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младих радника
„Инфраструктура
железнице
Србије“ примила
крајем године у
радни однос

СВЕ ВРСТЕ ТРАНСПОРТА У ГУБИТКУ
Према првим проценама, губици у транспорту због корона
вируса износе око 120 милиона евра и они се бележе у свим
видовима саобраћајног система.
Процењује се да ће они до краја године износити око 600
милиона евра.

„СРБИЈА ВОЗ“: У СКЛАДУ СА ОДЛУКАМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПОТПУНО ОБУСТАВЉЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ
ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ
Председник Републике Србије Александар Вучић саопштио је, 15 марта, да је због ситуације донета Одлука о проглашењу ванредног стања
на територији целе Републике Србије.
Вучић је на конференцији за новинаре, која је одржана у Палати
Србија, рекао да је оваква одлука донета након састанка Кризног штаба
за сузбијање заразне болести COVID-19 и Кризног штаба за отклањање
насталих и спречавање могућих штетних последица заразне болести
COVID-19 по привреду.
Саобраћај свих возова за
превоз путника из система београдске градске железнице
БГ:Воз обустављен је у суботу,
21. марта 2020. године у 20 сати.
Тиме је у потпуности заокружено заустављање јавног

путничког железничког превоза на територији наше земље
у складу са одлукама Владе
Републике Србије, са циљем
спречавања ширења заразне
болести COVID-19, изазване
вирусом SARS – Co V-2.

„Србија Воз“ је 20. марта 2020.
године обуставио поласке свих
међународних возова, као и
возова из унутрашњег саобраћаја.
Ова одлука уследила је након
што је Влада Републике Србије

донела 12. марта 2020. године
Одлуку о затварању граничних
прелаза, на основу које су затворени поједини гранични
прелази за међународни друмски, железнички и речни
саобраћај, као и погранични

саобраћај према Мађарској,
Румунији, Републици Бугарској, Републици Северној Македонији, Црној Гори, Босни
и Херцеговини и Републици
Хрватској.
С. Јочић

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

РЕАЛИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА
У
ситуацији ванредног
стања у Србији, које
је
проглашено
15. марта 2020. године због
пандемије корона вируса,
„Инфраструктура железнице
Србије“ предузела је активности да се на железничким
градилиштима широм земље
одржи ниво активности на
реализацији највећих и нај-

дседнице српске Владе и министарке
грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
проф др. Зоране Михајловић
свим инвеститорима о поступању у време ванредног стања
и епидемије коронавируса.
У складу са тим, радови се
одвијају на изградњи пруге
за велике брзине, па је тако
на деоници између Београд

значајнијих инфраструктурних пројеката.
То је у складу и са препоруком државног врха и потпре-

Центра и Старе Пазове, на којој
раде кинеске компаније „Чајна
релвеј Интернешнл“ и „Чајна
комуникејшн констракшн ко-

мпани“, као и између Старе
Пазове и Новог Сада, где је
ангажована руска компанија
„РЖД Интернешнл“ укупно
ангажовано дневно око 800
радника и механизација од око
триста машина.
Радови се одвијају и на реконструкцији и модернизацији
пруге Јајинци – Мала Крсна, на
међународном железничком
Коридору 10, где радове изводи
конзорцијум француске компаније „Колас“ и српске
„Енергопројект“. И у условима
ванредног стања, стотинак
радника ангажовано је тренутно на градилишту, где су,
поред осталог, на више места
дуж пруге у току радови на
машинском уређењу геометрије колосека и на замени постојеће колосечне решетке.

У току су и завршни радови
на реконструкцији регионалне
пруге Кумане – Банатско Милошево, дуге 28 и по километара, између Зрењанина и
Кикинде. Радници „Инфраструктуре железнице Србије“
реализују завршне послове на
ојачавању елемената горњег
строја и замени колосечне
решетке.
Радови се изводе и између
Свилајнца и Деспотовца, где
је у току обнова регионалне
пруге дуге 53 километра Марковац – Ресавица. У току
је био утовар туцаника у
станици Деспотовац, као и
посипање реконструисаних
деоница пруге од Деспотовца
ка Свилајнцу, а настављају се
и даљи радови на обнови регионалне пруге.

