, попут дела Васе Поморишца и 
Емануела Видовића.

Делић Пожеге у Београду

Ни Одељење узаних пруга у Пожеги није 
заборављено. Изложене су фотографије и 
произвођачка таблица локомотиве „Рама“ 
за коју се сматра да је довукла први воз 
у Сарајево. Београђани имају прилику 
да виде и фотографију локомотиве „Ми-

лан“, прве локомотиве која је грађена у 
Краљевини Србији 1882. године, а која но-
си име краља Милана Обреновића. 

Представљена је и локомотива „Ко-
столац“, коришћена на пругама Солунског 
фронта, која је 2018. године била изложена 

у далеком Паризу на изложби поводом 
обележавања стогодишњице завршетка 
Великог рата и која је једна од две сачуване 
локомотиве типа Пешо- Бурдон у читавом 
свету.

Осим поменутих локомотива које чине 
можда најзначајније предмете читавог 

музејског фонда, приказана су и салон-
кола Франца Јозефа, којима је овај владар 
путовао у Осијек. Ту су и најстарија сачувана 
путничка кола у региону, јединствени тип 
кола – кола четвртог разреда произведена 
1885. године, која су саобраћала босанско-
херцеговачким пругама.

Можда ће овај фрагмент Одељења 
узаног колосека приказан на изложби 
подстаћи некога да отпутује до Пожеге и 
ужива у том јединственом железничком 
парку.

Изложба ће трајати до средине де-
цембра, а посетиоци је могу видети 
сваког радног дана од 9 до 15 часова, 
уз поштовање свих епидемиолошких 
мера.

И. Јовичић Ћурчић

Прва монографија

Монографија „70 година Железничког 
музеја – На колосецима прошлости“ 
јесте прва публикација тог типа 
написана о овој важној установи која 
чува спомен на настанак и развој 
железнице на нашим просторима. Кроз 
монографију, представљен је настанак 
Железничког музеја и његов рад од самих 
почетака до данашњих дана. 

Посебно су представљене четири 
основне збирке: Техничка, Историјска, 
Уметничка и Збирка примењене уме-
тности, као и Архивско одељење, биб-
лиотека и Галерија. Нарочито поглавље 
посвећено је Одељењу узаних пруга у 
Пожеги – „музеју на отвореном“, које је, 
априла месеца ове године обележило 
тридесет година постојања.
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ИНТЕРВЈУ

Седам деценија рада најстарије 
високошколске 
установе у области саобраћајног 
инжењерства у југоисточној Европи

Проф. др Небојша Бојовић, декан Саобраћајног факултета
У сусрет јубилеју Саобраћајног факултета

Пруга: Приближавамо се великом јубилеју Саобраћајног фа-
култета – седамдесетогодишњици постојања и рада ове, по 
много чему, јединствене високошколске установе у Србији. 
Како бисте укратко приказали развојни пут Факултета, 
тј. које је све фазе он морао да прође да би постао оно што 
данас јесте – најстарија и најважнија високообразовна 
институција у области саобраћајног инжењерства у читавој 
Југоисточној Европи?

У време када је Саобраћајни факултет у Београду први 
пут отворио врата студентима превозна средства попут ауто-
мобила, авиона, брода, воза изазивала су посебно узбуђење. 
Долазак поштара био је посебна пригода у сваком дому а 
разговор телефоном велика привилегија. И седам деценија 
касније живимо и радимо у времену невероватне мобилности 
и прогресу који нам доноси иста таква узбуђења као и нашим 
прецима пре 70 година. Ми смо генерација која ужива у благо-
детима достигнућа која су у данима настанка Саобраћајног 
факултета били део научно фантастичних романа: интернет, 
роботизована возила, паметни градови, дигитализоване сао-
браћајнице.

Србија се убраја у ред земаља које су прве препознале 
значај саобраћаја као научне дисциплине коју треба изучавати 
са посебном пажњом. Идеја оснивача ове установе да сао-
браћај захтева посебну академску установу фокусирану само 
на ту струку била је пионирска и визионарска. О томе најбоље 
говори друштвени значај и брзина развоја саобраћаја данас. 
Једнако говори и чињеница да потреба за саобраћајним 
инжењерима непрестано расте, интересовање за студирање 
на Саобраћајном факултету је велико, а наши бивши и сада-
шњи студенти и наставници уважени су чланови домаће и 
међународне научне и пословне заједнице.

Пруга: Који бисте моменат (или моменте)  из богате исто-
рије Саобраћајног факултета истакли као најзначајнији и 
најважнији?

Само оснивање Саобраћајног факултета је пре 70 година 
био чин људи који су имали јасну визију какве ће бити потребе 
друштва у деценијама које долазе. У то време то је била 
радикална и на почетку не сасвим прихваћена идеја. Па је 
свакако то један од кључних момената у историји ове установе. 
И моменат када је Факултет добио свој дом у тада модерној 
згради на Вождовцу, може се рећи да је Саобраћајни факултет 
стекао у потпуности свој идентитет и форму.

Пруга: Саобраћајни факултет је основан како би био уста-
нова која школује најбоље саобраћајне инжењере у земљи 
и региону, с циљем да буде препознат као један од најбољих 
саобраћајних факултета у свету. Колико сте до сада успели 
у томе?

Са поносом могу да потврдим да Саобраћајни факултет 
у Београду јесте место где инжењери стичу корпус знања 
и вештина на нивоу најеминентијих европских и светских 
техничких факулета чији је фокус рада на саобраћају. Повратне 
информације које добијамо из привреде и научне заједнице, 
као и чињенице да наши студенти релативно брзо добијају 
запослење и у земљи и у иностранству показује да  још увек 
као „производ“ имамо квалитетног саобраћајног инжењера. 

Пруга: Реформа у области високог образовања заснована 
је на принципима Болоњске декларације. Како су у односу на 
Декларацију организоване студије на Саобраћајном факу-
лтету?    

Прихватањем система лако препознатљивих и упоредивих 
степена студије на Саобраћајном факултету су организоване 
и акредитоване као основне академске студије где студенти 
завршетком стичу 240 ЕСПБ, завршетком мастер академских 
студија стичу 60 ЕСПБ. Тиме студенти завршавају први циклус 
по Болоњској декларацији.

Други циклус јесу Докторске академске студије, где 
студенти одбраном докторске дисертације стичу 180 ЕСПБ.

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду у новембру обележава седамдесетогоди-
шњицу рада. О историјату, организацији наставе, успесима и постигнућима студената, али и 
наставног особља говори ексклузивно за лист „Пруга“ декан Саобраћајног факултета, 
проф. др Небојша Бојовић.

ИНТЕРВЈУ
Унапређивањем мобилности студената дајемо прилику 

студентима из других земаља за учење и омогућавамо им 
приступ студирању. Тако нам студенти долазе са Политехничког 
факултета из Барија, Техничког Универзитета из Софије и 
многих других земаља.

И даље унапређујемо циљеве Болоњске декларације како 
бисмо успоставили сарадњу са међуевропским земљама осигу-
равајући квалитет ради развијања упоредивих критеријума.

Пруга: Како је организован научноистраживачки рад и са 
којим другим високошколским, научним, државним и при-
вредним домаћим и међународним институцијама сарађује 
Саобраћајни факултет? У том контексту, како оцењујете 
сарадњу са железничким сектором у Србији?

Научноистраживачки рад је организован првенствено кроз 
рад катедри као основних научноистраживачких јединица на 
Факултету. Те катедре се удружују у здружене катедре или као 
такве припадају одређеним одсецима. А све катедре су уједно 
и део тзв. Института саобраћајног факултета. Основна функција 
и улога Института јесте да олакша рад катедри кроз решавање 
тренутних и дугорочних захтева који се испостављају према 
Саобраћајном факултету у научноистраживачкој делатности. 

Ту се првенствено мисли на учествовање и на орга-
низовање међународних и домаћих конференција, сарадњу 
са другим научноистраживачким институцијама, сарадњу са 
привредом и међународну сарадњу кроз различите обли-
ке. Углавном највише сарађујемо са сродним и техничко-
технолошким научноистраживачким институцијама, али и са 
свим другим са којима постоји потреба и заједнички интерес 
у развоју, заједнички пројекти итд. У сваком случају, сара-
дња је на различитим пољима, јер Саобраћајни факултет у 
оквиру својих научноистраживачких активности реализује и 
студије и пројекте које су неопходни привреди у Републици 
Србији у јавном и приватном сектору, где се могу издвојити 
министарства, секретаријати, агенције, транспортне компаније, 
итд. 

Сарадња са железничким сектором је задовољавајућа и 
одвија се у оквиру договореног Меморандумa о сарадњи,  а 

првенствено кроз студентске праксе. Могућности, а са тим 
и обавеза, приближавања и заједничког рада  факултета и 
саобраћајне привреде један су од приоритета у наредном 
периоду. То се постиже пружањем практичних знања кроз  
савремене програме, интензивнијом и  садржајнијом студе-
нтском праксом која треба да обухвати све елементе сло-
женог (железничког) транспортног система, као и већим 
укључивањем  Института СФ у изради стратешких и развојних 
(железничких) студија и пројеката.   

Пруга: Саобраћајни факултет већ дуго година учествује 
у различитим домаћим и међународним пројектима. Које 
пројекте бисте издвојили као најважније?

Вероватно најзначајнији међународни пројекти у којима 
Саобраћајни факултет учествује јесу они у оквиру програма 
ЕУ „Хоризонт 2020“. Саобраћајни факултет од свих академских 
установа у Србији годинама има највећи број таквих пројеката 
где раме уз раме са најпрестижнијим европским факултетима 
и институтима решава неке од најважнијих саобраћајних 
проблема и потреба Старог континента.
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У Завод за здравствену заштиту радника 
“Железнице Србије”, поново је ангажовао 
30 посто својих запослених на збрињавању 
пацијената оболелих од корона вируса 
у привременој болници у Београдској 
арени.

Према речима прим. др Влада Батно-
жића, директора ове здравствене уста-
нове и једног од координатора у Београ-
дској арени, тренутно се лечи (у моменту 
закључења овог броја, прим. аут.)  237 па-

цијената.  Од овог броја 88 је жена и 149 
мушкараца. Најмлађи пацијент има 20, а 
најстарији 88 година.  

– Арена се брзо пуни, а пацијенти су 
углавном са тешком клиничком сликом 

и имају једностране или обостране упа-
ле плућа. Овде пацијенти примају исту 
терапију за корона вирус као и на Инфе-
ктивној клиници, каже прим. др Владо 
Батножић и додаје, да је око 200 болесника 
на кисеоничкој терапији.

 Др Батножић истиче да је привремена 
болница Београдска арена од Министа-
рства здравља добила три респиратора 
који за сада нису прикључени, али ако буде 
потребно и то ће се ставити у функцију.  

– Арена која има капацитет 510 места, 
брзо се пуни. У овом таласу клиничка 
слика пацијената је много тежа у односу 
на претходни период, па нам сада при-
стижу знатно тежи пацијенти. Млади, 
који су збринути код нас, углавном су се 
заразили на приватним журкама и разним 
прославама. Зато апелујем на све грађане 
да носе маске, одржавају растојање и да 
се придржавају свих осталих прописаних 
мера Кризног штаба, саветује др Батно-
жић.

Медицински координатор привремене 
болнице др Батножић рекао је за наш 
лист „Пруга“  да се у партеру налази 360 
лежајева, а на трећој етажи, где су биле 
ВИП ложе, 150 лежајева.

– Арена је додатно опремљена, па имамо 
и централни развод кисеоника, тако да 
могу да буду прикључени и респиратори. 
Иначе, ова привремена болница је пла-
нирана за пацијенте са средњом и средње 
тешком клиничком сликом, којима је по-
требна кисеоничка терапија. О оболели-

ма се брине и медицинско особље из 15 
здравствених установа, објашњава др 
Батножић.

Ова привремена ковид болница има, 
такође, собе на галерији које су углавном  
двокреветне, са купатилима, кухињицом 
и телевизором. У партеру има 40 боксова 
са по девет лежајева и заједничким ку-
патилом.

– Арена је потпуно опремљена дија-
гностичким апаратима, тако да се оба-

вљају све потребне лабораторијске 
анализе, снимање плућа и срца, чиме је 
олакшан рад  медицинског особља са па-
цијентима. Овде радимо у три смене, а у 
свакој ради по 30 лекара и 30 медицинских 
сестара, каже др Батножић.

 А. Стојковић

Пруга: Каква је улога Института Саобраћајног факултета 
данас?

Институт Саобраћајног факултета  данас представља вр-
хунску, водећу, национално, регионално и међународно 
признату интердисциплинарну истраживачку организацију 
у саставу Универзитета у Београду – Саобраћајног факултета. 
Институт је првенствено оријентисан на решавање проблема 
из свих видова саобраћаја, транспорта, безбедности сао-
браћаја, логистике и комуникација. Основни циљеви Инсти-
тута су да промовише примењена истраживања, нове 
методологије и технологије и да уз учешће еминентних 
експерата дође до оптималних решења за потребе својих 
клијената. Клијенти Института су најчешће правна лица 
у земљи и иностранству, привреда, министарства, итд., 
практичо и јавни и приватни сектор. Институт има највиши 
ниво образованог професионалног кадра који се афирмисао 
у решавању проблема из матичних области у земљи и 
иностранству, за потребе државних институција и привреде. 
Састав истраживачког особља и активности базиране су 
на нормативним актима Института. Институт са својим 
окружењем, људским и техничким ресурсима, дугогодишњим 
искуством и референцама обезбеђује својим клијентима 
врхунска интердисциплинарна експертна решења из области 
саобраћаја, транспорта, логистике и комуникација. Богато 
искуство се огледа кроз научноистраживачке активности.

