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 Србија Воз и Жељезнице Републике 
Српске потписали уговор, којим су 
створени услови за успостављање 
редовног саобраћаја између
Мокре Горе и Вишеграда 

НАБАВКА ОСАМ ВИШЕСИСТЕМСКИХ ЛОКОМОТИВА
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ДО ВАЉЕВА -  У НОВЕМБРУ
МОДЕРНИЗАЦИЈА
ОБНОВА ДЕОНИЦЕ БАРСКЕ ПРУГЕ  РЕСНИК - 
ВРЕОЦИ ЗАВРШЕНА КВАЛИТЕТНО И У РОКУ

 Након завршетка радова до Ваљева, 
путовање барском пругом краће за сат 
времена  За обнову целе барске пруге 
потребно 220 милиона евра  Наставак 
радова након летње туристичке сезоне
 Вредност радова између Ресника и 
Ваљева 80 милиона долара, 
финансирање из руског кредита

КОНТЕЈНЕРИ И 
ПОЛУПРИКОЛИЦЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦОМ

ИТАЛИЈАНСКО - СРПСКА ИНИЦИЈАТИВА

 Генерални директор „Железница Србије“ 
ад Мирослав Стојчић, током Самита земаља 
Западног Балкана у Трсту 12. јула сусрео
се са директором Логистичког центра 
Порденоне Ђузепеом Бортолусијем.
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УВОДНИК
НЕНАД СТАНИСАВЉЕВИЋ, 

директор Медија центра „Железница Србије“ ад
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А САД ОЛОВКУ У РУКЕ -

ЦРТАМО ТОПОГРАФСКЕ 
МАПЕ ИНВЕСТИЦИЈА 

ПОТПИСАН 
УГОВОР О 
ПРИСТУПУ 
ИНФРАСТРУКТУРИ

КОНДУКТЕРИ СА 
МОБИЛНИМ 

ТЕРМИНАЛИМА

СРБИЈА ВОЗ

ИНТЕНЗИВНИ РАДОВИ
Четири месеца након почетка, радови на 

реконструкцији деонице Распутница Г - 
Раковица - Ресник интензивно се одвијају. 
Реч је о деоници дугој седам и по 
километара, која се први пут реконструише 
након три деценије. Вредност посла је 23,7 
милиона евра, обезбеђених из кредита 
Европске банке за обнову и развој. Рок за 
завршетак посла је 351 дан, а радове 
изводи кинеска компанија China Civil 

Engineering Construction Corporation.
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МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРУГЕ
РАСПУТНИЦА Г - РАКОВИЦА - РЕСНИК

ФОТО ВЕСТ
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УВОДНИК
НЕНАД  СТАНИСАВЉЕВИЋ 
директор Медија центра „Железница Србије“ ад

Реконструкција више стотина километара пруга која 
је у току, активности које су уговорене или планиране, 
изградња нових железничких траса, скоро педесетак 
нових железничких композицији и најављена набавка 
нових локомотива, развојни су пројекти на железници 
какви се деценијама у назад не памте у Србији. Желе-
зница је на тај начин постала највеће градилиште!

Свакодневно велики број иностраних и домаћих 
инвеститора и компанија које тражи учешће у овим 
пројектима, све чешће спремни и да обезбеде изворе 
финансирања, само да би на отвореном тржишту обез-
бедили своје нове пословне активности. 

Али, они који на железници немају баш кратко се-
ћање, знају да први кораци у свеобухватној модерни-
зацији српских железница,  започети пре неколико го-
дина, нимало нису били лаки, ни једноставни. Српске 
железнице велики инвестициони циклус дочекале су 
потпуно неспремне, па су приоритети тада одређи-
вани не према стварним потребама, већ према – ра-
сположивој документацији. Новац на располагању, 
извођачи спремни, а само железница и железничари 
без икаквих папира да пројекти и започну. Многи тада 
нису препознали шта доноси нови дан!

Данас смо на новој, сличној прекретници и на осно-
ву претходних искустава, нове пословне изазове мора-
мо дочекати што спремнији!  До сада смо на српским 
железницама имали пласман иностраних кредитних 
средстава, па стране извођаче радова, а нови дан врло 
брзо нам може донети и иностране инвестиције у наше 
пруге, возове, станице или друге пратеће објекте.

Да би инвестиције дочекали спремни, неопходно 
је да урадимо топографску мапу нашег стања и мо-
гућности, која би милиметарски тачно и прецизно мо-
гла да заинтересује потенцијалне инвеститоре, упо-
зна их са оним шта им се нуди и шта они тиме могу да 
добију. Са друге стране, то је и наша велика обавеза 
као нови замајац за свеобухватан развој српских же-
лезница. То је, једноставно, неминовност новог доба 
и морамо га спремно дочекати.   

Ма колико то можда данас некима далеко или не-
реално изгледало, ма колико то неки неће или не могу 
да разумеју, ми једноставно немамо право да поново 
понављамо грешке из прошлости! 

Законске могућности за тако нешто већ одавно по-
стоје, инострани (али и домаћи) инвеститори се (што 
званично, много више незванично) „врте“ око же-
лезнице и железничких објеката, опипавају терен, и 
само је питање дана када ће нови капитал кренути ка 
српским железницама.

Јавно-приватно партнерство, концесије или директ-
не инвестиције само су различити појавни облици пла-
смана иностраног, али и домаћег капитала у српске же-
лезнице. Не само пословна неминовност, већ и наша 
нужност са становишта даљег развоја и свеобухватног 
напретка целокупног железничког сектора.

У таквој ситуацији, запитајмо се сви, колико смо заи-
ста спремни за такав нови пословни изазов. И, уколико 

нам се појави инвеститор и пожели да инвестира у срп-
ске железнице, да ли уопште и знамо шта му можемо 
понудити и шта је нама потребно, њену исплативо, а 
обострано корисно. А, све нас на железници обично 
такви пословни обрти изненаде, и на крају увек неко 
други мора да нам расцртава шта чинити. 

А, наше могућности су заиста велике, у свакој од 
компанија железничког сектора. Почев од појединих 
мање искоришћених пруга и станица „Инфраструкту-
ре“, преко транспортних капацитета „Србија Карга“ и 
„Србија Воза“, па све до пратећих железничких објека-
та којима газдују „Железнице Србије“ ад (попут лока-
ла, угоститељских објеката и хотела, преко магацина и 
амбуланти, па све до фудбалских стадиона). Као што 
је „Србија Карго“ направио пословни аранжман са ни-
шком МИН „Локомотивом“, незамислив за наше желе-
зничке прилике до само пар година, на сличан начин 
и са још напреднијим пословним идејама ускоро неко 
може и нама да се обрати.

Могућности одређених наших зависних друшта-
ва такође нису занемарљиве. Одавно се за станичну 
зграду у Прокопу тражи озбиљан инвеститор, зашто и 
у Макишу контејнерски терминал ЖИТ не би решавао у 
јавно-приватном партнерству или Завод неке нерента-
билне амбуланте активирао уз приватну иницијативу. 

И најзад, железница има пуно право, обавезу, па и 
одговорност, да на своју мапу уцрта и најзначајнији 
део српске железничке привреде, ангажоване за по-
требе овог саобраћајног система. Разједињени и ин-
дивидуални, ма како велике и успешне те компаније 
биле, много ће лакше до иностраних партнера стићи уз 
помоћ и посредством железничког сектора.

Замислите само каква ће то инвестициона топограф-
ска мапа и водич за пласман капитала у српске желе-
знице бити.

Сигурно је да велики део железничке имовине ин-
тересантан инвеститорима, али уколико први искора-
чимо, преговарачка и пословна предност биће нам 
много боља.

И зато, не чекајмо да нам ситуација гради активно-
сти, градимо ситуацију нашим деловањем. 

Исцртајмо наше мапе за иностране инвеститоре, 
тако да им што боље и успешније представимо шта 
нудимо и који су њихови пословни бенефити, а да ис-
товремено одбранимо наше пословне интересе и про-
мовишемо пројекте који су за нас најкориснији.

И, уколико у сваком сегменту железнице добро 
размислимо и нацртамо своју пословну мапу, као 
део заједничке слагалице, сигурно је да ће то бити 
пројекат који ће бити интересантан и значајан мно-
гима у Европи и свету. Само не смемо опет да седи-
мо, чекамо и да нас нови пословни изазови поново 
изненаде.

Ми смо нашу топографску мапу железничких инве-
стиција већ увелико почели да цртамо, до у детаље! 
Да не буде после - нико није рекао!  А ви од сутра – 
оловку у руке!

А САД  ОЛОВКУ У РУКЕ -

4
милијарде евра 
износе укупна 
улагања у железницу, 
рачунајући и пројекат 
Београд-Будимпешта

Потписивање уговора са Европском 
инвестиционом банком о финансирању радова 
на прузи Ниш – Димитровград очекује се ускоро.
Реч је о последњој деоници преосталој за 
електрификацију на Коридору 10, а разговара 
се и о изградњи железничке обилазнице око 
Ниша.

УСКОРО НИШ-ДИМИТРОВГРАД

И
ЗЈ

АВ
А 

БР
ОЈ

А

Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
издало је 18. јула грађевинску 
дозволу за извођење радова у 
оквиру прве фазе модерниза-
ције пруге Стара Пазова – Нови 
Сад, првој деоници брзе пруге 

Београд Будимпешта. 
Дозвола се односи на изградњу 
вијадукта и тунела на овој 40,4 
километара дугој прузи. Финан-
сирање је из руског кредита, а 
вредност радова 337,6 милиона 
долара.

ДОЗВОЛА ЗА БРЗУ ПРУГУ

Тони Верхеијен 
ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ
СВЕТСКЕ БАНКЕ У БЕОГРАДУ

„Србија Карго“ 
може да буде 
озбиљан играч 
на регионаслном 
тржишту

Урађено
Током радова између Ресника и Вреоца, који су започели 7. јула 

прошле године, према пројекту Саобраћајног института ЦИП, између 
Ресника и Беле Реке на отвореној прузи урађен је горњи строј, а између 
Барајева и Вреоца горњи и доњи строј, док су у у станицама Бела Река, 
Барајево, Велики Борак, Степојевац и Вреоци реконструисани су станич-
ни колосеци и замењене 33 скретнице. Санирана су и два тунела, десет 
косина, пет пропуста и шест мостова. 

Грађевински је реконструисано девет путних прелаза, а на 12 је угра-
ђена нова сигнално-сигурносна опрема. Контактна мрежа замењена је 
дуж целе трасе, а у станицама је обновљено осветљење, постављене 
стубне трафостанице и урађени грађевински радови на зградама елек-
тровучних станица у Барајеву и Степојевцу. 

Паралелно са извођењем радова од Ресника до Вреоца, интензивно 
се радило и од Вреоца до Ваљева, у станицама Лазаревац, Лајковац, 
Словац, Дивци и Ваљево. 

Друга фаза  
У наредном периоду очекује 

се завршетак грађевинских ра-
дова на отвореној прузи укуп-
не дужине 15.500 м, санација 
и реконструкција 11 мостова, 7 
пропуста, 3 локације хидротех-
ничких радова са регулацијом 
корита и 6 путних прелаза. 

Планирани су и радови 
на електровучним подста-
ницама у Словцу и Ваљеву, 
замена сигнално- сигурносне  
опреме и уређаја на 12 пут-
них прелаза, а према дина-
мичком плану у преосталим 
станицама и на прузи биће 
замењена сигнално-сигурно-
сна и телеграфско-телефон-
ска опрема и уређаји.

Три воза за Бар
Од 15. јула путници из Србије могу да путују за Бар, преко Ваљева, са 

три међународна воза.
Дневни воз „Тара“, који из станице Београд полази у 9:10 сати, а из 

станице Бар у 7:10 сати, имаће у свом саставу само кола са седиштима.
Вечерњи воз „Ловћен“ полази из станице Београд у 21:10 сати, а 

из станице Бар у 19:00 сати, има у свом саставу кола са седиштима, 
спаваћа и кушет кола, као и Салон кола и кола за превоз праћених 
аутомобила;

Сезонски воз“Панонија“ полази из станице Суботица у 18:37 сати, а из 
станице Бар у 16:50 сати. Овај воз у свом саставу има кола са седишти-
ма, спаваћа и кушет кола, као и кола за превоз праћених аутомобила.

ОБНОВА ДЕОНИЦЕ БАРСКЕ ПРУГЕ  РЕСНИК - ВРЕОЦИ ЗАВРШЕНА КВАЛИТЕТНО И У РОКУ

пред“, истакла је она. Михајло-
вићева је подсетила да укупна 
улагања у железницу износе 
око четири милијарде евра, ра-
чунајући и пројекат Београд-
-Будимпешта.

Стратешки циљ обнова 
целе барске пруге

Александар Чепурин, амба-
садор Руске Федерације у Ср-
бији, захвалио је потпредсед-
ници Михајловић на пажњи 
коју посвећује пројектима на 
железници, као и српским 

инжењерима који су ради-
ли на реконструкцији пруге 
заједно са компанијом „РЖД 
интернешенел”. Он је изразио 
очекивање да ће се успешна 
сарадња на железничким про-
јектима наставити, и додао да 
су поред транспорта, за даљи 
развој односа Русије и Србије 
важни развој енергетске ин-
фраструктуре, као и изградња 
индустријског парка, у шта би 
могле да се укључе и „Руске 
железнице“.

