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ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ У ВРАЊУ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА РАДОВА 
НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ПРУГЕ ВРАЊСКА БАЊА - РИСТОВАЦ ИЗ РУСКОГ КРЕДИТА

 Полако подижемо земљу која је била готово на коленима - поручио је 
премијер  Уредићемо пругу и имати боље возове без увећања јавног дуга 
 Возови уместо 50, сада и до 120 километара на сат  У ремонт 17,7 км 
пруге уложено 10,5 милиона долара из руског кредита

ВРАЋАМО ПОВЕРЕЊЕ
У СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ

стране 2 и 3

НЕНАД СТАНИСАВЉЕВИЋ, директор Медија центра „Железница Србије“ ад

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ - NEW DEAL

ПОЧЕЛИ СМО ДА
Мирослав Стојчић, генерални директор 
„Железница Србије“ ад

ДОПРИНОС РАЗВОЈУ 
И ОБЈЕДИЊАВАЊУ 
ЖЕЛЕЗНИЧКОГ 
СЕКТОРА странa 7

странa 2

ЗАВРШЕНА МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРУГЕ 
БЕОГРАД - ПАНЧЕВО, ИЗ РУСКОГ КРЕДИТА

ПОЧЕО ДВОКОЛОСЕЧНИ 
САОБРАЋАЈ

 Пруга пуштена у пробни рад  Вредност 
посла 90 милиона долара  Трогодишњи 
гарантни период  Брзина повећана на 
120 километара на сат  Реконструисано 15 
километара постојећег и изграђен и 
електрифициран нови, други колосек

странa 4

У ТОКУ МОДЕРНИЗАЦИЈА ДЕОНИЦЕ БАРСКЕ 
ПРУГЕ РЕСНИК - ВАЉЕВО, ИЗ РУСКОГ КРЕДИТА

ИНТЕНЗИВНА ЗАМЕНА

КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ
Биће обновљено укупно 120 км контактне мреже

СРБИЈА КАРГО САМОСТАЛНО РЕМОНТОВАО ДИЗЕЛКУ

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕС
ДЕО ОСНОВНЕ ЗАРАДЕ

странa 5

УШТЕДЕЛИ 

ДИНАРА

ОВЕ ГОДИНЕ

255 км
РЕМОНТ

ПРУГА
У 2017. години биће ремонтовано 
и модернизовано укупно 255 
километара пруга - најавило је 
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре

странa 11

30 МИЛИОНА
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46,5
км је дужина три 
јужне деонице на 
Коридору 10, које 
се модернизују из 
руског кредита

За пројекат  железнице на деоници Суботица - Баја 
одобрено је Војводини преко три милиона евра 
уз 15 одсто учешћа у оквиру INTERREG-IPA пројекта 
прекограничне сарадње Мађарска - Србија. У 
наредна два месеца  биће израђена пројектно-
техничка документација, као основ изградње ове 
пруге. 

СУБОТИЦА - БАЈА
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У Фабрици шинских возила 
„Гоша“ у Смедеревској Паланци 
у току је ремонт 25 путничких 
вагона из „Србија Воза“.  „Србија 
Воз“ је издвојио 210 милиона 
динара за модернизацију вагона 
који саобраћају на међународ-

ним релацијама. Модернизовани 
вагони до лета би требало да се 
нађу у саобраћају и да замене  
композиције ишаране графитима. 
У плану поправки је и шест кола 
за превоз аутомобила којима ће 
бити продужен век.

РЕМОНТ 25 ПУТНИЧКИХ ВАГОНА

Горан Весић 
ГРАДСКИ МЕНАЏЕР 
БЕОГРАДА

Приступне саобраћајнице за 
железничку станицу Београд 
центар у прокопу раде се 
према плану, а њихов 
завршетак очекује се 
средином ове године

УВОДНИК
НЕНАД  СТАНИСАВЉЕВИЋ 
директор Медија центра „Железница Србије“ ад

Железница у Србији, као и у свакој другој држави, има двоструки значај. Први је да као саобраћајни систем што брже, ефика-
сније и квалитетније обезбеди транспорт путника и робе. И то јесте онај њен општевидљиви, приоритетан задатак и циљ. 

Међутим, постоји и онај јавности мање видљив и препознатљив ефекат железничког система, али можда чак и битнији 
за државу, њено функционисање, просперитет и развој. Реч је о ангажовању домаће привреде и компанија на пословима за 
потребе  српских железница, почев од најмањих добављача роба и услуга неопходних за свакодневно функционисање и рад 
овог саобраћајног система, па све до учесника у најзначајнијим пројектима инфраструктурне модернизације.

На пословима за српске железнице стално је ангажовано око  две хиљаде најразноврснијих привредних коопераната у 
нашој земљи, а преко двеста хиљада запослених директно или индиректно ради за потребе овог саобраћајног система. 
То, практично, значи да на судбину најмање пола милиона људи у Србији у значајној мери  утиче пословање четири компаније 
железничког сектора и саобраћај возова.

Пола милиона  људи зависи од железнице
Разграната мрежа коопераната железнице, међу којима су грађевинска оператива и ремонтери вагона и локомотива, 

произвођачи појединих елемената железничке инфраструктуре, возних средстава и опреме, машинска и електронска инду-
стрија, метални комплекс, телекомуникације, стакларска и текстилна индустрија, преко пратећих делатности као што су 
здравство, медији, туризам или угоститељство, па све до више стотина фирми мале привреде широм Србије директно или 
индиректно свакодневно производе или пружају услуге за потребе железнице.

Почев од грађевинске оперативе, међу којима су, на пример новосадски „ЗГОП“ или „МБА Ратко Митровић“, преко компанија 
у области телекомуникација и електротехничких послова од оних највећих државних попут Института „Михајло Пупин“ па 
све до приватних у пуном развоју као што је „АТМ БГ“, као и  међународних компанија које раде у Србији и упошљавају знатан 
број наших радника као што су „РЖД Интернешнл“, „Сименс“ или „Италијано Конструкциони“, па све до ЖИТ-а, Завода за 
здравствену заштиту железничара или Саобраћајног института ЦИП, као зависних друштава у систему железничког сек-
тора, само су делић великог и значајног привредног система у Србији који је директно ангажован на железничким пословима.

Очима јавности највише су изложене оне фирме које су укључене у најзначајније инфраструктурне пројекте. Међутим, 
прича железничких коопераната је много вишеслојнија и дуготрајнија, јер када се свечано пресеку врпце, а медијски рефлек-
тори погасе, тек онда почиње пословни живот многобројних фирми задужених за одржавање пруга и возова, за производњу 
резервних делова и опреме или најшири спектар услужних делатности. 

Улагање у железницу – привредни подстицај
На жалост, причу о железничким кооперантима многи нису баш најбоље схватили, нити је овакав пословни поглед до-

вољно афирмисан, иако је управо то у највећем броју развијених европских и светских држава један од суштинских циљева 
издвајања за железницу.  

Практично, значајна средстава које држава годишње издваја за железнички сектор, а реч је о милијардама динара го-
дишње, представљају врло конкретан и готово директан подстицај и за многобројне домаће кооперанте ангажоване за 
потребе овог великог саобраћајно-пословног система.

Јер сваки динар уложен у железницу, попут крвотока српске привреде, стиже до многобројних фирми и компанија широм 
земље које пословно функционишу и живе од рада за железницу,  а њихови запослени зарађују своју плату, уграђујући своје 
знање, труд и ангажовање у железничке делове или опрему, пруге, возове, станице или нове железничке пројекте. 

Чак и они који то баш и не разумеју, тврде да им „железница треба“. А, ма како  јавност гледала на то, сигурно је да српски 
привредници одлично знају колико им је значајно и вредно пословање са железничким сектором.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре препознајући значај оваквог привредног ангажовања, сти-
мулише рад коопераната за потребе српских железница, инсистирајући истовремено на доследном испуњавању свих пре-
узетих обавеза, утврђеним роковима и квалитету радова, услуга и опреме. Јер, што железница буде више и боље радила 
и градила се, то ће и за српску привреду бити више и посла, и пара. Железница на тај начин постаје права локомотива 
привредног развоја у Србији.

Транспарентност у раду
А да би та локомотива свом снагом вукла напред, неопходно је што више јавности и транспарентности не само у пословању 

железничког сектора, већ и свих коопераната који раде за српске железнице. Јер, сваки посао треба обележити, а сваки динар 
оправдати. Ваљда нам је то свима заједнички циљ. Транспарентност у раду неопходна је за нас у железничком сектору да би 
се јасно уочило где смо и како даље, за Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да би сагледало да ли се 
зацртани планови спроводе, а за јавно мњење да види да је покренут нови привредни циклус, као нова реална пословна нада. 

А, српске железнице деценијама уназад нису биле тако велико градилиште као ових година. Само лане је у Србији изграђено 
и модернизовано 122 километра пруга, док ће ове године бити реконструисано још 255 километара пруга, а набављено је и 48 
нових гарнитура возова. Када се томе додају и редовне активности на одржавању  инфраструктуре и возних средстава, не 
треба бити велики математичар, па видети колико је то само посла за железничке кооперанте најразноврснијих делатно-
сти, од грађевинских и електротехничких фирми, преко ремонтера и многобројних произвођача делова и опреме, па све до 
најразноврснијих услужних делатности, укључујући и оне који ће хранити и сместити све те раднике на терену. 

И зато, кад се прича о железници, важно поглавље је и чињеница да управо захваљујући  нама  знатан део српске привреде 
данас пословно живи, а многи имају прилику да ради и поштено зараде своју плату. 

Биће наше пруге и возови ускоро бржи и бољи, али уз нас стасава и развија се најшира лепеза железничких коопераната, 
попут праве трансфузије српског привредног система. Јер на тај начин, покрећемо замајац, који само напред води! 

Обједињавање железничке привреде
Када се све ово има у виду, можда су коначно сазрели услови да и железнички сектор обједини многобројне фирме и компа-

није ангажоване на програмима и пројектима овог саобраћајног система. Протеклих деценија било је сличних покушаја, али 
неуспешних или кратког даха. 

Управо реформа железничког сектора и издвајање нових компанија, али и тржишна потреба привреде да се заокружује и 
обједињава, чини се да више него икад показују потребу за тим. 

Новоосноване железничке компаније „Инфраструктура железница Србије“, „Србија Карго“ и „Србија Воз“ имају обавезу и 
одговоран задатак да железничке кооперанте упознају са својим правцима развоја и потребама, како би се и привредници 
припремили за предстојеће технолошке промене и тако били достојан и поуздан партнер српским железницама. Развијајући 
специфичан однос између железничког сектора и његових коопераната, дефинишу се и заједнички правци деловања и развоја 
у наредном периоду. Српска привреда, паралелно са железничким сектором, треба да прати стратегију нових пруга и возова 
и на најбољи могући начин прилагоди се њиховим потребима и захтевима.

Само на тај начин, железнички сектор и његови кооперанти могу створити јединствену целину, која ће се у наредним 
годинама заједнички развојати на истим програмима и пројектима. У Србију са новим пругама и возовима стижу и нове 
технологије, а наша привреда са тиме мора да буде благовремено  упозната, како би техничко-технолошки, али и стручно 
могла да одговори духу новог времена.   

 На тај начин, не само да ће наше пруге и возови бити савремени, бржи и лепши, него ће и наша железничка индустрија 
бити оспособљена, конкурентна и квалитетна за нове тржишне изазове, послове и пројекте, али и за заједнички наступ и 
промоцију, не само у Србији, него и на међународном тржишту.

Да ми све ово можемо, доказ је и то да смо једино државно предузеће у Србији које је успешно спровело садржајне и тешке 
реформе без страног инвестирања за те намене, сами и са нашим Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, које је и руководило овим процесом. 

Следећи корак је на нама!

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ - NEW DEAL

 Полако подижемо земљу која је била готово на коленима, 
поручио је премијер  Уредићемо пругу и имати боље 
возове без увећања јавног дуга  Возови сада и до 120 км/сат 

Почели смо да враћамо поверење 
грађана у српске желенице и да 
полако подижемо земљу, која 

је била готово на коленима, изјавио је 
премијер Александар Вучић у Врању 
2. марта на отварању реконструисане 
пруге Врањска Бања-Ристовац на же-
лезничком Коридору 10, где ће возови 
уместо досадашњих 50 моћи да иду и до 
120 километара на сат. Та деоница ради 
се из руског кредита за модернизацију 
српских железница, а премијер се на 
свечаном отварању обратио на руском 
језику и поручио „руским пријатељи-
ма” да две земље могу да наставе још 
бољу и успешнију сарадњу.

Наводећи да су многи људи широм 
Србије изгубили поверење у железни-
це и да многи грађани 30 или 40 годи-
на нису ушли у воз, Вучић је рекао да 
се поверење грађана полако враћа.
„Имамо још много тога да урадимо”, 
рекао је премијер наводећи да поред 
три јужне деонице недостаје још 80 
километара како би просечна брзина 
воза на Коридору 10 била више од 100 
километара на сат и како би Србија 
имала озбиљну железницу као и све 
друге европске земље.

Он је рекао да верује да ће са Русима 
бити потписано још уговора, наводећи 
да су се руске железнице показале као 
добра фирма, јер нису каснили. 

„Руске машине су овде, руске желе-
знице ни један рок нису пробиле, по-
казали су се као добра фирма и чести-
там им на томе” истакао је премијер.

„Честитам и њима и нашим 
предузећима, као и ми-
нистарству Зоране Михај-
ловић. Да наставимо да 
правимо нове уговоре, да 
читав Коридор 10 покри-
јемо”, рекао је Вучић.

Додао је и да је део пру-
ге Београд - Ваљево, од 
77 километара, веома ва-
жан јер ће омогућити много 
боље повезивање са западним 
делом Србије, али и Црном Гором.

„Полако, земљу која је била уруше-
на, почињемо да подижемо захва-
љујући стрпљењу, раду, марљивости 
и посвећености српских људи. Они 
знају да то не може преко ноћи, да мо-
жемо још више да радимо, али може-
мо то да урадимо”, истакао је Вучић.

Премијер је додао да Србија може да 

уреди пругу и плати боље возове без 
увећавања јавног дуга и да све то може 
да се направи ако се ради, уместо оче-
кивања да ће „нешто с неба да падне”.

Следеће године ће се одвајати новац 
и за уређење станичних зграда, иста-

као је Вучић и додао да ни то 
није проблем ако се дисци-
плиновано и одговорно 
троши новац грађана.

„Сигуран сам да ће 
људи у Србији полако 
живети боље, иако су 
увек незадовољни, а за 
разлику од других поли-

тичара добро знам како 
људи живе. Али, људи који 

су сиромашни итекако зна-
ју да цене туђи рад и умеју да 

виде када ствари полако, али сигур-
но иду на боље. Полако ћемо из годи-
не у годину да ствари мењамо, биће 
све боље и лакше, живећете нешто 
лакше”, рекао је Вучић.

„Од вас тражим не да чекате да 
ствари падају с неба, јер вам то говоре 
лажови и преваранти, већ вас молим 

ПОВЕРЕЊЕ У СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
ПОЧЕЛИ СМО ДА ВРАЋАМО  

Барска и новосадска пруга
В.д.генералног директора „Инфраструктуре железница Србије” Душан Гарибовић најавио 

је да би у новембру требало да буде завршена реконструкција барске пруге од Ресника до 
Ваљева и подсетио да је обнова те пруге почела први пут после око 40 година. 

Такође  је рекао да ће половином године почети и најтежи радови које је добила руска 
компанија РЖД Интернешнал на деоници Стара Пазова - Нови Сад, на вијадукту и тунелу 
код Чортановаца. Он је додао да ће тунел бити дуг 1,2 км уз изградњу вијадукта дужине 
три километра. 

Гарбовић је рекао да би ове године требало да почну и радови на првој деоници брзе 
пруге Београд - Стара Пазова.

Деоница Врањска 
Бања - Ристовац, дуга 
око 17,7 километара, 

једна је од три 
„јужне деонице” 
на железичком 

Коридору 10, између 
Ниша и Прешева, 

која се модернизује 
средствима из 

руског кредита, а 
вредност радова на 
овој деоници је 10,5 

милиона долара.
Поред деонице 
Врањска Бања - 

Ристовац завршени 
су и радови на 

деоници Бујановац- 
Букаревац (13,7 км), 

док  ће на трећој 
„јужној деоници” 

Винарци – Ђорђево 
(15 км) радови 
бити готови до 

краја априла или 
почетком маја. 

Радови на 
реконструкцији и 

модернизацији три 
„јужне” деонице 
у укупној дужини 

од око 46,5 км 
на железничком 

Коридору 10 почели 
су 18. априла 2016 
године, а укупна 
вредност радова 
је 30,4 милиона 

долара.   

Винарци

Ђорђево

Ристовац

Бујановац

Букаревац

Врањска
Бања

15
 к

м
13

,7
 к

м
17

,7
 к

м

МИЛИОНА ДОЛАРА 

ИЗ РУСКОГ КРЕДИТА 

ЈЕ УЛОЖЕНО У 

РЕМОНТ ОВЕ 
ПРУГЕ

10,5
Српска привреда

Подизвођачи на овом 
пројекту су српске компаније 
„ЗГОП” Нови Сад, „Енергопро-
јект нискоградња” Београд 
и „МБА Ратко Митровић” 
Београд.

да радимо што више јер ћемо 
тако брже све ствари да завр-
шавамо”, рекао је премијер.

„Уверен сам да заједно мо-
жемо целу пругу, и Коридор 
10 и Коридор 11, да уредимо и 
реконструишемо и уз помоћ 
наших руских пријатеља”, 
истакао је он и додао да Срби-

ја измирује све 
своје обавезе 
и не дугује 
никоме ни-
шта „јер не 

оставља дуго-
ве својој деци”.

Он је истакао да Србија има 
пријатеље на различитим  
странама света, додајући да је 
Русија искрен пријатељ Србије. 
„Русија је искрен пријатељ Ср-
бије и захвалан сам јој на очу-
вању територијалног инте-
гритета и суверенитета наше 
земље. Тражићу од Владе да 
још конкретније унапређује-
мо нашу сарадњу”, казао је Ву-
чић додајући да има још слич-
них пројеката као што је овај.

Отварању реконструисаних 
деоница пруге у железничкој 
станици у Врању, осим пред-

седника Владе Србије,  прису-
ствовали су и потпредсед-
ница владе и министарка 

грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре проф.др 
Зорана Михајловић, амба-

садор Русије Александар 
Чепурин, представ-

ници пословодства 
српских железнич-
ких компанија, као 
и директор и први 

заменик директора 
огранка РЖД Ин-
тернешнал у Србији 
Сергеј Алексејевич 
Павлов и Мансурбек 
Султанов.

Амбасадор Русије Алек-
сандар Чепурин изјавио је да 
Русија и Србија треба да уна-
преде привредну сарадњу и 
да инфраструктура треба да 
постане један од најважнијих 
„кластера” сарадње две земље.

Вршилац дужности генерал-
ног директора „Инфраструк-
туре железнице Србије” Ду-
шан Гарибовић истакао је да 
је Влада Србије својим залага-
њем дала нову енергију желе-
зничком сектору и да доводи 
српске железнице на европску 
мрежу пруга.

Он је на свечаном отварању 
пруге Врањска Бања - Ристовац, 
која је дуга 17,7 км, захвалио 
премијеру Александру Вучићу 
на тој политици Владе Србије.

„Премијер и Влада желе 
Србију, поред свега осталог, 
да доведу на европску мре-
жу пруга, како би се безбед-
но и брже превозила роба од 
Западне Европе до турски и 
грчких лука, као и луке Бар, 
али и да би путници могли да 
стигну до својих пословних и 
туристичких дестинација”, 
нагласио је Гарибовић. 

Он је, такође, захвалио Вла-
ди што је омогућила српским 

железницама да буду део сло-
жног тима за лепшу и модер-
нију Србију. 

„Заједницко искуство које 
смо стекли и темељи тог брат-
ства које смо заложили биће 
нам веома потребни у будућ-
ности када, како планирамо 
и надамо се, будемо радили 
и ван граница Србије”, иста-
као је директор огранка РЖД 
Интернешнал у Србији Сергеј 
Алексејевич Павлов.

Он је казао да руске железни-
це развијају железничку мрежу 
Србије и захвалио на доброј са-
радњи премијеру Александру 
Вучићу и министарки грађеви-
нарства, саобраћаја и инфра-
структуре Зорани Михајловић. 

„Истинско задовољство је 
радити са вама заједно, већ 
имамо доста искуства и има-
мо намеру да много тога на-
ставимо да радимо у Србији. 
Желимо свима да покажемо 
како радимо када радимо за-
једно”, нагласио је Павлов.

Н.СТАНИСАВЉЕВИЋ,
Н.АВРАМОВИЋ

ПРЕМИЈЕР ВУЧИЋ У ВРАЊУ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ПРУГЕ

Премијер Александар Вучић на отварању 
реконструисане пруге Врањска Бања-Ристовац
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Компанија „РЖД интер-
нешнл”, као извођач 
радова, и званично 

је завршила пројекат рекон-
струкције и модернизаци-
је пруге Београд – Панчево, 
који је финансиран из руског 
кредита за модернизацију 
српских железница и тиме у 
потпуности испунила своје 
обавезе везане за овај посао.

Вредност посла је око 90 ми-
лиона долара.

Коначни записник о 
пријему објеката на 
тој деоници потпи-
сан је 10. фебруара 
ове године и од тог 
тренутка почиње 
трогодишњи га-
рантни период. 

Пруга је пуште-
на у пробни рад, 
чији је законски 
максимум до годину 
дана, у току кога ће се 
извршити испитивање Пан-
чевачког моста, а затим и апли-
цирати за употребну дозволу.

На прузи Београд - Панчево 
је од петка 25. фебруара почео 
да се одвија двоколосечни сао-
браћај на целој деоници пруге. 
Пуштање у саобраћај задње 
деонице двоколосечне пруге 
пропратили су представници 
надлежних служби „Инфра-
структуре железнице Србије” 
и компаније „РЖД Интерне-

шнл”, који су пре 
самог пуштања 

у саобраћај ТМД 
дрезином прошли 

новом деоницом пруге 
од станице Овче до Панче-

ва главне. 
Уследио је пролазак првог 

путничког воза који је целом 
дужином трасе прошао новим 
колосеком и преко реконструи-
саног моста на Тамишу.

Радови на модернизацији 
пруге Панчевачки мост – Пан-
чево Главна почели су крајем 
марта 2014. године.  Резултат  
реконструкције пруге пан-
чевачке пруге је повећање 

брзине саобраћаја возова са 
некадашњих 30 до 50 киломе-
тара на сат, на садашњих 120 
километара на сат. Поред тога, 
повећан је капацитет и безбед-
ност саобраћаја, а самим тим 
остварена је већа пропусна моћ 
пруге саопштено је из “Инфра-
структуре железница Србије”.

Радови на модернизацији 
ове деонице обухватили су ре-
конструкцију 15 км постојећег 
колосека, изградњу и електри-
фикацију новог другог колосе-
ка, изградњу и проширење две 
станице (Овча и Крњача), као 
и два железничка стајалишта 
(Себеш и Крњача мост). 

Направљен је нови мост пре-
ко реке Тамиш, дужине 242 ме-
тра, као и неколико мањих же-
лезничких мостова и пропуста 
за воду. У рад су пуштене три 
нове трафостанице, обновље-
на је контактна мрежа, а из-
грађена је и зграда за сигнал-
но сигурносне и телефонско 
телеграфске уређаје у станици 
Панчево главна. Ј.В.

ПОЧЕО

Додатни радови

На захтев „Инфраструктуре 
железница Србије” као 
инвеститора компанија „РЖД 
интернешнл” је спровела 
додатне радове на потпуној 
замени два натпутњака са 
монтажом нових металних 
распона на саобраћајној петљи 
у Крњачи и то у непосредној 
близини новоизграђеног 
стајалишта Крњача мост.

МИЛИОНА 

ДОЛАРА ЈЕ 

ВРЕДНОСТ ОВОГ 

ПОСЛА

90
Панчевачка пруга

КИНЕСКА КОМПАНИЈА  ЦЦЕЦЦ

„Инфраструктура железница Ср-
бије“ и кинеска компанија  ЦЦЕЦЦ  
(„China Civil Engoneering Construction 
Corporation) потписали су 5.јануара у 
Београду Уговор о реконструкцији и 
модернизацији пруге Распутница Г – 
Раковица – Ресник, у дужини од око 
7,5 километара.
Уговор су потписали генерални ди-
ректор „Инфраструктуре железница 
Србије“ Душан Гарибовић и директор 
представништва за Србију кинеске 
компаније ЦЦЕЦЦ   Џу Тијанран. 
Вредност радова је око 23,8 милиона 
евра, а рок за њихов завршетак је 351 
дан. Средства су обезбеђена из креди-
та Европске банке за обнову и развој.
На деоници Распутница Г – Раковица – 
Ресник, на магистрали Београд – Ниш, 
предвиђена је реконструкција и мо-
дернизација целокупне грађевинске и 
електротехничке инфраструктуре. На 
тај начин биће решен проблем лага-
них вожњи на уласку у београдски же-
лезнички чвор, биће уређени и перони 
и стајалишта дуж ове деонице, као и у 
станици Раковица, а биће модернизо-
вана и три путна прелаза.
Душан Гарибовић, генерални дирек-
тор „Инфраструктуре железница Срби-
је“  истакао је да на овај начин почиње 
реализација кредита број 5 Европске 
банке за обнову и развој, који је потпи-
сан још 2012. године, али до сада није 
ништа учињено, због чега су српске 
железнице платиле велике пенале.
Поред деонице Распутница Г – Ракови-
ца – Ресник, за чију је модернизацију 
данас потписан уговор, из кредита 
Европске банке за обнову и развој 
број 5, чија је укупна вредност 95 ми-
лиона евра, биће финансирана и мо-
дернизација око 76 километара дуге 
пруге Јајинци – Мала Крсна, затим уре-
ђење железничке станице Мала Крсна 
и набавка грађевинске железничке 
механизације.
Директор представништва за Србију 
кинеске компаније ЦЦЕЦЦ  Џу Тијан-
ран истакао је да је и потписивање 
овог уговора допринос развоју добрих 
односа између Србије и Кине, као и да 
ће настојати да буду укључени у реали-
зацију пројекта брзе пруге између Бео-
града и Будимпеште. Он је рекао да ће 
на модернизацији пруге Распутница Г 
– Раковица – Ресник бити ангажовани 
експерти инжењери из ове кинеске 
компаније, која је стопроцентно у др-
жавном власништву, да ће подизвођа-
чи радова бити из Србије, а опрема не-
опходна за извођење радова из наше 
земље и окружења.

Модернизација пруге 
Распутница Г –  Ресник

• Вредност радова око 23,8 
милиона евра 
• Финансирање из кредита ЕБРД 
• Реконструкција целокупне 
грађевинске и електротехничке 
инфраструктуре на уласку у 
београдски железнички чвор

 Пруга пуштена у пробни рад  Брзина повећана на 120 км/сат 
 Трогодишњи гарантни период  Реконструисано 15 км 
постојећег и изграђен и електрифициран нови, други колосек

ЗАВРШЕНА МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРУГЕ БЕОГРАД - ПАНЧЕВО

Премијери Србије и Грч-
ке, Александар Вучић 
и Алексис Ципрас, 

разговарали су  о изградњи 
железничког коридора од Со-
луна до Београда. Ципрас је 
на српско-грчком пословном 
форуму крајем јануара у Бео-
граду казао да је договорено да 
се формира савет који ће се ба-
вити сарадњом Србије и Грчке, 
а чије се прво заседање очекује 
на пролеће у Солуну. 

-Верујем да економски, по-
литички и верски односи могу 
бити темељ нове економске 
архитектуре на Балкану. Ви-
зија те архитектуре треба да 
допринесе бољем стандарду 
људи и да продуби привредну 
сарадњу, рекао је Ципрас. Он 
је додао да Србија и Грчка деле 
заједничке вредности, оценив-
ши да су те две земље тренутно 
главне карике економске са-
радње на Балкану. "Верујем да 
су нам могућности веће од све-
га што смо до сада постигли", 

истакао је Ципрас и нагласио 
да постоји простор за већу са-
радњу у енергетици, транспор-
ту, грађевинарству, финансиј-
ском сектору и прерађивачкој 
индустрији.

Премијер Србије сматра да 
би изградња модерне пруге по-
бољшала превоз робе и људи, 
а да је идеја да се од Београда 
до Солуна стиже за шест сати. 
Вучић је рекао да се та пруга не 

може очекивати током  две, три 
године, већ да је потребно више 
времена и нагласио да „постоји 
велика корист за обе земље да 
се повезују и да је Србија почела 
да гради део пруге према Нишу.

Вучић је истакао и да је данас 
за теретни саобраћај од Будим-
пеште до Солуна  преко Београ-
да потребно 49 сати, и да је циљ 
да се до 2020. године та деоница 
пређе за мање од 30 сати.

Ефикаснији железнички транспорт
У оквиру српско-грчке сарадње, министарка грађевинарства, саобра-

ћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић разговарала је са генералним 
секретаром за међународне економске односе Министарства спољних 
послова Грчке Јоргосом Ципрасом о сарадњи две земље у области 
саобраћаја и инфраструктуре. Договорено је да се формира заједнич-
ка комисија Србије, Македоније и Грчке, чији ће главни задатак бити 
ефикаснији железнички транспорт робе од Луке Пиреј до Србије и даље 
према земљама централне и источне Европе. Та радна група радиће на 
бољој координацији и спровођењу заједничких активности три земље 
на модернизацији железнице и смањењу задржавања возова на грани-
цама, како би се скратило укупно време транспорта робе железничким 
Коридором 10. 