У оквиру реконструкције
регионалне пруге Суботица –
Сента радови полако улазе у
завршну фазу, а током марта
обављана је замена постојеће
колосечне решетке између Сенте и Богараша, као и машинско решетање и регулисање
колосека.
Радови су се обављали и на
музејско-туристичкој прузи
„Шарганска осмица“, где је
реконструисан тунел број
37.
И у наредном периоду биће
настављене активности на
реализацији железничких инфраструктурних
пројеката,
у складу са препорукама државних органа у условима
ванредног стања, као и могућностима у тој ситуацији.
Н. Станисављевић
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„Руске железнице“ разматрају
предлог да у Србији направе заједничку компанију за производњу
локомотива на гас, што би било
од великог значаја за српску
привреду.
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ПРОБИЈЕН ТУНЕЛ „ЧОРТАНОВЦИ“ НА ТРАСИ БРЗЕ ПРУГЕ
Пробијању тунела дугог 1,1 км у Чортановцима, 3. априла, присуствовао
је Мансурбек Султанов, директор огранка „РЖД ,Интернешнл“ у Србији,
који је том приликом најавио да ће деоница од Старе Пазове до Новог
Сада бити завршена у року, до новембра 2021. године
Десна тунелска цев тунела Чортановци на будућој брзој прузи од Старе
Пазове до Новог Сада пробијена је у условима ванредног стања, које је
проглашено услед пандемије корона вирусом.
(опширније стр. 5)

Сергеј Павлов,
ПРВИ ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА
„РУСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА“

НАЈВЕЋИ ПУТНИ И ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ У СРБИЈИ

НА ГРАДИЛИШТИМА ВИШЕ ОД 3.500 РАДНИКА
– ГОТОВО ПОЛОВИНА ГРАДИ ПРУГЕ

Потпредседница Владе Републике Србије и министарка
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић рекла је да
је на градилиштима највећих
пројеката изградње путне и
железничке инфраструктуре,
комуналне
инфаструктуре,
рехабилитације
путева
и
изградњи станова за снаге
безбедности у Србији последњег дана марта било ангажовано више од 3.500 радника,
као и да се током извођења
радова примењују све мере
за сузбијање заразне болести
COVID-19.
“Као Министарство дали
смо препоруку свим инвести-

торима да учине све како би
одржали ниво активности на
градилиштима на реализацији инфраструктурних пројеката, a сви инвеститори имају
обавезу да радницима обезбеде сву потребну заштиту
од корона вируса, у складу са
одлукама Владе Србије. Велико хвала свим компанијама
и свим радницима који у тешким условима настављају
да раде, а ми смо ту да им
пружимо сваки вид подршке и
да заједно решавамо све проблеме са којима се сусрећу”,
наводи Михајловићева.
Укупна вредност инфраструктурних
пројеката
на
којима је последњег дана

марта био ангажован 3.531
радник износи 2,6 милијарди
евра, а укупна дужина путева
и пруга на којима се изводе
радови, укључујући и радове
на рехабилитацији државних
путева, износи око 520 километара.
Од тог броја радника, само
на градилиштима железничке
инфраструктуре посао је обављало 1.617 радника, уз ангажовање 478 јединица механизације.
Највише запослених, укупно
919, последњег дана марта
радило је на изградњи деонице
брзе пруге од Старе Пазове до
Новог Сада, што је у складу са
фазом радова.

На овом градилишту радове
изводи руски РЖД, а присутне
су и 272 јединице механизације.
На другој деоници брзе пруге
Београд–Будимпешта, од Београда до Старе Пазове, где су
извођачи кинеске компаније
ЦЦЦЦ и “Чајна реjлвеј интернешенел”, радове је изводило
613 радника, уз 196 јединица
механизације.
Од Јајинаца до Мале Крсне,
на деоници железничког Коридора 10, где радове изводе
француска компанија “Колас”
и српски “Енергопројект”, било је укупно 85 радника, са 10

јединица механизације.
Недељу дана након увођења ванредног стања, на
градилиштима највећих инфраструктурних
железничких пројекта било је ангажовано 917 радника и 293
јединице механизације. Све
мере којима се осигуравају
безбедност и заштита здравља
радника поштују се, како на
самом градилишту, тако и у
оквиру кампова, где је потребна
посебна предострожност ради
сузбијања преношења заразе у
време пандемије COVID-19.
Б. Гордић

средстава недостаје.
Недељу дана пре Панчева,
25. марта, Гарибовић је са сарадницима обишао Депо за
одржавање локомотива Секције ЗОВС, Секцију за вучу
возова у Макишу и контејнерски терминал „Железничког
интегралног транспорта“.