Пруга: Саобраћајни факултет у оквиру научноистражи-
вачке делатности учествује као организатор бројних ме-
ђународних и домаћих конференција, семинара, скупова. Које 
бисте од њих издвојили као најзначајније?

Факултет јесте домаћин и организатор неких од нај-
важнијих интернационалних и домаћих скупова везаних за 
саобраћајну науку и индустрију. То су скупови на којима се су-
срећу пословна и научна заједница, законодавци, синдикални 
представници и студенти. Трудимо се да перманентно уна-
пређујемо развој свих области саобраћаја, отворимо сва важна 
питања и омогућимо свима поглед у будућност. Посебно су 
нам важни скупови који омогућавају нашим студентима да се 
упознају са потенцијалним послодавцима и пословном окру-
жењу које их очекује након стицања дипломе.

Пруга: Током седамдесет година постојања колико је сао-
браћајних инжењера одшколовао Саобраћајни факултет, 
колико магистара и доктора наука?

За 70 година рада Саобраћајни факултет је одшколовао 
8.183 дипломираних инжењера саобраћаја, 1.177 мастер инже-
њер саобраћаја, 270 магистара саобраћаја и 200 доктора 
техничких наука. Данас на девет модула основних академских 
студија, 11 модула мастер академских студија и на докторским 
академским студијама 2.210 студената стиче научна и стручна 
знања у области друмског, железничког, водног, ваздушног, 
поштанског, телекомуникационог саобраћаја и логистике.

Пруга:  Познато је да су студенти Саобраћајног факулте-
та веома успешни у међународним активностима и 
веома признати у области саобраћаја у међународним 
институцијама. Како припремате студенте за нове 
пословне изазове и подухвате и коју им поруку као декан 
шаљете у моменту када завршавају студије?

Није важно само имати академска и практична знања. Врло 
је важно развијати дух толеранције, осећање припадања гло-
балном свету, разумевање за разлике, подстицати социјалну 
кохезију и свест да постоје и они који су другачијих особина 
и карактеристика. Лично бих волео да одавде изађу спремни 
да се боре са проблемима, да понесу у себи дух прегалаштва, 
честитости и поштовања према другима.

Пруга:  Будући да су завршени уписни рокови, колико је ове 
године уписано студената и за који смер је владало највеће 
интересовање?

И ове године, као и претходних, интересовање за упис на 
Саобраћајни факултет било је изузетно велико, па су сви сме-
рови попуњени. У питању су млади људи који су у ранијем 
образовању већ показали врхунске резултате и који имају 
добре претпоставке да из ове установе изађу као одлични 
инжењери.

Пруга:  С обзиром на то да смо и даље суочени са пандемијом 
корона вируса, како је Саобраћајни факултет организовао 
почетак наставе за бруцоше, односно студенте осталих 
година, као и полагање испита?

Саобраћајни факултет се у потпуности придржава пре-
порука и инструкција Кризног штаба и Београдског униве-
рзитета. Већ на почетку пандемије мењали смо начин рада у 
складу са епидемиолошком ситуацијом и техничким могу-
ћностима и преселили велики део активности на дигиталне 
платформе.

Ова школска година одвијаће се по хирбидном моделу који 
комбинује рад уживо уз придржавање свих епидемиолошких 
мера са дигиталним платформама.

Пруга: За крај, да ли сматрате да је овакав вид наставе, 
студирања, донекле наметнут епидемиолошким условима, 
само корак даље у модернизацији и унапређењу наставе 
каква одавно постоји на многим универзитетима у свету?

Јасно је да је епидемија убрзала процес преласка на 
онлајн наставу и показала све предности и мане таквог 
начина рада. Мислим да смо закорачили ка хибридном начину 
рада који комбинује оба модела, а да су потребне даље и 
опсежније припреме за прелазак на студирање на даљину које 
подразумева све фазе рада без физичког присуства студената. 
Тај процес треба обавити пажљиво уз пуно разумевање свих 
могућности и препрека, очување и унапређење квалитета 
наставе.

Биљана Гордић

ИНТЕРВЈУ ЖЕЛЕЗНИЧКО ЗДРАВСТВО

Носите маске!

Признање

Подсећамо да је од 29. марта до 
4. јуна, медицинско особље Завода 
за здравствену заштиту радника 
“Железнице Србије”, заједно са при-
падницима Министарства одбране и 
Војске Србије, било ангажовано у првој 
привременој болници на Београдском 
сајму, на збрињавању лакше оболелих 
пацијената од корона вируса. 

Пуних седамдесет дана 198 лекара 
и медицинара из Завода бринуло је о 
здрављу око 1.300 пацијената, тада 
највеће привремене болнице овог типа 
на Балкану.

За максимално професионалан, по-
жртвован и несебичан рад у веома 
тешким условима добили су признање 
тадашњег министра одбране Репу-
блике Србије, Александра Вулина 11. 
јуна поводом затварања болнице на 
Београдском сајму.

Директор Завода за здравствену заштиту радника “Железнице 
Србије” прим. др Владо Батножић
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Београд Центар – станица налик онима у великим светским метрополама
Био је сунчан дан, негде почетком ове јесени, када је екипа 

„Пруге“ посетила станицу Београд Центар. Станица налик на оне 
које виђамо у филмовима је и поред грађевинских радова који се 
обављају у непосредној близини изузетно чиста. На сваком перону 
електронска табла са обавештењем о поласку возова и станични 
часовник великих димензија. С правом можемо рећи да углачане 
подне и зидне облоге блистају. На четвртом колосеку постављен 
је воз „Штадлер“ који чека своје време по реду вожње да крене пут 
Ваљева.

Трећи колосек је резервисан за БГ воз. На 
перону путници, неки на уредним, новим 
клупама, неки наслоњени на стубове. Чека 
се воз који ће их одвести до Земуна.

Шефа станице Београд Центар, Горана Максића, налазимо у станичној подстаници у којој су, сада, смештене 
све службе. Наилазимо на љубазан пријем. Каже нам да, дневно, кроз станицу пролази 21 пар путничких возова, 
будући да, због радова, воз за Загреб, једини међународни воз који полази са станице, не саобраћа.

Осим путничких, кроз станицу пролази и 46 возова БГ воза и то на сат времена ван шпица, а на тридесет 
минута у шпицу, у смеру Овча – Батајница, Овча – Центар и Овча – Земун и обратно. 

Отправници Београд Центра регулишу и Карађорђев парк
У станици, „Инфраструктура железница Србије“ ад има по три отпра-

ника у смени. Један регулише спољни, други унутарњи саобраћај, а један 
је оператер на АВИС-у (аудио-визуелни информациони систем).  Ови 
отправници задужени су за станице Београд Центар и Карађорђев парк.

Ту је и служба задужена за видео-надзор која покрива обе станице 
помоћу 135 камера. Један диспечер у смени, који припада Центру за 
безбедност, стара се да ништа што се дешава не прође незапажено.

У истој згради налази се и одсек БГ воза, одакле се регулише саобраћај 
градске железнице.

Иако је атмосфера радна, осећа се пословично желе-
зничко заједништво и колегијалност. Ради се, али са осме-
хом и уз примерене шале. Иако је технологија напредова-
ла, железничка срца нису отврднула.

Путешествије по Београду
Од Карађорђевог парка до Тошиног бунара

Давне 1881, две локомотиве предузимача Соареа, ангажованог на земљаним радовима 
изградње београдске станице су, са места иза Вајфертове пиваре, данашњег Прокопа, 
превозиле земљу за насипање терена на којем се градила станица. Биле су то прве 
локомотиве икада виђене у Београду. Тај податак личи на пророчанство из неког романа 
епске фантастике – предсказање да ће се, баш на том месту, једнога дана изградити нова 
станица.

Стварно је тако и било. После више година мукотрпног рада, године 1984, 15. септембра, 
у склопу прославе стоте годишњице прве српске пруге, са „Прокопа“ је пошао први воз 
пут Руме. Наравно, да би ово место постало главна станица, било је потребно обавити 
капиталне радове – реконструисати читав београдски чвор, изградити тунеле и 
мостове.

Станица Београд Центар 
је блиставо чиста. Хигијену 
простора од укупно 25000 
квадратних метара маши-
нски одржава само један 
човек уз помоћ неколицине 
инвалида рада задужених 
за уклањање отпадака. Ова 
„екипа“ стара се о хигијени 
Београд центра и Карађо-
рђевог парка.

 Душица Вукас, отправница возова 

РЕПОРТАЖА

Запослено 
четрнаесторо младих

 „Србија Карго“

Четрнаесторо младих примљено је у 
стални радни однос у компанији „Србија 
Карго“ и то на место возовође запослено 
је троје кандидата, на радно место мане-
вриста два кандидата, затим троје прегле-
дача кола и шест машиновођа – техничара 
вуче. На једно место возовође запослена 
је – девојка.

Уговоре о раду новозапосленима уру-
чили су, 30. октобра, директор Сектора 
за ВВ и ТКП Саша Томић и директор 
Сектора за саобраћај и транспорт Же-

љко Тадић, без свечане церемоније како 
је то иначе обичај у овој компанији, због 
поштовања препорука Кризног штаба.

Директори су младим колегама поручили 
да се од њих очекује да буду професиона-
лци и да најбољи начин представљају своју 
компанију и своју струку. Они су нагласили 
и да са запослењем ових младих људи и 
запослењем подмлатка у протеклом пе-
риоду доказујемо да железница има бу-
дућност, а да ће држава стварати услове 
да се она и даље развија. 

На конкурс за ова радна места 
пријавио се велики број кандидата, што 
само показује да је железница и даље 
веома интересантна и атрактивна. 

За већину кандидата који потичу из 
породице железничара посао у “Србија 
Каргу” представља остварење сна, јер 
ће тако наставити породичну традици-
ју – јер бити железничар значи имати 
прошлост и будућност.

Б. Гордић

КАДРОВИ

• Тринаесторица младића и једна девојка 
ново "појачање" "Србија Карга" • Посао 
на железници потомака железничара - 
остварење сна.

Готово свакодневно прочитамо вест да је некога прегазио воз. Најчешће се 
несрећа деси на отвореној прузи приликом претрчавања колосека. Дешава се и 
да родитељи, чекајући воз, пуштају децу да скакућу са перона на колосек.

Екипа „Пруге“ је, обилазећи објекте у Београду, у року од свега пола сата 
снимила више путника како прелазе колосеке, не мислећи да тиме доводе 
своје животе у опасност. Тренутак непажње и ето несреће. А прописи постоје 
и добро су познати свима, не само железничарима. По прузи смеју да се крећу 
искључиво запослени који имају положен испит о безбедности и нико други.

Ретко ко се пита како се машиновође осећају после „гажења“. Иако не сносе законску одговорност, осећају грижу савести и кривицу 
због губитка људских живота. Машиновође су људи, имају осећања као и сви ми. После несреће, неретко месецима нису у стању да 
уђу у управљачницу. Неки то више никада не могу, па, уместо посла који воле и знају да раде, обављају неке друге делатности.

Као што не прелазимо улицу мимо пешачког прелаза, као што не претрчавамо ауто пут, тако не би требало ни да прелазимо 
пругу ван обезбеђених места. Колосеци нису шеталишта, а воз није играчка. И, што је најбитније, у управљачници те локомотиве 
која вуче воз седи људско биће. Мислите о томе!

И. Јовичић Ћурчић

Неодговорност путника



22 23Октобар 2020.Октобар 2020. www.zeleznicesrbije.com www.zeleznicesrbije.com

 Теретни саобраћај
Од 28. септембра, казује нам Горан Максић, почели су радови 

на замени три скретнице у Батајници ка Сурчину, па се теретни 

саобраћај, током ноћи, преусмерава преко Београд Центра и 
Карађорђевог парка. Дешава се да, у једној ноћи, прође и по 21 
теретни воз, тачније да отправници Београд Центра регулишу и 
теретни саобраћај. 

Кроз сам Београд Центар, у смеру ка Шиду, прође један или 
два теретна воза, а највећа фреквенција теретног саобраћаја 
одвија се преко распутнице Карађорђев парк у смеру ка Реснику. 

Нови Београд
Када је, 1970. ова станица изграђена, била је највећи објекат у 

земљи изграђен од бетона. Станица је грађена у склопу пројекта 

електрификације и модернизације, када је укинута дотадашња 
станица у центру Земуна, а Земун, са мостом на Сави, повезан 
новом, 7 километара дугом деоницом. Радови су трајали од 1968. 
године и тада је изграђена ова петоколосечна станица, дуга 475 
метара и широка 57 метара, која се налази изнад саобраћајнице 
намењене друмском саобраћају. До станице се долази уз сте-
пенице у непосредној близини трамвајског стајалишта и Отво-
реног тржног центра.

Излазимо из воза. На перону нас дочекује 
шеф станице Нови Београд Љубо Михајловић, 
задужен за ову станицу и стајалиште Тошин 
бунар. И ова станица је чиста и уредна. Љубо 
нам каже да је за одржавање хигијене задужен 
један од скретничара који чисти читавих 475 
метара ове станице, као и стајалиште Тошин 
бунар. Како је станица врло фреквентна, а у 
близини се налази и Отворени тржни центар, 
схватамо колико је посао на одржавању чи-
стоће мукотрпан.

