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РАДОВИ ПОЧИЊУ У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2017. ГОДИНЕ

 Потписан Анекс 3.1 основног уговора о руском 
кредиту за модернизацију српских железница

ПОТПИСАН УГОВОР О 
МОДЕРНИЗАЦИЈИ ПРУГЕ 
СТАРА ПАЗОВА-НОВИ САД

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РЕФОРМУ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ОДРЖАН 14. ЈУНА

MMФ И СВЕТСКА БАНКА ПОХВАЛИЛИ
НАПРЕДАК РЕФОРМИ У ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ

 Теретна станица Београд спољна престала са радом
 Настављена демонтажа железничке инфраструктуре

НЕНАД  СТАНИСАВЉЕВИЋ,
ДИРЕКТОР МЕДИЈА ЦЕНТРА „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ АД:

РЕКОХ ЈА!

ПОЧЕТАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕОНИЦЕ РЕСНИК - ВАЉЕВО

 Свечаној церемонији почетка радова присуствовала је потпредседница Владе и министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић, први потпредседник Руских железница Александар 
Сергејевич Мишарин, као и представници ресорног министарства и пословодства српских железница

4ОБНОВА ПРУГЕ ПОСЛЕ       ДЕЦЕНИЈЕ

ИЗМЕШТАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА

ЖИТ СЕ ПРЕСЕЛИО
У МАКИШ

Стране 6 и 7

СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ АД

ВЕЋИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ У
УСЛОВИМА НЕРАШЧИШЋЕНИХ РАЧУНА



2 Петак, 22. јул 2016. 3Петак, 22. јул 2016. ПОСЛОВНА ПОЛИТИКАПОСЛОВНА ПОЛИТИКА

80
милиона долара је 
вредност радова 
на модернизацији 
пруге Ресник - 
Ваљево

Локомотива 647 је прва локомотива у при-
ватном власништву која је прошла пругом 
у Србији. Прва пробна вожња композиције 
састављене од две дизел локомотиве серије 
647, у недељу 12. јуна прешла је тридесетак 
километара железничком трасом од Крагу-
јевца до Лапова

ПРИВАТНИ ВОЗ НА ПРУЗИ
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 Чланови Друштва пријатеља 
железнице Кикинда недавно 
су завршили реконструисање 
и уређивање локомотиве која, 
након што је 1983. године 
постављена испред Железничке 
станице, представља симбол 
града. Локомотива је офарба-

на, постављене су оригиналне 
ознаке и инструменти, и сада је  
осветљена рефлекторима.
Парна локомотива направљена 
је 1916. године у Будимпешти и 
са 470 коњских снага развијала 
је брзину од 60 километара на 
сат.
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РУ
ГЕ КИКИНДА: НОВИ СЈАЈ ЗА СТАРУ ЛОКОМОТИВУ

УВОДНИК
НЕНАД  СТАНИСАВЉЕВИЋ 
директор Медија центра 
„Железница Србије“ ад

Поштовани железничари!
Прошло је скоро годину дана од како уместо једних и јединствених „Железница 

Србије“ имамо четири железничке компаније. Све четири самостално и равноправ-
но функционишу и раде, па је са системског и формалног становишта реформа срп-
ских железница више него успешна.

Реално сагледавајући железничку ставрност, више пута у тих годину дана кроз 
уводнике у листу „Пруга“ писао сам шта (нам) се суштински догађа, а још чешће шта 
ће се (тек) дешавати у железничком сектору. Указујући на ток реформе и равномер-
но пратећи све четири железничке компаније, наш лист  „Пруга“ се наметнула као 
највећи и можда једини ујединитељ железнице и свих железничара.

На нечију срећу или жалост, првих годину дана железничког сектора потврдило је 
да су сва наша „уводничка“ предвиђања била више него тачна.

У тих годину дана били смо сведоци убеђивања, доказивања, свађа, па и кри-
вичних пријава унутар железничког сектора о томе шта су чији приходи, а шта 
расходи, коме шта припада од имовине или како (по)делити заједничке трошкове. 
Почетни финансијски биланси и стања једва су некако утврђени, али годину дана 
након оснивања нових железничких компанија уговорно је подељен тек делић имо-
вине или обавеза. Све се углавном и даље „књижи“ на „Железнице Србије“ ад, што у 
пракси свакодневно ствара праву збрку. У таквој ситуацији, железничке компаније 
више се боре како да међусобно „отму“ који динар, него како да у железничкој каси 
буде што више пара.

Да још горе буде, запослени који су из „Железница Србије“ ад прешли у новоосно-
ване компаније, са собом су „под мишком“ понели највећи део архиве и предмета на 
којима су радили, остављајући АД углавном без готово икакве документације. Шта 
то значи можда понајбоље знају железничари којима треба било каква потврда око 
стана. Ништа боље није ни када треба заступати железницу без икаквог папира у 
неком од девет хиљада судских спорова или једноставно утврдити колико нам неки 
закупац дугује. И сви знате добро о чему причам!     

А годину дана баш и није мало времена, и да је било добре воље, заједничке жеље, 
па и знања мало више, многи су проблеми могли брже и боље да буду разрешени.

Још првих дана реформе упозоравали смо да циљ реструктурирања српских же-
лезница није и не може бити појединачна победа или пораз било које од четири 
железничке компаније, већ да се успех може мерити само кроз целокупан железнич-
ки сектор. Затварање у сопствене компанијске атаре и заборављање на остале 
из железничког сектора ни једном од друштава не може добро донети. Јер, нити 
возови могу без пруга, нити пруге без возова, нити читав железнички систем без 
железничара! 

У таквим условима, за многе је и данас изненађење што АД још увек постоји и 
ради, иако му многи даваше свега пар месеци живота. Пре годину дана написах да 
је АД потребан, да има своје реформске задатке, па и пословну перспективу. То је 
данас још више изражено.

Показало се да смо у свему били у праву. Ви на терену најбоље знате колико се 
пута догодило да нема комуникације између железничара из различитих друштава 
или какви су односи међу колегама из других фирми! Нисмо целина, већ супротста-
вљени и себични железнички табори између којих је сарадња на нужном миниму-
му (понекад и испод тога). И за успех је увек заслужна само једна, а проблеми увек 
остају другим компанијама у железничком сектору.  То сви ви осећате у све четири 
железничке фирме, од врха компанија до извршилаца на терену. И сви одлично зна-
те да сам у праву, јер и сами то коментаришете по ходницима или уз кафу речима 
„никад овако није било“...

Да би смо кренули јаче, брже и одлучније напред морамо сви да повратимо онај 
железнички дух јединства, јер само тако локомотива железничког развоја и рефор-
ми може добити максимално убрзање. Не зато што је то питање емоција, већ по-
словне логике и рационалности.

Лист „Пруга“ нема чаробну куглу да зна шта ће се догађати. Али умемо да чујемо, 
видимо, сагледамо и знамо шта на наредној страници књиге пише, пре него што је 
многи други прочитају. Година за нама то верификује!

Рекох ја и да нам предстоји још динамичнији период, јер ће процеси реформе и 
свеобухватне модернизације железничког сектора бити додатно убрзани. Србија 
данас у железнички сектор улаже преко милијарду и по евра, са циљем да се врати 
поверење грађанства у овај саобраћајни систем, а наши возови и пруге постану мо-
дернији и бржи, што ближи европском стандарду. Обезбеђујући такве услове држа-
ва по први пут од целог железничког сектора очекује и захтева профитабилност. 
И пардона нити компромиса ту неће бити према било коме, јер је то одлучан став 
државе и питање пословног опстанка железнице.

У остварењу тог циља неће бити места за неодлучне, слабе, неодговорне или 
нестручне, било да се ради о највишим кадровима или ма ком железничару!

Или знамо да радимо свој посао и то још брже и боље, или ћемо своја места 
морати да препустимо другима. Или ћемо умети да озбиљно, одговорно и стручно 
одговоримо свим постављеним задацима, или у развојном возу српских железница 
неће бити места за нас, ма шта да нам је посао!

У Медија центар свакодневно стижу свакакве примедбе и  притужбе  грађанства, 
али сигурно и сами знате о чему се све ту ради и чега све има на рачун железнице.

Иницијатива, знање, одговорност  и менаџерски приступ руководства  исказан 
кроз умеће да железница заради сваки нови динар постаће једина мера и пресудан 
критеријум. Већ колико данас.

И то не зато што лист „Пруга“ тако каже, већ што ће тако бити.
Ја рекох, а ви гледајте... 

РЕКОХ ЈА!

ПОЧЕТАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕОНИЦЕ РЕСНИК - ВАЉЕВО

Скупштина „Железница 
Србије“ ад, на седници 
одржаној 30.јуна, ко-

јом је председавао председник 
Зоран Анђелковић, донела је 
Одлуку о усвајању информа-
ције о спроведеном поступку 
статусне промене „Железнице 
Србије“ ад и отварању почет-
них стања у пословним књига-
ма новоформираних друштава.

Скупштина „Железница Ср-
бије“ ад прихватила је Прото-
кол о усвајању информације о 
спроведеном поступку стату-
сне промене „Железнице Ср-
бије“ ад и отварању почетних 
стања у пословним књигама 
новоформираних друштава. 
Протокол су заједнички пот-
писали генерални директор 
„Железница Србије“ ад Миро-
слав Стојчић и в.д.генерални 
директори „Инфраструктуре 
железнице Србије“ Душан Га-
рибовић, „Србија Карга“ др 
Мирољуб Јевтић и „Србија 
Воза“ Југослав Јовић.

Одлуци Скупштине „Желе-
зница Србије“ ад претходило је 
доношење одговарајућих одлу-
ка Одбора директора ове ком-
паније. Одлуке органа упра-
вљања „Железница Србије“ 
адпредстављају примопредају 
бруто биланса почетних стања 
новоформираних друштава на 
дан 10. август 2015. године.

Заједничким потписивањем 
Протокола сва четири гене-
рална директора железнич-
ких компанија Протокол са-
гласили су се са информацијом 
о спроведеном поступку стату-
сне промене „Железнице Ср-
бије“ ад и отварању почетних 
стања у пословним књигама 
новоформираних друштава.

Према овом Протоколу, по-
ступак статусне промене из-
двајања уз оснивање изведен 
је по деобном билансу на дан 1. 
јануар 2015. године, уз евиден-

тиране трансакције на имоо-
вини, обавезама и капиталу у 
пословним књигама друштва 
преносиоца по друштвима сти-
цаоцима, настале у периоду из-
међу датума деобног биланса 
и 10.августа 2015. године, као 
дана регистрације новоформи-
раних железничких друштава. 

Поступак статусне промене, у 
складу са потписаним Протоко-
лом, спроведен је на основу Про-
јектног задатка Светске банке, 
Извештаја изабране консултан-
ске куће „Планет“ и докумената 
усвојених од Радне групе Мини-
старства грађевинарства, сао-
браћајас и инфраструктуре за 
управљање процесом реформи 
„Железнице Србије“, затим до-
нетих одлука Одбора директо-
ра и Склупштине „Железница 
Србије“ ад, сагласности Владе 
Републике Србије и других до-
кумената регистрованих у Аген-
цији за привредне регистре, као 
и докумената о изради ванред-
них финансијских извештаја на 
дан 9. август 2015. године, са ин-
струкцијама за раздвајање по-
словања на дан 10. август 2015. 
године.

Потписаним Протоколом 
све четири железничке компа-
није прихватају почетно стање 
у пословним књигама „Инфра-
структуре железнице Србије“, 
„Србија Карга“, „Србија Воза“ 
и „Железница Србије“ ад по-
сле издвајања на дан 10.ав-
густ 2015. Године, исказано у 
закључним листовима и ана-
литичким евиденцијама , а са-
гласно усвојеним принципима 
и критеријумима за алокацију 
билансних позиција у деобном 
билансу  и записнички усагла-
шених поступака у раздвајању 
рачуна. Накнадно утврђене ра-
злике у исказаним почетним 
стањима биће спроведене кроз 
додатне корекције и уз усагла-
шене записнике друштава.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРИ СВЕ ЧЕТИРИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 
КОМПАНИЈЕ ПОТПИСАЛИ ПРОТОКОЛ 

УСВОЈЕНА ИНФОРМАЦИЈА 
О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ И 
ПОЧЕТНИМ СТАЊИМА

УСВОЈЕН  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Скупштина „Железница Србије“ ад на седници одржаној 30.јуна, 

усвојила је Финансијски извештај за 2015. годину. 
Седници је председавао председник Скупштине „Железница 
Србије“ ад Зоран Анђелковић. 
На истој седници Скупштина „Железница Србије“ ад усвојила 
је и Извештај независног ревизора о обавqенох ревизији 
Финансијских извештаја ове компаније за 2015. Годину.

Вредност инвестиција 
у железничком сек-
тору Србије тренут-

но износи око милијарду и 
по евра, што је показатељ да 
је за Владу Србије и ресорно 
министарство један од прио-
ритета управо улагање у же-
лезнички саобраћај", изјави-
ла је потпредседница Владе и 
министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
проф. др Зорана Михајловић у 
железничкој станици Вреоци, 
где су 15. јула, започети радови 
на реконструкцији и модерни-
зацији деонице Ресник – Ва-
љево, на прузи Београд – Бар. 
Свечаној церемонији почетка 
радова присуствовао је и први 
потпредседник Руских желе-
зница Александар Сергејевич 
Мишарин, представници ре-
сорног министарства и посло-
водства српских железница.

Михајловић је рекла да ће 
деоница од Ресника до Ваљева 
бити модернизована најкасније 
до новембра 2017, а тада ће возо-
ви моћи да саобраћају брзином 
од 120 километара на сат.

Уговор за модернизацију 77,6 
километара деонице Ресник - 
Ваљево потписан је у децембру 
2015. године, а вредност радо-
ва који се финансирају руским 
кредитом је 80 милиона долара.

Михајловић је навела да се 
сада од Ресника до Ваљева во-
зом путује и до два сата и 20 
минута, док ће након радова то 
путовање бити скраћено на 70 
до 75 минута.

Она је нагласила да је за 
Владу, поред градње путева и 
друмског саобаћаја, приоритет 
и улагање у развој железнич-
ког саобраћаја и транспорта, 
како би Србија и њена привре-
да могли да искористе добар 

географски положај. 
„Трудимо се да вратимо углед 

и веру у српске железнице. Же-
лимо да наша Србија у желе-
зничком транспорту буде ко-
ридор који ће повезати Исток и 
Запад", поручила је министарка.

Она је подсетила да руски 
кредит не обухвата само рекон-
струкцију колосека већ и на-
бавку нових возова.

„Руски кредит је, пре свега, 
партнерски однос између срп-
ских и руских железница, али 
и посебан однос између две 
земље", нагласила је Михајло-
вић поручујући да ће Србија 
испоштовати уговорене роко-
ве и нагласила да се разматра 
могућност обнове и остатка 
барске пруге кроз Србију и да 
је процењено да би то коштало 
око 200 милиона евра.

Ово је, иначе прва озбиљнија 
реконструкција барске пруге 

након пуне четири деценије, а 
радови које изводи руска ком-
панија „РЖД Интернешнл“ и 
већи број српских фирми фи-
нансирани су из руског креди-
та за модернизацију српских 
железница.

Први потпредседник Руских 
железница Александар Миша-
рин је навео да Руске железнице 
реализују пројекте предвиђене 
руским кредитом у складу са 
споразумом  Путина и Вучића.

Он је нагласио да су Руске же-
лезнице лидер у свету за рекон-
струкцију пруга, пошто стално 
уводе и примењују разна тех-
нолошка решења која желе да 
пренесу и колегама у Србији.

Отправник послова у амба-
сади Русије у Београду Денис 
Кузнедељев је рекао да је по-
четак радова на барској прузи 
важан догађај за две земље и 
корак даље у реализацији ру-

ског кредита.
„Руска страна разматра ове 

пројекте као кључне и једне 
од најуспешнијих. Ови про-
јекти одражавају односе две 
земље, корисног и страте-
шког партнерства", нагласио 
је Кузнедељев.

Он је захвалио премијеру Ср-
бије Александру Вучићу и ми-
нистарки Михајловић на по-
дршци и очигледном напретку 
у реализацији руског кредита.

Генерални директор „РЖД 
Интернешнл“ Сергеј Алексе-
јевич Павлов поделио је при-
годне награде највреднијим 
радницима и представницима 
српских железница за допри-
нос у реализацији инфрастук-
турних пројеката.

Радови на рекострукцији ове 
деонице ће обухватити рекон-
струкцију трупа пруге, горњег 
строја колосека, два тунела и 
17 мостова, контактне мреже, 
С С и ТТ система, као и ремонт 
свих инфраструктурних обје-
ката дуж пруге, укључујући и 
10 станица.

Уговор за модернизацију 
77,6 километара деонице Ре-
сник – Ваљево на барској прузи 
„Инфраструктура железнице 
Србије“ и „РЖД Интернешнл“ 
потписали су 10. децембра про-
шле године, а вредност радова 
је 80 милиона долара.

Уговорени рок за завршетак 
радова је 14 месеци, а радови ће 
се одвијати фазно, по унапред 
планираној и утврђеној дина-
мици.

Током летње туристичке 
сезоне неће бити радова који 
утичу на функционисање же-
лезничког саобраћаја на бар-
ској прузи, па ће се одвијати 
само у железничким станица-
ма (Вреоци, Дивци). Н.А.

Генерални директо-
ри „Инфраструктура 
железница Србије“ и 

„РЖД Интернешнл“ Душан 
Гарибовић и Сергеј Алексеје-
вич Павлов потписали су 15. 
јула у Влади Републике Срби-
је Анекс 3.1 основног уговора о 
руском кредиту за модерниза-
цију српских железница, који 
се односи на изградњу тунела 
и вијадукта на прузи Стара 
Пазова – Нови Сад, у оквиру 
целокупне модернизације 
ове деонице, на међународној 
железничкој магистрали Бео-
град – Будимпешта.

Потписивању уговора при-
суствовала је потпредседница 
српске Владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре проф. др Зо-
рана Михајловић, министар 
– саветник у Амбасади Руске 
Федерације у Србији Денис 
Владимирович Кузнедељев 
и први потпредседник „Ру-
ских железница“ Александр 
Сергејевич Мишарин.

Вредност потписаног уго-

вора који  је око 338 милиона 
долара, од којих је више од 258 
милиона вредна изградња ту-
нела и вијадукта, а финанси-
рање је обезбеђено из руског 
кредита за модернизацију 
српских железница. Планом 
је предвиђено да радови почну 
у првом кварталу 2017. године. 
Уговором су обухваћени изра-
да пројектне документације и 
извођење радова на изградњи 
вијадукта и тунела код Чорта-
новаца, као и израда пројекте 
документације за модерниза-
цију целе пруге Стара Пазова 
– Нови Сад.

Осим вијадукта и тунела, 
РЖД „Интернешнл“ ће ради-
ти модернизацију целе пруге 
Стара Пазова – Нови Сад, дуге 
43 километра.

Након потписивања Анекса 
уговора, у згради Владе Репу-
блике Србије, потпредседни-
ца Владе Републике Србије 
проф.др Зорана Михајловић 
одржала је краћи радни са-
станак са представницима ру-
ске делегације.

Потписан уговор о модернизацији 
пруге Стара Пазова - Нови Сад

Радови након летње сезоне
Након летње туристичке сезоне, почеће радови на 

реконструкцији и модернизацији деонице Ресник – Вреоци 
и трајаће око седам месеци.  Након летње туристичке сезоне 
наредне године, када такође неће бити радова који утичу на 
функционисање железничког саобраћаја на барској прузи, 
радови ће бити настављени на деоници Вреоци – Ваљево и 
трајати око два и по месеца.

ОБНОВА ПРУГЕ ПОСЛЕ 4 ДЕЦЕНИЈЕ

Свих 27 нових дизел-моторних 
руских возова биће испоручено 
Србији до почетка 2017. године, 
што је у складу са уговорним 
роком из Анекса 5 основног 
уговора о реализацији 
руског кредита 
Мансурбек Султанов
ПРВИ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА 
„РЖД ИНТЕРНЕШНЛ“

Александар Мишарин Сергеј Алексејевич Павлов
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Од октобра 2012. године 
до данас од „Железни-
ца Србије“ принудно 

је наплаћено око једна и по 
милијарда динара по основу 
судских тужби запослених за 
сменски рад. Текућа блокада 
рачуна „Железница Србије“ ад 
је око 200 милиона динара по 
том основу, а може се очеки-
вати још око 300 милиона ди-
нара извршних пресуда. Када 
би сви запослени који по осно-
ву сменског рада имају за то 
основ, укупан износ дуговања 
износио би око три милијарде 
динара. То значи да „Железни-
цама Србије“ ад предстоји по-
тенцијални ризик од још око 
милијарду динара.

Оваква ситуација била је по-
вод да се 29. јуна у „Железни-
цама Србије“ организује саста-
нак представника „Железница 
Србије“ ад, „Србија Карга“ и 
Саобраћајног института ЦИП, 
којем су присуствовали и 
представници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Министар-
ства правде и Министарства 
привреде. Састанком је пред-
седавао извршни директор 
„Железница Србије“ ад Ненад 
Кецман.

На састанку је закључено да 
је неопходно што пре органи-
зовати састанак са Комором 
судских извршитеља ради 
пролонгирања извршења по 
извршним судским пресуда-
ма, а да „Железнице Србије“ 
ад треба да направе списак по-
кретне и непокретне имовине 
која може да уђе у процес из-
вршења по извршним судским 

пресудама, али и да се догово-
ре са радницима, који још нису 
поднели тужбе за сменски рад. 

Кецман је на састанку иста-
као да су судски извршитељи 
врло агресивно кренули на 
имовину српских железница, 
укључујући чак и музејске ек-
спонате, а да је било покушаја 
и да се „узме“ Саобраћајни ин-
ститут ЦИП. Према његовим 
речима, једно од решења је 
продаја железничке имовине 
путем тендера како би се те 
обавезе измириле, јер извр-
шитељи железничку имови-
ну продају знатно испод њене 
вредности. 

- У претходном периоду на-

прављени су велики пропу-
сти у предузећу код обрачуна 
сменског рада. Запослени су 
пожурили са тужбама како 
би нешто наплатили од же-
лезнице, не гледајући на ло-
јалност фирми, интересе и 
будућност компаније у којој 
раде - истакао је Кецман и из-
разио жаљење што састанку 
не присуствују и представници 
осталих железничких друшта-
ва, јер се проблем може само 
заједнички решавати.