ћемо из ове борбе и ситуације
изаћи као победници“, рекао
је в.д. генералног директора
Душан Гарибовић том приликом, пруживши на тај начин
подршку запосленима који
су у току пандемије корона
вирусом на својим радним
местима.
Приликом посете запосленима чланови пословодства
су донели заштитна средства,
маске и рукавице. Одржан је
и кратак састанак на којем је
договорена нова организација
доласка запослених на посао
како би се процес рада текао
неометано.
Током обиласка контејнерског терминала директор
ЖИТ-а Момчило Тунић захвалио се у име запослених
пословодству „Србија Карга“
на изузетној сарадњи и кооперативности, чиме је постигнуто да се и у овим, не тако лаким временима, радни задаци
обављају професионално и на
највишем могућем нивоу.
Ј. Вебер

У ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА РАДНО У „СРБИЈА КАРГУ“

РАДНИЦИМА ПУНА ПОДРШКА
ПОСЛОВОДСТВА

Д

ушан Гарибовић, в.д.
генералног директора
„Србија Карго“ и извршна директорка за саобраћај
Сенија Богић Павловић са
сардницима посетили су 31.
марта запослене у станици
Панчево главна, који у сложеним условима, обављају веома
одговорне послове.
„Наша компанија савесно
и са великом одговорношћу

обавља посао од изузетног
значаја за неометано одвијање
привредних активности, што
је уједно и добар знак да нешто
ради и функционише у овим
специфичним околностима.
Надам се да ћемо све то што
радимо и наплатити и да ћемо
успети и да поделимо плату
и да платимо и измиримо
све своје обавезе. Трудимо се
да испоштујемо све, зато је

ваше ангажовање за сваку
похвалу“, рекао је први човек
„Србија Карга“ у разговору са
запосленима.
Гарибовић је обећао да ће
се пронаћи правни основ да
се сви трошкови око превоза
запослених надокнаде и да
ниједан радник не сме бити
оштећен, већ адекватно награђен за рад у ванредним
околностима.
Чланови пословодства су
истакли да је одређена количина средстава за заштиту и
дезинфекцију подељена по
терену, а додатно је пуштено
215 хиљада акредитива свим
секцијама, како би се директно и одмах на локалу могло
реаговати и докупити у случају да нешто од заштитних

„Привреда не сме и неће
стати, морамо имати јаку
свест о ономе што се тренутно догађа, морамо бити
дру-штвено одговорни, радне
задатке треба да обављамо
професионално и само тако
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ПРЕНАМЕЊЕН ДЕО СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ У БУЏЕТУ ЗА
ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
ДЕЖУРНИ НА САЈМУ
ПОСЛЕДИЦА ЕПИДЕМИЈЕ –
И УЗ ТЕЛЕФОНСКЕ
ЛИНИЈЕ
9,5 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

Л

екари и медицинско
особље Завода међу првим су здравственим радницима коју су
ангажовани на збрињавању
пацијената оболелих од корона вируса у привременој
болници на Сајму.
По речима државног сектретара у Министарству
здравља, Берисава Векића,
у привременој болници на
Београдском сајму збринути
су пацијенти са лакшом клиничком сликом, а о њиховом
здравственом стању брину

се лекари и медицинско
особље Завода за здравсвену заштиту радника „Железница Србије“, као и Студентске поликлинике, Завода
за спорт, Дома здравља „Палилула“ и Специјалне болнице за интерне болести у
Младеновцу.
„Лекари и сестре раде у
сменама од по осам сати,
смењују се на два сата и за
сада је ангажован довољан
број медицинског особља –
изјавио је, 30. марта, Берисав
Векић.
Завод за здравствену заштиту радника “Железница
Србије“ је 24. марта због проглашене пандемије вируса
корона отворио три дежурне
телефонске линије које су на
располагању
пацијентима
који сумњају да су оболели
од ове болести, али и остали-