Радови у станици Београд Центар и даље трају. Шеф станице 
Горан Максић каже да је у току пројекат доградње на коти 
105. Завршава се горња плоча која ће наткривати планирани 
први и други колосек. Плоча на коти 105 протезаће се до зграде 
станичне подстанице у којој су данас смештене све службе. 

Потом ће бити постављена два колосека и један перон, те ће 
станица имати укупно десет колосека. Пројекат наткривања 
поверен је  предузећу „Elita Cop“. По речима Горана Максића, на 
плочи се планира градња станичне зграде, тржног центра и 
гараже.

РЕПОРТАЖА

Радови на уређивању станице
И овде су грађевински радови у току. У склопу 

изградње и реконструкције пруге Београд – Буди-
мпешта, станица Нови Београд је на трећем и 
четвртом перону добила нове, модерне надстре-
шнице са параванима од млечног стакла. Унутар 
„сепареа“, налазе се лепо дизајниране клупе. По-
стављен је и нови разглас преко којег ће путници 
бити обавештавани о приспећу и поласку возова. 
Шеф станице нам каже да ће слично бити уређени и 
преостали перони.

Стајалиште Тошин бунар
Можда је највећи грађевински подухват у склопу градње део-

нице Земун – Нови Београд – мост на Сави 1968–1970. године била 
изградња тунела Бежанијска коса. Мало је познат податак да је тунел 
грађен као ров, који је, касније, засвођен и прекривен земљом. За 
изградњу зидова и свода тунела коришћен је армирани бетон.

Стајалиште је смештено на самом улазу у тунел, на мостовској 
конструкцији изнад Улице Тошин бунар. До два перона се стиже 
преко степеништа.

Овде као да је време стало. Један колосек је, због радова на 
изградњи пруге за велике брзине затворен, па се саобраћај 
у оба смера одвија преко једног колосека. На овом месту се 
заустављају само путнички, као и возови градске железнице. 
Бројни путници са нестрпљењем чекају воз који ће их превести 
до Земуна или Батајнице. Плаво обојена кућица чувара тунела 
обрасла је лозом.

Међу путницима је и млада жена са два дечачића. Седе на 
клупи. Каже нам да нигде не путују, али да свакодневно долазе 

на стајалиште како би малишани гледали возове. Ко зна, можда смо 
срели наше будуће колеге.

И ово стајалиште је уређено. Биће померено стотинак метара у 
смеру ка Новом Београду, где су већ постављене надстрешнице са 
стакленим параванима и клупе.

И. И. Јовичић Ћурчић,
Д. Д. Милошевић,

фото: А. Пфићер

Из воза излазимо на станици Карађорђев парк. Гужва је. Река људи излази из воза и иде ка степеништу. На другом перону, велики 
број путника чека воз из Овче.

РЕПОРТАЖА
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Станица Панчево главна већ више од 
годину дана једна је од најпрометнијих 
станица на српским пругама. Због извођења 
инфраструктурних радова на прузи Стара 
Пазова – Инђија – Нови Сад  теретни 
саобраћај је измештен на алтернативни 
правац преко Панчева – Орловата и Ти-
тела. Због великог броја теретних компо-
зиција и ради боље пропусне моћи пруге 
до даљег је обустављен сав путнички сао-
браћај на релацији Зрењанин – Нови Сад 
и Зрењанин – Панчево. На овакав потез 
железничке компаније су се одлучиле због 
великог броја теретних возова који долазе 
из правца Новог Сада и Суботице. Поједине 
теретне композиције иду у „сноповима“, то 
јест по неколико теретних возова један за 
другим у одређеном интервалу. Уколико 
има појединачних возова ван "снопова", 
они редовно саобраћају у складу са сао-
браћајном ситуацијом и пропусном моћи 
пруге. За 24 сата кроз станицу  у просеку 
прође око 80 возова, што транзитних, 
што за потребе панчевачке привреде. На 
правцу ка Зрењанину и Кикинди у току 
24 сата у просеку буде 2-3 пара возова, на 
правцу ка Вршцу 3 до 4 пара, за панчевачку 
Рафинерију  3-4 пара, док за потребе Луке 
Дунав у току дана буде у просеку два пара 
теретних композиција. Остале композиције 
саобраћају ка станици Београд ранжирна 
станица, односно ка Новом Саду.

Поред возова које превози  “Србија Карго”, 
овом трасом иду и композиције које сао-

браћају у организацији још седам приватних 
оператера. Канцеларија оперативне слу-
жбе у овој станици умногоме помаже да 
се саобраћај у новонасталим условима 
одвија према предвиђеној динамици и 
организацији. Саобраћајно особље ста-
нице Панчево главна успешно спроводи 
организацију саобраћаја, али су уједно суо-
чени и са неким потешкоћама. Извршно 

саобраћајно особље има проблема са 
појединим сметњама на сигнално-си-
гурносним и електроуређајима, који 
су проузроковани крађом каблова и 
електропостројења на траси пруге ка 
Овчи, на делу пруге од Тамишког моста 
до пружног прелаза у Панчевачком риту. 

Железничари признају да им није лако, али 
су сви сагласни у једном, а то је да се посао 
мора одрадити по правилу службе и да 
возови што пре морају бити отпремљени. 
Ремонт пруге од Качарева ка Орловату на 
зрењанинској прузи је практично готов 
и ускоро се очекује да на целој деоници 
пруга буде оспособљена за саобраћај 
са већим осовинским притиском, то јест 

за 22,5 тона. Самим тим, пруга ће бити 
оспособљена за кретање возова већом 
брзином, композиције ће превозити више 
терета, а добиће се и већа пропусна моћ 
пруге. Када радови буду готови, путнички 
возови ће моћи да саобраћају брзином од 
80, док ће теретне композиције саобраћати 
од 50 км на час. Што се тиче пруге 
Панчево–Београд, саобраћај се одвија по 
двоколосечној прузи у целости. Полагањем 
другог електрифицираног колосека на 
Панчевачком мосту створени су услови 
за бржи и ефикаснији саобраћај између 
ова два града. То доприноси сигурнијем и 
безбеднијем одвијању саобраћаја на овој 
алтернативној траси пруге којом се крећу 
теретне композиције на правцу ка Новом 
Саду, Суботици и Мађарској, односно 
Европи. Оваква организација саобраћаја 
потрајаће све до јесени наредне године, 
када се очекује да радови на новој прузи од 
Београда до Новог Сада буду готови.

 Ј. Вебер

Међу најпрометнијим 
станицама 
на српским пругама

Панчево главна станица

МОДЕРНИЗАЦИЈА МОДЕРНИЗАЦИЈА

Шабачка привреда и поред сложених 
тржишних услова узрокованих последи-
цама вируса корона, успела је да настави 
са добрим пословањем. Знатан допринос 
томе дала је и железница која је својим 
услугама омогућила да се роба превози 

брзо и ефикасно. Према речима Биљане 
Стаменковић, отправнице возова, кроз 
шабачку станицу у току 24 сата прође 6 до 
8 пари теретних композиција. Од тог броја 4 
до 5 пари прође кроз тријанглу за Брасину и 
Мали Зворник, односно Републику Српску, 
а 2 до 3 пара превозе робу за потребе ша-
бачке хемијске индустрије „Elixir Zorka“, као 
и Ваљаонице белог лима која ради у саставу 
„HBIS“ групе. У кругу хемијске индустрије 
„Elixir Zorka“ налази се 25 индустријских 
колосека, док их је 5 у кругу ваљаонице 
лима. За своје потребе „Zorka Elixir“ је на-
бавила две дизел локомотиве које у кругу 
индустрије раде маневру, а услужно раде и 

на индустријским колосецима ваљаонице. 
Тим локомотивама се довозе и одвозе 
композиције са шабачке станице одакле 
настављају транспорт локомотивама дру-
гих оператера у правцима ка Руми и Бра-
сини. Протеклих месеци у самој станици 
утоварала се глина која је долазила са 
копова из околине Уба, а која је била тра-
нспортована за Равену у Италији и Шмартно 
у Словенији. Било је и утовара отпадног гво-
жђа са потребе железара у Смедереву, као 
и у Црној Гори и Албанији. Поред тога, из 
композиција се истоваривао угаљ, гранит, 
као и разни грађевински материјали.

Путнички саобраћај одвија се редовно, 
строго по  реду вожње и без кашњења. 
На правцу ка Руми у току дана саобраћа 5 
пари возова, од којих један пар саобраћа 

директно до станице Београд Центар. На 
правцу ка Лозници и Малом Зворнику 
саобраћају два пара возова, од којих 
један пар саобраћа директно из станице 
Београд Центар. Кроз станицу у току дана 
прође више од стотину путника, од којих 
је највећи број оних који путују ка Руми, 
одакле се остварују везе за Београд, 
Сремску Митровицу и Шид. Новоуведени 
директни возови који саобраћају између 
Малог Зворника и Београда бележе по-
степен пораст броја путника. Директна 
веза представља велику погодност за 
путнике из Мачванског округа, који не крију 
задовољство што се путнички саобраћај 
после вишегодишње паузе поново вратио 
на ове просторе.

  Ј. Вебер

Железница важан 
сегмент шабачке привреде

Шабац

У склопу рехабилитације држа-
вног пута другог реда Суково – 
Поганово, грађевински је уређен 
и путни прелаз код Сукова, а 
радови на овом месту обухватили 
су реконструкцију колосека и 
асфалтирање пута.

Стручне службе „Инфраструкту-
ре железнице Србије“ замениле 
су целокупан колосечни прибор 
и обавиле машинско регулисање 
колосека. Фирма  „Друмови A&Д“ 
асфалтирала је пут преко овог 
путног прелаза.       

С. Јочић                                                                                                                                 

Завршен путни прелаз Суково
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„Носталгија“ се окренула 
домаћим туристима

 „Шарганска осмица“
Летња сезона 2020. године у складу са очекивањима

Потпуно другачије услове пословања у 
односу на било коју годину до сада, колеге 
из МТК „Шарганска осмица“ прихватили 
су са (логичном) дозом стрепње, али и 
приличним оптимизмом. С обзиром на то 
да су у својим рукама имали пословично јак 
адут – најатрактивнију музејску железницу 
у Европи, оптимизам је био на месту. Након 
четири месеца (овосезонског) клапарања 
архаичних вагона „Носталгије“ по мокро-

горском узаном колосеку, утисак је да 
Ковид 19, на падинама Таре и Златибора 
није озбиљније нашкодио туризму. У 
судару са градитељским ремек делом 
на чувеној рути „осам“ између Шаргана 
и Мокре Горе, светска пандемија успела 
је тек да измени структуру овдашњих 
гостију. Такав се бар утисак стиче док 
стојите на станичном перону у Мокрој 
Гори и посматрате машиновође „Србија 
Воза“ како склапају музејску композицију 
пред нову јутарњу вожњу ускоколосечном 
пругом кроз планинске усеке Белог Рзава и 
Камишке реке. 

Према речима Небојше Младеновића, 
главног координатора за туризам и 
угоститељство у „Инфраструктури же-
лезнице Србије“, у чијој је надлежности и 
Музејско-туристички комплекс „Шарганска 
осмица“, корона јесте оставила траг на 
овогодишње пословање, али и поред 
отежаних услова рада због пандемије 
вируса Ковид 19 могу бити задовољни бро-
јем посетилаца.

– МТК „Шарганска осмица“ у условима 
пандемије корона вируса овогодишњу се-
зону започео је 11. маја, скоро месец и по 
дана касније од планираног, уз примену 
свих мера безбедности и заштите здравља 
посетилаца. У јуну и јулу попуњеност сме-
штајних капацитета била је свега десетак 
одсто мања у односу на прошлу годину, да 
би у августу била већа него прошлог лета. 
И док је претходних година сваки пети гост 

„Шарганске осмице“ био из Србије, овог 
лета су посетиоци били готово искључиво 

домаћи гости. Верујемо да смо успели да 
им пружимо квалитетну услугу и покажемо 
да и Србија има шта да понуди туристима, 
па очекујемо да ће многи од њих постати и 
наши редовни гости – каже Младеновић.    

Према речима Александре Милути-
новић, управнице МТК „Шарганска 
осмица“, сезона код њих, фактички, није 
престајала током читаве године.

– Када је у питању смештајни, односно, 
угоститељски део пословања, то код нас 
углавном тече без прекида. Музејски воз 
„Носталгија“ је ове године због ванредне 
ситуације стартовао тек у трећој декади 
маја, што је кашњење од готово месец 
и по дана (сезона званично траје од 1. 
априла до 31. октобра, прим.аут). Ипак, 
већ током јула и августа интересовање 
путника за наше услуге било је доста веће, 
па је уз два стандардна термина за поласке 
(10.30 и 13.30 часова), уведен и трећи 
од 16.10 часова. Ово, делом и због тога 
што су нам мере безбедности налагале 
да број путника у возу са 150 (капацитет 
„Носталгије“), смањимо на 80 – каже за 
„Пругу“ Александра Милутиновић.

Куриозитет свакако представља ово-
годишња структура гостију која се сушти-
нски разликује од оне на коју су запослени 
у „Инфраструктури ЖС“ и „Србија Возу“ 
навикли ранијих година. Ове године, 
иностраних гостију готово да и није било. 
Експанзивни талас домаћих љубитеља 
железнице „запљуснуо је свом силином“ 
средином лета мокрогорску долину. 

