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ПРЕДСЕДНИК СРПСКЕ ВЛАДЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ У ЛЕСКОВЦУ 
ПУСТИО У САОБРАЋАЈ МОДЕРНИЗОВАНУ  ПРУГУ ВИНАРЦИ-ЂОРЂЕВО

255 
километара

МОДЕРНИЗОВАНИХ ПРУГА У СРБИЈИ
ОВЕ ГОДИНЕ
 Ове године завршетак деонице Ресник - Ваљево на барској прузи и почетак 
радова између Београда и Новог Сада - најавио премијер  Брзина возова 
са 30 повећана на 120 километара на сат  Завршена модернизација све 
три деонице између Ниша и Прешева, укупне дужине 46,5 километара

ПОТПРЕДСЕДНИЦА СРПСКЕ ВЛАДЕ ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ У НИШУ 
УРУЧИЛА УГОВОРЕ О РАДУ НОВОЗАПОСЛЕНИМА У „СРБИЈА КАРГУ”

ПОСАО ЗА 86 МЛАДИХ 
МАШИНОВОЂА

ПОЧЕЛА МОДЕРНИЗАЦИЈА ДЕОНИЦЕ 
РАСПУТНИЦА Г - РАКОВИЦА - РЕСНИК

НОВА ПРУГА
ЗА ГОДИНУ ДАНА
 Вредност посла 23,7 милиона евра, 
финансирање из кредита ЕБРД  Извођач 
радова кинеска компанија ЦЦЕЦЦ 

Пет железничких компанија на 
сајму грађевинарства у Београду

ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП 
ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРА
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НЕНАД СТАНИСАВЉЕВИЋ, 

директор Медија центра „Железница Србије“ ад

РЕФОРМСКИ 
МОРАВАЦ
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РАДОВИ ПРЕМА 
УТВРЂЕНОЈ ДИНАМИЦИ

ПОЧЕЛА МОДЕРНИЗАЦИЈА БАРСКЕ ПРУГЕ

ФОРМИРАЊЕ 
РЕГИОНАЛНОГ 
ЕДУКАТИВАНОГ
ЦЕНТРА

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД ПРЕДСТАВИЛЕ ИНИЦИЈАТИВУ

 Генерални директор Мирослав Стојчић на 
светском конгресу Међународне железничке 
уније о обуци запослених на железници у 
Берлину презентирао идеју о формирању 
Регионалног едукативног центра  Идеја 
добила међународну подршку странa 7
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градити и модернизовати 
више од 255 километара пру-
га, биће завршена модерниза-
ција барске пруге од Ресника 
до Ваљева у дужини од 77,7 
километара, након чега ће 
грађани стизати од Београда 
до Ваљева за мање од сат вре-
мена.  Такође, ове године ће 
почети модернизација пруге 
Београд - Стара Пазова и Ста-
ра Пазова - Нови Сад, дужине 
за обе деонице 75 километара, 
нагласио је Вучић 

- Све ремонтоване деонице 
на овој прузи се обновљене 
враћају у саобраћај, након 52 
године од предходног ремон-
та који је на њима рађен. Сада 
ће возови ићи између 100 и 
120 километара на сат, а убу-
дуће ћемо пруге правити још 
бржим. Са Владом Републи-
ке Србије коју води премијер 
Вучић радили смо напорно 
да имамо нове возове и мо-

дернизоване  пруге којима се 
неће ићи тридест или педсет 
километара на сат, већ  пре-
ко сто километара на сат. Та-
квом брзином ће возови сао-
браћати  овом деоницом, као 
и свим деоницама на Кордору 
10, рекла је подпредседница 
Владе и  министарка Саобраја 
и инфраструктуре Зорана Ми-
хјловић.

Захваливши се  свим желе-
зничарима, она се такође за-
хвалила и Руским држаним 
железницама на изузетној 
сарадњи, не само између две 
железничке компаније, него 
и сардању између две држа-
ве.

Пуштањем у соабраћај ове 
деонице Винарци – Ђорђево, 
чији је ремонт коштао 9,5 ми-
лиона долара а након недав-
но пуштене деонице Прибој 
Врањска Бања - Ристовац и 
претходне Бујановац – Букаре-

вац, за-
в р ш е н 
је посао 
једнако ва-
жан и за Лесковац и за цео југ 
Србије.

Руским извођачима радова 
и свима који су у овоме уче-
ствовали захвалио је и в.д. ге-
нералног директора „Инфра-
структуре железнице Србије“ 
Душан Гарибовић, који је под-
сетио да је предвиђени рок за 
завретак радова био 8.мај 2017. 
године. Гарибовић је упутио  
свима апел да грађани чувају 
нове пруге и нове возове, јер је 

то имовина свих гра-
ђана Србије. Он је по-
здравио и потез „Ср-
бија воза“, да на југу 
Србије саобраћају 

нове савремене 
гарнитуре и из-

разио дубоко 
уверење да ће 
српске пру-
ге врло брзо 
бити веома 
важан део 
мреже европ-

ских пруга.
П р е м и ј е р у, 

Влади, надле-

жној  министарки и свим из-
вођачима радова и железни-
чарима, у име свих грађана 
југа Србије, захвалио се градо-
начелник Лесковца др Горан 
Цветановић. Он се посебно 
осврнуо на значај обављених 
радова  који ће повећати бе-
збедности железничког, али 
и друмског саобраћаја, а то су 
путни прелази, који су обезбе-

ђени  најсавременијим систе-
мима.

Представник РЖ Андреј 
Михаиловић Калињин је 
подстио је да је сарадња са 
српским железничарима и 
подизвођачима била изузет-
на,  што је омогућило заврше-
так радова пре предвиђених 
рокова. 

ЖАРКО РИСТИЋ

МОДЕРНИЗАЦИЈА МОДЕРНИЗАЦИЈА

УВОДНИК
НЕНАД  СТАНИСАВЉЕВИЋ 
директор Медија центра „Железница Србије“ ад

Реформска локомотива железничког сектора у Србији чини се да је упалила све моторе и кренула напред 
много брже него до сада.

Након скоро две године од оснивања три нове железничке компаније и формирања железничког сектора у 
Србији који осим њих обухвата и „Железнице Србије“ ад, пажљивом посматрачу са стране најзад изгледа да 
су се сва четири друштва пробудила, схватила своје реформске циљеве и задатке и почела да их реализују. 

Мало је у јавности познато да је процес реформе на железници аутохтони пројекат Владе Републике Србије, 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и руководства железнице и да је реструктури-
рање реализовано без икаквих директних страних инвестиција. Успех реформе железничког сектора у Србији 
представљаће, заправо, могући модел за државу на који начин треба реструктурирати велика јавна предузећа 
у земљи.

Време је релативан појам и за систем и појединце тече различитом брзином, па ни период од пар година 
није превише, уколико се постигну сви жељени ефекти и железница постане пословно ефикасна, тржишно 
орјентисана и економски исплатива. По први пут у својој 133 година дугој историји. И ма како понекад поједин-
цима промене на железници изгледале споре и мале, са становишта државе урађен је огроман посао.

Урађен огроман посао
Јер, ко би могао пре само пар година да и претпостави да ће један сегмент железничког пословања, па 

макар то био и теретни саобраћај, не само моћи да остварује приходе, већ и озбиљно да зарађује. „Србија 
Карго“ је први квартал ове године завршио „у плусу“ од 275 милиона динара. И не само то. Преузели су послове 
одржавања локомотива, па само на поправци једне штеде и до 30 милиона динара, а створен је простор и за 
упошљавање 86 младих машиновођа, по први пут у протеклих неколико деценија.

„Железнице Србије“ ад најефикасније су превазишле тему реформе и нових програмских задатака. Пред 
овом компанијом био је и најтежи задатак да реализује процес реформе и ма колико било субјективних или 
објективних критика на рачун спроведених активности, чињеница је да су „Железнице Србије“ успеле да обаве 
посао какав се ради изузетно ретко када је о железничком систему реч. И ту није крај. „Железнице Србије“ ад 
препознале су потребу за иницијативом и пословном инвентивношћу  па су, поред осталог, покренуле и идеју 
о формирању Регионалног едукативног центра за железничко особље, која је добила и пуну међународну подр-
шку. Истина, још увек има појединаца који ову компанију сматрају непотребном и сувишном, али су такви или 
злонамерни, или нису ништа разумели реформу железничког сектора.

„Инфраструктура железница Србије“ можда је и под највећом лупом државе и јавности. Србија је уложила 
огромна средства у модернизацију железничке инфраструктуре и сваки пројекат се готово дневно прати, 
јер кашњења не сме да буде. Уз то, доста незапажено пролази чињеница и да на српским пругама више нема 
монопола, да осим српских железница лиценцу за саобраћај возова имају и други оператери, а да је уведена 
и надокнада за приступ инфраструктури, као један од основних принципа савременог европског и светског 
железничког пословања.

Нове идеје
„Србија Воз“ ствара услове да максимално повећају сопствене приходе, како би на тај начин биле смањене  

потребе за државним субвенцијама. Њихове активности усмере су ка увођењу нових линија и усклађивању са 
потребама путника, а у пословању су сада у највећој мери вођени економским параметрима, па је нерентабил-
них линија све мање или су могуће само уз финансирање локалних самоуправа. Сагледавање ограничених буџет-
ских субвенција у овој компанији довело је до рационалног и домаћинског пословања, а све са циљем да „Србија 
Воз“ повећа број путника и приходе, побољша квалитет услуга и постане успешна железничка компанија.

И најзад, са поносом могу да истакнем да лист који управо читате излази, поред осталог, и захваљујући 
огласним приходима које остварује, а Медија центар „Железница Србије“ ад своје пословање у највећој мери 
усмерио је на комерцијалне активности. Можда то и нема превелики значај у контексту целокупних реформ-
ских догађања, али сам сигуран да је вредно пажње и до пре само пар година готово незамисливо.

Свему овоме претходило је смањење броја запослених у железничком сектору за преко три хиљаде, без 
икаквих социјалних потреса, као једна од претпоставки за успешан наставак реформи.

Све су ово тек неки од рефорских корака који се реализују у железничком сектору. Реч је о структурним 
променама железнице у Србији, које овом саобраћајном и пословном систему у потпуности мењају не само 
принципе функционисања, већ и саме темеље постојања. Реформа која се спроводи на железници по најмање 
је само организациона. Да би читав систем у потпуности успео и био постављен на здравим економским и 
пословним основама, реформа се мора спроводити у свим сегментима железнице. 

Следећи корак
Прва фаза у којој је било потребно да се железничке реформе схвате и прихвате успешно је завршена. Пред 

нама је следећи корак и нови циклус. 
Следећа реформска тема захтева да у садашњој ситуацији свако препозна своје пословно ангажовање и 

на најбољи могући начин га реализује у условима нових пословних  ветрова на железници. 
На најуспешнијима и најбољима у све четири железничке компаније биће озбиљан и одговоран задатак да 

српске железнице по свим параметрима приближе европским стандардима. А то подразумева да све четири 
железничке компаније ураде своје стратешке развојне програме, којима ће сагледати постојеће стање и 
дефинисати шта ће да раде у наредном периоду и шта желе да постигну. Да дефинишу међусобне односе који 
су,  руку на срце, још увек далеко од потребних.

Замајац реформи је покренут и враћања на стари начин пословања више нема. И ко се пре буде снашао у но-
вој пословној ситуацији, имаће веће шансе да опстане на железничком тржишту. Реформа је убрзала кретање 
пругама српских железница и период пред нама даће одговоре ко је спреман да игра игру по новим тактовима, 
а ко темпо не може да прати.

Чињеница је да смо прву фазу у спровођењу реформи добили од ресорног Министарства готово као на тац-
ни. И чињеница је да нову фазу треба не само да реализујемо, већ и да је осмислимо. То јесте најтеже, али и 
једини правац који железницу и железничаре води на прави, бољи и лепши колосек, на којем не сме бити ника-
квих скретница, ни скретничара.

Премеравање је већ почело!

РЕФОРМСКИ МОРАВАЦ

275
милиона динара 
је добит „Србија 
Карга“ у првом 
кварталу ове 
године

Радови на изградњи приступних саобраћајница 
за железничку станицу Београд Центар у Прокопу 
биће завршени до краја маја, саопштила је 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда. Радови вредни 380 милиона динара 
почели су у августу прошле године, а изводи их 
„Штрабаг“. 

ПРИСТУПНЕ ВЕЗЕ ДО КРАЈА МАЈА
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Према динамици извођења радова, 
и у складу са оним што је до сада 
урађено, планирани рок за пушта-
ње у саобраћај  Жежељевог моста, 
преко Дунава у Новом Саду, на 
европском Коридору 10 у новембру 
потпуно је реалан. 

У току је завршетак великог лука 
„Жежељевог моста“ дужине 220 
метара, који се налази на ново-
садској страни, а лансирање малог 
моста дужине 180 метара, који се 
налази на петроварадинској страни, 
планира се за прву половину јуна.

„ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ“ ПРЕМА ПЛАНУ

Имре Керн 
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР У 
МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА, 
ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Реконструкција пруге између 
Старе Пазове и Новог Сада 
почиње у јуну, остале
деонице пруге између 
Београда и Будимпеште
 у новембру

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ У ЛЕСКОВЦУ ПУСТИО У САОБРАЋАЈ МОДЕРНИЗОВАНУ ПРУГУ ВИНАРЦИ - ЂОРЂЕВО

Радови
Укупна вредност реконструкције јужних деоница је 30,4 милиона 

долара. Радови су отпочели 18. априла 2016. године на две деонице 
истовремено,  а на трећој деоници  20. октобра 2016. године.  Радови 
на све три деонице комплетно су завршени, а извођач је била руска 
компанија РЖД Интернешнл. Као подизвођачи учествовале су домаће 
компаније „ЗГОП“а.д. Нови Сад, „Телефонкабл“ а.д. и МБА „Ратко 
Митровић“ Београд.

На деоници Винарци – Ђорђево, према Пројекту, извршена је 
комплетна замена дњег и горњег строја колосека, положено је осам 
скретница, реконструисано је 11 пуних прелаза, од којих су четири 
путна прелаза у самом градском језгру Лесковца осигурани аутматским 
системом, односно полубраницима.  Извршена је реконструција главних 
прилазних колосека у станицама Лесковац и Ђорђево, уграђени су 
одводни канали дуж трасе пруге и комплетно су обновљени системи 
за сигнализацију и телекомуникацију. Вредностт ових радова износи 
око 9,5 милиона долара од чега је 400.000 долара издвојено за 
рекострукцију поменутих 11 путних прелаза. 

Последњи генерални ремонт пруге од Ниша до Прешева рађен је 
шездесетих година прошлог века. 

МИЛИОНА ДОЛАРА ЈЕ 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 

РАДОВА НА СВЕ 

ТРИ ДЕОНИЦЕ

30
Председник Владе Републике 

Србије Алексадар Вучић, у 
присуству више хиљада гра-

ђана у железничкој станици Лесковац 
25. априла пустио је у саобраћај модер-
низовану пругу Винарци - Ђорђево, 
као трећу ремонтовану деоницу изме-
ђу Ниша и Прешева,  чиме је завршен 
ремонт овог дела Коридора 10.  Пре-
мијер је, у присуству потпредседнице 
српске Владе проф.др Зоране Ми-

хајловић, градоначелника Лесковца 
Горана Цветановића и представника 
железнице, најавио модернизацију  
још 255 километара пруга у Србији, ис-
тичући да ће то значајно увећати про-
мет робе нашим пругама који сада иде 
преко Румуније и Бугарске. То ће, како 
је рекао, значити и веће зараде, али и 
могућност развоја. 

Премијер Вучић је рекао да је данас 
отворена трећа, „јужнаˮ деоница дуга 
15 километара на железничком Ко-
ридору 10 и истакао да је циљ да буде 
модернизован цео железнички правац 
од Ниша до Македоније, како би гра-
ђани возом могли да стигну „до Ниша 
за 40 минута и да буду у Београду за 
укупно два и по сата”. Премијер је из-
нео податак да је на правцу од Ниша 
до Македоније остало да се уради још 
четири деонице ид а је за завршетак 
340 километара пруге на железничком 
Коридору 10 недостаје приближно 700 
милиона евра.

- Ове године у нашој земљи ће се 

Рокови
Премијер је оценио да изградња и 

модернизација пруга у Србији не касни, 
а да РЖД Интернешнл који реализује 
овај посао добро и вредно радии  да не 
касни ни један дан.

Апелујем да сви заједно, савесно, одговорно  
и домаћински чувамо сваки објекат и 
уграђени део опреме на овој прузи   
Душан Гарибовић, в.д. генералног директора „Инфраструктуре железнице Србије“ 

Апел за чување

 Ове године завршетак деонице Ресник - 
Ваљево на барској прузи и почетак радова 
између Београда и Новог Сада - најавио 
премијер  Брзина возова са 30 повећана на 
120 км/сат  Завршена модернизација све 
три деонице између Ниша и Прешева, укупне 
дужине 46,5 километара

МОДЕРНИЗОВАНИХ ПРУГА У СРБИЈИ
ОВЕ ГОДИНЕ 255 КИЛОМЕТАРА
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САРАДЊА „СРБИЈА КАРГА“ СА 
ПОЛИЦИЈОМ И ЦАРИНОМ 

Из Босне и Херцеговине према Србији, 
пругом Зворник – Брасина- Лозница 
– Шабац – Рума, свакодневно саобра-
ћају три пара теретних возова са тен-
денцијом раста, због чега је потребно 
да полиција и царина у станици Бра-
сина раде 24 часа дневно. Тренутно 
те службе раде само док има дневног 
светла, јер нема техничких услова да 
раде и ноћу.
Након састанка представника Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре и „Србија Карга“ са 
представницима царине и полиције,  
ова железничка компанија обавезала 
се да тај проблем реши у наредних 
петнаестак дана и да обезбеди поли-
цији и царини услове за рад и ноћу.
Како би се то постигло, „Србија Кар-
го“ ће о свом трошку извршити све 
неопходне радове на граничној ста-
ници, како би већ у првој половини 
маја било могуће целодневно радно 
време. У односу на очекиване ефекте 
улагања су минимална, а биће урађе-
ни неопходни занатски радови, обез-
беђени компјутери и постављени по-
кретни рефлектори. 
У станици Брасини ће бити инсталиран 
и софтвер за скраћени компјутерски 
транзитни систем, којим ће се „Србија 
Карго“ повезати са рачунарским систе-
мом царине. Захваљујући томе време 
задржавања транзитних возова на 
граници биће смањено на максимал-
но 60 минута. 

Уређење станице 
Брасина

У НИШУ УРУЧЕНИ УГОВОРИ О РАДУ НОВОЗАПОСЛЕНИМА

Потпредседница Владе 
Србије и министарка  
грађевинарства, са-

обраћаја и инфраструктуре 
проф др Зорана Михајловић 
уручила је 22. марта у локомо-
тивском депоу у Нишу уговоре 
о раду за 86 младих машиново-
ђа, који су добили посао у новој 
железничкој компанији „Срби-
ја Карго“. 

Реч је о машиновођама које  је 
„Србија Карго" након спроведе-
ног јавног конкурса примио на 
обуку у јуну 2016. године. Након 
спроведене обуке и полагања 
стручног испита, уз сагласност 
Владе Републике Србије, сте-
кли су се услови за њихов при-
јем у радни однос. 

-Иза вас је компанија која 
остварује добит, испред вас је 
посао који волите, а држава је 
ту да створи услове да радите и 
да својим радом стварате нове 
вредности. Ми ћемо створити 
услове да железничке компа-
није у Србији буду добар по-
слодавац за младе, амициозне 
и стручне кадрове, рекла је ми-
нистака Михајловић, поздра-
вљајући младе машиновође 
пред великим бројем старијих 
колега железничара.

-Захваљујући спроведеним 
реформама у железници, вре-
ме је да после рационалниза-
ције кренемо да запошљава-
мо нове раднике. То говори 
не само о доброј перспективи 
ове компаније, већ и колико 
посла има „Србија Карго”, ре-
кла је Михајловићева, и наја-
вила да ће идуће године бити 
запослено још 40 младих ма-
шиновођа, чиме ће бити решен 
дугогодишњи проблем недо-
статка ових кадрова. 

Према њеним речима, млади 
људи који су запослени у просеку 
имају 23 године, а до сада је про-
сек година машиновођа био 50.

„Железница има велику 
будућност у Србији и биће 
потребно још квалитетних и 
високо образованих радни-
ка, пре свега машиновођа и 
осталог помоћног особља, али 
и саобраћајних машинских 
и грађевинских инжењера, 
као и стручњака из области 
електротехнике, телекомуни-
кација и информатике. Моја 
порука младима је: „Школујте 
се, завршите факултете и на 
железници ће бити посла за 
вас!”, поручила је потпредсед-

ница Владе и додала да је зада-
так државе да ради на ствара-
њу услова за запошљавање. 

-„Србија Каргоˮ је компанија 
настала у оквиру процеса ре-
форме железничког сектора 
у Србији и од свог оснивања у 
авугусту 2015. године успешно 
послује без државних субвен-
ција. Никада до сада желе-
зница у Србији није у једном 
тренутку примила оволико 
извршних радника, а захва-
љујући успешном пословању, 
Влада Републике Србије омо-

гућила је да „Србија Карго" 
закључи уговор са Европском 
банком за обнову и развој од 64 
милиона евра за модернизаци-
ју постојећих локомотова и на-
бавку осам нових вишесистем-
ских локомотива, којима ће 
управљати управо ови млади 
људи, рекао је в.д. генералног 
директора др Мирољуб Јевтић, 
и најавио тендер за набавку но-
вих локомотива.

-Захвални смо Влади Срби-
је на подршци, захваљујући 
којој набављамо нове локо-
мотиве, први пут након 45 го-
дина. Управљање овим новим 
возним средствима захтева и 
адекватне стручне кадрове, па 
је Влада одобрила њихов при-
јем како би спремни дочекали 
долазак најсавременијих ло-
комотива са машиновођама 
који би њима управљали и на 
пругама других железница. 
Сва ова улагања омогућиће 
да се наредних година превоз 
робе железницом у Србији по-
већа за око 50 одсто, односно 
са 12 на 18 милиона тона робе 
годишње - поручио је Јевтић.

У Нишу је нове уговоре о 
раду са „Србија Каргомˮ пот-
писало тридесет младих ма-
шиновођа из целе Србије, њих 
44 већ ради од 1. марта, а пре-
осталих 12 ће уговоре добити 
сукцесивно након завршетка 
формалних процедура. 

Међу 86 примљених маши-
новођа, 10 је управо из Ниша, а 
запослене су и три жене.  У име 
новопримљених машиновођа 
на поверењу се захвалила два-
десетчетворогодишња Весна 
Милојковић из Зајечара, која 
је рекла да на најчешће питање 
како жена да буде машиновођа, 
одговара са „ако могу двоје деце 
да подигнем, могу и локомотиву 
да возим ,ˮ - поручила је она.

ЖАРКО РИСТИЋ

 Школујте се и на железници ће бити посла за вас - поручила 
министарка  „Србија Каргу” предстоји модернизација и 
набавка нових локомотива, којима ће управљати управо 
младе машиновође  Међу машиновођама и три жене

УШТЕДЕ
Поред уручења уговора, Михајловићева је током посете Нишу 

обишла и локомотивски депо у којем “Србија Карго” самостално 
ремонтује дизел локомотиве, коришћењем сопственог знања и 
ресурса, уместо да плаћа ремонтерима. На тај начин, „Србија Карго“ на 
свакој поправљеној локомотиви уштеди око 30 милиона динара.

Створићемо услове да држава буде добар послодавац за младе кадрове - Зорана Михајловић „Србија Карго“ је у првом кварталу ове године остварио добит пре 
опорезивања од 275 милиона динара, чиме је премашио очекивања за 
наведени период. 

Остварена добит у прва три месеца ове године, уједно је и многоструко 
већа од добити коју је „Србија Карго“ остварио од јануара до марта 2016. 
године.

Прва три месеца обележило је и несметано одвијање железничког сао-
браћаја и поред великих временских неприлика у Србији у том периоду.

ДОБИТ 275.000.000
ДИНАРА

• „СРБИЈА КАРГО“ У ПРВОМ КВАРТАЛУ

Међу примљеним машиновођама и три жене - Весна Милојковић

Млади кадрови неопходни за најсавременије локомотиве - додела уговора о раду

• Након радова које ће 
финансирати „Србија Карго“, 
биће омогућен целодневни рад 
у граничној станици • Заврше-
так радова средином маја
• Захваљујући новом софтверу 
скраћено задржавање 
транзитних возова на 
максимално један сат

ПОСАО ЗА 86 МЛАДИХ МАШИНОВОЂА 
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ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРА
ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП

На 43. Међународном 
сајму грађевинар-
ства, који је од 19. до 

23. априла одржан на Бео-
градском сајму, заједнички се 
представило пет железничких 
компанија: „Железнице Срби-
је“ ад, „Инфраструктура же-
лезница Србије“, Саобраћајни 
институт ЦИП, Предузеће за 
изградњу железничког чвора 
Београд „Београдчвор“ и При-
вредно друштве за грађење, 
ремонт и одржавање пруга 
„ЗГОП“ Нови Сад.

Иницијатор и организатор 
заједничког учешћа желе-
зничког сектора на наведеној 
манифестацији биле су „Желе-
знице Србије“ ад, а штанд же-
лезнице на Београдском сајму 
посетила је и потпредседница 
српске Владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре проф. др 
Зорана Михајловић, која је и 
отворила ову сајамску мани-
фестацију.

-На почетку мандата Вла-
де, удео грађевинарства био 
је испод пет одсто бруто дру-
штвеног производа, а сада је 
око пет одсто. Наш циљ је да 
учешће грађевинарства по-
већамо на седам одсто, што 
је могуће остварити за две до 
две и по године, рекла је ми-
нистарка Михајловић, отва-
рајући 43. Међународни сајам 
грађевинарства 19. априла на 

Београдском сајму. 
-Тек кад будемо дошли до 

седам одсто учешћа у БДП-у 
можемо говорити о развије-
ном домаћем грађевинарству, 
казала је она, додајући да је у 
овој индустријској грани ди-
ректно запослено 30.000 људи 
а индиректно, кроз друге веза-
не индустрије, три пута више.