ма који имају потребу да се
посаветују са лекарима.
„Свакодневно,
на
броју
011/2686-155, локал 104, дежура лекар опште медицине
задужен за консултације са
пацјентима, током 24 сата
на броју 064/860-77-97 на располагању су лекари из амбуланте „Београд центар“, а за
становнике градске општине
Савски венац резервисан је
број 064/860-77-98“, рекао је
др Љубомир Игњатовић,
један од чланова Кризног
штаба Завода. Он је позвао
све пацијенте да користе
телефоне за консултације
са лекарима који ће им помоћи око избора терапије
или упутити коме да се јаве
уколико сумњају да су били
у контакту са оболелим од
корона вируса, или имају
повишену температуру, кашаљ или сличне тегобе.
По речима доктора Игњатовића, због проглашења пандемије корона вируса, а по
налогу Министарства здравља и у складу са мерама
и одлукама које је донела
Влада Републике Србије ради
спречавања ширења вируса,
уведен је ванредан начин
рада Завода.
„Наша здравствена установа прати и поступа по
одлукама
Министарства
здравља, каже др Игњатовић
и додаје да је у Заводу формиран Кризни штаб који
доноси одлуке о организовању здравствене службе под
новонасталим околностима
и прати реализацију донетих
одлука.
А. Стојковић

ОТВОРЕНЕ КОВИД
АМБУЛАНТЕ

Од 1. априла у свим домовима здравља, па тако и у Заводу
за здравствену заштиту радика „Железнице Србије“ почеле су са радом Ковид амбуланте (центри) у којима се обављају прегледи свих пацијената са симптомима корона
вируса. Прегледи у Ковид амбулантама се не заказују.

Новац усмерен за ублажавање последица епидемије
изазване вирусом корона Влада Србије је пренаменила са
буџетске функције саобраћај,
односно реализације инфраструктурних пројеката од националног значаја.
Са изградње зграда и грађевинских објеката у оквиру
пројекта мађарско-српске железнице пребачено је 4,6 милијарди, са изградње деонице
ауто-пута Нови Београд - Сурчин 2,4 милијарде, са изградње терминал у Луци Смедерево 1,55 милијарди и са
изградње обилазнице око београдске обилазнице на аутопуту, моста преко реке Саве
код Остружнице, 950 милиона
динара – наводи се у Одлуци.

Подсетимо, у оквиру новог
инвестиционог плана „Србија 2025“ девет милијарди
евра било је предвиђено за
улагања у транспортну инфраструктуру, од чега за железницу више од 3,5 милијарди евра.
Када је железница у питању,
као приоритетни пројекти
наведени су: модернизација
Кориора 10 од Београда до
Ниша и то за брзине до 200 км
на сат, као и даље до Димитровграда и до Прешева,
затим обнова барске пруге
од Ваљева ка Црној Гори и
брза пруга од Београда до
Будимпеште, али и изградња
новог диспечерског центра
и интермодалног терминала
у Батајници, где би се пове-

зали различити видови транспорта.
Реконструкцијом и модернизацијом нишке пруге Србија би постала главна транспортна рута за железнички
саобраћај између централне
Европе и грчких лука Пиреј и
Солун.
Од Ваљева до границе са
Црном Гором планирано је да
се са „Руским железницама“
обнови око 210 километара, а
са кинеским партнерима наставиће се градња брзе пруге
од Београда до Будимпеште,
као дела кинеског глобалног
пројекта „Појас и пут“, где би
требало да почну радови и
на деоници од Новог Сада до
Суботице.
Б. Гордић

ПОМОЋ ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗДРАВСТВУ У БОРБИ
ПРОТИВ КОВИДА 19

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ КОМПАНИЈЕ
УСТУПИЛЕ ВОЗИЛА
ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ
На позив потпредседнице Владе Србије и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зоране Михајловић железничке компаније упутиле су возила и ставиле
на располагање своје возаче који ће превозити све што је неопходно здравственом систему
Србије у борби против ширења вируса Ковид 19.
"Све компаније у оквиру нашег министарства показале су одговорност и одмах одговориле на
позив да помогну здраственом систему наше земље како би се што боље одбранили од ширења
корона вируса", рекла је Михајловићева која се захвалила свим фирмама.
Шездесет путничких и комби возила на позив потпредседнице Михајловић уступили су:
„Инфраструктура железнице Србије“, „Србија Карго“, „Србија Воз“, Саобраћајни институт
ЦИП, Дирекција за железнице, Ер Србија, Сматса, Републички геодетски завод, Аеродроми
Србије, Путеви Србије, Грађевинска дирекција Србије, Директорат цивилног ваздухоплоства,
Дирекција за водне путеве, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, Агенција
за луке и Kоридори Србије.