Истина, постојала су очекивања да ће и 
тек пробуђено интересовање кинеских 
држављана за овај део Западне Србије бити 
валоризовано нешто јачом „финансијском 
инјекцијом“.

„Носталгија“ стандардно атрактивна 

У условима изазваним вирусом Ковид 19, летња сезона саобраћања воза „Носталгија“ 
почела је тек 23. маја. Према речима директорке Центра за маркетинг и медије 
„Србија Воза“а.д.  Драгане Станковић, ред вожње остао је исти, али је промењена 
сама организација вожње. Она се огледа у ограничењу путника, односно, услова под 
којима могу да се возе.

– У складу са мерама и препорукама у циљу смањења ширења „Ковида 19“, број 
путника је ограничен на 50 % капацитета воза. Путници и запослени „Србија Воза“ 
су у обавези да током путовања носе заштитне маске.   Сва кола из састава воза 
„Носталгија“ су обележена, дефинисани су улази и излази као и кретање путника кроз 
воз. Дезинфекција возних средстава је појачана и обавља се свакодневно. И поред 
свих ограничења условљених пандемијом, воз „Носталгија“ остао је пријемчив за 
организовање туристичких путовања, излета, екскурзија, као и закупа продуцентских 
кућа за снимање серија, спотова и реклама. Ову годину музејског воза на „Шарганској 
осмици“ обележиле су свакодневне посете бројних туриста из Србије – каже за „Пругу“ 
Драгана Станковић.

МУЗЕЈСКО - ТУРИСТИЧКA ЖЕЛЕЗНИЦА
– Навике наших туриста потпуно се 

разликују од афинитета којима се руководе 
странци. Људи из Србије напросто воле 
да седе у кафанама и тамо потроше ди-
нар више. Ове године имали смо доста 
захтева за рентирање „кућица“ на брду са 
засебним улазима, што нам је (нарочито у 
августу) прилично увећало приходе, каже 
наша саговорница.

Септембар је прошао у складу са оче-
кивањима, мада је ресторан у Јатарима, 
управо због наведене структуре гостију, 
премашио прошлогодишњи биланс. Су-

штина је у томе да инострани туристи на-
кон вожње „Носталгијом“ и евентуално 
ручка у неком од ресторана МТК „Шарга-
нска осмица“ моментално иду даље док 
наши туристи у Мокрој Гори уживају на-
тенане. Почев од тзв. пансионског доручка, 
па преко вожње музејским возом, они 
своју релаксацију не прекидају све до ка-
сних вечерњих сати. Док пробају све га-

строномске специјалитете златиборског 
краја и прошетају предивним обронцима 
Таре уз (обавезну) поподневну кафу – дан 
је већ прошао. Једноставно, када се овде 
дође, на време се не мисли. У Мокрој Гори 
чак се и сати на волшебан начин ресетују 
и успоре. 

–  Ранијих година су људи код нас остајали 
углавном ноћ или две, максимално до три. 
Овога лета сасвим уобичајно је било да 

нам гости буду пријављени и на пет ноћи, 
по каткад и по читаву недељу. Било је 
случајева да смо између два таласа короне 
изнајмљивали кућице (у оквиру коначишта 
„Осмица“) гостима који су били у тзв. 
режиму „рада од куће“. Одрађивали би, 
преко скајпа или онлајн, комплетан посао 
за своје фирме и истовремено уживали у 
природи нашег краја – каже Александра 
Милутиновић.

Мада је сезона из безбедносног аспекта 
и у процедуралном смислу била апсолутно 
испоштована, управница МТК  „Шарганска 
осмица“ напомиње да је приличан број 
већ уговорених групних посета, почев 
од фебруара, масовно отказиван. Тренд 
отказивања туристичких аранжмана у 
Мокрој Гори, због затворених граница и 

других лимитирајућих фактора, наставио 
се скоро до данашњег дана.

– Наравно да је „кривуља“ промета 
генерално нижа у односу на претходне 
године без обзира на неочекивано добар 
јул и готово феноменалан август. То и 
не треба да чуди јер треба имати у виду 

да се само „Шарганском осмицом“ (када 
је ситуација редовна) годишње превезе 
око 80 хиљада људи, док наш комплекс 

у Мокрој Гори посети и до 300 хиљада 
гостију – вели наша саговорница.

Судећи по званичној статистици (до сада 
остварених) прихода од угоститељских 
услуга и смештаја на МТК „Шарганска 
Осмица“, укључујући ту и приходе које је 
остварило предузеће „Србија Воз“, же-
лезничке компаније апсолутно немају 
разлога за незадовољство. У фундаме-
нтално измењеним условима пословања 
током већег дела ове године, тек једва 
преполовљена зарада (49,3 милиона ди-
нара ове године), у односу на прошло-
годишњих 97,7 милиона динара – не може 
се сматрати неуспехом. Будући да је у 
већини развијених земаља туристички 
сектор буквално „на коленима“, „Шарганска 
осмица“ је сасвим солидно прошла. Тако 
ваљда бива када су „најбоље карте“ у 
правим рукама.

А. Ранковић

Кинеска љубав према 
Шарганској осмици

Након прошлогодишњег стампеда 
кинеских туриста на Мокру Гору, 
запослени у МТК „Шарганска осмица“ 
очекивали су сличну ако не и бољу 
сезону везано за посете гостију са 
Далеког истока. Нажалост, светска 
пандемија озбиљно је редефинисала 
пројектоване трендове пословања у 
угоститељском сектору Мокре Горе. 
Иако Кинеза није фалило ни овога 
лета, забележене су и бројне посете 
туриста из Словеније, Пољске, Немачке 
и Швајцарске. Реч је о државама које 
имају јаку железничку традицију. То се 
најбоље види по одушевљењу њихових 
љубитеља узаног колосека када се 
„Носталгијом“ запуте кроз тунеле и 
планинске усеке Шаргана,   каже за наш 
лист Александра Милутиновић.

Пруга Шарган Витаси – Кремна

Осим пруге од станице Мокра Гора до 
Шарган Витаса, којом саобраћа „Носта-
лгија“,   на „Шарганској осмици“ гради се 
још једна музејско-туристичка пруга на 
деоници Шарган Витаси – Кремна. Изгра-
дња је почела пре неколико година и до 
сада је завршено око пет километара 
нове пруге, а преостало је да се заврши 
још око четирсто метара. Изградња 
пруге Шарган Витаси – Кремна свакако 
би допринела туристичкој понуди „Шар-
ганске осмице“, атрактивности желе-
знице у Мокрој Гори и лепоти овог краја 
– каже Небојша Младеновић, главни коор-
динатор за туризам и угоститељство у 
„Инфраструктури железнице Србије“.

МУЗЕЈСКО - ТУРИСТИЧКA ЖЕЛЕЗНИЦА



28 29Октобар 2020.Октобар 2020. www.zeleznicesrbije.com www.zeleznicesrbije.com

ЖЕЛЕЗНИЧКО ЗДРАВСТВО

Завод за здравствену заштиту радника 
“Железнице Србије” предвођен директо-
ром  прим. др Владом Батножићем и спец. 
епидемиологом Горданом Стамболић Шу-
моњом и Дом здравља  Савски венац на 
челу са директором др сци мед Зораном 
Бекићем и нутриционистом спец. јавног 
здравља Аном Тодоровић учествовали су 
9. октобра, у дворишту Куће краља Петра 
Првог, на трибини „Здравље на првом 
месту“ у организацији градске општине 
Савски венац. Трибина је имала за циљ да 
информише грађане о важности вакци-
нације против сезонског грипа, недоуми-
цама везаним за примену вакцине против 
сезонског грипа као и важности индиви-
дуалног спровођења мера заштите од 
инфекције вирусом Ковид 19. 

Епидемиолог Завода за здравствену за-
штиту радника „Железнице Србије“ Горда-
на Стамболић Шумоња отворила је Трибину 
и истакла да вакцинација представља осно-
вно, најбоље и најјефтиније решење за 
спречавање заразних болести и објаснила 
због чега се треба вакцинисати ове године.

„Док није било вакцине против грипа има-
ли смо исти проблем као са Ковидом 19. Пуно 
људи било је заражено и пуно је умрло. Од 
светске епидемије шпанске грознице 1918, 
оболело је око 500 милиона људи,  трећина 
тадашње светске популације, а умрло је око 
50 милиона људи. Кад већ имамо вакцину за 
грип - треба да је искористимо“.  

Стамболић Шумоња је навела да је трену-
тно у току вакцинација против сезонског 
грипа која се због актуелне ситуације са 
вирусом корона препоручује старијима 
од 65 година, хроничним болесницима, ра-

дницима у јавним службама и трудницама, 
и објаснила да је вакцина холандске про-
изводње:

„Вакцина је ефикасна, поуздана, није реа-
ктогена, а скоро да не даје компликације, 
јер тек један од милион вакцинисаних 
лоше реагује на вакцину. Друге реакције 

на вакцину су сасвим благе и јављају се 
као црвенило или пецкање на месту убода, 

блага температура, али све је то изузетно 
благо и ретко“, истакла је она.

Према њеним речима, ради се о четво-
ровалентној вакцини, што значи да у себи 
садржи четири соја вируса, два вируса  ти-
па А(Х1Н2 и Х3Н2) и два вируса типа Б. 

„Изузетно је имуногена јер оставља иму-
нитет који траје од шест до осам месеци, 
и пружа заштиту од 70 до 90 посто. Она је 
подсетила да је погрешно мишљење да 
ће особа која прими вакцину од сезонског 
грипа бити заштићена и од короне.

„Јако добро примити ову вакцину да се 
не би десило да неко истовремено добије и 
грип и Ковид 19 што је јако велики проблем 
који може да се деси и онда може да буде 
фатално“, истакла је Стамболић Шумоња.

Да је вакцина безбедна потврдио је и 
директор Дома здравља „Савски Венац“ др 
сци мед Зоран Бекић и додао да је важно 
знати да се имунитет стиче тек три до че-
тири недеље од примања вакцине.

„Током тог периода још увек не постоји 
имунитет против сезонског грипа. То је ва-
жно знати јер што се пре вакцинишете, пре 
ћете стећи имунитет. Ако особа и оболи од 
сезонског грипа, а вакцинисана је, шанса да 
се то развије у неки тежи облик скоро да не 
постоји“, истакао је он.

Према његовим речима, вакцинација ове 
године је посебно важна зато што се очекује 
већи број пацијената заражених короном.  
„Самим тим, ако сте добили вакцину против 
грипа смањили сте нама са дијагностичке 
стране проблем и једноставно можемо пре 
да посумњамо на корону,  да покренемо 
све оне поступке са терапијске стране 
који су потребни и да једноставно идемо 
ка исходу кога сви очекујемо а то је да 
пацијент оздрави.“, објаснио је Бекић.

Упитани да ли пацијент који има благе 
знаке прехладе, као што је цурење из носа, 
може бити вакцинисан Стамболић Шумоња 

Будимо одговорни – Здравље на 
првом месту

Завод на Tрибини посвећеној вакцинацији

Колико маске заиста штите 

Спец. епидемиолог Гордана Стамболић 
Шумоња је истакла да уколико сви 
носимо маске онда су довољне и памучне 
и једнократне. 

„Заштита од заражавања се подиже 
на 90 посто само ако их сви редовно 
носимо. Памучне маске не морају да се 
перу сваки дан, али је нужно свакодневно 
их препеглати. Треба их опрати сваки 
други или трећи дан. Једнократне 
маске се користе док се не овлаже, тј. 
два до три сата после чега их треба 
бацити. Маска се носи искључиво преко 
носа, лепо раширена, да пријања, да 
што мање ваздуха уносите изван 
маске . Ношење визира није довољно за 
заштиту од корона вируса.

и Бекић су објаснили да такви пацијенти мо-
гу бити вакцинисани, али да одлуку о томе 
доноси изабрани лекар након извршеног 
лекарског прегледа, и да се на основу његове 
одлуке пацијент шаље на вакцинацију.

Директор Завода за здравствену заштиту 
радника „Железнице Србије“ прим др. 
Владо Батножић  рекао је да је ово врло 
актуелан и интересантан тренутак, када је 
подизање свести о мерама превенције и 
вакцинацији битније него икад. 

„Сада нам је најважније да се одбранимо 
од короне, то је тренутно главни задатак 
здравства“, истакао је он, и подсетио при-
сутне на рад и велико искуство здравстве-
них радника ове две установе у борби 
против короне у ковид болницама на  
Београдском сајму и Комбанк арени током 
првог и другог таласа епидемије.

„Надамо се да ћемо раније „пресећи“ 
ново разбуктавање епидемије, а томе ће 
у великој мери помоћи и индивидуална 
одговорност о којој се стално говори. Мора-
мо да научимо да живимо са короном јер 
епидемија неће тако брзо проћи, а и треба 
да прође извесно време од појаве вакцине 
на тржишту до њене опште примене. Све 
зависи од наше самосвести и поштовања 
инструкција које је дало Министарство 
здравља. Ми водимо бригу о здрављу љу-

ди, ми желимо да ви будете здрави, али ми 
такође очекујемо да носите маске, и стално 
апелујемо да је главна превенција уствари 
маска“, напоменуо је Батножић.

У складу са тим директор Завода је искори-
стио прилику да изрази велико задовољство 

бројем присутних на трибини, и чињеницом 
да су сви носили заштитне маске.

