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4 
    милијарде

евра је вредност 
железничких 
пројеката чија 
је реализација 
у току

Пруга од Сомбора до Врбаса, стара 110 година 
идуга 80 километара, неће се наћи на списку 
деоница на којима ће због нерентабилности 
бити укинут саобраћај возова. Имајући у виду 
њен значај за путнички и теретни транспорт 
у овом регион, одлучено је да ова пруга ипак 
остане у саобраћају.
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У Градској кући Суботица 
одржана је јавна презен-
тација Просторног плана 
коридора пруге од Београда 
до Суботице и границе са 
Мађарском.
Комисија ће 16. јануара 2017. 

године на јавној седници 
у Новом Саду разматрати 
примедбе, а Суботичани до 
7. јануара 2017. године могу 
писмено да изнесу евенту-
алне замерке на детаљни 
просторни план. 
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Е ПРОСТОРНИ ПЛАНЗадовољни смо
реформама у 
Железницама

Павле 
Петровић
ПРЕДСЕДНИК 
ФИСКАЛНОГ 
САВЕТА 
СРБИЈЕ

Када се осврнем на 2016. 
годину и шта смо све 
урадили, не могу да 

будем незадовољна. Иза нас 
је врло успешна година кад 
је реч о инфраструктури, са-
обраћају и грађевинарству”, 
поручила је потпредседница 
српске Владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре проф.др Зо-
рана Михајловић, у новогоди-
шњем обраћању новинарима 
28. децембра у Влади Србије.

- Реформа железнице пока-
зала је према мом мишљењу 
модел како треба да се ради, а 
то је да мора да постоји стални 
договор и консензус између 
Владе, министарстава, син-
диката, колико год да их има 
и са колико год да су члано-
ва, свих директора и наравно 
свих оних који помажу да ми 
уопште урадимо реорганиза-
цију. И морам свима не само 

Планови
Међу већим бројем 

инфраструктурних и 
саобраћајних објеката чији 
је завршетак планиран у 
2017. години, Министарство 
грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре истиче 
и неколико значајних 
железничких пројеката.  

У наредној години 
планиран је завршетак 
реконструкције деонице 
дуге 77,6 километара 
Ресник-Ваљево на барској 
прузи, затим завршетак 
изградње и пуштање у 
саобраћај „Жежељевог 
моста“ преко Дунава у 
Новом Саду, као и почетак 
градње две деонице 
брзе пруге Београд – 
Будимпешта, и то од 
Београда до Старе Пазове 
(која ће се радити са 
кинеским партнерима) и 
Стара Пазова – Нови Сад 
(која ће се радити из руског 
кредита).

ГОДИНА УСПЕШНА

ПЛАНОВИ ВЕЛИКИ
да се захвалим, већ и да истак-
нем да смо разговарали и увек 
се договорили, без обзира 
што су нам некад интереси 
били другачији, јер нарав-
но да синдикати желе да сви 
остану, да раде и да имају веће 
плате, док Влада опет хоће да 
направи нешто друго унутар 
саме реорганизације гледају-
ћи то на дужи рок - истакла је 

потпредседница Михајловић 
говорећи, поред осталог, о ре-
форми српских железница, и 
наставила:

- Вредност нових пројеката 
у железници је четири ми-
лијарде евра, отворили смо 
транспортно тржиште, раци-
онализовали број запослених 
тако да ја јесам задовољна 
када је о реформи железнице 

реч.  
Према њеним речима, сле-

деће године ће у железнич-
ком сектору морати да се води 
рачуна посебно о структури 
запослених, јер је просечна 
старост на железници доста 
висока. Са друге стране, ни 
квалификациона структура 
није потпуно одговарајућа, 
јер у одређеним деловима 
железнице заиста недостају 
запослени који раде на кон-
ректним пословима, за које 
није баш лако ишколовати 
људе. 

-Тако да о рационализацији 
запослених у железничком 

сектору у 2017. години још 
увек нисмо доносили одлуку, 
али ћемо одлучивати на за-
једничким састанцима свих 
нас. При томе ћемо, још јед-
ном подвлачим, веома води-
ти рачуна о структури људи 
запослених у железници. 
Пред српским железницама 
је пуно посла и према томе 
морамо имати људе који све 
то могу да изнесу - каже мини-
старка Михајловић. 

Она је за 2017. годину најави-
ла почетак грађевинских радо-
ва на деоници Стара Пазова - 
Нови Сад, који се финансирају 
из руског кредита, као почет-
ку модернизације и изградње  
брзе пруге између Београда и 
Будимпеште.  

-Радови ће највероватније 
почети у другој половини го-
дине, негде у септембру или 
октобру, али сигурно у 2017. 
Претпостављам да ће неко 

 Ове године 140 километара модернизованих пруга 
 Пројекти на железници вредни 4 милијарде евра
 Следеће године почетак радова између Старе Пазове 
и Новог Сада, на брзој прузи Београд - Будимпешта

140
КИЛОМЕТАРА ПРУГА 
ЈЕ МОДЕРНИЗОВАНО 

ОВЕ ГОДИНЕ

Урађено
У 2016. години из руског 

кредита обновљено је 
укупно 110 километара 
пруга, на којима су 
могуће брзине веће од 
100 километара на сат и 
купљено је 27 нових дизел-
моторних возова вредних 
100 милиона долара.