СЕКЦИЈА ЗОВС НИШ 

У погонима нишке секције за одржа-
вање возних средстава „Србија Карго“ 
почетком фебруара завршена је инве-
стициона оправка дизел локомотиве  
661-157 и она је укључена у редован 
саобраћај.
Обављањем овог посла у сопственим 
погонима и сопственим снагама, „Ср-
бија Карго“ је остварио уштеду од око 
30 милиона динара у односу на цене 
које су понудили ремонтери. Обртне 
машине, генератори, дизел мотори, све 
до бојења са новим логом, дело су ни-
шких мајстора, уз максималну подршку 
свих надлежних у „Србија Каргу“.
Нишка секција очекује да ће овим 
подухватом додатно оправдати већ 
задобијено поверење претходним по-
словима, па се очекује са се у Нишу, уз 
нове инвестиционе оправке дизелки, 
интервенције овог нивоа убудуће раде 
и на електро локомотивама серије 444.
 Ж.Р.

Ремонтом уштедели 30 
милиона динара

реконструкција 
15 км постојећег 

колосека

изградња и 
електрификација 

новог другог колосека

изградњa и проширење 
две станице 

(Овча и Крњача)

два железничка 
стајалишта 

(Себеш и Крњача мост)

изградња новог моста 
преко реке Тамиш

(дужина 242 метра)

изградња неколико 
мањих железничких

мостова

изградња неколико 
пропуста 
за воду

пуштене у рад
три нове 

трафостанице

обновљена је 
контактна

мрежа

изграђена је зграда за 
сигнално сигурносне 

и телефонско 
телеграфске уређаје

у станици
Панчево главна

ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ - У НОВЕМБРУ

Потпредседница Владе 
Србије и министарка 
грађевинарства, са-

обраћаја и инфраструктуре, 
проф. др Зорана Михајловић 
најавила је почетком фебруа-
ра, после састанка са премије-
ром покрајинске владе Игором 
Мировићем, поред осталог,  да   
би радови на изградњи Жеже-
љовог моста требало да буду 
завршени у новембру.

-Тренутни је план да Жеже-
љев мост отворимо 25. новем-
бра - истакла је потпредседни-
ца Михајловић.

Мировић и Михајловићева 
су на састанку у покрајинској 

влади у Новом Саду разго-
варали о даљој реализацији 
пројеката у области друмског 
и железничког саобраћаја на 
територији АП Војводине, до-
говорених на заједничкој сед-
ници Владе Србије и покрајин-
ске владе.

„Када се сабере вредност 
свих пројеката о којима смо 
говорили, које смо покренули 
и радимо на територији Вој-
водине у наредне две године, 
тај износ је 1,2 милијарде евра. 
Толико ће Војводина имати 
инвестиција и новца у путеви-
ма и у железници. Надам се да 
је то основа да Војводина ко-

начно поново буде најразви-
јенија, као што је то некада и 
била“, рекла је Михајловићева.

„Разговарали смо и о желе-
зничком саобраћају. Највећи 
проценат  путника које пре-
вози „Србија Воз“ – 85 одсто 
– је на територији Војводине 
и то је саобраћај коме прида-
јемо посебну важност. Хоћемо 
максимално да помогнемо и 
због тога је већина нових во-
зова и локомотива на терито-
рији Војводине“, закључила је 
Зорана Михајловић.

Премијер покрајинске Владе 
Игор Мировић, посебно је ис-
такао да радови на завршетку 
изградње Жежељевог моста, 
коначно, након великог анга-
жовања потпредседнице Ми-
хајловић, теку несметано и да 
се са великом дозом извесно-
сти  крај 2017. године може де-
финисати као рок завршетак 
његове изградње.

НОВЕМБАР ЈЕ 

ПЛАНИРАН ДАТУМ 

ОТВАРАЊА 

ЖЕЖЕЉЕВОГ 
МОСТА

25.

ММФ  У БЕОГРАДУ

Потшредседница српске Владе и ми-
нистарка грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре проф. др Зорана 
Михајловић, изјавила је 28.фебруара 
у Београду, после састанка са делега-
цијом ММФ-а и шефом Мисије ММФ-а 
за Србију Џејмсом Руфом, да они нису 
имали ни једну замерку у спровођењу 
договорених реформи у том сектору, 
а пре свега у железници, путевима и 
катастру.
Михајловић је посебно нагласила да 
том приликом није разговарано о сма-
њењу броја запослених у српским же-
лезницама, и подсетила да је прошле 
године је из четири железничка дру-
штва отишло око 3.200 запослених. 
-Нисмо причали о смањењу броја за-
послених на железници. Причали смо 
о новим и потенцијалним пројектима 
које ћемо имати, која је то структура 
радне снаге која ће недостајати и која 
ће бити потребна железници - рекла је 
Михајловић.
Она је додала да је на састанку било 
речи и о томе како да се још једном 
види са локалним самоуправама да 
ли су заинтересоване да се у саобра-
ћају задржи нека од нерентабилних 
линија.
-Српске железнице су на средини свог 
процеса реформисања. Будемо ли 
стали, бојим се да ћемо се вратити у 
назад. Карго не прима никакве суб-
венције, а за остала предузећа су сма-
њене. Ми хоћемо да буду смањене и 
следеће године, а у исто време хоћемо 
да радимо инвестиције - истакла је ми-
нистарка.
Михајловић је нагласила и да су српске 
железнице пописале своју имовину и 
да је утврђено да је вишак имовине по 
књиговодственој вредности вредан 
око 16 милијарди динара и да ће Влада 
донети одлуку да се то прода.

Без замерки на 
реформе у железници

ПРЕМИЈЕРИ СРБИЈЕ И ГРЧКЕ О ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПОВЕЗИВАЊУ

КОРИДОР БЕОГРАД - СОЛУН

Хоћемо максимално да помогнемо и због 
тога је већина нових возова и локомотива на 
територији Војводине 
проф. др Зорана Михајловић

Војводини посебна важност

У ВОЈВОДИНИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРОЈЕКТИ ВРЕДНИ 1,2 МИЛИЈАРДЕ ЕВРА

Српски премијер Вучић 
најавио је средином 
фебруара, приликом 

сусрета са аустријским кан-
целаром Кристијаном Керном 
у Београду, да је идеја да се 
током састанка 16+1 у Будим-
пешти отворе и формално 
радови на прузи Београд - Бу-
димпешта. Премијер је рекао 
да очекује да ти радови у Ср-
бији почну пре, јер смо „ми 
нешто ближи томе“ и додао 
да смо, што се новца тиче, ми 
спремни.

-Чини се да смо све усагла-
сили са кинеском страном - 
навео је премијер.

Само неколико дана касни-
је, потпредседница српске 
Владе и министарка грађеви-
нарства, саобраћаја и инфра-
структуре проф. др Зорана 
Михајловић најавила је да 
ће радови на модернизацији 
пруге Београд – Будимпешта 
почети у мају ове године. Она 
је такође изјавила да не оче-
кује успоравање реализације 
тог пројекта зато што Европ-

ска Унија испитује  план из-
градње пруге када је реч о 
Мађарској.

- Србија је до сада испунила 
све своје обавезе, чак и више 
од тога, а Мађарска планира 
да проблем око европских 
процедура и тендера реши 
оснивањем заједничког пре-
дузећа, што ће и представити 
Европској Унији - истакла је 
Михајловићева.

Техничка документација за 
деоницу Стара Пазова – Нови 
Сад, која се финансира из ру-

УСКОРО ПОЧЕТАК РАДОВА НА ПРУЗИ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА
ског кредита, завршена је. 
За деоницу од Београда до 
Старе Пазове готов је идеј-
ни пројекат, а припрема се 
израда Пројекта за грађе-
винску дозволу и Пројекта 
за извођење. Како најављују 
из Саобраћајног института 
ЦИП, очекује се и почетак 
израде техничке документа-
ције за трећу деоницу, од Но-
вог Сада до границе са Ма-
ђарском, која је и најлакша 
јер пролази кроз Панонску 
низију.

ДВОКОЛОСЕЧНИ САОБРАЋАЈ
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2,75
милијарди динара 
је износ обавеза за 
струју, који су измириле 
компензацијом 
„Железнице Србије“

Због одрона дела обале реке Топлице, надомак 
Куршумлије, који се догодио 12. марта на прузи 
Ниш – Мердаре, у прекиду је путнички железнички 
саобраћај на релацији Прокупље – Мердаре. 
Према речима дежурног на железничкој станици 
у Куршумлији Срђана Вукадиновића на пругу се 
сручило око 70 кубика камена и земље.
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Недавно је почео ремонт 
локомотиве серије 661-248, која је 
дуго стајала у хали ложионице у 
Краљеву. Према напретку и темпу 
радова ова локомотива би могла 
да се нађе у саобраћају почетком 
априла. 

Током прошле године, пожртво-
ваношћу мајстора из Краљева, 
који су дали велики допринос 
одржавању возног парка, из ове 
хале изашле су потпуно ремонто-
ване локомотиве серије 661-162, 
661-224, 661-249, као и 666-001. 

РЕМОНТ ДИЗЕЛКЕ

Елен Голдстин 
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКТОРКА
СВЕТСКЕ БАНКЕ

Нека од државних 
предузећа имају 
невероватне 
потенцијале, попут 
предузећа
„Србија Карго “.

паније које су се у оквиру ре-
формских процеса издвојиле из 
састава тадашњих јединстве-
них „Железница Србије“ ад и 
то Друштво за превоз путника 
„Србија Воз“, Друштво за пре-
воз робе „Србија Карго“ и Дру-
штво за управљање јавном же-
лезничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице 
Србије“. Ове четири компаније 
чине данас железнички сек-
тор у Србији под надлежношћу 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, 
са програмски конкретно де-
финисаним пословним задаци-
ма, обавезама и циљевима, који 
треба да омогуће функционал-
но техничко-технолошко једин-
ство овог саобраћајног система.

-Реформа српских железни-
ца била је неопходна како би 
читав систем постао модеран, 
пословно ефикасан, рациона-
лан и тржишно опредељен. Све 
надлежне институције у Ср-
бији, почев од ресорног Мини-
старства, као и Светска банка и 
ММФ похвалили су напредак у 
реформама српских железни-
ца и истакли да то може пред-
стављати и модел за друга јав-

на предузећа у нашој земљи. 
Уколико је у првим данима 
након оснивања нових желе-
зничких компанија можда и 
било неразумевања, данас је 
велики број међусобних обаве-
за и одговорности дефинисан и 
јасан, што доприноси напрет-
ку функционисања читавог 
саобраћајног система. На путу 
свеобухватне реформе цело-
купног железничког сектора 
у Србији начинили смо вели-
ке кораке, али реч је о процесу 
који ће још дуго трајати и нај-
већи пословни пројекти и иза-
зови тек су пред нама. У тој по-
дели задужења, и „Железнице 
Србије“ ад имају свој одговоран 
и велики посао, - каже Стојчић, 
и додаје да менаџмент компа-
није има пуну подршку и помоћ 
Скупштине „Железница Срби-
је“ ад, на челу са председником 
Зораном Анђелковићем. 

Према речима Стојчића, по-
словна визија „Железница Ср-
бије“ ад је да за новооснована 
друштва, привреду и државу 
буду поуздан партнер, препо-
знатљив по квалитету својих 
услуга, као и да буду надградња 
и кохезиони фактор целокупног 

железничког сектора, преузи-
мајући на себе мисију његовог 
обједињавања и истовремено 
настављајући  традицију срп-
ских железница дугу 133 године. 

Предстоје бројни и 
озбиљни задаци

-Да би смо такву пословну 
визију остварили, пред „Желе-
зницама Србије“ ад је у дужем 
наредном периоду низ озбиљ-
них и одговорних задатака, са 
циљем да се Држави пружи по-

Поново „Железнице“
Научно-стручни часопис „Железнице“ поно-

во је изашао након пуних једанаест година.
„Железнице“ овај пут излазе као часопис 

„Железница Србије“, а његово поновно 
излажење резултат је ентузијазма и сарадње 
„Железница Србије“ ад и Друштва дипломира-
них инжењера железничког саобраћаја Србије 
(ДИЖС), које је и његов издавач.

Часопис је под називом „Саобраћај“ 
основало  Министарство саобраћај ФНРЈ, да 
би га 1949. године преузело Министарство 
железнице ФНРЈ, а часопис наставио да излази 
под називом „Железнице“. „Железнице“ су 
излазиле све до 2005. године, када је изашао 
последњи двоброј, наок чега је часопис пре-
стао да излази.  

У првом овогодишњем броју, који је ових 
дана објављен у тиражу од 300 примерака, 
поред уводних речи главног уредника проф.

др Милана Марковића и  председника ДИЖС-а 
Данка Трнинића, објављен је и интервју са 
генералним директором „Железница Србије“ 
ад Мирославом Стојчићем.

Поред тога, у часопису су објављени  радови 
Мирослава Пејића, др Сањина Милинковића и 
др Славка Весковића „ Симулациони модели за 
анализу организације саобраћаја на возова на 
индустријској железници ТЕНТ“, Ненада Кецма-
на и др Животе Ђорђевића „Реструктурирање 
Железница Србије ад“, мр Рајка Ковића „Оп-
тимизација пројектног портфолија у фирмама 
железнице“, затим др Снежане Младеновић, др 
Славка Весковића, др Слађана Јанковића, Слави-
ше Аћимовића и др Ирине Брановић „Софтвер 
за решавање поремећаја у железничком реду 
вожње“, Жељка Стевића, др марка Васиљевића, 
др Гордана Стојића и др Илије Танацкова „Инте-
грисани фази модел за решавање локацијског 
проблема“, и најзад др Животе Ђорђевића и Јо-
вана Тепића „Модел за унапређење одржавања 

железничких 
возних 
средстава 
применом 
дијагностич-
ких система“, 
као и мр 
Жељка Ва-
лентића „Ме-
ђународне 
железничке 
организације: 
настанак 
- утицај на 
железнице 
– прилагођа-
вање окружењу“.

У овом броју „Пруге“ преносимо интервју 
генералног директора „Железница Србије“ ад 
Мирослава Стојчића, који је објављен у првом 
овогодишњем броју часописа „Железнице“.

Ни једно од дру-
штава же-
лезничког 

сектора у Србији, 
а то су „Желе-
знице Србије“ ад, 
„И нфрас т р у к-
тура железница 
Србије“, „Србија 
Воз“ и „Србија Кар-
го“ почетком марта  
није више имало не-
плаћених доспелих обавеза 
према „Електропривреди Срби-
је“, на име дуга за струју. О томе 
је обавештена и Светска банка, 
на састанку који је одржаном у  
Влади Републике Србије.

Наиме, износ дуга „Желе-
зница Србије“ за струју  „Елек-
тропривреди Србије“, на дан 
31. децембар 2015. године изно-
сио је 2.756.311.037 динара, по 
записнику о међусобном уса-
глашавању обавеза.

У оквиру спроведеног про-
цеса статусне промене и ре-
структурирања „Железница 
Србије“ ад, који је реализован 
током претходне две године, 
а уз активно учешће Владе 
Републике Србије, Министар-
ства грађевинарства, саобра-
ћаја и инфраструктуре и дру-
гих ресорних министарстава, 
ММФ-а, Светске банке и Кан-
целарије Европске комисије у 
Србији, а на основу Пројектног 

задатка Светске 
банке и  усвојених 

извештаја консул-
таната, „Железнице 

Србије“ ад су измириле 
своје обавезе према ЕПС-

-у закључно са 31. децембром 
2015. године.

„Железнице Србије“ ад оба-
везе према ЕПС-у измириле су 
у међусобном компензационом 
аранжману између ЈП „Елек-
тропривреда Србије“, „Желе-
знице Србије“, Република Ср-
бија и више других учесника у 
овом поступку.

Овај компензациони аран-
жман потврђен је Закључком 
Владе Републике Србије, као 
и одлукама Надзорног одбора 
ЕПС-а и Скупштине „Желе-
зница Србије“ ад, о чему је ин-
формисана и Светска банка, 
а цео поступак, укључујући и 
међусобно усаглашавање свих 
учесника финализован је и у 
рачуноводственом смислу у ја-
нуару 2017. године.

Нова друштва издвојена из 
„Железница Србије“, у оквиру 
статусне промене издвајања уз 

оснивање (“Инфраструктура 
железница Србије“, „Србија Воз“ 
и „Србија Карго“), која су поједи-
начно као новоосноване фирме 
склапиле уговоре са „Електро-
привредом Србије“, измирују 
своје обавезе у законским роко-
вима. Такође, у складу са закон-
ским роковима своје обавезе из-
мирују и „Железнице Србије“ ад.

На основу свега наведеног, 
ни једно од четири железничка 
друштва из железничког сек-
тора у Србији („Железнице Ср-
бије“ ад, „Инфраструктура же-
лезница Србије“, „Србија Воз“ 
и „Србија Карго“) на данашњи 
дан нема неплаћених доспелих 
обавеза према ЈП „Електропри-
вреда Србије“. Н.С.

ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРАЖелезнице Србије“ ад у 
процесу реформе и ре-
структурирања желе-

зничког сектора имају важну и 
програмски дефинисану уло-
гу, у којој је помоћ институцио-
налном развоју један од наших 
важнијих стратешких циљева 
у наредном периоду. Имају-
ћи то у виду, препознали смо 
значај поновног издавања на-
учно-стручног часописа „Же-
лезнице“, као допринос тех-
ничко-технолошком развоју 
целокупног железничког сек-
тора. Циљ нам је да на тај начин 
науку и технику вратимо у сре-
диште железничке јавности и 
поново покренемо теоријски и 
истраживачки рад стручњака 
саобраћаја, машинства, елек-
тротехнике, грађевинарства 
и других области из Србије и 
региона, - изјавио је  Мирослав 
Стојчић, генерални директор 
„Железница Србије“ ад, у ин-
тервјуу за часопис „Железнице“, 
који преносимо у целости.

- Истовремено, каже Стојчић, 
часопис „Железнице“ пружи-
ће могућност стручњацима из 
свих железничких компанија и 
целокупног железничког сек-
тора да представе своја истра-
живања, знања и искуства, без 
обзира да ли је реч о путничком 
и теретном саобраћају и инфра-
структури или о реформама, 
финансијским, правним или 
другим пословима. „Железни-
це Србије“ ад на тај начин дају 
свој допринос функционалном 
обједињавању  целокупног же-
лезничког сектора, у складу са 
својим реформским задацима,  
јер  су наука и технологија ком-
плексне области, које не познају 
организациона, пословна или 
друга ограничења. Руковође-
ни оваквим циљевима поново 
смо покренули „Железнице“, са 
искреним жељама да оне поста-
ну научно-стручни часопис це-
локупног железничког сектора 
и да на тај начин  дамо нови и јак 
техничко-технолошки ветар у 
леђа свеобухватном развоју и 
напретку железнице у Србији.

Технологија не 
познаје границе

Стојчић подсећа да већ годину 
и по дана постоје три пословно 
самосталне железничке ком-

ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

„Железнице Србије“ ад  располажу  са 
укупно 436 пословних зграда и објека-
та, међу којима је 27 зграда, 36 мага-
цина, 20 хотела, ресторана и бифеа, 17 
хотелских соба, 120 гаража, 105 инве-
стиционих некретнина, 79 станова, 11 
амбуланти, једно одмаралиште, па чак 
и четири фудбалска игралишта. Укупна 
књиговодствена вредност основних 
средстава којима располажу „Желе-
знице Србије“ ад  је нешто више од три 
милијарде 520 милиона динара.
Ово су само неки показатељи из Изве-
штаја о извршеном попису имовине 
и обавеза на дан 31.12.2016. године за 
„Железнице Србије“ ад, који је усвоји-
ла и Скупштина ове железничке ком-
паније.
Пописне комисије у „Железницама 
Србије“ ад извршиле су попис имови-
не и обавеза на дан 31.12.2016. године, 
у складу са законским обавезама, на 
основу Деобног биланса од 31. децем-
бра 2014. године, укључујући и имо-
вину и обавезе стечене пословањем 
у периоду од 31. децембра 2014. до 
31. децембра 2016. године. Попис је 
обухватио некретнина, постројења и 
опрему, затим инвестиционе некрет-
нине, некретнине, постројења и опре-
му у припреми, залихе, финансијске 
пласмане и потраживања, као и гото-
винске еквиваленте и готовину.
Урађен је и попис динарских и деви-
зних текућих рачуна, обавеза и по-
траживања, као и попис готовинске 
благајне, при чему је констатовано да 
нема разлике између  стварног стања 
и стања по благајничким дневницима. 
Поред евидентираних пословних згра-
да и објеката, Пописна комисија кон-
статовала и да по пописним књигама 
„Железнице Србије“ ад имају укупно 
94 друмска возила, али да реално ко-
ристе свега десет аутомобила. Није их 
регистровано још 15, 38  је уступљено 
на коришћење другим правним ли-
цима (углавном новооснованим же-
лезничким компанијама), а 31 возило 
није пронађено (јер су продата на ли-
цитацији или су их одузели извршите-
љи, док је једно нестало).
Пописом су били обухваћени и му-
зејски експонати, па је евидентирано 
укупно 3.432 музејских предмета, од 
чега 1.617 из техничке збирке, 1.607 из 
историјске збирке, 161 из уметничке 
збирке и 47 из примењене збирке. По-
писано је и 14 музејских вучних и во-
зних средстава, међу којима је и шест 
парних локомотива.

Пописано 436 објеката
• Укупна књиговодствена 
вредност основних средстава 
нешто више од три и по 
милијарде динара  
• На списку и 20 хотела, 
ресторана и бифеа, 27 зграда, 
79 станова, 120 гаража и једно 
одмаралиште 
• Евидентирано и преко 3.400 
уметничких предмета

Скупштина „Железница 
Србије“ ад, на седници 
одржаној 22. фебруара, 

којом је председавао председ-
ник Зоран Анђелковић, усво-
јила је Извештај о степену реа-
лизације Програма пословања 
„Железница Србије“ ад за 
2016. годину и Програм 
пословања „Железница 
Србије“ ад за 2017. годину.

Поред ова два стратешка до-
кумента за пословање компа-
није, Скупштина је усвојила и 
Извештај о извршеном попису 
имовине и обавеза на дан 31. 
децембар 2016. године, у складу 
са законским обавезама.

Скупштина „Железница Ср-
бије“ ад донела је и Одлуку о 
сагласности са отпуштањем 

дуга за утрошену елек-
тричну енергију и угаљ, 
по одлуци Надзорног од-

бора ЈП „Електропривреда 
Србије“ од 10. јануара ове го-

дине.
И најзад, на истој сед-

ници, Скупштина „Же-
лезница Србије“ ад је 

донела одлуку и да ова же-
лезничка компанија исту-
пи из чланства Заједнице 
европских железница и ин-
фраструктурних компанија 
(ЦЕР).

СКУПШТИНА „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ АД

УСВОЈЕН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

 Дуг измирен компензацијом 
између више учесника
 Нове обавезе измирују се у 
законским роковима

НЕМА ВИШЕ ДУГА ЗА СТРУЈУ МИРОСЛАВ  СТОЈЧИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ АД

ДОПРИНОС РАЗВОЈУ И ОБЈЕДИЊАВАЊУ
дршка у решавању историјских 
дугова железнице, вишка имо-

вине и институционалном 
развоју целокупног желе-

зничког сектора у Срби-
ји. Суштина реформе 
је да се измире обавезе 
према повериоцима, а 
ка томе води и деобни 

биланс. Иако има и по-
кушаја, истина поједи-

начних, да се оспоравају 
значај и улога „Железница 

Србије“ ад у реформиским про-
цесима, подсетио бих само на 
неке од значајних активности 
наше компаније. „Железнице 
Србије“ ад пружају пуну подр-
шку пословању новооснованих 
железничких компанија, поред 
осталог, пребацивањем одго-
ворности за пословне процесе 
који се тичу железничког сао-
браћаја на нова друштва, попи-
сом и примопредајом имовине, 
обавеза и потраживања, затим 
корекцијама деобног биланса, 
раздвајањем обавеза и потра-
живања из текућег пословања 
и редефинисањем одговор-
ности и улога у реализацији 
кредитних аранжмана, као и 
пописом и архивирањем доку-
ментације значајне за наставак 
пословања нових компанија. 
Томе треба додати асигнирање 
неколико хиљада екстерних 
уговора, затим око девет хиља-
да актуелних судских спорова, 
као и специјалних обавеза. По-
ред тога, комерцијализацијом 
вишка имовине, али и додат-
ним непристрасним издваја-

њем „non-core“ делатности из 
новооснованих железничких 
компанија, „Железнице Ср-
бије“ ад могу да покрију своје 
основне потребе. Поред тога, 
„Железнице Србије“ ад упра-
вљају и процесом реструктури-
рања зависних предузећа чији 
смо оснивач, а то су: Саобраћај-
ни институт ЦИП, Железнички 
интегрални транспорт, Завод 
за здравствену заштиту радни-
ка Железница Србије, Београд 
чвор и Заштитне радионице. 
Када се томе дода и подршка на 
усклађивању законских про-
писа, јасно је да је пред „Желе-
зницама Србије“ ад у наредном 
периоду велики и одговоран 
посао, који захтева изузетну 
стручност, знање и ангажова-
ност свих запослених у нашој 
компанији, - изјавио је Стојчић.

- Часопис „Железнице“ је 
за генерације железничара и 
стручњака деценијама пред-
стављао извор најновијих зна-
ња и истраживања. За „Желе-
знице Србије“ ад зато поновно 
покретање часописа предста-
вља професионалну обавезу и 
одговорност, али и лично задо-
вољство што ћемо опет цело-
купном железничком сектору 
као и стручњацима  из држав-
них органа, привреде, устано-
ва и институција омогућити 
нове научне и технолошке ин-
формације и искуства и тиме 
допринети свеобухватном на-
претку српских железница. 
Уверен сам да ћемо реализа-
цијом тог циља осигурати дуг 
и успешан нови живот часопи-
са „Железнице“ - поручио је  ге-
нерални директор „Железница 
Србије“ ад Мирослав Стојчић.

НЕНАД СТАНИСАВЉЕВИЋ 

Реформа 
српских 

железница била 
је неопходна како 

би читав систем 
постао модеран, 

пословно ефикасан, 
рационалан и 

тржишно 
опредељен

 Решавање историјских дугова и вишка имовине, институционални развој 
железничког сектора, попис и примопредаја имовине, обавеза и потраживања, 
раздвајање текућих обавеза и потраживања, деобни биланс, раздвајање 
текућих обавеза и потраживања, кредитни аранжмани, неколико хиљада 
уговора и девет хиљада судских спорова, реструктуирирање зависних предузећа,  
па све до традиције српских железница, само су неки од одговорних и великих 
реформских задатака „Железница Србије“ ад у наредном периоду

Обавезе по плану
Програмима пословања за 

2017. годину у све четири желе-
зничке компаније планирано 
је и редовно измиривање свих 
обавеза према „Електропри-
вреди Србије“, што ће бити и 
реализовано.

ЖЕЛЕЗНИЦА  ИЗМИРИЛА СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА „ЕПС-У“

Ни једно од 

4  железничка 

друштва на 

данашњи дан нема 

неплаћених 

доспелих обавеза 

за струју

 Усвојен Извештај 
о реализацији 

програма пословања 
за прошлу годину, 

као и попис имовине 
и обавеза 
 АД иступио

из ЦЕР-а 
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ТЕМАТСКИ УКРАШЕН ВОЗ САОБРАЋАО ДО КРАЉЕВА, ЧАЧКА, УЖИЦА И ВРШЦА

ИНТЕРЕСОВАЊЕ ПОВЕЋАЛО БРОЈ ПУТНИКА
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦУ

Влада Републике Србије, на основу  
Закона о буџету за 2017. годину, а на 
предлог Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, 
донела је Закључке којим се усвајају 
Програми о распореду и коришћењу 
средстава субвенција за „Железнице 
Србије“ ад, „Инфраструктуру железни-
ца Србије“ и „Србија Воз“.
Од укупно 15,89 милиона динара др-
жавних субвенција за железнички сек-
тор у 2017. години, „Железницама Ср-
бије“ ад припада 250 милиона динара, 
које ће се користити за исплату зарада 
и накнада, за отплате рата на основу 
склопљених Споразума о репрограму 
у прошлој години, као и за спровође-
ње нових набавки добара и услуга за 
редовно обављање делатности, а у 
складу са планираним пословним ак-
тивностима у 2017. години.
„Србија Воз“ ће добити део средстава 
у износу од 3,25 милијарди динара, 
које ће користити на основу Уговора 
о обавези јавног превоза путника у 
железничком саобраћају, којим су 
дефинисани услови под којима ће 
ова железничка компанија као пре-
возникпружати услуге јавног превеза 
путника у железничком саобраћају 
за поједине возове дефинисане овим 
уговором.
И најзад, „Инфраструктури железница 
Србије“  припада из државног буџета 
у овој години 7,25 милијарди динара, 
које ће користити на основу Уговора 
којим се уређују међусобна права и 
обавезе управљача инфраструкту-
ре и Владе Србије, за финансирање 
разлике између стварних трошкова  
управљања железничком инфра-
структуром и цена услуга, а у складу 
са Законом о железници. Поред тога, 
„Инфраструктура железница Србије“ 
из државног буџета имаће још и не-
што мање од 4,4 милијарде динара за 
учешће у руском кредиту, као и око 510 
милиона динара за учешће у пројекту 
реконструкције пруге Ниш – Дими-
тровград.
„Србија Карго“, као што је већ добро 
познато, ни у 2017. години неће кори-
стити никакве субвенције из државног 
буџета за своје пословање.