Нутрициониста спец. јавног здравља Ана 
Тодоровић из Дома здравља „Савски ве-
нац“ објаснила је да је пред нама захтеван 

период у смислу јачања имунитета и да је 
правилна исхрана као таква врло битан 
фактор очувања општег здравља.

„Исхрана представља први ред преве-
нције а да ли ћемо се разболети у првом 
реду зависи од имуног система нашег орга-

низма. Умерена разноврсна исхрана пуна 
нутријената који ће заштитити ваше здра-
вље и физичка активност су довољни кора-
ци да будете здравији“, објаснила је она.

Н. Аврамовић

ЖЕЛЕЗНИЧКО ЗДРАВСТВО

Правилно узимање витамина и минерала
У време корона вируса већина популације 

користи витамине и разне суплементе ка-
ко би побољшали имунитет. Тржиште је 
преплављено овим помоћним средствима, 
али се поставља питање када и како их 
узимати? 

- Витамини и минерали су неопходни за 
нормално функционисање људског орга-
низма и обично је довољно уносити их 
избалансираном исхраном. Морам да као 
лекар истакнем да они не лече болести, већ 
су додаци исхрани и веома је важно доба 
дана када се узимају одређени  суплементи,  
јер то може да утиче на њихову ефикасност. 
Они помажу да организам ојача и да се на 
лакши и бољи начин избори са болешћу, 
упозорава др Љубомир Игњатовић, наче-
лник специјалистичких служби у Заводу.

С обзиром на постојање великог избора 
дијететских суплемената, Игњатовић је 
истакао да је најсигурније да се посаветујете 
са лекаром или фармацеутом у апотеци пре 
куповине ових препарата, а након анализа 
које су указале на њихов мањак у организму. 
Према његовим речима, доказано је да 
неки суплементи боље делују на празан 
желудац, док се други узимају искључиво 

уз храну јер неке комбинације витамина и 
минерала могу да успоре апсорпцију. 

- Такође, упозоравам да је опште правило 
да суплементе уносимо са водом, никако са 
топлим напицима, као што су чај или кафа. 
Садржај кофеина може ометати апсорпцију 

хранљивих састојака и убрзати губитак ми-
нерала, саветује он.

Када се витамини узимају ујутру, витамин 
Б12 је најбоље узимати на празан желудац 
с витамином Б1 и бакром. Овај витамин по-
дстиче стварање енергије и зато га треба 
узети на празан желудац. Осим тога, јутро 
је време и за узимање витамина Ц. Додатак 
гвожђа се такође узима ујутро, али уз храну, 

да не "падне" тешко на желудац, али је важно 
не узимати га у комбинацији с цинком, ви-
тамином Е, манганом или калцијумом.

Поподне витамине треба обавезно узи-
мати с храном. У подне треба узимати вита-
мин А, најбоље у комбинацији с витаминима 
Ц и Е. Комбинација цинка, гвожђа и калцију-
ма смањиће јачину дејстава цинка, а вита-
мини Д и А ће повећати цинк у нашем орга-
низму. Цинк уносите уз оброк у току дана а 
најбоља опција је цинк пиколинат. 

  “Вечерњи” витамини се најчешће уносе 
са храном. Током или после вечере би тре-
бало узети витамин Д, најбоље у комбина-
цији с калцијумом који повећава његову 
апсорпцију, а добра је и комбинација вита-
мина Д и рибљег уља. У јесењим и зимским 
месецима омега-3 и суплементе рибљег 
уља уносите у исто време кад и витаминске 
додатке и то најбоље уз храну. Уколико 
се бавите неким физичким активностима  
узимајте их после тренинга или већег фи-
зичког напора. 

 Пре спавања је време за магнезијум, a да 
бисте побољшали пробаву узимајте проби-
отике око два сата након вечере.

А. Стојковић

Вакцинација у току 

Вакцинација против сезонског грипа 
почела је 1. октобра у Заводу за здра-
вствену заштиту радника „Железнице 
Србије“, а из ове установе позивају ста-
новништво да се вакцинише, а посебно 
оне који припадају високо ризичним гру-
пама. Директор Завода за здравствену 
заштиту радника „Железнице Србије“ 
Владо Батножић је рекао да су ове го-
дине због повећаног интересовања 
требовали 4.500 вакцина што је чак 
30 посто више вакцина него претходне 
године. Упркос томе, за мање од недељу 
дана први контигент вакцина већ је 
потрошен и већ је требовано додатних 
3.000 доза вакцине, у складу са потре-
бама амбуланти у саставу Завода.
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У Зајечару је 15. септембра ове године  
одржана прослава Дана пензионисаних 
железничара Србије. Због пандемије коро-
навируса свечаности је присуствовало тек 
28 наших пензионисаних колега. Испоста-
виће се сасвим довољно за весело распо-
ложење и још једно незаборавно дружење. 
Поред домаћина, слављу су се током вече-
ри придружили и чланови удружења пе-
нзионисаних железничара Кусатка и Кра-
љева као и уважени гост из Алексинца, 
Драган Милошевић. 

Мада у Зајечару није било људи из осталих 
једанаест удружења чланица Савеза, гости 
су уз стриктно поштовање одлука Кризног 

штаба (са маскама на лицу и међусобну фи-
зичку дистанцу) на себи својствен начин 
евоцирали успомене на дане проведене у 
железници. Чини се да тренутна ситуација 
није погодна за масовнија окупљања пе-
нзионисаних железничара. Будући да је 
још увек неизвесна ситуација са Ковидом 
– 19, прослави нису присуствовали ни пре-
дставници општине Зајечар, Удружења 
пензионера града као и војних пензионера 
Србије.

Прелазну заставу СУПЖ Србије ове 
године преузео је Кусадак, коме ће то 
бити трећи пут да организује прославу 
поводом дана пензионисаних железничара 

(претходно, 2009 и 2019). Треба подсетити 
да су прву прославу, наше пензионисане 
колеге  организовале на јесен 2006. године 
у Лајковцу. Остаје питање да ли ће Савез 
удружења пензионисаних железничара 
Србије наставити да функционише као пре 
пандемије коронавируса.

Б. Радојичић

Дан пензионисаних 
железничара Србије

Прослава у Зајечару

Будући носилац црног појаса, бар пре-
ма предвиђању тренера и другара са 
којима Огњен Станковић (2008) заједно 
тренира, вeћ сада је, кажу, спретан попут 
Џеки Чена. Дванаестогодишњег сина на-
шег колеге Саше Станковића, шефа ресто-
рана у друштву "Железнице Србије" ад, 
борилачке вештине привлаче још од 
малих ногу. Данас Огњен похађа шести 

разред основне школе „14. октобар“ на 
Лабудовом брду и упоредо тренира карате 
у КК „Европа“ под будним оком једног од 
најбољих тренера на континенту, Ливиуса 
Бунде – Сшихан Сенсеиа (власника црног 
појаса, 7. Дан). Дугогодишњи селектор 
Југославије, а затим и Србије, Црне Горе, 
Словеније и Румуније,  за  Огњена тврди 
да је изузетно вредно и посвећено дете са 
респектабилним потенцијалом за некога 

у том узрасту. Уосталом, то потврђују 
и бројне медаље које красе Огњенову 
собу. Према речима нашег колеге Саше, 
уколико му син настави са успесима на 
турнирима који следе, мораће, вели, да 
измисли неку посебну собу јер за све те 
медаље једноставно неће бити места. 
Овај телентовани дечак са тек навршених 
дванаест година иза себе већ има учешће 
на бројним турнирима широм Европе. 
Поменимо само неке: Међународни куп 
у Темишвару, Европа куп, Гран куп итд. 
- све у дисциплини „Појединачне Кате“. 
И поред његове, заиста, невероватне 
љубави према спорту, редовно образо-
вање није занемарио. Да је јунак наше 
приче и те како посвећен својим шко-
лским обавезама сведочи и казивање 
оца Саше који нам је открио да је управо 
биологија омиљени предмет његовог 
сина, мада озбиљан афинитет исказује и 
према математици (учесник такмичења 
„Кенгур“). Не тако давно  демонстрирао је 
Огњен, сазнали смо, и завидне пливачке 
вештине. Са освојеном златном медаљом 
на прошлогодишњем „Сигма купу“ у кра-
ул дисциплини на најлепши начин вало-
ризовао је своје четворогодишње тре-
нирање у истоименом пливачком клубу 
(„Сигма“ прим. аут). 

Мало је оваквих свестраних дечака у 
Србији, нарочито, у данашња времена 
када клинци буквално не испуштају 
телефон из руку. Породица Станковић 
дефинитивно има чиме да се поноси. Овом 
вансеријском момку, Редакција нашег 
листа жели још пуно успеха на спортском 
и животном терену. Нових медаља 
Огњену сасвим сигурно неће мањкати 
ни у будућности. Остаје, дакле, само да 
сачекамо тренутак када ће и шира јавност 
у Србији коначно сазнати за његово име. 
Тада ће на Огњена Станковића, без сумње, 
бити поносна цела нација. Убеђени смо, 
ништа мање него што су на њега данас 
поносни његови родитељи. 

Р. Ковачевић

Свестрани шампион
НАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТНАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТ

Док посматрамо путнике који журно 
излазе из штадлерове гарнитуре у станици 
Ваљево тражећи међу њима познато 
лице колеге Дејана Михајловића (1973), 
не примећујемо да наш саговорник већ 
гледа право у нас и пружа нам руку. Мало 

ко би закључио да је баш он (од двадесетак 
њих колико их је изашло из воза) један од 
најмарљивијих чувара (барске) пруге на 
свом новом радном задатку. На врелом 
јулском сунцу у јеку пандемије, Дејана и 
његове колеге из пружне деонице Ваљево 
на споредном колосеку чека паркирана 
дрезина. У наредних двадесетак минута 
шеф им саопштава конкретна задужења за 
дан – 24. јул 2020. године. 

Јуче су, каже Дејан, отишли директно 
у станицу Самари. Шинско возило нису 
користили. Трансфер до посла и назад 
често реализују и редовним путничким 
линијама. Са хируршким маскама на лицу, 
наоружани тримерима и другим алатом – 
крчили су коров уз пругу и одрадили неке 
ситне интервенције на доњем строју. Данас 
им је зборно место станица Ваљево, тек 
колико да добију смернице од команданта 
Мицка (тако ословљавају шефа), а онда, зна 
се, у ТМД па низ барску пругу све до Ластре 
где посла има преко главе.

Мада је родом из села Бучић, општина 
Мерошина, читав радни век провео 
је у Барајеву. Отац му је до одласка у 
пензију радио као пружни радник у Ба-
тајници и Земуну. Та чињеница била је 
опредељујућа за Дејана који је у својој 21. 
години дефинитивно изабрао животни 
позив. Тешке материјалне околности у не-
перспективној средини, рад на бројним 

градилиштима (од темеља до крова) како би 
се зарадио неки динар - довољно разлога 
да у првој прилици са „картом у једном 
смеру“ побегне у нови живот. Смештај у 
лименим контејнерима лоцираним иза 
станичне зграде Барајево ускоро ће по-
стати његово трајно одредиште иако се 
заправо ради о привременом смештају 
(познатом и као железничко коначиште).

Први задатак који сам добио на 
железници тог 17. марта 1994. године, била 
је замена прагова у станици Ресник. Сећам 
се и своје прве плате која је износила 40 
динара што је, фактички, било 40 немачких 
марака. Мало пре него што ћу ја бити при-
мљен у железницу, ондашњи гувернер, 
Драгослав Аврамовић, стабилизовао је 
курс фиксирајући га за марку у односу 
1:1, вели Дејан посматрајући „испод ока“ 
нервозне пружне раднике спремне да 
сваког часа крену према клисури реке 
Градац.

До данашњег дана није мењао бора-
вишно место. Пуних двадесет и шест го-
дина је у железничком коначишту  одакле 
сваког јутра креће са колегама на унапред 
договорене локације. Живот у лименом 
контејнеру давно је прихватио као своју 
судбину. Тренутно је сам у једној од шест 
мобилних кућица што је, тврди, озбиљан 
комфор. Било је година када је спавало и по 
њих четворица у једној „кућици“. Хигијена 
је на подношљивом нивоу понајвише 
захваљујући њему. Истуширати се лети 
после рада на терену није велики проблем. 
Зими је то сасвим друга прича. Било би 
добро, каже, када би посао у Ластри 
завршили данас на време јер је комшији у 
Барајеву обећао да ће му покосити траву 
у дворишту пре мрака. Заради се тако и 

ван посла нека кинта. Са платом чувара 
пруге „могао би (вели) да се слика“ иако је 
нежења. Викендом не ради у железници па 
једном у три недеље скокне у родни Бучић 
како би оцу помогао око пластеника. До 
пре коју годину ишао је кући сваки викенд. 
Срећа да му је отац доброг здравља, па бар 
око тога не мора да брине. 

И он је сам у Бучићу, удовац, шта ће,  „једна 
душа, једна гуша“. Баш као и ја у Барајеву, 
изусти јетко Дејан, онако, више за себе.
Таман када се возач дрезине и по трећи 
пут огласио сиреном сигнализирајући, 
ваљда, да ће моментално кренути пут 
Ластре  са или без г-дина Михајловића 
- прекаљеном чувару пруге зазвони те-
лефон. Из Ниша га зову, питају шта је са 
разгласом који су наручили од њега??? Док 
збуњено слушамо наставак разговора и 
финесе посла о којем не знамо апсолутно 
ништа, схватамо да је особа пред нама 
много више од железничара са тримером 
у руци. У „зауставном времену“ сазнајемо 
још неке пикантерије из његовог коло-
ритног живота. Осим што у својој режији 
израђује звучнике и разгласе по наруџби, 
по каткад петља са миксетама, упоредо 
зида и кућу у родном Бучићу. Објекат је, 
признаје, предимензионираног габарита 
али завршиће ту зградурину па макар 
и под старе дане. Само да се ожени, све 
остало ће лако.

