
28 Среда, 28. децембар 2016.ЈУБИЛЕЈ ОРА "БЕОГРАД - БАР"

Удружење учесника 
Омладинских радних 
акција и волонтера Ср-

бије, Удружење учесника ОРА 
Београда и Феријални савез 
Србије, у сарадњи са све четири 
железничке компаније у Срби-
ји,низом активности у септем-
бру су обележили два значајна 
јубилеја - 45 година Омладин-
ске радне акције Београд – 
Бар и четири деценије барске 
пруге. Манифестација којом 
су обележена ова два велика 
градитељска јубилеја органи-
зована је под називом „Пруга 
младости“, а на челу Организа-
ционог одбора ове манифеста-
ције био је  Зоран Анђелковић, 
председник Организационог 
одбора манифестације „Пруга 
младости“ и председник Скуп-
штине „Железница Србије“ ад.

Бригадири који су учествова-
ли у изградњи пруге Београд- 
Бар и група младих волонтера 
23. септембра свечано су обе-
лежили 40 година од пуштања 
у саобраћај ове значајне деони-
це, као и 45 година Омладинске 
радне акције “Београд - Бар”, 
као  тада највећег неимарског 

подухвата у земљи. Више од 
стотину учесника и гостију 
упутило се тога дана барском 
пругом возом са Главне желе-
зничке станице у Београду. 

Пре поласка на београдској 
железничкој станици присут-
нима се обратио Зоран Анђел-
ковић, председник Организа-
ционог одбора манифестације 
“Пруга младости”. -Срећа је ви-
дети поново на окупу нека-
дашње бригадире који су део 
своје младости уградили у ову 
значајну железничку трасу, 
истакао је Анђелковић. 

Свечаном скупу градитеља 
присуствовали су и Никола 
Никодијевић, председника 
Скупштине Града Београда и 
Миодраг Митровић, председ-
ник Удружења учесника омла-
динских радних акција Бео-
град. Жељко Гверо, један од 
организатора манифестације 
и председник Феријалног са-
веза Србије, оформио је брига-
ду учесника и означио полазак 
воза са Главне железничке ста-
нице у Београду ка Пријепољу. 

-Пруга Београд – Бар, иначе, 
грађена је 23 године, а 29. маја 
1976. године званично је пу-
штена у саобраћај. У изградњи 
пруге велики допринос дали су 
учесници ОРА Београд-Бар, као 
једне од најзначајнијих омла-
динских радних акција тог вре-
мена. ОРА "Београд-Бар" зва-
нично је почела са радом 
11. јула 1971. године у 
Пријепољу и траја-
ла је до 1975. годи-
не. Ангажовано 
је 12.000 омла-
динаца. сврста-
них у 234 омла-
динске радне 
бригаде, које су 
биле сачињене од 
пионира, студена-
та, радника и младих 
људи из земље и ино-
странства. Да је пруга посебна 
показује и њено сврставања 
у избор британског "Гардија-
на" у десет најспектакуларних 
светских пруга - објашњава 
Драгана Андрић, некадашњи 
бригадир и један од иницијатора 
и организатора манифестације 
“Пруга младости”. 

Веселим бригадирима прво 
изненађење приређено је на 
станици Ваљево где су воз до-
чекали њихови некадашњи 
другови из бригаде и уручили 
им цвеће. На станици у Пожеги 
у воз су сачекали млади труба-
чи из оркестра “Браћа Илић”, 
који су наставили у возу до 
Пријепоља. Путовање су наста-
вили и акцијаши из Краљева.

Свечаним дочеком воза  око 

15 часова у Пријепољу је почела 
централна манифестација обе-
лежавања два значајна јубиле-
ја. Око 130 путника испед зграде 
Железничке станице у Прије-
пољу дочекали су преставници 
локалне самоуправе и већи број 
грађана. Ту су били и  некада-
шњи акцијаши, пројектанти 
пруге, њени градитељи, као и 
један број младих људи, буду-
ћих акцијаша. Дочек је улепшан 
и програмом Културно умет-
ничког друштва “Љубиша Мио-
драговић” из Пријепоља.