Утврђен распоред и 
намена срестава

Тематски украшен воз у 
протеклих два месеца 
саобраћао је из Београ-

да најпре до Краљева, Чачка, 
Пожеге и Ужица,а затим на ре-
лацији Београд Дунав станица 
- Вршац, уместо како је првобит-
но било планирано између Бео-
града и Косовске Митровице.  

Нови руски дизел-моторни 
воз украшен мотивима култур-
ног и духовног наслеђа Србије 
са Косова и Метохије, као сво-
јеврсна покретна изложба, иза-
звао је велико интересовање 
путника и јавности на релација-
ма на којима је саобраћао, а пре-
ма подацима из „Србија Воза” и 
број путника на овим правцима 
био је значајно повећан.

Подсећамо да је овај воз спо-
ља украшен заставом Србије и 
називима српских цркава, ма-
настира и средњевековних гра-
дова на Косову и Метохији, као 
и натписом „Косово је Србија” 
на 21 језику, међу којима је и 
албански.  Унутрашњост воза 
украшена је сликама фрески 
из четири манастира на Косо-
ву и Метохији који су заштиће-
ни Унесковом листом светске 
баштине од 2004. године, а од 
2006. године су на листи угро-
жене светске баштине и то су 
манастири Грачаница, Високи 
Дечани, Богородица Љевишка 
и Пећка Патријаршија.

Ова својеврсна железнич-
ка покретна изложба дело је 
светски познатог аутора Ан-
дреја Васиљевића.

Подсећања ради, овај воз је 
првобитно било планирано на 
саобраћа на релацији Београд-
-Младеновац-Лапово-Крагује-
вац-Краљево-Рашка-Косовска 
Митровица, након пуних осам-
наест година. Прва вожња ор-
ганизована је 14. јануара, а било 
је предвиђено да воз једном не-
дељно саобраћа на овој релаци-
ји све до краја фебруара, након 
чега би билоа донета одлука о 
његовој даљој судбини.

Како је  и било предвиђено, 
овај воз је 14. јануара кренуоп у 
јутарњим сатима из железнич-
ке станице Београд ка Косовској 
Митровици, а првом поласку 
поред путника присуствова-
ли су директор Канцеларије за 

Косово и Метохију Владе Ре-
публике Србије Марко Ђурић, 
представници Канцеларије за 
Косово и Метохију Владе Репу-
блике Србије и четири желе-
зничке компаније, као и велики 
број новинарских екипа.

Планирано до Косовске 
Митровице

Међутим, као што је већ до-
бро познато, након четворо-
часовног чекања у железнич-
кој станици Рашка, последњој 
станици пред административ-
ну линију са Косовом и Мето-
хијом, воз који је 14. јануара у 
8.30 сати са путницима кре-
нуо из Београда за Косовску 
Митровицу, нешто после 20.30 
сати кренуо је из Рашке назад 
ка Београду. По реду вожње, 
овај воз је у железничку стани-
цу Косовска Митровица треба-
ло да стигне око 18.30 сати.

Воз са путницима за Косовску 
Митровицу у Рашкој је стајао 
тога дана од 16.30 сати, у скла-
ду са одлуком премијера Срби-
је Александра Вучића, а после 
информација да је Приштина 
намеравала да ухапси машино-
вођу и путнике из воза, и на тај 
начин изазове шире сукобе.

Поводом ситуације везане 
за воз Београд – Косовска Ми-
тровица премијер је током тог 
поподнева хитно сазвао ван-
редну седницу Бироа за коор-
динацију служби безбедности, 
а на конференцији за новинаре 
је објаснио шта се дешавало са 
промотивним возом

- У 8.30 за Косовску Митро-
вицу из Београда 14. јануара 
је послат воз, понављам воз, 

а не тенк или оклопно возило, 
или било шта слично. Пут-
нички воз, који је требало да 
спаја људе, градове, у складу 
са принципима међународ-
ног јавног права, законима 
свих земаља света у складу 
са највишим вредностима и 
стандардима Европске уније, 
а то је слобода кретања људи. 
Воз је кренуо на пут, а онда су 
почеле да се догађају готово 
невероватне ствари - започео 
је тога дана у вечерњим сати-
ма конференцију за новинаре 
премијер Вучић.

Он је изнео неколико чиње-
ница о околностима због којих 
је воз морао да прекине путо-
вање у Рашкој, а које су се од-
носиле на догађаје на терито-
рији јужне покрајине.

- Морам да вас обавестим да 
смо ми вечерас сазнали да су 
Албанци, њихове специјалне 
снаге, део пруге покушали да 
минирају, али изгледа да ни 
то нису били способни да ура-
де како треба. Послали су сво-
је јединице, само од Албанаца 
састављену јединицу из места 
Лужане, из троугла Подујево - 
Орлане - Вучитрн. Послали су 
их са дугим цевима на Јариње, 
где је требало да сачекају воз, 
да ухапсе машиновођу Јелен-
ка Стевановића, ухапсе пут-
нике воза и тиме, не као што 
смо мислили да остваре неку 
политичку победу, већ да до-
веду до сукоба већих размера 
- казао је Вучић, и додао да су 
се мештани тог дела Космета, 
тачније општине Лепосавић 
насељене највише Србима, од-
мах организовали.

 Хтели да минирају пругу 
и ухапсе машиновођу

- Срби, када су видели шта 
Албанци чине, окупили су се 
и окружили албанску једи-
ницу из Лужана. Албанци су 
мимо било чијег одобрења, 
мимо одобрења НАТО, посла-
ли 17 блиндираних оклопних 
возила типа „кобра” са спе-
цијалним јединицама РОСУ 
на север Косова са жељом да 
испровоцирају сукоб. Моја је 
одлука била у том тренутку, 
и тиме се поносим, да зауста-
вим наш воз у Рашки да бих 
сачувао и слободу и животе 
наших људи - рекао је Вучић.

Он је казао да је јединица 
из Лужана најлојалнија при-
штинским властима и да у њој 
нема ниједног Србина.

Вучић је подвукао и да воз 
са путницима не може бити 
претња безбедности и да је 
Приштина показала да жели 
да изазове шире сукобе на за-
падном Балкану.

- Ово је моја последња мол-
ба и упозорење Албанцима на 
Косову и Метохији и моја по-
рука Србима на Косову и Ме-
тохији да треба да остану на 
својим огњиштима. Моја мол-
ба Албанцима је да не покуша-
вају да нападну српски народ 
оружјем на Косову и Метохи-
ји, јер Србија те нападе неће 
дозволити - казао је Вучић и 
додао да нико његове речи не 
треба да схвати као претњу.

Напротив, Вучић је истакао и 
да Србија жели мир и да ће због 
тога доносити политичке одлу-
ке и оне које јој не иду у прилог.

- Мир је апсолутно у свачијем 
интересу, нека се не играју и не 
руше оно што смо дуго гради-
ли, а то су мир и сигурност за 
све грађане. Воз са обичним 
путницима није претња нико-
ме, као ни чоколадица, а ни ђу-
веч - рекао је премијер.

Претходно током дана, не-
колико сати након поласка 
воза из Београда за Косовску 
Митровицу, на појединим при-
штинским порталима појави-
ли су се снимци како неиден-
тификоване, маскиране особе 
поставлјају експлозив уз шине.

Према изјави потпред-
седнице српске Владе 
и министарке грађеви-

нарства, саобраћаја и инфра-
структуре проф. др Зоране 
Михајловић, укупна штета 
због леда током јануара на ре-
кама и у железничком саобра-
ћају у Србији износила је око 
1,4 милиона евра.

Међутим, железнички са-
обраћај у тешким зимским 
условима добро је функцио-
нисао упркос временским не-

приликама, које су утицале на 
настанак бројних оштећења 
на железничким средствима и 
инфраструктури.

Напрснућа шина, замрза-
вање скреница, проблеми на 
контактној мрежи или возним 
средствима услед ниских тем-
пература, били су проблеми са 
којима су се железничари сва-
кодневно сусретали и брзо их и 
ефикасно решавали, па озбиљ-
нијих поремећаја у функциони-
сању железничког саобраћаја 

због временских неприлика то-
ком јануара није било.

„Било је пуцања шина на по-
јединим пругама, као и одређе-
них кашњења, што је немогуће 
избећи у условима ниских тем-
пература, снега и леда, али су 
железничари брзо реаговали и 
отклањали кварове у кратком 
року, истакла је Михајловићева 
која је 10. јануара обишла  Центар 
за даљинско управљање у Топ-
чидери, заједно са директорима 
четири железничке компаније.

ЖЕЛЕЗНИЦА ОДОЛЕЛА ЗИМИ

Тематски украсен воз у станици Београд

Обилазак центра за даљинско  управљање у Топчидеру
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Железница је важан 
развојни фактор не 
само вршачке регије, 

већ и земаља у окружењу, па 
је Град Вршац спреман да да 
максималну подршку, како 
би се поједини пројекти ве-
зани за железницу што пре 
имплементирали. Један од 
најзначајнијих пројеката је 
наставак развоја Логистич-
ког центра са Интермодал-
ним терминалом у новоса-
грађеној индустријској зони у 
Вршцу, а разматране су и мо-
гућности за развој туристич-
ке пруге Оравица - Јам-Јасено-
во - Бела Црква - Базијаш, као 
и за формирање сталне музеј-
ске поставке у железничкој 
станици Вршац - истакнуто је 
9.фебруара у Вршцу на састан-
ку између руководства „Желе-
зница Србије“ ад и локалне са-
моуправе, на чију иницијативу 
је овај сусрет и организован.

Делегацију „Железница Ср-
бије” ад предводили су гена-
рални директор Мирослав 
Стојчић и извршни директор 
Ненад Кецман, док је делега-
цију града Вршца предводила 
градоначелница Драгана Ми-
тровић са сарадницима.. 

На састанку је најпре било 
речи о наставку развоја Логи-
стичког центра са Интермодал-
ним терминалом у новосаграђе-
ној индустријског зони у Вршцу 
који се развија на основу прет-
ходно урађене Студије оправ-
даности, а која је потпомогнута 
ИПА пројектом прекограничне 
сарадње Вршца и румунског 
града Решице. Утврђени су 
даљи планови и задаци који ће 
бити реализовани, а за које ће 
железница дати подршку као 
важан развојни фактор. Своја 
излагања на ову тему изнели су 
у име Града Вршца мр Милан 
Вучинић, а у име „Железница 
Србије“ ад Ненад Кецман. 

У наставку састанка члани-
ца Градског већа Вршца за-
дужена за привреду Наташа 
Ћирић истакла је да је сарад-
ња града са железницом веома 
добра и да ће она да се настави 

још интензивније уз обостра-
ни интерес. Том приликом 
Ћирићка је предложила да се 
следећа промоција Логистич-
ког центра одржи у Темишва-
ру у Румунији посредством 
тамошњег Генералног конзу-
лата Србије. Поред румунских 
привредника, циљна група за 
представљање били би Удру-
жење привредника из Италије 
и Немачке који заступају инте-
ресе великог броја предузећа 
која раде у тој регији. 

Александар Ћирин упознао 
је присутне о намери да ком-
панија „Хемофарм“ откупи 
земљиште од приватних лица 
за потребе новог терминала. 
Секретар Савета за Логистику 
и железнички саобраћај града 

Вршца Радован Лекић упознао 
је присутне о осталим детаљи-
ма Логистичког центра и дао 
предлог да се у његову изград-
њу укључи компанија руских 
државних железница РЖД Ин-
тернешнл, која би свој оснивач-
ки улог могла да има изград-
њом железничких колосека. 

На састанку су затим биле 
разматране могућности за 
имплементацију Регионалног 
просторног плана Аутономне 
Покрајине Војводине у односу 
на развој туристичких пруга, 
конкретно на пројекат пруге 
Оравица - Јам - Јасеново - Бела 
Црква - Базијаш. Предвиђено 
је да се тај пројекат кандидује 
за ИПА фонд заједно са парт-
нерима из Румуније. Нагла-

шено је да се обнове разговори 
са представницима румунске 
стране о активностима на ре-
ализацији пројекта. Учесници 
који се кандидују се надају да 
ће овај пројекат донети добре 
резултате и да ће брзо бити 
реализован.  Један од примера 
за то је и Музејско-туристички 
комплекс „Шарганска осмица“ 
на Мокрој Гори, који је показао 
да „Железнице Србије“ имају 
могућности и капацитете да 
реализују такав пројекат.

Тема састанка била је по-
свећена и сталној музејској по-
ставци у оквиру железничке 
станице Вршац. Директор му-
зеја и познати ликовни уметник 
Звонко Сантрач је пре двадесе-
так година реализовао пројекат 
„Балкански воз судбине“ који 
је побрао више признања не 
само у нашој земљи, већ и у ино-
странству. У згради градског 
Музеја Сантрач је госте са желе-
знице подсетио како је и на који 
начин тај пројекат реализовао 
и том приликом истакао да су 
српске железнице дале значај-
ну помоћ око реализације. Он је 
том приликом додао да је спре-
ман да максимално помогне у 
оснивању сталне музејске по-
ставке као и да ће за ту прилику 
организовати разне уметничке 
перформансе на тему железни-
це како би је промовисао на је-
дан леп уметнички начин.

На крају састанка постиг-
нут је договор да се у скорије 
време поново одржи састанак 
у истом саставу, како би била 
потписана изјава о намерама и 
даља реализација пројекта.

Ј.ВЕБЕР

РАЗВОЈНА ШАНСА РЕГИОНА
ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР
САСТАНАК „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ АД  И ГРАДА ВРШЦА

 Разговарано о наставку развоја 
Логистичког центра са интермодалним 
терминалом, могућностима за 
туристичку пругу Оравица - Базијаш и 
формирању сталне поставке у 
железничкој станици Вршац

ШИНОБУС
У вршачком депоу је од недавно стациониран шинобус серије 812, 

који би могао да буде у функцији промоције будуће туристичке пруге. 
Наиме, планирано је да од овог лета шинобус за почетак буде ангажо-
ван као купачки воз који би превозио туристе од Вршца до Беле Цркве 
на позната белоцркванска језера и тиме најавио скорију реализацију 
тог пројекта.

САСТАНЦИ
Локална самоуправа Вршца 

ће у наредним недељама 
организовати и састанке са 
руководством компанија 
„Инфраструктура железнице 
Србије”, „Србија Воз” и „Србија 
Карго” на којима ће такође 
бити представљене ове идеје и 
пројекти.

Руководство „Железница Србије“ ад  и Града Вршца

САРАДЊА „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ 
АД И САВЕЗА ПРОНАЛАЗАЧА СРБИЈЕ

„Железнице Србије“ ад и Савез прона-
лазача Србије потписали су 19. јануара 
у београдској Галерији Прогрес Мемо-
рандум о сарадњи. 
Меморандум су потписали извршни 
директор „Железница Србије“ ад Не-
над Кецман и председник Савеза про-
налазача Србије Предраг Пешовић, у 
оквиру свечане академије одржане 
поводом 60 година Савеза проналаза-
ча Србије.
- Овај документ потписали смо, јер су 
„Железнице Србије“ ад стожер инова-
торства у Србији, - изјавио је председ-
ник Савеза проналазача Србије Пре-
драг Пешовић.
Пешовић је доделио пехар и повељу 
генералном директору „Железница 
Србије“ ад Мирославу Стојчићу,  које 
је у његов одсуству примио извршни 
директор. Ненаду Кецман уручен је 
златник са ликом Михајла Пупина и 
повеља.
Слободан Симић, заменик председни-
ка Савеза проналазача Србије, који је 
изузетно надахнуто водио читаву ма-
нифестацију, јавно се на сарадњи за-
хвалио и похвалио Завод за здрватве-
ну заштиту железничара и директора 
ове железничке здравствене установе 
прим. др Влада Батножића.
Поводом 60 година Савеза проналаза-
ча Србије отворена је 19. јануара изло-
жба проналазака у Галерији Прогрес  у 
Београду.
Отварању  изложбе присуствовао је 
министар одбране Зоран Ђорђевић 
који је том приликом рекао да је про-
налазачки рад чланова овог Савеза 
слика и прилика свих нас јер показује 
да смо као народ иновативни, а пого-
тову млади који желе да ова земља 
иде напред и презентују Србију на нај-
бољи начин. 
Свечаном скупу је присуствовао и 
државни секретар Министарства за 
државну управу и локалну самоупра-
ву др Иван Бошњак, изасланик амба-
садора Руске федерације у Београду 
Александра Чепурина, представници 
Гарде Србије, Привредне коморе Ср-
бије и бројних локалних самоуправа, 
института и компанија.
Поводом значајног јубилеја Савез 
проналазача Србије уручио је пове-
ље, златнике „Михајло Пупин“ и пе-
харе већем броју домаћих иноватора, 
пословних партнера и сарадника, а 
свечану академију својим култунор-
-уметничким програмом увеличали 
су и глумица Јелена Жигон, ансамбли 
„Видовдан“ и Радислав Благојевић и 
„Гледанице“. В.Г.В.

Потписан  Меморандум 
о сарадњи

• Признања Мирославу Стојчићу 
и Ненаду Кецману поводом шест 
деценија Савеза проналазача 
• „Железнице Србије“ ад стожер 
иноваторства у нашој земљи - 
истакнуто на свечаној академији
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ЧЕСТИТКА УДРУЖЕЊА НОВИНАРА СРБИЈЕ

Поводом 51. рођендана информативног листа “Пруга” 
честитку редакцији упутило је Удружење новинара Србије.

„Поштоване колегинице и колеге! Честитамо рођендан! 
Желимо вам да још дуго трајете и успешно се носите са 
свим професионалним изазовима”, - наводи се у телеграму 
Удружења новинара Србије, који су потписали Љиљана 
Смајловић, председника и Драгана Бјелица, в.д.генералног 
секретара.

ТИРАЖ – ПРЕКО 16 МИЛИОНА
Први број листа „Пруга” изашао је 

23. фебруара 1966. године. У почетку 
су у „Прузи” објављиване само 
одлуке органа управљања, да би 
након неколико година „Пруга” 
постала право информативно 
гласило железничара Србије.

Током претходних 51. 
године, „Пруга” је непрекидно 
излазила, а преко 50 новинара и 
сарадника, колико их је у протеклих 
пола века прошло кроз редакцију, 

написало је и објавило преко 50 хиљада новинарских шлајфни 
и преко 20 хиљада фотографија.

Досадашњих 1064. бројева „Пруге” објављено је у укупном 
тиражу од преко 16 милиона примерака.  

ПРУГА

ЖЕЛЕЗНИЦА МИ СЕ 
„УВУКЛА ПОД КОЖУ“

ВИРТУОЗ ЗА ВОЛАНОМ 
И ФОТО-ОБЈЕКТИВОМ

Време од готово четири де-
ценије радног стажа про-
летело је веома брзо. У 

пензији сам тек месец дана, али 
ујутру, чим укључим телевизор 
или компјутер, тражим „наслове 
о железници“. Мислим да ће то 
и надаље бити тако, јер железни-
ца има неки „шмек“, увуче се под 
кожу и не напушта тако лако - каже 
Дивна Лазић, донедавно наша коле-
геница у Медија центру.

Дивна је рођена 1954.године у 
Приштини, а живела у Косову Пољу,  тада-
шњем великом железничком чвору. Као дете, 
чији су родитељи радили на железници, од 
најранијег детињства упознавала је желе-
знички систем.

Након завршене Гимназије, као сти-
пендиста Радио Приштине, завршава 
Правни факултет на новинарском 
смеру у Приштини. На трећој години 
студија, након пробног рада, 1. марта 
1977. године добија стални посао у 
Радио Приштини. Њен први но-
винарски текст у Радију, био 
је о железничкој станици 
Косово Поље и као да јој је 
наговестио да ће деценије 
провести на железници.

У Београд долази новем-
бра 1980. године. Одлазак 
са Косова за Дивну је био 
веома болан, јер њено 
родно Косово и данас 
носи у срцу. Почиње да 
ради као уредник листа 
„Машиновођа“ у ООУР-у 
за вучу возова у Макишу. 
Самостално је писала  и 
уређивала новине,  које 
су пратиле живот и рад 

машиновођа, као и теме и догађаје у 
Вучи. У Макишу остаје пет година  

а потом, због укидања  интер-
них листова у свим ООУР-има, 
1985. године прелази  у „Пру-
гу“ на радно место- уредник 
рубрике. У нашем листу Дивна 

је и даље наставила да прати 
догађаје везане за Вучу возова 

све до 2000. године.
Након те године, једно време 

била је уредник  Службеног гла-
сника, а затим   главни и одговор-

ни уредник „Пруге“. Неколико година 
касније, постала је помоћник директора Ме-
дија центра, задужена за интерно информиса-

ње. Посао  помоћника директора, како је 
говорила, много је удаљио од железни-

чара  и увек се са сетом сећала време-
на када је радила као новинар,  путо-
вала и упознавала велики број људи..

-Могу само рећи да сам се тру-
дила да одговорно и савесно 

обављам посао. Наравно, 
неретко се нисам  слагала 

са уређивачком полити-
ком „Пруге“, али  у сада-
шњим околностима и 
из ове визуре, можда 
и није могло другачије. 
Како сам радила, про-

судите сами - рекла нам 
је Дивна.

Нашој драгој колегеници 
Дивни Лазић, пожелећемо 
дуг пензионерски стаж и 
да јој слободно време у 
наредним годинама ис-
пуне њени унуци Лука и 
Маша.
КОЛЕГЕ И КОЛЕГЕНИЦЕ 
ИЗ МЕДИЈА ЦЕНТРА

Међу првима који су кренули са 
„свођењем рачунице“ на 
основу понуда из соци-

јалног програма за добровољни 
одлазак у превремену пензију, 
био је Милош Мрђеновић, во-
зач и сниматељ у Медија центру. 
Одредбе социјалног програма 
пружале су му повољности и одлу-
чио је да, након близу 39 година рада, 
добровољно напусти железницу 
и са припадајућом отпремнином 
гради нови, другачији живот.   
Мрђеновић је, иначе, прво запослење до-
био у копирници Пројектног бироа Саобраћај-
ног института ЦИП 1978. године, а након одслу-
женог војног рока 1981. долази на радно место 
хелиографа - референт возног парка. 
-После краћег времена, почео сам да радим 
у кабинету тадашњег генералног директора 
ЦИП - а Милутина Мркоњића, који је одиграо 
значајну улогу у мом радном стажу. Драго ми 
је што су мој рад надлежни адекватно вред-
новали, па сам један од добитника "Авнојеве 
награде", веома престижне у том времену. То 
је тада било највеће друштвено признање у 
ондашњој Југославији. Можда најзахтевни-
ји део током целокупног радног стажа, био 
у времену реконструкције и обнове земље, 
после агресије НАТО пакта. Након октобар-
ских промена 2000. године, прешао сам 
из ЦИП - а у Сектор за информисање и 
односе са јавношћу  ЖТП - а "Београд". 
Дошао сам на радно место возача и 
оператера на камери. Радни век сам 
завршио под руководством директора 
Медија центра  "Железница Србије" 
ад Ненада Станисављевића, са којим 
сам и започео сарадњу на почетку ње-
говог службовања. После Станка 
Живковића, директора Сектора за 
информисање и односе са јавно-

шћу, лепу сарадњу имао сам и са Ми-
летом Локасом, дугогодишњим 

новинаром ТАЊУГ-а и првим ди-
ректором Медија центра- каже 
Мрђеновић. 
Он истиче да ће му у сећању 
посебно остати тренуци са-

радње са  покојним Чаславом 
Радовићем, уредником емисије 

"Дозволите да се обратимо" - по-
свећену нашој војсци. Не може 

да заборави да је асистирао на 
позицији расвете приликом сни-

мања материјала из Косова Поља када 
је тадашњи политички врх Србије показао 
јасну намеру да сачува Косово и Метохију у 
целини. У тим дешавањима уклопило се и 
отварање новог објекта железничке станице 
Косово Поље.
За нас у Медија центру, али и у свим осталим 
друштвима железничког сектора, Миша важи 

за духовитог човека и мај-
стора доброг располо-

жења. Желимо да га 
дух ведрог распо-
ложења прати и 
у пензионерским 
данима. 

 Б. РАДОЈИЧИЋ

Дивна Лазић Милош Мрђеновић
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Аутентично тумачење Колективног уговора

Министарка грађеви-
нарства, саобраћаја 
и инфраструктуре 

проф. др Зорана Михајловић, 
генерални директор „Желе-
зница Србије" ад Мирослав 
Стојчић, председници Син-
диката железничара Србије, 
Синдиката извршних служби 
српских железница, Синди-
ката радника железничке 
инфраструктуре Србије и Са-
веза синдиката железничара 
Србије, као учесници у закљу-
чивању Колективног уговора 
за „Железнице Србије" акци-
онарско друштво, потписали 
су 8. фебруара ове године ау-
тентично тумачење одредби 
члана 57.ст. 1. и 2. Колективног 
уговора за "Железнице Срби-
је" акционарско друштво, који 
се односи на исплату регреса 
и топлог оброка запосленима. 

Чланом 57. ст. 1. и 2. Колек-
тивног уговора за „Железнице 
Србије" акционарско друштво 
прописано је да се вредност 
једног радног часа за обрачун и 
исплату зараде утврђује у скла-
ду са законом и другим актима. 
Вредност једног радног часа 
за обрачун и исплату зараде 
може се утврђивати квартално 
и шестомесечно. (став 1 .)

У вредност једног радног 
часа из става 1. овог члана 
укључена је месечна вредност 
за исхрану у току рада и вред-
ност једне дванаестине регре-
са за коришћење годишњег 
одмора, сведена на један рад-
ни час. (став 2.)

Ову одредбу Колективног 
уговора треба разумети тако 
да је у вредности радног часа 
за обрачун и исплату зарада 
садржана и накнада трошкова 

за исхрану у току рада и регрес 
за коришћење годишњег од-
мора.

Према томе, опредељење је 
учесника у закључењу Колек-
тивног уговора да се право на 
накнаду трошкова за исхра-
ну у току рада и регрес за ко-
ришћење годишњег одмора 
обрачунава и исплаћује као 
део основне зараде, и да се не 
исказује посебно. Обрачуном, 
односно исплатом основне за-
раде, у складу са овим колек-
тивним уговором, сматра се да 
је послодаваu испунио обавезу 
према запосленом, односно 
обрачунао и исплатио накна-
ду трошкова за исхрану у току 
рада и регрес за коришћење 
годишњег одмора.

Ово аутентично тумачење 
објављено је и у „Службеном 
гласнику Железница Србије“.

Протеклих дана, 
п о т п р е д с е д н и ц а 
српске Владе и мини-

старка грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре 
проф.др Зорана Михајловић 
обратила се писмом репрезен-
тативним синдикатима на же-
лезници. У писмо се наводи:

-Као што сте упознати, у 
протеклом периоду зајед-
ничким напорима успешно 
је завршен велики број ак-
тивности на реализацији 
реформе железнице, обез-
беђена су значајна средства 
за реализацију пројектних 
зајмова за инфраструктурне 
пројекте, обезбеђена су 
средства из буџета 
Републике Србије 
за финансирање 
одржавања јав-
не железничке 
инфрастру кт у-
ре, организова-
на и регулисања 
железничког са-
обраћаја, обавезе 
јавног превоза путни-
ка(субвенције) и кофинан-
сирање инфраструктурних 
пројеката, а све у циљу уна-
пређења, модернизације и 
економске стабилности свих 
железничких привредних 
друштава.

Имајући у виду да је доста 
тога урађено, али да се оче-
кује интезивирање бројних 
активности и да је неопходно 
поставити железнички си-
стем на начин да расположи-
ва финансијска средства што 
ефикасније буду коришћена, 
да наша железница буде мо-
дерна и да што мање заостаје 
за регионом, Влада је на сед-
ници од 13.01.2017. године до-
нела закључке којим су усво-
јени програми о распореду 
и коришћењу средстава суб-
венција за „Инфраструктрура 
железнице Србије“ а.д. „Срби-
ја воз“ а.д. и „Железнице Ср-
бије“ ад за 2017. годину. Оба-
вештавамо Вас да је посебно 
наглашено да Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре може одло-
жити пренос месечног износа 
средстава утврђеног динами-
ком наведеног програма ко-
ришћења субвенција у зави-
сности од степена извршења 
пројектних зајмова, уколико 

се утврди да се нео-
правдано касни са ре-

ализацијом пројектних 
зајмова.

С тим у вези, очекује се од 
железничких друштава да 
отклоне све препреке и убр-
зају активности на реализа-
цији пројектних зајмова кроз 
вредно и одговорно послова-
ње, које ће допринети да се 
кредити повлаче сходно уго-
вореној динамици како Репу-
блика Србија не би плаћала 
високе провизије за непову-
чена средства. Сувишно је 
истицати да, успешна реали-
зација и завршетак пројеката 

према уговореној дина-
мици доприноси по-

бољшању послова-
ња железничких 
друштава, а са-
мим тим и бо-
љем амбијенту и 
повећању задо-

вољства запосле-
них самих желе-

зничких друштава, 
а исто тако и корисни-

ка железнице.
Поштовани представници 

Синдиката, ово министар-
ство је у претходном периоду 
предузело врло интензивне 
активности како би у најкра-
ћем могућем року железнич-
ка друштва могла успешно, 
ефикасно и стабилно да по-
слују укључујући при том и 
могућност да се унапређује и 
модернизује јавна железнич-
ка инфраструктура и желе-
зничка возна средства. Зато 
је важно да и железничка 
друштва предузму све мере 
да би се наведене активности 
успешно реализовале, а како 
ово министарство не би било 
принуђено да одложи пренос 
месечног износа средстава 
из Буџета Републике Србије 
утврђених наведеним про-
грамима о распореду и кори-
шћењу средстава.