Према речима Михајловиће-
ве, грађевинска оператива Ср-
бије се полако опоравља. Ради 
се на томе да се више мањих 
компанија удруже у једну, која 
би могла да се појављује на ве-
ликим тендерима и добија по-
слове. Потпредседница Владе 
је поручила да држава посебно 
води рачуна о домаћој грађе-
винској индустрији и предузе-
ћима која могу да конкуришу 
за рад на пројектима вредним 

више од 970 милиона евра. 
-Задатак државе је да на-

прави услове да грађевинске 
компаније могу да раде, јер је 
држави стало да домаћа гра-
ђевинска оператива ради. У 
претходном периоду држава 
је обезбедила новац и створи-
ла услове да се у Србији гра-
ди, а на нашим фирмама је да 
искористе ту шансу, казала 
је она и подсетила да у Србији 
тренутно има између 8.500 и 
9.000 активних градилишта. 
Ту није реч само о станоград-
њи, већ и о великим инфра-
структурним инвестицијама.

-Јасна политика развоја 
грађевинарства је услов дола-
ска нових компанија и нових 
инвестиција, рекла је Михај-
ловићева, и поручила да гра-
ђевинарство може да се ра-

звија само уз сарадњу свих, не 
само у Србији, већ и у окруже-
њу. Регион западног Балкана 
и читава југоисточна Европа 
може да се развија само ако 
радимо заједно. Зато желимо 
да буде још више нових гра-
дилишта и послова не само у 
Србији, већ у целом региону, 
рекла је Михајловићева.

Генерални директор "Же-
лезница Србије" ад Мирослав 
Стојчић у изјави за медије на 
штанду српских железница 
истакао је да су, уз подршку 
ресорног министарства, про-
теклих година реализовани 
бројни инфраструктурни про-
јекти на пољу реконструкције 
и модернизације железничке 
инфраструктуре у Србији.

Према његовим речима, реа-
лизацијом ових пројеката и ре-
формом железничког сектора, 
стварају се неопходни преду-
слови да железнички превоз 
постане конкурентан осталим 
видовима саобраћаја, што је 
већ евидентно на подручјима 
где су завршени пројекти ре-
конструкције железничке ин-
фраструктуре.

-Пројекти на железници се 
настављају, а наше предста-
вљање на овогодишњем сајму 
је одлична прилика за упозна-

вање шире јавности са оним 
што је урађено. Морамо наста-
вити са „враћањем" пројекто-
ваних брзина на постојећим 
трасама и радити на изградњи 
пруга великих брзина, како 
би се испратили савремени 
транспортни трендови у овој 
области", објаснио је Стојчић.

Међународни сајам грађеви-
нарства у Београду окупио је 546 
излагача из тридесет земаља, 
међу којима И водеће компаније 
из свих сегмената грађевинске 
индустрије из Србије И региона, 
као и из Аустрије, Бугарске, Че-
шке, Италије, Кине, Мађарске, 
Немачке, Пољске, Румуније, 
Русије, Турске и других држава. 
Манифестација  коју је ове годи-
не посетило око педесет хиљада 
посетилаца, организована је 
под мотом „Златна грана српске 
привреде”.   Н.АВРАМОВИЋ

САЈАМСКА 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Пет компанија из желе-
зничког сектора у Хали 
ИВ Београдског сајма, 
представиле су пројекте 
модернизације који су 

реализовани у Србији у 
протеклих пар година, оне 

чија је реализација у току, 
као и планиране инвести-

ционе активности. Током 
трајања Сајма, на заједничком 
штанду железничког сектора, 
стручној и најширој јавности 
представљена је реализација 

инфраструктурних пројека-
та који се финансирају из 
руског кредита (панчевачка 
пруга, барска пруга, "јужне" 
и "северне" деонице на 
Коридору 10), модерниза-

ција Коридора 10, изградња 
Прокопа и београдског 

железничког чвора, Жежеље-
вог моста, затим најзначајнијег 
пројекта модернизације пруге 
Београд-Будимпешта, као и низ 
других пројеката. 

Такође, била је ово прилика 
да се посетиоци сајамске мани-
фестације подсете И на неке од 
најзначајнијих И највећих ин-
фраструктурних железничких 
објеката грађених протеклих 
деценија у Србији.

Сајамску презентацију 
успешно је реализовао Медија 
центар “Железница Србије” ад, 
координирајући учешће свих 
пет компанија железничког 
сектора.

ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ГРАЂЕВИНАРСТВА:
министарка Михајловић на штанду железничког сектора

МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ГРАЂЕВИНАРСТВА У БЕОГРАДУ

 Иницијатор и организатор заједничке сајамске 
презентације „Железнице Србије” ад   Министарка 
Михајловић посетила штанд железничког сектора
 Грађевински пројекти у Србији вредни више од
970 милиона евра  Развој само ако се ради заједно 

На паноима приказани 
најзначајнији железнички 

објекти и пројекти
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ПОЧЕЛА МОДЕРНИЗАЦИЈА: РАСПУТНИЦА Г - РАКОВИЦА - РЕСНИК

Прошле године у Срби-
ји је модернизовано 
више од 120 киломе-

тара пруга, а ове године биће 
реконструисана још 223 ки-
лометра пруга, рекла је 30. 
марта у железничкој станици 
Ресник потпредседница Владе 
и министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, 
проф. др Зорана Михајловић.

На обележавању почетка ра-
дова на реконструкцији пру-
ге Распутница „Г” - Раковица 
- Ресник, она је истакла да је 
Коридор 10 најважнији пра-
вац кад је српска железница у 
питању и да је планирана мо-
дернизација још више од 370 
километара, за које треба да се 
обезбеди финансирање.       

Михајловићева је подсети-
ла да се деоница Распутни-
ца „Г” - Раковица - Ресник, 
дужине 7,5 километара, ре-
конструише после 30 годи-
на и честитала почетак ра-
дова радницима и кинеском 
извођачу, компанији China 
Civil Engineering Construction 
Corporation – CCECC, којој је 
ово први пројекат у Србији.

„Надам да ће од сада кроз 
нове технологије и знање та-
кав приступ бити промењен 
како бисмо могли да причамо 
о модерним пругама", рекла је 
Михајловић.

Она је истакла да свака ре-
конструкција значи више 
путника, могућност развоја и 
више новца за српску желе-
зницу и привреду.

„Надам се да ћете пројекат 
успешно завршити и да ћете 
учествовати и на другим про-
јектима у Србији”, поручила 
је Михајловићева, додајући да 
очекује да ће радове кинеска 

компанија завршити успешно 
и у року.

 Генерални директор компа-
није CCECC, 
Џао Ђен-
лунг, за-
хвалио је 
на указа-
ном по-
верењу и 
рекао да 
ће изво-
ђач радове 
з а врш и т и 
к ва л и те т но 
и у року.

Он је објаснио да се 
CCECC 17 година заредом нала-
зи на листи 100 највећих изво-
ђача у овој области и да су ши-
ром света до сада изградили 
више од 10.000 километара пру-

га.  „Надам се да ћемо настави-
ти да радимо у Србији и допри-
нети отварању нових радних 
места”, додао је Ђенлунг.

 Отправник послова у Амба-
сади НР Кине, Тјен Јишу, рекао 
је да је почетак радова на овој 
прузи значајан дан за сарадњу 
две земље и пожелео успешан 
завршетак пројекта. „Односи 
између Кине и Србије се убр-
зано развијају и Србија, по-

себно после прошлогодишње 
посете председника Кине 
Сија Ђинпинга, а Србија има 
и водећу улогу у оквиру сарад-
ње Кине и 16 земаља централ-
не и источне Европе”, рекао је 
Јишу. 

Душан Гарибовић, в. д. ге-
нералног директора „Инфра-
структуре железнице Србије”, 
нагласио је да је реконструк-
ција пруге Распутница „Г” - 

Раковица - Ресник први посао 
једне кинеске компаније на 
реконструкцији железничке 
инфраструктуре у Србији.

 „Реконструкцијом ове део-
нице решава се јужни излаз 
београдског чвора и везују 
два важна правца која ће бити 
модернизована - ка барској 
прузи у дужини од 77 киломе-
тара и ка Нишу у дужини од 
скоро 100 километара”, обја-
снио је Гарибовић.

Обележавању почетка радо-
ва присуствовао је и директор 
Европске банке за обнову и 
развој за Србију Данијел Берг, 
као и представници српских 
железничких компанија.

Радови на реконструкцији 
пруге Распутница „Г” - Рако-
вица - Ресник вредни су 23,7 
милиона евра, а финансирају 
се из зајма Европске банке за 
обнову и развој. Ова деоница 
налази се на прузи Београд- 
Младеновац - Ниш - Прешево 
(граница са Македонијом).

Уговор, који је потписан по-
четком ове године,  предвиђа 
реконструкцију и замену гра-
ђевинске и електротехничке 
инфраструктуре, а рок за из-
вођење радова је 351 дан. 

Н.АВРАМОВИЋ

РАДОВИ
Радови подразумевају 

прилагођавање висине перона 
гарнитурама БГ воза у станици 
Раковица, сређивање перона 
и надстрешница у стајалишту 
Кијево - Кнежевац, затим у 
станици Ресник, изградњу под-
ходника и доградњу станичне 
зграде, као и гараже са једним 
помоћним колосеком, модер-
низацију три путна прелаза и 
реконструкцију пропуста.

Завршетком радова биће 
повећана пропусна моћ бео-
градског железничког чвора, а 
извођење радова неће утицати 
на редовно одвијање желе-
зничког саобраћаја.

НОВА ПРУГА - ЗА ГОДИНУ ДАНА
ПРЕДВИЂЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЗАМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ДАН ЈЕ РОК ЗА 

ЗАВРШЕТАК РАДОВА 

НА  ОВОЈ 

ПРУЗИ 

351

Надам се да ћете пројекат успешно 
завршити и да ћете учествовати и на другим 
пројектима у Србији 
проф. др Зорана Михајловић

Нада се новим успешним пројектима

 Вредност посла 23,7 милиона евра, финансирање из 
кредита ЕБРД  Извођач радова кинеска компанија CCECC
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Железнице Србије“ ад 
покренуле су иници-
јативу за формирање 

регионалног центра за обуку 
запослених на железници. 

Мирослав Стојчић, гене-
рални директор „Железница 
србије” ад на 4. светском кон-
гресу Међународне железнич-
ке уније о обуци запослених 
на железници, који је одржан 
од 5. до 7. априла ове године у 
Берлину,  одржао је презента-
цију по називом „Формирање 
регионалног центра за обуку 
запослених на железници“. 

Организатор конгреса биле 
су Немачке железнице, а при-
суствовало је преко двеста 
учесника из целог света. Стој-
чићеву презентацију пратили 
су и представници најзначај-
нијих иностраних железнич-
ких управа које имају развијен 
систем обуке запослених. 

-Поред презентације, са на-
шом идејом о формирању реги-
оналног центра за обуку запо-
слених на железници упознали 
смо и представнике Немачких, 
Италијанских, Изреалских, Ру-
ских и Бугарских железница, 
као и шефа Одељења за обуку 
запослених на железници Ме-
ђународне железничке уније. 
Наш предлог и иницијатива 
добили су током конгреса све 
позитивне оцене И међународ-
ну подршку - каже генерални 
директор „Железница Србије” 
ад Мирослав Стојчић.

- Учесницима конгреса пре-
зентирао сам нашу идеју да се 
оснује Регионални центар за 
обуку запослених на железни-
ци, који био постао део европ-
ске мреже центара за обуку 
запослених под покровитељ-
ством Међународне железнич-
ке уније. Железнице југои-
сточне Европе се суочавају са 
потребом за бржим развојем и 
увођењем нових технологија, 
али то није изводљиво без уса-
вршавања запослених и њихо-
ве сталне обуке. Ово се посебно 
односи на тренутну ситуацију 
и будућност железничког сек-
тора на подручју западног Бал-
кана. Разлог да се формира по-
менути Регионални центар је и 

што југоисточ-
на Европа и за-
падни Балкан 
имају огроман 
п о т е н ц и ј а л , 

као „стратешки мост“ који 
повезује Азију и Европу. У 
прилог томе говори чиње-
ница да се у оквиру желе-
зничке мреже, од 45 хиља-
да километара, превози 
110 милиона тона робе, а 
170 милиона путника ко-
ристи услуге железничког 
саобраћаја. „Железнице 
Србије“ и Балкан, због ви-
шегодишњег недовољног 
улагања у железничку 
инфраструктуру и возна 
средства постали су 

„уско грло“ 
европског 
железнич-
ког транс-

портног система, уместо 
да буде фактор његовог 
убрзања. Што се образова-
ња тиче постоје недовољна 
стручна знања и вештине 
запослених. Такође, један 
од разлога за формирање 
регионалног едукативног 
центра на железници су и 
честе промене руковод-
става, које спречава стра-
тешки приступ у управља-

њу компанијом - износи 
Стојчић чињенице, са ко-
јима је упознао и учеснике 
конгреса у Берлину. 

Генерални дирек-

тор „Железни-
ца Србије“ ад каже и да се 
српске железице суочавају 
са недостатком развоја про-
јеката управљања, као и са 
недовољном применом по-
словних информационих 
система имајући у виду да 
знање у савременим усло-
вима постаје основни ра-
звојни ресурс, не само за 
компаније већ и за поје-
динце. 

Читав пројекат фор-
мирања Регионалног 
едукативног центра 
био би реализован у 
сарадњи са Савезом за 
иновативне железни-
це југоисточне Евро-
пе (СЕЕСАРИ), који 
је основан на основу 
идеје и иницијативе 

управо „Железница Србије“ 
ад, а данас под окриљем Ме-
ђународне железничке уније 
окупља преко педесет желе-
зничких управа. 

-Влада Републике Србије 
спроводи реформу и 
модернизацију же-
лезничког сектора 
како би се побољ-
шале институцио-
налне и пословне 
перформансе же-
лезничког секто-
ра. То подразумева 
смањење вишка 
запослених, али 
и пружање мо-
гућности за уна-
пређење знања и 
вештина руково-
дилаца, стручног 

знања као и стан-
дардизације оператив-

них пословних процеду-
ра. Српске железнице након 

статусних промена и форми-
рања нових компанија суоча-
вају се са решавањем вишка 
радне снаге, као и институци-
оналним развојем железнич-
ког сектора. Стога, „Желе-
знице Србје“ ад планирају да 
оснују Регионални центар за 
стручно усавршавање и обу-
ку запослених и руководећег 
кадра. Циљ је да се оснажи са-
дашњост и припреми терен за 
будући стручних кадар нових 
генерација који ће тек гради-
ти, модернизовати, одржава-
ти и управљати железницом у 
будућности. Такође, циљ ства-
рања овог центра јесте при-
валачење талената и младих 

стручњака из области желе-
зничког сектора као и 
да се подстакне размена 
информација и знања 
између железничких 
компанија у циљу јача-
ња интеграције европ-
ског железничког си-
стема - каже генерални 
директор „Железница 
Србије” ад Мирослав 
Стојчић, и најављу-
је нове активности на 
плану реализације овог 
пројекта  
Н. СТАНИСАВЉЕВИЋ

 
Подржали Финци
Презентацији у Берлину претходио је и састанак руководства “Железница Србије” 

ад са Анти Вехвилеином, генералним директором Финске транспортне агенције и 
председником Европског удружења управљача инфраструктурим и Јухом Пироненом, 

сталним саветником Саобраћајног твининг пројекта у Србији, у оквиру конзорцијума који 
чине Француска, Финска и Литванија.

Мирослав Стојчић и Ненад Кецман, генерални и извршни директор “Железница Србије” ад, 
упознали су госте са идејом о формирању Регионалног едукативног центра, истичући бројне 

проблеме са којима се српске железнице сусрећу у области људских ресурса, од образовања 
и нових технологија, преко кадрова који напуштају фирму, па све до вишка запослених и лоше 

старосне и образовне струцтуре. 
Гости из Финске подржали су овакву иницијативу и представили неке од пројеката који су 

организовани у овој земљи са циљем едукације запослених на железници. Такође, отворена је и 
могућност размене искустава и заједничке сарадњу на оснивању Регионалног едукативног центра за 

железнички сектор у Србији.

 
 

Програм пословања
У Програму пословања „Железница Србије“ ад за 2017. годину као стратешки 

циљ предвиђено је формирање регионалног центра за обуку железничара 
и активно укључивање у мрежу центара за железничку обуку Међународне 
железничке уније (УИЦ).

Предвиђено је да се ова идеја реализује кроз пројекте Савеза за иновативне 
железнице југоисточне Европе (СЕЕСАРИ), чији су један од оснивача и „Железнице 
Србије“ ад. 

Да би се то остварило, планирано је формирање Центра за образовање 
железничара, по угледу на сличне центре у другим развијеним железничким 
предузећима,  затим сагледавање расположивих ресурса, избор најпогоднијег 
модела и испитивање могућности укључивања универзитета и научних инстиуција, 
а након формирања центра сачињавање неопходних споразума како би он званично 
постао део мреже центара за стручно обаразовање на железници под окриљем 
Међународне железничке уније и  успостављање сарадње са центрима других 
европских железница који су у систему Платформе УИЦ за развој стручног усавршавања 
железничара.

 
Твининг пројекат
Компонента 5 Саобраћајног твининг пројекта у Србији, који реализује 

конзорцијум Француске, Финске и Литваније, посвећен је људским ресурсима. У 
тој компоненти садржана је и идеја о оснивању Едукативног центра, али и начин  

селекције кадрова у железничком сектору кроз фазе и међуфазе.
У области људских ресура посебно је истакнут њихов значај, развој и задржавање 

талената, као и област безбедности и здравља на раду, а у прилогу је дат Акциони 
план спровођења свих активности дефинисаних компонентом 5 Твининг пројекта. 

Занимљиво је и да су у компоненту 5 укључени и делови материјала које су о 
овој области припремиле управо “Железнице Србије” ад.успостављање сарадње са 

центрима других европских железница који су у систему Платформе УИЦ за развој 
стручног усавршавања железничара.

 
Центар

Конгрес је одржан у Центру за обуку запослених Немачких железница, 
који се налази двадесетак километара од Берлина. Немачке железнице су 
реконструисале стару, напуштену железничку станицу и од ње направиле модеран 
и мултифункционалан тренажни центар за запослене.

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД ПОКРЕНУЛЕ ИНИЦИЈАТИВУ

ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА
ФОРМИРАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ

 Генерални директор Мирослав Стојчић на 
светском конгресу Међународне железничке 
уније о обуци запослених на железници у 
Берлину презентирао идеју о формирању 
Регионалног едукативног центра  Идеја добила 
међународну подршку ПОСЛОВНА ИНИЦИЈАТИВА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ

Мирослав Стојчић на презентацији у Берлину
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Ремонт барске пруге 
улази у најдинамич-
нију фазу од како се 

прошлог лета кренуло у ин-
вестицију из руског кредита, 
вредну  80 милиона долара. 
Настављено је са уређењем ста-
ница Лајковац, Барајево и Ва-
љево, пошто су у међувремену 
дефинитивно окончани радови 
у станицама Словац и Дивци. 
Тренутно се у угљари Вреоци 
финишира тзв. друга страна 
саобраћајних линија (колосеци 
1,2,3 и 4), па се ускоро очекује и 
спајање колосечних веза. За тај 
подухват неопходно је добити 
„зелено светло“ ТЕНТ-а Обре-
новац. Паралелно са грађевин-
ским захватима на пет до шест 
отворених фронтова, приводе 
се крају и  планиране интервен-
ције у станици Степојевац где су 
преостали још само детаљи око 
уређења перонских платоа.

-Због лошег стања колосеч-
не решетке на потезу Ресник 
- Бела Река управо се врши 
решетање засторне призме 
уз замену шина и колосечног 
прибора. Ту имамо неколико 
специфичних кривина, а на 
појединим деловима уочено 
је и хабање шина од скоро 21 
милиметар - каже за „Пру-
гу“ мр Драган Милутиновић, 
шеф техничке службе Секције 
ЗОП Ваљево.

Све се ово, према речима над-
зорног органа, морало урадити 
будући да је засторна призма у 
претходном ремонту фактич-
ки направљена од туцаника 
кречњачког порекла. Реч је о 
материјалу који на дуже стазе 
не задовољава механичке ка-
рактеристике (степен чврстине, 
итд.) за колосек са бетонским 
праговима. Од тунела у Белој 

Реци на правцу према станици 
Барајево ових дана се завршава 
деоница отворене пруге у ду-
жини од три километра. Ту је 
практично реконструисан ком-
плетан доњи колосечни строј 
са променом целе колосечне 
решетке. Ангажовано је нешто 
више од стотину радника, ра-
споређених на неколико опера-
тивних пунктова дуж пружне 
деонице Ресник - Вреоци. Кори-
сти се буквално сваки слободан 
тренутак на прузи, што значи 
да је извођач присутан готово 
24 часа дневно. Упоредо се ради 
и на доњем и на горњем строју 
те у овом моменту на барском 
колосеку јужно од престонице 
истовремено де-

лује чак шест подизвођачких 
фирми. Циљ је оспособити са-
обраћајни коридор од Београда 
до Ваљева најкасније до почетка 
летње сезоне - 15. јула ове годи-
не. 

Ипак, беспрекорну динамику 
радова до пре два месеца нена-
дано је пореметило затечено 
стање у тунелу Бела Река. Ути-
сак је да су се ствари значајно 
закомпликовале  чим су радни-
ци ушли под земљу, што за наш 
лист потврђује и Милутиновић.

-Стварно стање у тунелу бр. 5 
одудара од пројектног решења. 
До сада смо из тунела избаци-
ли сву колосечну решетку и 
комплетно очистили подземну 
трасу. Дилема је била да ли дуж 
целог тог коридора излити јед-
ну бетонску плочу преко које би 
ишле шине и прагови, што би 
била знатно скупља варијанта 
са великим ризиком да се про-
бију задати рокови. Та армира-
на плоча морала би бити дебела 
око 40 центиметара. Проблем 
је што је на неким деловима у 
тунелу нивелета подножног 
свода подигнута, а то нас ау-
томатски доводи у невољу, јер 
немамо довољно простора да 
адекватно изведемо засторну 
призму. Алтернативно решење 

могле би бити и тзв. гео-траке 
имајући у виду да је еквивалент 
центиметру таквог материја-
ла - слој од десет центиметара 
туцаника, реферише за „Пругу“ 
шеф техничке службе ваљев-
ског ЗОП-а.

Према првобитном пројект-
ном задатку предвиђено је да 

се у тунелу Бела 
Река најпре извр-

ши минирање, а 
затим и копање 
канала кроз 
средину дугач-
ке подземне 
саобраћајнице. 

Мада је пројек-
тант предвидео 

осигурање под-
ножног свода анке-

рима са стране, мини-
рање би вероватно произвело 
лупање, односно ломљење со-
лидно избетонираног свода, ве-
роватно и значајног дела стенске 
масе. Све док се у делу тунела на 
којем би требало спустити под-
ножну нивелету не реши грађе-
винска методологија, радови ће 
чекати. 

Поред наведених захвата, рад-
ници предузећа „Сремпут“ из 
Руме протеклих месеци нарочи-
то су фокусирани на девастира-
не косине, којих између Ресника 
и Беле Реке има укупно шест. До 
коначног пуштања саобраћаја 
на релацији Београд - Ваљево 
остало је још само три месеца, 
па је неопходно потпуно ревита-
лизовати железничку трасу Ре-
сник - Вреоци са пројектованим 
брзинама од преко 100 км/час.

-Између Вреоца и Лазарев-
ца возови ће се још неко време 
кретати око 50 км/час, јер ће 
се та деоница реконструисати 
тек у септембру, по завршетку 
летње сезоне. Будући да смо 
станичне колосеке у Лазарев-
цу, Лајковцу, Словцу, Дивцима 
и Ваљеву већ завршили, оста-
ће нам само да током октобра 
и новембру дотерамо колосек 
на неколико критичних тача-
ка, нпр. у Непричави, односно 
на улазу у Ваљево, код некада-
шњег предузећа „Јабланица“. 
То ће отприлике бити и фина-
ле четрнаестомесечне обнове 
барске пруге у дужини од 77.3 
километра, вели Милутиновић.

АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

Отворена пруга
Радови на отвореној прузи између Степојевца и Вреоца 

почели су 3. априла. Ова деоница, дугачка 5.360 метара, била 
је далеко најлошија међустанична траса на барској прузи у 
реконструкцији. Возови су се на том потезу кретали брзином не 
већом од 30 км/час, а због дотрајалих колосечних елемената бележена 
су честа исклизнућа путничких и теретних композиција.

-Имали смо доста испуцалих бетонских прагова који више нису 
дозвољавали ни минимална регулисања колосека. Само на том правцу 
имамо четири пресецања пруге и пута у нивоу, па ћемо и те путне 
прелазе коначно средити на задовољавајући начин (модерни гумени 
елементи са  аутоматским осигурањем) – каже Милутиновић.

УТВРЂЕНОЈ ДИНАМИЦИ
РАДОВИ ПРЕМА

КИЛОМЕТАРА 

ЈЕ ДУЖИНА 

ОБНАВЉАЊА 

БАРСКЕ ПРУГЕ

77.3

Извођачи
Главни извођач радова је компанија Руских 

државних железница „РЖД Интернешнл“, а као 
подизвођачи на овом послу ангажоване су домаће 
фирма „Сремпут“ из Руме, „АТМ БГ“, „Геосонда“, 
„МБА Ратко Митровић“, „Уноградња“ и новосадски      
  „ЗГОП“.