Бранислав Мићуновић, ам-

басадор Црне Горе у Србији, 
рекао је да ће барска пруга, са 
завршеном реконструкцијом 
и модернизацијом која се оче-
кује у наредном периоду, бити 
у служби бржег транспорта 
робе и путника, додајући да је 
у Црној Гори реконструисано 
46 одсто те саобраћајнице.

Душан Гарибовић, в. д. ге-
нералног директора „Инфра-
структуре железнице Србије“, 
рекао је да је прва фаза рекон-
струкције Ресник-Ваљево још 
један пројекат који су српске 
и руске железнице реализо-
вале заједно у року, као што је 
био случај и са три „северне“ и 
три „јужне“ деонице на желе-
зничком Коридору 10 и прузи 
Београд-Панчево. „Ових дана 
почињу радови на тунелу и 
вијадукту код Чортановаца, а 
до краја године очекујемо да 
почну радови и на отвореној 
прузи на деоници Стара Па-
зова-Нови Сад“, рекао је Гари-
бовић.

Возом брже пола сата 
Обновом пруге од Ресника 

до Вреоца, у дужини од 35 ки-
лометара, завршена је прва 
фаза реконструкције пруге 

Данас је важан дан јер је 
после 40 година реха-
билитован и модерни-

зован један део барске пруге. 
Овај посао је урађен у року 
и квалитетно, као што увек 
радимо са „Руским железни-
цама“, а кроз пројекте се нај-
боље види каква је сарадња 
две државе”, рекла је потпред-
седница Владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, проф. др Зо-
рана Михајловић, 17. јула, на 
свечаности на Главној желе-
зничкој станици Београд, којој 
су присуствовали и амбасадо-
ри Русије и Црне Горе, Алек-
сандар Чепурин и Бранислав 
Мићуновић, као и представ-
ници српских железничких 
компанија.

Она је истакла да очекује да 
друга фаза реконструкције 
барске пруге од Вреоца до Ва-
љева такође буде завршена у 
року, у новембру ове године. 
Тиме ће путовање овом деони-
цом бити скраћено са два сата 
и 10 минута на сат и 15 минута.

„Један од стратешких циље-
ва је да барску пругу врати-
мо на пројектоване брзине, а 
процена је да је за реконструк-
цију преосталих деоница 
вредност инвестиције око 220 
милиона евра. На томе ћемо 
радити у наредном периоду, о 
томе се већ воде одређени раз-
говори, а од јесени очекујем и 
конкретније информације о 
томе”, рекла је Михајловиће-
ва. Она је додала да је барска 
пруга значајна због повећања 
транспорта путника и робе Ко-
ридором 10 и 11, као и да је реч 
о саобраћајници важној за чи-
тав регион.

„Будите сигурни да нећемо 
стати кад је реч о модерни-
зацији железнице. Модерна 
железница је важна за развој 
Србије,а када покажемо да 
имамо снаге, добре инжење-
ре, да користимо модерне тех-
нологије и кад имамо партне-

ре од којих можемо да учимо, 
онда можемо да кажемо да је 
Србија направила корак на-

Ресник-Ваљево, дужине 77,6 
километара, пројекта вред-
ног 80 милиона долара, који 
се реализује из кредита Руске 
Федерације за модернизацију 
српске железнице. Завршет-
ком прве фазе од Ресника до 
Вреоца време путовања пут-
ничких возова за Бар скраћено 

је за пола сата, а брзина возова 
је и до сто километара на сат. 

Друга фаза радова према 
Ваљеву почеће након летње 
туристичке сезоне, а заврше-
так реконструкције комплетне 
деонице Ресник-Ваљево пла-
ниран је за половину новембра 
2017. 

У НОВЕМБРУ 
МОДЕРНИЗАЦИЈА ДО ВАЉЕВА 

Гости приликом обиласка
железничке станице Београд

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРАЂЕНОГ: Мансурбек Султанов

Уз модерну железницу и кваслитетно особље

ЦРТАМО ТОПОГРАФСКЕ МАПЕ ИНВЕСТИЦИЈА
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„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД ПОЧИЊУ 
ПРОЦЕНУ  ФЕР ВРЕДНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНИЧКИХ НЕКРЕТНИНА

„Железнице Србије“ ад  започеле су 
активности на процени фер вредно-
сти својих некретнина. Ових дана 
требало би да се након спроведених 
тендерских процедура изабере нај-
повољнија понуда, а проценом фер 
вредности на дан 31. децембар 2016. 
године обухваћено је укупно 286 же-
лезничких објеката широм Србије.
Рок за реализацију читавог посла 
је 60 дана од закључења уговора, а 
осим саме процене вредности овла-
шћени судски вештаци, који ће у свом 
раду обавезно ангажовати експерте 
из економске и грађевинске области, 
треба и да дефинишу право власни-
штва над објектима, али и детаљно 
сагледају у каквом су стању.

Међу објектима за које ће се радити 
процена фер вредности су пословни 
простори, магацини, гараже, амбу-
ланте, локали и угоститељски објекти.
Свакако међу најатрактивнијим 
објектима су железнички хотели у 
Врањској Бањи и у Бањи Ковиљачи, а 
занимљиво је да се на списку налазе 
и објекти које користе и неки спорт-
ски клубови, као што су фудбалски 
клубови „Локомотива“ Београд и 
„Банат“ Зрењанин или ФСД „Локомо-
тива“ Лапово.
Објекти се налазе широм Србије, а 
највише их је у Београду, Нишу, Но-
вом Саду, Суботици, Зајечару, Бору, 
Шиду, Руми, Крагујевцу, Краљеву, 
Врњачкој Бањи, Зрењанину, Пожеги, 
Ужицу, Сомбору, Димитровграду и 
другим местима.
На основу процењене фер вредности 
ових некретнина, „Железнице Срби-
је“ ад ће приступити њиховој продаји 
или предузимати друге активности, 
са циљем обезбеђивања финансиј-
ских средстава за решавање истори-
сјких дугова српских железница, што 
је и један од основних реформских 
циљева ове компаније.

На списку 286 објеката

• Међу некретнинама српских 
железница пословни простори, 
локали, магацини, гараже, 
амбуланте, угоститељски објекти
• Активност у функцији 
решавања историјских дугова, 
као реформског задатка ове 
компаније

ИТАЛИЈАНСКО - СРПСКА ИНИЦИЈАТИВА

САРАДЊА „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ И СЛОВЕНАЧКЕ ОПШТИНЕ ГРОСУПЉА

Пројекат модернизације 
регионалне железнич-
ке везе између Љубља-

не и Новог Места и Кочевја, где 
је планирана електрификаци-
ја, био је само једна од тема раз-
говора делегације „Железница 
Србије“, на челу са генералним 
директором и председником 
Скупштине, Мирославом 
Стојчићем и Зораном Анђел-
ковићем, приликом недавне 
посете словеначкој општини 
Гросупља.

У разговорима са градона-
челником Гросупља др Пе-
тром Верличем, учествовали 
су и генерални директор Сао-
браћајног института ЦИП Ми-
лутин Игњатовић и његов по-
моћник Милан Савовић, као и 
помоћник генералног дирек-
тора Словеначких железница 

Миха Бутар.
Градоначелник је искористио 

прилику да гостима укратко 
представи Општину Гросупље 
и њене ресурсе. На почетку из-
лагања Верлич је изнео неко-
лико основних статистичких 
података о општини. Затим је 
уследило представљање кул-

турног наслеђа, привредних 
потенцијала, туристичких ма-
нифестација, и природних зна-
менитости. Представљено је и 
неколико успешно реализова-
них пројеката  који данас пред-
стављају пример добре праксе, 
укључујући и пројекте који ће 
се реализовати у будућности. 

Хотел „Железничар” Врањска Бања

Вила „Драга” Бања Ковиљача

САРАДЊА СРБИЈЕ И КИНЕ

ДОПРИНОС РАЗВОЈУ
РЕГИОНА

Потпредседница Владе 
и министарка грађе-
винарства, саобраћаја 

и инфраструктуре, проф. др 
Зорана Михајловић, разгова-
рала је 27. јула с амбасадором 
Кине у Србији Ли Манчангом 
о будућим активностима Цен-
тра за сарадњу у области са-
обраћаја и инфраструктуре, 
формираног у оквиру механи-
зма сарадње Кине и 16 земаља 
централне и источне Европе.

„Верујем да је важна улога 
Србије у будућем раду Центра 
за сарадњу у области саобраћа-
ја и инфраструктуре са Кином, 
са седиштем у Београду, у томе 
да допринесе бољем усклађи-
вању планова за развој саобра-
ћајне мреже и да помогнемо да 
се боље повежу национални, 
регионални и европски про-
јекти са иницијативом „Један 
појас, један пут““, рекла је Ми-
хајловићева, и истакла да захва-
љујући сарадњи са Кином, Ср-

бија постаје центар за улагање у 
овом делу Европе. 

„Имамо велико искуство 
у реализацији пројеката од 
европског и регионалног зна-
чаја, а истовремено смо један 
од највећих партнера Кине у 
механизму сарадње са 16 зе-
маља централне и источне 
Европe и то искуство желимо 
да искористимо како би се чи-
тав регион брже развијао“, ре-
кла је потпредседница Владе.

„Сматрамо да управо у окви-
ру овог центра можемо да 
разговарамо о усклађивању 
приоритета и да осигурамо 
да се у развоју саобраћаја и 
инфраструктуре прате једин-
ствени стандарди, усклађени 
са стандардима ЕУ, како бисмо 
имали бржи транспорт робе и 
бољу повезаност”, објаснила је 
Михајловићева, и додала да је 
стандардизација услов повези-
вања европске и азијске у евро-
азијску транспортну мрежу.

СВЕТСКА БАНКА

ЧЕСТИТКЕ ЗА РЕФОРМЕ
Потпредседница Владе 

Србије, проф. др Зора-
на Михајловић, састала 

се 17. јула са новом директорком 
Светске банке за Западни Бал-
кан, Европу и Централну Азију 
Линдом ван Гелдер, како би јој 
представила пројекте у друм-
ском и железничком саобраћају, 
као и у области грађевинарства, 
које та банка у Србији подржава. 

Потпредседница Михајловић 
је рекла да су приоритети Ми-
нистарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, 
на чијем је челу, убрзање ин-
фраструктурног развоја, завр-
шетак друмског Коридора 10, те 
наставак модернизације и ре-

хабилитације српских пруга, у 
чему учествује и Светска банка.

„Тим који водим успео је да 
покрене процес промена у срп-
ским железницама, постигли 
смо добре резултате, а сада 
идемо даље. Циљ нам је да упо-
редо инвестирамо у ту област и 
наставимо да спроводимо по-
требне реформе”, рекла је Ми-
хајловићева новој регионалној 
директорки, која је на позицији 
наследила Елен Голдстин.

Линда ван Гелдер је чести-
тала потпредседници Владе 
на спроведеним реформама, 
али и на напретку који је Срби-
ја остварила на Дуинг бизнис 
листи откако је за ту област 

оформљена посебна 
радна група на чијем је 

челу Михајловићева.
„Честитам вам на 

труду, енергији и ре-
зултатима. Очеку-

јем да ћемо наста-
вити успешну 

сарадњу”, ре-
кла је Ван Гел-
дерова Михај-
ловићевој.

ОДРЖАН 4. САМИТ ЛИДЕРА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

На 4. Самиту лидера За-
падног Балкана, који је 
12. јула одржан у Трсту, 

потписан је Уговор о транс-
портној заједници Западног 
Балкана, а разговарано је о фи-
нансирању пројеката вредних 
око 300 милиона евра.

На Самиту је, поред пред-
седника и премијера држава 
региона и земаља Европске 
Уније, учествовао и велики 
број европских званичника, 
а по први пут били су присут-
ни и представници највећих 
међународних финансијских 

институција, укључујући 
Европску инвестициону банку, 
Европску банку за обнову и ра-
звој и Светску банку. 

Србију су на Самиту предста-
вљали  председник Алексан-
дар Вучић, премијерка Ана Бр-
набић, потпредседница Владе 
проф.др Зорана Михајловић 
и други представници Владе 
Србије. 

У саставу привредне деле-
гације Србије, која је поводом 
самита боравила у Трсту, нала-
зили су се и генерални дирек-
тор и председник Скупштине 

„Железница Србије“ ад Миро-
слав Стојчић  и Зоран Анђел-
ковић.

Према речима потпредсед-
нице српске Владе и министар-
ке грађевинарства, саобраћа-
ја и инфраструктуре Зоране 
Михајловић, на самиту је, по-
ред осталог, разговарано је и 
о модернизацији пруге Ниш-
-Димитровград, укључујући и 
електрификацију и изградњу 
обилазне пруге око Ниша.