Сигурна сам да заједнич-
ким радом, можемо оствари-
ти наше циљеве - наводи се у 
писму које је репрезентатив-
ним синдикатима на железни-
ци упутила потпредседница 
српске Владе Зорана Михајло-
вић, уз молбу да се овај допис 
учини доступним свим запо-
сленима у железничком сек-
тору.

Успешна 
реализација 
и завршетак 

пројеката побољшаће 
пословање 

железничких 
друштава

Почетком фебру-
ара у станици 
Шид догодио 

се инциденат, који су 
изазвали мигранти у поку-
шају дап о сваку цену пређу 
границу између Србије и Хр-
ватске. Група од петоро нее-
видентираних миграната је 
након доласка у Шид изазва-
ла несрећу у којом пуким слу-
чајем није било мртвих. 

Празна вагон цистерна која 
се враћала из Панчева за бел-
гијски град Антверпен пред-
стављала је ризичан избор да 
се та група миграната илегал-
но превезе до Хрватске. Ме-
ђутим, приликом пењања на 
вагон мигранти су се нашли 
на удару струјног лука, који 
је при том и запалио остатке 
опасних материја.  Сва четво-
рица су моментално попада-
ли на земљу задобивши при 
том тешке повреде и опекли-
не, док је пети, стицајем окол-
ности остао неповређен. 

Они су недуго затим меди-
цински збринути и одведени 
у болнице у Сремској Митро-
вици и Београду. Због овог 
инцидента саобраћај у ста-
ници Шид био је у прекиду 
неколико сати. Због оваквих, 
али и многих других сличних 
случајева покренута је ини-

цијатива од радника же-
лезнице и општинске 
самоуправе да се у што 
краћем року направи 

заштитна ограда око целе 
станице, како мигранти више 
не би имали приступа ста-
ничним колосецима, нарочи-
то у теретном делу станице. 
Поред тога што угрожавају 
своју безбедност, мигран-
ти не бирају начин како да 
се убаце у неки од теретних 
вагона који иду у правцу Хр-
ватске. Пограничне службе 
до сада су успевале да све по-
кушаје илегалних прелазака 
осујете, мада су при том заи-
ста уложиле максималан на-
пор и имали велике проблем.

Председник општинског 
Савета за управљање мигра-
цијама у Шиду Ивица Јовић 
рекао је да су овакви пробле-
ми заиста велики не само за 
железничаре већ и за надле-
жне у локалној самоуправи. 
Добра ствар је да у околини 
Шида има неколико при-
хватних центара, у које се 
они одмах приликом дола-
ска упућују. Међутим, и даље 
је веома присутан проблем 
оних који одбијају одлазак у 
те центре и који покушавају 
да се на сваки начин докопају 
Хрватске.  Ј.В.

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ШИД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Студенти на стручној 
пракси

Топли оброк и регрес део основне зараде 

Универзитет у Београду - Центар за 
развој каријере у сарадњи са Мини-
старством грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре упутио је отворени 
позив студентима Грађевинског, Са-
обраћајног, Машинског, Електротех-
ничког, Технолошко - металуршког, 
Архитектонског, Рударско - геолошког, 
ФОН-а, Правног, Математичког, Фи-
зичког, Биолошког, Економског, Фи-
лолошког и Факултета безбедности за 
обављање праксе у секторима и орга-
нима Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, јавним 
предузећима и стручним установама 
и агенцијама из ресора министарства. 
У другом циклусу (март - јун 2017.) пла-
нирана је реализација праксе за укуп-
но 141 студента. Као и у првом циклусу, 
највише места отворено је за студенте 
техничких факултета Универзитета у 
Београду (највише за студенте Грађе-
винског и Саобраћајног факултета), а 
међу институцијама које су отвориле 
највећи број места налазе се "Желе-
знице Србије", АирСЕРБИА као и секто-
ри и органи Министарства. 
Пријављивање за други циклус струч-
не праксе трајало је до 15. фебруара 
2017.године. Студенти који буду ода-
брани за обављање праксе у првом 
циклусу, моћи ће да обаве праксу 
током периода од 1. марта. до 1. јуна 
2017. године. Трајање праксе биће де-
финисано за сваког студента у складу 
са захтевима одговарајућег студијског 
програма и у договору са супервизо-
рима праксе из предузећа и установа 
које учествују у програму. 
Стручна пракса у области грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре ре-
ализује се на основу потписаног прото-
кола о сарадњи између Универзитета у 
Београду и Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и 
реализује се у три циклуса током којих 
је предвиђено да праксу обави укупно 
412 студената. 
Студенте на стручну праксу у другом 
циклусу примаће, поред осталих и 
Железнице Србије, Дирекција за же-
лезнице и Саобраћајни институт ЦИП.

ПОВРЕЂЕНИ МИГРАНТИ

Железничка станица Шид

ОДГОВОРНОШЋУ
УБРЗАТИ КРЕДИТЕ

ПИСМО МИНИСТАРКЕ ЗОРАНЕ МИХАЈЛОВИЋ
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КОМПАНИЈА „АТМ БГ“ АНГАЖОВАНА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ДЕОНИЦЕ БАРСКЕ ПРУГЕ РЕСНИК – ВАЉЕВО, ИЗ РУСКОГ КРЕДИТА

Само два месеца по от-
почињању радова на 
реконструкцији бар-

ске пруге, 15. јула прошле го-
дине, у посао се укључила и ре-
номирана домаћа фирма „АТМ 
БГ“, једно од најквалитетнијих 
домаћих предузећа у опера-
тивно - кадровском смислу 
када су у питању интервенције 
на контактним мрежама на-
ших железничких коридора.
Мада је концепцијски било за-
мишљено да београдски „АТМ 
БГ“ на терен изађе тек када сви 
грађевински захвати на доњем 
колосечном строју буду окон-
чани, у конкретном случају 
остварује се потпуно другачија 
методологија рада. Чим су не-
имари на барској прузи мало 
поодмакли, на „сцену“ су од-
мах ускочили и радници АТМ-
-а. Они од 1. децембра прошле 
године користе апсолутно сва-
ки моменат да на привремено 
ослобођеним градилиштима 
одраде све што је у њиховој 
надлежности, строго пошту-
јући тзв. радне свеске, којима 
је предвиђена етапна замена 
контактне мреже на читавој 
траси барског колосека.

Након комплетне обнове 
„високог напона“ на 5, 6, 7 и 
8. колосеку у угљари Вреоци 
прешло се најпре у Лазаревац 
а затим и у Лајковац. Са првим 
хладнијим данима прошле го-
дине стручњаци АТМ-а, анга-
жовани су у пуном капацитету 
на пружној деоници Ресник 
– Бела Река, где је демонтира-
на стара и инсталирана нова 
високонапонска мрежа. Од-
мах по монтирању нових еле-
мената пуштала би се струја и 
моментално активирала сани-
рана деоница, каже Mиодраг 
Петровић, председник компа-
није „АТМ БГ“.

Према његовим речима, 
контактна мрежа је на отво-
реној прузи за сада развучена 
на потезу Ресник – тунел Бела 
Река. У самом тунелу само је 
демонтирана опрема и тамо се 
неће интервенисати вероватно 
до средине маја месеца када 
је планиран завршетак ком-
плетне грађевинске санације 
на овој, 3.912 метара дугачкој 

подземној траси. Опрема је та-
кође демонтирана и на изласку 
из тунела па све до Вреоца, али 
је у међувремену нова контакт-
на мрежа инсталирана кроз  
станице Велики Борак и Сте-
појевац. 

-Као подизвођач „РЖД Ин-
тернешнл“, предузеће „АТМ 
БГ“ је ангажовано на обнови 

„мреже“ дуж читавог дела 
барске пруге у реконструк-
цији, што је прилично за-
хтеван подухват будући да је 
неопходно заменити скоро 
120 километара контактног 
проводника. За поменуту опе-
рацију на располагању су нам 
два радна воза, три дрезине 
и тридесетак радника који су 

свакодневно на терену, с тим 
што се, у зависности од обима 
посла, повремено ангажује и 
додатних двадесетак људи, - 
објашњава Миодраг Петровић.

Демонтирана опрема са бар-
ске пруге током децембра 2016. 
године пребачена је у желе-
зничко складиште Ваљево, 
што је у габариту материјал од 

преко 30 тона. Имајући у виду 
да је магацински простор у гра-
ду на Колубари максимално 
искоришћен, нових 15 тона де-
монтиране робе током јануара 
већ је транспортовано у Чачак.

- Ми имамо заиста интен-
зивну комуникацију и од-
личну сарадњу како са „РЖД 
Интернешнл“ као извођачем 
радова и српским железни-
цама, тако и са осталим под-
извођачима ангажованим на 
реконструкцији барске пру-
ге. Посао мора да тече беспре-
корно, -  каже генерални ди-
ректор ове компаније Милан 
Петровић.

Према његовим речима, 
„АТМ БГ“ у Ваљеву је био ан-
гажован од 20. фебруара ове 
године. Демонтирана је кон-
тактна мрежа на другом ко-
лосеку, а потом монтирана 
нова на првом и другом. Након 
тога почетком марта рађени 
су колосеци 1а, 2а и 5, а затим 
се прелази у Дивце и Словац, 
како би се коначно завршили 
колосеци 1 и 2 у поменутим 
станицама. 

Суштина је да се током на-
редна три до четири месеца 
комплетира контактна мрежа 
на свим пролазним колосеци-
ма од Ресника до Ваљева, чиме 
би се до почетка летње сезоне 
оспособио један саобраћајни 
коридор.

 На отвореној прузи ће се ра-
дити након летње сезоне, када 
ће се и дефинитивно напасти 
потез од Вреоца до Ваљева. 

Циљ је али и задати рок да 
се све заврши до половине но-
вембра, када је крајњи датум 
завршетка свих радова на об-
нови барске пруге од Ресника 
до Ваљева. 

-Укупна сума за комплетну 
реконструкцију деонице од 
Ресника до Ваљева је око 80 
милиона долара, од чега сана-
ција контактне мреже на 77.8 
километара барског колосека 
кошта 1,8 милиона америчких 
долара што је и вредност ра-
дова које изводи београдски 
„АТМ БГ“, закључио је на крају 
Миодраг Петровић, председ-
ник компаније „АТМ БГ“.
 АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

УСПЕШНА ДЕЦЕНИЈА
Фирма „АТМ БГ“  настала је 1991. године издвајањем из некадашње матичне фирме АТМ Загреб.  Од 2008. 

године „АТМ БГ” је самостална специјализована приватна фирма, која је тада имала само једног запосленог, 
да би их данас било 60. „АТМ БГ” је данас специјализовано инжењеринг предузеће за производњу, пројекто-
вање, монтажу, испитивање, пуштање у рад и сервисирање опреме за контактну мрезу, енергетику, аутома-
тизацију и технику мерења, - прича о десетогодишњем развоју и успешном раду компаније њен председник 
Миодраг Петровић.

Према његовим речима, фирма поседује лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје 
Министарство надлезно за послове грађевинарства или надлезни орган аутономне покрајине. 

-Поред већег броја теретних возила И механизације неопходне за извршење свих радова делатности фирме, 
компанија има и три моторне дрезине, два радна воза са радним платформама и четири плато вагона типа У. 
Пословним капацитетима и техницким могуцностима компанија мозе да буде успесна у изградњи, рекон-
струкцији и одржавању свих објеката контактне мреже и свих енергетских објеката, - каже даље први човек 
компаније.

Поред реконструкције деонице барске пруге између Ресника и Ваљева, која се финансира из руског креди-
та, компанија “АТМ БГ” је до сада била ангажована и на другим железничким пројектима, и то: прва фаза 
изградње железничке станице Београд Центар у Прокопу, затим  изградња другог железничког колосека на 
панчевачкој прузи из руског кредита, реконструкција и модернизација пруге Гиље-Ћуприја-Параћин, радови 
на релокацији железничке контактне мреже код Моста на Ади, у железничкој станици “Вуков споменик”, а 
испоручивана је и опрема за контактну мрежу и за ЕВП Наумовићево. 

 Биће обновљено близу 120 килиметара 
контактне мреже  Радови током зиме нису 
престајали  Крајем фебруара замена 
контактне мреже у Ваљеву  Вреност 
радова око 1,8 милиона долара

ИНТЕНЗИВНА ЗАМЕНА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ
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Пре неколико  година 
Институт „Михајло 
Пупин“ окупио је же-

лезничке стручњаке и ин-
жењере са новим идејама и 
пројектима, успешно покре-
нувши нов железнички про-
грам.  Данас је на овом про-
граму ангажовано преко сто 
инжењера, стручњака и  коо-
пераната, а Институт „Михај-
ло Пупин“ је постао страте-
шки партнер међународним 
компанијима „Алстом“ и 
''Бомбардје'' на пројектима 
у Србији. Железнички про-
грам Института „Михајло 
Пупин“ чине сигурносни уре-
ђаји и услуге врхунског ква-
литета. Реч је о решењима и 
производима који доприносе 
безбедности и сигурности 
функционисања железнич-
ког саобраћаја, а истовремено 
омогућавају железничким 
оператерима да остваре зна-
чајне уштеде  код  имплемен-
тације и одржавања, - каже 
Љубомир Бечејац, директор 
железничког програма у Ин-
ституту „Михајло Пупин“.

-Најзначајнији железнички 
програми у којима учествује 
Институт „Михајло Пупин“ су 
пројекти модернизације срп-
ских железница из руског др-
жавног кредита, где је носилац 
посла била руска компанија 
„РЖД Интернешнл“. Институт 
„Михајло Пупин“ био је носи-
лац читавог пројекта модерни-
зације сигнално-сигурносних 
и телекомуникационих уређа-
ја на 15 километара дугој прузи 
Панчевачки мост – Панчево 
Главна станица, која је током 
фебруара ове године  завршена 
и пуштена у пробни рад. Након 
што смо у августу 2014. године 
потписали конзорциони уго-
вор са међународном компа-
нијом „Алстом“ за модерниза-
цију панчевачке пруге, радове 
смо започели у септембру 2014. 
године, а успешно смо их завр-
шили у децембру 2016. године.  
Удео Института „Михајло Пу-
пин“ у целокупном пројекту 
је био 11 милиона долара, а тај 
посао представљао је круну до-

садашњег успешног развоја и 
рада железничког програма у 
Институту „Михајло Пупин“, - 
објашњава Бечејац.

Пројекат модернизације 
пруге обухвата реконструк-
цију постојећег и изградњу и 
електрификацију новог, дру-
гог колосека, као и уређење 
целокупне железничке ин-
фраструктуре на овој деоници, 
уз повећање безбедности сао-
браћаја, пропусне моћи пруге 
и брзине возова на 120 км/сат.

-Институт „Михајло Пупин“ 
је на овој деоници успешно ре-
ализовао постављање нове, 
савремене електротехничке, 
сигнално-сигурносне и теле-
комуникационе опреме, што 
је обухватало и демонтажу 
старих уређаја, затим испору-
ку, уградњу и тестирање нове 
опреме, као и обуку железни-
чара за руковање савременим 

уређајима. Између станица 
Панчевачки мост и Панчево 
Главна Институт је од своје 
опреме испоручио и уградио 
бројачe осовина са 460 сензо-
рa точка, 3 ММI сигурносна 
командно-контролна уређа-
ја, 450 ЛЕД модула и кући-
шта за сигнале, маневарске и 
граничне колосечне сигнале, 
као и 46 индикатора правца 
и брзине у ЛЕД технологији 
за релејне и електронске по-
ставнице. Бројачи осовина и 
ЛЕД сигнали, као најзначај-
нији производи железничког 
програма Института „Михај-
ло Пупин“, развијени су пре 
више година, да би своју пуну 
примену и функцију добили 
приликом модернизације ове 
пруге, - каже Бечејац.

Институт је шест путних пре-
лаза на овој деоници опремио са 
60 двоструких детектора (сензо-

Институт 
Институт „Михајло Пупин“ од свог оснивања 1946. године бави се 

примењеним истраживањима у веома широкој области електротех-
нике. Данас је Институт највећа, најстарија и једна од најзначајнијих 
научно-истраживачких  институција у информационим и комуникаци-
оним технологијама у југоисточној Европи.

Институт „Михајло Пупин“ остварује на домаћем и иностраном 
тржишту годишњи промет од око 20 милиона евра, од чега више од 
90 одсто кроз трансфер иновативних технологија, производа и услуга 
првенствено намењених индустрији и јавном сектору.

У протеклих седам деценија Институт је сарађивао са великим бро-
јем водећих светских компанија, али и универзитета, а својим науч-
ним истраживањима, развојем и програмима присутан је у великом 
броју држава Европе, Америке и Африке.

 Ангажовано преко сто стручњака и бројни домаћи 
кооперанти  Стратешко партнерство са „Алстомом“ и 
„Бомбардјеом“  Посао на панчевачкој прузи вредан 
11 милиона долара, финансиран из руског кредита

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРОГРАМ У ИНСТИТУТУ „МИХАЈЛО ПУПИН“

МОДЕРНИЗОВАЛИ СИГНАЛНО-СИГУРНОСНЕ УРЕЂАЈЕ
И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ НА ПАНЧЕВАЧКОЈ ПРУЗИ

ра) точка у функцији укључно-
-искључних тачака, које такође 
самостално производи. 

Бечејац наглашава да је Ин-
ститут „Михајло Пупин“ у са-
радњи са већим бројем коо-
пераната из Србије, произвео, 
технолошки примио и инстали-
рао и део пратеће железничке 
опреме, као што су: телекому-
никациони диспечерски уре-
ђаји, напојни уређаји, батерије, 
скретничке справе и бализе. 

-За крајњег корисника у Ср-
бији је веома значајно што је 
целокупна опрема коришће-

на за модернизацију електро-
техничких и телекомуника-
ционих уређаја произведена у 
нашој земљи. Сви производи 
железничког програма Ин-
ститута су прошли додатне 
пробе и тестирања компани-
је „Алстом“ у Болоњи, Ита-
лија, чиме је потврђено да у 
потпуности испуњавају нај-
строжије европске захтеве и 
стандарде, - поручио је на кра-
ју Љубомир Бечејац, директор 
железничког програма у Ин-
ституту „Михајло Пупин“.

НЕНАД СТАНИСАВЉЕВИЋ

Железнички производи
Најважнији производи намењени железници, чију производњу је осво-

јио, развио и тестирао Институт „Михајло Пупин“ су: бројач осовина БРОС, 
универзални тачкасти детектор УТД, ЛЕД сигнал за железницу LL-000, ЛЕД 
индикатор сигнала и ММI 10 – сигурносни HMI (Human Machine Interface).

-Бројач осовина (БРОС) је уређај који се користи за контролу заузетости 
железничких одсека. Уређај се поставља у стандардни деветнаестоинчни 
рек висине 3 У, који се монтира унутар релејне просторије железничке ста-
нице, аутоматског пружног блока или путног прелаза. Овај уређај може да 
обезбеди излазе за осам пружних одсека са дванаест директно повезаних 
сензорских парова. Зато је бројач осовина савршено погодан за употребу 
унутар система станичне поставницe. Овим производом се Институт „Ми-
хајло Пупин“ нарочито поноси, јер га израђује само пар компанија у свету.

Универзални тачкасти детектор (УТД) је уређај који се користи за поу-
здану и прецизну детекцију точка шинског возила. Уређај је направљен 
тако да омогућава једноставну монтажу и лако одржавање. Може да 
ради паралелно са другим пружним уређајима, што омогућава једно-
ставну модернизацију инфраструктуре кроз редовно одржавање. Уређај 
може бити инсталиран као детектор наиласка воза на путним прелазима  
или интегрисан у систем станичног или међустаничног бројача осовина, 
чиме се смањују целокупни трошкови модернизације система за упра-
вљање пружним одсецима.

Железнички ЛЕД сигнал је један од најважнијих железничких производа 
развијен у Институту “Михајло Пупин”, са циљем да се у релејним станицама 
класични железнички сигнали са сијалицама замењују ЛЕД давачима, како 
би се смањила потрошња електричне енергије и трошкови одржавања. 
Железнички ЛЕД сигнал  омогућава потпуну компатибилност са интерфејсом 
сијалица, тј. дневни и ноћни режим рада и треперење, као и сталну контро-
лу помоћног влакна на црвеном појму. Стручњаци Института су освојили 
производњу ЛЕД сигнала компатибилну са старом релејном сигналном СпДрС 
технологијом, што је редак производ у свету. Када се користи на уређају Сп-
ДрС-64, ЛЕД сигнал не захтева никакве модификације на систему поставнице, 
осим замене лежишта сијалице са ЛЕД сигналом или само замене сијалице са 
електронским ЛЕД модулом. Више од 200 комада ЛЕД сигнала инсталирано 
је на железничкој деоници Панчевачки мост – Панчево Главна станица. Разви-
јена је и верзија ЛЕД сигнала за електронске поставнице, па их је више од 250 
комада инсталирано у железничкој станици Панчево Главна.

Железнички ЛЕД индикаторски сигнал  је развијен у ЛЕД технологији како 
би обезбедио алфанумеричке знакове и симболичке цртеже, као додатак 
главним железничким сигналима, а може  се користити и за сигнализацију 
у подземној железници и у трамвајском саобраћају. ЛЕД индикаторски сиг-
нали, својим модуларним и  флексибилним дизајном омогућавају такође 
компатибилност са релејним и електронским поставницама. 

ММI 10 је сигурносни железнички командно-контролни уређај за упра-
вљање, надзор и контролу  једног или више железничких сигурносних 
уређаја. Овај уређај пружа графичку визуелизацију, како би железнички 
стандарди били у складу са корисничким интерфејсом, а да се у исто 
време могу користити сигурно и једноставно. Уређај може да се поде-
шава у складу са корисничким захтевима и доступан је на различитим 
језицима. Може му се даљински приступати преко модема, а прилаго-
ђен је управљању и у релејним станичним поставницама.

мр Љубомир Бечејац,
директор железничког програма
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10,5
милиона долара 
је вредност радова 
на модернизацији 
пруге Врањска 
Бања - Ристовац

Путнички вагон у Главној железничкој станици 
Београд, недалеко од моста Газела,  изгорео 
је у пожару 17. фебруара у вечерњим сатима. 
Повређених није било, а двадесетак ватрогасаца 
брзо је успело да угаси пожар. Због пожара је био 
искључен напон на железничкој мрежи, а узрок ће 
бити познат након истраге.

ИЗГОРЕО ВАГОН

И
ЗЈ
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А 
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Измештање из центра Смедерева 
индустријског колосека, којим се 
обавља железнички транспорт 
за Железару, према најавама 
градских челника, требало би ко-
начно у овој години да започне. 
Овај капитални инфраструктурни 

пројекат вредан 20 милиона евра 
омогућиће излазак града на Ду-
нав и отварање Тврђаве за тури-
стички развој. За реализацију су 
потребне три године и изградња 
новог колосека од 5,3 километара 
у Индустријској зони.

ИЗМЕШТАЊЕ ПРУГЕ

Милутин
Фолић 
ГРАДСКИ АРХИТЕКТА

Ускоро ће бити измештен 
превоз опасних терета 
железницом  
из центра 
Београда, испод 
Калемегдана

МАШИНОВОЂА ЉИЉАНА ЗАРИЋ (СРБИЈА КАРГО)

Машиновођа Љиљана 
Зарић најискуснија је 
међу четири припадни-

це нежнијег пола које управљају 
локомотивама у српским желе-
зница. Ова црвенокоса дама из-
разито зелених очију, негованих 
руку и дугим прстима пијани-
стикиње, пуних 20 година упра-
вља челичним композицијама. 

-Када бих била у прилици да 
поново бирам свој животни 
позив, изабрала бих опет исто. 
Остварила сам свој животни 
сан и никада се нисам због тога 
покајала, каже за „Пругу“ ма-
шиновођа у „Србија Каргу“ Љи-
љана Зарић из Београда. 

Живот поред пруге 
одредио професију

-Пут до остварења мојих снова 
није био ни мало лак. Када вра-
тим време уназад, увек се сетим 
мудре изреке која ми је до сада 
много пута у животу помогла: 
„Не постоје неосвојиве 
трврђаве, већ само 
лоши освајачи. Мој 
животни пут одре-
дило је одраста-
ње поред пруге у 
железничкој по-
родици, поред оца 
Славољуба Милен-
ковића, отправника 
возова који је имао нај-
више разумевања за моју про-
фесију. Сестра Биљана и ја, све 
до поласка у школу, детињсво 
смо проводиле играјући се у кру-
гу станице Корман, близу Алек-

синца, где смо живели. Возови 
су нас будили и успављивали. 
Отац је много волео свој посао, 
униформу више од свега. Данас, 
када он више није међу нама, 
црвене шапке из његовог орма-
на буде у мени велику сету и се-
ћање на дане када смо сестра и ја 
упијале сваку реч из прича при-
ликом дружења железничких 
породица. Све је то подстицало 
нашу жељу да упишемо желе-
зничку школу и постанемо ње-
гове наследнице. Снови су нам 
се остварили, Биљана је поста-
ла отправник возова, а ја маши-
новођа. Упоредо са гимназијом 
и средњом музичком школом 
(одсек клавир), похађала сам 
и Средњу железничку школу, 
смер за машиновође. Моје шко-
ловање није било ни мало лако. 
Током похађања четврте године 
десила се инфлација, плата мог 
оца није била довољна за шко-
ловање два ђака. Тада сам била 

принуђена да  радим како 
бих себи омогућила за-

вршетак школовања. 
Било је тешко, али је 
вредело. Након сте-
чене три дипломе, 
диполому из Желе-

зничке школе ста-
вила сам у најлепши 

рам.  Након пет година 
рада као музички уред-

ник у Алексинцу, 1997. године 
примљена сам на железницу на 
посао машиновође београдске 
Вуче возова. Мојој срећи није 
било краја, јер је то био мој нај-

већи животни 
циљ. Коначно 
сам остварила 
свој сан и села за 
управљачницу 
челичне ком-
позиције тешке 
преко хиљаду 
тона. То је осе-
ћај који се речима 
тешко може описа-
ти. Никада до тада се 
нисам осећала тако важном и 
моћном, чинило ми се да је цео 
свет мој. Али, одмах сам схвати-
ла да није исто као када сам све 
то посматрала са стране. Тада 
одговорност падне на вас и схва-
тите  сву озбиљност посла, обја-
шњава наша саговорница. 

Безбедност на првом месту
-Посао машиновође је зани-

мљив, али врло одговоран и 
захтева максималну концен-
тацију. Зато све бриге и про-
блеме остављам за собом када 
уђем у локомотиву. Безбедност 
превоза путника, робе и свих 
учесника у саобраћају је увек 
на првом месту. Машиново-
ђа мора увек бити одморан и 
сконцентрисан како би испу-
нио овај основни задатак. Није 
увек лако ускладити приватне 
обавезе и посао и зато је вео-
ма важна подршка породице 
и околине. Са тугом у срцу, 
али увек се радо сећам трену-
така када сам пролазила кроз 
станицу Алексинац док је мој 
отац био жив. Тада ми је он 

као отправник давао знак 
лопарићем док сам туда 

пролазила управљају-
ћи возом. Поносна сам 
и када видим мешта-
не поред пруге који 
ме поздрављају. Пуно 

пута се дешавало да 
ми продавци цвећа који 

путују возом по-
клоне букет. За 
све ове године 

рада имала сам 
пуно среће на 
прузи, никада 
нисам имала 
већих непри-

јатности. Памтим 
и дане за време 

бомбардовања наше 
земље када сам редов-

но обављала дужност као и све 
моје колеге, упркос свим опа-
сностима. Специфичност на-
шег занимања је и у томе што 
никада не можемо у потпуно-
сти планирати своје приватне 
обавезе. Увек морамо бити на 
располагању када служба то 
захтева, истиче Љиљана и до-
даје да од предпостављених има 
разумевање, а са колегама увек 
коректан однос. 

Локомотива - моја друга кућа
-Изнад свега ценим и пошту-

јем свој посао, јер од њега жи-
вим. Ни један посао који се ради 
одговорно није лак, али бих пре-
поручила свим младим девојка-
ма које воле изазов да се окушају 
као машиновође. Иако сам у ме-
ђувремену завршила факултет, 
још увек не помишљам да ме-
њам радно место. Локомотива 
је моја друга кућа и за сада нема 
тог посла за који бих се мењала, 
наглашава Зарић.

Љиљана каже да срећа нема 
цену и да се за њу вреди борити. 
Поносна је  мајка петнаестого-
дишњег сина Бориса, одличног 
ученика Средње медицинске 
школе у Београду. Станују као 
подстанари, али, како она каже, 
труди се да му пружи што више 
и да му ништа не недостаје. Бо-
рис је, такође, завршио музичку 
школу и свира кларинет. 

ТАТЈАНА МЛАДЕНОВИЋ

Музика је лек за душу
Музика је Љиљанина велика љубав још од раног детињства,  када је 

почела да свира клавир. Сваки њен дан почиње и завршава се са музиком. 
Након напорног рада на локомотиви и свих стресова које овај посао са собом 
носи, опуштање уз звуке њеног омиљеног инстурмента увек јој добро дође.

-Музика је лек за душу и моја велика инспирација за испуњење животних 
циљева, каже Љиљана.