На састанку су представни-
ци „Железница Србије“ ад ис-
такли да су радници који су у 
претходном периоду покрену-
ли тужбе против „Железница 
Србије“ ад, а сада су запослени 
у неком од новоформираних 
железничких друштава, у но-
воосноване компаније („Ин-
фраструктура“, „Србија Воз“ 
и „Србија Карго“) понели и 
своје Уговоре о раду, са свим 
комплетним правима и обаве-

зама. У складу са тим, иници-
рано је да се поступци који су 
у току проширују солидарно и 
на новоформирана железнич-
ка друштва, с обзиром да она 
остварују приходе и могу да 
сносе део трошкова. Речено је 
да правна пракса већ познаје 
такве примере, а да ни један од 
запослених у „Железницама 
Србије“ ад није покренуо ту-
жбу за наплату сменског рада.

Представници Министар-
ства правде информисали 
су учеснике скупа шта је све 
до сада учињено да се про-
цес принудне наплате против 
железнице успори, а држав-
ни секретар у Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Миодраг По-
ледица иницирао је постиза-
ње договора како би се уместо 
принудне наплате продајом 
вишка железничке имовине 
намирила дуговања по том 
основу.

1.500.000.000

ПРИНУДНА НАПЛАТА ПО ОСНОВУ СУДСКИХ 
ТУЖБИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СМЕНСКИ РАД

ДО САДА

 Судски извршитељи све агресивнији према 
железничкој имовини  Једно од решења продаја вишка 
железничке имовине  Предстоје договори са радницима 
који још нису поднели тужбе  Укупан износ дуговања 
за сменски рад потенцијално око три милијарде динара

ДИНАРА

Неопходно наћи брзо и ефикасно решење
Учесници састанка сагласили су се да је обавеза железнице да 

сва своја дуговања по основу судских спорова измири, али да је 
неопходно наћи решења како да се овај проблем решава на што 
бржи и ефикаснији начин. 

ПРИМОПРЕДАЈА ОБЈЕКАТА „ЖЕЛТУРИСТА“

Преузет хотел „Железничар“
у Врњачкој Бањи

Од Привредног друштва за желе-
зничко угоститељство и туризам 
„Желтурист“, „Железнице Србије“ 
ад 18. маја преузеле су Ресторан 
у згради Главне железничке ста-
нице Београд и два киоска на пе-
рону.
Према речима председника Ко-
мисије за примопредају објеката 
између „Желтуриста“ и „Желе-
зница Србије“ Зорана Ђуровића, 
1. јуна  обављена је и  примопре-
даја хотела „Железничар“ у Вр-
њачкој Бањи, а у току је припрема 
за преузимање  хотела „Београд“. 
- Планирано је да у наредном пе-
риоду „Желтурист“ преда „Желе-
зницама Србије“ ад канцеларије 
и бифе у палати „Јадран“,  хотел-
-коначиште и ресторан  у Маки-
шу, канцеларије у згради КСР у 
Савској улици у Београду, мага-
цин у „Бродарској“, магацине у II 
железничком магацину, магацин 
код фудбалског игралишта, Кона-
чиште у Савској, ресторан у згра-
ди железничке станице Врњачка 
Бања, бифе у коначишту у Савској 
улици и бифе у пословној згради 
Железнице у Краљеву.  Т.М.

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД ОРГАНИЗОВАЛЕ 
ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

Продато 13 расходованих  
друмских возила
Железнице Србије“ ад на јавној ли-
цитацији одржаној 19. јула продале 
су тринаест расходованих друм-
ских возила за око 400 хиљада ди-
нара у бруто износу, - каже Миосав 
Сарић из „Железница Србије“ ад, 
који је водио овај поступак.
Ово је била трећа јавна лицитаци-
ја, јер су прве две биле неуспешне 
због високе почетне цене. Према 
Сарићевим речима, читав поступак 
је вођен транспарентно и уз макси-
малну заштиту интереса српских 
железница.
Иначе, продато је девет путнич-
ких и четири теретна расходована 
друмска возила, старости између 
13 и 33 године.

БЕОГРАД ЧВОР УСПЕШНО ПОСЛОВАО У 
ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

Железници пола добити
Предузеће за изградњу железнич-
ког чвора Београд уплатиће „Же-
лезницама Србије“ ад, као свом 
оснивачу, половину своје добити 
за 2015. годину, што износи око 
926 хиљада динара.
Скупштина „Железница Србије“ ад 
на седници одржаној 30. јуна дала 
је сагласност на Одлуку о распо-
ређивању нераспоређене добити 
Предузећа за изградњу желе-
зничког чвора Београд за прошлу 
годину, коју је донела Скупштина 
овог друштва.
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У  првом кварталу 2016. 
године друштво „Же-
лезнице Србије“ ад  

пословало је у складу са основ-
ном делатношћу и  статусном 
променом у претходној години. 
С тим у вези, интензивно се ра-
дило на раздвајању обавеза и 
потраживања између „Желе-
знице Србије“ ад и новооснова-
них друштава. Такође, решавао 
се проблем разграничења тро-
шкова за које су „Железнице 
Србије“ ад носиоци уговора, 
али не и стварни носиоци тро-
шкова, истакла је директорка 
Сектора за финансијско-рачу-
новодствене послове и план 
Мирјана Милић Прeкић, на 
седници Скупштине „Желе-
зница Србије“ ад, одржаној 12. 
маја, приликом разматрања  
Извештаја о степену усклађе-
ности планираних и реализо-
ваних активности из Програма 
пословања „Железница Срби-
је“, за период 1. јануар - 31. март 
2016. године.

 Она је навела да су укупно 
остварени приходи износили 
138,3 милиона динара и од пла-
нираних прихода (98,5 милио-
на динара) већи су 40 одсто, док 
су пословни расходи износили 
108,9 милиона динара и за 30 
одсто су већи од планираних  
(83.5 милиона динара.)

 Она је подсетила да је даном 
регистрације статусне промене 
“Железнице Србије” ад имало 
неколико хиљада спорова, што 
је надлежнима у новооснова-
ним друштвима позната чиње-
ница, а сходно документима о 
статусној промени и позитив-
н и м законским пропи-

сима.  Извршна 
решења и даље 
долазе на рачун 

„ Же ле зн и ц а 
Србије“ ад 
због чега 
је рачун на 
дан 31.3.2016. 

године био 
у блокади 

143.441.775,90 
динара, без об-
рачунатих ка-
мата од стране 
Народне банке 

Србије. Највећи удео у блокади 
чине извршна решења по осно-
ву судских спорова за сменски 
рад, топли оброк и остале оба-
везе из радног односа. Посе-
бан проблем је што је већина 
судских предмета остала у но-
вим предузећима, код правних 
референата који нису предали 
дужност, а ниједан напор да 
се предмети врате у Сектор за 
правне послове „Железница 
Србије“ ад није уродио плодом, 
указала је Прекић. 

Проблем нерасполагања 
основном пословном докумен-
тацијом карактерише и све дру-
ге пословне активности „Желе-
зница Србије“ ад, а пре свега се 
односи на документацију о не-

покретној и покретној имовини, 
тенедрску документацију и уго-
воре о набавци, као и на књиго-
водствену документацију.

Истакнуто је да нису испо-
штовани критеријуми и прин-
ципи расподеле имовине и 
обавеза, није oбављена подела 
имовине, обавеза и потражива-
ња и да је неопходно  завршити 
поделу по свим сегментима. 

 - За решавање ових питања 
релевантна је чињеница да су 
запослени који су из “Желе-
зница Србије” пренели своје 
уговоре о раду на новооснова-
на Друштва, пренели и сва пра-
ва и обавезе и одговорности из 
радног односа. Међутим, ника-
кву подршку од новооснованих 
друштава, нити од надлежни-
х,“Железнице Србије” немају у 
решавању ових спорова. 

- Расподела бројила за елек-
тричну енергију још није за-
вршена (нова друштва  још 
нису успела да се договоре о 
расподели трошкова, односно 
мерних места за високи напон-

-контактну мрежу, што је глав-
ни извор трошкова електрич-
не енергије), тако да за јануар, 
фебруар и март 2016. стижу и 
даље високи рачуни који се 
књиже у пословним књигама 
“Железница Србије“ ад, иако 
их користе друга Друштва, која 
не желе да их преузму. 

 Проблем су, такође бројила 
за потрошњу воде која друга 
друштва нису преузела иако 
су њихови корисници. Исти је 
случај и са грејањем и другим 
комуналним услугама. 

- Трошкове закупа просто-
рија које користи полиција и 
царина на железничким ста-
ницама, а деобним билансом 
су припали другом Друштву, 
плаћа и даље друштво „Желе-
знице Србије“ ад укључујући 
и ПДВ, третирајући га као тро-
шак, јер ново друштво не жели 
да преузме ове трошкове. 

- Рачуни по основу спрове-
дених јавних набавки добара, 
услуга и радова (из периода пре 
статусне промене) за потребе 
новооснованих друштава који 
су у пословне књиге „Желе-
знице Србије“ад пренети кроз 
почетна стања, а за које „Желе-
зницама Србије“ад није доста-
вљена документација која се 
налази у секторима за набавку 
осталих новоформираних дру-
штава и није урађена њихова 
примопредаја, нити је дато оба-
вештавање о даљем току јавне 
набавке: да ли је роба испору-
чена, услуга извршена, услови 
плаћања, начин плаћања итд. 

Трошкови коришћења систе-

ма IBM и даље се књиже у по-
словним књигама „Железница 
Србије“ ад које нису у могућно-
сти да измире обавезу, посеб-
но у девизном делу. Трошкови 
су остали неподељени јер не 
постоји сагласност појединих 
новоформираних друштава за 
споразум о уделу коришћења 
софтверских услуга IBM.

Извршни директор Рајко Ко-
вић је рекао да би „Железнице 
Србије“ оствариле добитак од 
око 34 милиона динара  да нису 
пословале у оваквом послов-
ном амбијенту. Многе ствари не 
зависе од нас, већ од договора 
три друштва, истакао је Ковић.

 - Нисмо у могућности да 
сами решимо проблеме, јер 
новооснована предузећа једва 
преживљавају и  свако додатно 
оптерећење ствара проблеме. 
Упркос свему, доста ствари смо 
успели да решимо. Пуних шест 
месеци је радила комисија за 
комуналне услуге и израђен је 
елаборат према коме  трошко-
ви тек треба да буду прихваће-
ни. Неопходно је  да се што пре 
формира међуресорна коми-
сија министарства која ће ре-
шавати проблеме и наставити 
имплементацију реструкту-
рирања, које није ни започето. 
Направљене су само организа-
ционе промене, а највећа вред-
ност рестуктурирања ће бити 
чишћење свих трошкова и њи-
хова контрола, нагласио је извр-
шни директор Ненад Кецман.

Чланови Скупштине су јед-
ногласно усвојили извештај.

Т. МЛАДЕНОВИЋ

Нису испоштовани критеријуми 
и принципи расподеле имовине 
и обавеза, није обављена подела 
имовине, обавеза и потраживања 
и да је неопходно  
завршити поделу по 
свим сегментима.

Рачуни по основу 
спроведених јавних набавки 
добара, услуга и радова за 

потребе новооснованих друштава
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енергију још није завршена. Није 

постигнут договор о расподели 
трошкова, односно мерних места 

за високи напон-контактну 
мрежу, што је главни 

извор трошкова 
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енергије

Трошкове 
закупа 

просторија 
које користи 

полиција и 
царина на 

железничким 
станицама, 
а деобним 

билансом су 
припали другом 

Друштву, плаћа и 
даље друштво 

„Железнице 
Србије“ ад 

укључујући 
и ПДВ

Трошкови 
коришћења 
система 
IBM и даље 
се књиже у 
пословним 
књигама 
„Железница 
Србије“ ад 
које нису у 
могућности да 
измире обавезу, 
посебно у 
девизном 
делу.

СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ АД

ВЕЋИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ У
УСЛОВИМА НЕРАШЧИШЋЕНИХ РАЧУНА

 У  првом кварталу 2016. године интензивно се радило на раздвајању 
обавеза и потраживања између „Железнице Србије“ ад и новооснованих 
друштава  Решавао се проблем разграничења трошкова

Рестуктурирање тек почиње
Највећа вредност рестуктурирања 
ће бити чишћење свих трошкова и 
њихова контрола
Ненад Кецман, извршни директор

Добитак у бољем амбијенту
„Железнице Србије“  би оствариле 
добитак од око 34 милиона 
динара  да нису пословале у 
оваквом пословном амбијенту
Рајко Ковић, извршни директор
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САВЕЗ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНОВАЦИЈЕ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

МОРА СЕ УБРЗАТИ РАЗВОЈ 
ЖЕЛЕЗНИЦА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА 

Савез за железничке 
иновације у Југоисточ-
ној Европи (СЕЕСАРИ) 

треба да да максималан до-
принос развоју и повезивању 
транспортне мреже југои-
сточне Европе са фокусом на 
железницу, тако да се иденти-
фикују и примене иновативна 
решења и сви расположиви 
финансијски ресурси, пре све-
га они из ЕУ, да се унапреде 
инфраструктура, као и пут-
нички и робни саобраћај у ре-
гиону. СЕЕСАРИ  може да буде 
од значајне користи за желе-
зничка предузећа и друге чла-
нове, јер представља допринос 
стварању реалне могућности 
за реализацију пројеката за 
које је су они заинтересовани, 
коришћењем заједничких на-
пора, знања, наступа, финан-
сијских и других домаћих и пе 
свега, расположивих ресурса 
ЕУ и других заинтересованих 
финансијских институција и 
компанија, закључено је  на са-
станку »Кор Групе« Савеза за 
железничке иновације у југо-
источној Европи, који је крајем 
маја одржан у Београду и Мо-
крој Гори.

Поред чланова СЕЕСАРИ, 
на састанку су учествовали и 
представници Међународне 
железничке уније из Париза, 
затим четири компаније же-
лезничког сектора у Србији  
(„Железнице Србије“ ад, „Ср-
бија Воз“, „Србија Карго“  и  
„Инфраструктура Железнице 
Србије“),  као и   Саобраћајног 
института  ЦИП  из Београда. 
Организатор састанка биле су 
„Железнице Србије” ад, које 
су биле и један од иницијатора 
оснивања овог савеза. 

Учесници састанка освр-
нули су се на досадашње ак-
тивности и договорили шта је 
у наредном периоду потебно 
урадити у организационим и 
акционом смислу, да би реали-
зовали постављене циљеве. 

Члановима су се најпре 
обратили Мирослав Стојчић, 
генерални директор „Желе-
знице Србије” ад и др Петер 
Верлич, председник Савеза и 
директор Прометног инстити-
ута - Љубљана, подсећајући да 
је идеја о формирању Савеза 
СЕЕСАРИ  потекла је од гене-
ралног директор Међународне 
железничке уније (УИЦ) Жан 
Пјер Лубинуа на београдској 
конференцији  о железницама 
овог региона, пре две године. 

На састанку је консататовано  
да су у актуелним тржишним 

условима пословања неопход-
ни нови иновативни помаци, 
пројекти и све оно што може да 
побољша услугу коју железни-
ца пружа својим корисницима. 
Сами можемо доста, речено је, 
али заједно много више. Да би  
посао којим се бави СЕЕСАРИ 
био унапређен, потребно је 
да се искористи сви располо-
живи  ресурси, а посебно кон-
кретна подршку коју је овај 
Савез добио од Међународне 
железничке уније (УИЦ), За-
једнице европских железница 
и инфрасруктурих компанија 
(ЦЕР), институција и поједи-
наца ЕУ, што може да олакша 
приступ  фондовима које би 
реално могли да се искористе 
за развојне пројекте, ново зна-
ње и иницијативе, речено је 
поред осталог.

На састанку је договорено  
да се испита могућност успо-
стављања СЕЕСАРИ Савеза 
као подрегионалне групе или 
специјалне групе унутар УИЦ, 
да се финализује радна струк-
тура СЕЕСАРИ и предложено 
је да седиште секреатаријата 
СЕЕСАРИ Савеза буде у Паризу 
ради институционалне пове-
заности са УИЦ, а регионално 
у Београду. Договорено је и да 
се припреми састанак гене-
алних директора железница 
региона, који би требало да 
узму активније учешће у раду 
Савеза, у чему ће их подржати 
и генерални директор УИЦ, 
који би требало да подршку 
за то затражи и од министара 
саобраћаја земаља региона. Од 
УИЦ ће, такође, бити затраже-
но да предузме одређене ак-
тивности у вези са чињеницом 
да разлике између железница 
југоисточне и западне Европе 
постају све веће, што ће бити 
сметња развоју јединственог 
железничког простора (СЕРА).

Учесници састанка сагла-
сили су се и да треба учинити 
напор како би се  обазбедили 
и потписи Декларације о на-
мерама од стране железница: 
Грчке, Румуниије, Бугарске, 
Мађарске, Турске, као и од 
стране железница Аустрије, 
Немачке, Италије, Француске 
и Русије. Председник СЕЕСАРИ 
посетиће генералне директоре 
на подручју СЕСАРИ како би их 
лично инфомрисао и обезбе-
дио њихову подршку, а Савез 
ће представити и на Европској 
скупштини у Милану, као и на 
предстојећем састанку гене-
ралних директора европских 
железница.

НАСТАВЉЕНО ИЗМЕШТАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ИЗ САВСКОГ АМФИТЕАТРА

У МАКИШ

ционарско друштво за желе-
знички превоз робе „Србија 
Карго“ издало је тзв. „транс-
портно ограничење“, на осно-
ву којег је станица Београд 
Спољна престала да прихвата 
и отпрема теретне железничке 
композиције.

- На тај начин, после скоро 
века постојања, станица Бео-
град Спољна престаје да оп-
служује железнички теретни 
саобраћај у центру главног 
града. Претходних деценија 
милиони тона робе прима-
ни су и отпремљени из ове 
станице, а због значаја и оби-
ма превоза управо у Београд 
Спољној  је велики број желе-
зничара стицао прва профе-
сионална знања и непроце-
њива искуства за даљи рад на 
железници. И управо љубав 
према железници и стручност 
коју смо овде стицали били су 
пресудни за напредак гене-
рација железничара. „Желе-

знице  Србије“ дају свој пуни 
допринос пројекту „Београд 
на води“, а наш задатак и циљ 
је и да од заборава сачувамо 
железничку историју бео-
градског железничког чвора 
протеклих деценија, као де-
лиће прошлости, а у функцији 
даљег развоја и напретка, - ре-
као је Мирослав Стојчић, гене-
рални директор „Железница 
Србије“ ад, који је некада и сам 
био шеф железничке станице 
Београд Спољна. 

У складу са плановима Сао-
браћајног института ЦИП, од 
постојећих 19 колосека стани-
це Београд Спољна, у функ-
цији ће остати три колосека 
(пети, шести и седми)  за по-

требе  теретног железничког 
саобраћаја на релацијама Бео-
град Дунав - Београд Перон 
(главна железничка станица 
у Београду) - Топчидер, и Бео-
град Дунав - Београд Перон - 
Нови Београд. 

У претходном периоду,  рад-
ници „Инфраструктуре же-
лезнице Србије“ су у станици 
Београд Спољна демонтирали 
колосеке и скретнице. Струч-
не службе ове железничке 
компаније су у складу са пред-
виђеном динамиком радова, 
извршиле су и демонтажу 
контактне мреже и стубова  
контактне мреже у станици. 
У складу са динамичким пла-
ном укида се и највећи број 
скретница у станици Београд 
Спољна, а остају само четири 
старе  и постављају  две нове 
скретнице за потребе одвија-
ња железничког саобраћаја на 
преостала три колосека. 

 Теретна 
станица Београд 
спољна престала 
са радом

ПРЕСЕЛИО
„ЖИТ“ СЕ 

У оквиру радова на из-
мештању железнич-
ких капацитета са 

простора Савског амфитеа-
тра, а за потребе реализације 
пројекта „Београд на води“, 
ових дана у потпуности су 
измештени капацитети же-
лезничког предузећа „ЖИТ 
– Железнички интегрални 
транспорт“ са простора Сав-
ског амфитеатра на нову ло-
кацију, у  Ранжирну станицу у 
Макишу. Први теретни воз за 
потребе „Железничког инте-
гралног транспорта“  већ сре-
дином јуна почео је да саобра-
ћа преко железничке станице 
Београд ранжирна у Макишу, 
рекао је генерални директор 
„Железница Србије“ ад Миро-
слав Стојчић.

Одласком последњег те-
ретног воза за Ријеку,  9. јуна, 
званично је престала са радом 
железничка станица Београд 
Спољна. Железничка стани-
ца Београд Спољна била је са-
ставни део Главне железничке 
станице у Београду, у којој се 
одвијао теретни железнички 
саобраћај.

Само дан раније, 8. јуна, Ак-

У железничкој станици Београд теретни саобраћај 
одвојен је од путничког после Првог светског рата, да 
би се растеретио саобраћај у станици.  Манипулацију 
теретом, пре свега денчаним (комадним) 
пошиљкама, преузела је теретна станица Београд 
Спољна.  
Главне теретне станице пре тога  биле су Топчидер 
за југ и Земун за север. Узани колосек од станице 
Чукарица уведен је за теретни саобраћај 1928. 
Године до теретне станице уског колосека Београд 
Сава, где се обављао претовар робе са узаног на 
нормални колосек и обратно. Спољна станица 
реконструисана је 1931. године и уведени су 
колосеци за гарирање путничких вагона, па је тада и 
почео да се употребљава назив „плоча“ за одређене 
групе колосека. 
Осим тога, станица Београд Спољна имала је улогу 
и у ранжирању теретних возова нарочито за правац 
према Банату, после пуштања у саобраћај пруге 
Београд – Панчево крајем 1935. године.

Кроз историју

19
КОЛОСЕКА ЈЕ ИМАЛА 

СТАНИЦА БЕОГРАД 
СПОЉНА

Љубав према железници и стручност коју смо 
овде стицали били су пресудни за напредак 
генерација железничара
Мирослав Стојчић, генерални директор „Железница Србије“ ад

 Настављена 
демонтажа 
железничке 
инфраструктуре

Домаћини штадлеровог ЕМВ-а

Ген.дир. Ж.С. АД Мирослав Стојчић посетио штанд

Штанд „Железница Србије“

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД НА САЈМУ ТЕХНИКЕ

Нови возови на сајму

Железнице Србије“ ад 
у сарадњи са „Србија 
Возом“  учествовале 

су на Међународном сајму 
технике који је одржан од 
16. до 20. маја у Београду.  
Посетиоци штанда „Желе-
зница Србије“ могли су да се 
упознају са техничко-техно-
лошким развојем  српских 
железница кроз историју 
и да погледају  нови дизел 
и нови електо-моторни воз 
српских железница, који су 

били изложени на колосеку 
у близини сајма. 