Потпредседница Михајло-
вић сусрела се у Трсту и са ми-
нистрима саобраћаја Запад-

ТРАНСПОРТНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ПОТПИСАН УГОВОР О

 Разговарано о модернизацији и електрификацији пруге
Ниш – Димитровград и изградњи обилазне пруге око Ниша
 Инвестиције у  инфраструктуру,  јединствено транспортно 
тржиште и повезивање у региону циљеви транспортне заједнице

ног Балкана. Михајловићева 
је том приликом рекла да је 
циљ потписивања Уговора о 
транспортној заједници За-
падног Балкана да све земље 
региона постану јединствено 
транспортно тржиште. „Кон-
кретни задаци које ћемо 
решавати на основу овог 
уговора тичу се уклањања 
физичких баријера, дакле, 
тамо где нема инфраструкту-
ре, али подједнако важно, да 
роба на границама не стоји 
по неколико сати јер ми же-
лимо да што више транзит-
ног саобраћаја иде преко Ср-
бије”, рекла је Михајловићева, 
и додала:

„Зато је потребно развијати 
инфраструктуру и повези-
вати се са регионом. Заједно 
морамо размислити и како да 
имплементирамо законе ЕУ у 
овој области и да постанемо 
конкурентно транспортно 
тржиште“.

Она је истакла да је Уговор 
о транспортној заједници ве-
лика прилика за све земље 
потписнице и могућност да 
се унапреде инвестиције у са-
обраћајну инфраструктуру и 
направи јединствено тржи-
ште, али и донесе већи степен 
безбедности у саобраћају, те 
да је Србија томе веома посве-
ћена.

МИЛИОНА ЕВРА ЈЕ 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА 

О КОЈИМА ЈЕ 
РАЗГОВАРАНО

300

ЗНАЧАЈНА УЛОГА СРБИЈЕ
Потпредседница Владе Србије и министарка 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. 
др Зорана Михајловић састала се 12.јула у Трсту са 
европском комесарком за транспорт Виолетом Булц.

Михајловићева и Булцова су разговарале о Уговору 
о транспортној заједници За-
падног Балкана, али и свим 
инфрастуктурним пројек-
тима на којима заједно 
раде Србија и ЕУ.

Булцова је након састанка 
посебно нагласила улогу 
Србије у формирању 
Транспортне зајед-
нице и свему што је 
урадила да би овај 
документ коначно 
био потписан.

„Ово је заиста 
значајан тренутак. 
Транспортна зајед-
ница је формални 
оквир у којем земље 
Западног Балкана 
сада у потпуности 

могу да се посвете примени заједничких стандарада, 
законским оквирима, заједничким пројектима и да 
користе финансијске механизме ЕУ. Србија је веома 

добар пример, а први пројекат који ћемо 
након потписивања овог уговора 

финансирати за железнички Кори-
дор 10 је управо у Србији“, рекла је 
Булцова.

„За Србију је тај уговор од огро-
мног значаја, јер је то могућност 

да створимо јединствено 
транспортно тржиште, да 

се Србија и све земље 
западног Балкана 
развијају“, рекла је 
Михајловићева.

Потпредседница Вла-
де је навела да је ово 
за њу и порука ЕУ да 
им је западни Балкан 

важан, али и доказ за 
балканске земље да могу да 
раде заједно, да се повезују 
и отклоне све физичке и 
нефизичке баријере.

Честитам вам на 
труду, енергији 
и резултатима. 
Очекујем да ћемо 
наставити успешну 
сарадњу 
Линда ван Гелдер

Честитке

Михајловићева са министрима
западног Балкана

ПОВЕЗАТИ РЕГИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ СА ИНИЦИЈАТИВОМ
  „ЈЕДАН ПОЈАС, ЈЕДАН ПУТ“: Ли Манчанг и Михајловићева
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МОГУЋНОСТ ЗА ЈЕДИНСТВЕНО ТРАНСПОРТНО 
ТРЖИШТЕ: Михајловићева и Булцова

Ге н е р а л н и 
д и р е к т о р 
„Железница 

Србије“ ад Ми-
рослав Стој-
чић, током Са-
мита земаља 
Западног Бал-
кана у Трсту 12. јула 
сусрео се са дирек-
тором Логистичког 
центра Порденоне  
Ђузепеом Бортолусијем.

Састанак је одржан у седи-
шту Агенције за предузетни-
штво АИОМ из Трста, која је 
помогла организацију овог 
догађаја.

Том приликом генерални ди-
ректор Мирослав Стојчић, који 
је у Трсту боравио као члан 
српске делегације на Самиту 
земаља Западног Балкана, са-
стао се и са представницима  
региона Фриули-Венезиа-Гиу-
лиа и Венето, затим Италијан-

ске железничке мреже, као и 
са консултантима  за саобраћај 
и експертима АИОМ. 

Стојчићу су представници 
италијанске делегације пред-
ставили сврху и циљеве Кон-
зорцијума Коридор Италија 
- Србија, чији је председник 
и оснивач у име  Логистич-
ког центра Порденоне Ђузепе 
Бортолуси.

Посебна пажња посвећена  је 
комерцијалним и еколошким 
аспектима, са циљем обезбеђе-
ња редовне железничке линије 

за превоз полупри-
колица и контејнера 
између Порденонеа 

(као чвориште 
за северо-исток 
Италије) и Ср-
бије, чиме се 
значајан део 

постојец́ег камион-
ског саобрац́аја пре-
усмерава на желе-
зницу.

Такође је разговарано и о 
могуц́ностима финансирања 
кроз проналажење релевант-
них европских пројеката, како 
би се обезбедила подршка за 
покретање ове иницијативе.

Постигнут је договор да се 
следећи састанак организује 
у септембру у Љубљани,  уз 
присуство словеначких и хр-
ватских представника, који 
су заинтересовани за реали-
зацију једне овакве иниција-
тиве.

Делегација српских зелезница у Словенији

ТЕМА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРОЈЕКТИ
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Четири БГ воза, две ли-
није метроа, два нова 
тунела и два моста 

основа су саобраћајног Мастер 
плана развоја путне инфра-
структуре у Београду, који је 
почетком јула представљен у 
Скупштини града.

План се односи на развој 
градског саобраћаја до 2033. 
године, а може се поделити 
на три нивоа - развој БГ воза, 
изградњу метроа и улагање у 
путну инфраструктуру.

-БГ Воз тренутно има једну 
линију, од Батајнице до Ву-
ковог споменика, и даље до 
Овче. Идеја је да се тој посто-
јећој линији „БГ Воза“ дода-
ју још три. Тренутно се ради 
реконструкција пруге за нову 
линију, од Вуковог спомени-
ка до Ресника, и она би могла 
бити отворена за саобраћај 
већ следеће године. Трећа ли-
нија повезала би Аеродром 
„Никола Тесла“ и Сурчин са 
Новим Београдом, али ће та 
линија морати да сачека за-
вршетак концесије аеродро-
ма, како би компанија која је 
добије могла да са Градом до-
говори позицију железничке 
станице на аеродрому. И нај-
зад, чатврта линија „БГ Воза“ 
кроз тунел Макиш – Раковица 
повезала би Макишко поље и 

Карабурму, - рекао је градо-
начелник Београда Синиша 
Мали, представљајући овај 
значајан саобраћајни доку-
мент за главни град у наредних 
деценију и по. 

Линија од Вуковог спомени-
ка до Ресника могла би бити 
отворена за саобраћај већ сре-
дином наредне године. Кључ-
на за развој БГ Воза је 2021. го-
дина, када би Београд требало 
да добије железничке линије 
Аеродром - Нови Београд и Ма-
киш - Карабурма, а од развоја 
градске железнице највећу ко-
рист имаће суграђани који ће 
возовима брзо моћи да стигну 
до центра града. 

Други правац развоја је бео-
градски метро који би се, по ак-
туелном плану, протезао у две 
линије - прва (22 километра) би 
ишла од Макишког поља преко 
центра Београда до Миријева, 
док би друга (19,8 километара) 
повезивала Земун и Устанич-
ку улицу, преко Старог града 

и Црвеног крста. Са земунске 
стране она не би завршавала 
код Улице Александра Дубче-
ка, већ би наставила даље кроз 
Горњи и Нови град.

-Комбинација метроа са БГ 
возом, али и са обновљеним 
трамвајским системом даће 
интегрисан шински сyстем 
саобраћаја и боље резултате 
са мање улагања. Разговара-
мо и о потенцијалној трећој 
линији метроа, али овим пла-
ном дефинисане су две сигур-
не. Метро би могао да почне 
да се гради крајем 2019, тј. 
почетком 2020. године - рекао 
је градоначелник Београда Си-
ниша Мали.

Он је нагласио да је трећи 
правац развоја саобраћаја ула-
гање у путну инфраструктуру, 
чиме подразумева завршетак 
обилазнице око Београда од 
Остружнице до Бубањ потока, 
али и два моста и два тунела, 
међу којима је приоритет нови 
Савски мост.

ПЛАН РАЗВОЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ БЕОГРАДА

 Финансирање из дела зајма Европске банке за обнову и 
развој  Тендерски поступак двостепени, рок за понуде у првој 
фази 10. август  Критеријуми за понуђаче изузетно строги

УЛАГАЊЕ 306 МИЛИОНА ЕВРА
Процена је да би за пројекат продужења линија БГ Воза требало 

уложити више од 306 милиона евра до 2021. године, а од тога 145 
милиона само за возни парк. Ипак, стратегија је јасно показала да би 
град требало да улаже у систем јавног градског превоза, а посебно у 
напређење система приградске железнице.

ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА
БГ ВОЗ - ОКОСНИЦА
 Поред једне постојеће, планиране још три нове линије градске 
железнице  Вуков споменик - Ресник већ следеће, а линије 
Аеродром - Нови Београд и Макиш - Карабурма 2021. године
 Предвиђена и изградња метроа и развој путне инфраструктуре

Од новог савског моста кре-
таће тунел испод центра града 
који ће Савски амфитеатар по-
везивати са Булеваром деспо-
та Стефана, а почетак радова 
најављује се за 2019. годину. 
Два кључна пројекта су и мост 
преко Аде Хује и тунел кроз 
Топчидер, за које се увек траже 
решења.

Саветник при израдњи овог 

плана била је компанија WSP 
из Лондона. На саобраћајном 
мастер плану радило се годину 
и по дана, а потпројекти који су 
претходили подразумевали су 
бројање путника, оптимиза-
цију градских и приградских 
линија јавног превоза, као и 
анализу раста броја станов-
ништва у појединим деловима 
града.

СРБИЈА КАРГО: ЗАПОЧЕТА ПРОЦЕДУРА НАБАВКЕ 8 НОВИХ ВИШЕСИСТЕМСКИХ ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВА

НАБАВКА ОСАМ ВИШЕСИСТЕМСКИХ ЛОКОМОТИВА
Србија Карго"  је започео 

процедуру набавке 8 
нових вишесистемских 

електро локомотива. Позив за 
подношење понуда расписан 
је након објављивања Општег 
обавештења о набавци за овај 
пројекат, које је објављено на 
сајту Европске банке за обнову 
и развој. 

Предмет набавке је 8 тро-
системских електро локомо-
тива за вучу теретних возова, 
са обуком кадрова за њихово 
коришћење и одржавање, уз 
испоруку специјалних алата,  
пробница и резервних делова. 

Финансирање је обезбеђено 
из дела зајма Европске банке за 
обнову и развој, раније намење-
ног „Железницама Србије“. 

Понуђачи морају да испуне 
следеће критеријуме, који су 
изузетно строги: просечни го-
дишњи обрт у улози главног ис-
поручиоца  у току последњих 5 
година, који је еквивалентан из-
носу од 80 милиона евра; иску-

ство у улози главног Испоручи-
оца, у најмање 3 уговора у току 
последњих 5 година: потврду 
којом се потврђује да Понуђач 
у целости испуњава услове у 
погледу искуства, стручности 
кадрова, опреме и алата за про-
изводњу вишесистемских елек-
тричних локомотива; изјаву ко-
јом се потврђује да је понуђени 
тип вишесистемских електрич-

них локомотива серијски прои-
звод као и важеће уверење да за 
Систем управљања квалитетом 
QМС, у складу са ИСО 9001 или 
слично уверење.

Реч је о двостепеном  тендер-
ском поступку. У првој фази, 
понуђачи достављају само тех-
ничке понуде без навођења цена 
у складу са спецификацијама. 
Рок за подношење понуда у првој 

фази је најкасније до 10. августа. 
Понуде са ценом доставља-

ће се у другој фази,  о чему ће 
Наручилац писмено обавести-
ти све понуђаче који подносе 
техничке понуде, утврђујући 
и рокове за њихово подноше-
ње. Само фирме и фирме које 
наступају као јоинт вентуре 
(заједничко улагање капита-
ла) које су поднеле техничку 
понуду  биће позване да подне-
су понуду у другој фази.  Уз све 
понуде неопходно је да учесни-
ци на тендеру поднесу и гаран-
цију у износу од милион евра. 