У ЛОКОМОТИВИ
ПИЈАНИСТКИЊА

Ж
ЕЛЕЗНИЧАРКА

НАЈ
ШАРМАНТНИЈА

 Љиљана Зорић је необична жена која је 
спојила наизглед неспојиво - свирање 
клавира и управљање возом  Њена друга 
кућа је локомотива коју не би мењала 

Почетком текуће школске 
године (2016/17), у висо-
ким школама Русије упи-

сано је троје студената из Србије, 
чиме је и практично 
почела реализација 
Меморандума о стра-
тешком партнерству 
компаније "Инфра-
структура железни-
це Србије“ и  "РЖД 
И н т е р н е ш е н е л ", 
потписаног 18. авгу-
ста прошле године. Ме-
морандумом је омогућено 
српским матурантима да стекну 
високо професионално образо-
вање из различитих области же-
лезничке струке у водећим висо-
ко школским установама Русије. 

Милош Којић је као канди-
дат Руског дома у Београду пре-
дложен „РЖД Интернешенел“ 
и од 21. септембра 2016. године 
похађа курс руског језика, који 
траје до половине јуна ове го-
дине. Осим њега, на школова-
њу у Москви су и Анђела Масал 
и Андрија Грујић. Искористи-
ли смо Којићев  боравак у Ср-
бији за време зимског распуста 
и разговарали о његовим ути-
сцима са школовања у Русији. 

-Русија је прелепа земља са 
врло љубазним народом. Оду-
шевљен сам и презадовољан 
њиховим односом и одговор-
ношћу према раду. Посебно 
сам импресиониран функци-
онисањем њихове железнице 
и односом државе према желе-
зници, јер она има велики зна-
чај за ову велику и пространу 
земљу, истакао је Којић своје 
утиске на почетку разговора. 

Он наводи да ће се након завр-
шеног курса руског језика, према 
плану школовања, вратити у Ср-
бију, где ће за време лета обављати 
праксу на неком од градилишта 
Руских државних железница. По-
том се септембра поново враћа у 
Русију, у Хабаровск, граду на реци 
Амур, који се налази 20-ак киломе-
тара од кинеске границе, а удаљен 
је око 800 км од Владивостока. 

-У овом граду је јака високо 
школска установа, у којој наста-
ву прате полазници из разних 
земаља. Ту има свега и ја сам 
презадовољан условима шко-
ловања и живота. Руска држав-
на железница, иначе, припрема 
стручне кадрове, финансира 
њихово школовање, али их уго-
вором обавезује да једно вре-

ме раде за њу након завршеног 
школовања. Настојим да по-
стигнем што бољи успех и већ 
сам положио све испите које сам 
имао у првом семестру. Сада со-
лидно владам и говорим руским 
језиком и надам се да су профе-
сори задовољни мојим учинком. 
Додуше, самоиницијативно сам 
почео да учим руски језик у Ср-
бији и то ми је много помогло на 
курсу. Школовање овде траје пет 
година, не рачунајући курс јези-
ка, наводи Којић и истиче да су 
Руси испоштовали све оно што је 
договорено, па и више од тога. 

Наш саговорник истиче да 
је приликом боравка у Русији 
упознао много стручних и врло 
вредних људи и да му то иску-
ство много значи. Укључио се у 
многе активности, али посебно 
му је драго што је учествовао у 
припреми изложбе „Путин – 
универзум“ поводом рођенда-
на руског председника. 

-Најпре смо изложбу органи-
зовали у Москви, а потом и у 
Лондону. Пропратили су је сви 
већи светски медији и ја сам 
одушевљен, каже Којић. Он на-
води да је први пут био у Русији 
2014. године за време параде у 
Москви и, како каже, тада се за-
љубио у ову земљу. - Како вре-
ме  пролази, ја више упознајем 
људе и стичем утисак да они, 
због улоге коју железница има, 
пругу доживљавају као „пругу 
живота“- наглашава Којић. 

Пре одласка у Русију Милош 
Којић је завршио Спортску гим-
назију у Београду, а потом уписао 
Међународну политику и завр-
шио две године. Онда је почео да 

ради како би олакшао својим ро-
дитељима. Током рада упознао 
је неке Русе, са којима се сприја-
тељио. Потом је одлучио да про-
мени професију. Ускоро треба да 
буде кум на венчању једног ње-
говог пријатеља из Русије. Како 
каже, за њега ће то бити велика 
част, јер свако се не зове за кума. 

Са колегиницом Анђелом и 
колегом Андријом се повреме-
но чују, а верује да ће наредне 
школске године бити више 
студената из Србије, јер Русија 
пружа све услове и могућности 
да постану добри стручњаци.      

Да подсетимо, у оквиру реа-
лизације Меморандума, кан-
дидатима ће бити обезбеђено 
бесплатно школовање, боравак 
у студентском дому и исплата 
стипендије. "РЖД Интернеше-
нел"  је спреман да пружи по-
дршку како би српски студенти 
учили руски језик, како би им се 
купиле авионске карте и обез-
бедило здравствено осигурање.

За извођење читавог спектра 
радова на изградњи и одржа-
вању железничке инфраструк-
туре, посебно у оквиру пројекта 
модернизације који се финан-
сира из руског кредита, српској 
страни су потребни радници 
адекватно обучени  с обзиром на 
савремене захтеве, који се поста-
вљају за квалификације струч-
њака. Стицање профилисаног 
образовања у Русији дозволиће 
студентима да раде у сфери же-
лезничког саобраћаја и изград-
ње, а српске железнице добиће 
високо квалификоване струч-
њаке међународног нивоа.

ЂУРА ЛАЗИЋ

МИЛОШ КОЈИЋ, СТУДЕНТ НА ШКОЛОВАЊУ У РУСИЈИ

Довољно квота
Уз подршку "РЖД Интернешенел" за грађане Србије у 

школској години 2017/2018. биће додељено довољно квота, 
а први заменик директора „РЖД Интернешенел“  у Републици 

Србији, Мансурбек Султанов, рекао је да та компанија очекује да 
ће српска страна искористити достављене квоте у складу са "мапом пута" 
школовања, која предвиђа комплекс активности за слање српских државља-
на на обуку у железничке високошколске установе Руске Федерације и након 
тога њихово запошљавање у "Инфраструктури железнице Србије" а.д.

Ж

ЕЛЕЗНИЧАР

НАЈ
СТУДЕНТ

 

ОДУШЕВЉЕН РУСКИМ
ЖЕЛЕЗНИЦАМА

ЈЕЛЕНКО СТЕВАНОВИЋ, МАШИНОВОЂА

УМЕСТО СТРАХА

ПОНОС
Ж

ЕЛЕЗНИЧАР

НАЈ
ХРАБРИЈИ

 Нисам се уплашио од 
миниране пруге и хапшења 
- прича машиновођа воза 
који је из Београда кренуо 
за Косовску Митровицу, али 
је заустављен у Рашкој

Нити сам 
се упла-
ш и о , 

нити преиспи-
тивао, нити од 
чега страхујем. 
Чак и када су до 
нас стизале инфор-
мације да је пруга 
минирана и да ће нас 
на граничном прелазу све 
похапсити, био сам спреман 
да наставим да возим.  Зашто 
бих био ухапшен само зато 
што сам машиновођа воза 
који је на прузи Београд – Ко-
совска Митровица? Лично 
сам поносан што сам у овом 
возу био за командама. Ја 
овом трасом пролазим годи-
нама и никаквих проблема 
нисам имао.  Ако је проблем 
што сам сео за команде воза 
који носи поруку да је „Косо-
во Србија“ преведену на више 
светских језика, и на то сам 
поносан.

Овако прича машиновођа Је-
ленко Стевановић, који је 14. 
јануара управљао путничком 
композицијом из правца Бео-
града за Косовску Митровицу.  
Воз је заустављен у Рашкој, а 
док се чекало хоће ли путничка 
композиција наставити даље 
пут Косовске Митровице или 
се вратити за Београд, преми-
јер Србије Александар Вучић 
је на конференцији за медије 
саопштио да је било планира-
но да приштинске специјалне 
јединице ухапсе машиновођу 
Јеленка Стевановића, чим воз 
пређе на територију Космета. 
Бројни новинари који су се на-
лазили у возу у Рашкој, одмах 
након што је премијер саоп-

штио ту ин-
ф орм а ц и ј у, 
„ с а л е т е л и “ 
су Јеленка са 
питањима.

-Не умем, 
не могу и не же-

лим да објашња-
вам да сам управо 

ја означен као мета, 
због које је стао воз у Ра-

шкој. Ја само радим свој по-
сао. Како може да буде крив 
човек који само ради свој по-
сао и њиме храни породицу. 
То је неприхватљиво. А, ми-
нирати пругу у 21. веку у Евро-
пи је катастрофа - прича овај 
четрдесетседмогодишњи ма-
шиновођа из Ушћа, запослен у 
„Србија Возу“, који већ 27 годи-
на ради овај посао.

Према његовим речима, био 
је најсрећнији човек на свету 
када је сазнао да ће управља-
ти возом који после 18 година 
креће из Београда у Косовску 
Митровицу. Међутим, његова 
срећа је кратко трајала...

- После два сата стајања у 
Рашкој јавили су 
да се враћамо 
за Београд и у 
том тренут-
ку моја туга 
није имала 
грани-
цу. Пре 
свега, због 
путника 
који су се 
толико 
радо-
вали 
због 
обнављања 
ове линије. 

Велику тугу путника, бар 
на трен, ублажили су мом-
ци из културно-уметничког 
друштва, који су са тробојком 
ушли у воз, заиграли и запе-
вали српске песме - присећа 
се Стевановић.

- Мени је примарна безбед-
ност путника, а струком сам 
овладао тако да могу да упра-
вљам не само овим возом, већ 
сам другим локомотивама 
управљао и у тешким ситу-
ацијама - каже Јеленко, и на-
ставља:

- Жалим што нисам стигао 
до циља због срамних посту-
пака приштинских власти, 
али ме није брига за њихове 
мине и претње и опет ћу се пр-
вом приликом возом запути-
ти за Косово. Овај воз упркос 
свему довешћу до Косовске 
Митровице. Можда то неће 
бити сутра или пшрекосутра, 
али биће ускоро. Довешћу 
композицију у станицу Ко-
совска Митровица на радост 
свих Срба који живе на северу 

наше јужне покрајине - на-
глашава Стевановић.

Српски воз којим је управљао Јеленко Стефановић

Локомотива
 је моја друга 

кућа и за сада 

нема тог посла за 

који бих се 
мењала
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Бојан 
Чучковић

ДОКТОР

ВИРУСИ КОЈИ „ОБАРАЈУ” ОБОЛЕЛЕ

ВИ ПИТАТЕ - ЛЕКАРИ ОДГОВАРАЈУ

Према упозорењу лекара и епиде-
мијолога, Србијом харају три опасна 
вируса Хонгконшки грип, стомачни 
норовирус, а последњих дана забе-
лежен је и повећан број оболелих 
од мононуклеозе.

Лекари истичу да су чекаонице 
препуне, а школе и вртићи готово по-
лупразни, јер се ови вируси најбрже 
шире међу децом. Поред малишана 
на удару су и људи са слабијим имуни-
тетом, труднице, као и старије особе. 

- Нови облик грипа изазива изу-
зетно високу температуру, у неким 
случајевима и до 40 степени Цел-
зијусових, а оболели кажу да су се 
током болести осећали "као да их 
је прегазио воз". Добра ствар је што 
грип пролази после највише недељу 
дана, под условом да се прележи у 
кревету. Симптоми мутираног Хонг-
коншког грипа су кашаљ, цурење 
из носа, болови у телу и грлу, тешка 
малаксалост, веома висока телесна 
температура, каже др Бојан Чучко-
вић, лекар опште праксе у Заводу за 
здравствену заштиту железничара 
Србије. Он додаје да највише ком-
пликација могу да имају труднице, 
хронични болесници и старији људи. 

Доктор Чучковић саветује да се не 
узимају антибиотици на своју руку, 
већ да се оболели посаветују са ле-
карима. 

- Уколико вас “закачи” грип, ни-
како немојте узимати јаке лекове. 
Довољне су топле пилеће супе, ча-
јеви, лимунаде, витамини, средства 
против прехладе, мировање, луфти-
рање просторија. Помоћ лекара за-
тражите само ако вам се јави висока 
телесна температура или вам се по-

горша стање, каже др Чучковић.
И број заражених стомачним но-

ровирусом је знатно повећан, каже 
наш саговорник. Ипак, неки паци-
јенти са лакшим симптомима не 
јављају се лекару, па се верује да је 
број заражених још већи.

- Код неких пацијената због јаког 
имунитета вируси се показују у бла-
жим облицима, па се они лече на сво-
ју руку. Међутим, код многих се јавља 
изузетно висока температура, малак-
салост, повраћање, дијареја, болови 
у телу... Норовирус се лако преноси, а 
и након излечења пацијент је још три 
дана заразан и може да га пренесе 
другима, упозорава др Чучковић.

Како објашњава он, мононукле-
оза  је вирусно обољење из групе 
херпес вируса, које се јавља током 
целе године. То је капљична инфек-
ц и ј а , а вирус се преноси орал-

ним путем, пљувачком, 
кашљем или кијањем. 
Нема сезонски карак-
тер, може се јавити у 

било ком годишњем 
добу, а и пад имуните-

та може да побољша 
шансу за обољењем. 
Уколико пацијенти 

имају тешке симптоме, 
обавезно треба да дођу на 

преглед, без обзира на гужве у 
чекаоницама.

 АИДА СТОЈКОВИЋ

Без вакцине
Против измењеног вируса 

грипа тренутно нема 
вакцине, нити било ког 
другог лека, а стручњаци 
тврде да се суочавамо са 
најтежом епидемијом грипа 
у последњих десет година и 
да ће она трајати све до краја 
фебруара.

Мутирани грип, због изузетно 
тешке клиничке слике, 
може бити кобан по животе 
хроничних болесника и да су 
на највећем удару они који 
имају проблема са срцем и 
плућима.

АКЦИЈА ЗАВОДА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”

ДИЈАБЕТЕСА
ПРЕВЕНЦИЈОМ ПРОТИВ

 Прегледано преко сто особа 
 Акција организована у сарадњи 
са Општином Савски венац 
 Одржано и саветовалиште о 
дијабетесу и здравој исхрани

Саветовалиште на тему 
„Превенција шећерне 
болести и гојазности 

спортом и здравом исхраном” 
одржано је у суботу 18 фебру-
ара у просторијима ДКЦ „Мај-
дан” у Београду. Организатор 
саветовалишта је била 
Општина Сав-
ски венац у са-
радњи са Дечјим 
културним цен-
тром  „Мајдан”  и 
Заводом за здрав-
ствену заштиту 
радника „Желе-
знице Србије”. 

Саветовалиште је 
било намењено гра-
ђанима свих доби, а ле-
кари Завода за здравствену 
заштиту радника „Железни-
це Србије” су одржали крат-
ка предавања о дијабетесу, 
здравој исхрани и превенци-
ји спортских повреда. Поред 
тога, сви суграђани су могли 
да обаве и бесплатне прегле-
де, и то мерење шећера у крви, 
крвног притиска, индекса те-
лесне масе, затим мерење те-
лесне тежине, пулсни оксио-
метар. Лекари Завода су уједно 
пружали и савете о правилној 
исхрани и физичким активно-
стима. Прегледу су се одазвали 
и запослени у локалној управи 
Општине Савски венац, међу 
којима је била и председница 
општине Ирена Вујовић. 

-Данашње саветовалиште 
је само једна у низу акција 
које је општина Савски ве-
нац покренула, са циљем да 
се скрене пажња на значај ре-
довних здравствених пре-
гледа, правилне исхране и 
спортских активности у 

п р е в е н ц и ј и 
бројних обо-

љења и уна-
пређењу општег 

здравственог ста-
ња свих београђана. 

Овом акцијом желимо да 
утичемо на подизање свести 
грађана о значају превенци-
је и контроле дијабетеса, као 
болести која може бити спре-
чена, а има разорне последи-
це уколико није контролиса-
на на време. Није довољно да 
суграђанима скрећемо па-
жњу на ову опаку болест само 
14. новембра, када се и обеле-
жава Светски дан борбе про-
тив дијабетеса, важно је де-
ловати током читаве године, 
а општина Савски венац ће то 
свакако и чинити, како кроз 
сарадњу са Заводом, тако и у 
сарадњи са Домом здравља 
„Савски венац“- истакла је 
Ирена Вујовић.

Према речима примаријуса 
др Владе Батножића, дирек-
тора Завода за здравствену 
заштиту радника „Железница 

Србије” ово је била још једна у 
низу успешно организованих 
акција коју су подржали запо-
слени у Заводу. 

- Током трајања акције ле-
кари и остали медицински 
стручњаци нашег Завода 
прегледали  су више од сто-
тину суграђана разних доби 
што представља веома добар 
резултат. Свест грађана о по-
треби превентивних прегле-
да и добијања информација 
о нежељеним последицама 
дијабетеса је из дана у дан све 
већа, а ми ћемо се трудити да 
кроз следеће акције нашим 
суграђанима организујемо 
додатне превентивне прегле-
де и предавања. У Србији је 
дијабетес пети водећи узрок 
умирања и пети водећи уз-
рок оптерећења болестима. 
Зато је веома важно ићи на 
превентивне прегледе и ре-
довно контролисати здравље 
код лекара. Лоше навике и 
лошу исхрану треба замени-
ти здравим стилом и начи-
ном живота, а то подразумева 
правилну исхрану, одржава-
ње оптималне телесне тежи-
не и разне физичке активно-
сти, додао је Батножић.

Ј.ВЕБЕР

Грађани помно прате излагање о превентиви

ОСОБА РАЗНИХ ДОБИ 

ЈЕ ПРЕГЛЕДАНО У 

ОВОЈ АКЦИЈИ 

ЗЗЗЗРЖС

100 Масован одзив и младих у акцији Завода

ЗАВОД

Интегрисани здравствени информаци-
они систем (ИЗИС) почео је да се при-
мењује у Београду још од маја 2016. 
године, а цео систем у Завода уведен 
је у окторбу прошле године. 
Циљ овог програма  је да пацијенти 
неће морати сами да заказују спе-
цијалистичке прегледе у Заводу или 
болницама и клиничким центрима, 
већ ће то уместо њих радити изабра-
ни лекар.
- То би у пракси значило да пацијент 
који дође на преглед код изабраног 
лекара у Заводу или дому здравља 
и уколико мора да иде на специјали-
стички преглед изабрани лекар ће 
компјутерски да му закаже преглед 
код специјалисте у болницама или 
клиничким центрима (терцијални 
ниво здравствене заштите). План је 
да се поштује хијерархија у начину 
упућивања пацијената. Он мора прво 
да се прегледа у дому здравља, затим, 
уколико је потребно, у локалном кли-
ничко-болничком центру,  па тек онда 
ако треба одлази у Клинички центар 
Србије, објашњава прим. др Љубомир 
Игњатовић, начелник специјалистич-
ких служби у Заводу. 
Према његовим речима, након пре-
гледа код специјалисте, уколико је 
пацијенту потребна додатна дија-
гностика, скенер или магнетна ре-
зонанца, неће морати поново да се 
враћа у Завод или дом здравља, већ 
ће прегледе компјутерски заказивати 
лекари специјалисти. Из овог система, 
како каже Игњатовић, изузети су само 
хитни случајеви, а то су нпр. предин-
фарктна стања, повреде, ломови…Они 
имају приоритет и не заказују се.
Он истиче да је овакав вид заказива-
ња могућ, јер су сада све здравствене 
установе у Београду и Србији умреже-
не. То значи да пацијент неће ићи од 
врата до врата и губити време на зака-
зивање, већ ће се све обављати елек-
тронски. Др Игњатовић наглашава да 
је раду  програма ИЗИСА од великог 
значаја и добра сарадња са програ-
мерима који треба да одржавају цео 
систем.
- До сада је свака здравствена устано-
ва имала свој информациони систем и 
радило се у оквиру једне здравствене 
јединице, сада смо сви међусобно 
умрежени. Овај програм се примењу-
је и у земљама у окружењу и било је 
мањих или већих проблема све док 
систем није „заживео”, каже Игња-
товић и додаје да пацијенте моли за 
разумевање и стрпљење док се систем 
не ухода и док електронски не буде 
доступан распоред свих специјалиста 
и слободни термини за заказивање 
прегледа.  
 АИДА СТОЈКОВИЋ

Систем који олакшава 
пацијентима одлазак 
код доктора

ЗАВОД ОБЕЛЕЖИО ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

ИНЕРЕСОВАЊЕ
ГРАЂАНА

ВЕЛИКО 

Завод за здравствену 
заштиту радника Же-
лезница Србије”  је 31. 

јануара у Београду, Нишу и Но-
вом Саду организовао бесплат-
не прегледе пулмолога и спи-
рометријске анализе поводом 
Националног дана без дуван-
ског дима.  Лекари ове здрав-
ствене установе су у оквиру 
националне акције, обавили 
прегледе и потребне анализе 
за више од 400  заитересованих 
грађана са подручја ових гра-
дова, истакао је прим. др Владо 
Батножић, директор Завода за 
здравствену заштиту радника 
“Железница Србије”.

У оквиру обележавања На-
ционалног дана без дуванског 
дима у просторијама Завода у 
Београду, пнеумофтизиолог 
др Бисерка Вујадиновић одр-
жала је едукативно предавање 
о штетности дуванског дима.

Београдска општина Сав-
ски венац, на чијем је подруч-
ју седиште Завода у Београду, 
подржала је акцију и активно 
учествовала у њој.   

- Осим што брину о здрављу 
железничара, лекари Завода о 
болестима зависности едуку-
ју и будуће младе железнича-
ре Образовног железничког 
центра у Београду. Кроз рад 
са младима подижемо њихову 
свест о штет-
ности ду-
в а н с к о г 
дима, ре-
као је ди-
ректор Бат-
ножић. 

Више од две стотине пацијента и житеља града на Нишави подржали 
су својим учешћем раднике нишког Огранка Завода за здравствену 
заштиту здравља железничара у Дану борбе против дуванскиог дима. 
Прилику да спирометријом и прегеледом без најаве провере здравље 
својих плућа у ординацији специјалисте пулмолога др Зорице Стева-
новић и њених сарадника искористили су и непушачи који су, такође, 
угрожени дунанским димом. 

-Радници Завода у Нишу су у константној акцији подизања свести о 
штетности пушења међу свим нашим суграђанима, било да се ради о 
железничарима, пацијентима или нашим комшијама. За овај дан отво-
рили смо врата пулмологије са могућношћу да сви који то желе обаве 
и спирометријски преглед на најсавременијим дигиталним уређајима 
које поседујемо, рекла је помоћник директора Завода за задрвстве-
ну заштиту железничара др Данка Миловановић. Наша саговорница 
подсетила је и да је борба против штетних последица пушења стална 
активност у овој задравственој установи. Сви системтски прегледи који 
се овде обављају подразумевају и прегледе плућа, а одељењу пуломол-
гије обрати се у просеку двадесетак пацијаната свакога дана.  

  Ж. РИСТИЋ

ПРОВЕРА ПЛУЋА И
ДИСТАНЦИРАЊЕ ОД ПУШЕЊА

У новосадском Дому здравља 
Завода за здравствену заштиту 
железничара 31. јануара 
успешно је спроведена акција 
превентивних прегледа плућа. 
Завод је овом приликом 
организовао целодневно 
дежурство лекара и пратећег 
медицинског особља, које је 
током дана прегледало шезде-
сетак пацијената и оних који су 
на преглед дошли из превен-
тивних разлога.

Према речима примаријуса 
др Зоре Окиљевић, начелни-
це одељења за превентивне 
прегледе и оцену радне спо-
собности, запослени у Заводу 
били су пријатно изненађени 
бројем оних који су желели 
да провере своје здравствено 
стање, односно у каквом су 
стању њихова плућа. Свако ко 
је дошао на преглед, имао је 
прилику и да буде едукован 
о штетности и последицама 
дуванског дима, а нарочито 
за оне које живе у домовима 
где има пушача. Они су били 
замољени да информације 
добијене на едукацији пренесу 
даље, својим укућанима, али и 
колегама на послу. Ј. ВЕБЕР

Превенцијом до здравља

сви прегледи на одељењу ме-
дицине рада укључују и обаве-
зну спирометрију, тј. функци-
оналну дијагностику. Прошле 
године на овом одељењу су 
урађене 7.443 спирометрије, 
објашњава др Милена Ћопић, 
специјалиста медицине рада. 

Ово је само прва у низу акци-
ја које ће у оквиру национал-
них и међународних кампања 
ове године организовати „За-
вод за здравствену заштиту 
радника Железница Србије“, 
са циљем подизања целокуп-
ног здравственог стања ста-
новништва у нашој земљи. 

  Медија центар “Железница 
Србије” ад и овај пут успешно 
је организовао медијско пра-
ћење акције Завода.

АИДА СТОЈКОВИЋ

А к ц и -
јом дан 
без ду-
в а нс к ог 

дима ова 
ж е л е -

зничка здравствена установа, 
чији је оснивач “Железнице 
Србије” ад,  дала  је свој допри-
нос подизању свести јавности 
о штетности дуванског дима. 
У просторијама Завода у Сав-
ској 23 у Београду  лекари су 
прегледали 133 пацијента. 

- Сви заинтересовани грађа-
ни из Београда који су дошли 
на бесплатни прегледнајпре 
су били упућени на спироме-
трију, затим код лекара меди-
цине рада на читање резулта-
та. Уколико је било потребе, 
пацијенти су били упућивани 
на преглед код специјалисте 
пнеумофтизиолога. Иначе, 

63% 
МЛАДИХ ИЗМЕЂУ

13 И 15 ГОДИНА 
ИЗЛОЖЕНО ЈЕ 

ДУВАНСКОМ ДИМУ
У СВОЈИМ 

ДОМОВИМА

61% 
МЛАДИХ ИЗМЕЂУ

13 И 15 ГОДИНА 
ИЗЛОЖЕНО ЈЕ 

ДУВАНСКОМ ДИМУ НА 
ЗАТВОРЕНИМ ЈАВНИМ 

МЕСТИМА

>50% 
СТАНОВНИШТВА 
СТАРИЈЕГ ОД 15 

ГОДИНА ИЗЛОЖЕНО 
ЈЕ ДУВАНСКОМ ДИМУ 

У ЗАТВОРЕНОМ 
ПРОСТОРУ 

ИСТРАЖИВАЊE О УПОТРЕБИ ДУВАНА У СРБИЈИ

ОДРЖАНО И СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ 
др Бисерка Вујадиновић и директор 
завода др Владо Батножић

др
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА УГЉА РЕСАВИЦА

Од како је почела ек-
сплоатација угља из 
подземих копова ре-

савско-моравског басена пре 
164 године, па преко градње 
првих пруга у Србији, до данас 
траје потреба за повезаношћу 
рудника и железнице, која је 
протеклих деценија доприне-
ла економском и свеукупном 
развоју овог дела Србије. Од 
изградње прве пруге узаног 
колосека која је Сењски руд-
ник повезала са Ћупријом, 
преко пруге нормалног ко-
лосека Ресавица-Депотовац-
-Марковац,  па све до изградње 
железничких колосека ис-
под сепарације пре пола века 
који су омогућили да се угаљ 
директно товари у 
вагоне, железница 
је имала непроце-
њив транспортни, 
али и стратешки 
значај за Рембас 
и читав регион - 
каже Ненад Стој-
ковић, директор 
Сектора за корпо-
ративну и економ-
ску безбедност Јав-
ног предузећа подземна 
експлоатација угља Ресавица.

-Експлоатација угља из 
подземих копова ресавско-
-моравског басена почела је 
11. јула 1853.  године и није 
стaла ни једног јединог дана, 
све до данас. У првих 40 го-
дина сав угаљ вожен је одав-
де у крагујевачку тополив-
ницу, па је једини велики 
индустријски потенцијал у 
тадашњој Србији директно 
зависио од учинка ресавских 

рудара. Да би се тај транспорт 
убрзао, дошло се на идеју да 
се Сењски рудник пругом 
узаног колосека повеже са 
Ћупријом. Ангажовањем ис-
кључиво домаћих предузећа 
и радника изграђена је нова 
ускоколосечна пруга, која је 
предата у саобраћај децембра 
1892 - подсећа Стојковић.

Према његовим речима, од 
тада почиње и експанзија Сењ-
ског рудника. И поред тога што 
се угаљ у Ћуприји са ускоко-
лосечне пруге претоваривао 

у вагоне предвиђене 
за саобраћај пругама 

нормалног колосека, 
транспорт се захва-

љујући железници 
одвијао знатно 
брже него до тада, 

па је све то имало ефекта на ра-
звој рудника и овог краја, али и 
српске индустрије. Веома брзо, 
почетком 20. века, пруга је про-
дужена од Сењског рудника до 
Равне Реке где саобраћај креће 
1907. године. Управо транспорт 
железницом био је кључна 
ставка која је омогућила извоз 
угља из ресавско моравског ба-
сена у Аустро-угарску и Турску.

Према речима кустоса Ми-
рослава Николића, управни-
ка Рудника угљарства у Сењ-
ском руднику, возови са угљем 
нису стали ни једног тренутка 
ни у време светских ратова. 
Николић објашњава да су зна-
чајна средства добијена на име 
репарација из Првог светског 
рата уложена у осавремења-
вање рудника, што је проме-

нило укупну слику а подигнут 
је ниво свих стандарда рудар-
ства у Србији. Након Другог 
светског рата приоритет је био 
поправка и обнова оштећених 
јама, у чему је такође железни-
ца одиграла важну улогу. 