MОДЕРНИЗАЦИЈА БАРСКЕ ПРУГЕ ИЗ РУСКОГ КРЕДИТА

Током  78 дана НАТО бомбардовања  
тадашње  Југославије 1999. године 
српске железнице нападнуте су 210 
пута, на приближно 160 места, а том 
приликом оштећено је око 310 објека-
та и постројења железнице у Србији.
На удару пројектила била су 32 же-
лезничка моста, од којих је 18 било 
срушено или у потпуности онеспо-
собљено за саобраћај. Поред тога, 
на 54 места биле су разорене пруге, 
затим 10 надвожњака, четири туне-
ла, 55 станичних зграда и објеката, 
контактна мрежа на 38 места, теле-
фонско-телеграфски уређаји на 30 
места, сигнално-сигурносни уређаји 
на 14 места, бомбама је погођено и 
шест вазних средстава, а било је и 65 
различитих других разарања. Оште-
ћено је било или уништено око 50 
километара колосека.
Комисија за процену ратне штете та-
дашњег ЖТП „Београд“ проценила 
је да је укуопна ратна штета коју су 
српске железнице претрпеле током 
НАТО агресије око 1,7 милиона тада-
шњих  немачких марака, , од чега 
је директна ратна штета износила 
448,5 милиона немачких марака.
Током НАТО агресије погинуло је и 
једанаест радника тадашњег ЖТП 
„Београд“. Први је погинуо Видоје 
Томић, чувар пруге у месту Штрпци, 
покушавши да од минирања од-
брани барску пругу од припадника 
тадашњег „СФОР-а“. У бомбардо-
ваном међународном путничком 
возу на Грделичком мосту погинули 
су као кондуктер на радном задат-
ку Зоран Јовановић, а као путник у 
возу кондуктер Петар Младеновић. 
Бранећи отаџбину животе су дали: 
Велимир Ћировић, пословођа део-
нице КМ Лапово, Милосав Јошовић, 
маневриста у станици Краљево, Зо-
ран Дилпарић, телеграфиста у Кра-
љеву, Бојан Балтић, пружни радник 
у Рашки, Драган Недељковић, коно-
бар „Желтуриста“ у Нишу, Драган 
Миленковић, електромеханичар у 
ЗОВС-у Косово Поље, Драган Станко-
вић, радник Неге кола Косово Поље 
и Владица Јеремић, електромехани-
чар у ЗОВС-у Косово Поље.

ОБЕЛЕЖЕНО 18 ГОДИНА ОД НАТО БОМБАРДОВАЊА МЕЂУНАРОДНОГ ВОЗА

НАТО агресија над Ср-
бијом и тадашњом 
СР Југославијом 1999. 

године, која је трајала 78 
дана, однела је око две и по 
хиљаде живота, а рањено је 
и повређено више од двана-
ест и по хиљада људи. Током 
борбардовања је оштећена 
и готово уништена транс-
порта инфраструктура. Ср-
бија је окренула нови лист 
у међународним односима, 
али то не значи да се невино 
страдалих грађана неће увек 
достојанствено сећати.На да-
нашњи дан, пре осамнаест 
година, НАТО бомбе погоди-
ле су међународни путнички 
воз који је прелазио преко 
железничког моста у Грде-
личкој клисури. Тачан број 
погинулих никада није утвр-
ђен, а претпоставља се да их 
је било више од педесет - ре-
као је државни секретар у Ми-
нистарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Миодраг Поледица, на коме-
моративном скупу одржаном 
12. априла, поред железнич-
ког моста у Грделичкој клису-
ри, којим је осаманест година 
након трагедије одата почаст 
недужним жртвама.

Поледица је истакао да иако 
је Србија окренула нови лист 
у међународним односима, то 
не значи да се невиних жрта-
ва неће увек достојанствено 
сећати и подсетио да су међу 
погинулима у међународном 
путничком возу била и двоји-
ца железничара, Зоран Јова-
новић и Петар Младеновић.

Пре 18 година, 24. марта 1999, авиони 
НАТО војног савеза почели су операцију 
бомбардовања Србије, први пут од на-
станка Алијансе без сагласности Савета 
безбедности УН, а у ваздушним ударима, 
који су трајали наредних 78 дана, живот 
је изгубило, према званичним подацима 
државних органа, најмање 2.500 људи. 

Централна државна церемонија пово-
дом обележавања Дана сећања на жртве 
НАТО агресије, коју је предводио преми-
јер Србије Александар Вучић, одржана 
је код железничког моста у Грделичкој 
клисури, где је 12. априла 1999. године 
бомбардован међународни путнички воз. 

Обележавање дана сећања на све 
страдале у НАТО агресији почела је за-
глушујућим звуком сирене воза 393 који 
је прешао изнад железничког моста из-
над Јужне Мораве, а потом и сиреном 
за узбуну. Ову церемонију предводио 
је премијер Александар Вучић који је 

заједно са председником Републике Срп-
ске Милорадом Додиком и породицама 
настрадалих жртава у Грделичкој клису-
ри положио венце и цвеће на споменик 
недужним жртвама. 

А жртве су током 78 дана и ноћи биле 
огромне, више од 2.000 цивила, више 
од хиљаду припадника војске и полици-
је. Током 78 дана и ноћи страдало је 79 
деце, међу њима и Бранимир Станијано-
вић из Алексинца, страдао у бомбардо-
ваном возу, Марко Симић који је имао 
две године, Милица Ракић стара три го-
дине и Бојана Тошовић од девет месеци, 
Сања Миленковић од 15 година, Јулијана, 
Оливера, Стефан, Дајана, скоро сваког 
дана по једно дете.

-Пре тачно 18 година на овај дан отпо-
чела је НАТО агресија на Југославију, на 
Србију. Почео је један, по свему судећи 
трагичан рат у којем је 19 земаља имало 
потребу да покаже да су јаче, богатије и 

наоружаније од једне мале наше земље, 
наше Србије. Зато су током три крвава 
месеца на Србију, која има неких 88.000 
квадратних километара, испалили више 
од 50.000 пројектила, више од две хиља-
де цивила и готово хиљаду војника и по-
лицајаца изгубили смо током три месеца 
бомбардовања и убијања, - рекао је пре-
мијер српске Владе Александар Вучић, и 
истакао: 

-Данас док стојим овде пред вама осе-
ћам се поносним што и поред свих злочи-
на у томе нису успели ни они ни многи пре 
њих који су желели вазалну и поробљену 
Србију која ће слепо извршавати наређе-
ња споља и радити у корист неког другог 
на за своју добробит. Не, Србија је данас 
слободна, Србија слуша себе, Србија слу-
ша свој народ, Србија верује себи и Србија 
полако али сигурно постаје све јача и ни-
када више неће страдати на начин како је 
то било 99. године. Хтели су да нас сатру, 

униште, отму територију, додао је преми-
јер Вучић, али 24. марта 1999. године ро-
ђено је 172 деце и они су наша будућности. 
Данас Србија жали, али и слави, јер сва 
ова деца данас постају пунолетна, они су 
наша будућност и гарант мира и стабилно-
сти Србије, рекао је у Грделичкој клисури 
премијер Александар Вучић. 

У бомбардовању је, према процени 
званичних државних органа, погинуло 
најмање 2.500 људи, а рањено више од 
12.500. Подаци Министарства одбране 
говоре о 1.008 убијених војника и поли-
цајаца. У бомбардовању је уништено и 
оштећено 25.000 стамбених објеката, 
онеспособљено 470 километара путева и 
595 километара пруга.

Штета која је Србији нанета процењује 
се између 30 милијарди и стотина ми-
лијарди долара. Алијанса је потрошила 
новца довољно да прехрани 70 милиона 
људи.

-Окупили смо се данас због 
свих недужно страдалих, јер 
тај дан не можемо и не смемо да 
заборавимо, као што га ника-
да неће заборавити ни њихови 
најмилији. Тај бол ће остати 
заувек - поручио је државни 
секретар Мидраг Поледица, 
који је у име Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре положио и венац 
крај спомен обележја, поред же-
лезничког моста преко Јужне 
Мораве у Грделичкој клисури.

Подсећања ради, текст на 
спомен обележју је „Не треба 
се бојати људи, већ нељудског 
у њима“. Међународни експре-
сни воз број 393, који је саобра-
ћао на релацији Београд - Ниш 
- Скопље, 12. априла 1999. го-
дине у 11.40 сати НАТО авија-
ција гранатирала је приликом 
преласка Грделичког моста. 
Од четири пројектила, два су 
погодила друмски мост, а воз 
је погођен са два пројектила. 
Догодило се то на други дан 
православног васкрса.

Према званичним подацима 
погинуло је 15, а повређено 44 
лица, а међу настрадалима је 
било и деце. 

Присутнима на комемора-
тивном скупу обратили су се 
и Југослав Јовић, в.д.генерал-
ног директора „Србија Воза“, 

Милан Шеган, извршни 
директор „Инфраструк-

туре железница Ср-
бије“ и градоначел-
ник Лесковца др 
Горан Цветановић, 
а поред њих тројице 
венце у спомен не-

дужно погинулима 
крај спомен обележја 

положили су генерални 
директор „Железница Ср-

бије“ ад Мирослав Стојчић. и 
в.д.генералног директора „Ср-
бија Карга“ др Мирољуб Јевтић.

Затим су венце положиле и 
бројне делегације из железнич-
ког сектора, Града Лесковца, 
породице погинулих, синди-
кати, друштвене организације, 
политичке партије и други.

БОЛ ОСТАЈЕ ЗАУВЕК

ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ НАТО АГРЕСИЈЕ
 Премијер Србије Александар Вучић у Грделичкој клисури

Чула се вриска и запомагање
Преживели машиновођа путничког воза 393 Бобан 

Костић истакао је у обраћању на церемонији да је пре 18 
година био у служби и да је воз био пун путника. 

„Људи су се понашали као да нема НАТО авиона на нашем небу, 
сви озбиљни, забринути, вршили су свакодневне обавезе. Баш овде, на 
овом мосту, погођени смо првом НАТО ракетом, убрзо нас је погодио 
и други пројектил. Инстиктивно смо покушали да се спасемо и иско-
чили из воза. Чула се вриска, запомагање, дозивање путника и звук 
одлазећих авиона... Спасавали смо се, дозивали познанике, тражили 
преживеле... Није ми било јасно шта смо ми били за НАТО пилоте? Воз 
пун путника, ненаоружаних људи, цивила, или највећа претња њиховој 
огромној и моћној војсци”, запитао се Костић у емотивном говору.

ПРОЈЕКТИЛА 
ПОГОДИЛА СУ 

МЕЂУНАРОДНИ 
ЕКСПРЕСНИ ВОЗ 

393

2

Бројне делегације 
положиле су венце

Комеморативни скуп 
завршен симболичним 
проласком воза преко моста

МИОДРАГ ПОЛЕДИЦА: Србија ће се увек 
достојанствено сећати невино страдалих грађана

МИРОСЛАВ СТОЈЧИЋ: спомен настрадалима

ТОКОМ  78 ДАНА НАТО АГРЕСИЈЕ

Железница разорена, 
погинуло 11 железничара

18 ГОДИНА ОД ЗЛОЧИНА:
Железнички мост код Грделице

Драган Милутиновић
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80
милиона долара је 
вредност радова на 
модернизацији дела 
барске пруге између 
Ресника и Ваљева из 
руског кредита

Редован железнички саобраћај на прузи Ниш - 
Прешево, успостављен је 24. априла, након што 
је завршен ремонт све три „јужне“ деонице на 
Коридору 10 из руског кредита. Први  путнички 
воз након завршетка ремонта кренуо је из Ниша 
тога дана у 15.27 сати и за сада су, по реду вожње, 
планирана четири воза дневно на овој релацији.

САОБРАЋАЈ НИШ - ПРЕШЕВО
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ЕПС је набавио нову електричну 
локомотиву из Кине, прву после 
три деценије, која ће омогући-
ти поузданији превоз угља до 
ТЕНТ-а. Кинеска локомотива је по 
знази дупло јача од постојећих, 
тешка је 120 тона и дуга више од 

20 метара и пројектована је да се 
креће брзином и до 140 киломе-
тара на сат. Друга локомотива из 
Кине стиже за шест месеци, а ЕПС 
их набавља од кинеског партнера 
на основу уговора вредног 533 
милиона динара

ЕПС КУПИО ЛОКОМОТИВУ

Зоран Станојевић 
ДИРЕКТОР ЗГОП-А

Казахстанска компанија "Жол 
Жел Деуши" укључила нас је у 
своје пројекте, а један од 
њих је реконструкција 
колосека дугог 
130 километара у 
Пољској

КОРИДОРИ РАЗВОЈНА ШАНСА СРБИЈЕ И РЕГИОНА

 У Београду отворен Међународни 
форум „Коридори развојна шанса 
Србије и региона“  Фокус је на 
отклањању нефизичких баријера са 
другим земљама, изјавила министарка 
Зорана Михајловић  Постоји тренд  
повећања улагања у железницу

Ова Конференција је 
важна да се покаже 
стратешко опредеље-

ње куда иде Србија, а оно на 
чему се данас много ради је, 
пре свега, инфраструктурр-
но, енергетско и саобраћајно 
повезивање ради постизања 
стабилности региона, иста-
кла је министарка грађеви-
нарства, саобраћаја и инфра-
структуре проф. др Зорана 
Михајловић на отва-
рању Међународног 
форума „Коридори 
развојна шанса 
Србије и регио-
на“ 29. марта у 
Београду.

Н а г л а с и в ш и 
значај Коридора 
10, министарка Ми-
хајловић је подсетила 
да је у протекле три годи-
не започета реконструкција и 
модернизација српских желе-
зница, а да је главна тема раз-
говора са сваком од земаља са 
којима се Србија граничи из-
градња инфраструктуре и ин-
фраструктурно повезивање.

- У претходном периоду  
имали смо проблем физич-
ких баријера за изградњу ин-
фраструктуре, а сада је фокус 
на отклањању нефизичких 
баријера са другим земљама. 

Наша земља ће потписива-
њем споразума о заједнич-
ким граничним прелазима 
са Босном и Херцеговином, 
Црном Гором, Македонијом, 
Мађарском, Румунијом и Бу-
гарском допринети скраћењу 
дугих царинских процедура 
и на тај начин ћемо постати 
конкурентни  што ће омо-
гућити долазак већег броја 

страних инвеститора. За 
Србију је важан сваки 

начин повезива-
ња, јер доприноси 

њеном инфра-
структурном и 
ф и н а н с и ј с к о м 
напретку, рекла 
је Михајловић.

Амбасадор Репу-
блике Мађарске у 

Србији Атила Пинтер 
истакао је да су политич-

ки односи Србије и Мађарске 
на највишем нивоу и да Мађар-
ска подржава Србију на  путу 
развоја транспортне мреже.

Према његовим речима, за 
ове две земље кључни значај 
има развој инфраструктуре, 
па се осврнуо на пројекат из-
градње пруге Београд-Будим-
пешта, чијим ће се завршетком 
значајно допринети скраћењу 
времена путовања на три сата 
колико ће трајати путовање 

између ова два града, као и 
скраћењу времена транспорта 
робе из грчких лука ка Запад-
ној Европи.

Амбасадор Републике Босне 
и Херцеговине у Србији Лазар 
Миркић истакао је важност 
умрежавања у транспортни 
систем и неоподност регио-
налног повезивања земаља 
Западног Балкана. 

-Упоредо с тим треба ради-
ти на изради нових и рекон-
струкцији постојећих саобра-
ћајних праваца, јер је за Босну 
и Херцеговину, као и за друге 
земље, мрежа путева и пруга 
значајна за развој земље, на-
вео је Миркић.

Генерални директор „Же-
лезница Србије“ ад Мирослав 
Стојчић навео је да постоји са-
гласност о значају коридора и 
повезивања земаља у региону.
Он је дао предлог да се следећи 
панел организује на тему уна-
пређења регионалних пруга и 
праваца, јер ти правци пред-
стављају огроман потенцијал 
за привреду и индустрију, а 
неоправдано су запостављени 
или су пред гашењем. 

Према речима в.д. генерал-
ног директора „Инфраструк-
туре железница Србије“ Ду-
шана Гарибовића, четрдесет 
година није било адекватног 
одржавања железничке ин-

фраструктуре у нашој земљи.
-Прескочили смо два и по 

циклуса одржавања, недо-
стаје пословно-техничка до-
кументације, каснило се са 
пројектима, није било изво-
ђача. Ресорно министарство 
је морало да створи одређене 
предуслове да се то промени 
и приоритет је Коридор 10, 
рекао је Гарибовић и додао да 
је уз помоћ кредита доста тога 
на Коридору 10 урађено, а има 
доста планова да се реализују у 
овој и наредној години.

Према његовим речима, у 
наредних шест до седам го-
дина очекује се завршетак 
Коридора 10, а планирано је 
да се електрификацијом пру-
ге Ниш-Димитровград створе 
услови за обезбеђење најкра-
ћег пута до луке Пиреј и Бли-
ског Истока.  

Петар Верлич из Прометног 
института Љубљана, пред-
ставник Алијансе за  инова-
ције железница Југоисточне 
Европе СЕЕСАРИ је истакао да 
је регион Југоисточне Европе 
веома интересантан, јер има 
више од 45.000 километара 
пруга, којима се транспортује 
147 милиона тона робе, испре-
плетан је коридорима, али по-
стоји потреба за њиховим ра-
звојем и повезивањем.

ВЕСНА ГОЈИЋ ВУЧИЋЕВИЋ

Потпредседница Владе 
Србије, проф. др Зора-
на Михајловић, разго-

варала је 21.марта у Београду са 
директорком Регионалне кан-
целарије Европске инвести-
ционе банке (ЕИБ) за Западни 
Балкан Дубравком Негре о фи-
нансирању пројекта изградње 
обилазне пруге око Ниша, али 
и другим пројектима на желе-
зници на југу Србије, вредним 
укупно 230 милиона евра. 

Потпредседница Михајловић 
обавестила је Негреову о значају 
и динамици пројекта обилазни-
це око Ниша вредног 87 милио-
на евра, за које је Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре припремило 
комплетну документацију. 

Разговарано је и о могућно-
стима за сарадњу кроз финан-
сирање дела ове обилазнице. 
Негреова је истакла да је ЕИБ 
заинтересован за овај пројекат 
и нагласила да постоји могућ-
ност да Влада Србије за то до-
бије донацију, односно беспо-
вратна средстава. 

Било је речи и о реконструк-
цији пруге Сићево - Дими-
тровград, послу вредном 84,4 
милиона евра, у чијем финан-
сирању учествује и ЕИБ, као и 
о пројекту електрификације 

пруге Ниш - Димитровград на 
железничком Коридору 10, у 
вредности од 59 милиона евра. 
За све ове пројекте Србија је 
од ЕИБ тражила донације од 
укупно 118,6 милиона евра.

ЗНАЧАЈНО ПОВЕЗИВАЊЕ 
ЗЕМАЉА РЕГИОНА

Закључак
Закључено је да постоји тренд  повећања улагања у железницу, 

а да се улагањем у железничку инфраструктуру смањују трошкови 
транспорта. 

Учесници
На међународном форуму присуствовали су представници Светске 

банке, друмских, железничких и авио компанија из Србије и региона, 
пројектантских компанија, као и међународних и домаћих струковних 
удружења и транспортних и шпедитерских компанија.

За Србију 
је важан сваки 

начин повезивања, 
јер доприноси њеном 

инфраструктурном 
и финансијском 

напретку

МИХАЈЛОВИЋЕВА И ДИРЕКТОРКА ЕИБ О ЖЕЛЕЗНИЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

Седиште централне кан-
целарије пројекта Транс 
– европске железнице 

(TER PCO) свечано је отворено 
3. априла у пословној згради 
српских железница у Београду. 
Симболичном предајом кључева 
и изразима добродошлице, др-
жавни секретар у Министарству 
саобраћаја, грађевинарства и 
инфраструктуре Миодраг Поле-
дица, увео је менаџера пројекта 
Генадиа Бесонова и бројне госте 
из земаља чланица TER – a у нове 
просторије.

Међу високим званицама, 
свечаности су присуствовали 
и помоћник министра у Mи-
нистарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, 
Мирјана Трифуновић и гене-
рални директор „Инфраструк-
туре железнице Србије“ а.д. 
Душан Гарибовић. 

Након свечаног отварања кан-
целарије, одржана је и 42. сед-
ница Управног одбора Транс-
-европске железнице (TER PCO), 
у чијем су раду учествовали пре-
ставници Аустрије, Русије, Тур-
ске, Румуније, Чешке, Словачке, 
Босне и Херцеговине, Словеније, 
као и заменик менаџера пројек-
та Зимер Андреас. Другог дана 
рада организована је и техничка 
посета станице Топчидер, ради 
разгледања Плавог воза. 

Да подсетимо, Влада Републи-
ке Србије је 16. децембра донела 
Одлуку у сарадњи са УН, коју 
заступа Економска комисија УН 
за Европу (UNECE), да се омогу-
ћи рад Централне канцеларије 

Пројекта Транс – европске же-
лезнице (TER PCO) у Београду. 
Споразум који је закључен на 
две године, потписали су у Бео-
граду, 11. априла 2016. године и у 
Женеви, 25. априла 2016. године, 
проф. др Зорана Михајловић, 
министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и 
Кристиана Фрис Баха, извршни 
секретар УН Економске коми-
сије за Европу. Сврха овог спора-
зума је да се обезбеди оквир за 
активности TER PCO у Београду, 
у складу са циљевима, препору-
кама и смерницама наведеним 
у самом Споразуму. TER PCO ће 
обављати главне активности 
Управног одбора, док ће UNECE 
давати смернице у складу са 
споразумом. Водећи партнери 
TER PCO испред Републике Ср-
бије биће Министарство гра-
ђевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре и Министарство 

спољних послова, док ће испред 
УН, UNECE представљати TER 
PCO. За потребе ове сарадње 
између страних партнера и срп-
ских организација, TER PCO ће 
имати приступ одговарајућој 
инфраструктури у Републици 
Србији. 

Према речима техничког ад-
министратора Светлане Ми-
љевић, пројекат TER PCO пред-
ставља платформу земаља 
чланица у области саобраћајне 
инфраструктуре, бави се зајед-
ничким интересима у железнич-
ком саобраћају, као и пружањем 
помоћи ради достизања виших 
стандарда. У том контексту глав-
на делатност новоотворене кан-
целарије биће усмерена на прева-
зилажењу присутних проблема 
на граничним прелазима, како 
би се омогућио бржи проток робе 
и путника, скратило време чека-
ња и  знатно смањили трошкови.

ПРОЈЕКАТ ТРАНС - ЕВРОПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Отворена канцеларија у Београду 

САСТАНАК  УПРАВЉАЧА 
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

„Инфраструктурa железницa Србије“ 
била је 24. априла у Београду до-
маћин Првог регионалног састанка 
Управљача железничке инфраструк-
туре. Поздравним говором и речима 
добродошлице, присутнима су се 
обратили генерални директор „Ин-
фраструктуре железнице Србије“ Ду-
шан Гарибовић и помоћник министра 
у Министарству грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре, Мирјана 
Трифуновић. 
На састанку су донети закључци по ко-
јима ће се убудуће поступати. Акценат 
је стављен на редовну размену инфор-
мација и искустава о свим битним пи-
тањима везаним за инфрастурктуру, 
међу којима су планови одржавања, 
реконструкције, модернизације и из-
градње пруга, приступ железничкој 
инфраструктури са циљем заједничке 
промоције њихових услуга и бољег ис-
коришћења инфраструктурних капа-
цитета на међународним коридорима, 
који пролазе преко њихове железнич-
ке мреже. 

Такође, битан сегмент је и размена 
искустава по питању имплементације 
европског законодавства у сфери же-
лезничког саобраћаја, али и  реформи 
железничких инфраструктурних ком-
панија. Констатовано је да Управљачи 
инфраструктуре са простора Западног 
Балкана (SEETO земље), спроводе ак-
тивности предвиђенe „меким мера-
ма“, које су дефинисане на 6 Самиту 
Западног Балкана, који је одржан у 
августу 2015. Године.
 Усаглашено је одржавање оваквих са-
станака једном до два пута годишње, 
јер је овакав вид сарадње од изузет-
ног значаја за свеукупно квалитетно 
функционисање железничког саобра-
ћаја.

Размена информација
и искуства

Ова конференција, која 
се одржава традицио-
нално по четврти пут, 

значајна је за размену искуста-
ва земаља у региону. Треба по-
себно истаћи сарадњу Србије 
и Словеније, које уз помоћ ек-
сперата из Европске комисије 
раде на развоју мобилности и 
мултимодалности, јер у овом 
тренутку транспортни развој 
је кључни генератор развоја 
сваке земље, рекао је Миодраг 
Поледица, државни секретар у 
Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије на отварању 
четврте Бизнис конференције 
„Транспорт и логистика Југои-
сточне Европе и Дунавског ре-
гиона“ ТИЛ 2017. 

Према његовим речима, по-
себно је значајан транспорт робе 
између Кине и Европе, чија вред-
ност дневно достиже милијарду 
евра. Сва та роба превози се  пре-
ко Дунавског региона што захте-
ва развијену инфраструктуру, а 
Србију има значајну улогу, јер ко-
ординира тај транспорт са 16 зе-
маља западне и источне Европе.

-Тржиште Западног Балкана 
представља значајан потен-
цијал због чега је неопходна 
изградња и модернизација ко-
ридора, јер постоји потреба за 
бољим повезивањем земаља 
региона добром саобраћајном 
инфраструктуром. Осим тога, 
треба радити на скраћењу ца-
ринских процедура на гранич-
ним прелазима, као и на бо-
љем повезивању логистичких 
центара, истакао је Поледица.