Реч је дизел-моторном 
возу серије 711 (набављан 
из руског кредита) произво-
ђача руског „Метровагон-
маша“ и  електро-моторном 
возу „флирт“ швајцарског 
произвођача „Штадлер“.

Штанд српских железни-
ца 18. маја обишао је гене-
рални директор “Железни-
ца Србије” ад Мирослав 
Стојчић.
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MMФ И СВЕТСКА БАНКА
НАПРЕДАК РЕФОРМИ У ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РЕФОРМУ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
ММФ о реформи железнице 

Пример за друга јавна 
предузећа

- Охрабрени смо резултатима 
које имате у Железницама Србије, 
верујемо да то може постати мо-
дел и за реформу других јавних 
предузећа, рекао је 15. јуна шеф 
Мисије ММФ-а за Србију Џејмс 
Руф, који се састао са потпред-
седницом Владе и министарком 
грађевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре проф. др Зораном 
Михајловић у склопу ревизије 
аранжмана са ММФ-ом.
Шеф Канцеларије Светске банке 
у Београду Тони Верхеијен чести-
тао је на напретку који је до сада 
остварен нарочито у грђевинар-
ству и условима пословања који 
се оцењују на Дуинг бизнис листи.
Теме разговора са ММФ-ом, Свет-
ском банокм и Европском банком 
за обнову и развој биле су рефор-
ме Железница Србије и развој 
пројекта модернизације пруге 
Београд-Будимпешта, пројекти у 
путној инфраструктури укључу-
јући и рехабилитацију путева у 
Србији, напретку Србије на листи 
Светске банке Дуинг бизнис те ре-
форма катастра.
Званичницима светских финан-
сијских институција представље-
ни су планови даље реформе 
Железница Србије али и до сада 
постигнути резултати.
 Михајловић је истакла да је ове 
године отворено железничко тр-
жиште што ће локалним самоу-
правама помоћи да привуку заин-
тересоване приватне превознике 
на пружним деоницама које су 
сада нерентабилне а којих има 
око 800 километара.
„Тржиште је отворено, не седимо 
скрштених руку, трудимо се да по-
дигнемо ниво услуге на српским 
пругама“, поручила је Михајловић 
на састанку у Влади Србије и дода-
ла да се више од 400 километара 
пруга у Србији уопште не користи 
деценијама а плаћа се земљиште 
на коме су па ће се у процес њи-
ховог гашења кренути одмах како 
би се смањили трошкови.
„Овај сектор очекује и рационали-
зација броја запослених где ће се 
о тачном броју вишка запослених 
и висини отпремнина која ће им 
бити понуђена наставити прего-
вори са синдикатима док се не 
дође до решења прихавтљивог за 
све“, поручила је Михајловић.
Она је званичнике ММФ-а, Свет-
ске банке и ЕБРД-а информисала 
и да се пројекти у путној инфра-
структури реализују у задатим ро-
ковима а да је успешна реформа у 
грађевинарству имала вишестру-
ке ефекте на укупну економију па 
је учешће грађевинарства у БДП-у 
са 4,1 одсто колико је износило у 
2014. подигло на 5,1 одсто у 2016. 
години.

Стални представник 
ММФ у Србији Даеханг 
Ким и шеф канцелари-

је Светске банке у Србији Тони 
Верхеијен похвалили су на-
предак у реформи Железница 
Србије на састанку Радне гру-
пе за реформу железнице, који 
је одржан 14. јуна, а којом је 
председавала потпредседница 
Владе и министарка грађеви-
нарства, саобраћаја и инфра-
структуре, проф. др Зорана 
Михајловић.

“Ово је веома позитиван 
напредак, волео бих када би 
тако било и у другим секто-
рима”, рекао је Ким пошто је 
челницима две светске финан-
сијске институције предочено 
докле се стигло са реформама 
у железничком сектору.

Михајловић је информиса-
ла Верхеијена и Кима о даљим 
плановима и до сада урађе-
ном како би српске железнице 
биле модернизоване.

“Разговарамо са синдика-

тима, имамо пуно отежава-
јућих околности али у овом 
процесу морамо бити једин-
ствени како бисмо постави-
ли добар модел и за реформу 
осталих јавних предузећа”, 
рекла је Михајловић на са-
станку у Влади Србије коме су 
присуствовали и директори 
железничких предузећа, пред-
ставници Министарства фи-
нансија, Министарства рада, 
Министарства привреде, син-

диката радника запослених у 
железничким предузећима.

Она је поручила да је ком-
плетиран законски оквир за 
отварање железничког тржи-
шта који ће омогућити да се на 
српским пругама појаве и при-
ватни железнички превозни-
ци а што ће утицати на одлуку 
које пруге од 800 километара 
нерентабилних ће остати у 
употреби о чему ће локалне са-
моуправе и грађани бити оба-

вештени најмање шест месеци 
раније.

“Почетком јуна је потписан 
први такав уговор са при-
ватним превозником за ком-
биновани превоз”, рекла је 
Михајловић и додала да се 430 
километара пруга у Србији не 
користи деценијама, а да на по-
јединим деоницама чак и нема 
шина па се са укидањме тих 
деоница може и одмах почети.

Михајловић је поручила  да 
су комплетирани спискови 
имовине и дефинисани ви-
шкови у железничким пре-
дузећима, од чега би се могли 
измирити неки историјски ду-
гови.

Она је истакла да ће нова 
Влада када буде формирана 
донети одлуку о нивоу отпрем-
нина за вишак запослених 
чиме ће се створити услови за 
даљу успешну реформу Желе-
зница Србије не би ли ово јав-
но предузеће постало модерно, 
ефикасно и профитабилно.

ПОХВАЛИЛИ

Око 800 километара нерентабилних пруга у Србији

НА ПОТЕЗУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Инфраструктура желе-
зница Србије“ донела 
је предлог нерента-

билних пруга у Србији, али 
дефинитивна одлука о томе на 
којим ће пругама железнич-
ки саобраћај бити укинут  још 
увек није донета и сигурно је 
да ће томе претходити детаљне 
економске анализе.

Реч је о око 800 километара 
пруга у Србији, које у финан-
сијском и књиговодственом 
смислу оптерећују билансе 
српских железница. 

Локалне самоуправе у Срби-
ји имају могућност да се за те 
пруге изјасне да ли могу да фи-
нансирају одржавање путнич-
ког и теретног железничког 
саобраћаја на деоницама које 
држава неће више да финанси-
ра. У току су разговори са ло-
калним самоуправама у Срби-
ји, које желе да преузму пруге 
на својој територији, а већ су се 
појавиле и прве заинтересова-
не локалне самоуправе.

На  шеснаест пруга широм 
Србије, чија је укупна дужина 
око 482,7 километара, саобраћај 
се не одвија, а на некима од њих 
возови не пролазе и пуних че-

тврт века. „Рекордери“ су пруге 
Кањижа - Сента (дужине око 
22,1 километра) и Бечеј - Сента 
(око 35,8 км), којима возови не 
саобраћају преко 25 година.

По десет година без возова су 
пруге Зрењанин Фабрика - Вр-
шац (око 81,2 км), Шид - Срем-
ска Рача (око 26,4 км) и Брати-
нац - Костолац (око 15 км), а 
само годину дана мање возови 
не саобраћају ни на деоници 
Петроварадин – Беочин (17 км). 
Седам година нема саобраћаја 
возова између Сомбора и Апа-
тин Фабрике (око 20,5 км), а 
шест година између Кикинде 
и Банатског Аранђелова (око 
32,9 км). На преосталих осам 
пруга возови нису саобраћали 
између једне и четири године, а 
то су деонице: Вршац-Бела Цр-
ква (33,3 км), Каравуково – Бач 
(13,4 км), Бечеј - Жабаљ (31 км), 

Овча – Падинска скела (18,5 
км), Параћин - Стари Поповац 
(13 км), Владимировац – Ковин 
(43 км), Римски Шанчеви – Ор-
ловат (64,6 км) и Хоргош – Ка-
њижа (14,5 км).

На овим деоницама није 
било трошкова одржавања 
пруга, али је у претходном пе-
риоду било трошкова пореза 
на земљиште, објекте и кому-
налних такси.

На шест деоница укупне ду-
жине око 361,4 километра одви-
ја се саобраћај, али су годишњи 
расходи далеко већи од прихода. 

Реч је о деоницама: Дољевац 
- Мердаре (88,1 км), Пожаревац 
- мајданпек (89,2 км), Краљево 
- Крушевац (55,6 км), Врбас - 
Сомбор (89,4 км), Гајдобра - Бач-
ка паланка (14,6 км) и Жабаљ 
- Римски Шанчеви (око 24,2 км).

На тих шест деоница на го-

дишњем нивоу расходи су око 
један милион и двадесет хиља-
да евра, а приходи свега 777 хи-
љада евра. То значи да се сваке 
године на ових шест деоница 
остварује „губитак“ од око 243 
хиљаде евра, односно од око 30 
милиона динара.  

У складу са Законом о желе-
зници, који је усвојен прошле 
године, предвиђено је да др-
жава није једина која мора да 
издваја новац за одржавање 
железничке инфраструктуре, 
односно пруге. Та могућност 
сада је дата и локалним само-
управама, које путем јавног 
конкурса могу и приватним 
превозницима да омогуће да 
раде на одређеним пругама и 
финансирају одржавање же-
лезничке инфраструктуре и 
возова, уколико је то за њих 
исплативо. 

Шест месеци за изјашњавање
Надлежни органи АП Војводине и локалне самоуправе 

Републике Србије ће се у складу са Законом о железници 
изјаснити о заинтересованости за преузимање управљања и 
организацијом саобраћаја на појединим деоницама и пругама.   
Локалне самоуправе о томе треба да се изјасне у наредних шест 
месеци.

 На шеснаест пруга дугих око 482 километра возови не 
саобраћају, негде и дуже од четврт века  Железница и за 
те пруге плаћала порезе и таксе - Шест деоница дугих 361 
километар годишње књижи губитак од око 30 милиона динара

Фото: сајт Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
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Музејско - туристички 
комплекс „Шарганска 
осмица“ у Мокрој Гори 

и воз „Носталгија“ постали су 
у протеклом периоду бренд не 
само српских железница, већ 
и целокупног домаћег тури-
зма.Уместо некада јединствене 
компаније „Железнице Срби-
је“ данас самостално послују 
четири железничка друштва, 
али циљ и интерес железнич-
ког сектора мора бити даље 
унапређење комплекса „Шар-
ганске осмице“ и развој овог 
туристичког потенцијала у 
европским размерама. Да би 
се то постигло, није више дово-
љан само огроман ентузијазам 
и енергија појединаца, већ му-
зејско-туристички комплекс 
„Шарганска осмица“ мора да се 
системски, плански и органи-
зовано развија. 

Ово је закључено на Послов-
ном форуму одржаном 9. јула у 
Клубу Мокрогораца на Белим 
Водама, у оквиру манифеста-
ције Завичајни дани Мокрого-
раца и пријатеља Мокре Горе, 
која је одржана по 31. пут. Тема 
Пословног форума била је: 
„Регионални пројекти са пре-
кограничном к о м п о н е н -
том – ин- т е г р а -
т и в н а у л о г а 
Ш а р - ганске 
и Рзав- с к о -
-Д ри н- с к е 

железнице у развојним страте-
гијама региона“.

Пословном форуму у „Шар-
ганској осмици“ присуствова-
ли су представници железнич-
ких компанија „Железнице 
Србије“, „Инфраструктура же-
лезнице Србије“, и „Србија Воз“, 
на челу са генералним дирек-
торима Мирославом Стојчи-
ћем,  Душаном Гарибовићем и 
Југославом Јовићем, затим ге-
нерални директор  „Жељезни-
ца Републике Српске“ Драган 
Савановић, па представници 
Дирекције за железнице и Са-
обраћајног института ЦИП, као 
и Града Ужица. 

И овај пут  гостољубиви и 
предусретљиви домаћини 
били су представници Зави-
чајног удружења Мокрогораца, 
који су протеклих деценија сво-
јим визионарским и пожртво-
ваним ангажовањем допри-
нели не само да поново оживи 
„Шарганска осмица“ и Србија 
добије један од најлепших ту-
ристичких центара, већ и да се 
читав овај регион спаси и сачу-
ва од одумирања.

Током ове манифестације по-
себно је било речи и о унапре-
ђењу железничког саобраћаја 
између Мокре Горе и Вишегра-
да, завршетку пруге до Кремне, 
проширењу туристичких ка-
пацитета „Шарганске осмице“, 
обезбеђивању возних средста-
ва, заједничкој развојној стра-
тегији са Ужицем и Чајетином,  
развоју целокупне туристичке 

понуде и већој промоцији чи-
тавог комплекса са циљем 

повећања броја посетила-
ца и путника у музејском 

возу „Носталгија“.
- Мокра Гора је већ 

далеко у будућности и оправ-
дава све што је у њу улагано 
претходних година, па и деце-
нија. Али, и поред огромног за-
довољства учињеним, Мокра 
Гора захтева нове инвестиције 
и квалитетнији приступ у на-
редном периоду. Пруге су у до-
бром стању, али је неопходно 
поправити техничке потен-
цијале када је о возним сред-
ствима реч, уредити регула-
тиву која регулише саобраћај 
возова између Републике Ср-
бије и Републике Српске, али 
и процедуре у оквиру процеса 
интероперабилности. О тури-
стичким потенцијалима овог 

региона се довољно зна, али је 
неопходно да сви скупа дамо 
допринос да се мокрогорска 
лепота и бајка унапреди зарад 
садашњости и будућности, на 
добробит туриста и грађана, 
- рекао је генерални директор 
„Железница Србије“ ад Миро-
слав Стојчић, након састанка 
одржаног у Мокрој Гори.  

Стојчић је истакао и да је у 
Мокрој Гори покренута ини-
цијатива о формирању зајед-
ничког стручног тима, који ће 
радити на развоју свих потен-
цијала „Шарганске осмице“, 
како би се у пракси потврдило 
да железница може бити ини-
цијатор туристичког, економ-
ског и привредног развоја јед-
ног региона у Србији.

Ове године навршава се цео 
век од ратне 1916., када је от-
почела градња пруге од Мокре 
Горе преко шарганског маси-
ва. И читав век од тада желе-

зница је била и остала 
најдражи члан сваке 
породице у овом крају. 
Управо зато и ово-

годишње Завичајне 
дане Мокрогорци 

и њихови прија-
тељи посветили 
су железници и 
железничарима, 

који су својим до-
приносом у обнови 

„Шарганске осмице“ 
оживели прохујало 

романтично време парних 
локомотива, време наде, опти-
мизма и радосног ишчекивања 
новог и лепшег.

Музејским возом „Носталги-
ја“ годишње се  превезе око 75 
хиљада туриста, а Мокру Гору 
посети барем три до четири 
пута више гостију. Чак око 60 
одсто гостију у Мокрој Гори 
чине туристи из иностранства.

Са ускопружном лепотицом 
дугом петнаест и по киломе-
тара у облику броја „8“ између 
Мокре Горе и Шарган Витаса и 
музејским возом „Носталгија“ 
који пролази кроз 22 тунела и 
пет мостова савладавајући ви-
синску разлику од 300 метара, 
природним лепотама и једин-
ственим крајолицима мокро-
горске и креманске котлине, 
пругама ка Кремни и Више-
граду и изворима лековите 
воде, „Шарганска осмица“ не 
представља само железничку  
атракцију европских разме-
ра, већ јединствен туристички 
центар привлачан посетиоци-
ма из целог света.

Мокрогорци и пријатељи Мо-
кре Горе у протеклом периоду 
доказали су да своје снове умеју 
да претворе у стварност. Тради-
ционални скуп у Мокрој Гори 
био је најава  нових активности, 
пројеката и развојних страте-
гија, због којих ће туристи из 
целог света у наредном периоду 
сигурно у још већем броју стићи 
у „Шарганску осмицу“.

Н.СТАНИСАВЉЕВИЋ

Возом до Вишеграда
Пословни форум, који је организован у оквиру Завичајних 

дана, имао је за циљ организовање железничког саобраћаја 
на прузи Државна граница – Вишеград и активирање ове 
значајне инвестиције у оквиру програма прекограничне 
сарадње Србије и Републике Српске. 
Наиме, због недостатка возних средстава, редован 
саобраћај између Мокре Горе и Вишеграда и даље није 
организован, иако испитивања тржишта показују да би 
већ прве сезоне број путника био између 50 и 60 хиљада. 
Зато је истакнуто да је неопходно да локалне самоуправе, 
железничка предузећа и други субјекти у региону ускладе 
своје планове и туристичке понуде, што ће допринети убрзаном 
развоју овог краја и отварању нових радних места и у Србији и у 
Републици Српској.  
Да би се то постигло, неопходно је да Жељезнице Републике 
Српске заврше радове на уређењу пруге од Државне границе 
до Вишеграда, да се обезбеди довољан број возних средстава, 
заврши регулисање колосека на деоници Шарган Витаси – Кремна, 
организује превоз туриста до Бранешког поља, скрати задржавање 
воза на граници, припреме посебне регулативе о саобраћају 
„Носталгије“ (које ће важити и на прузи ка Вишеграду), размотрити 
могућности повезивања „Шарганске осмице“ са барском пругом и 
Градом Ужицем, успоставити међусобне уговорне односе о приступу 
инфраструктури, али и урадити потребну планску и пројекту 
документацију. О свим обављеним договорима биће обавештена и 
ресорна Министарства Републике Србије и Републике Српске.

31. ЗАВИЧАЈНИ ДАНИ МОКРОГОРАЦА И ПРИЈАТЕЉА МОКРЕ ГОРЕ

Велики туристички потенцијал
Мокра Гора је већ далеко у будућности 
и оправдава све што је у њу улагано 
претходних година, па и деценија
Мирослав Стојчић, генерални директор „Железница Србије“ ад

60
ОДСТО ГОСТИЈУ У 

МОКРОЈ ГОРИ СУ ИЗ 

ИНОСТРАНСТВА

СВЕТСКИ ТУРИСТИЧКИ БРЕНД
„ШАРГАНСКА ОСМИЦА“ 
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1300 mm

Свака гарнитура има двокрилна 
врата 1300 mm ширине. Испод 
врата постоје степенице које 
се састоје од два основна и два 
клизна газишта. Врата су на 
електрични погон и опремљена 
су са "anti-gripping" системом. 
Закључавају се даљински након 
затварања. Постоји могућност 
да се врата откључају ручно, ако 
брзина воза не прелази 5 km/h. 
Врата су контролисана од стране 
машиновође, преко софтвера 
воза, даљинског управљача, или 
путника користећи дугме које се 
налази поред сваких 
врата.

Управљачница и путники 
део су опремљени савременим 
системом грејања и вентила-
ције. Температура се одржава 
аутоматски, а у исто време 
машиновођа може даљински да 
омогући или онемогући грејање, 
вентилацију и систем климатиза-
ције из своје управљачнице.

Кочнице су од произвођача 
KNORR-BREMSE и испуњени 
су сви европски стандарди. У 
кабини и путничком про-

стору постоје уређаји за 
нагло кочење који се 

налазе поред свих 
врата. У случају 

активирања, 
при пуном 
оптерећењу 
воза који се 
креће пра-
волинијски 
брзином 
од 100 
km/h, 
зауставни 
пут је 700 
m.

110+10
седишта за седење

126
места за стајање

(4 човека  m2)
У сваком возу постоји један 

вакуум тоалет - универзалан 
за људе са посебним 
потребама.

произведена у фабрици:

Информациони систем 
у дизел возу укључује 
показатеља тренутне трасе, 
приказивање информација 
на дисплејима у делу за 
путнике, звучне информације, 
комуникацију између путника 
и возача, као и софтвер за 
уграђени видео надзор и 
јединице за складиштење 
података. Аудио и визуелне 
поруке које се саопштавају 
путницима могу да раде у 
аутоматском режиму или да 
њима управља особље воза.

Најновије измене на возу 
на основу искуства од 
првих 12 гарнитура које 
су испоручене код нас

• Врата на тоалету су 
радијално измењена.

• ЛЕД сијалице у 
рефлекторима 
замењене су халогеним 
сијалицама.

• Уграђено лед 
осветљење изнад 
путничких улазних 
врата и између вагона.

• Дизајн прозора са 
диретним погледом у 
контролној кабини је 
промењен.

• Брава на вратима на 
контролној кабини је 
модернизована.

• Сада се користи 
потрошни материјал 
који је лако доступан у 
Србији.

ЛЕПЕ ВЕСТИ НА ПРУЗИ БЕОГРАД - ЗРЕЊАНИН - КИКИНДА

НОВИ ВОЗОВИ ВРАЋАЈУ ПУТНИКЕ
Захваљујући  новим 

руским гарнитура-
ма, које су на банатске 

пруге дошле пре три месеца, 
путници се полако враћају 
овом виду превоза. До сада су 
стигле четири гарнитуре, две 
су додељене Вучи возова у Вр-
шцу, а две Зрењанину. Охра-
брује чињеница да су путници 
после дужег времена почели 
похвално да говоре о железни-
ци. Њихов повратак је евиден-

тан, и то за близу 50 посто, што 
потврђује возопратно особље 
нових гарнитура, али и желе-
зничари који дежурају по ста-
ницама. 

У протеклих неколико го-
дина број путнка на овој прузи 
рапидно је опадао. Разлог томе 
је, поред лошег стања пруге, 
био и тај што су возови  сао-
браћали нередовно, а често су 
и изостајали због дефекта до-
трајалих шинобуса. Старо је 

правило да путници на првом 
месту желе редовност. Време 
путовања је такође битно, али 
то може да се на неки начин 
толерише због тога што желе-
зница и даље има повољније 
цене карата у односу на ауто-
буске превознике. Ипак, овим 
потезом српске железнице 
су показале да мисле на ста-
новнике Баната којима је же-
лезница одувек била главно 
превозно средство, а неретко 

и једина саобраћајна веза са 
осталим местима.