-Временом је постајала све 
евидентнија потреба за из-
градњом железничке пру-
ге нормалног колосека која 
би трајно решила транспорт 
угља долином Ресаве и на 
најбољи начин повезала овај 
забачени крај са светом. Пру-
га нормалног колосека  Ре-
савица – Деспотовац – Мар-
ковац званично је предата у 
саобраћај 1961. године. У то 
време тачно испод сепарације 
изграђена су и три железнич-
ка колосека, са железничким 
вагама испод самих „бунке-
ра“, што је омогућавало да се 
угаљ  товари директно у ваго-
не  и железницом транспор-
тује  до крајњих корисника - 
објашњава Стојковић. 

Тих година све пруге уског 
колосека су затворене и де-
монтиране, а трасом некада-
шње пруге Сењски Рудник - 
Сење данас иде асфалтни пут 
изграђен одмах потом. Делови 
трасе коју није „покрио“ пут, 
потпорни зидови, пропуст још 
увек су видљиви и подсећају 
на период када је управо пруга 
овај крај подигла из безнађа и 
уврстила на економску мапу 
тадашње Европе.

Стојковић, који је потекао 

из рударске породице и читав 
свој радни век провео у Рем-
басу, сећа се да су не тако дав-
но у Ресавицу возовима осим 
терета стизали и путници. На 
жалост, путнички воз између 
Марковца и Ресавице не сао-
браћа већ скоро две деценије, 
јер није било ни интересовања 
за њега. Међутим, он сматра 
да ће повећањем производње 
у Рембасу, али и развојем овог 
региона бити поново створени 
услови да до рудника  крену и 
путнички возови.  

-Истовремено, развојем ту-
ристичке понуде, за шта у на-
шем региону имамо сасвим 
довољно потенцијала, тако-
ђе ћемо допринети поновном 
оживљавању путничког же-
лезничког саобраћаја - за-
кључује Стојковић.

ЖАРКО РИСТИЋ

НАЈВЕЋИ МАГАЦИН СТОВАРИШНЕ РОБЕ СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА У ВАЉЕВУНОВИ САД

Казахстанска компанија „Жол жен-
дешуи“ нови је власник новосадског 
Привредног друштва за грађење, ре-
монт и одржавање пруга „ЗГОП“, које 
је било у реструктурирању.
Уговор о продаји капитала ЗГОП-а 
потписали су 8. фебруара српски ми-
нистар привреде Горан Кнежевић и 
представник казахстанске компаније 
Хурам Јахшибаевич. За око 90,6 одсто 
капитала ЗГОП-а, као једини понуђач 
фирма „Жол жендешуи“ понудила је 
почетну цену од око 3,6 милиона евра.
Обавеза новог власника биће да у 
наредне две године кроз докапита-
лизацију у ЗГОП инвестира девет и по 
милиона евра. 
Казахстанска компанија бави се истим 
послом као и „ЗГОП“, а има годишњи 
обрт већи од 300 милиона евра, што је 
био и један од услова на тендеру. Реа-
лизују пројекте у Азији, а намеравају да 
са „ЗГОП-ом“ буду ангажовани у Евро-
пи, јер су већ добили посао у Пољској, а 
учествују и на тендеру у Бугарској.
Уговор са компанијом из Казахстана 
закључен је под „одложеним усло-
вом“, јер је обавеза купца да доставе 
и мишљење Комисије за заштиту кон-
курентности.

Казахстанци  купили  ЗГОП

КЉАЈИЋЕВО

„Инфраструктура железница Србије“ 
на молбу града Сомбора вратила је 
крајем фабруара рампе на пружним 
прелазима у Кљајићеву и на Буковцу, 
а у функцији је поново и светлосна сиг-
нализација.
Полубраници на овим прелазима су 
двадесетак дана раније били уклоњени 
због смањене фреквенције саобраћаја.
Рампе на ова два путна прелаза спу-
штаће се приликом наиласка воза из-
међу 7 и 18 сати, док ће ноћни возови 
пролазити без спуштених рампи, па ће 
тада возачи морати да поштују друм-
ску сигнализацију.

Опет рампе

Две парњаче
-Рембас располаже са две 

парне локомотиве које више 
нису у експлоатацији, иако им, 
по речима стручњака, не треба 
много да поново „ускоче“ у 
посао. Чувамо их у депоима, 
а посебно нам  је важна 
локомотива 126-014 којом је, 
сада пословођа Величковић, 
довезао госте газда Ивку на 
славу у истоименом филму. 
Излазиле су оне са рудничких 
колосека и на захтев туриста, 
да помогну кад је требало, 
али рудник и рудари су увек 
били приоитет, - објашњава 
Стојковић.

 Повећањем производње у Рембасу и развојем туризма 
поново ће оживети и путнички железнички саобраћај

ГОДИНА ЈЕ ПРОШЛО 

ОД  ИЗГРАДЊЕ 

ПРУГЕ ОД СЕЊСКОГ 

РУДНИКА ДО 

ЋУПРИЈЕ
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Део екипе железничара Рембаса са новинаром Пруге

Ненад Стојковић, директор сектора за корпотивну 
и економску безбедност ЈП ПЕУ Ресавица

РЕМБАС: Од кад је пруге, 
угаљ иде директно у вагоне

ХАЛА РУИНИРАНА, РОБА ПРОПАДА
Плац од близу два хекта-

ра земље са укровље-
ном халом површине 

700 квм, лоцираном тик уз бар-
ску пругу између железнич-
ке станице Ваљево и управне 
зграде овдашње секције за 
превоз робе, последњих десе-
так година словио је за најзна-
чајније и далеко напростра-
није складиште „Железница 
Србије“. Некада шипражјем и 
коровом обрасло свратиште, 
али и врло популарна дестина-
ција бројних љубавних парова, 
средином 1980-их година, није 
превише обећавала. Запуште-
на шикара уз пругу одувек је 
припадала нашој компанији, 
али све до пред крај прошлог 
века нити је било јасне визије, 
нити конкретне идеје како би 
се ова парцела уопште могла 
искористити. Да апсурд буде 
већи, њива је чак и тада била 
на изузетно атрактивној лока-
цији, максимално опремљена у 
инфраструктурном смислу. 

Удаљена од строгог центра 
града непуна два километра, 
приљубљена уз барски коло-
сек са јужне, наслоњена на 
магистрални пут ка Београду 
са северне стране – поменута 
ледина је пре нешто више од 
двадесет година коначно 
прилагођена сада-
шњој намени. Ши-
бље је раскрчено, 
сређен је и асфал-
тиран камионски 
прилаз. Прво-
битно наткривен 
магацински депо 
у међувремену је 
озидан, додуше без 
фасаде јер је зафалило 
новца. Ипак, никло је једно 
пристојно, не потпуно доврше-
но здање пошто је много тога 
тек  требало изградити у бу-
дућности. Паркирни плато ис-
пред зграде такође је асфалти-
ран, а цела парцела прописно 
ограђена бетонским стубови-
ма и жицом. Уз главну капију 
постављена је лимена кућица 
са обезбеђењем, окренута ка 
индустријском колосеку тра-
сираном по средини огро-
мног дворишта, каквог 
немамо дуж читаве же-
лезничке мреже на те-
риторији Србије.

Отуда и не треба да 
чуди зашто је баш ка 
овој локацији од 2002. 
године, почела нагло 
да се слива комплетна 
и н в е с т и ц ион а 
роба „Же-
л е з н и ц а“ 

из готово свих крајева земље. 
Иако се од тада, нажалост, мно-
го тога променило на горе, чак 
и сада у овој руинираној хали 
са тотално расходованим скла-
дишним простором – количи-
на робе скоро да је  изједначе-
на са опремом коју поседујемо 
у Батајници. Станичне зграде 
(Чачак, Краљево, итд.) од пода 
до крова, реновиране су опре-
мом претходно допремљеном 
на периферију Ваљева. Са ове 
локације транспортован је сво-
јевремено и 
материјал за 
ремонтовање 
барске пруге 
када је у неко-
лико фаза ре-
констру исан 
доњи и горњи 
к о л о с е ч н и 
строј, уз замену 
свих скретница 
на потезу од Ре-
сника до престонице 
Колубарског округа. Време је 
учинило своје, па је под сводо-
вима ове зграде данас сасвим 
могуће набасати чак и на пре-
вазиђену опрему за давно запо-
чету лозничку пругу. Од 2004. 
године до данас, све што се ти-
цало железничких инвестиција 

почев од столарије, сани-
тарија за ВЦ-е, парке-

та, керамичких 
плочица, канцела-

ријског намешта-
ја до најситнијег 
колосечног при-
бора – паковано је 
искључиво унутар 

и испред овог мага-
цина.

Доласком рецесије и 
опште беспарице, све мање 

је улагано у одржавање скла-
дишног простора да би 2008. 
године финансије пресушиле 
у толикој мери да чак ни за он-
дулин (пластичну) покривку 
није било довољно средстава. 
Мада су пре непуних пет година 
замењени даска и тер папир, за 
лим по ко зна који пут није било 
новца. Јаки пљускови и град 
су перманентно уништавали  

кровну конструкцију која је 
одавно престала да личи 
на оно што би морала 
бити. Вода се већ месе-
цима директно слива на 
робу која се, додуше, ни 
изблиза количински 
не може упоредити са 
габаритом од пре само 

неколико година. Не 
тако давно, загра-

ђена парце-
ла од  два 

хек-

тара скоро да се није могла ви-
дети од грађевинског матери-
јала. Дневно је, тврде упућени, 
долазило и одлазило 8 шлепера 
пуних робе. Од силних праго-
ва, шина и скретница које су 
по потреби, што камионима 
што возовима, транспортовани 
у најудаљеније крајеве земље 
– ситуација је почетком 2015. 
године отишла у сасвим другу 
крајност. Нема више ни бехатон 
плоча, ни цемента, гвожђа, сла-
вина, купатила, врата, кровне 
грађе, црепа. 

Према речима Зорана Обра-
довића, пословође главног сто-
варишта за инфраструктуру 
српских железница, јавашлук 
је прерастао у анархију, па су 
свакодневне крађе постале са-
свим уобичајна работа. Надле-
жно руководство у ужичком 
чвору, по свему судећи, није се 
честито ни „почешало иза уве-
та“ због Обрадовићевих апела о 
тоталном организационом фи-
јаску у централном магацину 
инфраструктуре (хале 326, 328 
и 339) у Ваљеву. То је нашег ре-
зигнираног  саговорника, из-
гледа, мотивисало да се обрати 
листу „Пруга“ те јавно прогово-
ри о бројним проблемима и оп-
штем безакоњу које посматра 
месецима  уназад.

-У прошлој години стигло је 
седам шлепера робе. Нити се 
зна колико је дотерано кабло-
ва, нити о томе постоје валид-
ни документи. Знам само да ја 
лично ништа нисам задужио 

пошто су ми на руке нај-
чешће давали обичан 

папир, нпр. да су од 
једне фирме, ето, 

стигли каблови и да их је до-
терала друга локална фирма. 
Требоване су веће количине, а 
ово што је дотерано у Ваљево, 
води се као да је већ уграђено 
у труп пруге, па отуда и не по-
стоји могућност да се игде зва-
нично заведе као магацинска 
роба на стању, каже за „Пругу“ 
Обрадовић и наставља искрену 
беседу, решен да потпуно деми-
стификује пословни хаос у ко-
јем ради последњих година.

-Довољно је само летимично 
завирити у двориште овог ма-
гацина, па да стекнете прави 
утисак о количини (не)заведе-
не робе, тренутно под снегом. 
Имате сада тамо бар 50 бубње-
ва каблова, а сваки на тржишту 
вреди око десет хиљада евра. 
Крађе су страховите. Посма-
трано кроз визуру неповратно 
изгубљеног новца за српске 
железнице, само у последњих 
двадесетак месеци  реч је о ви-
шемилионској динарској ште-
ти - то вам тврдим под пуном 
моралном и кривичном одго-
ворношћу, без увијања, каже 
пословођа главног магацина за 
инфраструктуру.  

На актуелном стању под сво-
довима централног објекта 
са расходованим кровом који 
само што се не уруши, доми-
нирају телефонски и сигнални 
каблови и то се, уколико евен-
туално  зафали, једино званич-
но износи, а затим доставља 
где треба. Економска криза са 
општом рестрикцијом кумова-
ла је укидању чуварске службе 
са четворицом радника који су 
обезбеђивали грађевински ма-
теријал и другу инвестициону 
робу - 24 сата дневно. 

АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

Дневно 
је долазило 

и одлазило 8 
шлепера пуних робе, 

a ситуација је 2015. 
отишла у другу 

крајност

РОБА ПОД СНЕГОМ: двористе магацина

ДЕЦЕНИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ РАЗВОЈА
РУДНИК И ЖЕЛЕЗНИЦА 

Амбијент поручује - „Обиђи ме!”
Утисак је да запуштени ентеријер стражарске кућице, удаљене 

само двадесетак метара од руиниране хале која прокишњава на 
све стране, најсликовитије илуструје девастираност овог простора. Као 

да и сам амбијент неком случајном пролазнику дискретно поручује: 
„Обиђи ову зграду у широком луку. Пар чучаваца и неколико застарелих 
славина – то је све што овде можеш затећи“. Оно што заиста вреди 
ионако је под ведрим небом, такорећи на „извол'те“!

КВАДРАТНИХ 

МЕТАРА ЈЕ 

ПОВРШИНА ОВЕ 
ХАЛЕ

700

СМЕДЕРЕВО

Продаја  смедеревског  „Желвоза“ 
у стечају, некада једног од највећих 
ремонтера у Србији и региону, 21. фе-
бруара поново је проглађена неуспе-
шном, четврти пут у низу.
Стечајни управник је претходно огла-
сио продају „Желвоза“ као правног 
лица непосредном погодбом, уз при-
купљање писаних понуда, по истој 
процењеној вредности као и у прет-
ходне три неуспеле продаје – 1,15 ми-
лијарди динара и уз и уз нижи износ 
за учешће у продаји од 115,3 милиона 
динара
За продају су биле достављене две по-
нуде, али их Одбор поверилаца није 
прихватио као одговарајуће.
Продајом „Желвоза“ поред фабрике 
и некретнина у фабричком кругу, по-
стројења и опреме, обухваћено је и 
власништво у фирмама „Желвоз-уго-
ститељство и туризам“, Заштитна ради-
оница, СД „Железничар“ и „Железнич-
ко-индистријској школи“.

„Желвоз“ нико неће

ЗБОГ КРАЂА ВИШЕМИЛИОНСКЕ ШТЕТЕ:
Зоран Обрадовић, пословођа главног стоваришта
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Крајем 2016. успешно је 
завршена важна етапа 
за бугарску железнич-

ку мрежу. Железничка пруга 
између Пловдива и Свилен-
града раздаљине од 160 км мо-
дернизована је и опремљена за 
будућност. Thales је тај важни 
пројект предао 28. новембра 
2016. бугарској Националној 
компанији железничке ин-
фраструктуре (НКЖИ).

По жељи бугарских желе-
зница употребљени су следе-
ћи централизовани системи: 
електронске поставнице најно-
вије генерације (ЕЛЕКТРА 2) са 
централним даљинским упра-
вљањем (CTC – Central Traffic 
Controll) 1. нивоа ETCS-а и бро-
јачем осовина АzLМ. Сва рачва-
ња и прелази према постојећој 
прузи интегрисани су уз прила-
гођавање блокова. Тако посто-
јећа технологија на прузи може 
без проблема да комуницира 
са ново уведеним системима. 
Сада је CTC-ом могуће даљин-
ски управљати читавом пругом 
од Пловдива до Свиленграда на 
тромеђи са Грчком и Турском. 

Уз то Тhales-ov обимни ди-
спечерски систем АРАМИС 
растерећује отпремно особље 
захваљујући оптимираној ау-
томатици постављања редова 
вожње, тако да је у редовном 
погону отпремник ослобођен 
рутинских радњи.

Осим даљинског управља-
ња читавом пругом могуће је 
и слање критичних наредби из 
Пловдива свим постројењима, 
чиме су омогућене вожње уз 
позивне сигнале. То гарантује, 
између осталог, употребом ме-
тодички сигурног кориснич-

ког интерфејса Витал Дисплаy 
Унит (ВДУ). Кориснички ин-
терфејс прилагођен је потре-
бама бугарских железница. 

Сви важни системи, укљу-
чујући напајање електричном 
енергијом, имају софистици-
ран концепт редунданције 
како би се загарантовала ра-
сположивост и у   разним сце-
наријима застоја. 

Захваљујући централизова-
ном систему 1. нивоа ЕTCS-а 
сада је на читавој прузи допу-
штена максимална брзина од 
160 км/сат. То одговара пове-
ћању брзине за више од 40 км/
сат у поређењу са претходном 
ситуацијом, а на неким деони-
цама чак за још више. 

Уз централизацију и даљин-
ско управљање, даљи циљ мо-
дернизације пруге састојао се у 
омогућавању про-
тока саобраћаја 
од најмање 34 
воза на дан. 

Студија Техничког универзи-
тета у Софији показала је да 
прорачунски капацитет пруге 
Пловдив – Свиленград износи 
59,8 возова у 24 сата без аутомат-
ског уноса редова вожње. Поврх 
тога, уз употребу Тhales-ovih 
решења за аутоматски унос ре-
дова вожње може се очекивати 
да ће се време уноса скратити на 
максимално две минуте по реду 
вожње. Из тога произлази да је 
за пругу Пловдив – Свиленград 
на садашњем нивоу изграђено-
сти могућ проток саобраћаја од 
67 гарнитура на дан. Очекивано 
повећање капацитета није се 
само успешно испунило, него 
чак и премашило.

Прва деоница пројекта, која 
укупно обухвата 160 км и 12 
станица, пуштена је у рад 1. јула 
2012. Тада су свечаности отва-
рања, уз велик пренос медија, 

присуствовали бугарски пред-
седник Росен Плевнелијев, пре-
мијер Бојко Борисов, министар 
саобраћаја Ивајло Московски 
и европски саветник за регио-
налну политику Јоhannes Hahn. 

На крају је 10. јула 2012. из-
вршена свечана примопредаја 
и отварање CTC-а, као и да-
љинско управљање за првих 
пет станица. Том чину су при-
суствовали министар саобра-
ћаја Ивајло Московски, заме-

ник главног 
д и р е к т ор а 

Н К Ж И - ј а 
З л а т и н 

Крумов и директор сектора за 
железнички саобраћај НКЖИ-
-ја Валентин Канчев. 

Међутим, до завршетка про-
јекта још је био дуг пут. То је 
био најзначајнији пројект бу-
гарских железница у послед-
њој деценији и до тада највише 
обнављана пруга у Бугарској. 
Конкурс за тај пројект, за који 
су додељена средства из ЕУ-а, 
расписан је 2006. Конзорци-
јум Тhales & Аlcatel Lucent тада 
је био успешан у надметању са 
другим понуђачима, те му је 
пројект додељен у октобру 2007. 

Међутим, напредовање про-
јекта знатно је каснило, првен-
ствено због раздвајања и за-
себног извођења грађевинских 
пројеката. То је имало за после-
дицу да су сигнални пројект и 
телекомуникациони пројект 
такође претрпели одступања од 
првобитног временског плана. 

Упркос тим изазовима на-
покон су завршене последње 
фазе за поједине станице и 
подстанице (АCТ 17 – пушта-
ње у погон). Дана 28. новембра 
2016. завршен је цео пројект 
Пловдив – Свиленград те га је 
преузела бугарска железница 
НКЖИ (АЦТ 15 – примопредаја 
НКЖИ-ју). Од тада су сви перо-
ни у редовном погону те се могу 
користити без ограничења.

САЈАМ

Посетите Тhales-ov штанд и упознајте нас лично на међународном 
сајму SEE Mobility 2017. у Београду од 26. до 27. априла (Тhales, сребрни 
спонзор, штандови 12 и 17).

ЧЕСТО СУ И НАЈЛЕПШЕ
НАЈДУЖЕ ПРИЧЕ
У БУГАРСКОЈ МОДЕРНИЗОВАНА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА ДУГА 
160 КИЛОМЕТАРА ИЗМЕЂУ ПЛОВДИВА И СВИЛЕНГРАДА
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 ДОБРЕ ТРАЈКОВИЋ,
„СРБИЈА КАРГО“, ПАНЧЕВО

„Пругу“ редовно читам више од дваде-
сет година, односно од када сам почео 
да радим на железници. Драго ми је да 
је после дужег  поново почела да изла-
зи. То је једини лист из кога моје колеге 
и ја можемо добити праве информације 
о дешавањима у српским железничким 
компанијама. Сматрам да један велики 
систем као железница, који броји 15 
хиљада запослених, свакако треба да 
има јединствено гласило и да оно треба 
да излази редовније. 
Хтео бих да скренем пажњу на проблем 
у дистрибуцији. До мог радног места 
„Пруга“ ретко долази тако да смо колеге 
и ја принуђени да примерак новина 
тражимо од колега из других служби. 
То није случај само код нас, већ и код 
осталих железничара у овом делу 
Баната. Желео би да се тај проблем што 
пре реши и да се мало више објављују 
текстови о радницима на терену.

 БИЉАНА ЗДРАВЕСКИ,
ТЕЛЕГРАФИСТА

Радујем се да је после вишемесеч-
не паузе „Пруга“ поново почела да 
излази. То су новине које су увек имале 
интересантне информације не само за 
нас запослене, већ и за оне који желе 
да имају информације о дешавању на 
нашим железницама. Лепо је видети 
фотографије и текстове о нашим колега-
ма из осталих железничких компанија. 
Читањем „Пруге“ добијам информације 
и о догађајима на железници широм 
Србије које ми веома значе. На крају би 
желела да истакнем да би волела да се 
у наредним бројевима поново уврсти 
рубрика о рецептима, која нас је увек 
занимала. То није само моја, већ је то и 
жеља свих колегиница са којима радим. 
Предпостављам да ме у томе подржа-
вају и остале колегинице на српским 
железницама.

 ВИЛИМ ПОЉАК,
ПЕНЗИОНЕР ИЗ ПАНЧЕВА

Редовно сам читао „Пругу” док сам био 
запослен на железници. Од када сам у 
пензији, једно време сам је добијао од 
колега са којима сам некад радио, а од 
недавно добијам је захваљујући сину који 
ради као отправник возова. Тешко ми је 
пало време када „Пруга“ није излазила, јер 
нисам имао скоро никаквих информација 
о дешавањима на нашој железници. Иако 
сам у пензији, редовно пратим ситуацију 
на нашим пругама и веома ми значи када 
могу прочитати новости са терена, а наро-
чито када се пише о СС служби, у којој сам 
провео скоро цео радни век. 
Желим да напоменем да би било добро 
да редакција „Пруге“ нађе начин да се 
удружењима пензионера редовније до-
стављају новине, али и нама који живимо 
у градовима где нема удружења. Пошто је 
лист бесплатан, ми пензионери би плаћали 
поштарину, што није велики износ. Редак-
цији желим пуно успеха у раду са жељом 
да наша „Пруга“ и даље редовно излази.

 ДРАГАН МИЛУНОВИЋ,
ЗАШТИТНЕ РАДИОНИЦЕ БЕОГРАД

Редован сам читалац “Пруге” и веома 
ми је недостајало то што није излази-
ла неколико месеци. Мени и мојим 
колегама она веома много значи јер смо 
читајући добијали значајне информације 
о дешавању на српским железницама, 
а посебно о нашем предузећу. Моје 
колеге широм Србије желеле би да се 
мало више пише о запосленима у За-
штитним радионицама и проблемима са 
којима се суочавају на раду. За похвалу 
су рубрике “У домовима железничара” и 
“Представљамо” и било би добро да се 
оне И даље објављују. На крају истичем 
проблем око доставе “Пруге” запосле-
нима широм Србије, надам се да ће се 
наћи начин да она дође до свих оних 
који би желели да је читају, а тај број 
свакако није мали.

 БРАНКО ЈАНАЋКОВИЋ,
НОВИНАР „БЛИЦА“

Лист "Пруга" од великог је значаја но-
винарима и свима који на терену прате 
догађања на железници и око ње. Субли-
мирани, аналитилчки обрађени подаци 
на једном месту у многоме омогућавају 
јаснију и реланију слику на железници и 
уопште од велике су помоћи новинари-
ма који прате привреду. Зато је важно 
да "Пруга" и Медија центар као место 
на које се можемо ослонити опстану и 
увек буду поуздан извор информација 
грађанима Србије, самим железнича-
рима и пословним партнерима, али и 
потенцијалним инвеститорима о којима 
сви слушамо годинама уназад.

 ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ,
МАШИНОВОЂА „СРБИЈА КАРГА“

"Пруга" је лист који је обележје желе-
знице на овим просторима за нашу 
генерацију железничара, али и много 
пре. Из вашег листа се и генерација 
наших родитеља информисала о стању 
на пругама, проблемима са којима се 
колеге срећу у послу и приватно, али и о 
лепим стварима на прузи и око ње. 
Зато мислим да се не сме десити да 
се излажење "Пруге" уопште доведе у 
питање. У време када је благовремена 
информација кључ успешно обављеног 
посла и уопште задовољства свакога од 
нас, ви и људи који воде сада железнич-
ке компаније, сигуран сам да сте свесни 
важности тога и друштвене одговорно-
сти која је пред вама.

 ВЕСНА ВУЈНОВИЋ,
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

„Пруга“ је лист са веома дугом традици-
јом, која пружа информације од значаја 
за све запослене на железници, али и 
за нас који радимо у Заводу. Новина 
је интересантна и пуна  различитих 
садржаја за читање. Једино замерам што 
нема рубрике „Кулинарски кутак“, коју 
сам обожавала да читам и по сјајним 
рецептима припремам храну. Редакцији 
желим пуно успеха у даљем раду, каже 
Весна Вујновић медицинска сестра у 
амбуланти у Управној згради „Железни-
ца Србије“.

 СВЕТОЗАР ТОЗА СТАМЕНКОВИЋ,
ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПЕНЗИОНЕР

Данашња „Пруга“ веома реално 
одсликава стање железничких радника 
и железничких пензионера. Верно пре-
носи судбине железничара и њихов рад 
на железници. Лист веома ценим зато 
што ми, као старом железничару, пружа 
више сазнања о раду наше железнице, 
њеном пословању и даљим перспекти-
вама. Поједине информације прочитамо 
и у другим медијима, али нас „Пруга“ 
најпотпуније информише. Нама, који 
смо провели читав радни век на желе-
зници, то много значи. „Пругу“ читам од 
првог изласка и лично ми веома тешко 
пада када је из било ког разлога нема. 
У Србији има око 35.000 железничких 
пензионера, од тога је 6.000 у Београду, 
који очекују да се и о њиховим актив-
ностима више пише, вели железнички 
пензионер Светозар Тоза Стаменковић.

 МЛАДЕН БОГИЧ,
ДИРЕКТОР ЖЕЛЕЗНИЧКОГ 
МУЗЕЈА У ЉУБЉАНИ

Редован сам читалац вашег железничког 
листа „Пруга“. Веома ми је драго да је 
после краће паузе лист поново почео да 
излази. Словеначке и српске железнице 
имају дугогодишњу успешну сарадњу 
која се огледа и у размени информација, 
што је случај са нашим новинама које 
редовно размењујемо. Лист „Пруга“ је 
одувек имао занимљиве чланке, наро-
чито у области железничке историје, што 
мене као директора Железничког музеја 
посебно занима. Наш музеј ће и у будуће 
бити отворен за сарадњу, а нарочито 
Вашим колегама које буду желеле да 
добију неке информације везане за 
историјат железнице са наших простора. 
Редакцији листа желим много успеха у 
даљем раду!зар Тоза Стаменковић.

 НЕБОЈША ШАБИЋ,
СТОМАТОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Сматрам да железнички лист „Пруга“  
треба  да се издаје бар два пута месечно. 
Новина је потребна свим железнича-
рима, јер једино тако  запослени могу 
бити правовремено информисани. 
Радо читам овај лист, а највише ми се 
допадају животне приче, као и рубрика 
о здравству. Новинари, такође, лепо 
извештавају о изложбама, презентаци-
јама и свим другим активностима на 
железници – рекао је Небојша Шабић, 
стоматолошки техничар у Заводу.

 МИЛАНКА СРЕЋКОВИЋ,
ШЕФ ПРУЖНЕ ДЕОНИЦЕ ВАЉЕВО

Много ми је драго што „Пруга“ поново 
излази. Прочитала сам од прве до 
последње странице новогодишњи 
број и да вам искрено кажем, баш сам 
задовољна. Ми овде у Ваљеву прво 
читамо текстове о барској прузи. Недо-
стајале су нам информације ван нашег 
железничког коридора. Без вашег листа 
ми, реално, нисмо имали могућност да 
сазнамо било шта о активностима ком-
паније у другим деловима земље. Свиђа 
ми се нови изглед новина, уређене су 
заиста како треба. Највише се обрадујем 
када прочитам неки чланак о ваљевским 
железничарима, па чим узмем „Пругу“ 
у руке, одмах тражим име потписаног 
новинара. Овде сви врло добро знају 
имена колега из Медија центра. Не 
морамо чак ни наслове да гледамо, по 
потписаном презимену знамо о којој се 
прузи конкретно пише.