У првом панелу под називом 
„Могућности равномерног ра-
звоја транспортних система и 
усклађивање стратешких пра-
ваца земаља Дунавског региона 
и Југоисточне Европе“ Поледица 
је навео да Дунавски регион обу-
хвата 14 земаља које су нерав-
номерно развијене када је реч о 
инфраструктури и логистици. 
Закључак је да је потребно да 
се повећају улагања у инфра-
структуру ради подизања њеног 
квалитета, како би регион по-
стао конкурентан. Национални 

планови сваке земље за развој 
инфраструктуре морају да се ин-
тегришу у регионалне планове, 
при чему треба направити ба-
ланс улагања између развијених 
и мање развијених земаља.

В.д. генералног директора 
„Србија Карга“ Мирољуб Јевтић 
је у панелу „Елементи одрживог 
мултимодалног транспорта у 
Дунавском региону и Југоисточ-
ној Европи“ рекао да је компа-
нија „Србија Карго“, након раз-
двајања железнице на четири 
друштва, предодређена да по-
слује по тржишним условима и 
без државних субвенција.

Кад је реч о возним средстви-
ма, у априлу је расписан тендер 
за набавку вишесистемских ло-
комотива у вредности од 32 ми-
лиона евра, а почетком маја ће 
бити расписан тендер за набав-
ку 31 електролокомотиве, тако-
ђе,  у вредности  од 32 милиона 
евра, истакао је Јевтић и додао да 
ће „Србија Карго“, у оквиру свог 
друштва, самостално обављати 
инвестиционе оправке у радио-
ницама у Краљеву и Нишу. 

Према његовим речима, от-
почеле су инвестиционе оправ-
ке на 500 теретних вагона, 200 
су ремонтери већ испоручили, 
а очекује се убрзо још 100. „Ср-
бија Карго“ је узео у закуп 300 
вагона, а расписаће се тендер за 
набавку специјализованих ва-
гона, па се са овим расположи-
вим возним средствима очекује 
смањење негативних трендова 
недостатка вагона из претход-
них година. Јевтић је  указао и 
на изузетну важност ремонта 
пруга за шта је Влада Србије 
определила значајна средства у 
износу од милијарду евра. 

ВЕСНА ГОЈИЋ ВУЧИЋЕВИЋ

СИЋЕВО - ДИМИТРОВГРАД
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84,4
МИЛИОНА ЕВРА

НИШ - ДИМИТРОВГРАД

УКУПНО ТРАЖЕНО

ОБИЛАЗНИЦА ОКО НИША

59
МИЛИОНА ЕВРА

118,6
МИЛИОНА ЕВРА

87
МИЛИОНА ЕВРА

MОГУЋА ДОНАЦИЈА 
ЗА ОБИЛАЗНУ ПРУГУ

ВЕЋИМ УЛАГАЊИМА 
ДО КОНКУРЕНТНОСТИ

Учесници
На конференцији ТИЛ 2017 

учествовали су представници 
око 100 домаћих и међународ-
них компанија из области шпе-
диције, друмског, железнич-
ког. водног и авио саобраћаја, 
представници државних  и 
финансијских институција и 
струковних удружења. 

ЧЕТВРТА БИЗНИС КОНФЕРЕНЦИЈА ТИЛ 2017

Управни одбор транс-европских железница и домаћини из Србије
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Одлука косовске вла-
де да непокретности 
у власништву Србије 

региструје као власништво 
такозване Републике Косо-
во представља финализацију 
и озакоњење вишегодишње 
пљачке и отимачине српске 
имовине, која је на делу од 
друге половине 1999. године.  
Међу вредном српском имови-
ном на Косову и Метохији је и 
имовина „Железница Србије“, 
односно ранијег ЖТП Београд. 
Косовске власти, па и УНМИК, 
издају у закуп земљиште и 
друге некретнине, а на делу је 
узурпација железничке имо-
вине и од стране правних лица.  

На подручју Косова и Мето-
хије у власништву српских же-
лезница је око 335 километара 
пруге, од којих је 148,5 кило-
метара магистралних, 128 ки-
лометара регионалних и 58,5 
км локалних пруга. Уз пруге 
су многобројни грађевински 
објекти: станичне зграде са 
службеним становима, по-
словни објекти, коначишта, 
магацини, стражаре, угости-
тељски објекти, мостови, туне-
ли, надвожњаци, подвожња-
ци и остали објекти горњег и 
доњег строја, затим утоварне 
рампе и други објекти који су 
припадали саобраћајном, гра-
ђевинском, електротехничком 
сектору, Вучи возова, Зајед-

ничким службама и заштит-
ним радионицама. 

Поред основних средстава, 
на Косову и Метохији су оста-
ла многа постројења и опрема, 
разне врсте машина, стругови, 
глодарице, бушилице, као и 
вредна опрема у депоима и ха-
лама где су одржавана вучна и 
возна средства. Српским желе-
зницама на Косову и Метохији 
припадала су и велике површи-
не земљишта, које је укњижено 
у пословне књиге „Железница 
Србије“, односно ранијег ЖТП 
Београд, затим пружни појас и 
остало земљиште око станица, 
на којима су изграђени депои и 
халски објекти за одржавање 
локомотива. Остао је велики 
број друмских возила, затим 
шинска возила за одржавање 
пруга, дрезине и друга моторна 
средства. 

-„Железнице Србије“ орга-
низовале су редован годишњи 

попис своје имовине, али због 
немогућности да то учини на 
целом подручју Косова и Ме-
тохије, попис смо обављали 
само у северном делу, односно 
до Звечана. Захваљујући пре-
даности и предусретљивости 
наших железничара на Косо-
ву и Метохији, врло ревносно 
смо обавили посао и прецизно 
евидентирали сву нашу желе-
зничку имовину, каже дипл. 
инг. Миосав Сарић, главни ко-
ординатор за попис имовине у 
„Железницама Србије“ а.д. 

На основу пописних листа, он 
наводи да је на Косову и Мето-
хији остало 447 теретних и 72 
путничка вагона власништва 
српских железница, затим 35 
контејнера, 19 дизел локомоти-
ва серије 641, 645, 661 и 664, две 
дизел-хидрауличне локомо-
тиве серије 734, три гарнитуре 
дизел моторних возова и три 
шинобуса, чија садашња укуп-

на књиговодствена вредност на 
дан 31. 12. 2016. године износи 
око 454 милиона динара.

Сарић истиче да укупна књи-
говодствена вредност имовине 
Сектора за саобраћајно-транс-
портне послове износи нешто 
више од 1,77 милијарди динара, 
док  вредност имовине Грађе-
винског сектора износи нешто 
мање од 8,7 милијарди динара. 
Имовина Вуче возова и ТКС, по 
књиговодственој вредности са 
31.12. 2016. године износи око 
724 милиона динара, а имовина 
Сектора за електро-техничке 
послове је око 234 милиона ди-
нара. Заједничке службе ЖТП-
-а имале су имовину у књиго-
водственој вредности више од 
осам милиона динара. 

-Укупна садашња књиговод-
ствена вредност имовине срп-
ских железница на Косову и 
Метохији, на дан 31. 12. 2016. го-
дине, износи 11.411.607.125,36 

динара, али реална и тржишна 
вредност је далеко већа, исти-
че Сарић и изражава огорчење 
што је већи део железничког зе-
мљишта, објеката, инвестицио-
них некретнина, локала и дру-
гих објеката узурпирано, а неке 
пруге порушене и демонтиране. 

-Пруга од Зрза до Призрена 
више не постоји, јер је демон-
тирана, а иста судбина снашла 
је и пругу од девет Југовића 
до Мердара. Од Приштине до 
Девет Југовића не само да је 
пруга демонтирана, већ су на 
траси пруге никли грађевин-
ски објекти које су изградили 
узурпатори. Нажалост, на ову 
анархију и отимачину српске 
железничке имовине није реа-
говала ни међународна мисија 
којој је по резолуцији 1244 УН 
дато право управљања имови-
ном на Косову и Метохији, на-
глашава Миосав Сарић.
 ЂУРА ЛАЗИЋ

Скупштина „Железница 
Србије“ ад, на седници 
одржаној 27. априла, ко-

јом је председавао председник 
Зоран Анђелковић,  усвојила је 
извештаје о раду свих пет зави-
сних друштава чији су оснивач 
„Железнице Србије“ ад.

Реч је о Саобраћајном инсти-
туту ЦИП, Заводу за здрав-
ствену заштиту радника Же-
лезница Србије, Београдчвору, 
Железничком интегралном 
транспорту и Заштитним ра-
дионицама. 

Са изузетком Заштитних ра-
дионица, остале четири „ћер-
ке-фирме“ „Железница Срби-
је“ ад показале су у протеклој 
години завидне и пословне, и 
финансијске резултате.

СКУПШТИНА „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ” АД:  УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

ЧЕТИРИ 
„ЋЕРКЕ“ 

УСПЕШНЕ
 ЦИП остварио 
добит од 103,6 

милиона динара
  Позитивни и 

Завод, Београдчвор 
и ЖИТ

Саобраћајни институт ЦИП

Тако је Саобраћајни институт ЦИП у 2016. години остваврио укупне 
приходе од око 1 милијарду 133 милиона динара и расходе од 1 мили-
јарду 34 милиона динара, остваривши добит из пословања од око 99 
милиона динара, док је укупан добитак пре опорезивања за прошлу 
годину износио око 103, 6 милиона динара.

ПРИХОД ПРЕКО 1,13 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

Београдчвор

Завршетак прве фазе реконструкције железничке станице Београд 
Центар у Прокопу најзначајнији је пројекат који је у прошлој години 
реализовало Предузећа за изградњу железничког чвора Београд „Бео-
градчвор“. Уз то, изградња железничког чвора Београд у тесној је вези 
са пројектом „Београд на води“, за шта је неопходно пресељење свих 
железничких капацитета из Савском амфитеатра и изградња садржаја 
са истим функцијама на новим локацијама (Прокоп, ТПС Земун, Ма-
киш) до краја 2019. године.

„Београдчвор“ лане је остварио приходе од око 37 милиона динара и 
расходе од око 36,8 милиона динара, остваривши у 2016. години нето 
добитак од око 43 хиљаде динара.

ПРОКОП – НАЈВЕЋИ ПРОЈЕКАТ

Завод

Финансијски добитак у 2016. години забележио је и Завод за здрав-
ствену заштиту радника Железница Србије, и то у износу од 279.000 
динара. Завод је лане остварио укупне приходе од 1 милијарду 59 ми-
лиона динара, а у структури прихода 12 одсто остварено је од железни-
це, 64 одсто од Републичког фонда здравственог осигурања, а 24 одсто 
од комерцијалних послова. 

Оно што је изузетно позитивно у пословању Завода је повећање 
прихода од комерцијалних послова за чак 40 одсто у односу на прошлу 
годину, а скоро два и по пута више него у 2014. години. 

Као једна од најопремљенијих установа примарне здравствене 
заштите у региону, Завод је и у 2016. години набавио нову медицинску 
опрему у вредности од 70 милиона динара.

ЧЕТВРТИНА ПРИХОДА - КОМЕРЦИЈАЛНИ

РАДИ СЕ УППР
Заштитне радионице

Једино зависно друштво „Железница Србије“ ад које не само да бележи 
негативне финансијске резултате, већ је и у крајње незавидној финансиј-
ској ситуацији су „Заштитне радионице“. Са једноипогодишњом блокадом 
рачуна и дуговима од око 135 милиона динара, великим дуговањима за 
зараде и неовереним здравственим књижицама за запослене „Заштитне 
радионице“ се налазе у изузетно великим проблемима.

Међутим, и у овом друштву чине се напори да се пословна ситуација 
стабилизује и ипак нађу решења из наизглед безизлазне ситуације. Тако је 
крајем прошле године број запослених смањен са 195 на 61 радника, а чине 
се напори да се повећа приход и ставе у функцију поједини погони. 

Истовремено, Скупштина „Заштитних радионица“ одобрила је подноше-
ње предлога за покретање стечајног поступка реорганизацијом, у складу 
са Унапред припремљеним планом реорганизације (УППР) и овластила 
директора фирме да припреми потребну документацију и изради УППР. На 
основу тога,  Привредни суд је 19.априла покренуо претходни стечајни по-
ступак ради утврђивања разлога за покретање стечајног поступка и заказао 
рочиште за 29.мај.

Жит

Железнички интегрални транспорт је средином прошле године због реализа-
ције пројекта „Београд на води“ морао да се пресели са простора Савског пла-
тоа у Бара Венецији, где је био смештен у контенерски терминал, са јединим 
порталним краном за претовар контејнера у Србији, који је ту био инсталиран 
скоро пре три деценије.

За само четрдесет дана ЖИТ је нашао нову локацију и сопственим средстви-
ма преселио три своје основне целине (терминал, транспорт и одржавање) у 
железничку станицу Београд ранжирна у Макишу. Тако је ЖИТ наставио да 
сервисира међународне контејнерске возове из Ријеке и Копра за Београд, 
омогућивши на тај начин „Инфраструктури железница Србије“ и „Србија Каргу“ 
саобраћај и приход од најмање 200 до 250 возова годишње. Само директни 
и индиректни трошкови овог пресељења износили су за ЖИТ око 63 милиона 
динара. 

И поред тога што су остварени приходи од око 585 милиона динара лане 
били за око два и по милиона динара мањи од расхода, који су укључивали и 
све трошкове пресељења капацитета на нову локацију, ЖИТ је прошлу годину 
завршио са позитивним финансијским резултатом и нето добитком, који ће се 
издвојити за делимично покривање губитака из ранијих година.

ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ 63 МИЛИОНА ДИНАРА

ИМОВИНА СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 

90 МИЛИОНА ЕВРА
ВРЕДНОСТ 

Железничка станица Звечан
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СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

Синдикат железничара 
Србије недавно је утвр-
дио репрезентатив-

ност у Акционарском друштву 
„Инфраструктура железнице 
Србије“ и тиме заокружио за-
ступљеност у три железничке 
компаније. 

- Остало је још само да до-
кажемо репрезентативност 
у “Железницама Србије” ад, 
што ћемо ових дана и учини-
ти. Наш синдикат се транс-
формисао и ради на прин-
ципу холдинга, као што је 
првобитно требала и желе-
зница да функционише, обја-
шњава председник Синдиката 
железничара Србије Драган 
Ранђеловић.

Према његовим речима, је-
дан огранак је остао „капа”, 
а три „стуба” синдиката су у 
железничким друштвима „Ср-
бија возу”, „Србија Карго” и 
„Инфраструктура железнице 
Србије”. Он наводи да ова три 
огранка имају статут правног 
лица, а сходно новом Статуту, 
они у својим друштвима воде  
синдикалну политику. 

-Синдикат који је “капа” 
све обједињује, води међуна-
родну сарадњу, сарађује са 
Већем Самосталних синди-
ката и ЕТФ-ом и ТФ-ом, које 
су међународне синдикалне 
организације, а где смо ми 
пуноправни чланови. Поред 

свих наведених активности, 
у дому наше организације 
је и слава нашег синдиката, 
као и издавање листа СИЖЕ, 
који излази 20 година, истиче 
Ранђеловић, уз уверење да ће 
можда овакав начин послова-
ња једног дана заживети и на 
железници.

Ранђеловић наводи да Син-
дикат железничара Србије има 
укупно 3.795  чланова,  од тога у 
„Инфраструктури железнице 
Србије” је 2.113, „Србија возу” 
662, а у „Србија Каргу” 1.020 
чланова. 

-Планови нашег синдиката 
су да се у овој календарској го-
дини уради ваљано реструк-
турирање у свим железнич-
ким друштвима. Сматрам да 
људима треба понудити пре-
квалификацију, а не да оста-
ју без посла.  На терену има и 
мањка извршног особља, али 
и у појединим администра-

тивним деловима. Такође, 
предстоје нам преговори око 
отпремнина, јер железнича-
ре треба достојно испратити 
из фирме, истиче Ранђеловић.

Синдикат железничара Ср-
бије у фебруару је обележио 25 
година постојања и 20 година 
излажења синдикалног листа 
СИЖЕ. 

-Иначе, први председник 
овог синдиката био је Зоран 
Антонић који је сада активан 
у синдикату пензионера. За-
хвални смо оснивачима што 
су формирали ову организа-
цију, а и ми треба да оставимо 
иза себе јак синдикат буду-
ћим генерацијама. Временом 
ова организација радника на 
железници постала је права 
институција, која се доследно 
бори за интересе железнича-
ра и у овим тешким времени-
ма, наглашава Ранђеловић.

АИДА СТОЈКОВИЋ

Преговори  за веће плате 
Крајем фебруара сви репрезентативни синдикати потписали 

су писмо упућено председнику владе Александру Вућићу и 
подпредседници владе проф. др Зорани Михајловић са молбом за 
повећање зарада радницима на железници. До скоро нисмо добили 
никакав одговор, а ми смо стрпљиво чекали. Недавно смо имали 
консултације са Мишелом Николић, саветницом подпредседнице, на 
тему повећања зарада, а упутили смо и писмо ургенције ресорном 
министарству за одражавање састанка, објашњава Ранђеловић и нада 
се да ће железничари добити барем минимално повећање зарада.

СИНДИКАЛНЕ

БОРБЕ

ЧЕТВРТ ВЕКА

Железнички интеграл-
ни транспорт током 
априла организовао 

је транспорт камених агрега-
та за потребе изградње пут-
ног Коридора X и обилазнице 
око Димитровграда. Камени 
агрегати се превозе за потре-
бе грчке фирме „Актор” из Ра-
шке посебним контејнерским 
возовима, а истовар се обавља 
у железничкој станици Бела 
Паланка. До сада је истоваре-
но 8 композиција. Тренутно 
се врши истовар 3.500 тона 
камених агрегата у станици 
Прешево за потребе фирме 
„Србија ауто пут”, која изводи 
радове на ауто путу Ниш-Пре-
шево-Државна граница. Из 
Рашке ће ускоро бити преве-

зено још 40.000 тона камених 
агрегата за станицу Суково 
код Пирота, такође за фирму 
Актор. 

Од прошле године ЖИТ-ов 
терминал се налази у кругу 

железничке станице Београд 
ранжирна у Макишу. Позици-
ја новог терминала је добра, 
јер омогућава лакши приступ 
свим важнијим саобраћајни-
цама и аутопуту Шид - Београд 

- Ниш. Ипак, и даље је прису-
тан проблем везан за утовар 
и истовар контејнера и остале 
робе. Наиме, ЖИТ тренутно 
има на располагању само један 
утоварно-истоварни колосек 

дужине свега 190 метара ис-
товарне површине. Тренутне 
потребе захтевају два до три 
колосека, а да ли ће они бити 
обезбеђени, зависиће од ра-
сположивих колосечних капа-
цитета. 

Транспорт контејнера је ре-
дован, а највише долази из 
Луке Ријека контејнерским 
возовима. По неки контејнер 
стигне и из Луке Копар. Након 
приспећа на терминал, кон-
тејнери се развозе до адресе 
корисника, а након истовара 
враћају се назад на терминал. 
„ЖИТ” поред ових послова 
обавља и остале врсте прево-
за, углавном за домаће комин-
тенте у Србији. 

 Ј.В.

ЖИТ: ПРЕВОЗ КАМЕНИХ АГРАГАТА ЗА КОРИДОР 10

Изненадни долазак осмо-
члане делегације кине-
ских железница у град 

на Колубари затекао је не само 
носиоце власти у локалној са-
моуправи већ и прекаљене же-
лезничаре са вишедеценијским 
стажом у нашој компанији. На-
мера „економског џина“ са да-
леког истока да врло брзо уђе у 
инвестицију даље обнове бар-
ског колосека од Ваљева до Врб-
нице, схваћена је крајње озбиљ-
но. То потврђују и руководиоци 
сектора за инвестиције односно 
сектора за грађевинске послове 
„Инфраструктуре ЖС“ који су у 
понедељак, 24. априла дочека-
ли своје потенцијалне партнере 
у станици Ваљево. Да су Кине-
зи итекако заинтересовани да 
уложе новац у железнички ко-
ридор кроз југозападну Србију 
било је јасно већ на самом по-
четку брифинга.

Госте из Шангаја занимало 
је апсолутно све. Захтевали су 
бројне информације почев од 
историјата и актуелног стања 
пруге па све до најситнијих де-
таља везаних за путничи и те-
ретни саобраћај. Њихова знати-
жеља ишла је дотле да су се чак 
распитивали и о методологији 
рада коју на пружној деоници од 
Ресника до Ваљева примењују 
Руси. Након јутарњег разговора 
у станичној згради, српски и ки-
нески железничари запутили су 
се чувеним „Калимером“ (ТМД) 
кроз клисуру реке Градац пре-

ма Пожеги и Ужицу да би током 
дана наставили „скенирање“ ко-
лосека све до државне границе 
са Црном Гором.  Према нашим 
сазнањима, осмочлана делега-
ција кинеских железница зау-
ставила се накратко у клисури 
реке Градац где су у међуврмену 
саниране неке критичне косине, 
а потом и у Ражани. Инжењери 
из овдашње секције ЗОП  тврде 
да су гости заиста темељно ана-
лизирали читав коридор о чему 
сведоче и њихове наглас изрече-
не дилеме везане за евентуално 
допремање материјала у кањон 
изнад реке Суваје. Реч је о изу-
зетно неприступачном терену 
где колски приступ прузи фак-
тички и не постоји. За разлику 
од пружне деонице Ресник - Ва-
љево на којој се тренутно изводе 
озбиљни грађевински захвати, 
колосек од административног 
центра Колубарског округа пре-
ма југу, неупоредиво је лакши за 
реконструкцију. 

Иначе, од пуштања пруге Ва-
љево - Пожега у саобраћајну ек-
сплоатацију 1972. године, ника-
кви капитални захвати на овој 
траси нису рађени до данашњих 
дана. Колико је и овај део пруге 
временом девастиран најбоље 
илуструје чињеница да се већ 
годинама уназад (на поменутом 
правцу) возови крећу максимал-
ном брзином до 50 км/час, мада 
се на неколико деоница брзина 
мора спустити  на 20 до 30 км/час.

 АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

ПРЕДСТАВНИЦИ КИНЕСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА
БАРСКУ ПРУГУ

8
композиција је до сад 

истоварено у 
Белој Паланци

3.500
тона камених агрегата 

се тренутно истоварује у 
станици Прешево

40.000
тона камених агрегата 
ће бити превезено за 

станицу Суково

Драган Ранђеловић, председник СЖС

Састанак представника Инфраструктуре
и кинеских железница
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ВЕЛИКА АКЦИЈА „ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“

ПРЕДСТАВЉАМОПРЕДСТАВЉАМО

351
дан ће трајати 
радови на 
модернизацији 
пруге Распутница Г - 
Раковица - Ресник

Од 1. априла почела је летња сезона саобраћаја 
музејско - туристичког воза „Носталгија” на 
Шарганској осмици. Воз ће свакодневно имати по 
два редовна и два факултативна поласка, а цене 
карата су 600 динара за одрасле, за децу од шест до 
14 година 300, док је вожња за млађе од шест година 
бесплатна.

КРЕНУЛА „ШАРГАНСКА ОСМИЦA”
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Летња сезона саобраћаја музејско-ту-
ристичког воза „Романтика” почиње 
29. априла, вожњом на релацији 
Београд - Сремски Карловци - Бео-
град. Цене за повратну вожњу су 308 
динара у вагонима трећег разреда, 
370 динара у другом разреду  и 444 

динара у првом разреду,  док деца 
и пензионери плаћају 222 динара. 
У композицији су вагони I, II и III 
разреда, вагон ресторан и вагон за 
бицикле. Полазак из Београда пред-
виђен је у 09.36 часова, а повратак из 
Сремских Карловаца у 18.03 часова.

КРЕЋЕ „РОМАНТИКА”

ДАМИР ОКАНОВИЋ 
ПРЕДСЕДНИК КОМИТЕТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Ако би лопови покрали кабл са 
железнице, а немају коме да га 
препродају, они би одустали 
од тога. Мислим да треба 
извршити једну озбиљну 
контролу тих отпада.

ПРОЛЕЋНО 
ЧИШЋЕЊЕ

БОГАТ УМЕТНИЧКИ ОПУС ЂОРЂА МАРИНКОВИЋА ИЗ ПИРОТА

Инжењер Ђорђе Марин-
ковић из Пирота већ 
36 година ради у желе-

зничком систему Србије. Вођен 
крилатицом „Тајна човековог 
бића није у томе да живи, него 
зашта живи”, упловио је у умет-
ничке “воде” у којима активно и 
врло успешно „плива” више од 
три деценије, односно од 1983. 
године. Након реформе српских 
железница наставио је са радом 
у „Инфраструктури железни-
це Србије” а.д. - Секцији за ЕТП 
Ниш. Тренутно обавља послове 
инжењера на одржавању у Ор-
ганизационој јединици деони-
це СС у Димитровграду. У свом 
вишедеценијском раду настојао 
је да поверене послове увек оба-
вља најодговорније, 
уз стручно усавр-
шавање. Међутим, 
уметничка жица 
нагонила га је да се 
у слободно време 
посвети стварала-
штву. 

Сликарско обра-
зовање Маринковић 
је стекао самостално, 
а теоријско и практично 
искуство стицао у атељеима 
академских сликара (Суботица, 
Београд, Пирот, Артстудио Миц-
хелли у Шведској). На почетку 
стваралаштва неговао је разли-
чите технике сликарства, али 
је преокрет настао 1986. године, 
након обиласка манастира Висо-
ки Дечани на Косову и Метохији. 
Од тада бави се искључиво Ико-
нописом и фрескописом. Да би 
постигао одговарајући квалитет,  
завршио је многе семинаре на 
тему црквене уметности. 

Како су године пролазиле, 
Маринковићев уметнички опус 
постајао је све богатији, а низ 
његових импозантних дела све 
дужи. Копије његових фресака 
све више су заокупљале пажњу 
и изазивале дивљење посетила-
ца на многобројним изложбама. 