ЖЕЛЕЗНИЧКИ СЕКТОР У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ
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У ЈЕДНОМ ОД НАЈВЕЋИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ГРАДИЛИШТА У ЕВРОПИ

ПРОБИЈЕНА ДЕСНА ЦЕВ
ТУНЕЛА У ЧОРТАНОВЦИМА
Р
уска компанија „РЖД
интернешнел“ и домаћи градитељи завршили су 3. априла 2020. године
пробијање десне тунелске
цеви тунела „Чортановци“ на
будућој брзој прузи од Старе
Пазове до Новог Сада.
“Пробијања тунела је важан
тренутак на сваком пројекту
и уобичајеним околностима.
Међутим, ако знамо да су Чортановци једно од највећих
инфраструктурних градилишта у Европи, на којем се упркос епидемији поштују сви
рокови, то је резултат на који
Србија треба да буде поносна.
Хвала свим радницима, који

тежим околностима, већ и
на-ставља да гледа ка будућности”, рекла је потпредседница
Владе Србије и министарка
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, проф. др
Зорана Михајловић.

су као и здравствени радници, возачи, продавачице и
продавци, такође хероји Србије у данима епидемије. Захваљујући њима, Србија не
само што није стала ни у нај-

“Инфраструктура ће бити
важна и у периоду после пандемије, кад се будемо борили
за виши привредни раст и
зато нам је важно да кроз
мере Владе за помоћ привреди

сачувамо наше компаније,
као што и компаније треба да
посебно воде рачуна о својим
радницима, јер нас чека велики заједнички посао и кад
прође епидемија”, каже Михајловићева.
Радови на изградњи тунела
и вијадукта “Чортановци” су
део пројекта изградње деонице брзе пруге Београд–Будимпешта од Старе Пазове до Новог Сада, чија је дужина 40,4 км.
Укупна дужина обе тунелске цеви је 2.242,5 метра, а 3.
априла 2020. године пробијена
је десна цев, дужине 1.086,5
метара. У оквиру истог пројекта, у току је изградња и двоколосечног вијадукта “Чортановци”, дужине скоро три
километра.
Вредност радова на изградњи тунела и вијадукта “Чортановци”, који се финансира
из кредита Руске Федерације
за модернизацију српске железнице, износи 337,6 милиона
долара.
Б. Гордић
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СИНДИКАТИ ОРГАНИЗОВАЛИ ПОДЕЛУ
МАСКИ ЗА ЗАШТИТУ ОД КОРОНА ВИРУСА

СОЛИДАРНОСТ НА
ПРВОМ МЕСТУ

С

индикати који делују
на железници организовали су се да помогну
својим члановима на терену
делећи маске за заштиту од
корона вируса.
Председник Синдиката Србија Карго, Зоран Дашић, до
сада је на терену поделио око
1.000 маски.
- Колеге су пријатно изненађене овим гестом нашег
синдиката. Успели смо да
набавимо маске од платна
које могу да се после употребе
оперу и поново користе, каже
Дашић.
До сада је успео да обиђе
Краљево, Руму, Шид, Сремску
Митровицу, Панчево, намера
му је да маске достави и
колегама до Ниша.
– Један број платнених маски
смо добили од спонзора, а
остало смо купили. Мајка нашег колеге Јована Савића из
Панчева шије маске и до сада
је подељено око 200 комада на
терену, истиче Дашић.
Синдикат Независност је
купио око 500 платнених ма-

ски и исто толико рукавица
и поделио својим члановима.
Око 200 комплета за заштиту
подељени су људима из
ЗОП-а у Руми, Шиду, Сремској
Митровици. Са око 100 рукавица и маски покрили су
терен Београда, Ниша и Краљева. Радници ЗОВС-а у Нишу
добили су око 150 комплета.
Драган Ранђеловић, председник Синдиката железничара Србије, у разговору
за „Пругу“ нам је рекао да је
његова организација успела да
обезбеди око 1.000 маски.
– Маске које смо за сада
успели да обезбедимо ускоро ће
бити подељене на терену. Ових
дана је веома тешко доћи до
заштитне опреме и средстава
за дезинфекцију. Чим се појаве
на тржишту и то ћемо
набавити за наше људе на
терену, казао је Ранђеловић.
Солидарност наших железничара је од увек била на завидном нивоу, што се показало
и у овим тешким временима
пандемије.
А. Стојковић