Поред возопратног особља 
и остали банатски железни-
чари сматрају да је ово добар 
почетак за повратак путника 
овим пругама. Ипак, стање 
инфраструктуре је и даље ве-
ома проблематично. Годинама 
се ништа није улагало тако да 
данас на неколико деоница 
возови иду са свега 30 км на 
час. На пример, од станице 

Орловат стајалиште до стани-
це Зрењанин фабрика возо-

ви  путују читавих 45 минута, 
а до пре двадесетак година ту 

раздаљину они су  прелази-
ли за свега двадесет минута. 
Иста ситуација је и на деоници 
од Новог Бечеја до Банатског 
Милошева. Поред лошег ста-
ња пруге проблем путницима 
представља и ред вожње. И  
поред чињенице да је број ра-
сположивих гарнитура мали, 
они сматрају да би он могао да 
буде прикладнији и у складу са 
реалним потребама. 

Према речима Зорана Сти-
кића машиновође Вуче возо-
ва Зрењанин долазак нових 
возова за зрењанинске маши-
новође представља значајан 
догађај. 

- Веома је леп осећај када 
управљате новим возовима. 
Стари шинобуси су обележи-
ли једну епоху, и било је крај-

ње  време да се возни парк на 
банатским пругама обнови. 
У новим гарнитурама већина 
уређаја је компјутеризована, 
а унутрашњост управљачни-
це и самог воза је лепо осми-
шљена, уредна и чиста. Мо-
жда би се чеони рефлектори 
могли мало појачати како би 
пруга ноћу била прегледнија, 
а свакако је потребно дотера-
ти осветљење монитора пре-
ко којих добијамо податке. 
Велику захвалност дугујемо 
колегама из Вршца који су 
нас у протеклом период обу-
чавали за управљање новим 
возовима и несебично давали 
корисне савете. И данас, када 
нам се на прузи појави неки 
проблем, без устручавања их 
можемо позвати да нас поса-
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ветују како да га отклонимо, 
рекао је Стакић.

Кондуктер “Србија Воза” из 
Зрењанина Стеван Гаврилов 
каже  да су реакције путника 
на долазак нових возова веома 
позитивне и да ће оне сигурно 
поново вратити путнике. 

- Путници са банатских 
пруга се полако враћају же-
лезници. Нови возови су чи-
сти, уредни, климатизовани 
и пружају велики комфор. 
Од када су дошле нове гарни-
туре, није било отказивања 
полазака. Уколико се деси да 
нови возови морају да иду на 
редован сервис, у саобраћај 
се из резерве убацују неки од 
два шинобуса. То путницима 
много значи, јер сада могу си-
гурно и безбрижно да путују 
и не морају да размишљају да 
ли ће бити отказивања због 
дефекта. Надамо се да ће се уз 
помоћ локалних самоуправа 
стање пруга у овом региону 
поправити, да ће се брзине во-
зова повећати, а станице до-
датно уредити. Охрабрује по-
датак да је све више путника 
са купљеним месечним кар-
тама,  а како сада стоје ствари, 
такав тренд ће  се наставити, 
каже Гаврилов.

ЈОСИП ВЕБЕР

Зоран Стакић и Стеван Гаврилов

РЕД 
ВОЖЊЕ

Нови Сад - Богојево - Нови Сад

НОВИ САД 
БОГОЈЕВО

06:12 11:31

07:43 09:53

  

НОВИ САД 
СОМБОР

14:28 20:53

16:48 18:20

  
Нови Сад - Сомбор - Нови Сад

Уведена четири нова воза
Од  4.маја, на релацији Нови Сад - Богојево - Сомбор - Нови Сад, уведена су у саобраћај 

два пара нових возова за превоз путника и то, по један пар возова на релацији Нови Сад - 
Богојево - Нови Сад и Нови Сад - Сомбор - Нови Сад,  саопштено је у Друштву за железнички 
превоз путника „Србија Воз“ Медија центру „Железница Србије“ ад.  
Путнички воз на релацији Нови Сад - Богојево - Нови Сад, из Новог Сада полази у 6.12 сати, 
а у Богојево стиже у 7.43 сати. Полазак воза из Богојева је у 9.53 сати, а долазак у Нови Сад, 
по реду вожње, је у 11.31 сат. Ови возови саобраћају само радним данима (од понедељка до 
петка), а неће саобраћати викендом (субота и недеља) и у време државних празника. 
На релацији Нови Сад – Сомбор – Нови Сад свакодневно  саобраћају локални путнички 
воз који из Новог Сада полази у 14.28 сати, а у Сомбор стиже у 16.48 сати. У повратку из 
Сомбора путнички воз креће у 18.20 сати, а долазак у Нови Сад по реду вожње  је у 20.53 сати.  
У „Србија Возу“ истичу да је због увођења нових возова измењен ред вожње воза који из 
Новог Сада полази у 19.42 сати за Сомбор (22.15 сати), па је полазак овог воза од 4. маја из 
Новог Сада у 19.29 сати, а долазак у Сомбор у 22.08 сати.  
Четири нова поласка путничких возова на овој релацији омогућена су захваљујући 
укључивању у саобраћај једне нове дизел-моторне гарнитуре серије 711, од укупно 27 
колико ће их бити набављено од руског произвођача „Метровагонмаша“, захваљујући 
руском кредиту за модернизацију српских железница.
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220
локомотива 
серије 661 
набавиле су 
„Југословенске 
железнице”

У краљевачкој ложионици у току је завршна 
фаза ремонта локомотиве 661-249, која би 
требало да се ускоро нађе у саобраћају. Напо-
рима овдашњих радника до сада су ремон-
товане две локомотиве серије 666 и локо-
мотиве 661-121, 661-124, 661-155 и недавно 
661-162.

661-249 УСКОРО У САОБРАЋАЈУ

ИЗ
ЈА

ВА
 Б

РО
ЈА

"Seibu" железница из Јапана 
жели да прослави своју стого-
дишњицу наредне године, када 
ће лансирати нови брзи воз који 
се "утапа" у пејзаж и постаје не-
видљиви. "Црвена стрела", како 
називају нови воз, ће бити пре-

кривена са полу-транспарент-
ним огледалима и биће до сада 
невиђена површина. Ентеријер 
ће бити налик дневној соби где 
ће путници у потпуности моћи да 
се опусте и уживају у прелепим 
пределима кроз које воз путује.

УСКОРО НЕВИДЉИВИ ВОЗОВИ У ЈАПАНУ

Кондуктерку Ивану Мар-
ковић, жену  крупних, 
зелених очију и широког 

осмеха срели смо на главној же-
лезничкој станици. На железни-
ци је већ 10 година, а радно место 
јој је воз. Ова тридесетшестогоди-
шњакиња определила се за овај 
не баш „женствен посао“, јер воли 
рад са људима и не одговара јој 
учауреност у канцеларији, како 
каже, међу четири зида. Иначе, 
нико јој из породице не ради на 
железници, али наводи да је брат 
посредно „кумовао“ њеном сада-
шњем занимању.

- Старији брат је завршио сред-
њу железничку школу за маши-
новође, мада ни дана није радио 
на железници. Од малена је во-
лео возове и са одушевљењем о 
њима говорио. Та његова привр-
женост утицала је да  упишем и 
завршим средњу железничку 
школу, али за кондуктера, каже 
Ивана и додаје да ради у возовима 
који саобраћају до Шида, Суботи-
це, Ваљева, а  једном месечно иде 
до Бијелог Поља међународним 
возом за Бар. 

- Има нас пет кондуктерки и 
увек иде једна од нас и један ко-
лега. Осим у дневном и ноћном 
возу до Ваљева где радим сама, 
као и у Бг возу. На срећу, нисам 
до сада имала никаквих непри-
јатности. „Барац“ је најтежи 
воз,  јер је увек пун па има доста 
посла, поготово у сезони  када се 
тражи карта више и зато што је 
ноћни. Али, нема проблема, јер 
у возу има и полицијска пратња 
до Ужица. Они су максимално 
коректни и ту су за све што нам 
евентуално затреба, па смо спо-
којнији. Уствари, највише не-
пријатности имамо кад воз ка-
сни. Тада су путници нервозни и 
свашта нам кажу, али ми и тада 
гледамо да будемо љубазни и да 
се „оправдамо“, истиче наша са-

говорница. 
- Посао је тежак, али и врло 

занимљив и динамичан. Увек 
се нешто дешава. Стално сам у 
покрету и контакту са људима. 
Мислим да не бих могла свакод-
невно да радим у канцеларији. 
Недавно смо имали обуку за 
благајнике, али ме то нимало не 
привлачи. Обуку сам завршила, 
али не бих могла то да радим. 
Мада се и у благајничком послу 
ради са људима, другачије је од 
рада кондуктера, наводи Ивана.

Ова млада железничарка живи 
са супругом који је, такође, кон-
дуктер и имају троје деце. Најста-
рији син Милош похађа другу го-
дину средње железничке школе 
за машиновође, ћерка Маријана 
је седми разред, а најмлађа Сара 
има пет година. Намеће се поми-
сао како мајка  троје деце уз посао 
који захтева доста одсуствовања 
од куће, успева да испуни и поро-
дичне обавезе. 

- Кад се човек добро органи-
зује, може све. Додуше, помаже 
нам бака. Да није тога, било би 
много теже. Двоје старије деце 
су већ велики, али Сари недо-
стајемо и увек пита када ћемо се 
вратити. А што се тиче одсуство-
вања, кад идем вечерњим возом 
у 20.10, враћам се тек сутрадан 
увече у 20 часова, значи одсутна 
сам 24 сата. Да је напорно, јесте,  

ТОЧКОВИМА
ЖИВОТ НА 

Ж
ЕЛЕ З Н И Ч А РКА

НАЈ
ШАРМАНТНИЈА

 На железници је 10 година, а радно 
место јој је воз  Oпределила се за 
овај посао јер воли рад са људима и не 
одговара јој учауреност у канцеларији

Ивана из Кусадка до Београда 
путује сат  или сат и по времена 
возом, па онда наставља путова-
ње у возу у коме ради и исто тако 
у повратку.

 - Некада, када се враћам са по-
сла, тежи ми је тај повратак до 
куће, него све што сам до тада 
радила, каже Ивана, али осмех јој 
не силази са лица.

ВЕСНА ГОЈИЋ ВУЧИЋЕВИЋ

пошто у Бијело Поље стижемо 
у четири ујутру, а око 12 морамо 
већ да смо на станици спремни 
за повратак. У међувремену 
имамо собу за одмор, што нам 
помаже да премостимо тешко-
ће, објашњава Ивана.  

Уз подсећања на те „теже“ си-
туације, Ивана воли свој посао 
због динамичности и не разми-
шља о томе шта ће да ради када 
буде старија и не буде могла 
више да путује. Иначе, са коле-
гама одлично се слаже.  Ваљда 
зато што је увек расположена, 
никад намргођена, воли да се 
шали, што се рефлектује на 
радну атмосферу. Сећа се једног 
изузетно лепог периода у свом 
послу и то када је 2008. године 
радила као стјуардеса у послов-
ном возу до Суботице и у међу-
народном возу до Беча до гра-
ничне станице Суботица. 

- Стјуардесе су тада објављи-
вале станице и делиле путни-
цима бомбоне. На жалост, тога 
сада нема, са сетом каже Ивана. 

Можда најзанимљивије у 
животној причи ове црвеноко-
се кондуктерке је то што се из 
Умке, где је рођена, удала у Ку-
садак. 

- Никада нисам за то место 
чула док нисам уписала средњу 
школу. Ето, судбина ме одвела 
да се удам баш тамо и то одмах 
по завршетку средње школе. 
Са деветнаест година сам већ 
родила сина. Вероватно ће син 
Милош, такође, судбински на-
ставити железничку традици-
ју породице Марковић као ма-
шиновођа. 

МИЛИВОЈЕ СТАНЧИЋ, ОТПРАВНИК ВОЗОВА У СТАНИЦИ ВРЕОЦИШЕФ СТАНИЦЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ РАДИНАЦ ГОРДАНА ВАСИЋ

Када бих поново била 
у прилици да бирам, 
поново бих изабрала 

исто, железницу и спорт, јер су 
то биле и остале моје две најве-
ће љубави, каже транспортни 
комерцијалиста Гордана Васић, 
која тренутно обавља послове 
шефа Станице за превоз робе 
Радинац. 

Ова железничарка старог 
кова, више од тридесет три го-
дине, једнако, као и првог дана 
од како је започела свој радни 
век на железници, одговорно, са 
пуно елана обавља своје радне 
задатке и све друге послове које 
јој се повере у  Секцији за превоз 
робе Пожаревац. 

Спортски дух који се може 
уочити још на први поглед при 
сусрету са овом дамом, много јој  
помаже, како она каже, на по-
слу и у другим сферама живота. 

- Кроз спорт сам научила не 
само да добијам, већ и да гу-
бим, да је живот више од игре 
што је веома битно, посебно 
сада, у овим тешким времени-
ма када смо се као предузеће 
поделили и када је наступила 
нека врста неизвесности шта 
ће бити даље, каже Васић.

- Можда је могло и боље. Због 
посвећености послу и рукоме-
ту нисам засновала породицу. 
Живот иде даље и не треба 
очајавати и жалити за пропу-
штеним возовима,  враголасто 
каже наша саговорница. 

- Живела сам живот пуним 
плућима, увек ћу се радо сећа-
ти времена када су људи при-
давали значај сасвим обичним 
догађајима који су чинили сва-
кодневницу. Све је било опу-
штеније, више смо се дружили 

и пратили спортске и културне 
манифестације. Сада су насту-
пила нека друга времена, мени 
несхватљива. Имам утисак да 
су људи све више удаљени јед-
ни од других и да техника све 
више узима свој данак. Тужна 
сам када видим како сада мла-
ди непрекидно гледају у своје 
телефоне, док се моја генера-
ција, када је била у њиховим 
годинама шалила и смејала уз 
песму и игру, каже Гордана и 
додаје да је престала активно да 
се бави рукометом онда када је 
спорт почео да се комерцијали-
зује. 

Васићева свакодневно пу-
тује из Пожаревца на посао у 
Радинац, где како она каже, уз 
сарадњу са добрим тимом од 

27 запослених и седам колега у 
Малој Крсни успева да савлада 
огроман обим посла. 

- Годишњи одмор нисам ко-
ристила већ две године. Обим 
посла је превелик за овај број 
запослених. Недостаје најма-
ње 10 радника, а највише бла-
гајника, магационера, кол-
ских отправника и потражно 
иследних радника. Посао се 
обавља тако што се сви макси-
мално ангажују и прискачу у 
помоћ, а само по један магаци-
онер може да иде на годишњи 
одмор. У станици је, иначе, 
стар кадар, бојим се да за пет 
до шест година неће имати ко 
да ради.  Чини ми се да  поде-
ла предузећа није добра и да 
је било боље раније, али треба 
сачекати да време покаже ре-
зултате деобе. Плате железни-
чара су скромне, али поштујем 
и волим свој посао, јер неки 
немају ни толико, рекла је Ва-
сићева . Т. МЛАДЕНОВИЋ

Ради као шеф, а прима плату као помоћник
По систематизацији су за послове шефа Станице за превоз 

робе Радинац предвиђени шести и седми степен стручен спреме, 
међутим, како Васићева има завршену средњу стручну спрему, 
плата јој се обрачунава са коефицијентом 2,51 који је предвиђен 
за радно место оперативни помоћник шефа станице.  Иако њени 
претпостављени, за Гордану имају само речи хвале, кажу да за 
сада не постоји законска могућност да јој се зарада увећа.

Спортска каријера
Гордана Васић је од 1977-1981. године као голман играла у 

Рукометном клубу „Млади радник“ из Пожаревца, а од 1981-
1983. године у РК „Железничар“ из Београда. Све до 2000. 
године активно се бавила спортом.

Ж
ЕЛ Е З Н И Ч АР

НАЈ
ОМИЉЕНИЈИ

Некадашњег центарфо-
ра ФК Спартак из Љига 
Миливоја Станчића 

(1968), који је голове често заби-
јао и са двадесетак метара преко 
живог зида, затичемо на истом 
радном месту где је отпочео сво-
ју железничку одисеју - отправ-
ника возова у станици Вреоци. 
Он је рекордер по непрекидном 
стажу у чувеној угљари, једин-
ственом колосечном систему 
на простору бивше Југославије. 
Био је омладински репрезента-
тивац Србије, а мимо фудбала 
бележио је успехе у још неколи-
ко атлетских дисциплина. 

Миливоје је са завршеним 
ЖОЦ-ом дошао на стратешку 
станицу барске пруге 23. окто-
бра 1987. године. Фамилијарно 
је, што по својој што по жениној 
линији - на железници, каже 
„присутан готово 400 година“. 
Љубав према челичним шинама 
и храстовим скретничким пра-
говима усадио му је брат од стри-
ца Мирослав Миња Станчић. 
који је претпрошлог лета пензи-
онисан управо у станици Врео-
ци. Отац и стриц, такође, били су 
упућени на железницу, од лопа-
рића, лампе и црвене капе. Чича 
- железнички магационер, отац 
– власник приватног каменоло-
ма, чије се пословање није могло 
замислити без теретних вагона. 
Сасвим довољно мотива за буду-
ће животно опредељење нашег 
харизматичног саговорника. 

Професионалну каријеру же-
лезничара Миливоје започиње 
1987. године у станици Вреоци. 
Исте јесени окончава своју фуд-
балску епопеју. Убрзо постаје 
члан љишког ловачког удруже-
ња „Рајац“ настављајући тако 
утабаном  ујаковом стазом. 

- Чим сам почео да радим у 
Вреоцима, схватио сам да је 
са фудбалом готово. Дошао 
сам међу пуно старије колеге, 
прекаљене железничаре који 
су ме максимално штитили. 
Ипак, ово је посао у турну-
су. Свакодневни тренинзи и 
утакмице викендом постали 
су немогућа мисија. Лов ми је 
баш спорт по мери, уз релак-
сацију са такмичарским набо-
јем. Волим да сам стално у по-
крету, да сам активан. Могуће  
да ми је то неки „вентил“ ко-
јим обуздавам своју немирну 
природу, прича  савршено сми-
рени Мића Станчић док  лам-
пице у командној соби трепере, 
а телефон не престаје да звони.

За непуних тридесет година, 
колико ради у овом железнич-
ком мравињаку усред вели-
ких копова где се обављају сви 
могући маневарски послови, 

дочекао је и испратио шест 
шефова. Никада се није пока-
јао због одлуке да остане у тзв. 
угљари упркос бројним пону-
дама за прелазак на неупоре-
диво лежернија радна места. 

- До куће ми је 40 километа-
ра. Домаћинство ми је скоро 
наслоњено на Ибарску маги-
стралу тако да често хватам 
аутобус, a пређем  месечно и до  
две хиљаде километара сво-
јим аутом. Из Вреоца у Кадину 
Луку, из Кадине Луке у Рубри-
брезу код Лајковца на женино 
имање и тако у круг. Ма све се 
стиже кад' се хоће и кад' се има 
воље – искрен је Миливоје.

Испећи занат у станици првог 
ранга из које се ка ТЕНТ-у  одваја 
један од најоптерећенијих инду-
стријских колосека у овом делу 
Европе, велика је привилегија, 
каже он. Сваки ангажман после 
рада у Вреоцима углавном личи 
на бањску разоноду. 

- Када овде уђеш у материју, 
можеш буквално да се играш. 
Ево, ја се сад' играм, верујте ми. 
Могао бих ноћу у трећој смени 
комотно да угасим светло и 
да радим у мрклом мраку. У 
свакој секунди имам у глави 
железничку мрежу, где се који 
воз из правца Ресника или 
Ваљева налази, где ће бити 
укрштање. Не морам уопште 
да гледам графикон таман да 
један воз касни 15, а други који 
му долази у сусрет нпр. 10 ми-
нута – реферише бриљантно 
истренирани отправник возова  
на радном задатку.

- Никада нећу заборавити 
1990. годину. Сећам се једног 
рекорда који ће тешко бити 

угрожен а камоли оборен. Тада 
сам у смени отпремио тачно 
86 индустријских и редовних 
возова. То је био период када је 
кроз станицу пролазило  ми-
лион и триста хиљада тона робе 
годишње. Уколико би тих годи-
на имао 15 до 20 минута луфта, 
без наиласка теретне или пут-
ничке гарнитуре, чинило ми се 
као да сам на викенду - евоцира 
успомене Станчић и напомиње 
да му се често дешавало да на 
ногама престоји читаву смену, 
јер столице није било. Стојиш и 
пишеш дванаест сати. 

Од 2004. године у браку је са ко-
легиницом Славицом из „Кар-
га“, која је у Вреоцима помоћник 
шефа станице за превоз робе. 
Тешко је у једночасовном разго-
вору са колегом Станчићем по-
хватати све његове „комбинаци-
је“ ван радног времена. Да ли је 
са ловцима на Голији, Блацу или 
Куршумлији у хајци на дивље 
свиње, да ли шпарта трактором 
по својој њиви од 10 хектара у 
једном парчету. Преорјентисао 
се у организацији посла, вели, 
па сад у тазбини поред Колубаре 
сеје искључиво житарице док на 
свом имању форсира пашњаке и 
воћњаке. Од крава је, каже,  оду-
стао мада ни једна није била ис-
под 800 килограма. Не може све 
да стигне. Двадесетак свиња ко-
ристи строго за своје потребе. Са 
огревом, такође, не оскудева, јер 
располаже и шумом од „само“ 
три хектара. 

Сведоци тврде  да је једне лов-
не сезоне Миливоје Станчић из 
Кадине Луке лично одстрелио 
24 лисице. У брачне воде упло-
вио је у 37. години …кад год то 
пожели. Чим је решио да стане 
на „луди камен“, збритвио је 
и то у свом стилу – експресно. 
Оженио се тек у 37-ој чисто да 
му не пребацују у селу. Супруга 
је, наравно, млађа више од 13 
година али будимо реални....
зар се од овог човека и могло 
нешто друго очекивати. 

АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

СТРАСТВЕНИ 
ЛОВАЦ И 
ГОЛГЕТЕР

Ж
ЕЛЕ З Н И Ч А РКА

НАЈ
РАДНИК

ЖИВОТ ЈЕ ВИШЕ ОД ИГРЕ

На закуп железничке трасе 
одлучили смо се како би 
у пракси проверили да 
ли све функционише како 
треба. Уверили смо се да 
је све у реду, а наша прва 
вожња протекла је без 
икаквих проблема. 
Бранко Петковић
ДИРЕКТОР „КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ 
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СТАНИЦА БЕОГРАД ЦЕНТАР У ПРОКОПУ

 Завршетком радова у Станици Београд центар у 
Прокопу омогућен је железнички саобраћај у станици 
на осам, од укупно десет пројектованих колосека, који 
су изграђени по европским стандардима

Од свечаног отварања 
станице сада, поред БГ 
возова, саобраћају и 

путничке „Штадлерове“ гар-
нитуре на релацији Београд – 
Нови Сад. 