 ЈАСМИНА ДИШОВИЋ
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Позната британска бонитетна кућа 
COMPANYWALL BUSINESS, са пред-
ставништвом у Београду, оценила је 
пословање железничке компаније 
„Инфраструктура железнице Србије“  
веома високом оценом А+.
Од оснивања предузећа 10. августа 
2015. године, па до данас, на основу 
22 показатеља, финансијских извешта-
ја, података из Завода за статистику и 
осталих државних тела, израчуната је 
ова бонитетна оцена и додељен серти-
фикат, као знак стабилног пословања. 
Свим комитентима ове компаније, 
садашњим и будућим, ово признање 
треба да буде показатељ да са „Ин-
фраструктуром железница Србије“ 
могу остварити успешну и квалитетну 
сарадњу.

Висок бонитет „А+“

Делегација Европске 
комисије у Србији 
објавила је претход-

но обавештење за изградњу 
интермодалног терминала у 
Батајници, а како је наведено, 
тендер за реализацију овог 
пројекта очекује се у окто-
бру или новембру ове године. 
Пројекат ће бити финансиран 
из програма ИПА 2015.

Према ранијим подацима, 
интермодални терминал Ба-
тајница састојаће се из неко-
лико делова, а најважнија је 
манипулативна област која ће 
обухватити: два претоварна 
колосека за контејнере и један 
додатни манипулативни ко-
лосек за локомотиву; саобра-
ћајне траке за пролаз камиона 
(пролазна, утоварно-истовар-

на, резервна и трака за излаз 
у случају опасности); контеј-
нерско складиште (три линије 
за привремено складиштење 

контејнера). Такође, интермо-
дални терминал Батајница са-
држаће и царински магацин, 
постројење за одржавање, ад-

министративно-контролну и 
царинску зграду.

Прича о овом комплексу у 
Батајници покренута је још 
2012, а поново је „оживела” то-
ком 2015. године. Скупштина 
Града Београда је у јуну 2015. 
године усвојила План детаљ-
не регулације за интермодал-
ни терминал и логистички 
центар Батајница, који ће се 
простирати на укупно 63 хек-
тара, и на коме ће се укршта-
ти железнички и друмски 
саобраћај у циљу транспорта 
контејнера. Како је тада обја-
вљено, процењена вредност 
инвестиција износи око 15,5 
милиона евра, а потребно је и 
око 4 милиона евра за експро-
пријацију земљишта.

(ИЗВОР: ЕКАПИЈА)

НАЈАВЉЕН ТЕНДЕР

АПЕЛ МИНИСТАРСТВА И ЖЕЛЕЗНИЧКИХ КОМПАНИЈА

Поводом најновијег слу-
чаја исписивања гра-
фита на гарнитури ва-

гона која саобраћа на линији 
Београд-Бар, Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре и четири же-
лезничке компаније – „Србија 
воз“, „Инфраструктура желе-
знице Србије“, „Србија карго“ и 
„Железнице Србије“ а. д, упу-
тили су заједнички апел, у ко-
јем се наводи:

„У претходне три године на 
нашим пругама пуштено је 
у саобраћај 48 нових, најмо-
дернијих возова. У њихову 
набавку уложено је око 200 
милиона евра, што је само део 
укупних улагања у модерни-
зацију железнице, која изно-
се више од четири милијарде 
евра. Нови возови набављени 
су да би путници удобније, 
лепше и комфорније путо-
вали, а како су примљени од 
грађана најбоље се види по 
повећању броја путника који 

њима путују. 
Возови нису само сред-

ство транспорта, они су и 
огледало наше културе, 
наша слика и прилика, а 
бројни туристи 
и путници из 
иностран-
ства 
управо 
у возу 
стичу 
први 
ути-
сак о 
нашој 
земљи. 
Зато 
возови не 
припадају 
само железни-
ци, нити само држави 
која је за њих платила, они 
припадају свима нама, грађа-
нима Србије. 

Нажалост, вагони српских 
железница, али и страних 
железничких компанија, 

честа 
су мета 
напада 

неод-
го-

вор-
них 
по-

једи-
наца 

који по 
њима 

исписују 
графите и тиме 

наружују нешто 
у шта је уложе-

но много новца, 
времена и енергије. 
Трошак уклањања 

графита са возова годи-
шње се мери стотинама хи

љада динара, што је само део 
штете коју сви плаћамо, јер 
током поновног фарбања ти 
возови морају бити искључе-
ни из саобраћаја. 

Ниједна железница на све-
ту, па ни српска, не може сама 

да заштити и одбрани своје 
возове ако сваком грађанину 
и путнику није јасно да је за-
једничка обавеза да их чува-
мо, јер они припадају свима 
нама и да они највише говоре 
о нама самима. 

Зато апелујемо на све да за-
једно чувамо наше возове, да 
вагони не буду ишарани гра-
фитима, да остану чисти и 
сређени и да на тај начин по-
шаљемо лепшу слику о нашој 
земљи и свима нама. 

То није задатак само држа-
ве или железнице, то мора да 
буде циљ и задатак свих нас, 
јер само на тај начин шаљемо 
јасну поруку да се српске же-
лезнице модернизују, напре-
дују и да ће нови возови доне-
ти квалитет и удобност свима 
који их користе.”, - наводи се 
у заједничком апелују Мини-
старства грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре и 
четири компаније железнич-
ког сектора.

ОНИ ПРИПАДАЈУ СВИМА НАМА
ЧУВАЈМО ВОЗОВЕ,

 Изградња интермодалног терминала у Батајници

Возови 
нису 

само средство 
транспорта, они су и 

огледало наше 
културе, наша 

слика и 
прилика

СРБИЈА ВОЗ

„Србија Воз“ је од 1. августа у возовима 
увео нову услугу. Путницима на рела-
цијама из Београда ка Новом Саду, 
Вршцу и Бару,  омогућено је освежење 
по веома приступачним ценамa.
Уз нове, комфорне и климатизоване 
возове, као и уз могућност послуже-
ња, „Србија Воз“, континуирано ради 
на унапређењу нивоа квалитета пре-
возне услуге. 
У складу са тим, ова железничка ком-
панија ће постепено нову услугу уво-
дити и на другим релацијама. 

Нова услуга у возовима

СРБИЈА ВОЗ

Од 1.августа  на иницијативу Бугарских 
железница, измењен је саобраћај ме-
ђународних возова због малог броја 
путника и рационализације трошкова.
Тако од 1. августа више не саобраћа 
воз који полази из Димитровграда за 
Софију у 11:55 часова, као и из Софије 
за Димитровград у 12:45 часова. 
Такође од 1 .августа  међународни во-
зови за Румунију који полазе  из Вршца 
за Темишвар  у 10:18 и 18:35 часова, као 
и из  Темишвара за Вршац у 07:49 и 
16:38 часова, више не саобраћају.  

Без два погранична воза
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милиона динара је од 
почетка године штета 
због крађе делова и 
опреме железничке 
инфраструктуре

Гранична полиција на железничкој станици у 
Суботици спречила је шверц, када је  у коферу 
остављеном у једном возу, пронашла је 39 шумских 
корњача, које су заштићена врста. Корњаче су биле 
нађене испод одеће умотане у најлон кесу и одмах 
су збринуте у Зоолошком врту Палић, где су одмах 
прегледане и микрочиповане.

КОРЊАЧЕ У ВОЗУ

И
ЗЈ

АВ
А 

БР
ОЈ

А

Зграда Главне железничке ста-
нице Београд неће бити срушена 
због ширења „Београда на води“, 
а суграђани ће одлучивати да ли 
она треба да буде претворена 
у музеј или галерију. Та зграда 
биће чвориште јавних догађања, 

најавио је градоначелник Београ-
да Синиша Мали.
Нове обрисе требало би да доби-
је и железничка станица у Новом 
Београду. Она ће добити станичну 
зграду, нове пероне, и седам 
колосека.

СТАНИЦА БЕОГРАД - МУЗЕЈ ИЛИ ГАЛЕРИЈА

Душанка Голубовић 
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА СОМБОРА

Град Сомбор учествоваће у 
суфинансирању пројеката српских 
железница и очувања железничког 
правца Сомбор-Врбас, јер нам 
је од изузетног значаја, те смо 
прва локална самоуправа која 
је преузела финансирање

Драгица ради као бла-
гајница међународне 
путничке благајне у 

Београду, а њена прича о љу-
бави према железници датира 
још из раног детињства када је 
са родитељима и сестром Ду-
шицом често путовала од Бео-
града до Бора где су Петровићи 
имали родбину. 

Према Драгициним речима 
та путовања су била јако лепа 
и занимљива, нешто посебно, 
а нарочито због крајева којом 
је пролазила пруга која се про-
стирала у правцу Бора и Зајеча-
ра. Путовања су се настављала, 
а Драгица је временом одлу-
чила да после основне школе 
упише средњу железничку 
школу-комерцијални смер, и 
то је било давне 1979. године. 
Четири године касније школу 
је успешно завршила, и хтела 
је након тога да студира Рудар-
ско-геолошки факултет у Бео-
граду. Међутим, док су трајале 
припреме за упис на факултет, 
током 1985. године, Драгица је 
једном приликом случајно у но-
винама прочитала оглас на ко-
јем су тадашње „Југословенске 
железнице“ тражиле особље за 
рад на путничким благајнама, 
конкретно у станици Београд. 
Њој је то представљало изазов 

и добру 
прилику за 
добар и ста-
лан посао. Одлучила је да се 
пријави и одмах након прије-
ма уследила је обука за рад на 
шалтерима, а посебно са апара-
тима за издавање возних кара-
та. Пре него је заузела позицију 
благајнице у станици Београд, 
у тадашњем унутрашњем са-
обраћају на „Југословенским 
железницама“, Драгица је за-
једно са колегиницама има-
ла краће радне аранжмане по 
свим станицама и благајнама 
у Београдском железничком 
чвору, како би се упознала са 
послом и видела како изгледа 
рад и по другим благајнама. То 
јој је представљало велико ис-
куство и много јој је помогло да 
се лакше и брже ухода у посао у 
станици Београд. 

Обука, па посао
Две године касније венчала 

се са Диком, њеним изабрани-
ком са којим је у браку добила 
две ћерке, Александру будућег 
дипломираног менаџера ро-
ђеној 1987. и Наташу будућег 
дипломираног економисту ро-
ђеној 1988. године. 

На станици Београд на бла-
гајни за унутрашњи саобра-
ћај радила је све до краја 1990. 
године када је прешла да ради 
на међународној благајни. По-
знавање енглеског језика јој је 
много помогло да посао обавља 
брзо и квалитетно и на задо-
вољство многих путника из 
земје и иностранства који су 
прошли шалтер благајне где је 
радила. Данас Драгица свој по-
сао обавља и даље са великим 
ентузијазмом, мада је обим по-

ЗАЧЕТНИК 
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 
ТРАДИЦИЈЕ

ПОРОДИЧНУ ЛОЗУ
БРАЋА НАСТАВИЛА

ДУГА ЖЕЛЕЗНИЧКА ТРАДИЦИЈА ПОРОДИЦЕ ЂОКОВИЋ ИЗ МАТАРУШКЕ БАЊЕ

Радни пут Александра на 
железници је динами-
чан, што показује ње-

гову стручност и разноликост. 
Након завршене Железничке 
техничке школе 1988. године, 
као стипендиста Секције за СП 
Краљево бива распоређен на по-
слове приправника отправника 
возова у станици Богутовачка 
Бања, где се ауторизује и одакле 
одлази у војску. Након поврат-
ка, премешта се у станицу Ма-
тарушка Бања. Вођен жељом за 
стручним усавршавањем, упи-
сује Вишу саобраћајну школу у 
Београду, а након очевог одла-
ска у пензију, распоређен је на 
радно места шефа станице, које 
обавља до 2004. године. Након 
завршетка Више школе бива по-
стављен на послове  саобраћај-
ног контролора у Краљеву. 

У међувремену, стиче и зва-
ње специјалисте струковног 
инжењера саобраћаја и бива 
премештен у Сектор Унутра-
шње контроле, као републички 
контролор. У дотадашњем раду 
показао је пуну одговорност, 
па му је 2014. године поверено 
руковођење железничким чво-
ром у Руми. Одликују га крајња 
посвећеност послу, апсолутна 
професионалност и несебична 
пожртвованост. Те особине су 
га квалификовале да му 2017. 
године буде поверена дужност 
заменика директора Центра за 
унутрашњу контролу у Београ-
ду и те послове и данас обавља.

Други Стеванов син Андрија, 
најмлађи железничар у породи-
ци Ђоковић, такође, креће ста-
зама својих предака. Када је ста-

рији брат Александар завршио 
Железничку техничку школу 
1988. године, он је те године 
уписао, а завршио 1990. године. 
Иако  стипендиста, што је у то 
време била гаранција за добија-
ње посла након завршене 
школе, тек три године ка-
сније примљен је на место 
приправника отправника 
возова у станици Краље-
во.  По обављеној аутори-
зацији бива распоређен у 
СТО Слатина, а након 
непуних годину дана, 
почетком 1995.годи-
не, бива премештен 
на послове шефа ста-
нице Кнић. Дужност 
отправника возова 
у Краљеву поверена 
му је у априлу 1996. 
године. На сопстве-
ни захтев 2000. годи-
не добија премештај 
у станицу Матарушка 
Бања, а након одласка 
брата Александра на 
нову дужност, 2004. годи-
не бива постављен на место 
шефа ове станице.