У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА У ПОЈЕДИНИМ СТАНИЦАМА

ПОВЕЋАНА ПОТРАЖЊА ЗА
ПРЕВОЗ КАРГА ЖЕЛЕЗНИЦОМ
Душан Гарибовић, в.д. генералног директора „Србија
Карга“, посетио је, 2. априла,
запослене у Суботици, Новом
Саду, Руми и Сремској Митровици и захвалио се колегама
на несебичном ангажовању
како би „Србија Карго“ безбедно и непрекидно радио. И
овом приликом, директор је радницима донео средства за личну заштиту и дезинфекцију.
Запослени на терену информисали су директора о реализацији тренутних пословних активности.
У Суботици је редукован
број запослених, али се то не
одражава на саобраћај. Захваљујући колегама из „Србија
Воза“, обезбеђена је одређена
количина средстава за дезинфекцију, тако да се три пута

недељно обавља комплетна
дезинфекција.
Запослени у Новом Саду
обавестили су генералног директора да се у овој станици
дневно у просеку прими око
7 возова, што је задовољавајуће и не примећује се неки
мањак брута, што се тиче
транзита. Разговарало се и
око дислоцирања четири локомотиве за Краљево, које су
спремне да се отпреме наредних дана.
У Руми је, по речима запослених, ситуација више него
позитивна. За прва два месеца
у овој станици повећан је
обим утовара и истовара за
неких 100 кола, у односу на
прошлу годину, а прошла
година је била рекордна у
односу на 2018. Ако се настави

у овом тренду, обориће се сви
досадашњи рекорди. Шид
и Рума повећавају утовар,
а постоје и најаве нових
послова.
Када је реч о Сремској
Митровици, приметно
је повећање потражње
за железничким превозом и то код фирми које су до сада
користиле камионски
превоз.
Проблем који је на
почетку
постојао
око
превоза запослених је по
речима Гарибовића – решен.
„Закупили смо 15 моторних
возила, три комбија и 12 путничких аутомобила, како бисмо могли људе да довозимо
и одвозимо на посао, јер наш
тренутни возни парк то није

могао да издржи“, рекао је
Гарибовић и објаснио да су
предузете и све активности
како би се запосленима одобрио долазак на посао и одла-

зак с посла у току забране
кретања.
„Осим запослених на терену,
неопходни су нам и људи који
раде у корпоративним службама у Немањиној, како би
могли да обрачунају превоз,
фактуришу услуге, обрачунају
плате и пошаљу понуде на све
упите који ових дана стижу
у великом броју“, закључио
је в.д. генералног директора
„Србија Карга“ Душан Гарибовић.

ТРАНСПОРТНИ СЕКТОР
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СРБИЈА ПРВА У РЕГИОНУ УРАДИЛА СТУДИЈУ НА ТЕМУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У САОБРАЋАЈУ

• Студија основа за израду нове стратегије саобраћаја
• У сектору саобраћаја запослено само 2,3 одсто жена

О

тварајући
конференцију ”Представљање
кључних налаза студије ”Родна равноправност у
саобраћају у Србији”, потпредседница Владе Републике
Србије и председница Координационог тела за родну

равноправност, проф. др Зорана Михајловић, рекла је да
је Србија прва земља у региону
која је урадила студију о родној
равноправности у области
саобраћаја, која ће бити основа

траснпорт су и корисници, а
жене као корисници имају пуно
проблема који утичу и на њихову могућност запошљавања и
положај у друштву. Желимо
да радимо на побољшању квалитета живота свих наших
грађанки и грађана, и због тога
ће унаређење транспортних
услуга бити једна од важних
одредница нове стратегије
саобраћаја”, рекла је Михајловићева.
Менаџерка Светске банке
за транспорт за Европу Карла
Гонзалез Карвахал је истакла
да: ”Србија иде путем којим је
кренула и Европа – схвата да
транспорт није родно неутралан. Посебно је важно што је

потпредседница Владе најавила да ће налази студије о
родној равноправности у саобраћају бити уграђени и у нову
транспортну стратегију”, и додала да је Светска банка спремна да пружи сву подршку по
овом питању.
Шефица канцеларије UN
Women за Србију, Милана
Рикановић, рекла је да се
родна равноправност мора
посматрати као саставна компонента у свим секторским
политикама, како би се обезбедила једнака могућност
коришћења ресурса и услуга
у друштву, као и приступ правима и тржиштима за жене и
мушкарце.