-  Највећи број путника је у 
шпицу од 15 до 18 часова, јер 
се у том периоду људи враћа-
ју са посла. Перони  су пуни 
ужурбаних путника који би 
што пре да се врате кући. По-
ред 105 БГ возова из ове ста-
нице саобраћају и нови “Шта-
длерови” електромоторни 
возови на  релацији Београд 
– Нови Сад, каже отправница 
возова  Дијана Бркић.

Воз "Регио Експрес", који 
полази из Београд центра за 
Нови Сад у 12 и 32 часа, био је 
готово празан. У овом возу 
било је свега пет путника.

- Због природе посла стал-
но сам на релацији Београд 
- Нови Сад. Веома сам задово-
љан увођењем  нове релације. 
Воз је тачан, полази из стани-
це на време и у Нови Сад стиже 
по реду вожње. Станица Про-
коп је урађена по европским 
стандардима и прелепо из-
гледа. Треба је чувати да нам 
потраје, каже Стојан Мандић, 
једини путник из воза који је 
био расположен да каже своје 

КАО У СВЕТСКОЈ

МЕТРОПОЛИ
Јуначки рађена станица

Затекли смо и екипу 
радника из “Енергопројекта” 
која је лепила гумене траке по 
подовима намењене слепим и 
слабовидим особама.  
- Радили смо јуначки ову 
станицу. Сада је све на свом 
месту и све изгледа светски. 
Једино бих замолио људе 
са железнице да ово добро 
одржавају, јер небригом ће 
све брзо пропасти. Ево и сада 
станица изгледа прљаво, 
каже Слободан Бошковић из 

“Енергопројекта”.

Шпиц од 15 до 18
Највећи број 
путника је у 
шпицу од 15 до 
18 часова, јер се у 
том периоду људи 
враћају са посла.
Дијана Бркић,  
отправница возова

утиске за лист “Пруга”.
Путница која је кренула пут 

београдског насеља Батајни-
ца, а која је желела да остане 
анонимна, рекла је да година-
ма путује БГ возом и да је пра-
тила завршетак изградње ста-
нице Прокоп. 

- Огољена бетонска кон-
струкција тек сада је попри-
мила, како бих рекла, облик 
живота. Све изгледа лепо 
и када дођем у ову станицу 
имам осећај као да нисам у 
Србији, већ у некој европској 
престоници. Ово треба чува-
ти, рекла је путница.

Пензионерка Миланка Ан-
драшевић кренула је да обиђе 
тек рођену унуку. Са пуним 
рукама дарова за бебу ова го-
спођа има само речи хвале.

- Одлично је урађена 
станица. Овде све бес-
прекорно функциони-
ше, а и особље са желе-
знице је веома љубазно и 
увек спремно да помог-

не путницима. Станица 
је прелепа и модерно 
опремљена, па о све-
му овоме треба во-
дити рачуна како 
би станица остала 
и даље лепа.

БГ возом свакод-
невно из Прокопа 
на факултет и тре-
нинге у Земун пу-

тује и Вук Крстић. 
Каже да му се сви-
ђа како је урађена и 

опремљена станица. 
- Највише ми се до-

пада информативни 
систем за обавешта-
вање путника. Свака 
част на опреми и са-

мој идеји. Када сам у 
станици, имам осећај 

да се налазим у некој светској 
метропили. Драго ми је да и 
Београд има овакву станицу, 
истиче Вук Крстић, који воли 
возове и веома често њима кр-
стари европским градовима. 

  А. СТОЈКОВИЋ
Миланка Андрашевић

Стојан Мандић

 Поводом текста објављеног у претходном броју листа 
„Пруга“ (број1059), на 9. Страни, под насловом „Цена карте 
највећи проблем“, у којем наш је новинар Алекасандар 
Ранковић писао о „Регио возовима“ на барској прузи, 
Акционарско друштво за железнички превоз путника 
„Србија Воз“ упутило нам је допис, који је потписао 
генерални директор ове компаније Југослав Јовић.

Поводом текста „Цена карте највећи проблем“ објављеног у прошлом броју „Пруге“, О „Регио возовима“ на барској прузи

РЕАГОВАЊЕ „СРБИЈА ВОЗА“

У допису се наводи:
У тексту под насло-

вом „Цена карте најве-
ћи проблем“, објављеном у нај-
новијем броју информативног 
листа „Пруга“, изнети су не-
тачни подаци и неистине, без 
претходне провере и консул-
тације са надлежнима из „Ср-
бија Воза“ а.д., чиме је „Србија 
Воз“ а.д. претрпео материјалну 
штету и нарушен је углед који 
ова новооснована фирма поку-
шава да изгради код путника. 

У предметном тексту изне-
ти су следеће нетачне и прои-
звољне констатације и подаци: 
да је смањен број путника на 
одређеним релацијама, да су 
цене возних карата на поједи-
ним релацијама веће у односу 
на аутобуске карте, да кондук-
тери немају маневарски про-
стор за реакцију на путнике 
који не купују карту, попуст 
који имају студенти није наве-

ден за возне већ само за ауто-
буске карте. Штавише, наве-
дено је да су аутопревозници 
„укапирали“ колико студен-
тима значе јефтиније карте, за 
разлику од „Србија Воза“, да су 
регио возови апсурд, да посто-
ји потреба за увођењем одре-
ђених повластица (које већ по-
стоје), итд.

Поврх свега наведеног, у тек-
сту се стимулисали путнике и 
указали на који начин могу да 
користе услуге „Србија Воза“ 
а.д., а да при томе не плате возну 
карту: „...путник мирне душе за 
нула динара стиже у Ваљево, 
знајући да ће доћи на одреди-
ште без претрпљене санкције“, 
односно да путници могу да се 
„шверцују“ у регио возовима. 

Сматрамо да је предметни 
текст урађен веома непрофе-
сионално, имајући у виду то да 
објављени подаци нису прет-
ходно проверени, да није наве-

ден извор података, као и 
да се аутор текста, нити 
сам „Медија центар“ није 
претходно консултовао 
са надлежним службама 
„Србија Воз“ а.д.

Такође, није јасно због чега 
„Медија центар“ у тексту није 
навео ни једну чињеницу 
која иде железничком прево-
зу у прилог, већ фаворизује 
аутобуски у односу на желе-
знички  превоз и деградира 
конкурентност железнице на 
саобраћајном тржишту, за коју 
се „Србија Воз“ а.д. бори, с об-
зиром на то да су, између оста-
лог , наведене нетачне цене ка-
рата и постојање повластица 
за студенте у аутобуском пре-
возу, које без основа иду у при-
лог аутобуском превозу, уме-
сто да су наведене повластице 
које на овим релацијама посто-
је у железничком саобраћају, а 
које утичу да цене превоза же-

лезницом буду још ниже. 
Имајући у виду напаред 

наведено, захтевамо да се у 
наредном броју информатив-
ног листа „Пруга“, објави де-
манти са тачним подацима у 
складу са Законом о јавном 
информисању, да не би смо, у 
противном, користили друге 
законске могућности да би се 
објавила права истина, одно-
сно да би се информисали ко-
рисници наших услуга.

Није коректно, нити колеги-
јално да се објављују текстови 
којим се нарушава углед наше 
компаније, што доводи до 
смањења броја путника, као 
и смањења прихода, поготову 
зато што смо до пре мање од 
годину дана били једна фирма.

„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ ПРВИ ЗАКУПИО 
ЖЕЛЕЗНИЧКУ ТРАСУ И ОБАВИО ПРЕВОЗ ОД 
КРАГУЈЕВЦА ДО ЛАПОВА

НЕМА ВИШЕ МОНОПОЛА 
НА СРПСКИМ ПРУГАМА

У  Србији више не постоји 
монопол на организо-
вање железничког са-

обраћаја на нашим пругама, а 
законска могућност да и други 
железнички оператери могу да 
покрећу своје возове потврђе-
на је и у пракси.

Наиме,  до сада су организа-
цију железничког саобраћаја у 
Србији обаљале државне ком-
паније „Железнице Србије“, 
односно након реформе ново-
формиране железничке ком-
паније за путнички и теретни 
саобраћај „Србија Воз“ и „Ср-
бија Карго“.

„Комбиновани превоз“ из 
Београда прва је фирма у Ср-
бији која је искористила за-
конске могућности и од „Ин-
фраструктуре железница 
Србије“ закупила трасу и пла-
тила надокнаду за приступ 
инфраструктури, како би воз 
састављен од њихових возних 
средстава саобраћао нашим 
пругама.

Железничка композиција 
„Комбинованог превоза“ са-
стављена од две дизел локо-
мотиве серије 647, у недељу 12. 
јуна саобраћала је тридесетак 
километара дугом железнич-
ком трасом од Крагујевца до 
Лапова.

На овај начин успешно је на-
стављена реформа железнич-
ког сектора у Србији, што је 
био и један од захтева Међуна-
родног монетарног фонда, али 
и претпоставка отварања но-
вих поглавља у преговорима за 
приступање Европској Унији.

- На закуп железничке тра-
се одлучили смо се како би у 
пракси проверили да ли у ад-
министративном смислу све 
функционише како треба и 
да ли су све процедуре дефи-
нисане. Уверили смо се да је 
све у реду, а наша прва вожња 
протекла је без икаквих про-
блема. То је за нас изузетно 
значајно, јер у наредном пе-
риоду планирамо да у саобра-
ћај уводимо теретне возове на 
комерцијалној основи и наше 
транспортне услуге понуди-
мо на домаћем тржишту. Ак-

тивности смо већ започели, а 
након организоване прве же-
лезничке вожње интензив-
није ћемо кренути у разгово-
ре са привредним системима, 
пре свега у Војводини, - изја-
вио је Медија центру „Желе-
зница Србије“ ад Бранко Пет-
ковић, генерални директор 
фирме „Комбиновани превоз“.

Иначе, „Комбиновани пре-
воз“ има у свом власништву 
тринаест дизел и електричних 
локомотива, а још 2007. годи-
не постало је прво предузеће у 
Србији које је добило Лиценцу 
за превоз робе у железничком 
саобраћају и Сертификат о бе-
збедности у железничком сао-
браћају.

СЕРИЈА 720/721

СЕРИЈА 740/742

СЕРИЈА 770/771

Од 4. јула Регио експрес 
возови на релацији 
Београд – Ваљево – 

Београд више не саобраћају. 
Међутим, свакако могу да 

охрабрују резултати акције са 
промотивном ценом карата у 
„Интер сити возовима“ (ICS) 
на потезу Београд - Краљево 
- Београд који, иначе, пролазе 
кроз Ваљево. Делом због уки-
дања „регио експрес возова“, 
вероватно и због изузетно по-
вољне цене, путници су током 
једномесечне акције са про-
мотивном тарифом од 340 ди-
нара (карта за путнички воз: 
384 динара), масовније него 
икада раније користили услу-

ге ове категорије превоза то-
ком месеца јула. Нарочито се 
то односило на јутарњи ИЦС 
који у станицу Ваљево при-
стиже сваког јутра у 6 сати. 
Укидањем сва три пара регио 
експрес возова на релацији 
Београд - Ваљево - Београд, 
житељи града на Колубари 
остали су ускраћени за, ина-
че, омиљени јутарњи полазак 
ка главном граду  у 5.20 сати. 
Из тог разлога су најчешће и 
бирали поменути ICS. Доду-
ше, тако је било све до 20. jула 
ове године када је промотивна 
цена карте (340 динара) дефи-
нитивно укинута. Остаје да се 
види да ли ће у истом терми-

ну, од 6 часова ујутру, линија 
(580/581) бити бар приближно 
попуњена са враћеном ценом 
карте од 450 динара?? 

На релацији Београд - При-
јепоље теретна - Београд, од 
4. јула поново саобраћа пут-
нички воз који из престонице 
полази у 7.04 сати, а из стани-
це Пријепоље теретна у 15.30 
часова. Воз који из Београда 
за Ужице полази у 12.45 сати, 
а из Ужица за Београд у 17.57 
сати - од 4. јула саобраћа само 
петком и недељом. Сви оста-
ли возови до и од Ваљева са-
обраћају по важећем реду во-
жње.

АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

ИЗМЕНА САОБРАЋАЈА ПУТНИЧКИХ ВОЗОВА

Београд - Пријепоље теретна 
- Београд

БЕОГРАД 
ПП ТЕРЕ.

07:04 23:01

14:03 15:30

  

БЕОГРАД 
УЖИЦЕ

12:45 21:55

16:32 17:57

  

Београд - Ужице - Београд
(петком и недељом)

РЕГИО ВОЗОВИ
БЕОГРАД - ВАЉЕВО
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КОМФОРНО: ЖЕЛЕЗНИЧАРИ У НОВИМ СТАНОВИМА

Железничари и члано-
ви њихових породица 
који су више деценија 

живели у таказваном „Гуштер“ 
насељу испод моста „Газела“, 
на изглед у срцу велеграда, 
живели су све до сада живот 
грађана другог реда. Многе 
генерације железничке деце 
стасавале су у нехуманим и не-
хигијенским условима. Пресе-
љење у нове станове је стигло 
као дуго исчекивани спас, јер 
су наде за доделу станова пре-
ма ранг листама предузећа већ 
одавно потонуле.

Расељавање је започето кра-
јем 2014. године када је Дирек-
ција за грађевинско земљише 
и изградњу Београда предала 
железничарима  кључеве  пр-
вих станова. Читав процес се 
ближи крају, а железничари-
ма је сада преостала још само 
брига у вези са статусом нових 
станова, односно да ли ће има-
ти право да их откупе. Један 
део  њих још није прибавио 
документацију за потписива-
ње уговора за откуп стана и 
због тога води судски спор са 
предузећем и нада се да ће из-
једначити своја права са коле-
гама који су то право одавно 
остварили.

Уместо у нужном смештају 
од 41 квадратног метра, у оро-
нулој згради  у близини „Газе-
ле“,  где је са породицом провео 
22 године, дом машиновође из  
Друштва „Србија Воз“ Небојше 
Симоновић, сада се налази у 
прелепом делу Вождовца. 

Тужна прошлост
Жао ми је што су 
моја деца провела 
детињство у 
средини која није 
имала основне 
услове за живот
Небојша Симоновић

„СРБИЈА КАРГО“

Стручно оспособљавање 
86 машиновођа

Средњошколац П.И. 
(17) из Ниша доживео 
је струјни удар када 

се у спољном делу железнич-
ке станице Ниш попео на те-
ретни вагон у намери да се на 
њему фотографише. Инци-
дент се десио 28. априла  око 
16.45 часова, на 13. колосеку, 
у делу станице у којем су сме-
штени вагони за поправку и 
касацију и где нико осим слу-
жбених лица нема потребу да 
борави.

 Како железничари кажу, 
чуо се прасак, сличан пуцању 
јаче петарде, али нико није 
знао о чему се ради док није до-
трчао његов друг, који је био са 
њим, али се није пео на вагон 
те је остао неповређен и затра-
жио помоћ. Позвана је Хитна 
помоћ и полиција, а лекари су 
га уз помоћ радника железни-
це и полицајаца пренели до 
санитета након чега је повре-
ђени младић, у свесном стању, 
пребачен на Клинику за дечју 

хирургију са ортопедијом. Де-
чак је по наводима лекара за-
добио повреде опасне по жи-
вот, настале волтиним луком, 
односно ударом струје високог 
напона. Задобио је опекотине 
другог и трећег степена од гла-
ве до натколеница.  

На целој станици налазе се 
упозорења да је забрањено 
пењати се на вагоне због опа-
сности од удара струје напона 
25.000 волти. Нажалост, мла-
ди не схватају да је пењање 
на вагоне велика опасност и 
да није неопходно додирнути 

проводник да би их ударила 
струја. Свако приближавање 
на  мање од 2,5 метра предста-
вља опасност по живот.  Мно-
ги то не знају тако да две, три 
особе сваке године настра-
дају пењући се на вагоне због 
струјног удара. 

Пре три године на истом 
месту на железничкој ста-
ници од струјног удара је 
настрадао дечак Ђорђе 

Митић (12) када се попео на 
вагон да би нацртао графит. 
Он је са тешким повредама 
пребачен у КЦ Ниш, али је ка-
сније преминуо.  

Да је воз опасно место за 
сликање знају и Чачани, по-
што је 2014. године њихов оса-
менаестогодишњи суграђа-
нин повређен на исти начин 
када се попео на вагон-ци-
стерну у тамошњој станици, 
а 2015. је слику за фесјсбук са 
крова воза главом платила и 
осамнаестогодишња Румун-
ка. Ж. РИСТИЋ

ЈОШ ЈЕДНА НЕСРЕЋА НА КРОВУ ВОЗА У НИШКОЈ СТАНИЦИ

УМЕСТО „СЕЛФИЈА“ - СТРУЈНИ УДАР

Едукација младих
Велико интересовање медија  за овај немили 

догађај искоришћено је и за едукативно обраћање пре свега 
младој популацији везано за железничка постројења. Неретко 
питање медија и јавности било је и зашто се стало са акцијом 
„Не брже од живота“, у оквиру које су Железнице Србије у 
најнепосреднијем разговору са децом у школама указивали на 
безбедно коришћење железничких постројења и опасности које 
вребају на шинама. 

ВАЉЕВСКА СЕКЦИЈА ЗОП ПРЕД НОВОМ СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ РАДНИХ МЕСТА

Да долазе нека друга вре-
мена у пословању орга-
низационих јединица 

новоформираног предузећа 
„Инфраструктуре“ било је јасно 
већ почетком маја. Најављена 
систематизација радних места 
унутар ЗОП-ових секција предо-
чена је шефовима овдашњих ис-
постава одмах након празника.

 Према речима Миодрага 
Сиће Влајковића, првог чове-
ка ЗОП Ваљево – инструкције 
добијене у централи прецизне 
су и егзактне. Бројно стање за-
послених требало би од распо-
ложивих 95 радника свести на 
тачно 88.

Интенција је, каже он, да се 
не распореде првенствено људи 
који имају 39/40 година радног 
стажа или већ испуњавају  ма-
кар један од  услова за пензију.

- Највећи проблем су нам 
железничари који су изгуби-
ли радну групу, односно, нису 
здравствено способни за оба-
вљање задатака по садашњој 
систематизацији. Препорука 
Београда је да се управо та-
кви радници не могу распоре-
дити. Ипак, ми на све могуће 
начине покушавамо да и те 
људе сачувамо будући да их је 
овде у секцији тренутно три-
наест. Са осамдесетосморо, 
колико ће их остати на списку 
по усвајању нове  системати-
зације, буквално је немогуће 
одржавати 139 километара 
пруге на потезу Ресник – По-
жега (под ингеренцијом ЗОП 
Ваљево), експлицитан је Влај-

ковић и признаје да га  највише 
брине старосна структура за-
послених, пошто озбиљнијих 
примања радника у железни-
цу на овом подручју није било 
још од средине 1990-их година.

Несразмеран број радника 
у односу на пружне пословође 
такође је горуће питање. Пара-
доксалне цифре на овом плану 
нису заобишле Ваљево где на 
двадесетак способних радни-
ка долази чак десет пословођа. 
У не тако далекој прошлости 
овај број руководилаца конто-
ролисао је и по стотину запо-
слених. Маневарски простор 
за изналажење најправичнијег 
решења око исказаног вишка 
радника прилично је скроман. 
Први корак свакако ће бити 
изостављање старијих коле-
га из нове систематизације. У 

евентуалном договору са Сек-
тором за грађевинске послове 
можда би се и могли збринути 
железничари који су изгуби-
ли радну групу. Идеја је да се 
ти људи „спакују“ у пружне 
деонице као помоћни радни-
ци за које здравствена група 
није императив. На овај начин 
би се од тринаесторо нераспо-
ређених вероватно поштеде-
ло четворо до петоро њих. Да 
емпатије и људскости у овом 
турбулентном времену има још 
међу железничарима, илустру-
је пример нашег сарадника за 
геодетске послове (име познато 
редакцији) који је лично пре-
дложио укидање свог радног 
места у оквиру Секције ЗОП 
Ваљево. Мада не испуњава ста-
росни услов за одлазак у пен-
зију, са близу 40 година радног 

стажа чврсто је одлучио да 
поштеди стреса дугогоди-
шњу колегиницу чија је 

позиција у новој систе-
матизацији (техничар 

оператер) „висила“ од 
самог старта.

- Мој основни циљ 
је да нико не оде кући 
мимо своје воље. Си-

гурно неће фалити 
радника који ће услед 

неминовног препакивања 
бити оштећени нпр. нижим 
коефицијентом. Сматрам да 
би право решење било да се 
понуди неки социјални про-
грам, јер би у том случају си-
гурно десетак људи својевољ-
но напустило фирму. Тиме 
би безболно, али и брзо пре-
бродили ову тешку ситуаци-
ју, убеђен је шеф Секције ЗОП 
Ваљево.

Суштина је, дакле, макси-
мално заштитити људе који 
су у железници провели преко 
30 и 40 година. Било би заи-
ста крајње неодговорно такве 
раднике гурнути у егзистен-
цијалну неизвесност само због 
њиховог нарушеног здравља. 
Уосталом, они су своје најлеп-
ше године живота поклони-
ли овој компанији. Такозвану 
групу нису изгубили на Сејше-
лима или Канарским острви-
ма, већ на барској прузи. Могу-
ће баш изнад ћудљиве Суваје 
у клисури реке Градац или у 
неком мрачном мемљивом ту-
нелу према Косјерићу...

АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

ПРЕКОБРОЈНО СЕДАМ ЉУДИ?

88
РАДНИКА

ТРЕБА ДА ИМА 
ЗОП 

ВАЉЕВО

Миодраг Влајковић

ЗА НАС ЈЕ ПОЧЕО
НОВИ ЖИВОТ
 Захваљујући реализацији пројекта „Београд 
на води“, за непуну годину и по дана, више од 
100 железничких породица  расељено је на више 
локација у граду  Реч је о комфорним становима  
у  београдским стамбеним насељима. У новом дому породице Живковић

- Преселили смо се у де-
цембру  прошле године у 
стан од 49 квадрата са роком 
коришћења од годину дана. 
Дуго смо чекали на решава-
ње стамбеног питања. Жао 
ми је што су моја деца прове-
ла детињство у средини која 
није имала основне услове 
за живот. У новом стану жи-
вимо далеко квалитетни-
јије него раније. Сада, 
након посла имам 
услова  за одмор 
што ми много 
значи.  После 36 
година радног 
стажа и много 
сати проведе-
них у локомоти-
ви потребни су 
ми бољи услови за 
одмор него некада 
када сам био млад ма-
шиновођа. Око 20 породица 
из нашег бившег комшилука 
пресељено је на ову локаци-
ју тако да се и даље виђамо 
и дружимо. Надам се да ће 
се наш тренутно неизвестан 
стамбени  статус повољно 
решити и да ћемо добити мо-
гућност откупа стана, каже 
Симоновић.