А. Ранковић

Читав радни век у „привременом“ 
железничком смештају

ПРЕДСТАВЉАМО

Дејан Михајловић, чувар пруге (ПД Ваљево)
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На државном путу првог Б реда број 14, 
Панчево–Ковин–Раља, на деоници пруге 
између станица Панчево варош и Панчево 
Војловица, у потпуности је ремонтован 
пружни прелаз. Радови су завршени 16. 

октобра, како је и било планирано. У 
склопу радова санирани су горњи и доњи 

строј колосека у дужини од 36,3 метра, 
након чега је извршен преглед панела од 
нехабајуће гуме. 

Управљач овог пута је ЈП „Путеви Ср-
бије“ које је за ремонт доњег строја на 

прелазу ангажовала предузеће „Трио 
пројект“ д.о.о. из Београда, док је горњи 

строј поверен Инфраструктури железнице 
Србије, Секцији ЗОП Београд и ОЦ ЗОП 
Панчево. За постављање и уклањање дру-
мске сигнализације било је ангажовано 
предузеће „Штрабаг“. Према речима Го-
рана Мијовића, шефа ОЦ ЗОП-а Па-
нчево, радови су, без обзира на веома 
лоше временске услове, изведени према 
планираној динамици. Интервенција је 
реализована у условима тоталне обуставе 
друмског и железничког саобраћаја, мада је 
један део радова спроведен и током ноћи.

Овај путни прелаз, међу Панчевцима 
познат и као „Баваништанац“, један је од 
најоптерећенијих у Јужном Банату. Услед 
великог обима друмског саобраћаја, ради 
безбедније вожње железничких компо-
зиција, брзина на овој деоници, све до 
коначног ремонта била је ограничена на 20 
км/час. Након завршетка радова поново је 
враћена на пројектовану (50 км на час).

Ј. Вебер

Завршен ремонт пружног 
прелаза

Панчево

У Бугарској је отворена модернизована 
железничка деоница Скутаре–Оризово, 
дужине 26 километара, која је део друге 
фазе пројекта модернизације пруге 
Пловдив–Бургас. Пројекат вредан 35,4 
милиона евра обухватио је радове на 
модернизацији деонице, објеката доњег 
строја, санацију техничких просторија 
и путничких терминала, као и изградњу 
пешачког надвожњака. Изградња нових 
и санација постојећих система за одво-
дњавање такође су били део овог 
пројекта, као и модернизација система 
за сигнализацију и телекомуникације. 

На модернизова-
ној деоници Ску-
т а р е – О р и з о в о 
возови сада до-
стижу брзину од 
130 км/ч. 

Европска унија 
је 2018. године 
преко Кохезионог фонда доделила 293 
милиона евра за модернизацију желе-
зничке пруге Пловдив–Бургас, која би 
требало да буде завршена до 2023. го-
дине. Очекује се да време путовања 
након модернизације ове пруге на ре-

лацији Софија–Бургас траје мање од че-
тири сата, што је за три сата мање од тре-
нутних  седам сати колико путује воз на 
поменутој релацији. 

Ј. Дишовић 
Извор: RailwayPro

Европска комисија одобрила је фина-
нсијска средства у износу од 80 милиона 
евра из Кохезионог фонда намењена за 
изградњу тунела и два вијадукта у оквиру 
пројекта изградње другог железничког 
колосека између луке Копар и села Дивача 
у западној Словенији. Реч је о инвестицији 
ЕУ која је неопходна за унапређење 
железничке повезаности луке Копар, која 
је главна спона за теретни и путнички 
саобраћај с централном Европом. 

Овај пројекат од великог је значаја због 
функционисања унутрашњег тржишта јер 
утиче на јачање економске и социјалне 
кохезије. Модернизацијом другог  желе-
зничког колосека између луке Копар и села 
Дивача смањиће се број постојећих уских 
грла на овој прометној рути и допринети 
бржем, ефикаснијем и конкурентнијем 
железничком превозу.

Ј. Дишовић 
Извор: CER monitor

Модернизована деоница на релацији 
Пловдив–Бургас

За чистији саобраћај у Словенији

Путницима на релацији Праг–Беч–Будимпешта 
од краја јула је у понуди још једна промо услуга 
RegioJet-а. Уз карту купљену по повољнијој, 
сниженој  цени путници добијају бесплатну ре-
зервацију, седиште, могућност коришћења  инте-
рнета и штампе. Пре званичног пуштања у промет 
услуге, неколико хиљада карата је унапред про-
дато. На новој линији до Будимпеште оператер 
ће путницима понудити своје услуге у четири 
различита асортимана – стандардни, економски 
(јефтинији), опуштени и бизнис (пословни). Карта 
од Беча до Будимпеште износи 9 евра и очекује се 
да ће тако приступачна цена путовања привући 
велики број путника. 

Ј. Дишовић 
Извор: Railway Gazzettе

RegioJet на релацији Праг–Беч–Будимпешта

МЕЂУНАРОДНЕ ВЕСТИ
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ПРУГА НА ПРУЗИ

Хиљаде километара пешке
На одморишту степеништа које повезује улицу и железничку станицу 

Нови Београд, затичемо групу миграната. Умотани у ћебад, спавају на 
влажном бетону, док их од кише штити мостна конструкција преко 
које пролази пруга. Не можемо докучити шта све нагони људе да 
напусте своје домове и да се отисну у вратоломну авантуру пешачећи 
преко континената. Можемо само да размишљамо зашто су уточиште 
потражили баш у близини пруге. Могуће да звук клопарања точкова 
воза подсећа на откуцаје људског срца и даје осећај сигурности, кад је 
човек тако далеко од дома, који, можда, сањају.

И. Јовичић Ћурчић

Након скоро пола века, камионџије: Бају 
(Ненада Јездића) и Жићу (Тихомира Стани-

ћа), људе који вероватно никада не би 
друговали, спојиле су животне околности 
да („поново“) буду пријатељи и партнери. 

У узбудљивом и захтевном РТС-овом се-
ријалу који се већ неколико месеци снима 
на бројним локацијама убског краја и Та-
мнаве ангажовано је близу 150 глумаца.

Да је атмосфера на терену феноменална 
уверили смо се у станици Словац где смо 
испратили снимање сцена за другу од два-
десет епизода, колико ће гледаоци имати 
прилике да гледају на Првом програму 
РТС-а почев од 21. децембра ове године. 

Званично 43. снимајући дан реализован 
је у касним поподневним сатима (18. јул),  
по кратком летњем пљуску и „отказивањем 
гостопримства затеченим уљезима Баји 
и Жићи који су непланирано решили 
да преноће у станици Словац. Дежурни 
железничар им нуди смештај у свом про-
стору захтевајући одговарајућу накнаду за 

преноћиште, али такву понуду Баја и Жића 
одбијају. Сасвим довољан разлог да их 
шармантни отправник возова (у глуво доба 
ноћи) најури са барске пруге...“ 

Писац и идејни творац серије је Гордан 
Михић. Ова комедија, својеврсни је омаж 
„Камионџијама“ из седамдесетих година 
прошлог века са потпуно новим лико-
вима, њиховим авантурама, љубавима и 
проблемима. Према речима редитеља, 
Филипа Чоловића, есенција приче је борба 
"малог човека" за егзистенцију. Једна топла 
људска прича о два човека различитих 
нарави и биографија.

А. Ранковић

Са Бајом и Жићом на 
барској прузи

У станичној згради Словац снимљена друга епизода нове ТВ серије
 „Камионџије“ у продукцији РТС-а

Безбедност на највишем нивоу

Током снимања у железничкој ста-
ници Словац које је трајало до касно 
у ноћ, предузете су све неопходне 
мере безбедности и заштите у усло-
вима пандемије корона вируса. За 
искључивање напона и постављање 
електроизолационих мотки постарао 
се Милован Павловић Павика, контро-
лор за безбедност и здравље на раду 
у „Инфраструктури ЖС“. Он је госте 
претходно информисао о свим поте-
нцијалним опасностима на прузи.

МОЗАИК

Најкраћа железница
ЗАНИМЉИВОСТИ

Ватиканска железница је почела са ра-
дом 1934. године и првенствено се кори-
стила за увоз робе. Главни колосеци су 
стандардне ширине и дужине од само 
300 метара са два колосека, што га чини 
најкраћим националним железничким 
системом на свету. Ватикан има само 
једну станицу - Стационе Ватикана која је 
повезана са станицом у Риму - Рома Сан 
Пиетро. Станична зграда је направљена 
од белог мермера и подсећа на филијалу 

банке Барклеј у Лондону. Део станичне 
зграде се користи као путничка станица 
и канцеларија за теретни железнички 
саобраћај, док се у другом делу налази 
Ватикански нумизматички и филатели-
стички музеј. У њој се налази и мала 
ватиканска робна кућа за ватиканске 
поданике и дипломате.

Станица је у близини Ватиканских вртова, 
базилике Светог Петра, Палате гувернера и 
Domus Sanctae Marthae.

Пре него што прође кроз зидине Ватика-
на, воз пролази испод лука украшеног 
грбом папе Пија XI, са дводелном гвозде-
ном капијом од 35,5 тона која је затворена 
када нема заказаног саобраћаја.

Од септембра 2015. године, на иниција-
тиву папе Фрање, почела је да се користи 
и у туристичке сврхе. Од тада воз повезује 
Ватикан и са папином летњом резиденцијом 
у Кастел Гандолфу. Целодневна туристичка 
карта укључује улаз у ватиканске музеје и 
вртове у Риму.

 Д. Милошевић

Парне локомотиве узаног колосека серије ЈЖ 92 биле 
су међу најјачим локомотивама узаног колосека на 
пругама Југословенских железница. Биле су произведене 
у фабрици „Хеншел и синови“ у Каселу у Немачкој. У 
току Првог светског рата нашим железницама је било 
испоручено 19, да би током 1922. године за потребе 
железница Краљевине СХС било наручено и испоручено 
још 30 локомотива. У Србији ове локомотиве су углавно 
саобраћале на пругама Параћин–Зајечар и Метовница–
Бор где су вукле тешке теретне композиције. Поред 
ових праваца, до почетка шездесетих година прошлог 
века саобраћале су и на прузи Лајковац–Аранђеловац–
Зајечар. На фотографији коју је 21. јула 1968. године 
снимио Херберт Штемлер, љубитељ железнице из 
Немачке, приказана је локомотива серије ЈЖ 92-044 у 
станици Бољевац, која је том приликом вукла мешовити 
воз за Зајечар.                                                                                                         

Ј. Вебер

Парњача серије ЈЖ 92 у станици Бољевац
Из наше фотоархиве
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Идејни творац обнове “Шарганске 
осмице” био је мр Радован Глибетић, Мо-
крогорац. Његова идеја у прво време је 
била за већину више утопија и само један 
носталгичан и неостварљив сан дечака који 
је рођен и који је одрастао уз ову пругу. За 
обнову, пуштање у саобраћај и садашње 
функционисање “Шарганске осмице” веза-
на су и многа имена која су дала одгова-

рајући допринос да Музејско-туристичка 
железница “Шарганска осмица” постане 
једна од најзначајних дестинација Републи-
ке Србије, која је  препознатљива у земљи 
и иностранству, што потврђују забележени 
важнији догађаји и посете обновљеној 
“Шарганској осмици”.

До сада је много написано о “Шарганској 
осмици”– књиге, стручни прикази, публи-
кације, проспектни материјали, снимљене 
су репортаже и дати су одговарајући 

прикази преко интернета. Лепоте ове узане 
пруге уткане су садржајно и у филм “Живот 
је чудо”, редитеља Емира Кустурице. 

Жеља аутора текста јесте да да свој 
допринос историји обнове, пуштању у сао-
браћај и постојању Музејско-туристичке 
железнице “Шарганска осмица”, посебно 
истичући поједине детаље који могу бити 
важни стручни и историјски подаци, а 

уједно и да ода  признање многима који 
су дали, и који сада дају, свој допринос 
“Шарганској осмици”. Све што није за-
писано препушта се забораву и остаје 
празнина за будуће генерације које 
буду изучавале Музејско–туристичку 
железницу “Шарганска осмица”. To je 
историја једног времена, не само ове 
туристичке железнице, већ и људи овог 
краја који живе заједно са “Шарганском 
осмицом”.

 Кратак историјат саобраћаја 
возова на “Шарганској осмици” 

и њено дефинисање

Далеке 1925. године, 25. јануара, прошао 
је свечани воз на изграђеној прузи Ужице 
– Вишеград, а пруга је пуштена у јавни 
саобраћај 2. фебруара исте године (до 
Вардишта пруга је већ била изграђена 
1906, а до Ужица 1912).  На овој прузи јавни 
железнички саобраћај се одвијао све до 
28. фебруара 1974, када је ова узана пруга 
после 49 година и 26 дана јавног саобраћаја 
укинута.