-Покушавам да оригиналне 
фреске сачувам и приближим 
народу, односно онима који 
не могу да посете манастире, у 
којима вековима битишу из-
узетне вредности. Овакав вид 
мог стваралаштва не доноси 
комерцијалну корист, али га  
негујем из љубави према тим 
вредностима српске културе, 
каже Маринковић, који је до 
сада излагао на 130 колектив-
них изложби, организовао 15 
самосталних, а био је учесник и 
36 ликовних колонија. Најдража 
му је колонија „Сабор српског 

к у л т у р н о г 
с т в а р а л а -

штва”, која се 
одржава уочи 

Видовдана у Ко-
совској Митрови-

ци и за коју редов-
но добија позиве већ 

пет година уназад. 
-Учешћа на колонијама от-

кривају ми нове мотиве којим 
обогаћујем мој уметнички 
опус, а најчешће бирам коло-
није близу храмова које до сада 
нисам походио. Узгред, обаве-
зно тражим благослов старе-
шина манастира како би могао 
на миру да стварам. Настојим 
да што верније пренесем фре-
ске са постојећим оштећењи-
ма, па делују врло оригинално, 
као на зидовима цркви или ма-
настира, истиче Маринковић. 

Фреско-сликарство и иконо-
пис негује на различитим подло-
гама - платну, дрвету, картону, а 
најчешће на камену пешчару, који 
набавља у једном мајдану родног 
села његове мајке, недалеко од 
Пирота. На камену пешћару пре-
носи махом фрагменте фресака, 
јер, како каже, то је идеална по-
длога за ове вредности. 

Квалитет његовог рада запа-
зили су и црквени великодостој-
ници, па су му поверили осли-
кавање ентеријера две цркве у 
пиротском крају. На овом послу 
радио је од 2009. до 2013. године 
и за то време фрескама је осли-
као Цркву Св. Тројице у Извору 
код Пирота и Цркву Св. Троји-
це у Димитровграду -око 130 м2. 
Осим зидова, радио је на сводо-
вима плафона, као и иконостас, а 
своје уметничко делање започео 

је уз благослов Нишке епархије. 
-Задовољан сам оним што сам 

урадио у овим црквама, али ме 
радује што су задовољне и цркве-
не власти. Било је ту доста посла 
и паралелно сам радио у обе цр-
кве. За сигурност у раду морао 
сам да поставим сигурне скеле, 
најтеже је било урадити фреске 
на сводовима купола. Али, успео 
сам и испунио свој сан. Уградио 
сам део себе у храмове мога кра-
ја, с поносом истиче Маринковић, 
мада, како каже, није било лако 
ускладити уметнички рад са рад-
ним обавезама у предузећу. Ипак, 
организовао се тако да његово 
фреско-сликарство није се нега-
тивно одразило на испуњење про-
фесионалних обавеза у предузећу.    

Маринковићево уметничко 
надахнуће не мирује, па тренутно 
ради на циклусу Ликови свети-
теља у техници пигмент-акрил-
но везиво на картону А3 формата 
(фрагменти фресака и детаљи 
икона најзнаменитијих у сликар-
ству православног истока). Ту су 
и фрагменти из Сикстинске ка-
пеле, Микеланђело, Рим.

Ђорђе Маринковић је, иначе, 
члан Удружења „Пирогос артˮ 
из Пирота, Удружења ликовних 
уметника „Светлостˮ из Лапова 
и Удружења уметника Желе-
знице Србије од оснивања. До-
битник више вредних награда и 
признања, а последњу награду 
за културу и уметност добио је у 
Лапову - Граду музеју железнице.

У хармоничном браку са Ми-
леном живи 36 година, са којом 
има синове Мариа и Стефана, а 
породичну радост употпуњују 
му унучад Сава и Анђелија.

ЂУРА ЛАЗИЋ

ФРЕСКАМА ОСЛИКАО  ДВЕ ЦРКВЕ

Ж
ЕЛЕЗНИЧАР

НАЈУМЕТНИК

ДРАГАНА СТАНКОВИЋ, КООРДИНАТОР ЗА 
МЕДИЈЕ И МАРКЕТИНГ У „СРБИЈА ВОЗУ”

Акционарско друштво 
за железнички превоз 
путника „Србија воз" 

објавило је јавни позив за из-
давање у закуп спољашности 
и унутрашњости возних сред-
става за оглашавање, па ће 
возови ускоро, осим превоза 
путника, преносити и реклам-
не поруке. 

Драгана Станковић, коор-
динатор за медије и марке-
тинг из „Србија воза” каже да 
у већини западних и земаља у 
окружењу, фирме закупљују 
рекламни простор на и у во-
зним средствима представља-
јући своје услуге. 

Позив који је објављен пре 
неколико дана, први је поку-
шај брендирања возова на срп-
ским пругама и биће изазов за 
дизајнере.

-Компаније ће моћи да из-
најме простор на 18 локомо-
тива, 58 кола, 42 дизел-мо-
торне и 37 електро-моторних 
гарнитуре, објашњава Стан-
ковићева. 

-Такође, постоји могућност 
оглашавања унутар возних 
средстава. Закуп рекламног 
простора је на минимум ме-
сец дана, а они који се одлуче 
да се рекламирају дуже, доби-

јају попуст од пет до 15 посто.  
Возови ће ускоро бити путују-
ће рекламе које ће се видети 
широм Србије, наводи Стан-
ковић.

Компаније које желе да на 
некој локомитиви месец дана 
стоји истакнуто име њиховог 
бренда или производа мора-
ће да издвоје минумум 27.500 
динара. Најскупље је огла-
шавање на „Штадлеровим" 
електро-моторним гарниту-
рама, јер кошта 110.000 дина-
ра месечно. Закуп рекламног 
простора на дизел-моторним 
возовима кошта 82.500 динара. 
За прве коминтенте који буду 
закупили рекламни простор 
на и у возним средствима ва-
жиће промотивни ценовник. 
Они који желе да  путници 
док се возе до својих одреди-
шта гледају у њихове огласе, 
мораће да издвоје од 2.700 до 
11.000 динара за месец дана, 
у зависности од врсте возила 
које изаберу. Годишње огла-
шавање је од 28.050 до 112.200 
динара.

Инфраструктура железнице 
Србије“ а.д. организовала је првог 

априла, у суботу, велику акцију пролећног 
чишћења и уређења железничког простора и имовине 

на територили целе Србије. 
У акцији је добровољно учествовало преко три хиљаде 

запослених, који су радили на чишћењу свих станичних 
зграда, перона, колосека, вестибила, потходника, као 
уклањању растиња и корова на станичним подручјима. 

Посебна пажња била је усмерена на безбедност запослених 
како у зони колосека, тако и рада на електрифицираним 

пругама. У сарадњи са комуналним предузећима, сакупљени 
отпад је селектован и отпреман на предвиђена места за 

депоновање. 
Акцију је водио Централни штаб, а и в.д. генералног 

директора „Инфраструктуре железнице Србије“ Душан 
Гарибовић активно је учествовао, обилазећи места 

спровођења акције у Београду, Чачку, Пожеги и Ужицу. 
Ова акција уређења железничке инфраструктуре, 

са великим бројем добровољних учесника, 
пример је домаћинског приступа и 

односа према својој имовини. 
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Београд Дунав станица

Својски одрадили посао Ваљевке након обављеног посла

Панчевачки мостЧишћење нишке пруге

Акција код Панчевачког моста Чишћење око магацина у Нишу

И косом против корова Акција и у Ваљеву

РЕКЛАМНЕ ПОРУКЕ 
И НА ВАГОНИМА

Ж
ЕЛЕЗНИЧАРКА

НАЈ
И Д Е Ј А ЦЕНОВНИК

МЕСТО ЦЕНА (ДИНАРА)

ЛОКОМОТИВА 27.500,00

ШТАДЛЕР 110.000,00

ДИЗЕЛ МОТОРНИ 82.500,00

УНУТРАШЊОСТ 2.700,00 - 
11.000,00

Лицитација 12. маја
Чије рекламе ће бити истакнуте на возовима биће познато после 

лицитације, која је заказана за 12. мај. Критеријум за избор је највиша 
понуђена цена, а у „Србија возу" кажу да неће прихватити понуде које 
су испод суме коју је ово предузеће навело као минималну. Право 
учешћа имају сва домаћа и страна правна лица и предузетници.

Маринковић у тренуцима предаха
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Србољуб 
Блажица

ДОКТОР

Промуклост је готово увек пратећи 
симптом алергије, а некада је и први 
знак алергијске реакције. Промене 
у гласу су зато ових дана честе због 
интензивног цветања трава и поле-
на, а пацијенти се специјалистима 
оториноларингологије често јављају 
и због кијавице, цурења из носа, који 
су, такође,  симптоми алергије.

До промуклости може да доведе 
и свако запаљење, оток, доброћуд-
на или злоћудна промена на гласни-
цама, иритација, повреда или зло-
употреба гласа. Некад промуклост 
могу да прате и замор при говору, 
бол у мишићима врата грудног коша 
због напрезања при говору, отежа-
но дисање или отежано гутање.

Према речима др Србољуба Бла-
жица, специјалисте ОРЛ из Завода 
за здравствену заштиту радника 
“Железнице Србије”, ако прому-
клост  траје дуже од 15 дана, обаве-
зно би тебало отићи код лекара.

- На преглед треба доћи и пре, ако 
је промуклост праћена отежаним 
дисањем, гутањем или замором 
при говору. Све ове промене могу 
јасно да се виде на прегледу који 
подразумева преглед стања гласни-
ца и њихове покретљивости, одно-
сно гркљана, који се изводе помоћу 
ларингеалног огледала, директоско-
па, фибероптичког назофарингола-
рингоскопа или стробоскопа, обја-
шњава др Блажић.

У зависности од узрока промукло-
сти, потребно је урадити ултразвуч-
ни преглед врата и штитасте жлезде, 
преглед код гастроентеролога, алер-
голошки тест, радиолошки преглед 

плућа, а понекад и ЦТ дијагностику.
Према речима др Блажића, најче-

шћи узрок промене у гласу је акутни 
ларингитис или акутно запаљење 
гласница које прати вирусне инфек-
ције респираторног тракта, често пра-
ћено повишеном температуром, ки-
јавицом, цурењем из носа, кашљем.

- Глас је промењен, тих, груб, а те-
гобе најчешће не трају дуже од пет 
до седам дана. Акутни ларингитис 
може да се манифестује само про-
муклошћу без пропратних симптома 
инфекције. Лечи се мировањем, по-
штедом гласа, инхалацијама, антин-
фламаториним лековима и најчешће 
нема потребе за антибиотском тера-
пијом, објашњава др Блажић.

Осим респираторних инфекција и 
алергије, свака иритација гласница 
дуванским димом, загађењем, пра-
шином, неправилном и прекомер-
ном употребом гласа, као и дуготрај-
ни кашаљ довешће до промуклости.

- Уколико промуклост траје дуго, на 
гласницама настају промене као што 
су чворићи, полипи, отоци, крварења. 
Неке од ових промена могу спонтано 
да прођу уколико се глас штеди и пра-
вилно користи, избегавају иритације и 
лече алергије, истиче др Блажић.

Такође, уколико тегобе трају, 
потребно је да се уради ларинго-
микроскопски преглед у општој ан-
естезији. На тај начин се уклањају 
промене са гласница и других дело-
ва гркљана. Све промене се шаљу 
на патохистолошки преглед, што 
даје коначну дијагнозу и смернице 
за даљи ток лечења. 

 АИДА СТОЈКОВИЋ

ПРОМУКЛОСТ - АЛАРМ
АЛЕРГИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ

ВИ ПИТАТЕ - ЛЕКАРИ ОДГОВАРАЈУ

Тема стручног састан-
ка била је „Утицај 
радних услова и ван-

редних догађаја на здравље 
радника железнице“.

На скупу здравствених 
стручњака медицине рада 
изнета су три истраживања 
која су радили лекари Завода 
из Ниша, Новог Сада и Бео-
града.  

Рад на тему „Ефекти ван-
редних догађаја на здрав-
ствено стање железничких 
радника“ прим. др Зоре Оки-
љевић и дипл. психолога Ане 
Комленић, лекара Завода из 
Новог Сада, односи се на же-
лезничаре извршних служби 
са подручја Војводине. При-
ликом истраживања дошло 
се до закључка да се незгоде 
на прузи дешавају у јутарњим 
часовима током већег обима 
посла, и то махом од априла 
до јула. У зимским месецима 
вандредни догађаји се деша-
вају највише у подневним са-
тима. 

-Према узроцима настан-

ка, ванредни догађаји се раз-
врставају на оне који су на-
стали због личних пропуста 
при обављању  железничког 
саобраћаја, техничких мана 
на средствима и више силе. 
Затим, услед непажње и зло-
намерног деловања путника 
и трећих лица да окончају 
свој живот на шинама, па је 
учесник овог чина изложен 
стресу и додатној траума-
тизацији. Спољашњи атмо-
сферски утицаји, такође, 
могу бити узроци ванредног 
догађаја, истакла је прим. др 
Зора Окиљевић.

Она је нагласила да су нај-
мање ванредних догађаја пра-
вили они железничари који су 
у зениту радне способности, 
али зато болују од хипертен-
зије. Од 64 испитаника која 
су учествовала у овом истра-

живању, 25 посто радника 
је оболело од хипертензије, 
дијабетеса и ендокриних бо-
лести. Такође, године живота 
утичу на обољење уха и ока. 
Истраживање је показало и 
да су железнички радници у 
животној доби од 41. до 45. го-
дине гојазни. 

-Ови показатаљи  говоре о 
здравственом стању испита-
них радника. Железничари 
који су доживели ванредни 
догађај морају бити послати 
на специјалистичке прегле-
де. Специјалиста медицине 
рада процењује да ли је рад-
ник који је имао ванредни 
догађај способан да изврша-
ва радне задатке, истакла је 
прим.др Зора Окиљевић.

Психолог Завода из Новог 
Сада Ана Комленић говорила 
је о мотивацији која знатно 

утиче на продуктивност рада 
запослених.

-Задатак психолога је да 
обучи и помогне запосленом 
који је доживео вандредни 
догађај  како да психичким 
техникама превазиђе стра-
хове и да се што пре врати на 
посао. Веома је битно да рад-
ник буде мотивисан, истакла 
је Ана Комленић.

Мр. сци. др Саша Лукић из 
Ниша говорио је о теми „Про-
мене на кичменом стубу код 
железничких радника као 
могућа последица утицаја 
радних услова“. Током испи-
тивања др Лукић је поред ма-
шиновођа, акценат бацио и 
на прегледаче кола и админи-
стративне раднике. 

-Од лумалног синдрома нај-
више обољевају машиновође 
због ограниченог кретања и 

вибрација које имају негати-
ван утицај на кичмени стуб. 
Од 1995. до 2006. године “Же-
лезнице Србије“  су унапре-
диле радну околину маши-
новођа. Уграђени су клима 
уређају у кабине и замењена 
седишта која су удобнија при-
ликом вожње, рекао је др Лу-
кић и додао да побољшањем 
услова рада и радног места 
знатно је смањен број оболе-
лих машиновођа од лумбал-
ног синдрома. 

Рад мр.сци. др Милана Стој-
чића „Значај налаза компију-
терског видног поља у лечењу 
глаукома код особа које уче-
ствују у друмском и железнич-
ком саобраћају“, на темељан 
начин објаснио је значај дија-
гностике. 

-Глауком је болест коју 
карактерише прогресивно 

оштећење нервних влакана 
мрежњаче и очног нерва. То 
су структуре ока  које су за-
дужене за пренос светлосних 
сигнала до центара у мозгу, 
у којима се формира слика 
предмета које посматрамо. 
Последица оштећења нерв-
них влакана је постепени, 
али прогресивни губитак 
вида. Нелечени глауком у уз-
напредовалој фази доводи до 
потпуног губитка вида, обја-
снио је др Стојчић и додао да 
особа са галукомом не може 
бити примљена да ради у из-
вршне службе.

Како је рекао др Стојчић, 
код пацијената код којих по-
стоји сумња на глауком, мере-
њем очног притиска, компју-
теризованим видним пољем 
и ХРТ снимањем очног жив-
ца дефинитивно се потвр-
ђује или одбацује постојање 
глаукома. Код  пацијената  са 
већ постављеном дијагнозом 
глаукома, ове дијагностич-
ке методе незаменљиве су за 
праћење учинка терапије и 
евентуалног напредовања бо-
лести.

Након одржаних предавања, 
уследила је дискусија у којој су 
изнети утисци са овог значај-
ног стручног скупа здравстве-
них стручњака. 

АИДА СТОЈКОВИЋ

ОБЕЛЕЖЕН „MEСEЦ БOРБE ПРOTИВ РAКA“

Зaвoд зa здрaвствeну 
зaштиту рaдникa 
„Жeлeзницe Срби-

je“ oргaнизoвao je 23. марта 
бeсплaтнe скрининг прeглeдe 
зa свe припaдницe лeпшeг пoлa. 
Прeглeдaнo je вишe oд oсaм-
дeсeт жeнa у aмбулaнтaмa у  
Бeoгрaду,  Нoвoм Сaду и Нишу.

У Бeoгрaду je aкциja oргaни-
зoвaнa у сaрaдњи сa Грaдскoм 
oпштинoм Сaвски вeнaц, a у 
oквиру Meсeцa бoрбe прoтив 
рaкa. Циљ je дa сe скрeнe 
пaжњa нa знaчaj рeдoвних 
прeглeдa и пoдигнe свeст o 
прeвeнциjи, пoсeбнo aкo сe имa 
у виду дa су кaрцинoми дojкe, 
мaтeрицe и jajникa вoдeћи уз-
рoци смртнoсти мeђу жeнaмa.  

„Увидeвши нeoпхoднoст 
штo квaлитeтниjих скрининг 
прeглeдa, Зaвoд зa здрaв-
ствeну зaштиту рaдникa 
„Жeлeзницe Србиje“ нaбaвиo 
je ултрaзвучни aпaрaт 
нajнoвиje гeнeрaциje „Прeми-
jум“, кojи мoжe у нajрaни-
jeм стaдиjуму дa oткриje 
прeмaлигнe прoмeнe“, рeкao 
je дирeктoр Зaвoдa прим. др 
Влaдo Бaтнoжић и истaкao дa 
сe рaнoм диjaгнoстикoм  шaн-
сe зa излeчeњe пoвeћaвajу. 

„Зaвoд ћe, кao и дo сaдa, и 
у нaрeднoм пeриoду oргaни-
зoвaти скрининг прeглeдe  
и нa тaj нaчин бринути o 
здрaвљу свojих пaциjeнaтa,“ 
нajaвиo je др Бaтнoжић. 

Ирeнa Вуjoвић, прeдсeд-
ницa oпштинe Сaвски вeнaц, 
истaклa je вaжнoст прeвeн-
циje и нужнoст дa свaкa жeнa 
oдвojи минимум врeмeнa зa 
сeбe и свoje здрaвљe. Oнa сe 
зaхвaлилa Зaвoду нa учeшћу у 
oвoj aкциjи и нaглaсилa дa ћe 
и убудућe сaрaђивaти сa oвoм 
здрaвствeнoм устaнoвoм, кoja 
сe нa вeoмa oдгoвoрaн нaчин 
бринe o здрaвљу нe сaмo 
жeлeзничaрa, нeгo и oстaлoг 
стaнoвништвa. 

ВИШE OД 80 ЖEНA
БEСПЛATНO ПРEГЛEДAНO

Поражавајући подаци
Зaбрињaвa пoдaтaк дa свaкe гoдинe oкo 4.600 жeнa oбoли, 1.600 

умрe oд кaрцинoмa дojкe, a у Србиjи jeднa oд 8 жeнa oбoли oд oвe 
oпaкe бoлeсти. Свaкoднeвнo нajмaњe jeднa жeнa умрe, a чeтири 
oбoлe oд кaрцинoмa грлићa мaтeрицe. Кaрцинoм jajникa пeти je пo 
рeду узрoк смрти oд свих кaрцинoмa кojи сe jaвљajу кoд припaдницa 
лeпшeг пoлa. Имajући у виду oвe пoрaжaвajућe пoдaткe, прeвeнтивни 
прeглeди дojкe, мaтeрицe и jajникa имajу изузeтaн знaчaj зa oчувaњe 
здрaвљa жeнa.

Нaбaвљен je 
ултрaзвучни 
aпaрaт кojи мoжe 
у нajрaниjeм 
стaдиjуму 
дa oткриje 
прeмaлигнe 
прoмeнe 
прим. др Влaдo Бaтнoжић,  
дирeктoр Зaвoдa

Амбуланта ће радити 
радним данима од 9 до 
17 часова, а намењена 

је свим запосленима компани-
је Делфи.

Здравствена екипа, коју 
чине лекар опште праксе и 
медицинска сестра, пружаће 
у наведеном термину здрав-
ствене услуге примарног ни-
воа запосленим радницима. 
Сви упошљени моћи ће да се 
прегледају када су болесни, да 
добију рецепте и ампулирану 
терапију, ураде ЕКГ преглед, 

Савремена опрема
Савремено опремање амбуланте 

остварено је у сарадњи са менаџментом 
компаније Делфи Пакард, а у наредном 
периоду запослени у новосадској 
компанији  биће подробније упознати са 
предностима које овакав начин примарне 
здравствене заштите пружа.

БЕСПЛАТНИ УЛТРАЗВУЧНИ ПЕГЛЕДИ

Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Железнице Србије” у  Београду 
организовао је у суботу 1. априла бес-
платне ултразвучне прегледе штитне 
жлезде, колор доплер крвних судова 
врата, офтамолошке прегледе. као и 
саветовање са психологом.  У просто-
ријама Завода у Савској 23, од 8.00 до 
14.00 часова бесплатно је прегледано 
више од 140 грађана. Ова акција ор-
ганизована је у сарадњи са градском 
општином Савски венац.
-Брзо, комфорно, без чекања и упута 
обавили смо прегледе свих пријавље-
них пацијената, који су презадовољ-
ни нашом акцијом, рекао је прим. др 
Љубомор Игњатовић, начелник ОРЛ 
одељења Завода у Београду. Он је на-
гласио да је циљ ове акције, али и свих 
досадашњих које је Завод организовао, 
да се скрене пажња на значај редовних 
прегледа и подигне свест о превенцији 
и очувању здравља нације.
Ово је трећа овогодишња акција бес-
платних прегледа у Заводу. Подсећа-
мо да је прва организована у јануару 
поводом „Дана без дуванског дима“, а 
дуга 23. марта када је подржана акци-
ја „Месец борбе против рака”.
Завод ће и у наредном периоду орга-
низовати бесплатне прегледе и подр-
жавати националне и међународне 
акције у заштити здравља пацијената. 
 А. С.

Прегледано више од 140 
пацијената

провере крвни притисак, до-
бију здравствени савет и прву 
помоћ у случају повреде, а када 
је потребно од ординирајућег 
лекара могу бити упућени на 
даље медицинске процедуре.

На овај начин остварује се 
непосредни здравствени над-
зор над радницима, скраћује се 
време одласка и време чекања 

код лекара, и поједностављује 
се процедура заказивања пре-
гледа код лекара специјалисте 
у свим државним лекарским 
установама.

Отварању амбуланте при-
суствовали су представници 
менаџмента компаније „Дел-
фи Пакард” и Завода за здрав-
ствену заштиту железнича-

ра из Београда, предвођени 
директором Завода прим. др 
Владом Батножићем, као и 
здравствени радници „Сигна-
ла” из Новог Сада, као органи-
зационог дела Завода.

Представници пословод-
става двеју фирми изразили 
су том приликом наду да ће 
се успостављена сарадња и 

ТРЖИШНА ОРЈЕНТАЦИЈА ЗАВОДА
ОТВОРЕНА АМБУЛАНТА У НОВОСАДСКОЈ ФАБРИЦИ „ДЕЛФИ”

09:00-17:00
РАДНО ВРЕМЕ АМБУЛАНТЕ

 У фабрици „Делфи Пакард” у Новом Саду 10. априла 
отворена је амбуланта Завода за здравствену заштиту 
радника „Железнице Србије” (ЗЗЗЗР)

даље развијати на обострано 
задовољство са једним циљем 
да радник добије што бољу и 
свеобухватнију здравствену 
заштиту на свом радном месту.

Веома је битно 
да радник буде 
мотивисан 
Ана Комленић, психолог

Мотивација

УТИЦАЈ ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА
НА ЗДРАВЉЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРА
 У организацији „Завода за здравствену заштиту радника 
Железнице Србије“, огранак Нови Сад, недавно је одржана 
Секција медицине рада Српског лекарског друштва
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Судећи према изгледу дво-
спратне зграде у којој је сме-
штено неколико различи-

тих, али комплементарних служби 
задужених за редовно одржавање 
горњег и доњег строја, рекло би се 
да ваљевска испостава ОЦ за ЕТП 
Пожега беспрекорно функциони-
ше. Четрдесетак радника свако ју-
тро долази у овај објекат, такорећи 
приљубљен уз барски колосек, а 
распоређено је у тзв филијале бео-
градских секција КМ-а, СС-а, ТТ-а и 
ЕЕП-а. Додуше, ту су и механичари 
одговорни за исправност тешких 
моторних дрезина (ТМД), које су, 
кажу, старе колико и железничка 
жила куцавица кроз југозападну 
Србију. И баш та чињеница указује 
да ствари ни изблиза нису тако сре-
ђене како вам се на тренутак може 
учинити док прилазите пристојном 
здању  „Инфраструктуре железни-
ца Србије“ у граду на Колубари. 

Јурисдикција ваљевске јединице, 
задужене за одржавање контактне 
мреже на барској прузи, покрива 
пружну деоницу од Ресника до Ра-
жане, што је око 110 километара ко-
лосека. Када се то преточи у реалну 
дужину проводних каблова на ис-
том правцу, реч је о готово 150 ки-
лометара високонапонске мреже. 