Станиша Самарџић, запо-

слен у  Сервису локомотива,  
у Друштву „Србија Карго“, за-
хваљујући пројекту „Београд 
на води“ , након 33 године 
радног стажа на железници, 
преселио се са породицом на 
Вождовац. 

- Супруга Љубица, синови 
Горан и Влада и ја живели смо 
више од две деценије у близи-
ни старе ложионице. Имали 

смо 47 квадрата нужног 
смештаја, а сада смо 

добили нов стан 
од 51 квадратног 

метра. Нисам 
у потпуности 
задовољан, јер 
критеријуми за 

доделу станова 
нису били  исти 

за све железнича-
ре иако смо до пре 

само неколико месеци 
радили у истом предузећу. 
Према мојим сазнањима неки 
од колега су добијали далеко 
већу квадратуру нових стам-
бених јединица у замену за 
железничке просторије које 
су користили. Уговори које 
смо потписали са  Дирекци-
јом  за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда, 
такође, се разликују због 

неједнаког станарског ста-
туса који смо имали на же-
лезници. Примера ради, ја 
сам имао само потврду о ко-
ришћењу нужног смештаја, 
док су друге колеге имале 
уговор о закупу. Надам се да 
ће се критеријуми изједна-
чити и да ћемо добити мо-
гућност откупа нових ста-
нова, казао је Самарџић. 

Железнички пензионе-
ри Катарина и Димитрије 
Живковић, 26 година  су жи-
вели само на неколико мета-
ра од реке Саве. Од априла 
ове године њихов породични 
дом је на Звездари, у насељу 
Денкова Башта. Нужни сме-
штај у објекту бивше водо-
станице површине 85 ква-
дратних мертара заменили 
су за стан од 71 квадрата.  

- Годинама смо улагали у 
адаптацију и проширење 
објекта који нам је све до 
сада био једино решење за 
становање. Захваљујући 
Дирекцији за грађевинско 
зеимљиште и изградњу 
Београда више се не осе-
ћамо као грађани другог 
реда. За нас је почео нови 
живот достојан човека. У 
госте нам редовно долази 

десетогодишњи унук Лука.  
Надам се да ће нас убудуће 
посећивати са својим дру-
говима, јер се неће стидети  
као својевремено његова 
мајка која никада у госте 
није позивала своје другове 
и другарице, каже Катарина 
и додаје да се човек на боље 
лако навикне. 

Живковићи су добили стан 
на привремено коришћење 
на период од пет година, а 
након тога очекују  да добију 
могућност и да га откупе.

Т. МЛАДЕНОВИЋ

Више се 
не осећамо као 
грађани другог

реда. За нас је почео 
нови живот

достојан
човека

Породица Симоновић у новом стану на Вождовцу Станиша Самарџић испред своје зграде

Акционарско друштво за желе-
знички превоз робе „Србија Кар-
го“ закључило је почетком јула 
уговоре зa стручно оспособља-
вање 86 приправника за рад без 
заснивања радног односа.  
Реч је закључивању уговора „Ср-
бија Карга“ и кандидата обра-
зовног профила техничар вуче 
у трајању од највише 12 месеци, 
колико је потребно за  струч-
но оспособљавање и полагање 
стручног испита за техничара 
вуче–машиновођу дизел и елек-
тро вуче за потребе организа-
ционих делова овог Друштва: 
Београд-24 приправника, 8 за 
Суботицу, 7 за Зрењанин, 11 кан-
дидата за Ниш, а по 6 приправ-
ника за Нови Сад, Риму, Краље-
во, Ужице, Лапово и Зајечар. 
Током трајања стручног оспосо-
бљавања приправницима ће се 
на име трошкова превоза испла-
ћивати накнада од пет хиљада 
динара. Такође, у складу са зако-
ном,  они ће остваривати право 
на обрачун и уплату доприноса 
за случај повреде на раду и про-
фесионалне болести.
Потребно је да кандидати испу-
њавају услов о посебној здрав-
ственој способности за техни-
чара вуче према Правилнику о 
посебним здравственим услови-
ма које морају испуњавати же-
лезнички радници и да доставе 
уверење о здравственој способ-
ности за послове машиновође. 
О резултатима јавног огласа 
кандидати ће бити обавештени  
у року од 30 дана, након истека 
15 дана од објављивања кон-
курса, колико траје рок за при-
јављивање. 
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МАРИНА ЈОВИЋ, ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Савез спортова Рума је 
успех екипе “Желе-
знице Србије“ чвора 

Рума оценио најуспешнијим у 
прошлој години, а 3. марта ове 
године доделио велику дипло-
му и плакету Марини Јовић  за 
остварене резултате у пикаду. 
Награђене су и остале члани-
це екипе које су из различитих 
синдиката, а сада су у разли-
читим друштвима. Ипак, оне 
не хају за све те промене, већ се 
здушно припремају за наредна 
такмичења у пикаду. Марина 
је значајно признање примила 
у име осталих такмичарки.  

Иначе, комуникативност, 
осмех, ведар дух и професи-
онални однос према послу- 
одлике су Марине Јовић, тех-
ничког секретара Секције за 
инфраструктуру чвора Рума, 
која, поред посла, има још две 
велике љубави- спорт и музи-
ку. 

Рођена је 1966. године у же-
лезничкој станици Вогањ, што 
је, како каже, предодредило 

да ради на железници. Воли 
да каже да је по рођењу желе-
зничар, јер је њен отац Милан 
Цвјетковић цео свој радни 
век провео на железници, као 
скретничар и маневриста у 
станицама Вогањ и Сремска 
Митровица.  Марина се на же-
лезницу запошљава 1987. го-
дине, као сарадник за послов-
ну документацију у Сремској 
Митровици. Наредних десет 
година је на истим пословима у 
Инђији, путујући свако јутро у 
3,15 часова из Сремске Митро-
вице. Технички секретар по-
стаје 1997. у тадашњој Секцији 
за саобраћајно- транспортне 
послове у станици Рума. У но-
воформирану Секцију за ин-
фраструктуру  чвора Рума до-

лази 2010. на послове, такође, 
техничког секретара. 

 Као ученица учествовала је 
на две спортске олимпијаде 
ученика Војводине, где је осво-
јила треће место у спортској 
гимнастици. Када је дошла на 
железницу, занемарила је гим-
настику и посветила се пикаду. 
Учествовала је на три Раднич-
ко спортске олимпијаде Војво-
дине, где се окупља и до 2.500 
такмичара, који се такмиче у 
19 спортских дисциплина. Ове 
године, као капитен предводи-
ла је екипу за пикадо “Желе-
знице Србије” чвора Рума, на 
олимпијади у Србобрану, која 
је одржана почетком прошлог 
месеца. Оне су тада освојиле  
прво место, а за собом су оста-

виле другопласирану екипу 
предузећа ПИК Бечеј из Бече-
ја и такмичарке из Општине 
Кикинда. Овај велики успех је 
најављен пре четири године на 
Радничкој олимпијади у Бач-
кој Паланци, где су железни-
чарке биле друге и освојиле 
сребрну медаљу. Прва олимпи-
јада за Марину и њену екипу 
била је пре осам година, где је 
освојено  четврто место. 

- Да би дошле до овог вели-
ког успеха, биле смо најбоље 
на општинском такмичењу 
у Руми и Регионалном так-
мичењу Срема. На Радничкој 
олимпијади Војводине уче-
ствовало је девет екипа, где 
смо биле прве и за 105 бодова 
боље од другопласиране еки-
пе ПИК Бечеј, каже Марина 
и додаје да се све међусоб-
но друже, иако су из разних 
делатности и синдикалног 
определења. Нама је најбит-
није другарство и пријатељ-
ство, вели Марина.

Б. РАДОЈИЧИЋ

ЗА УСПЕХ 
У СПОРТУ

ДИПЛОМА И ПЛАКЕТЕ

 Додељена велика диплома и 
плакета Марини Јовић  за остварене 
резултате у пикаду  Награђене 
су и остале чланице екипе из 
различитих синдиката

Заслужни за злато
За освајање златне медаље, поред Марине заслужне су и 

остале чланице екипе Бранка Дроњак, Јадранка Малешевић, 
Драгана Диковић, Бранка Бошњак, Ружа Крсмановић и 
Маријана Шумаревић.

 ПРИЗНАЊА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ ЗА ДОПРИНОС КУЛТУРИ

За несебичан, предан и 
дуготрајан рад и ства-
ралачки допринос у 

ширењу културе Златна знач-
ка Културно-просветне зајед-
нице Србије за 2016. годину, 
припала је председнику Удру-
жења уметника Железница 
Србије и уметнику фотогра-
фије Божидару Витасу.

Ово високо признање Вита-
су је уручено на свечаности у 
Народном позоришту –Сце-
на „Раша Плаовић“ 18. маја.

Признање додељују Култур-
но-просветна заједница Србије 
и Министарство спољних по-
слова Републике Србије - Упра-
ва за сарадњу сa дијаспором 
и Србима у региону, а под по-
кровитељством Министарства 
културе и информисања Владе  
Србије. 

 Добитник Златне значке је и 
почасни члан Удружења умет-
ника Железница Србије Тихо-
мир Несторовић, књижевник 
и новинар из Републике Српске.

Пред пуном салом говори-
ли су Живорад Ајдачић, ге-
нерални секретар Културно-
-просветне заједнице Србије, 
Драган Момчиловић, помоћ-
ник министра у Министарству 
спољних послова Републике 
Србије, Љубивоје Ршумовић, 
председник Културно-про-
светне заједнице Србије и Ми-
лован Витезовић, председник 
комисије за доделу признања, 
који је саопштио одлуку коми-
сије.

ЗЛАТНА ЗНАЧКА БОЖИДАРУ ВИТАСУ

Тихомир Несторовић и Божидар Витас

НАКОН ЗАХТЕВА СУПЖ

Надокнађена штета за 
неиспоручени угаљ 
Подручном удружењу пензиони-
саних железничара Суботица кра-
јем јуна ове године надокнађена 
је штета за неиспоручени угаљ у 
износу 66.202 динара. Ова ком-
пензација је реализована са зака-
шњењем, јер је штета начињена 
пре поделе железнице на новоо-
снована друштва. Обавезе према 
Подручном удружењу пензиони-
саних железничара Суботица, на 
основу књиговодствене евиден-
ције, припале су Друштву “Србија 
карго” ад, које је и уплатило наве-
дени износ на рачун пензиониса-
них железничара.  
Да подсетимо, овај проблем, ина-
че, изнет је на редовној годишњој 
Скупштини Савеза удружења пен-
зионисаних железничара Србије, 
одржаној 31. марта 2016. године 
у Београду, у чијем су раду уче-
ствовали представници Суботице, 
Новог Сада, Руме, Инђије, Шида, 
Сремске Митровице, Краљева, 
Лапова, Зајечара, Ниша, Велике 
Плане, Крагујевца и Београда. 
Тада је наведено да је штета начи-
њена приликом превоза угља же-
лезницом из Колубаре до Суботи-
це, када је нестало 6.880 кг угља, 
који је требало да буде испоручен 
Подружном удружењу пензиони-
саних железничара Суботице.
Председник СУПЖС Радисав 
Главичић обавестио је чланове 
Скупштине, да су железнички 
пензионери из Суботице, на челу 
са  председником Дезидером Ко-
пуновићем, поднели одштетни 
захтев 16. априла прошле године 
Дирекцији за превоз - Сектору за 
превоз робе “Железница Србије”, 
у коме је тражена надокнада ште-
те за недостатак дела пошиљке 
угља. Тадашњи директор Дирек-
ције за превоз, 22. маја прошле 
године донео је Решење да се 
захтев за надокнаду штете у пре-
возу, због мањка испорученог 
угља, усвоји и исплати  у износу 
од 48.335,09 динара. У образло-
жењу је наведено да је Подружно 
удружење пензионисаних желе-
зничара Суботица као корисник 
превоза приложило потребну 
документацију. Такође је тада на-
ведено да је аналитиком обавеза 
за „Железнице Србије“ утврђено 
да се комитенту дугује још  17.867 
динара, што укупно износи 66.202 
динара.
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БРЗО ДЕЛОВАЊЕ НА ТЕРЕНУ
Аустријска фирма 
„Фрегуентис“ представила 
систем за ванредне ситуације

Железнице Србије“ ад недавно 
су организовале презентацију ау-
стријске фирме „Frequentis“, која је 
лидер у области комуникационих и 
информатичких решења  у безбед-
носно - критичким ситуацијама. 
Представљен  је програм за оба-
вештавање и реаговање у случају 
ванредног догађаја и акцидената, 
који помаже да се брзо делује на 
терену и на санацији ванредног до-
гађаја. 
Систем ради тако да се смањује 
време обраде информација, подр-
жава SMS 2004/49Ec, као и аудио 
снимак који се показао као један од 
веома корисних код кризних ситу-
ација. Такође, овај систем може да 
алармира ватрогасце или полицију. 
Компанија „Frequentis“ је основана 
1947. године и бави се контролом 
цивилног и војног лета, затим раде 
за потребе железничког и помор-
ског саобраћаја и активни су у свим 
земљама Европе. 
Презентацији су присуствовали ге-
нерални директор Мирослав Стој-
чић и извршни директор  Ненад 
Кецман, као и менаџмент који се 
бави организацијом и управљањем 
саобраћаја. А. С.

РЕНОВИРАН РЕСТОРАН У НЕМАЊИНОЈ 6 

У понуди и кинеска храна

Ресторан у приземљу послов-
не зграде „Железница Србије“ 
отворен је поново 23. маја након 
реновирања. Управник угости-
тељства Саша Станковић  наводи 
да је ресторан окречен, урађено 
је ново осветљење и окачене су 
нове слике у сали за ручавање.
Од поновног отварања рестора-
на у понуди је и  кинеска храна и 
то пилетина са кикирикијем, пи-
летина са поврћем, а од пецива 
нове врсте интегралног пецива 
са семенкама, плетенице и слат-
ко пециво.
-Сваког дана у понуди су најмање 
три готова јела и две врсте кола-
ча, каже Станковић и додаје да су 
цене остале непромењене, тако 
да је цена оброка који се састоји 
од главног јела, салате и хлеба 
износи од 200 до 230 динара.
 В.Г.В.

Неодговорна пословна поли-
тика и нестручност у самим 
„Заштитним радионицама“ 

последњих година и неразумевање же-
лезнице као нашег оснивача довели су 
до тога да су „Заштитне радионице“ да-
нас на ивици опстанка. Као и у другим 
зависним друштвима, и у „Заштитним 
радионицама“ запошљавани су неа-
декватни и непотребни кадрови након 
једног телефонског позива са железни-
це, а због вишка радника никада нисмо 
могли да добијемо формални статус „за-
штитне радионице“ који би нам донео 
одређене државне бенефиције. Нити су 
се „Заштитне радионице“ оспособиле 
да тржишно послују, нити су умеле да 
нађу и одбране посао на железници. Ре-
зултат тога данас у „Заштитним радио-
ницама“ су плате које касне, неизвесна 
будућност, изгубљени послови на же-
лезници, блокиран рачун и превелики 
дугови према држави. Тешко се мирим 
са тим да крај свог радног века дочеку-
јем у фирми која је крајње неуспешна. А 
није морало да буде тако, - каже Милан 
Бојиновић, саветник у „Заштитним ра-
дионицама“, објашњавајући данашњу си-
туацију у којој се ова фирма налази.

Скоро деценија и по рада и руководе-
ће искуство у „Заштитним радионица-
ма“, „Фасу“, „Југоброду“  и Бродогради-
лишту „Кладово“, као и почетак радне 
каријере у тадашњем СУП-у Србије дају 
Бојиновићу за право да реално и кри-
тички сагледа ситуацију у којој се „За-
штитне радионице“ данас налазе.

- Преостало нам је само да се за по-
моћ обратимо премијеру Вучићу, јер су 
изгледа сви од нас дигли руке. Врхунац 
је био када смо недавно на тендеру изгу-
били посао за прање путничких вагона. 
То и не би било тако страшно да посао 
нисмо изгубили од фирме која готово 
да и нема запослене, а сада јури наше 
и раднике бивше „Неге кола“ како би 
уопште могли да обављају посао који су 
добили. Кажу нам да они неће моћи да 
изврше обавезе и да ће изгубити посао, 
па ће онда „Заштитне радионице“ бити 
ангажоване. Па, што им је уопште посао 
и додељен, ако се очекује да неће моћи да 
га ураде, - са огорчењем прича Бојиновић.

Према Милановим речима, „Заштитне 
радионице“ изгледа да данас никоме на же-
лезници не требају, иако би могли да имају 
пуне руке посла. Од железнице се годинама 
погрешно очекује само да обезбеди паре за 
исплату зарада, а „Заштитне радионице“ су 
заправо оспособљене да обављају послове 
који су за железницу више него потребни 
и корисни и као примере наводи хемијско 
чишћење униформи, биротехничке услу-
ге, молерско-фарбарске и остале занатске 
радове и низ других услуга.  

Оспособљени за 
потребе железнице

- Само да шибље уништавамо поред 

пруге па би било довољно посла. Ма-
шиновође ми показују снимке са сво-
јих мобилних телефона где се возови 
пругом пробијају кроз тунеле од грања 
и шибља, али изгледа да то никоме не 
представља проблем. Јавна је тајна да 
је швајцарска компанија „Штадлер“ 
хтела да укине српским железницама 
гаранцију за нове електромоторне 
возове, због шибља које је то-
ком вожње гребало гар-
нитуре. Али, то никоме 
не смета. Као што не 
смета ни што нема 
довољно подница 
за теретне вагоне, 
чија производња би 
„Заштитним ради-
оницама“ дугорочно 
могла да обезбеди по-
сао. Па, може ли било ко 
да каже да железници не тре-
бају клупе, корпе за отпатке или одр-
жавање станичних тоалета, - каже овај 
дугогодишњи радник у железничким 
фирмама.

Он се осврнуо и на чињеницу да бу-
џетска средства опредељена за „За-
штитне радионице“ за рушење објеката 
у оквиру пројекта „Београд на води“ 
нису у потпуности реализована, што је 
такође било на штету „Заштитних ра-
дионица“.

Бојиновић истиче да у сачињавању 
пословних планова железнице није 
било кооперативности, чији би резултат 
било утврђивање врста и обима послова 
које би „Заштитне радионице“ морале 
да обављају за свог оснивача. Ствари су 
се последњих година потпуно преокре-
нуле. Уместо да „Заштитне радионице“ 
утврђују вредност појединих послова, 
железница најпре дефинише колико 
пара за поједине услуге може да одвоји, а 
онда „Заштитне радионице“  прихватају 
такве услове и тону у све већу дубиозу. 

А, са организационим деловима у се-
дам највећих железничких чворова у 
Србији и активностима које покривају 
двадесетак градова, „Заштитне радио-
нице“ су своје производе и услуге могле 
да пласирају на великој територији, која 
обухвата рад готово 80 одсто железни-
чара у Србији.

- Иако су „Заштитне радионице“ 
имале све претпоставке да буду озбиљ-
на железничка фирма, нису успеле 
да се наметну и сачувају послове на 

железници. Уместо да су свакодневно 
тражени нови, реални послови на же-
лезници, сви су се задовољавали само 
да стигну паре за исплату плата. Тако 
смо и дошли данас у ситуацију у којој 
смо, без послова и са огромним дугова-
њима - објашњава Бојиновић.

Односи са оснивачем
Према његовим речима, 

један од већих проблема 
са којим се „Заштитне 

радионице“ сусрећу 
је и структура запо-
слених. Да би оства-
ривали државне 
субвенција и послов-
не бенефиције које 

гарантује статус „за-
штитних радионица“, 

неопходно је да у фирми 
барем половина запослених 

буду инвалиди рада. А сада их је тек пет-
наестак одсто. Значи да је неопходно да 
се број запослених добровољно уз от-
премнине смањи за чак педесет одсто, 
како би ова фирма стварно постала „За-
штитна радионица“. 

- То би нам гарантовало могућност 
државних субвенција за зараде, до по-
слова би могли долазити путем „резер-
висаних набавки“, али би се сигурно и 
пословни партнери који у свом саставу 
немају довољан број инвалида рада 
много лакше опредељивали да раде са 
нама, како не би морали да у складу са 
законским решењима плаћају велике 
казне по том основу. А у „Заштитним 
радионицама“ посао би много више 
него до сада могли да нађу и инвалиди 
рада са железнице, којих по природи 
овог посла увек има - каже Бојиновић.

Он се осврнуо и на статус „Заштит-
них радионица“, као зависног друштва 
„Железница Србије“ ад. Ваљда су је-
дина железничка „ћерка фирма“ коју 
су представници оснивача у органима 
управљања тужили због неисплаћених 
надоканада, па су чак и примењивали 
принудну наплату путем извршитеља.

- То је само потврда какав смо трет-
ман имали као железничко зависно 
друштво и кога нам је железница име-
новала за органе управљања. Од њих 
не само да нисмо имали користи, нити 
нових послова, већ су и више него ску-
по коштали „Заштитне радионице“.  
Председник Скупштине „Заштит-
них радионица“ због немоћи поднесе 
оставку, па се онда промени састав 
Скупштине, а тај исти председник 
остане у њој. У Скупштини представ-
ници свих железничких друштава, па 
ме баш занима чији ће интерес у раду 
штитити – „Заштитних радионица“, 

нашег оснивача „Железница Србије“ 
ад или својих компанија - пита се Боји-
новић.

Иницијатива
Подсетио је и на иницијативу Медија 

центра да се „Заштитне радионице“ вра-
те у састав железнице. 