Оба брата - шефови 
исте станице 

На тим радним задацима је и 
данас, а допринео је значајном 
уређењу станице Матарушка 
Бања, којој су у међувремену 
придодата и службена места, 
станица Богутовачка Бања и 
укрсница Добре Стране.

На железничко опредељење 
браће посредно је утицао њихов 
отац Стеван, који је био трећа 
железничка генерација поро-

дице Ђоковић. Као по-
лазник XI класе завр-
шио је Железничку 
саобра ћај-

ну школу у 
Земуну 1963. 
године. Након тога 
распоређен је на радно 
место телеграфисте у ста-
ници Рашка. По потреби 
службе 1966. године пре-
лази у станицу Матарушка 
Бања, где је последњих де-
сет година обављао ду-
жност шефа станице. 
У току четрдесетого-

годишњег радног ангажмана, 
а услед  хроничног недостатка 
особља саобраћајне струке, и 
као најмлађи у колективу, често 

је по захтеву 
п ре т пос т а-
вљених оба-
вљао замене 
у другим ста-

ницама, па је  
једно време 

оба в љао 
и 

п о -
с л о в е 

с а о бр а ћ а ј-
ног диспечера у 

Оперативном оде-
љењу у Краљеву. У 
станици Матарушка 
Бања добија и слу-
жбени стан, где му 
је супруга Олга из-

родила синове 
Александра и 

Андрију.
У пензију одлази 2001. године, 

а 15. априла ове године преминуо 
је услед тешког можданог удара.

Браћа Александар и Андрија 
брижљиво чувају успомене на 
своје претке железничаре, а са 
посебним пијететом говоре о за-
четнику железничке лозе њихове 
породице  Миливоју Ђоковићу, 
чије се име везује за време после 
завршетка Првог светског рата. 

Прадеда градио железницу
Стварањем др-

жаве СХС, а услед 
потребе за обновом 
земље, као и на-
мере за повезива-
њем регионалних 

центара, приступило 
се изградњи пру-

ге која би споји-
ла Крагујевац 
са Косовском 
Митровицом и 
јужнијим краје-
вима новоосно-
ване заједни-
це.Упоредо са 
пос та вља њем 
ж е л е з н и ч к о г 

колосека на тој 
траси, обављана 

је и изградња обје-
ката железничких 

станица и других по-
моћних објеката, по-

требних за смештај осо-
бља које је вршило службу, 

као и њихових породица.
Тај посао је припао Миливоју 

Ђоковићу, који се након 11 годи-
на проведених у Француској, по 
повратку бавио предузимачким 
пословима. На простору од Кра-
гујевца до Краљева изграђено је 
осам зграда железничких ста-
ница. Ти објекти су били типски 
и пратили су тренд у архитек-
тонском стилу ослоњен на иску-
ство аустро-угарских железни-
ца. Из тог времена сачувана је и 

једна анегдота. Наиме, прили-
ком изградње железничке ста-
нице Гружа, у склопу предвиђе-
них просторија за саобраћајно 
особље, саграђена је и једна по-
себна канцеларија, намењена за 
смештај шефа станице. Миливо-
је је то образлагао изговором да 
ће у тој станици, један од двоји-
це његових синова можда бити 
шеф станице. Сплетом околно-
сти и дешавањима која су усле-
дила, то се и обистинило.

Миливојев млађи син Андри-
ја 1930. године, након завршене 
реалне гимназије у Крагујевцу, 
уписује се у IX класу полазника 
Државне саобраћајне школе у 
Београду. Школовање је трајало 
две године, да би по завршетку, 
указом Дирекције заједнице ју-
гословенских железница, био 
распоређен на послове приправ-
ника саобраћајног чиновника у 
пограничну станицу Шкрљево 
крај Ријеке. У железничку стани-
цу Краљево прелази 1940. године, 
где проводи две године, прежи-
вљавајући све страхоте и недаће 
које су пратиле становништво 
овог града. На место шефа ста-
нице у Гружи распоређен је 1942. 
године, тако да се обистинила 
претпоставка његовог оца да ће 
му један од синова бити шеф у тој 
станици. У лето те године рађа се 
треће дете Стеван, који ће наста-
вити очевим стопама. 

По завршетку Другог свет-
ског рата, 1946.године, Андрија 
је распоређен на место саобра-
ћајног диспечера у Скопљу, а 
затим је радио у Косову Пољу и 
Краљеву.

У пензију одлази 1970. годи-
не, а преминуо је након четрна-
ест година. У сећањима колега, 
пријатеља и познаника био је 
упамћен као личност која је сав 
свој живот посветила унапре-
ђењу и напретку железничке 
професије. 

БРАНКО РАДОЈИЧИЋ

 Два брата, Александар и Андрија, синови Стевана, 
отправника возова, представљају четврту генерацију породице 
Ђоковић из Матарушке Бање и својим активним радом 
успешно настављају железничку традицију њихових предака. 

 Mноги путници из Београда, али и 
они који путују у нашу престоницу 
често имају прилике да се на 
шалтеру београдске станице 

сусретну са Драгицом Петровић и 
њеним осмехом са жељом за 
срећан пут и удобно путовање.

НАЈ
ПОРОДИЦА

ПОРОДИЦА ЂОКОВИЋ

ЗАЧЕТНИК 
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 
ТРАДИЦИЈЕ

Миливоје Ђоковић 
(с десна),

1925. година

Отац Стеван,
средином шездесетих 

година
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ЗА СРЕЋАН ПУТ
КАРТА УЗ ОСМЕХ

ДРАГИЦА ПЕТРОВИЋ, БЛАГАЈНИЦА МЕЂУНАРОДНЕ ПУТНИЧКЕ БЛАГАЈНЕ СТАНИЦЕ БЕОГРАД

сла значајно смањен. Редуко-
ван ред вожње, смањен број ме-
ђународних линија допринело 
је да је данас број путника мно-
го мањи него пре. Ипак, за њу је 
летњи период најлепши. Тада 
станица врви од путника који 
долазе и одлазе у иностранство 
из Београда. Воли да каже да 
јој на неки начин прија када је 
гужва јер и време брже прође. 
Радно време и смене су напорне 
за рад. Благајнице раде у тур-
нусу тако да им смена траје по 
12 сати, што није нимало лако. 
Током летњих месеци има дана 
када се буквално има тек то-
лико времена да се направи 
пауза од свега десетак минута 
и то је све. Како каже, путници 
не смеју да чекају и увек морају 
бити задовољни услугом која 
им се пружа. Дешава се да неко 
од колегиница изненада оде на 
боловање, и тада настаје рад у 
убрзаном турнусу који је сам по 
себи веома напоран. Међутим, 
колегијалност и међусобно ра-
зумевање и помоћ красе Дра-
гицу и колегинице из благајне. 
Сваки радни дан на благајни је 
прича за себе. Различити људи, 
различита места путовања, ра-
зличите судбине, све то чини 
саставни део после. Има ту и 
по која нелагодна ситуација јер 
рад са људима је веома тежак, а 
кодекс понашања налаже да је 
путник увек у праву. 

Посао као задовољство
Поред безброј разних до-

годовштина Драгица је ипак 
успела да укратко исприча до-
живљај који јој се некако уре-
зао у памћење. Било је то у вре-
ме након бомбардовања 1999.  
године. Возови за иностран-

ство су тек били кренули. На 
шалтеру београдске станице 
се појавио мушкарац, а убрзо 
се испоставило се да је странац 
који путује до Беча. Приликом 
издавања карата љубазно и са 
малом дозом несигурности и 
страха затражио је неколико 
информација са жељом да му 
се карта и резервација изда по 
посебним условима. Испоста-
вило се да је хтео да путује и да 
буде сам у купеу. Није био си-
гуран да ће добити карту коју 
је желео јер је начин на који је 
то објаснио био доста чудан. 
Међутим, Драгица поучена ра-
нијим искуством, одмах је узе-
ла ствар у своје руке. Изашла је 
из благајне, одвела је странца 
до воза и целу причу објасни-
ла нашем пратиоцу спаваћих 
кола у возу који је ишао за Беч. 
Ствар је била решена, а стра-
нац није могао да дође к себи 
од чуда и љубазности коју је 
добио од наших железничара. 

Драгица нам је на крају ре-
кла да у ретким слободним 
тренуцима време воли да про-
води са породицом у природи и 
шетњи. Нарочито воли да чита 
књиге, али за то сада нема 
пуно времена. Тренутно најви-
ше времена проводи у друштву 
двогодишње унуке Лене која 
је од ње већ добила омиљену 
играчку, шарени возић.

На питање да ли би поново 
изабрала овај посао одговорила 
нам је потврдно и без оклевања. 
Поручује будућим колегама да 
осмехом и добром вољом много 
тога може да се уради и да посао 
који обавља мора да се воли јер 
само на тај начин он може пред-
ставлјати задовољство.

ЈОСИП ВЕБЕР

Ж
ЕЛЕЗНИЧАРК

А

НАЈ
ЉУБАЗНИЈА

Поручујем 
будућим колегама 
да осмехом и 
добром вољом 
много тога може 
да се уради 
Драгицом Петровић, благајница 

Лакше са осмехом
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Татјана 
Матић

ДИПЛ. ФАРМАЦЕУТ

На одмор не смемо кренути не 
припремљени. Крема за сунчање са 
високим фактором заштите за првих 
неколико дана и она са нешто ни-
жим фактором за наредне дане се 
подразумева. Шешири и пешкири 
такође. Међутим, без лекова не би-
смо смели да пођемо на пут. Наве-
дена листа лекова у наставку текста 
није обавезна, али је свакако препо-
ручљива као прва помоћ уколико 
вас задеси нека здравствена незго-
да, која касније може много више 
да вас кошта и здравља и новца. 

Време је годишњих одмора и пу-
товања, а док се припремамо и не 
помишљамо да се можемо повре-
дити или разболети. Али такве ства-
ри се дешавају. Добра путна апотека 
може да реши или олакша мање 
здравствене проблеме који могу да 
покваре дуго очекивано летовање.  

-Таблете против повраћања дају 
се пре пута или пре деонице пута 
која може да изазвове мучнину у 
вожњи. Никада се не дају када се 
мучнина већ јави, јер ће услед по-
враћања таблета бити избачена. 
Сунчаница или болови након пре-
великог излагања коже сунцу чести 
су пратиоци летовања на мору. Увек 
треба понети проверену врсту анал-
гетика. Деци, осим сирупа, треба по-
нети и чепиће (супозиторије) пара-
цетамола. Чепићи су веома важни 
када дете повраћа или једноставно 
неће да прогута сируп. Наравно, не 
треба их користити када дете има 
пролив, саветује Татјана Матић, ди-
пломирани фармацеут апотеке у 
Заводу.

Према њеним речима, проби-
отици су потребни због могућих 
проблема са варењем или у случају 
коришћења антибиотика. Проме-
ном климе и воде, на одморима 
често долази до стомачних тегоба и 
пролива. Тада је при руци, поготово 
за дете, добро имати неки од препа-
рата који је замена за инфузију, као 
што је на пример „оросал“. Треба га 
растворити у води према упутству и 
давати детету по мало, али чешће. 
Лекови против алергије су неоп-
ходни, јер су могуће алергије услед 

прашине, сунца, полена или уједа 
инсеката. Такође, могу да ублаже те-
гобе код опекотина које су изазване 
прекомерним сунчањем. Добро је 
имати и неку крему за ублажавање 
уједа од инсеката. Спреј или капи 
за нос саставни су део путне апотеке 
на летовању. Промена климе може, 
такође, изазвати слабије прехладе и 
код деце и одраслих. Запушен нос 
код деце и сливање секрета у грло 
може изазвати озбиљније проблеме 
те је добро користити капи, како би 
се превентивно спречило комплико-
вање прехладе.

-Маст и капи за очи треба имати, 
јер је коњуктивитис честа појава на 
летовањема. Играње у песку и ди-
рање очију прљавим рукама често 
доводе до упале ока. Међутим, није 
свако црвенило коњуктивитис. Зато 
најпре треба испрати очи благим 
раствором камилице и ако то не 
помогне и црвенило траје дуже од 
једног дана, вероватно је у питању 
упала. Морска вода може изазвати 
упалу ушних канала, која је углавом 
врло болна, упозорава Татјана Ма-
тић.

Прибор за прву помоћ, како 
кажу у апотеци Завода, треба да са-
држи стерилну газу, вату, маказице 
за сечење завоја, пинцету за евенту-
ално вађење трња или стаклића из 
ране, топломер, ханзапласт, пови-
дон или хидроген.

Антибиотике не би требало но-
сити самоиницијативно, али се по-
саветујте са лекаром да ли и шта да 
понесете, нарочито због деце.