Шеснаест железничара „прежи-
вело“ је сва дубинска реструкту-
рирања и бројне систематизације у 
компанији. Они дефинитивно посе-
дују сва неопходна знања и одгова-
рајућа звања електро струке за рад 
на струји високог напона. Актуелна 
обнова барске пруге у режији глав-
ног извођача РЖД-а и реномираног 
подизвођача „АТМ БГ“, укљученог 
на замени дотрајале контактне мре-
же, стручњаке из ОЦ за ЕТП Пожега 
није гурнула у други план. Напро-
тив! Све ово време њима су повера-
вани задаци који подразумевају нај-
шири спектар обезбеђења радова 
уз незаобилазно искључење напона 
приликом интервенција на струји 
од  25 хиљада волти. 

Задужени за 110 
километара пруге

Примера ради, овдашњи инже-
њер на одржавању истовремено 
је и надзорни орган текуће обно-

ве горњег 
строја, што 
га чини ле-
гитимним 
да врши 
пријем из-
в р ш е н и х 
р а д о в а . 
Радно вре-
ме ваљев-
ских же-
лезничара 
з а п о с л е -
них у КМ-у 
у гл а в н о м 
је у „тур-
нусу“, па 
се често де-
шава да на 
т е р е н у 
проведу 
и по чи-
тав дан. 
Од како 
су ра-
дови на 
пружној 
д е о н и -
ци из-
међу Ре-
сника и 
В р е о ц а 
и н т е н -
зивира-
ни, рад-
ници су 
н а ј ч е -
шће одлазили у чувену угљару, где 
су се минулих седмица завршава-
ли станични колосеци. Тамо су као 
пословође били одговорни за ис-
кључивање, односно укључивање 
високог напона, будући да су сви до 
једног оспособљени за расклопне 
апарате. Посао је изузетно ризичан, 
јер увек постоји могућност људске 
грешке услед евентуалног неспо-
разума на релацији: диспечер у ТК 
центру Пожега - руковалац КМ-а 
на отвореној прузи. Ипак, утисак је 
да са потенцијалним опасностима 
железничари неупоредиво лакше 
излазе на крај него са трагичним 
стањем једине дрезине (ТМД) којом 
заиста располажу.

За редовна одржавања и месеч-
не прегледе електро-уређаја на по-
тезу од 110 километара пруге под 

ингеренци-
јом ваљев-
ског КМ-а, 
о с н о в н о 
средство за 
рад управо 
је то шин-
ско возило 
са платфор-
мом на које 
за пос лен и 
врло ретко 
могу рачу-
нати. За ин-
тервенције 
на поврат-
ном воду и 

у з е м љ е њ у , 
рецимо у кли-

сури реке 
Г р а д а ц 
према Ра-
жани где 
к о л с к и 
п рис т у п 
б а р с к о ј 
п р у з и 
практич-
но не 
п о с т о ј и , 
п роблем 
н е и -
с п р а в н е 

дрезине (произве-
дене 1976. године) моментално 
избија у први план. Ванредни дога-
ђаји нису ретки. Контактна мрежа 
се може покидати на безброј начи-
на, па о правовременој и адекват-
ној санацији не може бити говора 
уколико радници нису снабдевени 
исправним оруђем. И тако се, нажа-
лост, колеге из „Инфраструктуре“ 

врте у зачараном кругу девастира-
не опреме и постројења, приморани 
да се сналазе и импровизују на све 
могуће начине. Буквално  помоћу 
„штапа и канапа“, а уз то, и у усло-
вима када има крађа у страховитим 
размерама. 

Тегови на мети лопова
На нишану крадљиваца најче-

шће су гвоздени тегови на стубо-
вима за контактну мрежу. Сваки је 
тежак по 30 килограма, а окачени 
као гроздови од по 22 у низу, идеа-
лан су и лак плен за верзиране ло-
пове који су, мада често и самоуки, 
невероватно спретни – тврде у ОЦ 
за ЕТП Пожега. Да зло буде веће, је-
дан такав тег - људи који га зналач-
ки отуђују продају на црном тржи-
шту за око 500 динара и то ако им 
се „посрећи“. Догађало се, кажу, да 
за ноћ нестане и по стотину тегова. 
Контактни проводници се краду у 
километрима и тек ту нема помоћи. 

Пре тридесетак година Секција 
ЗОП Ваљево контролисала је рад 
чак пет пружних деоница. Није 
фалило ни пословођа, нити чува-
ра пруге. Пружне деонице су у гро 
случајева имале бар по три десе-
тарске дружине. Свака је бројала 
од десет до петнаест радника. Сада 
на потезу од Ресника до Пожеге (на 

140 километара колосека) има 
једва десеторо железничара 
задужених да надгледају овај 
део барске пруге. Из тог ра-
злога не чуди што по најзна-
чајнијем саобраћајном кори-
дору у овом делу Европе „дува 
промаја“ са свих страна! До-
бро  утренираним групама 
крадљиваца то само олакша-
ва посао. Истина, по каткад 
и они набасају  на бетонске 
тегове, тек колико да им зла 

работа не прође баш увек глат-
ко и лукративно. Неће се они ни 
тада нарочито обесхрабрити, јер ће 
такав пех убрзо  надоместити кроз 
неку још „згоднију робу“.

Можда ће се евентуално појавити 
пар железничара који ће, у најбо-
љем случају, дан касније сести у не-
исправну дрезину са нереалном ам-
бицијом да стигну на лице места...

 АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

ОДГОВОРНИ 
ЗАДАЦИ

 И НЕИСПРАВНА 
ДРЕЗИНА

Са потенцијалним 

опасностима железничари 

неупоредиво лакше излазе 

на крај него са трагичним 

стањем једине дрезине 

којом заиста располажу

ТМД стара четири деценије

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ
Компанија „Дунав оси-

гурање“ у наредних 
месец дана, у пословној 

згради српских железница, у 
Немањиној 6, у Београду, пре-
зентираће запосле-
нима из железнич-
ког сектора своју 

ПОНУДА

понуду животног осигурања.
Сваког четвртка и петка, из-

међу 10 и 14 сати, у ресторану 

српских железница, на свом 
промотивном штанду агенти 
„Дунав осигурања“ железни-

чарима ће презентирати своју 
понуду животног осигурања, 
делити информативне мате-

ријале и пружати основне ин-
формације. Акција ће трајати 
до 24. маја.

Иницијатор -  
Медија центар

Ова промотивна акција 
резултат је сарадње 
„Железница Србије“ ад 
и „Дунав осигурања“, а 
иницијатор и организатор 
пројекта је Медија центар 
„Железница Србије“ ад.

ЖИВОТНОГ
ОСИГУРАЊА
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АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ У САРАДЊИ
СА ЖЕЛЕЗНИЦAMA СРБИЈЕ ад

Алфа БК универзитет обавештава све запослене у железничком 
сектору да је у сарадњи са „Железницама Србије” ад сачинио 
посебан  програм намењан свим садашњим, бившим радницима и 
њиховим породицама који ће им омогућити студирање на нашим 
факултетима са попустом од 20% на цене школарине основних и 
мастер академских студија за школску 2017/2018. годину, а која се 
може платити у 10 месечних рата.

Зашто изабрати баш Алфа 
универзитет?
Алфа БК универзитет основан 1993. године 
под називом Универзитет ''Браћа Карић''  је 
први приватни универзитет у нашој земљи и 
један од првих приватних Универзитета на 
простору југоисточне Европе. 

Оно што одликује ову установу је 
квалитетан професорски кадар, објективно 
оцењивање студената и студијски програми 
који су прилагођени тржишту. Студијски 
програми на факултетима у оквиру Алфа 
БК универзитета представљају одговор 
на потребе привреде и савременог 
друштва. Настава се одржава у савремено 
опремљеним кабинетима и учионицама уз 
обезбеђену квалитетну праксу.

Из 
године у 

годину, наш 
Универзитет 

се труди, да 
поред постојећих 

акредитованих 
студијских програма, 

прошири своје капацитете 
увођењем нових и тржишно 

оправданих програма, 
који ће подарити 

нашем друштву 
компетентне 
стручњаке на 
разноврсним 

пољима.

У 
оквиру 
нашег 

Универзитета 
функционише преко 

двадесет акредитованих 
студијских програма на свим 

нивоима студија (основне студије, 
мастер и докторске студије), а посебно 
издвајамо 5 акредитованих факултета:

01
03

Факултет за финансије, 
банкарство и ревизију

Факултет за
стране језике

02
04 05

Факултет за 
менаџмент у спорту

Факултет за математику 
и рачунарске науке

Факултет информа-
ционих технологија

Будући студенти треба да знају да је:
 » Више од 20 хиљада студената стекло своје звање 
на неком од факултета Алфа БК универзитета

 » Сваки  факултет у саставу Универзитета акредитован
 » Дилома Алфа БК универзитета међународно призната
 » Више хиљада студената прошло праксу у земљи и 
иностранству

Настава се реализује на сва три 
нивоа студија, основним академским 

студијама, које трају 4 године, мастер 
академским студијама, које трају годину 

дана, и докторским студијама у трајању 
од 3 године.

 www.alfa.edu.rs      011/2674- 164; 063/111-77-22
ТУ СМО ЗА СВА ВАША ПИТАЊА!
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РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У СТАНИЦИ ШИД

Станица Шид ускоро би 
требала да добије за-
штитну ограду и то у 

појасу дуж целе станице. Доно-
шење одлуке о њеној изград-
њи убрзала је чињеница да је 
у протекле две године било 
прегршт инцидентних ситуа-
ција у којима су главни актери 
били мигранти. Они су на све 
начине покушавали да пређу 
српско - хрватску границу, а 
због лаког приступа мигран-
ти су често улазили у теретни 
део станице покушавајући да 
обијају вагоне из транзитних 
возова из којих су односили 
практично све што су могли да 
понесу, а касније и да продају.  
Према речима Горана Радића, 
шефа за саобраћајне послове 
станице Шид, особље станице 
је са великим олакшањем при-
мило вест да је пословодство 
„Инфраструктуре железнице 
Србије” дало сагласност да се 
постави заштитна ограда и да 
ће убрзо почети радови.

-Протекле две године, одно-
сно од када су почеле велике 
миграције људи са Блиског 
истока, станично особље 
било је у великим пробле-
мима. Услед неодговорног и 
бахатог понашања поједи-
них група миграната често се 
дешавало да је процес рада у 
станици био угрожен. Суоче-
ни са тим проблемима, крај-
њим напорима успевали смо 
да своје обавезе испунимо до 
краја и омогућимо несметан 
саобраћај возова, нарочито 
међународних. Бројни поку-
шаји сакривања у теретним 
композицијама које иду ка 
Хрватској увек су се заврша-
вали неуспешно. На жалост, 

било је и неколико инциде-
ната са трагичним исходом. 
Мигранте је тешко убедити 
да је свако пењање на желе-
зничке композиције опасно 
по живот. Они и даље сма-
трају да ће сакривени у возо-
вима, на овај или онај начин, 
успети да се домогну неке од 
земаља Европске уније, што 
је веома тешко. Код њих је 
и даље присутна нада да ће 
се за њих отворити граница 
са Хрватском и да ће моћи да 
оду даље. Постављањем за-
штитне ограде у многоме ће 
се створити бољи услови за 
неометано и безбедно одви-
јање саобраћаја у станици, а 
тада ће и служба обезбеђења 
посао обављати још боље, ис-
тиче Радић. 

Поред муке са мигрантима, 
шидски железничари имају 
проблем и са несавесним во-
зачима који веома често ломе 
бранике на пружном прелазу 
на адашевачком путу. Полици-
ја је неке од њих већ успела да 
открије и процесуира.

На иницијативу саобраћај-
ног особља протеклих недеља 
поправљене су све станичне 
светиљке, тако да је цела ста-
ница током ноћи и у условима 
лоших временских прилика у 
потпуности осветљена. Разми-
шља се и о увођењу додатних 
мера безбедности. 

Ј.ВЕБЕР

СЛУЖБА ТКС ШИД

Прегледачи кола у шидској станици имају 
специфичне услове рада и веома захте-
ван посао. Поред великог броја теретних 
возова који се примају и отпремају ка 
суседној станици Товарник у Хрватској и 
према Руми и Београду, прегледачи то-
ком дана ангажовани су и код пријема 
и отпреме регионалних и међународних 
путничких возова. Иако су до сада тај 
посао обављали квалитетно и на време, 
они сматрају да би се посао на  терену мо-
гао још боље и ефикасније обављати да 
служба поседује адекватне телекомуни-
кационе уређаје. Према речима Милоша 
Цвјетиновића, надзорника прегледача 
кола у станици Шид, у току 24 сата кроз 
станицу прође 18 путничких и пет до шест 
пари теретних возова. 
-У дневној смени у нашој служби раде два 
прегледача кола и један надзорник, док 
током ноћне смене дежурају само два 
прегледача. Са колегама из „Хрватских 
железница“,  који имају своје канцела-
рије у нашој станици, редовно обављамо 
пријем и отпрему свих међународних 
возова на прелазу Државне границе 
Шид-Товарник. Сарадња са њима веома 
је добра и све проблеме везане за пре-
глед композиција решавамо у ходу. Нај-
битније је да нема додатног чекања и 
да се возови отпремају по предвиђеном 
реду вожње. Последње две године суо-
чени смо са проблемом неконтролисаног 
кретања миграната у станичној зони, који 
нам на разне начине отежавају рад на 
терену. Поред радио станица потребна 
нам је што скорија замена акумулатор-
ских лампи. Нове лед-лампе већ су уве-
лико у употреби код железничких управа 
у окружењу и било би добро и да наши 
прегледачи имају такве. Добра вест је да 
смо недавно добили и нове униформе 
што нас је посебно обрадовало, рекао је 
Цвјетиновић.
Прегледачи често долазе у непријатну си-
туацију када се током прегледа компози-
ције суочавају са мигрантима и открију их 
у намери и покушају да илегално пређу 
границу, сакривени у неким од теретних 
вагона. Такви случајеви се одмах прија-
вљују радницима из станичног обезбеђе-
ња и припадницима полиције. Проблема 
има и са непознатим лицима која често 
обијају вагоне у теретном делу станице не 
би ли из њих украли робу широке потро-
шње у возовима из земаља Западне Евро-
пе. Крађа има и на вагонима који превозе 
дрвене трупце и осталу грађу. Са њих че-
сто нестају затезне траке-шпанери, па се 
ти вагони морају искључити из саобраћаја 
док се не комплетирају. Није редак случај 
да вагони пристигну у станицу са мањим 
оштећењима или кваровима. Прегледачи 
се труде да их отклоне и поправе, а ваго-
ни који имају озбиљније кварове, упућују 
у најближу колску радионицу. 
Ваља истаћи да је станична расвета не-
давно попревљена и да сада ради у пот-
пуности, нарочито у теретном делу ста-
нице који је до сада слабо био осветљен. 
Тиме је у многоме олакшан рад прегледа-
чима у ноћној смени.  Ј.Вебер

Потребни уређаји за 
телекомуникацију

УСКОРО
ЗАШТИТНА ОГРАДА

 У протекле две године проблеми са мигрантима који 
су покушавали да илегално уђу у Хрватску  Потешкоће 
и са несавесним возачима друмских возила на путним 
прелазима  Са новим возовима повећан број путника

ТЕРЕТНИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ КА ХРВАТСКОЈ

На граничном прелазу у Шиду „Србија Карго“ је решио и проблем 
упада миграната у теретне вагоне, а ангажовање професионалног 
обезбеђења показало се као добро решење, које је донело позитивне 
ефекте.

Захваљујући томе, хрватска страна ових дана поново је почела да 
и током ноћи пропушта теретне железничке композиције из Србије, 
па просечно дневно пет теретних возова из наше земље ка Хрватској 
саобраћа без проблема.

ПОНОВО НОЋУ ВОЗОВИ

Са новим возовима више путника
Увођењем нових електромоторних возова, иначе, повећао се 

и број путника у шидској станици. Поред удобности и комфора, 
путницима одговара и цена карте. Наиме, повратна карта за регион- 
воз на релацији Шид - Београд износи колико и аутобуска карта 
у једном правцу, па стога не чуди што се све већи број Шиђана 
одлучује за превоз железницом. Једино путнике тишти  лоше стање 
колосека од Руме до Шида, односно до границе са Хрватском, па 
возови на релацији Београд - Шид путују скоро три сата, док је у 
супротмом смеру сат мање. Путници се надају да ће од следећег реда 
вожње поново бити враћени поласци за Нови Сад, за које постоји 
интересовање.
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Запослени у пословној згради железнице 
све више долазе у ресторан, који настоји 
да пружа квалитетне услуге, па континуи-
рано бележи и раст прихода. 
-Посета зависи од одличне угоститељске 
услуге и квалитетног популарног јелов-
ника. Комплетни оброк кошта од 200 до 
230 динара, а садржи главно јело, салату 
и лепињу из наше сопствене пекаре, каже 
управник железничког угоститељства 
Саша Станковић.
Он наводи да се набавка континуирано 
обавља и удовољава захтевима запо-
слених. Ресторан поседује своју пекару у 
којој пекар Влада показује своје умеће. У 
ресторану је 10 запослених, али недостаје 
од три до четири угоститељска радника. 
Зато у условима повећања броја корисни-
ка услуга, запослени у ресторану једни 
другима помажу када је потребно, а све 
у циљу пружања квалитетне угоститељске 
услуге. 
-Ресторан је у сваком тренутку спреман 
да одговори на захтев корисника и пру-
жи квалитетну угоститељску услугу, која 
је крајње професионална и није битно 
где служимо. Такође, пружамо услуге и 
трећим лицима. Тако смо недавно услу-
жили кинеског амбасадора Ли Манчанга 
и његове сараднике. Спремали смо им 
кинеску храну, али и наше српске специ-
јалитете. Гости из Кине нису крили оду-
шевљење. У одређеном периоду спро-
водимо и анкету о пожељном јеловнику 
наших гостију за  наредни период, па та 
јела и спремамо. Углавном негујемо на-
ционалну кухињу, али највише се траже 
српска јела попут пасуља на разне начи-
не, а специјалисти смо за војнички па-
суљ. Као специфична јела корисницима 
наших улога спремамо ролат Штефани и 
соте Строганов. Највише се тражи, поред 
пасуља, шкембићи у сафту, а од нових 
пређела од ове зиме спремамо и пихтије 
– појаснио је Станковић.
Ресторан у пословној згради српских же-
лезница у саставу је “Железница Србије” 
ад. Б. Р.

Континуиран раст прихода

АКЦИЈА МЕДИЈА ЦЕНТРА

Новинарка листа „Пруга“ Аида Стојко-
вић, као представник Медија центра 
„Железница Србије“ ад,  недавно је одр-
жала предавање ученицима четвртог 
разреда Основне школе „Мика Антић“ о 
новинарском занимању. 
Ученици ИВ 4 одељења и њихова учите-
љица Љиљана Благојев, са великом заи-
тересованошћу испратили су предавање 
о најважнијим сегментима из области 
новинарства. Том приликом деци је то-
ком два школска часа објашњено много 
тога из области журналистике, али и о 
пословима које обављају запослени у 
Медија центру „Железнице Србије“ ад. 
Иначе, о занимањима у Србији деца уче 
у оквиру предмета „Познавање природе 
и друштва“.  А.С.

Дружење са школарцима

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

У мору тужби железни-
чара да им се исплати 
сменски рад, топли 

оброк и регрес, ни један рад-
ник се до сада није обратио 
послодавцу да се разговором 
дође до ваљаног решења. Нико 
од њих, такође, није  потражио 
помоћ Агенције за мирно ре-
шавање спорова, где се про-
блеми могу решити и ван суда.

- За разлику од судске пре-
суде којом је послодавац оба-
везан да предвиђене износе 
исплати у целости, чиме се 
доводи у питање функцио-
нисање предузећа, у поступ-
ку мирног решавања спора 
менаџмент може са запосле-
нима да постигне договор о 
исплатама које неће угрози-
ти пословање, истиче Зора 
Ракић, директор Сектора за 
правне, опште и персоналне 
послове у „Железницама Ср-
бије“.

Она наводи да ће се једино на 
тај начин ће се уштедети сред-
ства и време и ускладиће се 
реалне могућности предузећа 
са обавезама према запосле-
нима.

- Права запослених су зага-
рантована Уставом, Законом 
о раду и Колективним угово-
ром, истиче Зора Ракић . Али, 
то не значи да је послодавац 
једини одговоран за висину 
зарада, исплату топлог оброка 
и регреса. Наиме, одговорност 
сносе и други потписници Ко-
лективног уговора и представ-
ници синдиката, а њих нико не 
тужи. 

Ракићева објашњава како је 
у „Железницама Србије“ ис-
плаћивана  накнада за смен-
ски и ноћни рад, као и за рад 
у време викенда и државних 
празника.

- Према старом Закону о 
раду, сменски и ноћни рад 

били су посебна алинеа члана 
108. Наиме, по старом Колек-
тивном уговору  „Железнице 
Србије“ су као послодавац за 
ноћни рад исплаћивале 35 
процената већу зараду, уме-
сто 26 процената, колико је 
било предвиђено Законом о 
раду, наводи Ракићева.

Према њеним речима, Закон 
о раду из 2005. године, чланом 
108, предвиђа да запослени 
има право на увећану зараду у 
висини утврђеној општим ак-
том и уговором о раду и то : за 
рад на дан празника који је нај-
мање 110 одсто од основице. За 
рад ноћу и рад у сменама, ако 
такав рад није вреднован при 

утврђивању основне зараде – 
најмање 26 одсто од основице. 

- Закон прописује да се за-
посленом плаћа прековреме-
ни рад најмање 26 процената 
од основице. По основу време-
на проведеног на раду за сва-
ку пуну годину рада остваре-
ну у радном односу- плата се 
увећава 0,4 одсто од основице. 
У овом документу стоји да ако 
су се стекли услови по више 
основа утврђених у ставу 1. 
овог члана, проценат утврђе-
не зараде не може бити нижи 
од збира процената по сваком 
од основа увећања, објашња-
ва Зора Ракић. 

 А.С.

И БЕЗ СУДА
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Нове тужбе
Железничари су поднели нове тужбе суду. Од Нове године пристигло 

близу 1.000 тужби за топли обок, регрес и сменски рад, уместо да се 
решења нађу путем вансудског поравњања, каже Зора Ракић.

 Нико од радника није потражио помоћ 
Агенције за мирно решавање спорова, 
где се проблеми могу решити и ван суда

• Заштитне радионице на путу пословне стабилизације

У Заштитним  радиони-
цама недавно је у це-
лости исплаћена јул-

ска плата од прошле године, 
а покренута је анкета међу за-
посленима да се заосталих пет 
зарада исплати у 48 рата. Мно-
ги су се изјаснили за овакавав 
начин  исплате, али има и оних 
који су тужили предузеће.  У 
вртлогу проблема које су за-
десиле Заштитне радионице 
има и малих помака ка бољем. 
Наиме, повећани су приходи 
у Сервису за прање и хемиско 
чишћење као и на наплати 
паркинга, истиче у разговору 
за „Пругу“ мр Миладин Ма-
љевић, директор Заштитних 
радионица. Према његовим 
речима, пословно технич-
ком сарадњом са приватном 
фирмом из Ниша преузети су 
послови  техничког прегле-
да аутомобила, али и радник 
који је те послове до надавно 
обављао за Жаштитне.

-У преговорима смо да у 
Новом Саду шест запосле-
них преузме приватник који 
обавља послове чишћења 

просторија. Надам се да ћемо 
ускоро и овај договор пости-
ћи. Такође, ресорном мини-
старству смо послали допис 
да нам одобри наменска сред-
ства која су остала из пред-
ходног социјалног програма. 
Исплатом омогућили би да 
десетак запослених, који су 
у предходном кругу одуста-
ли, да сада оду из предузећа.  
Тако би се знатно смањио 
број запослених и отвори-
ла могућност да се крене на 

поновно стицање права За-
штитних радионица да по-
стану инвалидно друштво, 
објашњава Маљевић.

Отварање паркинга у Заје-
чару и Краљеву, како каже, до-
били би се предуслови за по-
већање прихода. Договорено 
је да уз помоћ „Железница Ср-
бије“ оспособи паркинг на Но-
вом Београду и набаве камере 
и рампе на свим паркинзима 
како би се обављао стални 
надзор и појачала контрола.

-Увели смо контролу на пар-
кинзима и тоалетима са ци-
љем да се спречи злоупотре-
ба запослених, који треба да 
уредно издају фискалне рачу-
не и редовно обављају уплату 
прихода. Радници  на овим ме-
стима треба да прилажу днев-
не и месечне извештаје ради 
лакшег праћења оствареног 
прихода, наводи Маљевић.

Да би смањили трошкове, 
обустављено је све што је оп-
терећивало буџет предузећа. 
Укинути су мобилни и неки 
фиксни телефони, као и по-
кретни тоалети. 

-Циљ нам је да све актив-
ности усмеримо ка стаби-
лизацији друштва како би 
имали редовне исплате и из-
миривали обавезе према по-
вереницима. И поред напора 
и даље нам велики проблем 
представља блокиран рачун, 
али и тужбе запослених због 
неисплаћених зарада, истиче 
Маљевић и апелује на све же-
лезничаре да помогну Заштит-
ним радионицама да преживе.  

А. СТОЈКОВИЋ

ЗАОСТАЛЕ
ЗАРАДЕ
НА РАТЕ
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Са 193 центиметара 
висине и једва 80 ки-
лограма железничар 

Славко Павловић (1963) глат-
ко би се као натуршчик намет-
нуо овдашњим редитељима за 
улогу неког доброћудног ком-
шије, спремног да вам се нађе 
увек кад' затреба. Његово пи-
томо лице и чудесно сањиве 
очи просто желите да видите 
свакога јутра у локалној ба-
калници. Биће да из овог пе-
десетчетворогодишњег дугај-
лије родом из Косјерића избија 
нека необична енергија, уз већ 
препознатљив шарм и благу 
нарав. Велемајстор добре ат-
мосфере у канцеларији и на те-
рену, оплемениће радни про-
стор често и кратким осмехом. 
Макар тог јутра не изговорио 
ни речи.