- Штета што таква иницијатива није 
заживела. Медија центар је био једини 
који се озбиљно позабавио проблемом 
и тешкоћама „Заштитних радионица“, 
презентирајући пројекат како да се та 
питања реше. Била нам је то једна од 
ретких шанси да се сачувају „Заштит-
не радионице“ и заштите запослени, 
а уверен сам да су идеје биле реалне и 
оствариве. На жалост, ни ка тржишту се 
„Заштитне радионице“ нису довољно 
брзо и успешно отварале, што је такође 
била иницијатива Медија центра. У та-
квој ситуацији, стратешко партнерство 
може бити једна од варијанти опстанка 
„Заштитних радионица“, али далеко од 
тога да је реч о најбољој опцији. Имали 
смо доста шанси и ни једну нисмо ис-
користили. Плашим се да су „Заштит-
не радионице“ сада већ на последњој 
раскрсници, на којој једна пруга води у 
потпуни суноврат, а друга у опстанак. 
Али, да би смо наставили колосеком оп-
станка, више ни једна пословна одлука 
или стратешка процена не смеју да буду 
погрешни - каже Бојиновић, и поручује:  

-Како је рађено, добро је да Заштит-
не радионице данас уопште постоје. И 
поред тога, у „Заштитним радионица-
ма“ има довољно потенцијала и вере 
да се крене напред. Неопходне су само 
добре идеје, пројекти и подстицаји који 
ће пробудити све запослене и поново 
покренути „Заштитне радионице“. Ве-
рујем да то врло брзо може да се учини, 
али само уз пуну кооперативност са 
„Железницама Србије“ ад као оснива-
чем и остале три железничке фирме.

Знање и енергија да 
се проблеми реше

-Овакву своју тврдњу посебно ба-
зирам на разговору са ресорним по-
моћником генералног директора за 
зависна предузећа у „Железницама 
Србије“ ад Дејаном Бадовинцем. Први 
пут сам стекао утисак да се напокон на 
том одговорном месту налази човек 
који разуме проблеме „Заштитних ра-
дионица“ и има знање, вољу и енергију 
да их реши. Очекујем да ћемо у томе и 
успети - закључио је на крају Милан Бо-
јиновић, саветник у „Заштитним ради-
оницама“, поводом актуелне ситуације 
у овом зависном друштву „Железница 
Србије“ ад.

Н.СТАНИСАВЉЕВИЋ

МИЛАН БОЈИНОВИЋ, САВЕТНИК У „ЗАШТИТНИМ РАДИОНИЦАМА“

МОЖЕ СВЕ И ДРУГАЧИЈЕ
 „Заштитне радионице“ данас су на ивици опстанка
 Нити су одбрањени послови на железници, нити је фирма 
оспособљена за тржишно пословање   Формални статус 
„заштитних радионица“ донео би пословне бенефиције
 Годинама уназад није било кооперативности железнице 
као оснивача у пословном планирању 

Неславан крај радног века
Тешко се мирим са тим да крај свог радног 
века дочекујем у фирми која је крајње 
неуспешна. А није морало да буде тако
Милан Бојиновић, саветник у „Заштитним радионицама“

„Заштитне 
радионице“ 

изгледа да данас 
никоме на железници не 

требају, иако би могли 
да имају пуне руке 

посла 



20 Петак, 22. јул 2016.ЗДРАВСТВО

Зорана Пурић 
- Ковљанић

фармацеут

ВИ ПИТАТЕ - ЛЕКАРИ ОДГОВАРА ЈУ

Правилно чување и руковање 
лековима јако је важно како би се 
очувала активност свих присутних 
састојака и осигурала успешност те-
рапије.  Након истека рока трајања, 
лекове не треба користити. О мерама 
које треба предузети и како чувати 
лекове,  корисне савете даје фарма-
цеут Зорана Пурић – Ковљанић, шеф 
Одсека апотека у Заводу за заштиту 
здравља железничара. 

- Уколико је то могуће, лекове чу-
вајте на једном месту. То је добро из 
више разлога – пре свега имате увид 
у оно што вам је потребно и знате 
које лекове треба поново да набави-
те. Тако нећете улазити у беспотреб-
ну набавку и имаћете бољи увид са 
чиме располажете. Провера рокова 
трајања лекова биће бржа ако су сви 
на једном месту, саветује Зорана Пу-
рић – Ковљанић.

Према њеним речима, већина 
лекова може се чувати на собној 
температури, не изнад 25 степени 
Целзијуса. Пожељно је да простори-
ја буде сува. Идеално је ако можете 
да одвојите један ормарић или фио-
ку за чување лекова, ван домашаја 
деце.

- Неретко се дешава да чувамо 
лекове у купатилу, што је погрешно, 
јер су купатила пуна влаге. Поједи-
ни лекови се чувају на нижим тем-
пературама од два до осам степени 
Целзијуса, у фрижидеру, на горњим 
полицама у вратима, каже ова фар-
мацеуткиња и додаје да су такви ле-
кови нпр. инсулини и капи за очи који 
се чувају на нижим температурама 
до момента коришћења. Тада узети 
само једну карпулу или једно пенка-
ло инсулина и пре употребе га држа-
ти на собној температури 20 минута 
пре употребе. Исто учинити и са ка-
пима за очи, које се чувају у фрижи-
деру пре прве употребе. Након тога 

лек не треба враћати у фрижидер, 
него га чувати на собној температури 
док се не потроши, каже Ковљанић.  

Како истиче наша саговорница, 
ако сте кренули у набавку и купује-
те више ствари, одлазак до апотеке 
увек оставите за крај и након тога се 
упутите кући. Ово је нарочито важно 
током топлијег дела године. Труди-
те се да лекове не остављате у ауту, 
поготово у врелим летњим месеци-
ма. Што се узимања терапије тиче у 
време када нисте код куће, па морате 
да лекове носите са собом, најбоље 
је да буду у ташни или џепу који није 
уз тело, већ по могућству у кутијици 
за то намењеној. Ако крећете на од-
мор, најбоље је да свратите у апотеку 
и посаветујете се са вашим фарма-
цеутом. Он ће вам препоручити шта 
ваша путна апотека треба да садржи, 
на који начин да спакујете неопходне 
лекове и како да их користите. 

- Поједини лекови имају врло кра-
так рок употребе, јер им се након 
отварања смањује стабилност леко-
вите супстанце, а и стерилност. При-
мер су капи за очи које по отварању 
имају знатно краћи рок употребе од 
нестерилних производа. Најважније 
је да се пажљиво прочита упутство и 
обрати пажња на рок за употребу. То 
је информација коју произвођачи ра-
зличито дефинишу упутствима као: 
„Важи до...”, „Најбоље употребити 
до краја...”, „ Датум истека после...”, 
итд. Врло често на амбалажи пише 
и скраћеница „ЕXП.” од „еxпиратион 
дате”, што значи датум истека рока 
употребе, упозорава Зорана Пурић- 
Ковљанић.

Разговор са фармацеутом о ле-
ковима које узимате, како делују и 
како да их чувате може решити не-
доумице и помоћи да терапија буде 
ефикасна.

 Аида Стојковић

КАКО ЧУВАТИ ЛЕКОВЕ

Повољне цене
Приликом подизања лекова на рецепт, новац за учешће 

грађана је нижи него у другим апотекама у граду.  
- Апарати за мерење нивоа шећера у крви  Баyер Цонтоур  Плус се 
у овој установи могу набавити по веома повољним ценама.  
Сет Цонтоур плус (апарат  са 10 ланцета и 5о трака) кошта 
2.134,44 динара. Исти сет али са 25 трака кошта 1.259,41 динара. 
Микролет ланцете 25 комада коштају 332,64 динара а 50 комада 
трака за Цонтоур плус апарат  1.898,10 динара. 
Одређени витамини и суплементи познатих светских 
фармацеутских кућа јефтињи су у нашој апотеци  у односу на 
друге. Ова акција траје до истека залиха, истиче шеф Одсека 
апотека Ковљанић.

О новинама у законској регулативи
Удружење судских ве-

штака у медицини рада 
и Завод за здравствену 

заштиту радника „Железнице 
Србије“ од 11. до 13. маја у хотелу 
„Променада“ у Врњачкој бањи  
организовали су  Шеснаести 
симпозијум о медицинском ве-
штачењу у медицини рада. Курс 
са темом „ Судско-медицинско 
вештачење штете настале при 
спортским активностима“ одр-
жан је 14. маја.

Теме Симпозијума биле су но-
вине у законској регулативи суд-
ско-медицинског вештачења у 
основној здравственој заштити, 
заштити података о личности 
са посебним освртом на област 

здравства и закона о вештаче-
њу и допингу. Учесници су из-
лагали и о судско-медицинском 
вештачењу алкохолисаности и 
зависности од алкохола. Било је 
речи и о умањеној животној ак-
тивности и радној способности 
оболелих од најчешћих кардио-
васкуларних болести. 

Једна од тема Симпозијума 
била је дијагностика, третман 
и оцењивање радне способно-
сти лица са менталним поре-
мећајем. Такође, говорило се 
и о професионалној тајни суд-
ско-медицинског вештачења, 
као и о стручним пропустима 
лекара и тешкоћама при касни-
јим вештачењима. Стручњаци 

су говорили и о индикаторима 
за квантификовање поремећа-
ја акустичне етиологије, као и о 
искуствима из праксе. 

Осим Симпозијума организо-
ван је и  курс са темама које су 
се односиле на спорт. Учесници 
су акценат ставили на повреде 
колена при спортским актив-
ностима и рехабилитацију, као 
и на процену функција код по-
вреде колена. Доста се говорило 
и о злоупотреби психоактив-
них супстанци у спорту, а било 
је речи и о заштити података о 
здравственом стању спортиста.  

Радови са симпозијума биће 
публиковани у часопису „Свет 
рада“.  А. СТОЈКОВИЋ

СИМПОЗИЈУМ О СУДСКО-МЕДИЦИНСКОМ ВЕШТАЧЕЊУ У МЕДИЦИНИ РАДА

ЖЕЛЕЗНИЧКА АМБУЛАНТА У РУМИ

Дневно више од 30 пацијената

У а м б у л а н т и 
Рума, огран-
ку Заво-

да за здравствену 
заштиту радника 
„Железнице Срби-
је“ Нови Сад, број 
пацијената са респи-
раторним проблемима 
уобичајен је за ово доба годи-
не, али се бележи мање пове-
ћање особа са повредама, због 
почетка сезоне радова у пољо-
привреди, као и алергијских 
реакција на полен. Приметно 
је и варирање код пацијената 
са артеријском хипертензијом, 
сазнали смо од др Алексан-
дра Макевића, који тренутно 
мења колегиницу др Светлану 
Новаковић, ангажованог у За-
воду у Београду. 

- Амбуланта Рума пружа 
здравствене услуге запо-
сленима на железници, али  
и осталим грађанима који 
желе да се лече у овој устано-
ви. Бавимо се унапређењем 
и очувањем здравља, спре-
чавањем, сузбијањем, раним 
откривањем и лечењем обо-
љења. Према нашим паци-
јентима односимо се крајње 
одговорно, а перманентно 

користимо ра-
сположиво вре-
ме за разговор 
са њима ради 
превентиве и 

едукације. Та-
квим односом 

изградили смо 
поверење код људи, 

па дневно кроз ову амбу-
ланту прође више од тридесет 
пацијената. Осим тога, оба-
вимо и по 15-так предрадних 
прегледа, а пружамо и друге 
видове интервенција - да-
вање ињекција и превијања 
увек када за то постоји потре-
ба, истиче др Макевић и додаје 
да ова амбуланта активно са-
рађује са Заводом у Београду 
и Новом Саду, ал и са Домом 
здравља у Руми и Општом бол-
ницом у Сремској Митровици. 

Колико је однос здравстве-
них радника према пацијенти-
ма важан,  сликовито казује на 
основу свог искуства медицин-
ска сестра Милијана Јеремић. 

- Осмех је пола здравља, 
јер ослобађа људе стреса и 
пацијенте чини мирнијим. 
Свака болест представља љу-
дима и психолошки терет, па 
је много важно охрабрити их 

пре него што уђу у ординаци-
ју лекара. Такав однос гради 
поверење, што је врло важно 
у приступу лечења. Коректна 
сарадња утиче врло позитив-
но, па нас пацијенти пошту-
ју и хвале, често дођу и да се 
захвале на топлом пријему. 
Пацијенти су овде културни и 
фини људи. Ваљда се, по оној 
народној изреци “лепо лепим 
враћа”. Болест не изазива за-
бринутост, па се некад догађа 
да пацијент дође натмурен и 
оде незадовољан, али се убр-
зо врати да се извини, каже 
сестра Јеремић, која је на же-
лезници од 2001. године. Ис-
тиче да за  15 година рада није 
имала никаквих непријатних 
ситуација.  

Запослени у чвору Рума изу-
зетно је цене због беспекорног 
рада, али и истичу да плени 
шармантним осмехом, којим 
уноси ведрину и ствара опти-
мизам. Према железничарима 
има посебан однос, ваљда због 
тога што је ћерка ТК диспечера 
у пензији Мијаила Јованови-
ћа. Пре запослења у железнич-
кој амбуланти у Руми, радила 
је у овдашњем Дому здравља, у 
интензивној неги на Клиници 
за неурологију у Новом Саду 
и Клиници за неуропсихија-
трију у Сремској Митровици. 
Своје искуство и стручност 
несебично користи и у раду са 
садашњим пацијентима.      

Б. РАДОЈИЧИЋ

Више од 1000 
пацијената

- Амбуланта у Руми 
ради радним данима 
од 7 до 14 часова, као 
и последње суботе у 
месецу. Имамо више 
од 1.000 пацијената, а 
од тога око половине 
су железничари, истиче 
медицинска сестра 
Милијана Јеремић.

Одговорно према пацијентима
Према нашим пацијентима односимо се 
крајње одговорно, а разговорамо са њима 
ради превентиве и едукације
др Александра Макевића

30
ПАЦИЈЕНАТА 

ДНЕВНО ПРОЂЕ КРОЗ 
АМБУЛАНТУ У 

РУМИ
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Јединствено гласило какво је  
„Пруга“ једини је начин да се на нај-
бољи начин информишемо о догађа-
њима у свим деловима железничког 
саобраћаја на простору целе Србије. 
Упознавање са ситуацијом у другим 
предузећима,  локалним срединама, 
па и европска и светска искуства и те 
како могу да буду важна и од значаја 
за обављање свакодневног посла у 
било којој од наше три компаније. 
Илузорно је очекивати да се друга 
средства јавног информисања на 
нашем медијском простору баве 
железницом у обиму и на начин како 
то могу људи у редакцији листа са 
традицијом од пола века писања са 
пруге. 

Правовремене информације о 
актуленим проблемима и искуства 
у њиховом решавању, обједињене 
на једном месту, спровођење акција 
које су на било који начин приме-
њиве и у другим организационим 
јединицама било којег предузећа и 
информисање о њима од великог су 
значаја свима нама за  квалитетнији 
железнички саобраћај у целој Репу-
блици. Посебна је прича афирма-
ција свега позитивног и могућност 
похвале железничара кроз новинске 
текстове као својеврстан вид сатис-
факције на какву у другим медијима 
сигурно не можемо рачунати. 

И оно што нам „Пруга“ нуди 
на задњим странама, као што су 
достигнућа и искуства из света 
развијених железница, али и наших 
друштвених, спортских и културних 
организација, дешавања у нашим 
локалним самоуправама везана 
за железницу, све до афирмације 
успешних чланова наших поро-
дица, позиви за помоћ тамо где је 
то потребно, све је то нешто што 
обавезује да наш лист сачувамо и у 
новонасталим околностима.

 СНЕЖАНА МИЛЕНКОВИЋ, 
      „СРБИЈА KАРГО“ НИШ

„Пруга“ је део железничке традици-
је, део наших радних искустава, место 
где је од много актуелних информа-
ција кроз 50 година сакупљена најде-
таљнија историја железнице на овим 
просторима. Много данашњих желе-
зничара је научило да  чита из „Пруге“, 
па не видим уопште откуд питање о 
будућности нашег листа. Сви знамо да 
је „изаћи у „Прузи“ ствар престижа, 
простор резервисан за истицање нај-
бољих, а некима и озбиљна опомена, 
указивање на пропуст презентован 
кроз искуство других.

Кроз „Пругу“ смо пратили руски 
војни транспорт са југа Србије, „уче-
ствовали“ у акцијама полиције на про-
стору и у обејктима железнице, пома-
гали колегама када су животи чланова 
њихових породица били угрожени. 
Многи из мога окружења, људи око 
нас који нису део железнице, али сигу-
ран сам и посленици других медија, 
баш су се ту срели са проблематиком , 
достигнућима, терминологијом за коју 
нису знали ни да постоји. 

Лист који ће афирмисати све 
позитивно и указивати на све што 
може да буде боље, нама али и широј 
друштвеној заједници, потребан је 
свим фирмима и свима нама без об-
зира у којој смо од њих. Мислим да је 
једино реално да од листа очекујемо 
да сада, „са стране“, непристрасно и 
објективно третира све  четири фирме 
и указује где је добро, где може боље, 
али и где не ваља. С друге стране, ни-
када нико други неће имати простора 
за информације које су везане само и 
једино за нас, а долазе из државних 
органа, радничких организација, па и 
наших синдиката, друштава и удруже-
ња грађана.

У време јачања служби информиса-
ња и у неупоредиво мањим фирмама, 
када се јавност у раду поставља као 
приоритет а афирмација постигнутих 
резултата као мерило вредности, 
довођење у питање излажења листа 
који постоји пре свих тих ПР служби, 
награђиваног за тај рад, делује ми 
невероватно. Без обзира на подељене 
фирме, обједињене информације су 
нам неопходне. Ја сам лично уверен 
да ће “Пруга“ још дуго бити са нама 
и ми у њој, као наш лист, свакако и у 
штампаном облику, јер ми железни-
чари смо у већини са интернетом још 
увек „на Ви“.

 ГРАДЕ СТОЈАНОВИЋ, 
      „ИНФРАСТРУКТУРА“ ТКП НИШ

Редован сам читалац „Пруге“. 
То је лист из којег сазнајем многе 
информације о дешавањима на 
нашој железници, али и о плановима 
и најавама о будућим збивањима. 
Због отежане дистрибуције нисам 
у могућности да редовно добијам 
примерак новина, па бих волео да се 
и тај проблем реши. Често се дешава 
да новине које су намењене служби 
у којој радим никад не дођу до на-
ших канцеларија, тако да смо колеге 
и ја принуђени да примерке позај-
мљујемо од других служби. Ипак, 
захваљујући интернет страници 
„Железница Србије“ ад успевам да 
добијем све потребне информације 
на време. Сматрам да један велики 
систем као што су наше железнице 
и у будуће морају имати овакав лист 
који је недавно обележио значајан 
јубилеј- 50 година успешног рада.

 МИЛАН ДУБАИЋ, 
      "ИНФРАСТРУКТУРА" НОВИ САД 

„Пруга“ мора опстати јер су нама 
у унутрашњости те новине преко 
потребне. Доста железничара има 
децу која би, као и ми, желела да 
се баве овим послом.  Ћерка мог 
колеге је у „Србија возу“, управо 
завршава ЖОЦ, мој старији син 
тек је уписао исту средњу школу. 
Дакле, није свеједно да ли смо као 
очеви обавештени о збивањима у 
компанији или нисмо. То се нарочито 
односи на потенцијалне послове, 
који повремено искрсавају. Ја сам, 
такорећи, најбоље године живота 
провео у овој фирми и буквално 
сазревао уз овај лист. Ништа ме 
тако не опусти као добро написана 
репортажа о неком колеги коју  једи-
но могу  прочитати у „Прузи“ и нигде 
више...

 БОШКО МРЂЕНОВИЋ, 
      „СРБИЈА КАРГО” ВАЉЕВО

Информативни лист „Пруга“ је од 
великог значаја за све запослене на 
железници, па и за нас који радимо у 
Заводу. Из „Пруге“ сазнајемо веома 
битне вести које су од значаја за 
функционисање свих новоформи-
раних предузећа, читамо о људским 
животним судбинама, а лепо је и што 
новинари пишу о пензионерима који 
су радни век провели на железници. 
Увек се радујем новом броју и надам 
се да ћете успешно информисати 
запослене и у наредним годинама.

  ВЕСНА ВУИНОВИЋ, 
      ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕЛЕЗНИЧАРА

„Пруга“ треба да постоји све док 
постоји железница, јер је она, за нас 
запослене, једини извор поузда-
них информација о раду нашег 
предузећа. 

Сваки број „Пруге“, пуних 35 
година, од како сам се запослила на 
железници, увек прочитам од првог 
до последњег слова. Захваљујући 
текстовима у овом листу упозната 
сам не само о пословној политици и 
дешавањима у предузећу, већ и са 
многим другим темама. 

„Пруга“ бележи  успехе наших 
колега на свим плановима што је од 
непроценљиве вредности за нека 
будућа поколења. Захваљујући 
овим новинама, такође, сазнали смо 
много о нашој историјско-културној 
баштини.

 ЉИЉАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, 
      „СРБИЈА КАРГО“ БЕОГРАД

Лист „Пруга“ нам много значи и 
нисам могла да верујем да ће нам 
оволико недостајати. Жао ми је што 
у последње време веома ретко из-
лази и што њен статус још увек није 
решен. То је био једини прави лист 
наших радника у коме смо могли све 
да прочитамо и да се информишемо, 
али и да видимо и чујемо обич-
не људе, наше колеге, раднике и 
њихове животне приче. Волела бих 
да „Пруга“ излази све док постоји 
иједан железничар, јер тек сада када 
је нема видим колико је потребна и 
коју празнину оставља. Због њеног 
изостанка једини вид информисања 
нам је „од ува до ува“ и игра „глувих 
телефона“ што није добро ни за нас, 
а ни за предузеће.

 СЛАВИЦА РАЦИЋ, 
      „СРБИЈА ВОЗ“ КРАЉЕВО

На железници сам још од 1979. 
године. Новине “Пруга” читам цео 
радни век. То је једини лист из којег 
могу добити актуелне информације 
о збивањима на нашој железни-
ци. Педесет година излажења је 
јубилеј вредан пажње. Иако данас 
имамо разних могућности да новине 
читамо преко електронских уређаја, 
за мене су новине у рукама и даље 
најбоља ствар. Дистрибуција у нашој 
служби добро функционише тако 
да редовно добијам свој примерак. 
Стицајем околности “Пруга” се у 
протеклом периоду није појављи-
вала више недеља. За то време 
смо колеге и ја били ускраћени за 
многе важне информације, нарочито 
оне везане за реструктурирање. 
Очекујем да “Пруга” и даље редовно 
излази, јер је то од великог значаја 
не само за нас железничаре,  већ и 
за остале читаоце и коминтенте са 
којима  сарађујемо.