-Уколико имате прописану редов-
ну терапију, понесите је обавезно 
и у довољној количини. Све више 
лекова не можете купити у дома-
ћим апотекама без рецепта, а у 
иностранству је то практично немо-
гуће. Лекове је најбоље носити у ор-
гиналном паковању, нарочито ако 
путујете авионом због ригорозних 
аеродромских контрола. Посаветуј-
те се са лекаром и фармацеутом да 
ли је уз вашу терапију дозвољено 
излагање сунцу, саветује  фармаце-
ут Татјана Матић.

 АИДА СТОЈКОВИЋ

ПУТНА АПОТЕКА

ВИ ПИТАТЕ - ЛЕКАРИ ОДГОВАРАЈУ ЗАВОД НА ПЕТРОВДАНСКОМ САБОРУ

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

НОВА ВАГА У МАКИШУ
Железнички интеграл-

ни транспорт“ имаће 
већ почетком августа у 

Ранжирној станици у Макишу 
нову вагу, која ће моћи да мери 
терете до 60 тона.

Грађевински радови интен-
зивно су се одвијали крајем 
јула, након чега фирми „Ва-

гамонт“ предстоји монтира-
ње ваге у макишу за потребе 
ЖИТ-а.

Оваква вага била је услов не 
само да ЖИТ може у складу са 
свим међународним услови-
ма и стандардима организује 
превоз, већ и  да повећава свој 
обим рада и транспорта.

БЕСПЛАТНО МЕРЕЊЕ 
ПРИТИСКА И ШЕЋЕРА

Завод за здравстве-
ну заштиту радника 
„Железница Србије“ 

организовао је акцију мерења 
притиска и шећера у крви 12. 
јула у Топчидерском парку на 
Петровданском сабору, у скло-
пу обележавања славе Светих 
Апостола Петра и Павла - Пе-
тровдана. 

Штанд Завода је био изу-
зетно посећен, јер је око 150 
посетилаца проверило своје 
здравствено стање. Лекари, 
техничари и фармацеути За-
вода давали су и друге врсте 
здравствених савета свим за-
интересованим суграђанима.

На штандовима је двадесе-
так учесника излагало своје 
ручне радове, рукотворине, 
накит и уникатне 
предмете, а органи-
зовано је и такми-
чење за најбоље 
пите и колача од 
јабука петрова-
ча. У програму су 
учествовали клу-
бови Геронтоло-

шког центра Београд са тери-
торије општине Савски венац, 
њихове глумци, фолклорне 
гупе и солисти.

Ово је још једна у низу успе-
шних акција бесплатних 

прегледа коју је ор-
ганизовао Завод за 

здравствену за-
штиту радника 

„Железница Ср-
бије“ у сарадњи 
са општином 
Савски венац. 

В. Г. В.

ПОСЕТИЛАЦА 

ПРОВЕРИЛО ЈЕ СВОЈЕ 

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ 

НА ШТАНДУ 
ЗАВОДА

150

Организатори
Сабор је организовала општи-

на Савски венац у сарадњи са 
Туристичком организацијом 
општине Савски венац. 

Завод и заменик председника општине Савски венац

МУЗЕЈСКИМ ВОЗОМ „НОСТАЛГИЈА” ПОНОВО ИЗ МОКРЕ ГОРЕ ДО ВИШЕГРАДА

  За сада још увек без редовних 
полазака, могућ само закуп воза 
 Уговор потписан поводом 32. 
Завичајних дана Мокрогораца

ПРИСТУПУ ИНФРАСТРУКТУРИ
ПОТПИСАН УГОВОР О

 Србија Воз и Жељезнице Републике 
Српске потписали уговор, којим су створени 
услови за успостављање редовног 
саобраћаја између Мокре Горе и Вишеграда

Му зејс ко-т у рис т и ч к и 
воз „Носталгија” 1. 
јула кренуо је из Мокре 

Горе и стигао у Вишеград, наја-
вљујући успостављање редов-
ног саобраћаја пругом уског 
колосека између ова два ту-
ристичка центра. Шарганска 
ускопружна лепотица, на чи-
јем је челу била парна локомо-
тива 83-052, у свом најбољем 
издању састављена од салона, 
ресторана и пивнице кренула 
је пут Вишеграда.

У присуству  руководства 
све четири железничке ком-
паније из Србије и железнич-

ких зависних друштава, 
представника Министар-

ства грађевинарства, 
саобраћаја и инфра-

структуре, Жеље-
зница Републике 
Српске и општине 
Вишеград, Југо-
слав Јовић, дирек-
тор „Србија Воза” 

и извршни дирек-
тор послова инфра-

струцтуре Жељезница 
Републике Српске Бошко 

Прелић  потписали су уговор о 
коришћењу пруге уског коло-
сека Вардиште - Вишеград, ко-
јим се омогућава успоставља-
ње железничког саобраћаја на 
овој релацији. Потписивању 
уговора присуствовали су и 
представници Владе Репу-
блике Србије и Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре.

Симболично Уговор о при-
ступу инфраструктури у два 
примерка потписан је у музеј-
ско-туристичком возу „Но-
сталгија”, а још два примерка у 
Градској кући у Андрићграду, 
као најбоља најава скорог ко-
начног отпочињања редовног 
железничког саобраћаја из-
међу два велика туристичка 
центра. 

Потписаним уговором ре-
гулишу се међусобни односи 
поводом уступања дела желе-
зничке инфраструктуре пруге 
Вардиште - Вишеград, чиме 
се стварају услови за успоста-
вљање редовне туристичке 
железничке линије на овој ре-

лацији.
Први воз од Мокре Горе до 

Добруна кренуо је 2006. годи-
не, а од Мокре Горе до Више-
града 2010. године, али су у 
претходном периоду популар-
ним „Ћиром” на овој релацији 
путовале само организоване 
групе туриста.

Сада су створени услови и за 
успостављање редовног желе-
зничког саобраћаја. 

Пруга Мокра Гора - Више-
град дуга је око 25 километара, 
а неколико стотина хиљада 
туриста који годишње посете 
ове туристичке центре имаће и 
јединствену прилику да се му-
зејским возом превезу на овој 
релацији и уживају у путовању 
пругом уског колосека и крајо-
лицима дуж пруге. 

Прво стајалиште је испред 
граничног тунела број 53 са 
Вардиштем, карактеристично 
по склуптури српског војни-
ка који гази круну црно-жуте 
Монархије, а током вожње ту-
ристи ће моћи да обићу и мана-
стир у Добруну.

Захваљујући изграђеном 
Андрићграду у Вишеграду, 
сада ово место посећује зна-
чајно већи број туриста, па ће 
пуштање у редован саобраћај 
пруге између Мокре Горе и Ви-
шеграда допринети и побољ-
шању свеукупне туристичке 
понуде.

Потписивање уговора изме-
ђу железница Србије и Репу-
блике Српске о успостављању 
редовног саобраћаја на прузи 
Мокра Гора - Вишеград упри-
личено је поводом 32. Завичај-
них дана Мокрогораца и прија-
теља Мокре Горе. 

Као и сваке године, Мокро-
горци и пријатељи ове при-
родне лепотице и пруге уског 
колосека окупили су се да и 
на тај начин обележе свој дан 
и дају допринос њеном даљем 
развоју.

Мокрогорци су и овај пут 
били традиционално сјајни 
домаћини, а културно-умет-
нички програм допринео је 
дружењу и добром расположе-
њу, које је традиционално за-
вршено великим ватрометом.

Закуп
Од 1. јула 2017. године, 

омогућен је закуп музејског 
воза "Носталгија" на релацији 

Мокра Гора - Вишеград - Мокра 
Гора.  Цена закупа воза са дизел 

вучом износи 60.000 динара, 
а са парном вучом 

120.000 динара.

КИЛОМЕТАРА ЈЕ 

ДУЖИНА ПРУГЕ 

МОКРА ГОРА - 

ВИШЕГРАД

25
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Привредно друштво „Phoenix Ltd“ д.о-
.о  из Београда, од свог оснивања 1995. 
године  бави се прометом уређаја и 
резервних делова за шинска возила 
како у земљи тако у иностранству и 
заступањем познатих произвођача 
опреме за железницу.

Компанија је основана 15. априла 
1995. године, као привредно друштво 
за спољну и унутрашњу трговину. 

Седиште ове реномиране домаће фир-
ме, која је учествовала у многим пројек-
тима у Србији и иностранству, налази се 
у Београду, у улици Сремска 3-5.

У протеклих дуже од две деценије 
„Phoenix“ је учествовао у реализа-
цији великог броја железничких 
пројеката. Као донедавни представ-
ник за Србију и Републику Српску 
компаније KNORR-BREMSE, „Phoenix“ 
је испоручио кочнице овог водећег 
произвођача опреме за шинска 
возила за 39 дводелних руских дизел 
моторних возова „Метровагонмаша“ 
и 21 четвороделних електромотоних 
возова швајцарског „Штадлера“, који 
данас саобраћају на српским пругама. 
Такође, за руске дизел-моторне возове 
били су испоручиоци и IFE врата.

KNORR-BREMSE кочнице „Phoenix“ је 
испоручио и за 400 теретних вагона 
произведених у „Гоши“ Смедеревска 
Паланка за Аустријске железнице, као 
и за хиљаду теретних вагона прои-
зведених у Фабрици вагона Краљево 
и румунској компанији IRS, за српске 
железнице.

„Phoenix“ је учествовао и у реализа-
цији пројекта радионице за ремонт 
уређаја „Татравагонка-Братсво“  у 
Суботици, а са домаћим произвођачем 
ФКЛ из Темерина сарађује на пројекту 
будућег извоза њихових лежајева 
намењених за железницу.

Поред железничких пројеката, ова 
компанија је испоручила и IFE систем 
врата за тридесет трамваја, које је 
шпанска компанија „CAF“ испоручила 
Граду Београду. Такође, „Phoenix Ltd“ 
је извозио пумпе, уређаје и делове за 
системе кочница из производног про-
грама „Прве петолетке“ из Трстеника и 
по томе је један од највећих извозника 
у задњих двадесет година, а велики број 
ових уређаја који су извезени купцима 
ван земље, „Прва петолетка“ је освојила 
управо на захтев  компаније „Phoenix“.

У току су и преговори о будућој 

заједничкој сарадњи са великим си-
стемима, као што су Технички сервис 
Аустријских железница и Одржавање 
возила Немачких железница. 

Живота Јаковљевић, директор ове 
компаније и врсни познаваоц желе-
зничког сектора, био је до недавно 
представник и менаџер компаније 
KNORR-BREMSE за Србију и Републику 
Српску, која је водећи произвођач 
опреме за шинска возила (кочиони 
системи, врата, компресори, клима, 
опрема обртних постоља и др.).

-Увођење нових технологија и осва-
јање модерних технолошких решења, 
уз примену професионалних  искуста-
ва и стручности, допринело је пости-
зању видљивих ефеката, па је ова  
компанија постала један од лидера 
на пољу производње и имплемента-
ције савремених решења из области 
шинског саобраћаја. У оквиру ремонта 
и градње пруга за велике брзине у 
Србији, компанија „Phoenix“ очекује и 
пласман својих производа и на нашем 
тржишту и нове пројекте сарадње са 
српским железницама, - каже Живота 
Јаковљевић, директор компаније 
„Phoenix Ltd“ д.о.о 

Phoenix 

System for Rail and
Commercial vehicles

ЗАСТУПНИК ПРОИЗВОЂАЧА 
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ОПРЕМЕ

PHOENIX Ltd 
из Београда
две деценије на 

железничким 
пројектима

КОНТАКТ
Phoenix, Сремска 3-5, Београд

+381 11 303 85 42 phoenixbg@mts.rs
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Некадашња Фабрика вијака у саставу Машинске индустрије Ниш у Сврљигу 
данас је део ДИВ групе и као произвођач колосечног прибора, незаобилазан 
партнер свих градитеља пруга на овим просторима и привредни и социјални 
ослонац развоја овога краја.

Након успешне приватизације Фабрике вијака 2006. године, пет година 
касније матична ДИВ Група овде је отворила фабрику бетонских прагова, са 
амбицијом да људи овога краја буду што присутнији у обнови железница у 
региону. У почетној инвестицији, тада вредној 7,5 милиона евра, учествовала 
је и држава Србија, да би улагања стално расла, а потенцијал фабрике био све 
већи.

Од тада до данас из Сврљига је изашло око 700 000 бетонских прагова, од 
чега је 275 000 испоручено градитељима пруга у Србији, док је остатак од 
425 000 пласирано купцима у иностранству.  МИН ДИВ годинама уназад има 
успешну сарадњу са купцима из Немачке, Аустрије, Хрватске, Словеније, 
Мађарске, Бугарске, Француске, Белгије, Италије, Грчке, као и са купцима из 
Израела, Туниса, Мексика.

Сав посао на модернизацији железничке инфрструктуре у Србији из руског 
кредита, „РЖД Интернешнл“ је обавио праговима из сврљишке фабрике, 
а и нова деоница нишке пруге Гиље – Параћин, изграђена је праговима из 
Сврљига. 