Десило се “чудо под Шарганом” и нај-
лепши део ове пруге – “Шарганска осми-
ца” поново је обновљена од станице 
Шарган Витаси до станице Мокра Гора у 
укупној дужини од 15 km и 440 m са 20 ту-
нела. Одлуку о ревитализацији – обнови 
“Шарганске осмице” донео је ЖТП “Београд” 
23. августа 1999. године. Незванично, први 
воз је саобраћао од станице Шарган Витаси 
до укрснице Јатаре 17. септембра 2000, а 
од Укрснице Јатаре до станице Мокра Гора 
26. октобра 2002. Свечано пуштање “Шар-
ганске осмице” било је 30. августа 2003, а 
туристички возови званично су почели да 
саобраћају 1. септембра исте године.

“Шарганска осмица” – пруга у облику 
бројке 8 налази се између станице Шарган 

Сећања на прву вожњу  
“Шарганском осмицом”

Седамнаест година након пуштања у саобраћај

ИСТОРИЈА
Витаси и укрснице Јатаре, почиње у km  258 
+ 980 m, a завршава се у km 261 + 600 m, што 
чини укупну дужина пруге од 2 km и 620 m 
са четири тунела (обележена бројевима 37, 
38, 39, 40). Од приказане дужине пруге 43% 
припада тунелима.

Градитељи пруге од укрснице Јатаре 
до станице Шарган Витаси нису могли да 
премосте висинску разлику од 48,51 m 
(после укрснице Јатаре у km 261 + 600)  
и једино решење било је да прибегну 
изградњи на овом међустаничном размаку 
пруге у облику бројке 8 са додатном 
дужином од 2 km и 620 m, која је повезала 
коту 711,39 са котом 759,90. Тако је настала 
јединствена пруга у облику бројке 8 – 
“Шарганска осмица”.

Свечано пуштање у саобраћај 
музејско - туристичке  железнице 

“Шарганска осмица” 

Свечано пуштање у саобраћај Музејско-
туристичке железнице “Шарганска осми-
ца” било је 30. августа 2003. године, а 
туристички путнички возови почели су да 
саобраћају 1. септембра исте године.   

Свечани саобраћајни службени воз 
број 888 полазио је из станице Мокра Гора 
у 14 часова и  стигао у Шарган Витаси у 16 
сати и 23 минута (воз је имао задржавање 
у укрсници Јатаре). Воз је саобраћао без 
путника – службено, пошто је  у повратку 
иста гарнитура путничког воза служила за 
састав свечаног путничког воза број 889 од 
станице Шарган Витаси до станице Мокра 
Гора.

Састав службеног воза број 888: вучу 
воза је обављала дизел локомотива се-
рије L 45Н098 (Миловановић Радоје – Ца-
кан, машиновођа, и Пантелић Драган, 
помоћник машиновође), а састав путничке 

гарнитуре је био следећи: ресторан кола,  
кола другог разреда серије Cls 5398 и 
серије B 3678. На крају воза, ван службе, 

била је парна локомотива серије     83–173  
(Шарчевић Никола, машиновођа, и Милан 
Милинковић, машиновођа и ложач). Парна 
локомотива серије 83–173 је у повратку са 
Шарган Витаса  обавила  вучу свечаног воза 
број 888, а дизел локомотива је остала на 
Шарган Витасима.

Возно особље службеног воза број 
888 Мокра Гора – Шарган Витаси чинили 
су:  Максимовић Небојша, возовођа, Шупић 
Небојша, кондуктер, Буквић Милорад, воз-
ни маневриста, и Трифуновић Зоран, пре-
гледач кола. 

Свечани путнички воз број 889 полазио је 
из станице Шарган Витаси за Мокру Гору у 
17 часова. Вучу воза је обављала парна ло-
комотива серије 83-173, а састав путничке 
гарнитуре чинили су: ресторан кола, кола 
другог разреда серије Cls 5398 и серије B 
3678. Особље вучног возила свечаног пу-
тничког воза број 889 – парне  локомоти-
ве серије 83–173 чинили су: Шарчевић 
Никола, машиновођа, и Милинковић Ми-
лан, машиновоћа и ложач, док је возно осо-
бље било у истом саставу као код воза 888.

Дежурни отправник возова Велизар 
Јањић је регулисао саобраћај возова.

Домаћин свечаног воза био је  дипл. 
саобраћ. инж. Слободан Росић, генера-
лни директор ЖТП “Београд” и мр 
Радован Глибетић, директор фина-
нсијско-књиговодствених послова ЖТП 
”Београд” и овлашћено лице да руководи 
изградњом Музејско-туристичке железни-
це “Шарганска осмица”. Путници – гости 
свечаног воза били су Милица Чубрило, 
директор Туристичке организације Србије, 
руководство Општине Ужице, градитељи 
ревитализоване узане пруге “Шарганска 
осмица”, као и становништво овог краја.  

Сви путници свечаног воза су изашли  на 
привременом стајалишту Бели Брег, где је 
настављена прослава у Завичајном клубу 
Мокрогораца “ 8 “, а воз је наставио вожњу 
са доласком у станицу Мокра Гора у 18 сати 
и 46 минута. 

Свечани воз је из саобраћајног аспекта 
пратио др Сретен Глибетић, отправник 
возова на овим станицама 70-их година 
када је ова узана пруга била у саобраћају, 
који је пружио стручну помоћ возном 
особљу у примени прописа.

Проф. др Сретен Глибетић

ИСТОРИЈА
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Пре 136 година,  15. септембра давне 
1884. године, Србија је остварила више-
деценијски сан. Тога дана је јавном сао-
браћају предата прва српска пруга Бео-
град–Ниш.

Железница, тачније „гвоздени пут“ је 
први пут на српском језику поменута 
тридесетих година XIX века у „Српском 
народном листу“, који је излазио у Бечу.  
Прва мерења и планови за градњу пруге 
кроз Србију  обављена су средином  XIX 
века, али прве озбиљне назнаке да ће 
Србија изградити железницу појавиле су 
се 1878. године.

Почеци 
На Берлинском конгресу Србија се 

обавезала да ће изградити пругу, док се 
Аустроугарска обавезала да ће своју же-
лезничку мрежу повезати с новоизграђе-
ном српском пругом.  Конвенција између 
Србије и Аустроугарске о међусобној 
обавези за изградњу пруге склопљена 
је 9. априла 1880. Рок за изградњу и по-
везивање две железничке мреже био је 
15. јун 1882, а као веза одређен је мост на 
Сави. Конвенцијом су утврђени и ширина 
колосека, врста вучних и вучених средста-
ва, најмања брзина, најмањи број возова, 
одредбе о мосту, станици, царини.

Фебруара 1881. Србија је склопила Конве-
нцију са париским друштвом Генерална 
унија за градњу пруге Београд–Ниш и, 
касније до Врања. За ово друштво Србија 
се определила зато што су већ градили 
пругу до Солуна, па су се лако обавезали 
да ће бити изграђена и деоница јужно 
од Ниша. Већ 21. јуна, по јулијанском 
календару, свечано је отпочело грађење 
прве српске железнице и то крај моста на 

Мокролушкој речици, тик уз Топчидерски 
пут, у близини данашњег „Мостара“. У 
сред мочваре, окупили су се кнез Србије, 
кнегиња, чланови Владе. Свечаност је 
отпочела богослужењем које је обављао 
митрополит Михајло. По завршетку слу-
жбе, кнезу Милану је церемонијално 
предат сребрни будак којим је овај три 
пута закопао земљу. Радници су одмах 
наставили радове. То је био велики дан за 
малу Србију.

Пропаст Генералне уније
Пруга се озбиљно градила до 

почетка 1882. када Генерална 
унија пала под стечај. Градња је 
стала, а Министарство финансија, 
преко својих заступника у Па-
ризу, покушавало је да спасе шта 
се спасити може, будући да су 
сва средства затечена код Уније, 
могла пасти у руке поверилаца. 
Пронађено је ново друштво, „На-
родни контоар за есконт“, које 
је преузело обавезе Генерлне 
уније, па је, 29. марта по старом 
календару, у Београду, потписан нови 
уговор између Министарства финансија 
Краљевине Србије и пуномоћника „Наро-
дног контоара за есконт“ о преносу Ко-
нвенције из 1881. године. Радови на изгра-
дњи пруге су настављени.

Обука кадрова
Паралелно са изградњом пруге, водила 

се брига и о кадровима. Наменски су се 
школовали будући железничари и то, на 
почетку, у железничкој школи коју су, по 
специјалној дозволи Владе, 1881. године 
основали Фрањо Вижек и Вилхелм Томић. 
Касније, најбољи полазници те школе одла-
зе на усавршавање у Белгију и Италију.

Први воз 
Први воз који је са новоизграђене бео-

градске станице кренуо био је дворски 

воз којим је, 20. августа 1884. по старом 
календару, краљ Милан са породицом 
отпутовао у Беч. Пре путовања, поделио је 
одликовања и задужио министра Јеврема 
Гудовића да свечано отвори пругу речима: 
„Ви сте је градили, Ви је и отворите.“ Овај 
потез краља Милана стручњаци тума-
че као симбол отварања Србије према 
Европи – почетак новог, модерног доба. 
Тиме је пуштена у саобраћај пруга Бео-
гад – мост на Сави – Земун – Будимпешта.

Само три дана касније, 23. августа по 
јулијанском календару (3. септембар по 
грегоријанском календару), свечано је 
отворена пруга Београд – Ниш. У 8:30 и 
8:34, после свечаног богослужења ми-
трополитa Теодосијa, пут Ниша кренула 
су два свечано опремљена воза, сваки са-
стављен од по девет кола. У првом су били 
чланови француске управе и страни гости, 
а у другом, чланови српске владе.

Први редован путнички воз је, од Бео-
града до Ниша, отпремљен 3. септембра 
по јулијанском календару, тј. 15. септембра 
1884. године по грегоријанском календару. 
Теретни саобраћај на новоизграђеној пру-
зи је почео четрнаест дана касније. У спо-
мен на почетак железничког путничког 
саобраћаја у Србији, 15. септембар се 
слави као Дан железничара.

И. Јовичић Ћурчић

Дуго путовање до „гвозденог пута“ Србије

Годишњица прве српске пруге

ИСТОРИЈА

Велики празник за све железничаре у 
Србији, који се с поносом и радошћу слави 
сваке године јесте Дан железничара. Тада 
сва гарава срца омекшају, дуж пруге се виде 
насмејана лица, а понегде се прослави и 
неком закуском. Осећај железничког заје-
дништва и солидарности, поштовање ко-
лега и униформе посебно испуни тај дан, 
који, као и све на нашим пругама, има своју 
занимљиву историју.

15. април
Старији железничари памте да се Дан 

железничара славио петнаестог априла. 
То је био Дан железничара Југославије, 
установљен Одлуком Владе ФНРЈ крајем 
јануара 1950,  у знак сећања на генерални 
штрајк железничара. У ноћи између 15. 
и 16. априла 1920. године, на територији 
читаве Краљевине заустављен је сао-
браћај. Штрајк је трајао до краја месеца, а 
у њему су учествовали сви железничари. 
Дошло је до великог обрачуна са вла-
стима, али је у Љубљани било најгоре. На 
Залошкој цести код Љубљане  отворена 
је ватра на демонстранте и том приликом 
убијено је 14 демонстраната, укључујући 
и двоје деце.

Дан железничара Југославије је слављен 
радно, уз пригодне манифестације. Током 
времена установљена је и награда „15. 
април“, која је додељивана најзаслужнијим 
појединцима и секторима железнице за 
посебне доприносе и развој железничког 
саобраћаја.

У сусрет петнaестом септембру
Распадом заједничке државе, прослава 

15. априла као Дана југословенских же-
лезничара губи смисао. Већ 1993. незва-
нично је прослављена слава железничара 
Србије, Св. цар Константин и царица Је-
лена, узета у знак сећања на датум пре-
узимања српских Железница из руку фра-
нцуске управе 3. јуна 1889. 

Дуго се разматрало о пригодном дату-
му који би могао бити узет као нови Дан 
железничара, а који би одговарао та-
дашњим политичким и друштвеним при-
ликама у СР Југославији. Предлаган је 
28. мај, датум пуштања у саобраћај пруге 
Београд – Бар, као и 15. септембар, дан 
када је пошао први редовни путнички воз 
од Београда ка Нишу.

15. септембар
Године 1994, у лето, донета је одлука да 

нови Дан железничара буде 15. септембар 
– дан када је почео железнички путнички 
саобраћај на првој српској прузи. Те 
године је прослављано и 110 година пруге 
Београд – Ниш.

Велики датум, београдска железничка 
станица тада је дочекала у новом руху.. 
Реконструисана је фасада зграде, асфа-
лтиране су све предвиђене површине и 
изграђено степениште из Карађорђеве 
улице. Уређени су вестибил, чекаоница 
за мајке са децом, као и чекаоница првог 
разреда. Свечано је почео са радом нови 
компјутерски центар за резервацију места.

Од 15. до 22. септембра 1994. године 
свакодневно је до Топчидера возио „шетни 
воз“, у знак спомена на некадашње „шетне“, 
тј. излетничке возове који су, у раном 
периоду српских железница, саобраћали 
током летње сезоне. Вожња овим возом је 

Дан железничара

Железничка слава

У знак сећања на датум када су српске 
железнице прешле у државну својину, 
чиме се завршава период француске 
управе, железничари Србије су, све 
до 1940. славили своју славу Свети 
цар Константин и царица Јелена. 
Славило се свечано, широм Србије, а 
колач се неретко секао на самом ко-
лосеку. Станице су тог свечаног дана 
биле искићене заставама, а сами 
железничари су се свечано одевали. 
Чланци о овим славама се могу наћи 
у оновременој железничкој штампи, 
док се неке од фотографија чувају у 
Железничком музеју.