Са Кином су 
потписани уговори 
вредни 734 милиона 
евра за модернизацију 
железничких и друмских 
саобраћајница, од којих се 
један односи на деоницу 
Београд – Стара Пазова 
дуге 34,5 километра, у 
оквиру градње брзе пруге 
Београд – Будимпешта.

Стрктура запослених
Следеће године ће у железничком сектору 
морати да се води рачуна о структури запослених
проф.др Зорана Михајловић,потпредседница српске Владе и 
министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

питати зашто нам треба то-
лико времена, али је пројект-
но техничка документација 
била веома сложена и мењана 
због брзине возова најпре од 
160, па затим од 200 километа-
ра на сат, што све то није било 
лако уклопити - нагласила је 
Михајловић.  

Н.СТАНИСАВЉЕВИЋ, 
Н.АВРАМОВИЋ

ПОТПРЕДСЕДНИЦА СРПСКЕ ВЛАДЕ И МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОФ.ДР ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ

УВОДНИК
НЕНАД  СТАНИСАВЉЕВИЋ 
директор Медија центра 
„Железница Србије“ ад

Годину која је за нама на железници су обележили наставак свеобухватне модернизације овог саобраћајног 
система и реализација најзначајнијих инвестиционих инфраструктурних пројеката, као и даља реформа и 
њено реструктурирање, укључујући и социјални програм.

У протеклих годину дана читава Србија била је велико железничко градилиште. Реконструисане су три 
јужне деонице на Коридору 10 између Ниша и Прешева, изграђена је нова двоколосечна панчевачка пруга, а 
након четири деценије започели смо и обнову барске пруге. Гради се и „Жежељев мост“ преко Дунава у Новом 
Саду, а приводе крају и радови на деоници Гиље-Ћуприја, на прузи Коридора 10 између Београда и Ниша. Када 
се томе дода и да је потписан уговор са кинеским партнерима за изградњу брзе пруге између Београда и Бу-
димпеште и да ће радови почети већ наредне године, као и да је у Србију стигло свих 27 нових дизел моторних 
возова из руског кредита, јасно је да ће српске железнице већ у наредних пар година бити много брже,боље и 
лепше него пре и да нађи возови неће „јурити“ пругама брзином од четрдесетак километара на сат. 

Чини се да држава деценијама у назад није толико улагала у железницу. А, не мање значајна је и чињеница 
да је на четири милијарде евра вредним пројектима модернизације српских железница био ангажован већи 
број домаћих фирми, па је железница на тај начин потврдила да може представљати и прави мотор развоја 
српске привреде.

Оптимистичке најаве о новом изгледу српских железница, а које је и „Пруга“ својски подржавала,  многи 
злонамерници су сматрали нереалним, али се оне данас остварују, на добробит и задовољство свих.

Међутим, нема нових возова и брзих пруга без реформисане и структурно измењене железнице. Четири 
железничке компаније „Железнице Србије“ ад, „Инфраструктура железница Србије“, „Србија Воз“ и „Србија 
Карго“ по први пут читаву календарску годину самостално су пословале, а захваљујући успешној реализацији 
реструктурирања, укључујући и социјални програм, железница је по свим признањима постала лидер у ре-
формама јавних предузећа у Србији. Ко би то могао да претпостави пре само две године!

Преузевши одговорност за процес реформи железнице у Србији, Министарство грађевинарства, саобра-
ћаја и инфраструктуре није заправо само испуњавало захтеве Светске банке (како то неки злурадо тврде), 
већ је стварало услове да железнички сектор у Србији постане ефикасан, модеран и тржишно опредељен, у 
интересу привреде и наших грађана. А, што је железница боља и ефикаснија, то је по државу и јефтинија, 
па ће из српског буџета у наредној години бити издвојено око милијарду и по динара мање него ове године.

Не мора железница да се реформише због Светске банке или ММФ-а, него због себе и свог опстанка. Сви добро 
знамо да нам је образовна структура ниска, а старосна висока, да у појединим деловима железнице (углавном у 
администрацији) има вишка запослених, али и да у извршним службама има дефицитарних занимања.

А за стотине километара ммодернизованих пруга, десетине нових возова и најсавременије телекомуника-
ције неопходни су нови, млади, најбољи и најстручнији кадрови. Без суштинске кадровске реформе и социјалног 
програма тако нешто једноставно није било могуће.  

Железница се реструктурирањем опредељивала за пословање и будућност какву жели. У таквој ситуацији 
једино мора бити битно ко шта уме, може и зна да ради и да ли је то железници сутра потребно или не! 
Исувише дуго се железница уљуљкивала у својој тромости и непромењивости, да би без озбиљнијих промена 
у организацији, пословању, па и у начину размишљања  крупно могла да закорачи напред.