Госте је поздравила и поже-
лела добродошлицу Стана 

Марковић, председни-
ца Скупштине оп-

штине Пријепоље. 
Она је истакла да 
су у изградњи 
пруге Београд 
- Бар, грандио-
зног градитељ-
ског објекта тог 

времена, највећи 
допринос дали ак-

цијаши добровољим 
радом, који је трајао пу-

них пет година. 
-Част је данас бити са људи-

ма који су својим несебичним 
радом градили једну од најве-
ћих саобраћајница бивше Ју-
гославије. Значајан број омла-
дине Пријепоља учествовао је 
у изградњи "пруге младости", 
а бригадирско насеље на Јабу-
ци прозвано је "насељем брат-
ства" – истакла је Марковић. 

Некадашњи заменик главног 
команданта бригадирског на-
сеља на Јабуци Велизар Попо-
вић је навео да је за учеснике 
радне акције Пријепоље је пре 
четрдесетак година било цен-
тар света. 

-Све лепо што је могло да се 
доживи, везивало се за овај 
крај, Јабуку и Пријепоље. Ор-

ганизација која окупља бивше 
учеснике омладинских радних 
акција има два циља: да се не за-
борави да је два милиона мла-
дих, са преко милијарду радних 
сати, учествовало у изградњи и 
обнови земље, а наш други циљ 
је да код младих људи пробуди-
мо жељу да на свој начин дају 
допринос изградњи земље у 
овом времену. За све нас, била је 
привилегија учествовати у рад-
ним акцијама и сигурни смо да 
никад и нико не може довести у 
питање оно што смо деценија-
ма градили и изградили, нагла-
сио је Поповић.

Организована је и посета 
места где се налазило брига-
дирско насеље. Уз присуство 
младих извиђача из Пријепо-
ља који су положили заклетву 
сви присутни су се упутили ка 
спомениу “Бошко Буха”, где је 
положено цвеће.

На свечаности у Дому култу-
ре у Бару организован је богат 
културно уметнички програм, 
уз наступ КУД “Јединство” из 
Бара. Приказан је и филм о из-
градњи пруге, а учеснике ма-
нифестације поздравио је пот-
председник општине Бар Дејан 
Раичевић. 

Д. МИЛОШЕВИЋ

 Бригадири и млади волонтери свечано обележили 
45 година Омладинске радне акције Београд - Бар и 
четири деценије пуштања у саобраћај барске пруге

Бројни садржаји
Изложба фотографија “Пруга младости” најпре је организована 

у Београду, а затим и у Музеју у Пријепољу, где ју је отворио 
председника општине Драгољуб Зиндовић. У Лапидаријуму 
Музеја одржана је радионица за младе под називом 
"Значај добровољног одмладинског радног ангажовања и 
волонтеризма", а  промовисана је и књига “То су наших руку 
дело” аутора Слободана Ристановића, у којој сун а преко хиљаду 
страница представљене све радне акције у бившој СФРЈ.

У Београду је организован обилазак изложбе “Пруга младости” 
већег броја ученика средњих стручних школа, за које су 
након тога железничари организовали и стручно предавање о 
карактеристикама и специфичностима пруге Београд – Бар.

45 ГОДИНА ОМЛАДИНСКЕ РАДНЕ АКЦИЈЕ БЕОГРАД - БАР И БАР И ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ ПУШТАЊА У САОБРАЋАЈ БАРСКЕ ПРУГЕ

ПУТОВАЊЕ ПРУГОМ ЊИХОВЕ МЛАДОСТИ

Да је пруга 
посебна показује 

и њено сврставање 
у избор британског 
"Гардијана" у десет 
најспектакуларних 

светских пруга

Бригадити у насељу јабука, крај споменика Бошку Бухи

ОРБ на градилишту пруге Београд-Бар

ОРБ Железничар на изградњи пруге Београд-Бар 
у Великој Жупи код Пријепоља, 1972. године

Бригадири, збор - обилазак насеља јабука

Свечано подсећање на јубилеје-учесници и организатори

Са бригадирима увек весело 
- у возу ка Бару