Као организатор послова 
одржавања грађевинске ин-
фраструктуре у Секцији ЗОП 
Ваљево последњих месеци је 
максимално „упрегнут“ буду-
ћи да истовремено руководи и 
комисијом за демонтажу при-
добијеног материјала са бар-
ског колосека. У железници 
је пуних 29 година тако да је 
имао сасвим довољно времена 
да остави дубок људски траг у 
својој професионалној карије-

ри. Након завршене више гра-
ђевинске школе у Ужицу није 
имао дилеме где ће и на који 
начин зарађивати хлеб. Барска 
пруга трасирана је још касних 
1960-их година тик поред куће 
у којој се родио.

-Имао сам једва шест годи-
на када је чувена грађевинска 
фирма „Партизански пут“ 
пробијала будући желе-
знички коридор кроз 
моје село према 
Ужицу. Донео бих 
возачима гајбу 
јабука па би ме 
они возили ка-
мионима по гра-
дилишту све до 
мрака, присећа се 
најранијег детињ-
ства омиљени ваљев-
ски железничар.

Од како је давне 1988. године 
примљен у нашу компанију на 
место пословође пружне де-
онице Ваљево, имао је краћу 
двогодишњу а затим и нешто 
дужу петогодишњу одисеју у 
станицама Ластра и Ужице. 
Последњих двадесет и једну 
годину позициониран је на ра-
зличитим радним задацима у 
овдашњем ЗОП-у што га није 
спречило да у међувремену за-
врши факултет и стекне звање 
дипломираног инжењера про-
изводног менаџмента. Иако је 
вазда био интересантан жена-
ма у брачну луку није „журио“. 
Опирао се везивању на дуге 

стазе пуне четири деценије 
али су му колеге на крају ипак 
„насочиле“ једну суграђанку, 
службеницу у домаћој банци. 
Немаде, вели, куд па се удаде 
под старе дане. Такорећи у „за-
уставном времену“. Постаде и 
отац. 

-Када сам почео да радим 
овде, Секција је бројала преко 

300 радника. Данас нас је 
мало више од 70. Пам-

тим време када су 
нам исплаћивали 

тринаесту плату. 
Памтим и када 
је кроз Ваљево 
пролазило по 46 

возова за 24 сата. 
Све док се нисам 

оженио или мо-
жда боље рећи удао, 

путовао сам у Косјерић 
свакога дана након радног 
времена и ништа ми није 
било тешко, каже за „Пругу“ 
шармантни Славко, који слови 
и за правог виртуоза на фуд-
балским игралиштима. 

У својој струци је беспре-
коран. У планирању радова 
на редовном одржавању бар-
ске пруге под јурисдикцијом 
ЗОП-а (Ресник – Ваљево) те-
мељан је и вредан. На забава-
ма железничара је човек без 
којег се једноставно не може! 
Када поведе коло, причају 
очевици, „затури се к'о фија-
кер“. 

АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

СЛАВКО ПАВЛОВИЋ, ЗОП ВАЉЕВО

СТРУЧЊАК

Нигде не жури, а све стиже
Стигао је да буде чак и статиста у недавно реализованом 

документарцу о лозничкој прузи. За себе каже да није брзак. Сматра 
да је у том смислу  највероватније повукао на покојног деду. Тај 
никада није журио али је увек све стизао...

ГОДИНА РАДНОГ 
СТАЖА НА ЖЕЛЕЗНИЦИ 

ИМА СЛАВКО 
ПАВЛОВИЋ

29
ПРЕПОЗНАТЉИВОГ ШАРМА

Памтим времена  
када је кроз 
Ваљево пролазило 
по 46 возова за
24 сата 
Славко Павловић,  
организатор одржавања 
инфраструктуре у  Секцији ЗОП 
Ваљево

Лепа сећања

Када сам 
почео да радим 

Секција је бројала 
преко 300 радника. 
Данас нас је мало 

више од 70

УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ ИНЖЕЊЕРА И ЕКОНОМИСТА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

ШАХОВСКИ КЛУБ  „15. АПРИЛ“ БЕОГРАД

УСПЕХ ВРЕДАН ПАЖЊЕ
Чланови железничког 

шаховског клуба „15. 
април“ Београд крајем 

прошле године остварили су 
историјски успех, јер су се пла-
сирали у Прву лигу Београда. 
У конкуренцији 10 екипа оства-
рили су пет победа, један игра-
ли нерешено и имали три  пора-
за. Освојили су треће место, јер 
су имали 11 бодова, по новим 
правилима, али по броју освоје-
них поена имали су освојених 40 
и по поена, као и другопласира-
на екипа Ушћа, која је сакупила 
12 бодова. Прво мест је освојио 
ШК „Техничка школа” са 18 бо-
дова и 48 и по поена. То је било 
довољно да пређу у виши ранг 
такмичења, где ће се такмичити 
са још девет клубова. 

Остаје да се додатно појачају 
и покушају да наставе до Ква-
литетне лиге Београда, а раз-
мишљају и о уласку у Премијер 
лигу Београда, после које сле-
ди Савезна лига. 

Такмичење у II лиги Београ-
да до прошле године ШК „15. 
април“ био је максимум до ко-
јег су могли да се такмиче. Од-
ласком неколико играча, клуб 
се у ходу престројио и довео ша-

хисте којима је била част да се 
боре за овај железнички клуб. 
Најуспешнији такмичари били 
су мајсторски кандидат (МК) 
Велизар Ђаловић са освојена 
7 и по поена из осам партија,  
МК  Слободан Стојаков са 5 и 
по поена из седам мечева и  МК 
Борис Кукић са 6 поена из 9 
партија. Екипа има 20 активних 
играча од којих је 11 активних и 
пензионисаних железничара.

-ШК „15. април“ је, иначе, 
основан 1973. године. Сада 
има проблеме са простори-
јама. Клуб је смештен у про-
сторијама у II магацину, али 
смо 30. јуна прошле године од 
„Железнице Србије“ АД доби-
ли раскид уговора. Ми и даље 
користимо ове просторије за 
шаховске активности, а упоре-
до трагамо за новим простори-
јама, где би могли да се бавимо 
овом древном игром и где ћемо  
моћи да дочекамо клубове из I 
лиге Београда. Сваки час оче-
кујемо да багери сруше ове 
просторије, па ћемо доживети 
судбину ФК Железничара из 
Баре Венеције – каже председ-
ник ШК „15 април“ Горан Елез.

Б. РАДОЈИЧИЋ     

СТРУКА ЗА 
ЕФИКАСНИЈИ
РАЗВОЈ 
Промовисање и одбрана 

железнице у јавности, 
промовисање струков-

них инжењера и еконмниста на 
железници и ван ње, основни 
су програмски циљеви Удру-
жења струковних инжење-
ра и економиста железнице. 
Удружење чине инжењери и 
економисти, који су заврши-
ли основне и специјалистичке 
студије на Високој железничкој 
струковној школи у Београду, 
и то за смерове железнички 
саобраћај, железничко машин-
ство, комерцијално пословање 
железнице, железничко грђе-
винарство и електротехника у 
железничком саобраћају.

Циљеви Удружења су, та-
кође, популаризација желе-
зничке професије, развијање 
конструктивне мисли на же-
лезници као основе напретка, 
подршка оибразовању желе-
зничких кадрова и популари-
зација железнице и стварање 
позитивне слике о железници 
у јавности. За реализацију овог 
циља предвиђена је сарадња са 
медијима, као и формирање и 
одржавање свог ВЕБ портала, 
медијског сервиса, али и мо-
гућност издавања свог листа.

-Агенција за привредне ре-
гистре је 24. јула 2013. године 

одобрила формирање Удру-
жења струковних инжењера и 
економиста железнице. Поред 
наведених циљева и области 
садржаних у Статуту, Удру-
жење има за циљ и повећање 
прихода од продаје услуга пре-
воза, како у превозу путника, 
тако и у превоза робе. Исто 
тако,  наша настојања су већа 
ангажованост железничких 
струка, како би железница 
постала најатрактивнији вид 
транспортног превоза у Репу-
блици Србији, каже заступник 
удружења Миле Шево, запо-
слен у "Србија Возу". 

Он наводи да Удружење тре-
нутно има 73 члана, са тенден-
цијом повећања, јер је отворе-
но за стручне кадрове из сва  
четири новоснована друштва 
железнице. 

-Битно је да се железница као 
једна спечифисна делатност, 
мора ослањати на железничку 
струку, уз ангажовање струч-
них кадрова, који ће допри-
нети напредку железничког 
система уопште, као битном 
виду трнспортног саобраћаја, 
истиче Шево. Б. РАДОЈИЧИЋ

Славко Павловић, организатор одржавања 
инфраструктуре у  Секцији ЗОП Ваљево
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ИНИЦИЈАТИВА: ОСНИВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МУЗЕЈА

САЧУВА ДУХ ЖЕЛЕЗНИЦЕ 
 Покренута иницијатива да се у вароши поред 
Колубаре, препознатљивој по железници, 
оснује железнички музеј уског колосека

 Музеј би отворио 
могућности за 
развој туризма

ЛАЈКОВАЦ ХОЋЕ ДА

НОВО ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

Информатор железнице о 
међународним активностима

Медија центар „Желе-
зница Србије“ ад по-
кренуо је ново елек-

тронско издање, под називом 
„Информатор о међународним 
железничким активностима“. 
Први број електронског „Ин-
форматора“ објављен је крајем 
марта ове године и у плану је да 
се објављује једном месечно. 

Издавање електронског Ин-
форматора представља један од 
инструмената за праћење деша-
вања у ужем окружењу и Европи 
у области железничког саобра-
ћаја (информације о реализаци-
ји саобраћајне политике, о свим 
значајнијим међународним са-
станцима у вези са железницом 
у Европи и свету, инвестицијама 
у железничке пројекте, инфор-
мације о актуелној легислативи  
Европске агенције за железни-
це и ЕУ и њених тела). 

-Циљ нам је да своје читао-
це информишемо о значајним 
и интересантним вестима о 
функционисању и раду међу-
народних железничких упра-
ва, компанија, организација и 
институција. „Ин¬форматор о 
међународним железничким 
активностима“ представља 
једно место, на коме су обје-
дињене информације о међу-

народним 
железнич-
ким актив-
н о с т и м а . 
Настојаће-
мо да бу-
демо што 
актуелни-
ји, садр-
ж а ј н и ј и , 
кориснији 
и интересантни, каже Јасмина 
Дишовић, из Медија центра, 
која је била задужена за реали-
зацију овог пројекта.

Она истиче да железнички 
саобраћај данас није могућ без 
међународне сарадње и без 
међународних  организација 
(железничких и међувлади-
них).  Постоји више од 100 ме-
ђународних организација које 
се баве железничким саобра-
ћајем. „Железнице Србије“ ад 
фокус су ставиле на активно-
сти CER (Заједнице Европских 
железница и инфраструктур-
них компанија) и UIC (Међуна-
родне железничке уније), али 
и на низ других међународних 
организација и иностраних 
железничких управа.

Реакције након првог броја 
овог Информатора биле су из-
узетно повољне.

МАЛИ ФУДБАЛ: „ЗЛАТНА ЛИГА - ГРУПА МЕДИЈА“

„ПРУГА - ЖЕЛЕЗНИЧАРИ”  

Екипа „Пруга – Железни-
чари“ три кола пре краја 
лигашког дела такми-

чења „Златна лига Група меди-
ја“ сигурним корацима граби ка 
завршници овог такмичења. У 
две последње утакмице порази-
ла је фаворизовану екипу Пар-
тизана и врло неугодне момке 
РТС. То је омогућило железни-
чарима  да на табели престигну 
Партизан, који им је у 10. колу 
бежао чак четири бода. Сада 
екипа „Пруга - железничари“ 
заузима друго место са освоје-
на 23 бода, Партизан је трећи 
са два бода мање. Прво место 
са 28 бодова држи неприкосно-
вена екипа РТ Војводина. Из 
пет одиграних кола пролећног 
дела железничари су остварили 
три победе, а поражени су у две 
утакмице. У 12 мечева оства-
рено је 7 победа, два нерешена 
резултата и три пораза, са укуп-
ном гол- разликом 47 : 36.

Најбољи стрелци екипе су 
Жељко Радојичић са десет по-

стигнутих голова, док су Ми-
лош Николић и Борко Ани-
чић дали по шест. 

Капитен и голман екипе 
Славко Мелентијевић је за 
лист „Пруга“ рекао да је задо-
вољан досадашњим учинком 
његових саиграча.  

-Наша екипа ове године игра 
одлично, а играчи су се показа-
ли у најбољем светлу у послед-
ње две утакмице. Посебно су 
били инспиративни у мечу са 
фаворизованим Партизаном, 
а велики карактер су показа-
ли против екипе РТС, коју смо 
добили буквално у последњим 
секудама меча. Иако немамо 
помоћ из сва четири друштва 
железничког сектора, ми се 
боримо у име свих железни-
чара и заступамо железницу 
као целину. Верујемо да ће ови 
резултати привући неке нове, 
младе снаге, јер конкурентске 
екипе већ наступају са све мла-
ђим саставима, вели Меленти-
јевић. Б. Р.

ГРАБИ КА ЗАВРШНИЦИ

ДОКУМЕНТАРАЦ О ИЗГРАДЊИ 
ПРУГЕ ВАЉЕВО - ЛОЗНИЦА

Документарни филм о изградњи пруге 
Ваљево-Лозница „Сто година ишчеки-
вања”, чији је аутор Ивана Павловић,  
биће приказан у оквиру Српског так-
мичарског програма 10. Међународ-
ног фестивала документарног филма 
Beldocs у Дворани Културног центра 
Београда 09. маја у 19 часова.
Документарни филм „Сто година иш-
чекивања“ прати никад завршену 
причу о прузи локалног, националног 
и међународног значаја у народу по-
знатој као „ратна“ због веровања да 
је наговестила четири рата. Уједно је 
и филм о историји српског народа као 
губитника који даје одговор на питање 
да ли ће ова поново актуелизована 
пруга бити изграђена или не. 
Филм о изградњи пруге од Ваљева 
до Лознице је завршни рад ауторке 
Иване Павловић на Мастер студијама 
новинарства на Факултета политичких 
наука у Београду.

Филм на београдском 
фестивалу

КЛУБ ЉУБИТЕЉА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Клуб љубитеља железнице из Београ-
да успешно се представио на Међуна-
родном сајму саобраћајних произво-
да, технологија и услуга, који је 26. и 
27. априла одржан у Београду. 
Љубитељи железнице из Београда су 
на леп и оригиналан начин представи-
ли своје активности на пољу презен-
тације и популаризације железничког 
саобраћаја. 
Према речима Дејана Пролета пред-
седника Клуба љубитеља железнице 
„Београд“, ово је била лепа прилика 
за промоцију Клуба чија је основни 
циљ популаризација железнице који 
се огледа на више начина. Макете 
минијатурних железница, диораме 
и разни железнички ескпонати при-
вукли су пажњу многих учесника и 
посетилаца ове манифестације из зе-
мље и иностранства. Нарочиту пажњу 
изложбеним експонатима поклонили 
су учесници сајма из Немачке, Аустри-
је и Италије од којих су неки и сами 
чланови тамошњих клубова љубитеља 
железнице. 
Према речима Милана Батинића бео-
градски љубитељи железнице се и ове 
године спремају да за манифестацију 
„Ноћ музеја“ отворе врата својих про-
сторија, које се налазе у поштанском 
вагону на перону главне железничке 
станице Београд.  Ј.В.

Успешно представљање

које долазе. Свакако би при-
вукао пажњу љубитеља же-
лезнице из целе бивше Југо-
славије, којих није мало, а био 
би атрактиван и за ђачке ек-
скурзије - уверен је Ранковић.

Поносни су у лајковачкој ло-
жионици - некада великом по-
гону за одржавање и поправ-
ку парних локомотива узане 
пруге бивше Југославије - што 
су сачували стругове за обра-
ду бандажа, односно точкова, 
произведен још 1905. и за по-
вршинску обраду резањем из 
1922. године, ваздушни чекић с 
почетка прошлог века, те многе 
машине старе више деценија. 

-Све те машине предате су 
Железничком музеју у Бео-
граду, али се још налазе у на-
шој ложионици, јер је транс-
порт веома компликован с 
обзиром на њихову величину 
и тежину - каже Милош Ради-
војевић, шеф Организационе 
јединице за одржавање возних 
средстава у Лајковцу. - Прои-
звеле су их немачке, аустриј-
ске и мађарске компаније, које 
су у то време биле лидери ма-
шинске индустрије. Машине 
су конзервиране, сачуване од 
корозије и зуба времена.

- Мајстори лајковачке ложи-
онице у то време били су чуве-
ни по знању и стручности, мо-
гли су да поправе све, од вагона 
до лоцомотиве. Данас, бавимо 
се поправком теретних вагона 
и производњом локотрактора, 
по чему смо се прочули у југо-
источној Европи. Уз надоград-
њу, класичан трактор служи за 
померање вагона, или читавих 
композиција у железничким 
станицама или фирмама које 
имају индустријски колосек. 
Тако се избегава много скупља 
употреба електричне локомо-
тиве. Производимо и резервне 
делове за локомотиве и вагоне, 
каже Радивојевић.

Он истиче да би могли да раде 
и са много већим капацитетом, 
али Термоелектрана „Никола 
Тесла“ у Обреновцу, на пример, 
која је у близини, своје ваго-
не за превоз угља поправља у 
Нишу, или Ћуприји... Јединица 
за одржавање возних средста-
ва спремна је, каже, да оствари 
знатан приход Железницама.

ЂУРА ЛАЗИЋ

Лајковчани су недавно 
упутили иницијати-
ву Заводу за заштиту 

споменика културе Ваљево да 
се цео  железнички комплекс 
у Лајковцу заштити као спо-
меник цултуре. У току су при-
преме, ради се на прикупљању 
документације. Уз општину, 
Туристичку организацију Лај-
ковац и Удружење грађана за 
оснивање железничког музеја 
уског колосека, у ове активно-
сти незаобилазно је укључен 
Железнички музеј Србије, као 
и друге институције и поједин-
ци, како би се железнички дух 
вароши поред Колубаре сачу-
вао за сва времена.

Чувена песма браће Бајић, који 
су и родом из суседног Јабучја, 
чини се, лепо одсликава намере 
агилних Лајковчана да сачува-
ју својеврсни железнички дух 
вароши којом је још давне 1908. 
године прошао први воз пругом 
уског колосека. Вароши која је у 
предратној и послератној Југо-
славији била једно од највећих 
железничких чворишта. О томе 
сведоче бројни објекти и маши-
не у близини железничке ста-
нице Лајковац на прузи Београд 
- Бар. Управо би они требало да 
постану саставни део будућег 
железничког музеја уског коло-
сека који Лајковчани заједнич-
ким снагама локалне самоупра-
ве, Туристичке организације, 
удружења грађана, у сарадњи 
са републичким институција-
ма, желе да оснују. 

Железница је симбол Лајков-
ца, градића који је пре него што 
је прошла пруга био само село. 
Њој дугује велику захвалност 
за развој, сматра Боривоје Гру-
јичић, председник Удружења 
грађана за оснивање желе-
зничког музеја уског колосека.

- Лајковац је некада био ме-
сто у којем је машиновођа 
било водеће занимање. Мора-
мо нешто предузети како би-
смо сачували тај железнички 
дух ове вароши - истиче он. И 
додаје да не мањка жеље да се 
формира тим који ће бити ка-
дар да сачува ложионицу, је-
динствени објекат који је, када 
је настао пре више од једног 
века, био показни, уџбенички 
пример како тај сегмент желе-
знице треба да изгледа и функ-

ционише. Због тога и заслужу-
је да буде својеврсни музејски 
експонат и да заједно са окрет-
ницом и водоторњем постане 
права туристичка атракција.

У граду - триста машиновођа
Иако има богату историју и 

изузетне културноисторијске 
споменике, Лајковац се ипак 
највише препознаје по желе-
зници, тврди Милутин Ран-
ковић, директор Туристичке 
организације. И духовито до-
даје да га на сајмовима туризма 
често многи питају ко је био 
Миле који је ишао лајковачком 
пругом.

У временима пруге уског ко-
лосека када је Лајковац био ве-
лико железничко чвориште, 
свакодневно је његовом стани-
цом пролазило на стотине во-
зова. Чувени „ћира” ишао је за 
Београд, Чачак, Ваљево, Мла-
деновац и многа друга места. 
У Лајковцу је некада живело 
1.500 железничара, од тога око 
300 машиновођа... Слава ове 
вароши је Огњена Ма-
рија, заштитница ма-
шиновођа парне вуче.

А поред лајковачке 
пруге и данас стоји 
комплекс - стани-
ца, чувена ло-
жионица за 
п о п р а в к у 
вагона, водо-
торањ који 
Лајковчани, 
ко зна зашто, 
зову бузометар, 
окретница за ло-
комотиве уског 
колосека која и да-
нас функционише и 
читав низ машина 
- стругови за обраду 
точкова вагона, ва-
здушни чекић, струг 
за површинску обраду 
резањем... Многе од 
њих запамтиле су по-
четак прошлог века, 
али су конзервиране и 

сачуване. Уз славну парну локо-
мотиву произведену у фабрици 
„Ђура Ђаковић” у Славонском 
Броду, изложену у самом цен-
тру Лајковца, били би сјајни ек-
спонати будућег музеја. Идеја је 
и да се његов садржај обогати 
бројним предметима који су пре 
неколико деценија из Лајковца 
однети у Пожегу, где је форми-
рана железничка изложба, а 
сада би их, сматрају Лајковчани, 
требало вратити, да буду изло-
жени у њиховој варошици где 
би били доступнији јавности. Ту 
би се нашле и униформе желе-
зничара, стари фењери, фото-
графије са амбијентима кафана 
лајковачких којих је у време же-
лезничког процвата у близини 
пруге било чак једанаест...

Шанса за развој туризма
- Будући музеј железнице, 

имајући у виду локацију Лај-
ковца и близину Београда, 
сигурно би отворио могућ-
ности за развој туризма и 
стицање прихода генерација 

Читава историја железнице на једном месту
-Са старим машинама, зградом и халама, окретницом која још ради, 

препознатљивим водоторњем и читавим комплексом ложионице, на 
релативно малом простору налази се читава историја српске железнице, 
наводи Радивојевић.

КРАЂЕ: НЕ ПРЕСТАЈЕ АТАК ЛОПОВА НА ЖЕЛЕЗНИЧКУ ИМОВИНУ

ВЕЋ ДУЖЕ ОД ГОДИНУ ДАНА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ БЕОГРАД

Станица Београд већ 
више од годину дана је 
под константном „оп-

садом“ миграната и азиланата, 
који, бежећи од временских 
непогода, опседају станичне 
објекте. Једно време окупљали 
су се у магацинима некадашње 
царине, али када су они сруше-
ни због новог градилишта, за-
посели су објекте у непосред-
ној близини перона и већина 
магацина је узурпирана. 

Ту борави неколико стоти-
на људи, а услови за боравак у 
њима су, једноставно речено, 
катастрофални. Нова навала 
миграната уследила је крајем 
прошле године када су Београ-
ду захватиле веома ниске тем-
пературе. Цела станица врви 
од миграната, који тумарају за-
оденути ћебадима, плаштови-
ма и којекаквим одевним пред-
метима. И поред тога што су им 
обезбеђени смештај и исхрана 
у колективним смештајима на 
ободу града Београда, они и 

даље одбијају да иду тамо. У 
опхођењу су мирни и таквих 
проблема нема, али је читав тај 
део станице претрпан и испр-
љан различитим одпацима, а 
целокупна слика простора око 
магацина изузетно је ружно и 
непријатна.

И зграда станице Београд 
спољлна „окупирана“ је зајед-
но са контејнерима у којима 
су били скретничари. На све 
стране могу се видети згари-
шта и места на којима се током 
хладних дана палила ватра. 
Мигранти су палили ватру 
око магацина, дуж колосека, 
али и у непосредној близини 
станичних перона Ложило се 
практично све, а највише ста-
ри железнички прагови. Чак је 
и један аутомобил „Железница 
Србије“ изгорео, јер су у њему 
мигранти хтели да се угреју ва-
тром. У десетак возила, која су 
чекала продају на лицитацији, 
већ поодавно „станују“ нови 
станари.  Аутомобили и комби 

возила личе на черге и, како 
сада стоје ствари, ускоро неће 
моћи да се продају ни као старо 
гвожђе. 

Од свих канцеларија у зони 
другог магацина остале су још 
само две где мигранти нису 
успели да уђу, највише захва-
љујући железничарима који их 
користе за потребе службе. 

Оно што додатно задаје гла-
вобољу железничарима, али 
и припадницима полиције, је 
чињеница да се међу мигран-
тима увек крећу и поједине 
групе крадљиваца ,које са 
њима немају никакве везе, али 
током ноћи краду све што им 
падне под руку. Према речи-
ма полицајаца, мигранти нису 
склони крађама, свесни су да 
су овде привремено и не желе 
да имају било какве проблеме 
са законом. Али, постоје они 
који ову ситуацију вешто ко-
ристе и наносе велику штету 
железничкој имовини.

Ј. В.

МИГРАНТИ  У СТАНИЧНИМ МАГАЦИНИМА

На деоници Ресник - 
Ваљево, чију рекон-
струкцију обавља 

„РЖД Интернешнл“, наста-
вља се крађа елемената кон-
тактне мреже и од 24. јануа-
ра ове године забележено је 
шест криминалних дела у ко-
јима је украђено 1.130 метара 
обилазног вода.

Осим тога, током ноћи 14. 
марта на деоници колосека 
између станица Ресник и Бела 
Река приликом покушаја кра-
ђе кабла, који је био под напо-
ном, погинула је једна особа, 
коју су пронашли радници 
„Геосонде”, фирме ангажова-
не на реконструкцији барске 
пруге. Том приликом прона-
ђене су и закачене маказе за 
сечење на контактној мрежи, 
што је доказ његове јасне на-
мере за покушај крађе.