АНКЕТА О ЛИСТУ

 HERBERT STEMML ER,
ДИПЛ. ГР. ИНЖЕЊЕР, НЕМАЧКА

Јако ме је обрадовала информација да је 
лист „Пруга“ после краће паузе поново 
почео да излази.  Српским језиком се 
служим већ више од 50 година и добро 
се сналазим са читањем ћирилице. 
Велики сам љубитељ железнице и са за-
довољством читам железничку штампу. 
Захваљујући Редакцији листа „Пруга“ до 
сада сам редовно добијао свој приме-
рак. По неки пут, неколико примерака 
добијам и од мојих пријатеља из Србије, 
који ме често посећују. Те примерке 
дајем познаницима у Немачкој који се, 
такође, служе српским језиком и који са 
великим интересовањем прате дешава-
ња на српским железницама. Посебно 
ме радује чињеница да у вашем листу 
могу да објављујем неке фотографије 
о железници које сам снимио у Србији 
током седамдесетих година прошлог 
века. Наравно, сарадња се наставља и 
радујем се да ће она бити на обострано 
задовољство.

Поводом обележавања 
годишњице излажења 
листа „Пруга” обавили смо 
разговор са многобројним 
читаоцима из редова 
пензионисаних желе-
зничара, запосленима у 
новоснованим друштвима 
- Забележили смо изјаве 
и појединаца који не раде 
на железници, а редовни 
су читаоци нашег листа
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ИЗ НАШЕ ФОТОАРХИВЕ

Парне локомотиве серије ЈЖ 38 произведене су у Ен-
глеској 1946. године и 65 таквих локомотива дошло је на 
пруге Југословенских железница као помоћ Уједиње-
них нација (УНРА) тадашњој СФРЈ након Другог светског 
рата. Педесетих година у Фабрици „Ђуро Ђаковић“ у 
Славонском Броду по лиценци било је израђено још де-
сет таквих локомотива. Оне су вукле и путничке и терет-
не возове. Радни век су завршиле крајем седамдесетих 
година прошлог века, а од те серије данас је сачувана 
само једна која се налази иза београдске ложионице. 

На фотографији Херберта Стеммлера, љубитеља же-
лезнице из Немачке, снимљеној 27. јула 1970. године, 
приказан је моменат након приспећа путничког воза у 
станицу Београд, којег је вукла парна локомотиве сери-
је ЈЖ 38-068. Ј.В.

Парњача серије ЈЖ 38
београдској станици

СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ НА ПРУЗИ ТИТЕЛ-ОРЛОВАТ

ВИДЉИВА АРХИТЕКТОНСКА РАЗНОВРСНОСТ
ИЗ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ НИШ

Машинска школа Ниш ове године први 
пут је организовала преквалификацију 
и доквалификацију у звање техничар 
вуче за једно одељење.. Према речи-
ма директорке школе Весне Ристић, 
велико интерсовање влада за ово за-
нимање, па је школа нашла начин да 
омогући образовање за тридедсетак 
незапослених лица како би добили же-
љено звање и стали на чело воза. 
-Ради се о људима који углавном већ 
имају нека од железничких занима-
ња, али су уверени да ће реорганиза-
цијом железнице бити више потребе 
за машиновођама, па ће тако лакше 
доћи до посла. У реструктуирање же-
лезнице верује и школа, једина јужно 
од Београда верификована за обра-
зовање свих железничких занимања. 
Стога очекујемо и подршку свих же-
лезничких компанија, како бисмо до-
били кавлитетне и образоване младе 
кадрове, што је основ за бољу функ-
ционалнију железницу у Србији, каже 
директорка Ристић.
Верификовањем за стицање звања 
техничар вуче, Машинска школа Ниш 
комплектирала је сва железничка 
занимања која су у прграму средњо-
школског степена образовања. Инте-
ресовање за њих, а посебно за зани-
мање мешиновође, међу ученицима 
је велико у овом делу Србије, али су 
због немогућности да се школују бли-
же до сада били принуђени да иду 
у Београд. Неки су, међутим, након 
стицања неке друге дипломе, одла-
зили на преквалификацију. Машинска 
школа је овим приближила ово вео-
ма атрактивно занимање, а овде је у 
плану и упис у одељења саобраћајно-
-транспортних техничара. 

Стижу младе машиновође

Путујући возом кроз 
тиху банатску рав-
ницу, лако се запази 

архитектонска разноврсност 
станичних зграда дуж пру-
ге. Нека је обична, приземна, 
сва дугуљаста, неукрашена, а 
нека је на спрат са придодатим 
анексима, богато украшена и 
са наткривеним тремом. Мо-
жда нигде на територији Срби-
је нема толико разноликости у 
изгледу станичних зграда као 
што је случај у Банату. 

Кључ ове тајне крије се у за-
нимљивој историји банатских 
железница. Највећи број пруга 
грађен је у доба Ау-
стро-Угарске Мо-
нархије, а најче-
шће су грађене у 
режији различи-
тих приватних 
друштава. Реч 
је, дакле, о ви-
циналним же-
лезницама, које 
су служиле ло-
калним потребама 
и биле слабијег ква-
литета од пруга грађених у 
државној режији.

Већина станичних зграда, на 
банатским пругама, грађе-
на је у XIX веку, а већина 
њих стилски одговара 
стандардном пројекту 
који је  MAV, осамдесетих 
година XIX века наметнуо 
приватним железницама. 
Тим типовима, нарав-
но, не припадају велике 

станичне зграде у градовима, 
као што су Вршац, Кикинда, 
Зрењанин, које су грађене по 
засебним пројектима и пред-
стављају право архитектонско 
благо.

Ипак, постоји пруга на којој 
станичне зграде битно архи-
тектонски одударају од других 
станичних зграда у Банату. Реч 
је о прузи Тител - Орловат.

По завршетку Првог свет-
ског рата, новостворена др-
жава наслеђује железничку 
мрежу, која гравитира старим 
административно-економским 
центрима, ненормално распро-

страњену, неповезану и 
запуштену. Правац 
пружања наслеђене 
мреже је север – југ, 
док су потребе нове 
државе захтевале 
правац исток – за-
пад. Зато је већ по-
четком двадесетих 

година XX века формирана за-
себна комисија, са задатком да 
изради пројекат нове мреже, 
која ће одговарати потребама 
Краљевине СХС. Тада је одлуче-
но и о градњи пруге Тител-Ор-
ловат. Градња је започета 1922. 
године, али је због недостатка 
средстава прекинута. Иако је 
прва свечана вожња од Панче-
ва обављена у децембру 1923. 
године, пруга је тек 1925. пу-
штена у саобраћај. Воз је ишао 
само до Книћанина, а одатле су 
за Тител путници превожени 
скелом. Мост преко Тисе завр-
шен је тек у марту 1927. године. 
Изградња ове пруге, дуге свега 
27,5км, коштала је осамдесет 
милиона динара.

На овој прузи запажамо само 
један тип станичне згра-

де – спратну грађевину, 
са двоводним кровом 

и анексом са наткриве-
ним тремом. Оно што 
ове грађевине битно 
одваја од осталих банат-
ских станичних зграда 
је јединствена архитек-
тонска пластика. Фаса-
да станичних зграда у 
Орловату, Фаркаждину 
и Перлезу је са перон-
ске стране украшена 
розетом, изнад које се 
налази неносећи деко-
ративни лук. Са улич-
не стране, лучна врата 
анекса су уоквирена 
пластичним оквиром 
који прати облик отво-
ра врата, а имитира слог 
камена или опеке.

Иако су, опште узев, 
ове станичне зграде у 
добром стању и очува-
ле су прводбитни из-
глед,  приметно је да су, 
на жалост, у Перлезу, 
прозори смањивани, а 
изнад њих, без некаквог 
архитектонског оправ-
дања, стоје пластични 
лукови. 

ИВАНА ЈОВИЧИЋ 
 ЋУРЧИЋ

КИЛОМЕТАРА ЈЕ 
ДУЖИНА ПРУГЕ 

ТИТЕЛ - ОРЛОВАТ

27,5

ОРЛОВАТСКИ 
ВОДОТОРАЊ

Додатна атракција на 
овој прузи је и орловат-
ски водоторањ. Налази 
се стотинак метара од 
железничке станице. 
Водоторањ има шестоу-
гаону основу и истакнут 
димњак са леве стране 
грађевине, посматрано 
од колосека.

Перлез, перонска страна

 Весна Ристић
директор Маинске школе Ниш

КРЕЋЕ ИЗМЕШТАЊЕ САОБРАЋАЈА ИЗ НИША 

Активности на изме-
штању пруге из центра 
Ниша фактички су по-

челе. Прва фаза је израда про-
јекта препарцелације, након 
чега следи  процес експропри-
јације зељишта за градњу оби-
лазнице око града. Пројекат 
препарцелације се завршава 
ових дана, његово провођење 
кроз катастар биће обављено 
до краја априла, после чега, 
крајем лета, следи доста-
ва решења о експро-
пријацији, рекао је 
недавно медијима 
Љубивоје Слав-
ковић, коорди-
натор пројекта у 
име Града Ниша. 

Он је навео да 
се Град Ниш мак-
симално укључио 
у посао у жељи да по-
могне и да све буде обавље-
но што пре и што експедитив-
није. Овај посао је 29. децембра 
и званично проглашен као по-
сао од јавног интереса, усвојен 
је буџет од 14 милиона евра за 
експропријацију земљишта. 
На траси заобилазнице, која је 
од Поповца до Просека дуга 22 
километра, су 1.762 парцеле у 
власништву 2.300 лица. 

Град је на становишту да уче-
шћем у послу сопственим сред-
ствима, у износу између 15 и 20 
милиона динара, може да обез-
беди експедитивнију припрему 
и самим тим убрза цео посао.

Све ове радње представљају 
реализацију онога што је наја-
вила потпредседница и мини-
страка за инфраструктуру др 

Зорана Михајловић новинари-
ма и Нишлијама, окупљеним 
на палилуској рампи у центру 
Града, приликом боравка Вла-
де у граду на Нишави. Како је 
тада истакла, све припреме 
треба да буду завршене до краја 
2017. године, како би се током 
2018. кренуло са радовима на 
самом измештању. 

На овом послу, о коме се у гра-
ду на Нишави прича већ 30 годи-

на, интензивно се радило и 
ради. Завршена је сту-

дија о изводљивости 
и усвојен Идејни 
пројекат на Реви-
зионој комисији 
Владе Републике 
Србије. Очекује се 
да се током 2017. 

године завршити 
процес експропри-

јације. Како је тада у 
Нишу истакла министарка 

Михајловић, упоредо се разгова-
ра са Европском инвестционом 
банком и обзиром да постоји јав-
ни интерес, и да је око 80 милона 
евра, колико ће пројекат кошта-
ти, већ је обезбеђено. 

Оно што је у целом послу 
можда и најважније је парт-
нерски однос државе, града и 
железнице, што је предуслов 
успешног обављања овог по-
сла. Први разлог за овај вели-
ки посао је, пре свега, безбед-
ност, други разлог је то да се 
ради о делу пруге на Коридору 
10, а интерес Града Ниша и ње-
гових житеља заснован је на 
испуњењу ових услова, рекла 
је министарка Михајловић.
 ЖАРКО РИСТИЋ

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА

Предуслов 
успешног 

обављања овог 
посла је партнерски 

однос државе, 
града и 

железнице

ЗАТВОРЕН ПОГОН

 Прекинута традиција дужа од једног 
века  Нереална очекивања и захтеви 
појединаца  довели до затварања погона

 Од 42 запослена, само 9 сачувало 
посао прихвативши да раде у Макишу 
 Уз отпремнине отишла 33 радника

нуду радници ЗОВС-а глатко 
одбили баш као што је  чиње-
ница и да их је локални син-
дикалац (име познато нашој 
редакцији) накарадним саве-
тима и ужасно лошом проце-
ном ситуације довео у ћорсо-
как, где су се због … захтева до 
краја „заглибили“. Захтевати 
од послодавца у 2016. години 
и то када је државна служба у 
Србији, генерално, несигурна  
- да им обезбеде превоз, испла-
ћују дневнице и на све то радно 
време „штопују“ од момента 
поласка из Лајковца - у најма-

њу руку је неозбиљно! Уљуљ-
кани вишедеценијским стату-
сом и разноразним правима из 
времена самоуправног соци-
јализма која су се након 2000. 
године прилично истопила, 
железничари нису схватили да 
тржиште рада и пословни ам-
бијент у Србији одавно  функ-
ционишу на другачији начин. 

„Не може нам нико ништа, 
закон је на нашој страни“ – 
вероватно јесте резон који је 
глатко пролазио тамо неке 
1976. године у СФРЈ, али већ не-
упоредиво теже 1996. године. 
Перципирање радног права у 
јавном сектору на идентичан 
начин 2016. године, сасвим из-
весно завршава трауматичним 
отрежњењем званим  - Биро за 
незапослене! На Дан железни-
чара, 15. септембра, 2016. годи-
не донета је и коначна одлука 
да се лајковачки погон затвори 
1. јануара 2017. У ту вест се није 
веровало све до 29. децембра 
минуле године када је по нало-
гу директора ЗОВС-а стављен 
катанац на неколико објеката 
у кругу ложионице. За девето-
ро запослених систематизова-
на су места у станици Макиш 
ранжирна и они од 1. јануара, 
фактички, сваки други дан 
долазе на дванаесточасовно 
радно време сопственим пре-
возом, што им се, наравно, ре-
фундира.

Преосталих тридесет троје 
радника је уз социјални про-
грам и исплаћене отпремни-
не пријављено у Националној 
службни за запошљавање. 

АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

Стављањем катанца на 
врата лајковачке ло-
жионице 29. децембра 

прошле године, престала је и 
званично да постоји Јединица 
за одржавање возних сред-
става у Лајковцу, чувеној же-
лезничкој варошици Западне 
Србије. Традиција дужа од јед-
ног века прекинута је за свега 
сат времена колико је, отпри-
лике, потрајала формалност 
гашења наведеног организа-
ционог погона. Без посла је уз 
социјални програм и отпрем-
нине остало 33 радника, које 
нису спасили чак ни потписи 
хиљаду и шездесет Лајковча-
на, прикупљених за мање од 
48 сати. У погонима овдашњег 
ЗОВС-а, специфичног по много 
чему, израђивани су резервни 
делови за локомотиве и ваго-
не, поправљана теретна кола, 
прављени аутентични локо-
трактори који су уместо локо-
мотива померали читаве ком-
позиције.

Иинтересантно је да од број-
них испостава за одржавање 
возних средстава, разбацаних 
по Србији (Нови Сад, Суботи-
ца, Сомбор, Кикинда, Рума, 
Зрењанин, Велика Плана, Ла-
пово, Пожега, Зајечар, Краље-
во, Београд), само је лајковач-
ки погон комплетно угашен и 
закатанчен! Шокантним рас-
плетом овдашњи железнича-

ри изненађени су тим пре, јер 
су средином прошлог лета до-
били информације да РЖД-у 
управо треба једна јака база 
попут ове у Лајковцу. Све се 
то, фактички, дешавало пред 
сам почетак реконструкције 
барске пруге, што је радници-
ма уливало неку наду, па чак 
и „распаљивало“ неопходни 
елан за даље прегнуће. Нере-
ална очекивања додатно су 
поткрепљивана (не)искреним 
уверавањима појединих руко-
водилаца да разлога за бригу 
нема, изреченим у управној 
згради лајковачког ЗОВС-а пре 
више од шест месеци. 

Епилог знамо. Од 42 радни-
ка, колико их је било запосле-
но у поменутој организационој 
јединици, двадесетак је тако-
рећи „висило“ и пре судбоно-
сног састанка, одржаног 15. 
септембра прошле године на 
Палићу. Баш негде у то време 
до варошице на Колубари при-
стижу гласине из Немањине 
6, како је намера руководства 
да се станица Макиш додатно 
ојача и с'тим у вези затвори 
колска радионица у лајковач-
ком ЗОВС-у. Концепт који је 
врло брзо, уз очекивана него-
довања, предочен радницима 
односио се на њихово свакод-
невно превожење комбијем у 
Макиш, без исплате дневница. 

Чињеница је да су такву по-

ЛАЈКОВАЧКИ ЗОВС ПРЕСТАО СА РАДОМ 1.1.2017.

1.700 
ОДБОЈНИКА ЗА ВАГОНЕ

20 ТОНА 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

600 ПОПРАВКИ 
ВАГОНА

200.000 ЕВРА 
УЛОЖЕНО У НОВУ КОТЛАРНИЦУ, 
ПРОБНИ УРЕЂАЈ ЗА ОДБОЈНИКЕ, 

ТРАФОСТАНИЦУ, МАШИНЕ И ОПРЕМУ

130 ЛОКОТРАКТОРА 
ПЛАСИРАНО НА ТРЖИШТЕ, 

БРЕНД ЛАЈКОВАЧКОГ ЗОВС-А, 
ПРЕПОЗНАТЉИВ ШИРОМ БАЛКАНА

ГОДИШЊИ УЧИНАК 
ЛАЈКОВАЧКОГ ЗОВС-А

Уљуљкани вишедеценијским статусом, 
железничари нису схватили да пословни амбијент 
у Србији одавно функционише на другачији начин

Уљуљкани

ПРИ КРАЈУ 
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ЗАШТИНЕ РАДИОНИЦЕ НАКОН СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТНЕ РАДИОНИЦЕ НИШ

Из Заштитних радионица у Нишу оти-
шло је двадесет пет, а остао је најмла-
ђи међу њима да чува наду Нишлијама 
да ће поново некада моћи да рачунају 
на услуге железничара и да ће радни-
ци железничких компанија опет имати 
своје сервисе као место где инвалиди 
могу да зараде своју плату. „Заштитне 
радинице“ у Нишу су до самог краја 
биле доступне у сваком тренутку они-
ма којима су пружале услуге. Иначе, 
њихови сервиси који су пре некилико 
година затворени, никада нису наста-
вили да раде, иако је опште уверење 
да су могли.  
Технички преглед и регистрација ауто-
мобила били су најатрактивнији  Ни-
шлијама. Сервис за технички преглед 
и регистрацију моторних возила омо-
гућавао  је комплетну регистрацију 
свих возила на до 12 месечних рата, уз 
обављање аминистративне процеду-
ре око кредитирања „Дунав- осигура-
ња“ на лицу места. 
Док се уз намиривање потреба же-
лезнице у сервису за прање радило 
и за „трећа лица“, сервис за хемијско 
чишћење једног тренутка је „стао“. 
Захтеви за овом услугом били су све 
ређи, па је простор уступљен Друштву 
љубитења железнице. Железничари, 
угоститељи и житељи овог дела града 
давали су текстилне предмете на пра-
ње перионици „Заштитних радиони-
ца“, уз пуно поверења.   
Из радионице за израду боја послед-
ње 2014. године у којој је радила, 
испоручено је шест тона различитих 
полудисперзивних и дисперзивних 
боја, што је у односу на 17 тона у 2013. 
години, и на укупан потнецијал ради-
оница, било веома мало. Тада је као 
основни и једини проблем евиденти-
рана набавка репро-материјала, јер 
пласман никада није био проблем. 
Железница, пре свих, има потребе 
за овим производима при одржава-
њу сопствених, а и железничарима је 
куповина била омогућена на рате, уз 
минималну процедуру. На губитку су 
сви, али није било начина да се прои-
зводња покрене. 
На ауто-цистрну за пражњење сеп-
тичких јама се углавном чекало, због 
великог подручја у околини без ка-
нализације. Посла има, али су све 
већа улагања у техничко одржавање 
застарелих возила отежала пружање 
услуге. „Фекалац“ је радио прилично 
добро и да није тих изнуђених пауза, 
његова искоришћеност била би мак-
симална. На жалост, од свега остао је 
један човек, али и много наде и ре-
алне могућности да се све то поново 
обједнини.
 Жарко Ристић

Остао само један!
РАДНИЦЕ ДРУШТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА У ВАЉЕВУ ПАНЧЕВО

ПРИВРЕДНИЦИ ЗАДОВОЉНИ 

Обим железничког пре-
воза за потребе пан-
чевачке индустрије 

почео је да се повећава након 
новогодишњих и божићних 
празника. Привредници су за-
довољни услугама које пружа 
„Србија Карго” и надају се да 
ће та сарадња бити још боља. 
Један од највећих коминтена-
та у овом делу Баната свакако 
је НИС Рафинерија Панчево, 
за чије потребе се дневно пре-
везе два до три пара теретних 
композиција. Пошто рафине-
рија ради без прекида, за њене 
потребе се организује 
превоз и током ноћи. 
Поред бензина и 
дизел горива 
цистернама се 
превози мазут 
и битумен. 
У Србији се 
нафтни дери-
вати превозе 
од Панчева до 
Београда (Тер-
минал на Чука-
рици), до Ниша 
(Терминал код Црве-
ног крста), до Пожеге и још 
неколико места. Што се тиче 
иностраних земаља, деривати 
се углавном извозе за Румуни-
ју и Бугарску, а по потреби пре-
возе се и до Црне Горе. 

Значајан корисник желе-
зничких услуга је и панчевач-
ка ХИП „Петрохемија“, која 
своје производе шаље желе-
зничким композицијама у 
неколико европских земаља, 
а највише у Немачку и Фран-
цуску. У локалном саобраћају 
највише се превози за потребе 
Фабрике синтетичког каучука 
у Елемиру и Хемијску инду-
стрију „Хипол“ у Оџацима. За 
панчевачку ХиП „Азотару“ по-
времено се превози амонијак. 
Лука Дунав је такође један од 
важних коминтената српских 
железница.  

До краја прошле године за 
потребе силоса „Гранекспор-
т“-а превожене су и разне вр-
сте житарица, а транспорт ће 

бити настављен на пролеће. У 
станици Панчево главна кра-
јем прошле године вршен је 
истовар камених агрегата за 
потребе изградње другог ко-
лосека пруге Београд-Панче-
во, а истоварано је и неколио 
вагона угља за потребе локал-
них стоваришта. У станици 
Панчево варош недавно је ис-
товарано неколико компози-
ција са вештачким ђубривом 
из Румуније, а ускоро се очеку-
је и долазак нових композици-
ја. Теретни саобраћај ка Вршцу 
и Румунији одвија се редовно, 

а током 24 сата превезе 
се у просеку два до 

три пара терет-
них компози-

ција. 
Што се тиче 

пруге ка Зре-
њанину пре-
воз терета је 
конс та н та н. 

За 24 сата сао-
браћа један пар 

теретних возо-
ва којем се додају 

вагони за потребе 
силоса у Дебељачи, шеће-

ране у Ковачици и термина-
лу течног нафтног гаса. Како 
истичу представници служби 
логистике панчевачких фир-
ми, који сарађују са српским 
железницама, сарадња треба 
да буде још боља, а проблеме 
око недостатака вучних сред-
става треба решити што пре.

Привреда Панчева једна је 
од већих у Србији. Добар гео-
стратегијски положај, излаз 
на две реке, добра повезаност 
железничким, друмским и во-
деним саобраћајем, изградња 
нове индустријске зоне, као и 
близина Београда и Румуније, 
чине овај град буде занимљив 
многим потенцијалним инве-
ститорима. Они истичу да је 
присуство железнице један од 
главних фактора за успешно 
пласирање производа и да ће 
се због тога вероватно и опре-
делити да улажу у овај регион. 

Ј. ВЕБЕР

ЖЕЛЕЗНИЦОМ

НИС 
Рафинерија 

Панчево, ХИП 
Петрохемија, „Азотара”, 

„ХИПОЛ”, силоси, 
„Гранекспорт” у Дебељачи 

и шећерана у Ковачици 
само су неки од бројних 

коминтената „Србија 
Карга”

Послови Заштитних радионица
Заштитним радионицама остали су послови  чишћења просторија, 

хемијско прање и чишћење, одржавање тоалета, паркинзи и чуварски 
послови. 

- Од 1. јануара 2017. године на снази је Закон по ком чувари морају 
имати лиценцу, тако да ће ускоро 14 запослених у  Заштитним 
радионицама завршити курс додатног оспособљавања и добити 
одговарајућу лиценцу, каже Маљевић.

„ЗДРАВЕ НОГЕ“
НАПОРИ ДА СЕ СТАНЕ НА

нистарстава финансија, при-
вреде, рада, запошљавања 
и социјалне политике, као и 
министарства за саобраћај. 
Од њих је тражено да омогуће 
отварање наменског рачуна, 
преко којег би се пословало 
до нормализације укупних 
прилика у Заштитним ради-
оницама и када би се кренуло 
са редовним исплатама зарада 
запосленима и измиривањем 
обавеза према држави и пове-
риоцима. 

- Потребно је склопити нове 
пословно - техничке уговоре 
о сарадњи са поједним фир-
мама. Такође, уз сагласност 
„Железница Србије“ад,  тре-
ба да издамо објекте и опре-
му под закуп. Иначе, узрок 
оваквог стања у Заштитним 
радионицама првенствено 
лежи у губитку послова са Ин-
фраструктуром и Каргом, док 

је Србија воз излазио у сусрет 
када је год било могуће, каже 
Маљевић.

Један од проблема у Заштит-
ним радионицама је и неплан-
ско запошљавање оних који 
нису инвалиди, па је ово дру-
штво изгубило статус инва-
лидног друштва, а самим тим 
и субвенције које су некада до-
бијали.

- Уколико будемо успели да 
стабилизујемо ово друштво, 
морамо примити још 26 радно 
способних инвалида рада са 
умањеним процентом способ-
ности. На тај начин вратићемо 
ранији статус предузећа као 
друштва за превенцију ин-
валидности и радног оспосо-
бљавања инвалида, чиме ћемо 
стећи право на законске суб-
венције од стране државе, из-
носи свој оптимизам Маљевић.

АИДА СТОЈКОВИЋ

Заштине радионице уз 
социјални програм 
је напустило 135 рад-

ника. У друштву је остало да 
ради 61 радник, а од тога је 18 
инвалида рада. Ситуација у 
овом зависном предузећу „Же-
лезница Србије“ад изузетно је 
тешка због блокаде рачуна. 
Нагомилале се неплаћене оба-
везе према држави, 
тужбе радника због 
неисплаћених за-
рада, прево-
за, регреса, 
топлог обро-
ка итд. Тако-
ђе, дошло је 
и до губит-
ка послова 
које су има-
ли пре ре-
с т р у к т у-
рирања 
желе-

зничког сектора и док је 
железница била јединствен 
систем, истиче у разговору за 
„Пругу“  мр Миладин Маље-
вић, новоименовани директор 
Заштитних радионица. 

Према његовим речима, 
последица тужби су изврши-
тељи који пописују и плене 
имовину по основу извршних 
судских решења. 

Маљевић, ипак, 
верује да би 

друштво мо-
гло да стане 

на „чврсте 
ноге“ само 

уз помоћ 
„Железни-
ца Србије“ 

ад као 
оснивача 
и надле-

жних 
ми-

мр Миладин Маљевић

ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК 
СА ДЕЦЕМБАРСКОМ 
ЗАРАДОМ ИЗ 2015.
Животне недаће бив-

ших радница Друштва 
за одржавање зграда 

својевремено ангажованих на 
чишћењу железничких по-
словних објеката у граду на 
Колубари, настављене су и 
током ове године. Навикнуте 
на хроничну беспарицу и пот-
пуну неизвесност, ове вредне 
жене егзистирају буквално 
испод људског достојанства. 
Упркос свему, одважно и тихо. 
Тешко је, нажалост, приме-
тити макар и протоколарну 
бригу ваљевских железничара 
због ужасно  тешке финансиј-
ске ситуације у којој „мушки 
плива“ једина преостала коле-
гиница, Славица Митровић. 
Она са кофом воде, четком и 
метлом чак и данас одржава 
пословне просторије „Србија 
воза“ у станици Ваљево. Чини 
се као да их је срамота „њене 
срамоте“ којој они, разуме се, 
нису кумовали. Осећа се та 
међусобна нелагода свуда и на 
сваком кораку, јер сви смо ми, 
ипак, под истим кровом. 

Славици нема ко фактички 
ни да објасни зашто је баш 30. 
септембра 2016. године са прео-
сталих пет колегиница прогла-
шена технолошким вишком без 
исплате личних доходака у ми-
нулој календарској години. Тим 
пре што се поменута фирма, та-
корећи, кадровски преполови-
ла пре непуне две године да би у 
међувремену од преосталих 248 
радника, читав колектив данас 

спао на 
једва 30 

људи. Су-
дећи по 
речима 

Славице 
Митро-

вић, транспортног комерција-
листе по струци, сада већ бивше 
раднице поменутог друштва, 
утисак је да за њу тек долазе те-
шки и бременити дани.

-Од осам радница колико 
нас је до пре две године било 
распоређено у Ваљеву, две ко-
легинице су искористиле мо-
гућност, па су кроз социјални 
програм напустиле  фирму. 
Крајем априла 2015. године 
исплаћене су им отпремнине 
у висини од 200 евра по годи-
ни радног стажа, што и није 
била значајна сума пошто смо 
сви ми овде запослени тек од 
2007. године без радног иску-
ства. Нама које смо тада остале 
у фирми, директор је „гаран-
товао“ редовност у исплати 
зарада. Разумела бих ја да су 
то биле неке велике паре, али 
нама се овде, верујте, исплаћи-
вало једва двадесетак хиљада 
динара месечно, што је далеко 
испод републичког минимума 
- каже за „Пругу“  видно револ-
тирана Славица Митровић.

Мада су их, каже она, руко-
водиоци предузећа годинама 
уназад уверавали да ће недо-
стајућа разлика до прописаног 
бруто износа (28 хиљада дина-
ра) бити континуирано упла-
ћивана ПИО фонду. 