 СРЕТЕН ЈАНКОВИЋ, 
      „СРБИЈА КАРГО“ ПАНЧЕВО ВАРОШ

„Пруга“ је од великог зачаја за нас 
који смо на терену. Са нестрпљењем 
очекујемо сваки нови број како би се 
упознали са тренутном ситуацијом 
у предузећу. Осим текстова са по-
словним темама, редовно пратимо и 
спортску рубрику. Овај лист треба и 
даље да излази и то редовније.

 МЛАДЕН ЏОМБИЋ, 
      „СРБИЈА ВОЗ“

Жарко бих желео да ваш цењени 
лист опстане, јер за нас железничаре 
расуте по Србији он представља 
кључни извор информација везаних 
за пословање компаније. О многим 
дешавањима у другим секторима, па 
чак и у суседним секцијама тешко да 
би ми икада, овде у Ваљеву, нешто 
чули, а камоли сазнали без „Пруге“. 
Редовно читам ваше новине од 1983. 
године и мишљења сам да би оне 
требале још чешће да излазе. Мало 
је заиста само та два броја месечно. 
Реч је, ипак, о гласилу које поред 
информативног има и тај едукативни 
карактер, што је далеко значајнија 
ствар.

 ЈОВАН БОЖИЋ, 
      „ИНФРАСТРУКТУРА” УЖИЦЕ

НАЈБОЉИ ИЗВОР 
ИНФОРМИСАЊА 

 АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА 
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Више од шест месеци је прошло од 
када је Секција за превоз робе Пожаре-
вац – Радна јединица Радинац остала 
без Зорана Поповића Попа, оператера 
на терминалу у робном транспорту. 
Након пола године борбе са нејтежом 
болешћу, и поред великог оптимизма, 
изгубио је животну битку 19. окто-
бра 2015. године, у 51 години живота. 
Његови пријатељи, колеге и спортски 
сарадници и даље га памте. Управа 
ФК Пролетер жели да сачува успоме-
ну на овог врсног спортисту, па је до-
нела одлуку да  фудбалски стадион у 
Вранову понесе име „Зоран Поповић 
Поп“, коју је потврдило и Градско веће  
Смедерева. Колико је Зоран Поповић 
допринео развоју спорта у смедерев-
ској општини говори чињеница да му је 
Спортски савез Смедерева постхумно 
доделио Награду за животно дело, која 
је на свечаности у градској скуштини 
уручена старијој кћерки Јовани. 
-Неке старије колеге сећају се млади-
ћа пуног живота и елана, који је дошао 
на железницу и засновао радни однос 
1975. године у ондашњем СТП Пожа-
ревац, РЈ Радинац, на пословима опе-
ратера на терминалу. Дуго је радио као 
оператер, да би  касније прешао на по-
слове колског отправника. Нашег Попа 
памтимо  као доброг и пожртвованог 
колегу, а пре свега као човека великог 
срца. Био је омиљен, како код колега у 
колективу, тако и међу осталим желе-
зничарима. Многе је од њих упознао на 
радничко – спортским играма, где је 
освајао више пута прва места у малом 
фудбалу и шаху, као и трофеј свеукуп-
ног победника са екипом Синдикалне 
организације СТП Пожаревац. Након 
више од шест месеци од Зорановог 
прераног одласка, празнина је и даље 
огромна. Недостаје нама колегама, 
пријатељима, а посебно супрузи Ли-
лији и  кћеркама Јовани и Ивани, рекао 
је Александар Васић, пријатељ и друг 
Зорана Поповића Попа.
-Мој брат Зоран је био перспективан 
фудбалер подмлатка ФК Црвене Зве-
зде, а у родном Смедереву је понео 
дрес прволигаша ФК Сартида. Карије-
ру прекида због лечења. Бранио је боје 
Тимока, Железничара, МИП ... Успешну 
тренерску каријеру почео је у БСК 
Брежане, наставио у Врбовцу, Побе-
ди, Сељаку из Михајловца. Последње 
тренутке свог живота провео је као 
стратег Пролетера из Вранова, где је 
провео шест сезона. Под његовим вођ-
ством овај клуб је „прескочио“ два ран-
га такмичења и дошао до Зонске лиге 
„Дунав“. Основао је и школу фудбала 
за децу до десет година, која је изне-
дрила многе таленте. Учио их је да буду 
добри играчи, а пре свега добри људи, 
што су и показали приликом испраћаја 
свог тренера на вечни починак – каже 
његова сестра Оља Милошевић.

СА СВИХ СТРАНА СА СВИХ СТРАНА
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ДА ТЕ
ПИТАМ

Ово је време штедње, па је илузорно 
уопште говорити о лепом животу. На 
жалост, никако не могу да кажем да 
сам задовољна животним стан-
дардом. Имам незапослену ћерку, 
дипломираног правника и сина 

студента, тако да све више мислим о 
новцу, али са све мање извесности. 
На железници је повећање плате 
прешло из „дежурне“ у табу-тему, а 
свесни тренутка прижељкујемо само 
да буде редовна. Трошкови живота и 
примања су све неусклађенији па је 
тешко рећи да нам је квалитет живо-
та на задовољавајућем нивоу.

Нина Котевска
СЕКЦИЈА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ НИШКАКАВ 

ВАМ ЈЕ 
ЖИВОТНИ 

СТАНДАРД?

Какав црни стандард! Животарим пуним 
плућима годинама уназад. Да ми није оца 
пензионера који ме максимално помаже, 
не знам како бих саставио крај с' крајем. 
Супруга не прима плату већ месецима што 
и не чуди пошто је запослена у Друштву за 
одржавање зграда. Деца су ми на факул-
тету. О летовању и зимовању могу само да 

сањају. Трошкови су нам толики да једва 
успевамо да скрпимо новца за скромну 
гардеробу. Васпитан сам тако да увек 
редовно измирујем своје обавезе када су 
рачуни у питању. Са тренутном платом на 
железници тешко је, вала, бити и сит уко-
лико храните четворочлану породицу без 
алтернативних прихода. Нисам баш гладан 
али оно што нам је свакодневно на трпези 
далеко је чак и од просечног животног 
стандарда у Србији.

Милован Павловић
СЕКЦИЈА  ЗОП  ВАЉЕВО

Времена у којима  живимо нису ни 
мало лака. Некада се много боље 
живело, били су бољи услови рада, 
веће плате, поносили смо се што 
радимо на железници. Данас, на 
жалост, ситуација је много тежа. 

Плате умањене, цене по радњама 
увећане, а о режијским трошковима 
и да не говорим. Веома тешко пратим 
поскупљења, платежна моћ ми је све 
мања, а породицу треба отхранити. 
Делим мишљење мојих колега који 
сматрају да би што пре требало 
вратити плате које су биле на нивоу 
од пре годину и по дана. Питање је 
докле ћемо моћи још овако.

Драган Динић
ОТПРАВНИК ВОЗОВА КРАЉЕВО

ИЗЛЕТ У СРЕМСКE КАРЛОВЦE

Друштво „Србија Воз“ 
је члановима Саве-
за „Аутизам Србија“ 

и Удружења особа са инва-
лидитетом Београд, у субо-
ту 29. маја, приредило излет 
у Сремске Карловце. Излет 
је организован у сарадњи са 
Туристичком организацијом 
Сремских Карловаца чији су 
водичи на  леп  и примерен 
начин представили знамени-
тости и природне лепоте овог 
туристичког бисера.

Према речима Славице 
Анић, повереника за етику у 
Друштву „Србија Воз“ ово је 
био  веома леп и занимљив 
излет, не само за чланове 
удружења, већ и за њихове 
родитеље и пратиоце. Же-

лезница се и овом приликом 
показала као одличан дома-
ћин, која је спремна да изађе 
у сусрет оваквим и сличним 
захтевима.

- За многу децу као и осо-
бе са инвалидитетом ово је 
била прилика да се први пут 
возе железницом. Некима од 
њих је посебно било драго 

што су на ово путовање 
ишли новим швајцарским 
возовима. Оно што је на-
шем друштву био циљ то се 
и остварило. Особе су током 
целодневног боравка биле 
веома добро прихваћене од 
стране свих, почев од возо-
пратног особља и путника 
у возу, па до особља стани-
це, домаћина  али и осталих 
туриста са којима су се то-
ком обиласка сусретали. У 
оквиру наших могућности 
и у будуће ћемо организова-
ти овакве излете, јер је то од 
великог значаја за те особе, 
али и лепа промоција желе-
знице, изјавила је Анићева. 

 Ј. В.

Ин мемориам 
АРИТОНОВИЋ БРАНИСЛАВ - АРИ (1972 - 2016.)

После две године тешке борбе са опаком 
болешћу, Бранислав Аритоновић-Ари, 
прегледач кола из Краљева, изгубио је 
последњу битку. Преминуо је 7.маја у 44-ој 
години оставивши за собом супругу и двоје 
деце: сина од 12 и ћерку од 8 година. 
Од 1998.године када је дошао на 
железницу као бравар у ОЈ за ТКП Краљево, 
колеге су га упознале и упамтиле као 

насмејаног, ведрог, дружељубивог, а  пре свега као доброг 
човека и сарадника.Вредно је радио што је било награђено 
2011.године када се преквалификовао за прегледача кола због 
потребе посла у прегледном месту Крагујевац, где је остао 
скоро до саме смрти. 
Много лепих речи се веже за његово име и прерани одлазак. 
Оставио је неверицу и тугу у свима који су га знали. Због 
болести је 29. фебруара ове године отишао у инвалидску 
пензију, а само два месеца касније је преминуо не дочекавши 
да прими свој први чек. 
Колегама и пријатељима ће остати у сећању као изузетан човек 
и колега и његово име ће се још дуго помињати у краљевачком 
ТКП-у.  Ј.М.

Ин мемориам 
САША РИСТИЋ (1981 - 2016.)

Након дуге и тешке болести изгубили 
смо драгог колегу и пријатеља Сашу. Био је 
вредан и пожтрвован радник. Заувек ћемо га 
памтити по доброти и племенитости којим је 
пленио.  
Ристић је 1999. године завршио Железничку 
техничку школу за машиновођу нa маневри.   
Запослио се маја 2001. године у Секцији за 
вучу возова и ТКС Београд, а наредне године 

положио стручни испит за машиновођу. Школске 2012/2013. 
године завршио је Саобраћајну школу Пинки у Новом Саду за 
техничара вуче и следеће, 2014. године, положио стручни испит за 
техничара вуче-машиновођа електро вучних возила.  
 Колеге из „Србија Карга“ Секције за вучу возова Београд

Ин мемориам 
БРАНИСЛАВ БАЋА СПАСИЋ (1955. - 2016.)

Изгубили смо преданог радника, 
пријатеља и колегу Бранислава Спасића-
Баћу, који је, после краће болести, 
преминуо 11. маја ове године. Смрт га је 
претекла и није дочекао заслужену пензију 
и да у Томашевцу проводи пензионерске 
дане на месту за пецање, које је сам 
уредио.  
Био је вредан, узоран супруг родитељ, 

брат, свекар и деда, а пре свега одан пријатељ. Где год је ишао 
склапао је познанства и стицао пријатеље, а тај се круг само 
ширио. Волео је да пеца, да се дружи, нашали, па и на свој 
рачун. 
Свој радни век је провео на железници. Почео је давне 1976. 
године као помоћник машиновође у Секцији за вучу возова 
Београд. Врло брзо је премештен на послове возача у Секцији, а 
касније у Сектору за вучу возова и Предузећу „Србија Карго“ 
Остаће заувек у нашим срцима.      
 „Србија Карго“ а.д.

Ин мемориам 
ЉИЉАНА БРНОВИЋ (1968 - 2016.)

Веома рано, у 48-ој години, заувек је 
отишла наша драга Љиљана Брновић која 
је скоро до краја живота радила као шеф 
станице Трстеник. Пре тога обављала је 
послове отправника возова у тој станици. 
Била је јака жена, велики борац, али тешка 
болест била је јача и однела је дивну мајку, 
супругу, преданог радника и предивну жену. 
Љиљана је потекла из железничке 

породице. Отац Радош био је железничар, брат Драган је 
отправник возова у Трстенику, а супруг Славко је машиновођа у 
Секцији за вучу возова Краљево. 
Колеге, руководиоци и сви који су је знали истичу да је била 
дивна особа, увек спремна да помогне, да разуме, да учини 
услугу било коме ко јој то затражи. Вештом женском руком веома 
успешно је водила своју станицу од 2008. године званично, а 
незванично и раније, и била је њен заштитни знак. 
Оно што ће још дуго остати за њом је прича о њеној школској 
љубави и браку са Славком која је била и остаће љубав из бајке коју 
ретко ко доживи. У ЖОЦ-у је срела стаситог Црногорца и то је била 
љубав на први поглед после чега се више нису раздвојили. Иако је 
Славко био стипендиста Црне Горе, одбацио је све, оженио Љиљану 
и остао у Краљеву. Изродили су двоје деце и  дочекали прву унуку. 
Због природе болести у јануару 2016.године је отишла у 
инвалидску пензију, али није стигла да оствари снове да заједно 
са супругом оде у његов родни крај, јер су се надали да ће се 
тамо опоравити. Нажалост, животна битка је изгубљена, али 
сећање на Љиљану ће трајати. Ј.М.

Ин мемориам 
МИЛАН БУЂАНОВАЦ-БУЂИКА (1942  - 2016.)

ОДЛАЗАК ВЕЛИКОГ ЗАЉУБЉЕНИКА У 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРЕМА 

Крајем априла заувек нас је напустио 
Милан Буђановац-Буђика један од великих 
заљубљеника железница у Срему, којима је 
посветио цео радни и животни век. Родио 
се у Сремској Митровици 1942. године 
у породици која је имала седморо деце. 
Још као дете показивао је велику љубав 
према железници и није му требало много 
времена да одлучи да му она постане 

и животни позив.  Железничку саобраћајну школу у Земуну 
завршио је са најбољим оценама. Учествовао је на многим 
радним акцијама где се истицао вредним радом и добрим 
организационим способностима. То му је помогло да 1961. 
године, са 19 година живота, добије сталан посао на железници. 
Радио је као отправник возова по многим станицама у Срему, 
а успут је наставио и школовање тако да је стекао звање 
дипломираног саобраћајног инжењера. 
На железници је прошао целу хијерархију, од отправника 
возова па до координатора пројекта, инжењера технолога и 
шефа Секције за СТП Рума.  Пред крај радног века обављао је 
посао вишег саветника у ЖТП-у Београд са којег је отишао у 
заслужену пензију крајем 2003. године. Био је ожењен и отац 
два детета. 
Међутим, пензионисање није било крај дружења са 
железницом. Активно је учествовао у раду Удружења 
железничких пензионера из Руме и  био један од најактивнијијх 
чланова. Једно време је био активан и као функционер у 
Општини Рума са које је несебично давао подршку железници и 
њеном развоју у Срему.  
Као потпредседник Војвођанског друштва за железницу трудио 
се да што више помогне ревитализацији напуштених пруга у 
Војводини. Жеља му је била да се ревитализује њему омиљена 
пруга Рума-Врдник. Иако су шансе за то мале, за живота је ипак 
успео да утре пут и наду да ће једног дана ова пруга поново 
прорадити.  
Пријатељима и колегама железничарима остаће у успомени као 
велики хуманитарац, особа која је до краја несебично помагала 
и пружала помоћ свима. 
 Удружење љубитеља железнице

СЕЋАЊА . . .
Губитак за породицу, 
спорт и пријатеље

ПРОЛЕЋНА АКЦИЈА У СТАНИЦИ 
ПОЖАРЕВАЦ

Уклоњена трава 
и растиње

Запослени у станици Пожаре-
вац крајем маја организовали 
су радну акцију на сређивању 
радног простора и околине. Ак-
ција је и ове године, по речима 
организатора, протекла успе-
шно и у доброј атмосфери. 
- Уклонили смо растиње које је 
због обилних падавина нагло 
набујало, као и велику  траву 
на колосецима што је од вели-
ког значаја за безбедност сао-
браћаја и  нормално одвијање 
процеса рада. Добровољне ак-
ције су  прилика и за дружење 
и опуштање. Железничарски 
дух нас никад не напушта и зато 
након сређивања станице увек 
организујемо закуску уз коју се 
запева и заигра, рекла је  шеф 
станице за саобраћајне посло-
ве Пожаревац Славица Радоса-
вљевић  и додала да се акцији 
одазвао велики број запосле-
них.  Т.М.

АФОРИЗМИ ЧЕДОМИР  Ј. МИТИЋ, АФОРИСТИЧАР

Некада давно кад нам је 
возове вукла пара - имали смо 

и много више и пара.

Имамо ми брзе пруге - 
јуримо 30 на сат.

Пре : Иде Миле лајковачком 
пругом, иде Миле са још јед-
ним другом. Данас: Иде Миле 
лајковачком пругом, иде Миле 

са коалиционим другом.

Напустили смо програм „брзе 
пруге“, желимо да у ЕУ уђемо 

корак по корак.

Сачувајте „кинту“ кад имате - 
па да имате кад немате.

Зашто касне наши возови? 
Па, зато што им је ред вожње 

направљен за брзе пруге.

АФОРИЗМИ ДРАГОЉУБ ПОПОВИЦ

Позив
Редакција листа „Пруга“ позива све читаоце да нам достављате 

анегдоте, вицеве, аформизме или шаљиве догађаје из 
свакодневног живота и рада железничара и железнице. Најбоље 
ћемо редовно објављивати у листу „Пруга“.

Спорадичне појаве да 
нам возови саобраћају на 

време, треба темељно испи-
тати, и према виновницима 

предузети одговарајуће 
мере!

У име новог правца, укинули 
смо скретничаре!

Некада нам је меру узимао 
Железничар из Суботице, а 

данас, ко стигне!

 
Предузеће нам је 

организовано као квартет. 
Једино не знамо да ли 
гудачки или дувачки?

Позната је прича да су 
железничари плаве крви. 
Обзиром на висину плата, 

не верујем да имају 
довољно и оне обичне, 

црвене крви.

На плажама где се купају 
железничари, нису приме-
ћене ајкуле. Немају за шта 

да их уједу.

„ЧАРОБНО ПУТОВАЊЕ“ 

Игор Деспотовић са са сестром Игор Анић

СПРЕМНО ЗА ПОЛАЗАК: С. Карловци
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Осим сталне поставке, 
љубитељима уметно-
сти, била је доступна 

и изложба: „Из легата желе-
зничког музеја“ коју су за ову 
прилику припремили дирек-
тор Железничког музеја Ненад 
Војичић, кустос Страхиња Ву-
ковић и фотограф Александар 
Пфићер.  Међу најпознатијим 
ауторима,  од укупно 21 изло-
жене уметничке слике, нашли 
су се Петар Лубарда, Мића По-

повић, Никола Граовац, Стане 
Кумар и Анте Абрамовић. 

У „Ноћи музеја“  су, по први 
пут, ове године, била отворена 
врата Управне зграде српских 
железница што је иза-
звало огромно инте-
ресовање. Случајни 
полазници Нема-
њином улицом, мо-
гли су видети дуге 
редове посетила-
ца на улазу I ове 

културно-историјске башти-
не. Гости су имали прилику 
да се упознају са ентеријером 
првог спрата, а највеће инте-

ресовање је било за лифт 
„Патер Ностер“.

- Колегинице и ја смо 
први пут у Железнич-

ком музеју. Користимо 
„Ноћ музеја“   да раз-

гледамо јединствене 
експонате и изло-
жбу слика које до 
сада нису биле до-
ступне јавности. 

Одушевљене смо 
лифтом и сазнале 

смо занимљиве по-
датке о управној згради. 

Првом приликом ћемо поново 
посетити Железнички музеј 
како би се детаљније упознале 
са свим изложеним предмети-
ма, каже Биљана Тадић.

Десетогодишњи Душан Ка-
рић је трећу годину за редом 
у Железничком музеју. Као и 
обично, затекли смо га поред 
макете коју су представили 
чланови Клуба љубитеља же-
лезнице „Београд“ како помно 
прати саобраћај мини возова. 

- Душан сваки пут проведе 
по неколико сати поред маке-
те са возовима, а преко целе 
године жељно ишчекује нову 
изложбу. Кад год смо у при-
лици користимо воз као пре-
возно средство, а планирамо 
и вожњу новим „Штадлеро-
вим“ возом до Новог Сада што 
ће за мог сина бити прави до-
живљај, каже Душанова мајка 

Јелена.    
- Чули смо да је управна згра-

да железнице импозантна, па 
смо дошли да се и сами уве-
римо у то. Лифт је, свакако, 
оставио велики утисак на нас. 
Волели бисмо да се провозамо 

њиме. Надам се да ћемо доћи 
поново, рекли су ученици осмог 
разреда основне школе „Влади-
слав Рибиникар“ Огњен Мар-
ковић, Ива Максимовић, Мина 
Јекић, Никола Лазовић и Зак 
Величковић. Т. М.

Јединствен лифт
У управној згради српских железница налази се јединствен 

лифт, један од најстаријих у овом делу Европе. Овај необични 
лифт, познат по називу „Патер Ностер“ , произведен је 1929. 
године у Бечу. Има 14 кабина које се нижу једна за другом, 
попут куглица на бројаници. Нема врата, а његов систем ради 
на принципу покретних степеница.

ОКО 2000 ГОСТИЈУ ПОСЕТИЛО ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ И УПРАВНУ ЗГРАДУ

„НОЋ МУЗЕЈА“
 Галерију Железничког музеја у Београду и Управну зграду 
у Немањиној 6, током тринаесте по реду, манифестације 
„Ноћ музеја“ посетило је око две хиљаде грађана

Управна зграда - споменик културе
Саграђена 1931. године, у духу постакадемизма са 

доминирајућим елементима неокласицизма, по пројекту 
Светозара Јовановића Управна зграда српских железница у 
Београду,  проглашена је за непокретно добро са статусом 
споменика културе. Површина основе овог објекта је 5.500 
квадратних метара. Шест стотина просторија, не рачунајући 
ходнике и степеништа, простире се на 16.000 квадратних 
метара.

ЛИФТ ОСТАВИО УТИСАК: Огњен Марковић, Ива Максимовић, 
Мина Јекић, Никола Лазовић и Зак Величковић

ПРВИ ПУТ У МУЗЕЈУ: Биљана Тадић, Јелена Недељковић и Десанка Спасојевић 

21
ИЗЛОЖЕНА 

СЛИКА БИЛА ЈЕ У 
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 

МУЗЕЈУ
ПОРЕД МАКЕТЕ СА ВОЗОВИМА: Душан Карић са мајком Јеленом 
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