МИН ДИВ је у преговорима са РЖД Интернешнл и China Communications 
company за испоруку прагова за деонице Стара Пазова-Нови Сад и Раковица-
-Ресник, као и са купцем из Бугарске за испоруку додатне количине бетонских 
прагова.

Фабрика има успостављен систем менаџмента квалитетом и систем успра-
вљања заштитом здравља и безбедношћу на раду. Поседује и сертификат 
HPQ издат од Deutsche Bahn AG који омогућава пре свега испоруке Немачким 
и Аустријским, али и осталим европским железницама. 

Предузеће у свом саставу има сопствене капацитете за истраживање и 
развој који се састоје од Службе техничке припреме и Одељења за развој. 
Такође, ту је и сектор квалитета у оквиру којег ради лабораторија за испити-
вање механичких и статичких карактеристика репроматеријала и готових 
производа.

У фабрици данас ради 360 радника у три смене, након смене генерација 
превасходоно младих људи, скоро искључиво мештана Сврљига. Са њима и 
15 инжењера који су део тима.

Уз све активности на подизању квалитета, што најбоље илуструје чињеница 
да није било ни једне рекламације, фабрика је достигла капацитет прозводње 
1.500 прагова днево и отпреме 2 600 прагова у сарадњи са компанијом „Срби-
ја Карго“. Изузетна сарадња са „Србија Каргом“ говори и о значају сврљишког 
прозвођача као кориснику транспортних услуга наше железнице. 

Сво ово, на основу реланих могућности у које су се уверили и страни парт-
нери у многим досадашњим пословима даје наду да ће баш прагови из 

Сврљига „држати“ нову пругу великих брзина између Београда и 
Будимпеште. Чак 420 километара пруге на до сада произведе-

ним праговима у Сврљигу, када би се све то спојило, не 
сме да остави ниједног инвеститора или извођача 

радова без коначног, на струци заснованог, 
суда о томе где је место МИН ДИВ у 

сваком од нових послова. 
 Жарко Ристић

БЕТОНСКИ 
ПРАГОВИ

ЗА МОДЕРНЕ 
СРПСКЕ ПРУГЕ

МИН ДИВ из Сврљига 
велики партнер 

железничких 
компанија у овом 

делу Европе

◆ За шест година 
произведено 700 хиљада 

бетонских прагова, 
од чега 275 хиљада за 

модернизацију српских 
пруга ◆ Купци бетонских 

прагова и из читаве 
Европе ◆ Посао за 360 
запослених и рад у три 

смене ◆ Пример успешне 
приватизације

Део производње која чека испоруку

Гради се нови индустријски колосек

Све се контролише лабараторијски

До сада произвдени типови

Партнери из Кине обишли МИН ДИВ Производња
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ЗГОП НОВИ САД

„СРБИЈА КАРГО“ 

Новосадском  „ЗГОП-у“, који  је ове го-
дине приватизовала казахстанска ком-
панија „Жол жондеуш“  Град Нови Сад 
отписао је дуг од скоро 25 милиона ди-
нара, на основу закључка Владе Србије. 
Отписани дуг се односи у највећем 
делу на неизмирене порезе на зараде, 
али и на локалне јавне приходе, порез 
на имовину, посебну накнаду за зашти-
ту и унапређење животне средине и 
комуналне таксе за истицање фирми.
Реч је о законској мери са циљем при-
преме и растерећења субјекта прива-
тизације у случају продаје капитала 
предузећа. Влада Србије такву меру 
предвидела је августа 2015. године, 
на основу које су државни повериоци 
дужни да овом предузећу отпишу дуг 
са стањем на дан 31. децембар послед-
ње пословне године. С обзиром да су 
уговор о продаји „ЗГОП-а“ потписали 
јануара ове године Министарство при-
вреде и казахстанска компанија, отпис 
дуга је тако обухватио 2016. годину.
Према речима Зорана Станојевића, 
генералног директора ЗГОП-а, реч је 
о дуговима из последње три године, 
када је фирма била у реструктурирању 
и поступку приватизације. 
-Од тренутка када смо уговорили ра-
дове, уредно измирујемо обавезе 
према држави. Отпис дуга за нас мно-
го значи и захвални смо држави на ра-
зумевању, - каже Станојевић.
Иначе, са новим власником „ЗГОП“ је 
добио посао у Пољској, учествује на 
тендеру у Румунији, припрема се за 
тендер у Бугарској и чека објављивање 
још два тендера у Србији. Козахстан-
ска компанија треба да у наредне две 
године уложи 9,6 милиона евра у ЗГОП 
и већ се кренуло у набавку опреме 
која је веома специфична и мора да се 
посебно производи.

Адаптација зграде некадашњег мага-
цина у железничкој станици Црвени 
Крст је при крају и сви радници „Срби-
ја Карга“ наћи ће се под једним, сво-
јим кровом у једној од највећих стани-
ца превоза робе. Комплетна изградња 
четири нове канцеларије уз адаптаци-
ју две старе по најсавременијим гра-
ђевинским нормама омогућиће обје-
дињавање процеса рада. Ваља истаћи 
и то да ће „Србија Карго“ остварити и 
значајну уштеду коришћењем свог 
простора уместо канцеларије, које су 
се након реформе српских железница 
нашле у објекту „Инфраструктуре же-
лезнице Србије“.
Због свега овога, уста железничара 
„пуна“ су хвале за највише руководство 
компаније које је подржало овај посао, 
укључивши се од идеје  до конкретне 
релазције. Велики корисници железнич-
ких услуга као што су Нафтна индустрија 
Србије, која овде има своје инсталације, 
затим „Шолц“, „Моником“, ИГМ „Мла-
дост“ и многе друге које Црвени Крст 
чине једном од железничких станица са 
највећим обимом рада у робном транс-
порту, имаће сада једну адресу где ће се 
обављати сви послови везани за зајед-
ничке послове.
Црвени Крст је сада и надзорна станица 
за станицу Алексинац, па ће бољи усло-
ви рада свакако много значити и у овом 
сегменту обављања послова. Очекује се 
да објекат буде завршен и у потпуности 
функционалан већ ових дана. 

Град отписао дуг

Реконструкција при крају
НОВИ СИСТЕМ НАПЛАТЕ КАРАТА У ВОЗОВИМА

Од 1. јула на нашим 
пругама почело је из-
давање карата у возу 

посредством мобилних тер-
минала. За сада тај систем 
функционише у регионалним 
возовима који саобраћају од 
Београда до Вршца. 

Нови уређај је веома практи-
чан и обавља неколико опера-
ција за кратко време. Карте се 
путницима издају притиском 
на само неколико тастера након 
чега следи и штампање. Уређај 
је повезан са матичном базом 
тако да је свако издавање кара-
та евидентирано и има се увид 
колико је тога дана издато кара-
та, колики је био новчани про-
мет и колики је износ ПДВ-а. 

Кондуктери су пре овога 
имали тронедељну обуку коју 
су успешно завршили и већ 
после неколико дана савлада-
ли су све „тајне“ новог уређаја. 
Ови уређаји у сваком погледу 

представљају корак напред 
у пословању и развоју наших 
железница, а ефекти су виђени 
већ само после неколико дана. 

Примера ради овај систем 
обезбеђује издавање карата 
два до три пута брже него до 
сада када је то био случај са 
ручним исписивањем. 

После Вршачке пруге напла-
та карата путем нових уређаја 
почеће и на свих осталим пру-
гама у Србији. Ј.В.

КОНДУКТЕРИ СА
МОБИЛНИМ 
ТЕРМИНАЛИМА Међународни ноћни во-

зови на релацији Бео-
г ра д-Љу б љ а на-Б е о -

град почели су да саобраћају 
25 јуна. Возови саобраћају то-
ком летње сезоне свакодневно 
и у свом саставу имају вагоне 
првог и другог разреда као и 
кушет кола која саобраћају три 
пута недељно у оба правца. 

Од самог почетка саобраћаја 
воз бележи добру попуњеност, 
нарочито млађих путника који 
имају „Интер раил“ карте. Тре-
ба напоменути да су велике гу-
жве у возу биле пре и после му-
зичког фестивала „Еxит“, и да је 
њиме допутовало више стотина 
путника. Тренд раста путника 
се и даље наставља јер је Бео-
град занимљива дестинација 
многим туристима из Европе. 

Према речима Саше Стојиљ-
ковића пратиоца кушет кола 
Агенције „Оптима турс“ за ме-
сто у кушету тражи се карта 
више. Цена резервације лежаја 
купљене на благајнама изно-

Без кашњења
Оно што је битно је чињени-

ца да овај воз ретко касни и да 
из свих станица саобраћа по 
реду вожње. 

ЉУБЉАНА

БЕОГРАД
ЉУБЉАНА
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05:55
21:05

ЛЕПИХ УТИСАКА

Компанија „Србија Воз” 
била је добар домаћин 
младим путницима из 

Турске, који су на пропутова-
њу из Истанбула за Сарајево, 
боравили почетком јула у Бео-
граду. За целокупну организа-
цију њиховог боравка у српској 
престоници била је задужена 
главни организатор за саобра-
ћајне послове Гордана Дув-
њак, а посебан путнички  воз 
Турских железница под нази-
вом „Turkiwye Bosna ya genlik 
tereni” (воз за младе из Турске 
који путују до Босне), обезбе-
ђен је на захтев Светског удру-
жења деце. 

Воз је саобраћао на релацији 
Истанбул -  Софија - Скопље - 
Београд - Сарајево - Истанбул. 
У њему су била 102 млада пут-
ника, 17 пратиоца и водич из 
Турске.  

-По доласку посебног воза 
из Истанбула у Београд имала 
сам задовољство да у име ком-
паније „Србија Воз” дочекам 
младе из Турске. Једна од дево-
јака је дала интервју за тури-
стичку агенцију ANDALORIJIA. 
Путници и гарнитура воза су 
све време били под контролом 

запослених у Сектору за пре-
воз путника „Србија Воз” и на-
длежне Полицијске управе за 
железнички саобраћај у Бео-
граду. Путници су преко дана 
обилазили туристичке дести-
нације у нашем граду, а истог 
дана увече воз је отпремљен за 
Шид, па до Сарајева - рекла је 
Гордана Дувњак. 

Она је навела да се овај посеб-
ни воз вратио у станицу Бео-
град 13. јула у јутарњим сатима. 
Након тога  су путници пуни 
позитивних утисака ушли у ту-
ристички аутобус, којим су оби-
лазили град и боравили на Ава-
ли. Млади из Турске изнели су 
врло повољне утиске о боравку 
у нашем граду, у коме  су оби-
шли  позната места. Посебно су 
били задовољн организацијом, 
дочеком и односом запослених 
из „Србија Воза” пред пут, али 
и чувањем и одржавањем пут-
ничких кола од стране наших 
техничких служби. Воз је тога 
дана увече отпремљен за Ниш, 
одакле је преко Бугарске наста-
вио за Турску, каже Дувњак.

У најави је, иначе, још један 
воз у истом саставу крајем 
лета. Б. РАДОЈИЧИЋ

ГОСТИ ПУНИ
МЛАДИ ИЗ ТУРСКЕ ПОСЕТИЛИ БЕОГРАД

НАЈВИШЕ
МЛАДИХ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ПУТНИКА ЗА НОЋНЕ 
ВОЗОВЕ ИЗМЕЂУ БЕОГРАДА И ЉУБЉАНЕ

си 14 евра, док је у возу нешто 
већа. Цена регуларне карте до 
Љубљане и Марибора износи 
око 35 евра, а за оне који раније 
набаве специјал карте цена је 
29 евра. За повратно путовање 
треба издвојити још толико.  
Поред Београда и Љубљане, 
један број путника путује и 
до Загреба као и Зиданог Мо-
ста где се остварује директна 
веза са Цељем и Марибором. 
Воз полази из Београда у 21.20 
сати, док је полазак из Љубља-
не у 21.05 сати. 

Путници који ујутро допуту-
ју у Љубљану за само десетак 

нови изазов и неизмерно оду-
шевљење. Фотографије које 
сам издвојио за ову изложбу 
приказују поред лепих преде-
ла и неке необичне ситуаци-
је што изложби даје посебну 
чар, рекао је Вебер.

-Изложба „Возом по Сло-
венији“ на један леп начин 
приказује занимљиве краје-
ве Словеније, нарочито оне 
кроз које није могуће проћи 
друмским превозом. Пре-
дивни мотиви са бохињске 
пруге као и осталих пруга 
које иду долином река Сава, 
Драва и Савиња као и пруга 
ка Јадранском мору просто 

маме туристе и све заљубље-
нике путовања железницом. 
Канцеларија за дијаспору по-
држала је организацију ове 
изложбе јер се и на тај начин 
људима у Србији могу прика-
зати предели и места за које 
многи још не знају. Радује ме 
да је до сада изложбу виде-
ло неколико хиљада људи у 
Панчеву и Вршцу и да је ин-
тересовање за њу присутно 
и у осталим градовима где 
постоје словеначка друштва, 
- рекао је Марјан Цукров, 
представник Владе Републике 
Словеније. 