Према процени стручња-
ка из домаћих фирми које 
су као подизвођачи ангажо-
ване на овом послу, укупна 

штета настала услед оваквих 
криминалних активности  
износи око 7,4 милиона ди-
нара (преко 60 хиља- д а 
евра), укључујући и 
трошкове за купо-
вину новог кабла и 
ремонтне радове. 

Ови поступци 
вандала, који 
п р е д с т а в љ а ј у 
кривично дело, 
доводе не само 
до значајних ма-
теријалних губи-
така по грађевинске 
компаније, продужетка 
рокова за предају објекта, већ 
и до људских жртава, иако се 
од продаје једног килограма 
кабла може добити свега око 
400 динара.

Након крађе контактне 
мреже 17. марта, у дужини 
од око 600 метара, на прузи 
Ресник- Батајница - Остру-
жница, између Остружнице 
и Сурчина, уследила је брза 

и н т е рв е н ц и ј а 
стручних слу-
жби „Инфра-
структуре же-

лезнице Србије” 
а.д. У рекордном 

року су санирана 
настала оштећења и 

постављена нова контакт-
на мрежа, па је убрзо поново 
успостављен железнички 
теретни саобраћај. Крадљив-
ци су, на веома неприступач-
ном терену, исекли и однели 
комплетан возни вод (носеће 
уже, вешаљке и контактни 
проводник) и том приликом 
нанели материјалну штету од 
преко 10.000 евра.

УКРАДЕН КИЛОМЕТАР 
ОБИЛАЗНОГ ВОДА

МИЛИОНА ДИНАРА ЈЕ ШТЕТА УСЛЕД 
КРИМИНАЛНИХ 

АКТИВНОСТИ

7.4
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АФОРИЗМИ

Jа не знам да ли је правилније 
рећи ВОЗ  или ВЛАК , али 

поуздано знам да и један и 
други касне.

Знам човека: целог живота бави 
се превођењем - преводи 

жедне преко воде.

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

Нисмо напустили програм БРЗЕ 
ПРУГЕ. Чекамо да се створе 

услови за реализацију.

Брате, уопште ми није фрка што не 
радим и што сам незапослен, само 
ми је фрка што ми не дају плату.

И кад нам се догоде лепе 
ствари, неки наши људи и даље 

су несрећни и тужни: па знају 
да то кратко траје.

Многима су данас кафане 
доктори за душу, а некима 

радно место.

Престао је МИЛЕ да иде 
лајковачком пругом. Сада МИЛЕ 
иде београдском  пругом – хоће 
и он да буде житељ БЕОГРАДА.

У покушају да ствари вратимо у 
колосек, констатовали смо да су 

нам и они у очајном стању.

Нису нам пензије мале, само 
нам је месец дугачак - вајка се 

пензионер.

Кројач ти узме меру, па шије,
а пијанац сипа - па пије.

ИЗ НАШЕ ФОТОАРХИВЕ

Железничком пругом од Параћина преко Бољевца до За-
јечара дуги низ година путничке и теретне возове вукле су 
парне локомотиве узаног колосека разних серија. Једна од 
њих била је и серија ЈЖ 83 која је вукла возове све до њеног 
укидања за саобраћај. Локомотива ове серије довукла је 30. 
јуна 1979. године у Зајечар последњи теретни воз из рудника 
Боговина, чиме је дефинитивно престао саобраћај на послед-
њем делу пруге Зајечар-Параћин, мада је рудник још био у 
експлоатацији. 

Локомотива серије ЈЖ 83-173 је након укидања саобраћаја 
сачувана као музејски експонат у зајечарској станици. Крајем 
деведесетих година одвезена је на ремонт, а од 2003. године је 
на Мокрој Гори где и данас вози туристички воз „Носталгију“ у 
правцу Шарган Витаса и Вишеграда. На фотографији од 4. сеп-
тембра 1973. године, коју је снимио Херберт Стеммлер, љубитељ 
железнице из Немачке, приказана је локомотива ЈЖ 83-173 у за-
јечарском депоу приликом намирења угљем и водом. Ј.В.

Локомотива ЈЖ 83-173 у 
зајечарској ложионици

Поводом Светског дана 
уметности, 19. априла у 
Вршцу одржан је умет-

нички перформанс „Уметност 
на шинама“, у организацији 
ВАУ „АРС“-а, „Србија воза“ а.д. 
и у сарадњи са „Железницом 
Србије“ а.д.

Перформанс је одржан у 
возу, украшеним цвећем Наде 
Милинковић, до кога је госте 
и учеснике водио црвени тепих 
и љубазни домаћин кондуктер. 
Учесници и гости трансфор-
мисали су се у путнике који су 
своје карте (у виду уметничких 
цитата на папиру које је делио 
кондуктер на почетку манифе-
стације) принели својој души, 
ослободили се свих појасева и 
стега и тако започели имаги-
нарни пут у земљу Уметности, 
Арсовију.  

ВАУ „АРС“ је вече, као и сав 
свој напор, вољу и ентузијазам, 
посветио Уметности и ствара-
њу, а поводом Светског дана 
уметности, који се обележава 
15. априла (на дан рођења ве-
ликог мултикултурног сим-
бола - Леонарда да Винчија), 
установљеног од стране Свет-
ске организације уметника. 
Уметност има огромну снагу 
кад јој се приступи целој и то 
смо намеравали да покажемо 
присутнима, и та снага се осе-
тила у огромној енергији која је 
струјала међу нама. 

Уметност као гест, покрет, глу-
му и позориште дочарао нам је 
маестрални наступ са гитаром, 
песмом и рециталом наш драм-
ски уметник Драган Џанкић, 
који је поздравио ову акцију. 

Да је уметност оплемењена 
реч, стих, гест, поезија, књи-
жевност, показале су Вау-
арсовке Јасна Крсмановић, 
Елдена Станић, Јована Стоја-
новић, као и то да уметност не 
познаје националне ни физич-
ке разлике, него их користи 
као плочнике снаге за путеве 

снова. Том сегменту сагледа-
вања уметности допринео је 
наступ песника из  Панчева: 
Драгослава Лацковић, Мили-
воја Јовановића и Владимира 
Дражића,   уљманске песники-
ње Оливере Кларић и песника 
Миливоја Форгића, председ-
ника КК „Милош Црњански“  
из Банатског Карловца.

Како моћна уметност могу 
бити ноте и глас по њиховом 
диктату, дочарао нам је Ната-
лије Росић у интерпретацији 
изворних народних песама, 
враћајући нас нашем највред-
нијем музичком наслеђу, али 
и млади распевани гласови 
дечијег хора „Звончићи“, исто-
именог музичког центра, чији 
је оснивач професор Олгица 
Чех, и уједно  пратња на елек-
тричном клавиру, поред веселе 
гитаре Ненада Кукића. Топла 
атмосфера „пукла“ је с нуме-
ром „Пукни Зоро“, у извођењу 
талентованог ученика основне 
и средње музичке школе Ог-
њена Инђића, кога недостатак 
вида не спречава да се бави 
соло певањем, свирањем кла-
вира и рецитовањем. 

У визуелној уметности све ли-
није бивају изломљење у обли-
ну лепоте, путем кичице, олов-
ке, оштрог или меког потеза 
четкице, објективом фотоапа-
рата или дигиталним алатима. 
Да је то тако, показао нам је наш 

познати ликовни уметник Вла-
димир Предић портретисањем 
девојчица из публике, које су 
поред успомене са ове манифе-
стације понеле и портрет.

Посебан гост вечери и један 
од „криваца“ за оснивање ВАУ 
„АРС“-а био је Владимир Рајко-
вић, афирмисани мултимеди-
јални уметник, члан  Удружења 
књижевника Србије и Удруже-
ња књижевника Војводине и 
један од бројних чланова ВАУ 
„АРС“-а. Кроз своје песме дао је 
сопствено виђење уметности, 
похваливши ВАУ „АРС“-ов ен-
тузијазам и активност.

И Радован Лекић, шеф вр-
шачке железнице, исказао је 
одушевљење перформансом у 
обраћању присутнима, нагла-
шавајући да уметност не по-
знаје границе.  

За крај одјекнули су стихо-
ви Пабла Неруде „не заборави 
бити срећан" које је надахнуто 
казивала Верица Преда - Пре-
Вера,  председница Удружења 
ВАУ „АРС“, која је подсетила 
да је циљ уметности стварање 
и уживање у лепоти, а да кре-
ативни изражај у човеку про-
изводи његову надоградњу и 
постизање личне среће којој 
толико сви тежимо. Учесници 
су вођени кроз пределе „АРС“-
-овије од стране перформас-
-модератора Николине Бабић. 
 Ј.ВЕБЕР

ГОДИШЊА СКУПШТИНА СУПЖС

Чланови Савеза удружења пензиони-
саних железничара Србије (СУПЖС) су 
на годишњој Скупштини, одржаној 30. 
марта, посебну пажњу посветили раз-
матрању Програма рада за ову годину 
са оперативним задацима, а усвојен је 
и План прихода и расхода за текућу го-
дину. Акценат деловања стављен је на 
омасовљењу чланства формирањем 
нових удружења или подружница у 
оквиру постојећих, као и јачању сарад-
ње са руководствима сва четири акци-
нарска друштва железничког сектора. 
Скупштина је, такође, разматрала и 
усвојила Извештај о раду Главног од-
бора и  Скупштине у прошлој години, 
затим Извештај о финансијском посло-
вању (завршни рачун), као и Извештај 
Надзорног одбора. 
Такође, усвојен је План прихода и рас-
хода за текућу годину, са Програмом 
рада и оперативним задацима. Све 
тачке дневног реда су усвојене једно-
гласно од чланова Скупштине СУПЖ 
Србије. Скупштини је присуствовало 
34 члана, а председавајући је била 
Вера Попов из Новог Сада, која је врло 
ефикасно водила седницу.
Председник СУПЖС Радисав Главичић 
је  у Извештају о раду у прошлој годи-
ни детаљно упознао присутне члано-
ве Скупштине о раду Главног одбора, 
Скупштине, секретара и благајника. 
Између осталог истакао је да је ГО одр-
жао три редовне седнице, разматрао 
дванаест тачака Дневног реда, донео 
осам одлука и пет закључака. Скуп-
штина је прошле године усвојила шест 
одлука.При том, подсетио је чланове 
Скупштине да је у Суботици традици-
онално одржан „Дан пензионисаних 
железничара Србије – 15. септембар“, 
који представља сећање када је за ре-
дован саобраћај пуштен воз од Београ-
да до Ниша 1884. године. 
 Б. Радојичић

Омасовљење чланства 
приоритет

Ученици I-6 оделења 
Основне школе „Ује-
дињене нације” из Це-

рака, са својом професорком 
разредне наставе Наташом 
Ђунисијевић, посетили су 
3. марта Железнички музеј у 
Београду. Главни организатор 
била је мајка седмогодишње 
Милице Бојана Петровић, за-
послена у Сектору ЗОВС „Ср-
бија Воза”. Деца су најпре по-
сетила Железнички музеј, где 
им је будући кустос Татјана 
Младеновић говорила о исто-
ријату настанка железнице и о 
постављеним експонатима.

Након разгледања поставке, 
највише времена малишани су 
провели код макете железни-
це на струју, која  им је и при-
вукла велику пажњу. Потом је 
организован боравак у желе-
зничком ресторану пословне 
зграде, где су се шеф рестора-
на и особље ставили у службу 
малишана.

Након тога, наставили су 
пешке ка главној железничкој 
станици, где их је чекао шеф 
станице Милош Милошевић, 
који је укратко испричао исто-
ријат железничке станице 
Београд. Као „шлаг на торту” 
дозвољено је деци да уђу у Шр-
тадлер и њиховој срећи није 
било краја. Када су завршили 
са посетом железници, ушли 
су у мини бус и кренули ка сво-
јој школи.

-У септембру прошле го-
дине на индивидуалном ро-
дитељском састанку, сасвим 
случајно сам предложила 
професорки разредне наста-
ве да прваци посете Желе-
знички музеј. Она је то при-
хватила И према распореду 
одређено је да то буде 3.  марта 
ове године. Организовала је 
децу, а ја сам била домаћин, 
помагале су ми још три мајке. 
Деца су била одушевљена и ни 
једног тренутка им није било 
досадно. То је било пријатно 
искуство за све малишане – 
рекла је Бојана Петровић.

-У Железничком музеју сам 
први пут и није ми јасно што 
га раније нисам посетила. По 
деци видим да се лепо осећају 
и будно прате излагање Та-

У просторијама београд-
ског Клуба љубитеља 
железнице, у поштан-

ском вагону на 11. колосеку 
београдске железничке ста-
нице, боравио је 5. априла 
Фабиан Вендриг, велики за-
љубљеник у железницу. Он је 
београдским љубитељима же-
лезнице приредио и неколи-
ко лепих изненађења. Након 
упознавања са основним по-
дацима, приказом шеме пру-
га и возног парка Холандских 
железница, Вендриг је присут-
нима приказао већи број фото-
графија о историјату и развоју 
железничког саобраћаја у Хо-
ландији, али и земаља у окру-
жењу. 

Вендриг је, иначе, железницу 
заволео још као дете, а додатно 
интересовање за железницу 
„подгрејао“ му је отац, који је 
више од 40 година радио као 
кондуктер. Због тога је био у 
прилици да возом пропутује 
већи део Европе и упозна се са 
железницама разних држава. 
Стицајем околности Вендриг је 
пре петнаестак година путовао 
нашим просторима откривају-
ћи природне лепоте и крајоли-
ке где је пролазила железница. 

У Србији је стекао нова по-
знанства и пријатељства, а 

стицајем околности стигао је 
у Краљево где је упознао Тању, 
своју садашњу супругру, са ко-
јом се и венчао пре две године. 
И она је на неки начин повеза-
на са железницом, јер у ужој 
фамилији има и једног маши-
новођу, запосленог у компани-
ји „Србија воз“, што је Фабијану 
било посебно драго.

Колико је Фабијан заволео 
нашу земљу говори и податак 
да за сада не планира повратак 
у Холандију. Тренутно ради као 
технички оператер у представ-
ништву једне иностране ком-
паније у Београду и каже да му 
је живот у српској престоницр 
веома занимљив и леп. Осим 
железнице, Фабијана је веома 
занима и историја, нарочито 
период Великог рата.

Према речима Проле Деја-
на, председника београдског 
Клуба љубитеља железнице, 
са праксом гостовања страних 
љубитеља железнице настави-
ће се већ у мају, када ће се овде 
представити колеге из Бугар-
ске и Македоније. Проле је на-
јавио да ће следећег месеца Фа-
бијан Вендриг имати прилику 
да се представи и љубитељима 
железнице у Панчеву, којима 
ће такође приредити овакву 
презентацију.    Ј.В.

ХОЛАНЂАНИН ФАБИЈАН ВЕНДРИГ У КЛУБУ

ПРЕДСТАВИО ХОЛАНДСКЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ У БЕОГРАДУ

ЂАЦИ ПОСЕТИЛИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ

ОДУШЕВЉЕНИ 
ЕКСПОНАТИМА

тјане Младеновић. Хтели су 
да додирну сваки експонат, 
али сам им објаснила да могу 
само да гледају. После обила-
ска станице Београд, свакако 
ћемо организовати једнод-
невни излет правим возом до 
Новог Сада – истакла је Ната-
ша Ђунисијевић.

-Музеј најчешће посећују 
ученици основних школа, од 
којих већина први контакт са 
железницом остварују дола-
ском овде. Занимљиво је што 
су врло заинтересовани за ек-
спонате и макете возова и же-
лезничких униформи. Тру-
димо се да кроз упознавање 
са сталном поставком музеја, 
дамо и основне информације 
о историјату железнице. Го-
тово сви који први пут посети 
музеј изражавају жељу да се 
возе правим возом, вели Та-
тјана Младеновић.

 Б.Р.

КЛУБ ЉУБИТЕЉА ЖЕЛЕЗНИЦЕ 
„ПАНЧЕВО“

Панчевачки љубитељи железнице 
су 20. априла угостили малишане 
из шпанског града Кервера, у обла-
сти Каталуња. Гостима је предста-
вљен Клуб, план његових даљих 
активности, као и историјат српских 
железница, са освртом на историју 
железнице у Панчеву и Јужном Бана-
ту. Речено је да је Стара железничка 
станица у Панчеву имала централно 
место индустријске зоне и заједно 
са тамишким пристаништем пред-
стављала жилу куцавицу не само 
за град, већ и за већи део овог дела 
Баната. 
Највише пажње малишана привукла 
је Галерија Клуба љубитеља желе-
знице где су имали прилике да виде 
макете минијатурних железница, 
фотографије и музејске експонате са 
банатских пруга. На крају посете у ва-
гону Клуба организовано је дружење 
на коме је Ђорђе Савић, председник 
Удружења хиспаниста „Панчево-Та-
рагона“, на шпанском језику пред-
ставио Град Панчево и регију Јужног 
Баната. 
Према речима Весне Зенг, педагога у 
основној школи „Бранко Радичевић“ 
у Панчеву, посета Клубу љубитеља 
железнице за ђаке из Шпаније пред-
ставља једно ново и веома лепо ис-
куство. Стицајем околности, они до 
сада нису имали прилику да виде 
уживо макете минијатурних желе-
зница ни музејске експонате. 

Шпански ђаци у посети

Готово сви ученици који први пут посете музеј 
изражавају жељу да се возе правим возом 
Татјана Младеновић,  кустос

Жеља за вожњом

Велико признање 
од малишана

Малишани су нам били драги 
гости и ми смо се трудили 
да пружимо најбољу могућу 
услугу. Послужили смо их 
слатким палачинкама и 
чашом сока. Сви до једног су 
били одушевљени, а дечије 
најискреније и најрадосније у 
глас рекли „хвала чико”. То је 
за њих мали гест пажње, али је 
за мене  велико признање, јер 
сам га добио од деце - нагласио 
је управник угоститељства 
„Железнице Србије” ад Саша 
Станковић.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН УМЕТНОСТИ: ПЕРФОРМАНС У ВРШЦУ

УМЕТНОСТ НА ШИНАМА

Радован Лекић на манифестацији у Вршцу
ВЕЛИКИ ЗАЉУБЉЕНИК У ЖЕЛЕЗНИЦУ: Фабијан Вендриг
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СВЕДОК ИСТОРИЈЕ: ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТОПЧИДЕР

Jедна од најлепших и 
најнеобичнијих же-
лезничких станич-

них зграда у Србији - станица 
„Топчидер“ налази се на самом 
ободу Топчидерског парка, 
скривена у хладу прастарог 
дрвећа,  стотинак метара од 
Конака кнеза Милоша, данас 
претвореног у музеј у оквиру 
Историјског музеја Србије.

Приземна, репрезентатив-
на грађевина, основе облика 
слова „Т“, са надстрешницама 
са стубовима са волутама на 
перонској и уличној страни, 
извирује из бујног зеленила и 
плени својом лепотом и тајно-
витошћу. Већина посетилаца 
не зна величанствену и бурну 
историју ове станице, свега 
двадесетак минута вожње уда-
љене од самог центра града.

Давне 1884. године у 
саобраћај је пуште-
на прва српска 
пруга Београд-
-Ниш, важна 
спона Запа-
да и Исто-
ка. Већ је 
приликом 
п р о ј е к -
т о в а њ а 
п р у г е 
о д л у ч е н о 
да станичне 
зграде буду 
грађене од 
чврстог матери-
јала, скромне и 
функционал-
не. Тако је 
и овде, 

на другој станици на прузи 
Београд - Ниш, изникла обич-
на, функционална спратна гра-
ђевина, са два приземна крила 
на левој и десној страни, без су-
вишних украса на фасади, како 
и доликује споредној станици. 
На почетку живота станице 
овде су се заустављали само 
обични, путнички возови. 

Већ 1885. године, уводе се 
„шетни возови“, посебни во-
зови намењени излетницима, 
који су саобраћали на релаци-
ји Београд - Раковица. Постоји 
податак да је, 1891. године, само 
радним даном саобраћало 4-5 
пари ових возова, а недељом и 
празницима још шест. Из исте 
године сачуван је податак да је, 
у летњим месецима, овим возо-
вима превезено 10.825 путника. 

Из тога се да закључити 
да су Топчидер и 

Кошутњак, још 
тада, били 

омиљена београдска излети-
шта. Осим излетника, ове во-
зове користили су и ђаци, рад-
ници и службеници, а у њима 
је важила посебна тарифа. 
Крајем XIX века постојали су и 
засебни излетнички возови за 
прославу Првог маја, а сабора-
ћали су на релацији Београд - 
Топчидер. 

Богата историја
Време је пролазило, дина-

стије су се смењивале, а наша, 
у зеленилу скривена станица 
наставила је да живи. Убрзо, 
1914. године, топчидерска ста-
ница је добила још један коло-
сек, чиме је повећана пропусна 
моћ пруге.

Када је почео Први светски 
рат, због свог стратешког по-
ложаја, а услед честих бомбар-
довања са друге стране Саве 

онемогућен је рад 
же лезн и ч-

ке ста-
нице 

„ Б е о -
град“, па 

је улогу главне 
станице делимично преузела 
топчидерска станица. Током 
жестоког бомбардовања 
Београда, 6. октобра 1915. 
године, бомбом је погођена и 
станица „Топчидер“. 

У склопу радова на рекон-
струкцији станице тридесе-
тих година 20. века изграђена 

је, уз саму станицу „Топчидер“ 
и дворска чекаоница - зграда 

која је данас у функцији ста-
ничне зграде, а у њеној непо-
средној близини налази се Га-
ража дворског воза.

Разлог за градњу дворске че-
каонице на овом месту лежи у 
чињеници да је 1929. године, 
изграђен Бели двор, резиден-
ција Карађорђевића. Станица 
„Топчидер“ добија на угледу - 
постаје „краљевска“ станица, 
па је примала угледне путни-
ке, краља, краљицу, званич-
нике и високе госте.

На своје последње путовање 
одавде је пошао и краљ Алек-
сандар 1934. године. Девет 
дана доцније, на ову станицу 
је приспео воз са његовим по-
смртним остацима. Одавде 
је и 1941. године у изгнан-
ство пошао и кнез Павле са 
породицом. 

Два пута срушена бомбама
Током Другог светског рата, 

станична зграда у Топчидеру је 
поново погођена и срушена. По 
завршетку рата, одустаје се од 
идеје да се станична зграда об-
нови, па улогу путничке зграде 
прузима некадашња дворска 
чекаоница. Ентеријер је изме-
њен и  прилагођен путничком 
саобраћају. Првобитна станич-
на зграда тако није очувана.

Међутим, станица „Топчи-
дер“ не губи на значају. Како 
је гаража дворског воза поста-
ла Гаража Специјалног воза, 
познатог као „Плави воз“, 
топчидерска станица постаје 
полазна и долазна станица за 
бројна путовања Јосипа Броза 
Тита. Овде су се у воз укрцава-

ли и Џими Картер, Чаушеску 
и Моамер Гадафи, као и други 
многобројни државници који 
су били гости Јосипа Броза.

Данас је станица полузабо-
рављена. Скривена у зеленилу, 
готово да је непозната Београ-
ђанима који посећују Топчидер. 
Нема више станичне гужве, 
излетника, радника, ђака, слу-
жбеника, краљевске породице, 
високих гостију, председника, 
свите. Само железничари и по-
који воз у пролазу и понеки ра-
дозналац и поштовалац исто-
рије Београда.

Парк - излетиште и музеј
Крајем деведесетих изврше-

ни су радови на фасади. При 
таваници, још су видљиви 
рељефи са грбом Краљевине 
Југославије - сећање на неке 
старе дане. Покрај улаза, сто-
ји први српски формацијски 
часовник из 1888. године. Још 
увек ради и показује тачно вре-
ме. Међу железничарима кола 
легенда да је овај часовник дар 
Драге Машин краљу Алексан-
дру Обреновићу.

Топчидер и Кошутњак су већ 
проглашени за просторну кул-
турно историјску целину III ка-
тегорије, те у склопу тога и ова 
станица ужива заштиту. Међу-
тим, њен значај је већи. Она с 
правом заслужује да буде пре-
творена у музејски железнички 
комплекс и на прави начин буде 
представљена јавности. Тако 
би ово здање било извучено из 
заборава, „умивено“ и предста-
вљено Београду, Србији и свету. 

ИВАНА ЈОВИЧИЋ ЋУРЧИЋ

Тито 
Према усменом предању 

које наши железничари и даље 
радо препричавају, Тито  је имао 

обичај да, кришом од свог обезбеђења, 
дође у станични бифе и попије коју са 

радницима. Уследио би брзи долазак 
обезбеђења и наводна Титова љутња. 

Познато је да су железничари 
„Топчидера“ и Гараже имали 

посебну одговорност, будући да 
су били одговорни за почетак и 

крај путовања председника 
Републике.

Ефекти
Стварањем музејско-туристичког комплекса у Топчидеру Београд би 

попут великог броја главних градова у свету добио технички музеј на 
отвореном. То би био  допринос не само културном развоју Београда 
и Србије, већ и туристичкој понуди, која би сигурно представљала 
атракцију за бројне посетиоце из иностранства, љубитеље железнице, 
децу и младе и многе друге.

Богатство туристичке понуде у Топчидеру, омиљеном излетишту 
недалеко од центра главног града, уз разноликост програма који 
би се овде могли организовати, свакако би омогућили да културни, 
туристички и финансијски ефекти једног оваквог пројекта буду брзо 
препознатљиви и остварени.

ПЛЕНИ ЛЕПОТОМ И ТАЈНОВИТОШЋУ

Дочек кнеза Павла по повратку из Енглеске у станици Топчидер

Након другог светског 
рата дворска чекаоница 

постала станица
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