Када други славе

И у другим некадашњим југословенским 
републикама не слави се више 15. април 
као Дан железничара. Словенија слави 2. 
јуна, у знак сећања на долазак првог воза 
на словеначко тле на новоизграђеној 
прузи Грац – Цеље. У Хрватској се слави 
5. октобар – Дан оснивања „Хрватских 
жељезница“. Македонија, у спомен на 
први воз који је 1873. године дошао из 
Солуна у Велес слави 9. април, а Црна 
Гора је одабрала 13. септембар, дан када 
је прва локомотива приспела из Бара у 
Вирпазар.
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била бесплатна, то је био дар железничара 
суграђанима.

У Железничком музеју  отворена је изло-
жба „Железница очима деце“, као и изло-
жба макета Клуба љубитеља железнице, 
док је у Нишу отворена изложба „110 го-
дина железнице у Србији“. 

Прослави се прикључила и „Југослове-
нска кинотека“, ревијом страног и домаћег 
филма на тему „Железничари на филму“, 
која се одржавала од 17. до 26. септембра. 
Централни догађај ове прославе, била је 
свечана Академија којој су присуствовали 
гости из политичког, културног, еконо-

мског и друштвеног живота Града и Ре-
публике. Том приликом су додељене и 
Плакете поводом Дана железничара – но-
воустановљена награда која је заменила 
некадашњу.

Традиционално, као и сваке јубиларне 
године, свечани воз је путовао до Ниша, 

а посебно се заустављао у станицама Ку-
садак, као месту са највећим бројем желе-
зничара, станици Јагодина и у Лапову као 
највећем чвору на нишкој прузи. На свакој 
станици на којој се воз заустављао одржа-
не су краће културне манифестације. 
У Ниш, воз који је из станице Топчидер 

пошао у 8:35 часова, стигао је у 13 часова. 
Свечаности у Нишу трајале су пет сати, 

а свечани воз је пошао за Београд у 18 
часова.

Од тада до данас, Дан железничара 
слави се 15. септембра у спомен на дан 
када је успостављен путнички саобраћај 
на прузи Београд – Ниш, што је означило 
прекретницу у привредном, политичком, 
друштвеном и културном развоју Србије.

И. Јовичић Ћурчић

ИСТОРИЈА

Педесети рођендан српских железница 
давне 1934. прослављен је свечано 16. 
и 17. септембра у Београду и Нишу. У 
Вазнесењској цркви је одржан парастос 
свим умрлим и погинулим српским же-
лезничарима, а на Коларчевом универ-
зитету одржана је свечана Академија 
коју је отворио почасни председник 
приређивачког одбора, Божа Вуковић, 
најстарији железничар. Седамнаестог 
септембра је, пут Ниша, у  11.35 пошао 
свечани воз који је на своје одредиште 
стигао у 16 часова. Нишка станица је била 
свечано окићена, а госте је дочекао велики 
одбор за дочек. Потом је свечана поворка, 
предвођена оркестром Културно-уметни-
чког друштва „Константин“ пошла ка „Со-
колани“ на централну свечаност. Поводом 

педесете годишњице српске железнице, 
у Београду је, на Ташмајдану, одржана 
велика изложба, чиме је ударен камен 
темељац за каснији настанак Железничког 
музеја.

Стогодишњица железнице у Србији  
прослављена је 1984. године. Свечаност је 
започела 15. априла на Дан железничара 
Југославије, отварањем изложбе „100 го-
дина саобраћаја на прузи Београд – Ниш 
1884 – 1984“, чији су аутори били Марија 
Урошевић, кустос Железничког музеја 
и Данка Кукољ, архивиста Железничког 
музеја. Изложба је потом премештена у 
тадашње Светозарево (Јагодина).

На дан стогодишњице почетка желе-
зничког путничког саобраћаја на прузи 
Београд – Ниш изложба је постављена у 

Београду, у просторијама Железничког 
музеја. Поводом ове прославе, објављена 
је и фото-монографија „100 година саобра-
ћаја на прузи Београд – Ниш 1884 – 1984“ у 
издању Завода за новинско-издавачку де-
латност Југословенских железница.

У склопу ове прославе, тачно сто година 
после поласка првог редовног путничког 
воза са београдске станице, пошао је, са 
новоизграђене станице у Прокопу, први 
свечани воз на прузи Београд „Центар“ 
– Нови Београд – Батајница, па даље пут 
Инђије. Број воза је био 5600, а испраћају 
су присуствовале бројне високе званице.

И. Јовичић Ћурчић

Како су некада прослављани јубилеји прве српске пруге

Давнашње прославе

Најбоља станица

Поводом прославе 110 година пруге 
Београд–Ниш и новоустановљеног Дана 
железничара бирана је најбоља путни-
чка станица на мрежи „Југословенских 
железница“. Деветочлана комисија ко-
јом је председавао Душан Лаличић из 
тадашњег ЈПЖ Црне Горе „Подгорица“ је, 
оцењујући уређење простора и степен 
пословности, изабрала је станицу у 
Прокупљу за најбољу станицу на мрежи.

Награда листу „Пруга“

Године 1975, поводом Дана железничара „Петнаестоапри-
лска награда“  додељена је и редакцији Информативног листа 
„Пруга“, као једном од најуспешнијих колектива на мрежи 
„Југословенских железница“. „Пруга“ се толико поносила овом 
наградом да је, током наредних година, у заглављу сваког броја, 
стајао натпис „Добитник Петнаестоаприлске награде“.

СПОРТ

У шестом колу Прве лиге Србије, фудба-
лери панчевачког “Железничара”  везали су 
и трећи узастопни тријумф у шампионату. 
Овога пута побеђена је лазаревачка “Колу-
бара” са резултатом 2:1. Победа има додатну 
тежину будући да је остварена против 
тима који слови за једног од фаворита 
за пласман у елитни ранг такмичења. 
Искусни фудбалери панчевачке “Дизелке” у 
меч су ушли храбро, не дозвољавајући про-
тивнику да се превише размахне. Капитен 
Данило Ковачевић и његови саиграчи још 
једном су показали како се бране клупске 
боје. Начин на који су панчевци ушли у меч 
и демонстрирана рутина у самој завршници 
утакмице јасан су показатељ да тренер Ма-
рко Андрејић полако али сигурно израста у 
озбиљног фудбалског стручњака.

Мада у првом полувремену није било 
голова, у наставку је одмах стигло вођство 
када је Јордан Јовановић  направио општу 
пометњу у тиму Колубаре. Вештим дри-
блинзима најпре је избацио неколико 
фудбалера “Колубаре” из игре, а затим фе-

номенално упослио најефикаснијег стре-
лца “Жеље” – Милоша Савановића, који је 
постигао врло леп гол. Акције су се низале 
једна за другом да би након досуђеног 
прекида и уигране комбинације  Панчевци  
дали и други гол. Успели су гости да смање 
резултат пре краја меча али то је, отпри-
лике,  било и све што су у овом сусрету 
успели да ураде. 

„Железничар“ је до новог тријумфа до-
шао у саставу: Бојан Кнежевић, Георгије 

Јанкулов, Душан Плавшић, Филип Јовић, 
Немања Марковић, Данило Ковачевић, 
Лука Стојановић, Јордан Јовановић, Бојан 
Трипковић, Петар Станић и Милош Сава-
новић. Прилику су добили и Никола Митро-
вић, Закарие Сурака и Стефан Левићанин, а 
знатан допринос у освајању нових бодова 
дали су: Иван Лучић, Драган Дашић, Лука 
Петровић, Митар Радивојевић, Марко Сто-
јанов, Вукашин Јовковић и Лазар Марковић.                                                                                        

 Ј. Вебер

Нови успех панчевачког фудбалског клуба “Железничар”

“Дизелка” се захуктава

Светска пандемија изазвана вирусом 
Ковид – 19 условила је да клубови са 
статусом  чланова Спортског друштва 
"Железничар" током читавог пролећа и лета 
остану код куће са комплетним играчким 
погонима. Све екипе су прекинуле та-
кмичења, а  играчи су добили упутства како 
да одржавају своју форму.

- По престанку „принудног одмора“, после 
првог таласа короне,  почело је све да се 
враћа у нормалу. Такмичари су се вратили 
у тренажне процесе. Спортско друштво 

"Железничар" у свом саставу има одбојку, 
мачевање, стони тенис и шаховску секцију 
која ће, како сазнајемо, бити пуноправни 

члан Друштва. Након велике паузе прво су 
се окупиле млађе категорије, а затим и прве 
екипе у клубовима. Одлуком надлежних 
спортских органа прекинута су сва се-
ниорска такмичења али су сви задржали 
свој тадашњи статус – каже за наш лист 
генерални секретар СД "Железничар" 
Ненад Гачић и наглашава да је у почетку 
постојао велики страх родитеља због 
могућих даљих тренинга њихове деце.

- Планови су били  да се врате активни 
чланови, а за сениоре су се чекале одлуке 

националних савеза. Одбојкашки клуб је 
био најактивнији будући да има највише 
деце и најатрактивнији је у нашем Друштву. 

Рукомет је био на чекању, до почетка шко-
лске године, због сарадње коју имамо са 
ГО "Савски венац" везане за програме 
„Бесплатне школе рукомета“. Стони тенис 
и мачевање су се, такође, враћали „ла-
гано“. Вредно помена је да су се шахисти 
подмладили и по многима имају велике 
шансе да превазиђу своје претходнике – 
казао је Гачић.

Б. Радојичић

Активности у складу са препорукама
Спортско  друштво  "Железничар"  Београд

Родитељи можда спречавају таленте

Дамир Стојичић, кординатор за све узрасте у ОК "Железничар" информисао нас је  да су 
сениори  као домаћини недавно изгубили од ОК "Клек", екипе коју води чувени Вања Грбић. 
Утакмица се играла без публике у сали СД "Раднички" са Врачара. Како смо сазнали, испо-
штоване су све прописане мере Кризног штаба, па публике фактички и није било. 

- Ситуација у нашој земљи и даље је неизвесна,  али се ипак надамо да ће се врло брзо 
све то коначно вратити на старо. Ми, наравно, приоритет дајемо нашој деци – каже 
за „Пругу“ Ненад Гачић.
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У Београду је 11. септембра 2020. 
изненада преминуо Јово Ивошевић, ди-
ректор Центра за унутрашњу контролу 
„Инфраструктуре железнице Србије“.

Ивошевић је рођен 1972. у Огулину 
(Хрватска). У истом граду завршио је 
основну и средњу школу. Дипломирао је 
на Саобраћајном факултету у Београду, 
2000. године.

На железници је од 2003. године. Про-
фесионалну каријеру започео је у Секцији 
за саобраћајне послове у Суботици. На 
место шефа станице Београд именован 
је 2008. године  и на тој позицији био је 

ангажован све до 2013. године. Након 
тога радио је као инспектор Унутрашње 
контроле, а од 25. септембра 2017. до-
лази на чело Центра за унутрашњу ко-
нтролу „Инфраструктуре железнице Ср-
бије“. Директорску дужност обављао је 
одговорно и савесно све до изненадне 
смрти. 

Колеге ће га памтити као изузетног 
сарадника и доброг човека који је био 
нарочито везан за железницу и који 
је радио свој посао са великим енту-
зијазмом.

Ј. Вебер

Јово Ивошевић (1972–2020)

У Београду је 12. септембра oве године 
преминуо Велибор Веља Марковић, же-
лезнички пензионер, некадашњи радник 
Унутрашње контроле. Настављајући  
породичну традицију на железници, 
Велибор је по завршеној ЕТСШ „Никола 
Тесла“ учествовао у изградњи, а затим 
и на одржавању контактне мреже у 
Секцији за ЕТД „Београд“.  Искуство, које 
је стекао на тим пословима, упутило га је 
на одговорну позицију електро-енерге-
тског диспечера даљинског управљања 
стабилних постројења електровуче у 
Сремској Митровици и Топчидеру. Своје 
знање унапредио је школујући се на 
Вишој железничкој техничкој школи, 
где је стекао звање  инжењера. Током 
богате професионалне каријере био је 
ангажован на радним задацима контро-
лора. Пензионисан је 2008. године на 
позицији Саветника у ондашњем Секто-

ру за Унутрашњу контролу. Радећи на 
редовним стручним пословима, Вели-

бор је изградио колосалне нематери-
јалне вредности друштвених релација 
у синдикалним активностима, повези-
вањем свих структура запослеих. На 
неформалном плану био је вансеријски 
успешан у организацији  дружења и 
креирању незаборавне атмосфере у 
којој су сви уживали. Нарочито је био 
активан на фудбалском терену где је 
својом виртуозношћу пленио пажњу (на 
тзв. петопарцу) многобројних љубитеља 
фудбала широм Србије учешћем у Ра-
дничко-спортским играма.

Туга и жал за колегом и пријатељем 
Велибором Вељом Марковићем остаће 
вечно у нашим душама. Господин Мар-
ковић је иза себе оставио неутешну 
супругу Бранку, кћерку Марију и сина 
Душка са породицама. 

Пријатељи и колеге из 
Унутрашње контроле

Велибор Веља Марковић (1948–2020)

IN MEMORIAM
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