-Велики број наших чла-
нова редовно путује возом за 
Словенију и то сматрају као 
нешто посебно и веома лепо. 
Многи наши преци су на ове 
просторе дошли управо во-
зом стога железница за нас 
има посебан значај. Оно што 
је најважније је то да желе-
зница не повезује само држа-
ве, градове и пределе она по-
везује оно најважније, људе, 
- рекао је Саша Вербич пред-
седник Националног савета 
словеначке националне мањи-
не и председник Друштва Сло-
венаца „Сава“ у Београду.

Изложба ће бити отворена 
до септембра, а након Панчева 
и Вршца, где је изложбу до сада 
видело више хиљада посети-
лаца, у плану је да буде прика-
зана и у Новом Саду, Суботи-
ци, Руми, Зрењанину, Нишу и 
Подгорици.

минута имају воз за аустријски 
град Филах, где са тамошње цен-
тралне станице могу остварити 

везу за Интер сити возом који 
иде из Клагенфурта за Мин-
хен, Штутгарт, Дортмунд као и 
остале немачке градове одакле 
постоје одличне везе за све веће 
градове централне Европе. 

Воз из Београда за Љубља-
ну у станици Шид мења локо-
мотиву и возопратно особље. 
Након царинских прегледа воз 
наставља ка Хрватској, и даље 
ка Словенији. 

Воз ће саобраћати до 11 сеп-
тембра, а након тога саобра-
ћаће још и током божићних и 
новогодишњих празника.

 Ј.ВЕБЕР

У ВОЗОВИМА

Татјана Младеновић, 
Љиљана Несторовић 
и Мирјана Радосавље-

вић су 28. јуна ове године, у 
част Видовдана, организовале 
богату и импресивну култур-
но-уметничку манифестацију 
у свечаном салону Главне же-
лезничке станице Београд.  

На овој манифестацији Та-
тјана Младеновић се предста-
вила својом првом самостал-
ном изложбом сликарских 
радова, под називом „Боје за-
вичаја”, док је Љиљана Несто-
ровић изложила своје слике 
на свили. Посебно одушевље-
ње изазвала је ревија модне 
колекције хекланих мантила 
Мирјане Радосављевић, чије су 
радове презентовале чланице 
КУД „Милан Ђ. Милићевић” из 
Рипња. 

Уз топле акорде изворних 
песама са Косова и Метохије, 
како и приличи овом поводу, 
железничким салоном дефи-
ловале су младе девојке из 
Рипња. Акорди и стихови пе-
сме „Уснула је дубок санак са 
Косова Рада” као да су их до-
датно подстицали. 

-Ауторке ове манифеста-
ције су жене потекле са истог 
поднебља. Оне су много ра-
зличите по својим животним 
стазама и у уметничком изра-
жавању, а опет на неки начин 
сличне. Препознале су  коли-
ко је важан простор одакле 
смо потекли, колико је важно 
оно што смо наследили од на-
ших предака и то су емоција-
ма унеле у своја дела, - рекла је 
отварајући манифестацију Да-

нијела Вејновић Сретеновић, 
ауторка књиге „Сјај ведрог 
облака“.

- Тамо где Бањска жубори 
и са Косаницом се улива у 
Топлицу, тамо где окамење-
ни сватови Ђавоље Вароши 
дворе и чувају легенду,  тамо 
су моји корени, тамо је извор 
мог животног и стваралачког 
надахнућа, тамо су моја исти-
на и моји животни одговори. 
Иако сликам целог свог жи-
вота, све досада нисам има-
ла храбрости да самостално 
излажем. Захваљујући при-
јатељима који ме све време 
подржавају, представила сам 
се радовима надахнутим бо-
гатом историјом мога зави-
чаја. Куршумлијску Бању, ме-
сто мог рођења, која сваким 
даном све више пропада, сада 
доживљавам као изгубљени 
рај и то желим да прикажем 
на платнима, каже Татјана 
Младеновић, која је уметничку 
жицу наследила од оца Славка 
Мартиненка, сликара и вели-
ког љубитеља уметности. 

Татјана је, иначе, запослена 
већ 20 година на српским же-
лезницама. Седам година је 
радила као новинар у Медија 
центру „Железница Србије“, 
а три године била је главни 
и одговорни уредник листа 
„Пруга”. Од новембра прошле 
године са овог места прелази 
на послове кустоса уметничке 
збирке слика у Железничком 
музеју.  

Љиљана Несторовић, која 
је, након 32 године рада на 
железници, крајем прошле 
године напустила предузеће 
уз социјални програм, храбро 
закорачила у нову етапу жи-
вота како би се више посвети-
ла уметничком стваралаштву. 
Пресудну улогу на животној 
прекретници ове већ афирми-
сане сликарке на свили, има-
ло је фрактално сликарство у 
склопу арт терапије, у чије је 
воде одлучно загазила. 

У Београду је 28. јуна у 
галерији Друштва Сло-
венаца „Сава“ отво-

рена изложба фотографија 
„Возом по Словенији“ аутора 
Јосипа Вебера из Панчева и 
Блажа Кавчича из Љубљане. 
Изложба је приређена поводом 
Дана државности Републи-
ке Словеније, у организацији 
Београдског друштва Слове-
наца „Сава“ и Удружења Сло-
венаца „Логарска Долина“ из 
Панчева. На изложби је прика-
зано шездесетак фотографија 
са  пруга у Словенији насталим 
у периоду од 2010. до 2016. годи-
не.

На отварању су били присут-
ни Амбасадор Републике Сло-
веније Владимир Гаспарич, 
представник Владе Републике 
Словеније Марјан Цукров, ди-
ректор Медија центра „Желе-
зница Србије“ Ненад Станиса-
вљевић, председник Друштва 
„Сава“ и Националног савета 
словеначке националне ма-
њине Саша Вербич, представ-
ници српских железница те 

гости из Словеније и неколико 
словеначких друштава из Ср-
бије.

Јосип Вебер, један од аутора 
изложбе, новинар је „Медија 
центра“  у Железницама Срби-
је“ ад и председник Удружења 
Словенаца „Логарска Долина“ 
из Панчева.

-Путовање словеначким 
пругама одувек је за мене 
било нешто посебо и изузет-
но. Моја прва путовања за 
Словенију била су још почет-
ком седамдесетих година про-
шлог века и одувек сам желео 
да путујем само возом. Свако 
путовање за мене је увек био 

Пријатељи изложбе
Реализацију изложбе је 

помогла Канцеларија за слове-
начку дијаспору из Љубљане, 
Национални савет словеначке 
националне мањине у Србији 
док је медијски покровитељ 
био Медија центар „Железница 
Србије“ А.Д. 

ВОЗОМ ПО СЛОВЕНИЈИ
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА АУТОРА ЈОСИПА ВЕБЕРА У БЕОГРАДСКОМ ДРУШТВУ СЛОВЕНАЦА

МАНИФЕСТАЦИЈА У ЧАСТ ВИДОВДАНА 

-Заваљујући методи фрак-
талног цртања остварила сам 
животни сан и коначно про-
нашла свој пут и мир у свету 
уметности, истиче Несторови-
ћева.

-Над немирним пламеном 
свеће, вредне руке мајке и 
баке радиле су оно што су 
најбоље знале: ткале, преле, 
плеле. Ја сам упијала сваки 
њихов покрет и желела сам да 
их следим. Временом сам тај 
рад усавршила и ускладила 
са модерним дизајном. У мом 
стваралаштву уткана је ве-
штина предака и љубав према 
традицији, коју ћете сигурно 
осетити када огрнете тако 
урађене одевне предмете, мо-
дерне и традиционалне у исто 
време, каже Мирјана Радоса-
вљевић, уметнички дизајнер 
из Куршумлије. 

Изложба „Боје завичаја“ 
била је отворена од 28. јуна до 
петог јула и привукла је вели-
ки број посетилаца.

БРАНКО РАДОЈИЧИЋ 

„БОЈЕ ЗАВИЧАЈА“ 

Пријатељи
Реализацију ове културно 

- уметничке манифестације 
помогао је „Србија Воз“ усту-
пањем салона, а Удружење за 
уметност, културу и труризам 
„ФракталАрт“ из Београда 
било је главни организатор. 

Данијела Вејновић Сретеновић, 
Љиљана Несторовић и 
Татјана Младеновић
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КРОЗ ВРЕМЕ: МУЗЕЈ ФРАНЦУСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА У МИЛУЗУ

У француском граду 
Милузу, у непосред-
ној близини тромеђе 

Француске, Немачке и Швај-
царске налази се један од нај-
већих железничких музеја у 
Европи. Основан је под окри-
љем Француских државних 
железница и један је од зна-
чајнијих установа техничке 
културе у Француској. 

На самом улазу посетиоце 
дочекује љубазно униформи-
сано особље, које пре уласка 
у музеј даје неколико важних 

информација и препорука. На 
почетку обиласка кривуда-

вим ходником који асоци-
ра на железнички тунел 
долази се до велике хале, 
у којој су изложени разни 
експонати из првих епоха 

развоја железнице односно 
од њеног настајања па све до 

првих година 20 века. 
Ту се могу видети разне пар-

не локомотиве, моторни возо-
ви али и неколико салонских и 
путничких вагона који су обе-
лежили прве епохе у развоју 
железнице. Амбијент тог вре-
мена дочаран је разним светло-
сним и звучним ефектима који 
код посетилаца ствара посебну 
интеракцију. Проласком кроз 
халу могу се видети фигуре же-
лезничких радника и путника 
који верно дочаравају амбијент 
са железничких станица и во-

зова из старих времена. 
За посетиоце који желе 

да уживају у гледању 
филмова о историја-
ту железнице у Фран-
цуској направљене су 
мини сале за пројекци-
је. На изласку из првог 

изложбеног простора 

посетиоце испраћају унифор-
мисани железничари са лепим 
жељама за„наредно путовање 
у нову железничку епоху”. 

На уласку у следећи простор 
посетиоце чекају велики бил-
борди са добродошлицом за 
ново време железнице. Ту се 
налази неколико парних ло-
комотива као и први дизел-
-моторни возови и електрич-
не локомотиве. У продужетку 
су и разни типови вагона, од 
којих је неколико доступно за 
унутрашње разгледање. Нај-
занимљивији су краљевски 
салон вагон, двоспратни ва-
гон 2. и 3. разреда и вагон 4. 
разреда у којем су се путници 
превозили заједно денчаном 
робом и животињама. 

На крају другог простора на-
лази се и кутак за љубитеље 
минијатурних железница и ма-
кета. У посебној просторији на-
лази се велика макета минија-
турних железница размере 1:87, 
површине 25 квадратних мета-
ра осветљена посебним светло-
сним ефектима. Уз симболичну 
надокнаду могуће је активира-
ти возове на сваких пет минута. 
У том делу се налазе и мале ра-
дионице у којима одређеним да-
нима ради школа макетарства. 

Напуштајући свет минија-
турних железница посетиоци 
улазе у простор који дочарава 
време након Другог светског 
рата односно средине 20. века, 
а међу којима се истичу парне 
локомотиве за велике брзине 
и оне које су вукле војне транс-
порте. Ту су и вагони новије 
генерације као и дизел и елек-
тромоторни возови. У следећој 
хали изложене су локомотиве 
за велике брзине међу којима је 

и понос француске железнице 
електромоторни воз ТГВ. 

Када се изађе из хала са ло-
комотивама и макетама по-
сетиоце очекује ново изнена-
ђење. Љубазни машиновођа 
мале маневарске локомотиве 
по жељи превози посетиоце 
пругом од 250 метара, а на кра-
ју свима даје „сертифи-
кат” помоћног ма-
шиновође. Ту је и 
претеча парне 
локомот и ве 
која се ложи 
б у к о в и м 
д р в е т о м , 
а служи и 
за демон-
страцију. За 
најмлађе по-
сетиоце музеј 
приређује праву 
атракцију,  превоз 
баштенском железницом 
у дужини од приближно 
једног километра. На отво-
реном се још могу погледати 
разне локомотиве, дизел и 
електрични путнички возови 
који су до недавно били 
у саобраћају и који се 
спремају за музејску по-
ставку. У кругу музеја 
постоји ресторан и би-
стро у којем посетиоци 
могу да се окрепе и осве-
же са храном и пићем 
које се служило у чуве-
ном „Оријент експресу”.

 Да би неко пажљиво 
обишао музеј потребан 
је скоро цео дан, а на 
изласку се налазе суве-
нирница и библиотека у 
којој се могу наћи разни 
сувенири и веома занимљиве 
књиге из области железнице.

Рекорд

Поред модела нове 

генерације ТГВ-а може се погле-

дати кратак документарни филм о 

обарању светског рекорда на пругама 

нормалног колосека. Било је то 3 априла 

2007 године, када је оборен рекорд 

јапанског воза Шикансен. Рекорд је 

постигнут на прузи Париз-Стразбур и 

забележена је невероватна брзина 

од 574,8 км/х.

Цена
Цена улазнице за овај железнички музеј је 12 евра и није мала, али незадовољ-них посетилаца никада није било, а највише их је викендом 

и државним 
празници-

ма.

НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИСТОРИЈА
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