-Пре неколико месеци лич-
но сам проверила и ево, од-
говорно тврдим, послодавац 
није уплаћивао новац ПИО 
фонду  од 2011. године па до 
претпрошле јесени. У тада-
шњем  колективном уговору 
јасно је стајало да ће фирма 
крајем месеца исплаћивати 
радницима личне дохотке 
за претходни месец, али се 
код нас то брзо пореметило 
и тако наставило до априла 
прошле године. По обича-
ју, изврдавало се на овај или 
онај начин и редовно су нам 
нешто закидали. Напослетку 
све су нас позвали у Београд 
30. септембра, прогласили 
технолошким вишком и ис-
платили 200 евра по години 
стажа. Тада су нам и обећали 

да ће неисплаћене лич-
не дохотке из 2016. го-

дине измирити кроз 
рате у наредна 

24 месеца, 
каже Слави-

ца Митро-
вић и на-

помиње да 
од тада више 

ни једног динара 
нису примили!

Безвољне и деморалисане 
у својим сизифовским насто-

јањима да наплате оно што 
су тешком муком зарадиле, 

рекло би се да су сваку наду 
одавно изгубиле. Од шест рад-
ница Друштва за одржавање 
зграда, колико их је до прошле 
јесени било  распоређено у Ва-
љеву, пет их је углавном било 
на принудном одмору. Будући 
да њихова некадашња  фирма 
од 1. јануара 2016. практично 
и није продужавала уговор са 
„Инфраструктуром железни-
ца Србије“, простор за чишће-
ње под сводовима станичне 
зграде енормно  је смањен. 
Сасвим је, каже Славица,  била 
довољна и та једна жена па да 
потпуно упристоји три до че-
тири канцеларије (стотинак 
квадрата) са ходницима и тоа-
летима, које су припале „Срби-
ја возу“. Пространу чекаоницу 
испред путничке благајне до 
недавно је одржавао инвалид 
рада из „Инфраструктуре же-
лезница Србије“, вели Слави-
ца. Отуда и не чуди што, „до 
јуче“, чисти и уредни ходници 
данас заударају, а степениште 
које води ка долазним и одла-
зним перонима буквално из-
гледа као  дивља депонија у не-
кој забаченој провинцији. 

-По препоруци бивших ко-
лега из Београда, од новембра 
прошле године ангажована 
сам као чистачица у Агенцији 
„Ђердап“ из Лапова. Позва-
ли су ме телефоном и питали 
да ли сам вољна да за осам 
хиљада динара месечно одр-
жавам просторије „Србија 
воза“ у Ваљеву. Прихватила 
сам, јер заиста нисам имала 
куд. Са педесет година живо-
та и 16 година стажа у радној 
књижици далеко сам од не-
опходних услова за одлазак у 
пензију. Сваког јутра долазим 
овде и чистим канцеларије, 
ходник, тоалете, мада често 
очистим и простор испред 
путничке благајне. Он, доду-
ше, припада „Инфраструкту-
ри“, али ми то не представља 
проблем. Иако нисам дужна 
да одржавам хигијену у ста-
ничној згради пошто ми се 
то реално и не плаћа, не могу 
тек тако да гледам запуштену 
чекаоницу и разбацано смеће 
по ходнику – јада се Славица 
Митровић и гласно размишља 
о својој магловитој егзистен-
цији док заједно корачамо тек 
опраним ходником према кан-
целарији шефа станице за пре-
воз путника.

АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

Представници „Србија 
Воза” прихватили су 
захтев Месне зајед-

нице Параге и исказали ра-
зумевање за потребе житеља 
овог насеља. На задовољство 
путника, од 25. јануара пут-
нички возови поново стају у 
месту Параге. То су регионал-
ни возови број 5431, 5435, 5437 
који крећу из Сомбора за Нови 
Сад и регионални возови број 
5430, 5434, 5436 који полазе из 
Новог Сада према Сомбору.

Да подсетимо, од децембра 
прошле године путнички во-
зови нису имали бављење у 
станици Параге које се налази 
на прузи Нови Сад-Богојево-
-Сомбор. Мештани овог места 
у Општини Бачка Паланка, у 
коме живи око хиљаду ста-
новника, већ близу два ме-
сеца били су без могућности 
да користе услуге путничких 
возова. Они путници који су 
желели да иду возовима пре-
ма Новом Саду или Сомбору, 

морали су колима да иду до 
суседних места Ратково или 
Гајдобра како би ухватили воз. 
Многи од њих имали су уредно 
купљене месечне карте, али и 
поред тога возови нису стаја-
ли, јер је тако било предвиђе-
но новим Редом вожње.

Према речима представни-
ка Месне заједнице Параге, 5. 
децембра прошле године  по-
слат је захтев компанији „Ср-

бија воз”да путнички возови 
поново стају у овом насељу. 
Захтев је подржао и председ-
ник Општине Бачка Паланка, 
којој ова месна заједница при-
пада. Након тога, уследио је 
састанак са представницима 
железнице и договорено је 
да воз има по три стајања за 
поласке према Новом Саду и 
Сомбору. Међутим, тај дого-
вор је из техничких разлога 

реализован тек после неко-
лико недеља.

Тиме је „Србија Воз”, на за-
довољство путника, омогу-
ћио наставак традиције пу-
товања железницом у овим 
крајевима, која траје још од 
1895. године, када је ова пруга 
пуштена у саобраћај.   Ј. В.

ОПЕТ СТАЈУ ВОЗОВИ РЕД ВОЖЊЕ
СОМБОР

11:1503:35 16:00
ПАРАГЕ

12:5605:18 17:40
НОВИ САД

13:4306:06 18:28

НОВИ САД
15:2006:22 19:37

ПАРАГЕ
16:0807:11 20:26

СОМБОР
17:4808:55 22:10

Славица МитровићЖелезничка станица Панчево

Железничка станица Сомбор
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НА НОВОЈ ПРУЗИ БЕОГРАД-ПАНЧЕВО

Упротеклих пет месе-
ци „Инфраструктура 
железница Србије“ ор-

ганизовала је акцију „Опрез! 
Изабери живот!“ у основним 
школама широм Србије, са 
циљем превенције несрећа на 
путним прелазима. До сада је 
презентацију имало прилику 
да види више од три хиљаде 
малишана у десетак градова, 
каже Тања Чворовић, глав-
ни координатор за сарадњу са 
медијима у „Инфраструктури 
железница Србије“.

Савремене интенције у све-
ту усмерене су ка ангажова-
њу комплетног друштва на 
подизању нивоа свести свих 
учесника у саобраћају, путем 
медијских и едукативних кам-
пања.  

Акцију едукације најмлађих 
основаца о безбедном и пра-
вилном понашању у близини 
железничке инфраструктуре 
и на путним прелазима, коју је 
још пре седам година започео 
Медија центар „Железница 
Србије“, успешно је наставила 
да реализује „Инфраструк-

тура железница Србије“, као 
друштвено одговорна компа-
нија.

Интерактивном и мултиме-
дијалном кампањом деца има-
ју прилику да науче основне 
саобраћајне знаке и правила 
преласка преко пруге, затим 
да пругу треба прелазити ис-
кључиво на путним прелази-
ма, да вагони, пруга и перони 
нису места за дечију игру. 

Целокупна кампања одвија 
се под покровитељством међу-
народне организације ILCAD, 
која се искључиво бави управо 
оваквим видом превенција не-
згода на путним прелазима. 

Локалне самоуправе су по-
казале велико интересовање 
и жељу да се укључе и пруже 
логистичку подршку при орга-
низацији презентација.

Медија центар „Железница 
Србије“ акцију „Опрез! Иза-
бери живот!“ водио је од 2010. 
године, а презентацији је про-
теклих година присуствова-
ло веше од 20 хиљада млађих 
основаца,  у 124 школе из 46 
градова широм Србије.

ШТЕТА ОКО 210.000 ДИНАРА

И гарнитуре „БГ Воз“-а у последње вре-
ме постале су мета вандала. Наиме, 
20. фебруара ове године, у гарнитури 
овог воза између станица Панчевачки 
мост и Овча поломљени су поклопци 
и неонске светиљке, држачи пртљага, 
искривљена су седишта, а поломљено 
је и стакло клизних врата. 
Само дан касније, 21. фебруара, дого-
дио се сличан немили догађај у другој 
гарнитури у току вожње између стани-
ца Нови Београд и Тошин Бунар, где су 
оштећења много већа. 
Последица ових вандализама је велика 
материјална штета процењена на око 
210.000 динара, али и индиректна штета 
од око 10.500 динара услед искључења 
гарнитура из саобраћаја, што угрожава 
редовитост возова у систему БГ Воз. 
„Србија Воз“ а.д. чини све што је у 
његовој моћи да обезбеди нормално 
одвијање саобраћаја и апелује на све 
кориснике овог вида превоза да чувају 
возна средства.

Вандали оштетили 
гарнитуре „БГ Воз“-а

КЛУБ ЉУБИТЕЉА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Београдски љубитељи железнице за-
једно са својим колегама из Панчевач-
ког клуба почели су припреме за ма-
нифестацију „Ноћ музеја“ која ће као и 
сваке године до сада бити организова-
на у другој половини маја. Као и про-
теклих година просторије београдског 
клуба које се налазе у поштанском ва-
гону на 11 колосеку главне железничке 
станице Београд ће у ноћи манифеста-
ције „Ноћ музеја“ бити отворене. 
Чланови клуба ће дежурати током 
целе вечери и том приликом ће посе-
тиоцима бити приказане макете ми-
нијатурних железница, мини изложба 
фотографија као и разни железнички 
експонати. 
Према речима Милана Батинића чла-
на управе београдског клуба и ове 
године се очекује да ће клуб посети-
ти велики број посетилаца којима ће 
бити приређена и нека изненађења.

Припреме за „Ноћ музеја“

КЛУБ ЉУБИТЕЉА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Панчевачки Клуб љубитеља железни-
це у сарадњи са Удружењем Слове-
наца „Логарска Долина“ из Панчева 
припрема ново гостовање изложбе 
„Возом по Словенији“ која би ускоро 
требала да буде отворена у галерији 
Друштва Словенаца „Сава“ у Београду. 
Жеља организатора је да након тога 
изложба гостује и у Железничком му-
зеју у Београду.  
Изложба броји више од стотину фо-
тографија из свих крајева Словеније 
и то са свих пруга по којима се данас 
одвија саобраћај. Део фотографија са 
изложбе снимили су чланови панче-
вачког Клуба љубитеља железнице, а 
део фотографија љубитељи железнице 
из Љубљане. 
До сада је изложба гостовала у Пан-
чеву и Вршцу, где је била изложена 
у вестибилу станице, а коју је за три 
месеца видело више од пет хиљада 
посетилаца. Ј.В.

Ускоро изложба „Возом 
по Словенији“
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АФОРИЗМИ

Како се данас живи у Србији? 
Па, живи се ту и тамо - али више 

тамо него ту.

Кад нам је коначно све постало 
јасно - за све је веч било касно.

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“.

Чедомир  Ј. Митић, афористичар

Богами, далеко смо догурали - 
до самог старта.

Многима је данас кафана лек - 
а некима радно место.

Кључ за решење проблема 
апсолутно је у ншаим рукама - 

зато нам тако и иде.

Он је цело време ћутао - али 
нам је све рекао.

Брате, знам човека одлично: 
целог свог века бавио се 
преводилачким радом - 

преводи жедне преко воде.

Нисмо дозволили никоме да нас 
поткрада - сами смо то урадили.

Иде Миле лајковачком пругом, 
иде Миле са страначким другом...

Свет ми данас и даље личи на 
зачин. У све нам се меша.

УДРУЖЕЊE УМЕТНИКА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ

СВЕТОМ ТРИФУНУ У ЧАСТ

Удружење уметника 
Железница Србије обе-
лежило је Светог Три-

фуна манифестацијом СВЕ-
ТОМ ТРИФУНУ У ЧАСТ, којој 
је присуствовао и ђакон хаџи 
Драган С. Танасијевић, у свој-
ству званичног представника 
српског патријарха Иринеја. 

Манифестација је организо-
вана под покровитељство Кул-
турно просветне заједнице Ср-
бије и Удружења књижевника 
Србије.

У оквиру ове манифестаци-
је, под истим називом, отво-
рена је самостална изложба 
светлописа Божидара Витаса, 
уметника фотографије, који је 
изложио 31 светлопис српских 
цркава и манастира, укључују-
ћи и свету српску царску лавру 
манастир Хиландар. 

Истовремено отворена је 
изложба  Живојина Вели-
мировића, који се као гост 

представио са 15 сликарских 
радова православних цркава 
и манастира. Изложбе је отво-
рио Милад Обреновић, књи-
жевник из Рогатице (Републи-
ка Српска).

У музичком делу програма 
свирао је гудачки састав „Ро-
мантика“: Живојин Велими-
ровић, виолина, Ненад Мен-
делсон, виолина и Душанка 
Савић, виолина. 

Учеснике ове манифестаци-
је посебно су одушевиле опер-
ске диве Мирјана Бегенешић 
и Викторија Павлица, које су 
певале Винску песму из опере 
„Травијата“.

У књижевном делу мани-
фестације духовну и винску 
поезију као и кратке приче ка-
зивали су: Јелена Тешановић, 
Јелена Велимировић, читала 
поезију Буце Мирковића Жу-
пљанина, Милад Обреновић, 
Раде Пантелић, Миша Ла-
зар, Милоје Вељовић, Бранко 
Шпановић и Божидар Витас.

СВЕТЛОПИС СРПСКИХ 

ЦРКАВА И МАНАСТИРА 

ЈЕ ИЗЛОЖИО 

БОЖИДАР ВИТАС
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ПОКЛОНИ
Гости-учесници даривани су 

сликарским и фото радовима 
Виолете Марковић, Драгице 
Јовановић, Анђелке Малинић, 
Живојина Велимировића, 
Бранислава Бркљачића, Кирила 
Димитрова и Божидара Витаса.

Са отварања изложбе Светом Трифуну у част

ПИСМАЧИТАЛАЦА

ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈРЕ“ ПРУГА

ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈРЕ“ ПРУГА

Овим путем придружујем се пре-
длогу да се на простору „Ложиони-
це Београд“ изгради железнички 
музеј нормалног колосека, имајући 
у виду да такав музеј не постоји у 
Србији.
С обзиром на то да постоји музеј 
„узаних пруга“ у Пожеги, а да је у 
Лајковцу у плану изградња таквог 
музеја и да је на Мокрој Гори у функ-
цији пруга узаног колосека, то сма-
трам да би отварање железничког 
музеја „нормалног“ колосека била 
својеврсна туристичка атракција, са 
много занимљивих и вредних ек-
споната.
Музеј би требало највећим делом 
да буде смештен испод „Газеле“, јер 
је та локација најбоље решење за 
железнички музеј, пошто би за дру-
ге намене била мање атрактивна. 
Велики број железничких средстава 
и музејских експоната нормалног 
колосека пропада (или ће бити ка-
сиран) широм Србије и потребно 
их је груписати на једном месту и 
сачувати од пропадања, имајући 
у виду да железница на овом про-
стору битише још од 1884. године, а 
на простору Војводине још неку де-
ценију раније. Такође би железнич-
ки музеј, који се тренутно налази у 

Немањиниј 6, требало да буде 
измештен на ту локацију, па би 
његова поставка онда дошла до 
пуног изражаја.
Пре годину дана сам писао у 
овој рубрици да би Главна же-
лезничка станица требала да 
остане у функцији за туристич-
ке, агенцијске, воза „Романти-
ка“ и за снимање филмских и 
других видео – записа, а сад бих 
додао и за возове од Аеродро-
ма „Никола Тесла“.
Сматрам да би повезивањем 
пруге од станице Земун Поље 
до аеродрома у Сурчину (а то 
је неколико километара, могла 
би да се релативно брзо изгра-
ди., а још брже би се ова ин-
вестиција исплатила) путници 
би од аеродрома до Београда 
електромоторним возовима 
стизали за десет минута. Глав-
на станица Београд би уједно 
могла да буде и терминал „ЕР 
Србија“, а путници би до цен-
тра града (док се метро не из-
гради) долазили веома брзо, 
што је у данашње време врло 
значајно, имајући у виду да је 
авионски саобраћај у експан-
зији.

Тема: Железнички музеј
 нормалног колосека
испод „Газеле“

Шаље: Бора Грујичић
Место: Лајковац

КРАЂУ КАБЛОВА
ЛОПОВИ СПРЕМАЛИ

Свега неколико дана 
након пуштања у 
саобраћај двоколо-

сечне пруге Београд-Овча-
-Панчево десио се инцидент. 
Наиме, на новоизграђеном 
железничком мосту преко 
реке Тамиш, у близини ста-
нице Панчево главна, разби-
јена је бетонска плоча која је 
надкривала канал у којем се 
налазе каблови за 
сигнално-си-
гурносне и 
телеграф-
ско-теле-
ф о н с к е 
уређаје. 

Захва-
љ у ј у ћ и 
р и б о -
л о в ц и м а 
који ту че-
сто пролазе, 
осујећен је покушај крађе. О 

томе је обавештена и поли-
ција која је предузела опера-
тивне мере како би спречила 
овакве покушаје и ухватила 
лица која су припремала кра-
ђу. 

Дрскост лопова и најнови-
ји покушај крађе на тек за-
вршеној прузи, створили су 
нелагодност међу железни-
чарима, али и путницима, 
који су годинама раније осе-
ћали последице многоброј-
них скидања и одношења 
виталних делова на старом 
железничком мосту. Због та-
квих вандалских поступака 
лопова нису радили сигна-
ли, пружни прелаз у Јабуч-
ком риту био је ван функци-
је, а телефонски саобраћај 
често био у прекиду. Све то је 
узроковало честа кашњења 
возова. 

Ј. В.

 На новоизграђеном железничком 
мосту, у близини станице Панчево 
главна, разбијена бетонска плоча

 Због вандалских 
поступака честа 
кашњења возова

3.000
АКЦИЈА „ОПРЕЗ! ИЗАБЕРИ ЖИВОТ!“

ДО САДА
МАЛИШАНА

ЗЛАТНА ЛИГА – ГРУПА МЕДИЈА

Владимир Вучићевић, 
седамнаестогодишњи 
играч екипе „Пруга 

– Железничари”, успео је да 
у претходној седмој сезони 
“Златне лиге” постигне гол 
далеко старијим и искуснијим 
противницама, па је због тог 
свог „првенца” добио пехар за 
најмлађег стрелца у прести-
жној Футсал лиги. Владимир 
је маниром врсног голгетера 
погодио гол екипе „Гранд ТВ”. 

Зато су организатори лиге 
одлучили да најмлађем члану 
екипе „Пруга - Железничари” 
доделе пехар. Он је, иначе, са 
својим рођеним братом Воји-
славом (22)  члан железничке 
фудбалске екипе од прошле 
сезоне. Њихови родитељи су 
Весна Гојић Вучићевић из Ме-
дија центра „Железница Срби-
је” ад и Радомир Вучићевић из 
„Србија Воза”.

 Б. Р.

НАЈМЛАЂЕГ

Са акције „Опрез! Изабери живот!“ у Врбасу

КУТАК ЗА КУЛИНАРЕ

ПОТРЕБНО ЈЕ:
• 10 комада сувих паприка
• 1 празилук
• 1 шаргарепа
• 1 кромпир
• 10 кашика  пиринча уље
• со
• бибер
• вода
• млевена паприка
• парадајз сок

ПУЊЕНЕ СУВЕ ПАПРИКЕ
Суву паприку потопи-

ти у толу воду док не 
буде готова смеса за 

пуњење. Оне ће омекшати И 
лакше се пунити. Празилук И 
лук ситно исећи, шаргарепу 
нарендати И динстати док лук  
не постане стакласт. Додати 
со И бибер, зачинску паприку, 
пиринач, парадајз сок И након 
2-3 минута скинути са шпо-
рета. Тада нарендати И кром-
пир у смесу за пуњење. добро 
измешати И пунити паприке. 
Напуњене паприка ређати у 
ватросталнуу посуду. (ђувеча-
ру, тепсију). прелити их меша-
вином уља И воде да огрезну, 
прекрити алуминијумском 
фолијом И ставити у рерну. 
Након 20 минута скинуи фо-
лију, окренути паприке (по по-
треби додати још мало воде) и 
пећи још 15 минута.

ПОТРЕБНО ЈЕ:
• 1 литар млека
• 9 кашика шећера
• 200 гр шећера у праху
• 3 пудинга од ваниле
• 250 гр маргарина
• 400 милилитара киселе воде 
• 2 паковања турског кекса 

(600 гр)

ТОРТА ОД ТУРСКОГ КЕКСА
Најпре у млеко скувати  

три кесице пудинга са 
9 кашика шећера. Кад 

се пудинг скува, сачекати да се 
прохлади. Умућен маргарин и 
шећер у праху   додати  у про-
хлађен пудинг.  Све  то добро 
сјединити тако да добијете 
глатку и кремасту масу. 

Кад припремите фил и шлаг, 
слажите први слој турског 
кекса који ће вам послужити 
као подлога за торту. Преко 
кекса намажите фил, затим 
преко фила шлаг. Преко шла-
га поново сложите слој кекса 
и тако док не потрошите мате-
ријал. Торту можете украсити 
по жељи...

Најновији 
покушај крађе 

на тек завршеној 
прузи, створили су 
нелагодност међу 
железничарима 

и путницима

ПЕХАР ЗА

СТРЕЛЦА
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ФРАКТАЛИ КАО ЖИВОТНА ПРЕКРЕТНИЦА ЉИЉАНЕ НЕСТОРОВИЋ

 Изложба „Иза затворених очију“ аутора Љиљане 
Несторовић одржана је у Железничком музеју 

„ИЗА ЗАТВОРЕНИХ ОЧИЈУ“ 
Колективна изложба 

„Иза затворених очију“ 
аутора Љиљане Несто-

ровић, председнице „БГ клуба 
цртача фрактала“ одржана је 
у Железничком музеј, од 20. до 
30 јануара. Запажено је било 
велико интересовање посети-
лаца, који су имали прилике 
да се упознају са јединственом 
лепотом овог начина изража-
вања. На сам дан затварања 
изложбе, у склопу презента-
ције, одржана је и радионица 
фракталног цртања. 

Љиљана Несторовић, након 
32 године радног стажа на же-
лезници, 26. децембра прошле 
године, храбро је закорачила у 
нови живот. Определила се за 
социјални програм и напусти-
ла предузеће како би се бави-
ла послом који је, како каже, 
у потпуности испуњава. Пре-
судну улогу на животној пре-
кретници ове већ афирмисане 
сликарке на свили, имало је 
фрактално сликарство у скло-
пу арт терапије, у чије је „воде“ 
одлучно загазила. 

-Захваљујући методи фрак-
талног цртања остварила сам 
животни сан и коначно про-
нашла свој мир у свету умет-
ности. Овај вид изражавања 

много ми је помогао да завр-
шим једно животно поглавље 
и у потпуности се препустим 
новом стваралаштву, каже 
Љиљана за „Пругу“.

-Фрактални цртеж се ради 
затвореним очима. У  миру ура-
њамо у најскривеније дубине 
наше подсвести и тамо прона-
лазимо истине о себи, о којима 
нисмо ни слутили. Метод је за-
снован између фине моторике 
руке и менталног и психофи-
зичког стања особе која црта, 
а бојење фрактала је и своје-
врсни зен-арт: медитативно и 

пријатно. Цртањем 
д и ј а г н о с т и ч к о г 
цртежа добијамо 
слику тренутног 
енергетског и пси-
хофизичког стања 
особе. После анализе 
овог фрактала може се 
наставити цртање корекциј-
ских фрактала, по прецизно 
дефинисаним правилима ме-
тоде. У току цртања користе се 
такозване терапеутске комби-
нације боја, базиране на разли-
читим вибрацијама сваке кон-
кретне боје, чиме се постиже 
аутоматски терапеутски ефе-
кат. Овај рад, као и сваки други 
терапеутски третман, тражи 
дисциплину и истрајност, а ре-
зултати постају видљиви већ 
у току израде циклуса. Једно-
ставност и јединственост ме-
тода омогућава да човек, који 
једном научи правила фрак-
талног цртања, може постати 
сам себи терапеут, што је јед-

на од великих 
предности овог 
метода, истиче 
Љиљана.

- Фрактали ће 
се свакако наћи 

на мом омиљеном 
сликарском мате-

ријалу- свили коју сам 
још на  почетку бављења сли-
карством одабрала. Свила је, 
иначе, као подлога увек била 
велики изазов за мене. Она 
је жива и од првог тренутка 
„комуницира“ са мном. Ви-
брира једном посебном жен-
ственом танано баршунастом 
вибрацијом и ако је осетите и 
завибрирате у истом ритму, 
ако заиграте тај посебан плес 
свиле, добићете ремек дело. У 
контакту са свилом светлост 
у нашој души засијаће пуним 
сјајем и схватићемо да смо је-
динствени и непоновљиви, да 
можемо све што пожелимо, 
објашњава Љиљана свој „ пут 

свиле“.
Љиљана Несторовић је, ина-

че, председница „БГ клуба цр-
тача фрактала“ и активан је 
члан многих удружења умет-
ника и волонтера. Најдрагоце-
нија знања и искуства стекла је 
у Међугенерацијском  волон-
терском центру, као и у Удру-
жењу уметника железнице.

У уметничким водама је већ 
две деценије, а до сада је имала 
пет самосталних и више десе-
тина колективних изложби, 
као и учешће у ликовним ко-
лонијама. После рада на више 
мањих пројеката, тренутно 
ради на реализацији аутор-
ског пројекта „Фрактали на 
колосецима културе“, у оквиру 
ког је и путујућа изложба „Иза 
затворених очију“. 

Такође, већ годинама води 
креативне радионице као што 
су сликање на свили и цртање 
фрактала у склопу арт терапије.

ТАТЈАНА МЛАДЕНОВИЋ

Арт терапија
Цртање фрактала као вид арт терапије патентирала је пре 27 година 

руска научница Танзилија Закировна Полујахтова. Суштина ове 
технике базирана је на цртању затворених очију. Без обзира да ли се 
раде циклуси корективних цртежа или такозвани уметнички цртежи, 
очи се држе затворене, док се боји отворених очију.

У Србију је метод фракталног цртања стигао крајем 2015. године у 
организацији званичног представника Центра за афирмацију Дар арт.

Искуства цртања фрактала говоре о смањењу стреса, повећању 
виталне енергије, ослобађању креативног потенцијала, већој потреби 
за стварањем и радом, усклађивању партнерских и породичних 
односа, побољшању здравља, успешности у послу, лакшем опоравку 
после болести или траума, повећању интелектуалних способности. 
Човек који је упознат са фракталним методом и његовим 
особеностима, поседује моћан инструмент помоћу кога може да 
мења себе и да утиче на промене у средини која га окружује. 

Пројекат
„Иза затворених очију“ је замишљена као путујућа изложба, у оквиру 

ауторског пројекта „Фрактали на колосецима културе“. Планирано је да 
се изложба организује за дванаест месеци у дванаест градова у Србији, 
али је изазвала неочекивано велико интересовање, па је сигурно да ће 
попримити и међународни карактер. Након Београда, изложба се сели 
у Нови Сад, затим Суботицу, Сомбор, Ниш, Краљево, Пожегу, Ужице и 
друге градове широм Србије, - каже Љиљана. 

Једноставност 
метода 

омогућава да човек, 
који једном научи 

правила фракталног 
цртања, може 

постати сам себи 
терапеут

НА КРАЈУ ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА „ЗЛАТНА ЛИГА – ГРУПА МЕДИЈА”

Екипа „Пруга - Желе-
зничари” успешно је 
окончала јесењи део 

такмичења „Златна лига – 
Група медија”. Након одигра-
них седам кола  налази се на 
другом месту са 14 освојених 
бодова. Железничари су побе-
дили четири утакмице, а две 
су одиграли нерешено (од тога 
једну са фаворизованим Пар-
тизаном). Доживели су само је-
дан пораз од водеће екипе “РТ 
Војводина”, и то у врло неизве-
сној и узбудљивој утакмици, у 
којој су Новосађани остварили 
минималну победу 3:2. Екипа 
„Пруга - Железничари” се у је-
сењем делу показала као врло 
озбиљан тим. Њени играчи по-
стигли су 27 голова, а примили 
16, што представља солидну 

гол разли- ку. Желе-
зничари су се хомогеношћу 
екипе, борбеношћу и ква-
литетом игре наметнули као 
озбиљни кандидати за уче-
шће у “фајнал ејт”, у коме ће се 
надметати по четири најбоље пласиране екипе из групе Ме-

дија и Бизнис. Остало је да 
се одигра још осам кола у 

пролећном делу, а желе-
зничари верују да ће се 
изборити за позицију 
која им омогућава уче-
шће у завршници так-
мичења „Златна лига”. 

Највећа победа је 
остварена у седмом 

колу против екипе РТС, 
која је поражена резул-

татом 7:0. Најбољи стре-
лац екипе су Жељко Радо-

јичић са седам постигнутих 
голова, док је Борко Аничић 
дао шест. Највише  утакмица  
одиграл суи Горан Станој-
ковић - седам, док су по шест 

наступа имали голман Славко 
Мелентијевић, Милош Нико-
лић и Жељко Радојичић.

Најбољи играч екипе  Ми-
лош Николић је за лист „Пру-
га” истакао да постоји велика 
жеља код свих играча да се уђе 
у завршницу „Златне лиге”.  

-Нашу екипу чине играчи 
из сва четири друштва желе-
зничког система, као и деца 
железничара, али ми пред-
стављамо и афирмишемо 
железницу у целини. Зато 
очекујемо да бар сада, после  
приказаних одличних игара,  
пословодства сва четири дру-
штва железнићког сектора 
више обрате пажњу на нас и 
помогну да дођемо до вредни-
јих резултата, каже Николић.
 Б. РАДОЈИЧИЋ

ЖЕЛЕЗНИЧАРИ ДРУГИ НА ТАБЕЛИ
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