Први реформи кораци успешно су учињени. Али, треба још доста труда, напора и ангажовања да железни-
ца и железничари схвате смисао реформе и у потпуности промене и своје понашање и размишљање. Процес 
је кренуо и више се не може зауставити.

Али, започето морамо успешно и завршити, на добробит железнице и железничара, али и државе, наше 
привреде и грађанства, у интересу целе Србије.

И зато сви морамо да схватимо да само својим максималним радом, квалитетом наших услуга, борбом 
за сваког путника, тону робе и динар можемо допринети да железница буде успешнија, а тиме и свима нама 
боље. Одговорношћу, професионализмом и знањем, уз пуну посвећеност железници, моћи ћемо да одговоримо 
свим изазовима нових правила тржишног пословања. И зато одлучно и заједно, железничари из све четири 
компаније, морамо да кренемо напред за бољитак железнице, а самим тим и свих нас. То је једини наш пут 
до победе и они који буду умели и могли да прате динамичан ритам железнице могу бити део железничког 
победничког тима у наредном периоду. 

Најавих ја то још пре годину дана, сада се и потврђује, па ко схвати разумеће!
Држава много пара улаже у железницу, и много више води рачуна и посматра, него што то многи мисле.
У наредној, и наредним годинама чека нас још доста тешкоћа и дуг пут до нове, модерне, ефикасне и тржи-

шно орјентисане железнице. Ма колико тога да смо до сада успешно урадили, још је много задатака и изазова 
пред нама. Сигурно неће бити лако, али смо у години за нама показали да имамо знања, снаге и мудрости да са 
много више оптимизма и планова гледамо у 2017. годину.

Железницу и железничаре чекају бољи дани, али свако од нас мора том циљу да да свој максималан допринос.
А до тог циља можемо само заједно. Наизглед мала медијска акција о родној равноправности на железници, 

коју је организовао Медија центар „Железница Србије“, a узели учешће „Железнице Србије“ ад, „Инфраструк-
тура железнице Србије“, „Србија Воз“ и „Србија Карго“,  показала је како се цео железнички сектор и све четири 
железничке компаније могу објединити око позитивних тема. Медија центар „Железница Србије“ наставиће 
да и у наредном периоду даје свој пуни допринос пословном обједињавању железничког сектора и на тај начин 
подржи све наше заједничке циљеве.

Колегама које од 1. јануара одлазе са железнице много среће и здравља, а сигурно је да ће увек бити радо 
виђени и добро дошли. Свима нама много успеха, оптимизма, доброг расположења, личне и породичне среће, 
срећни новогодишњи и божићни празници и све најбоље.

ЗАПОЧЕТО МОРАМО ЗАВРШИТИ

ДОБРО

ЧЕСТИТАМ
РАДИЛИ

Реформа 
железнице 

показала је модел 
како треба да 

се ради

СМО

У државном бу-
џету Србије за 
ж е л е з н и ч к и 

сектор у 2017. години 
обезбеђено је 15,89 
милијарди динара.

Од тог износа, пре-
ма изјави министар-
ке грађевинарства, 
саобраћаја и инфра-
структуре проф.др 
Зоране Михајловић, 
пет милијарди дина-
ра су аванси за руски 
кредит, док ће 800 
милиона динара бити 

издвојено за изградњу 
„Жежељевог моста“ 
преко Дунава у Новом 
Саду. 

Буџетска средства 
за железнички сек-
тор у наредној годи-
ни за око милијарду  
динара су мања у од-
носу на износ у 2016. 
години. Издвајања за 
железницу биће на-
стављена и у наред-
ним годинама, али ће 
бити постепено сма-
њивана.

БУЏЕТ СРБИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

15,9
ЗА ЖЕЛЕЗНИЦУ 

милијарди динара 

ПРОДУЖЕН РУСКИ КРЕДИТ

Рок за кори-
шћење руског 
кредита за мо-

дернизацију српских 
железница продужен 
је до краја 2021. године, 
чиме је омогућено да 
Србија у наредне чети-
ри године заврши све 
пројекте започете из 
овог зајма.

Потпредседница срп-
ске Владе проф.др Зора-
на Михајловић уручила 
је 9. децембра руском 
амбасадору у Србији 
александру Чепурину 
потписани Протокол 
о измени Споразума о 

руском кредиту за мо-
дернизацију железнице 
у Србији. Тај Протокол 
усвојила је Влада Србије.

Руски кредит за мо-
дернизацију српских 
железница вредан је 
800 милиона долара, а 
са учешћем Србије од 
15 одсто, односно 141 
милион долара, укуп-
на вредност зајма је 941 
милион долара. До сада 
су уговорени пројек-
ти чија је вредност 690 
милиона долара, а до 
краја ове године биће 
повучено 300 милиона 
долара.
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