и приликом израде нове стратегије саобраћаја.
Она је навела да је анализа
показала да од укупног броја
запослених жена свега 2,3 одсто
ради у сектору саобраћаја, да
жене чине 20 одсто запослених
у овој привредној грани, као
и да су слабо заступљене на
руководећим местима.
Министарка Михајловић је
додала да је израда студије
пионирски подухват за Србију и први важан корак у
постизању веће родне равноправности у сектору транспорта, а који ће имати утицај и на друге секторе, јер
стање родне равноправности
у саобраћају одсликава и ширу
ситуацију у друштву.
”Не можемо да одвојимо
било који сектор, па ни сектор транспорта, од родне
равноправности. Транспорт
ни-су само добри путеви,

РАЗВОЈ ТРАНСПОРТНОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ

СВЕТСКА БАНКА ПРЕПОЗНАЈЕ СРБИЈУ
КАО ЛИДЕРА У РЕГИОНУ

П

отпредседница Владе
Републике Србије и
министарка грађеви-

нарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана
Михајловић, разговарала је 24.

јануара са менаџерком Светске
банке за транспорт за Европу,
Kарлом Гонзалез Карвахал, о

реформама путног и железничког сектора у Србији, као и о
развоју водног саобраћаја.
Она је рекла да ће у наредном
периоду у транспортном сектору посебно бити стављен
акценат на модернизацију железнице, додајући да вредност
пројеката у том сектору износи
скоро шест милијарди евра.
“Светска банка је партнер
Владе Србије и Министарства
и драго ми је да смо нашу
сарадњу обогатили и сарадњом у области родне равноправности, где смо заједно
урадили прву студију о родној
равноправности у саобраћају,
чије налазе ћемо уградити и
у транспортне политике и

нову транспортну стратегију
коју ћемо радити”, рекла је
Михајловићева.
Гонзалез Карвахал је рекла
да је Светска банка веома
активна у региону западног
Балкана, где настоји да донесе
најбоље знање и праксе и да
искрене препоруке у вези са
повећањем конкурентности и
економског раста.
“Светска банка препознаје
Србију као једног од лидера у
пројекту посвећеном олакшању трговине и транпорта у
региону, чија активност је
важан подстицај и другима да
иду у истом правцу”, навела је
она.
Припремила: Љ. Богдановић
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МЕЂУНАРОДНИ СЕМИНАР О ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ

ЦИЉ – СМАЊЕЊЕ РИЗИКА У ПРЕВОЗУ
ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

• Представљени европски и међународни прописи у
транспорту опасне робе • Другог дана организована
техничка посета Рафинерији нафте „Панчево“

Ж

елезничка
агенција
Европске уније ЕРА,
у оквиру проје-кта
ЕUMedRail, а у сарадњи са Министарством грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
и Дирекцијом за железнице,
организовала је 2. и 3. марта
Семинар о транспорту опасне
робе у Београду.

Лазар Радаковић, помоћник
министарке за железнице и
интермодални транспорт у
Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, нагласио је да је ово
веома важна тема за железнички систем у Србији и региону јер све компаније имају
задатак да успоставе систем
управљања безбедношћу.
„Поред процедура које смо
у обавези да обезбедимо, наш
задатак је и да унапредимо
сазнања о овом важном питању за железницу, а у томе
значајну улогу има Дирекција
за железнице“, рекао је Радаковић.
В.д. директора Дирекције за
железнице Лазар Мосуровић
захвалио се Железничкој агенцији EУ на организацији
семинара који представља
размену искустава и даје
допринос повећању безбедности у превозу опасне робе.
Семинару су присуствовали, осим представника Мини-

старства
грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
и Дирекције за железнице,
представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају РС, Регулаторног одбора
железница БиХ, представници
државне железнице и канцеларије за истраге несрећа
у саобраћају из Летоније, Министарства саобраћаја из Туниса, Националне железничке
компаније из Марока, железничких компанија из Јордана, Министарства транспорта
из Палестине, представници
Железничке
агенције
ЕУ,
OTIF-а, Транспортне заједнице, као и представници стручних служби надлежних за
превоз опасне робе „Инфраструктуре железнице Србије“
и „Србија Карга“. Скупу су
присуствовали и представници приватних превозника,
Привредне коморе Војводине,
NIS Gazprom Nefta, ЕПС-а, ХИП
– Петрохемије, Саобраћајног
факултета у Београду, Машинског факултета у Београду, Факултета техничких
наука у Новом Саду и Високе
железничке школе струковних
студија у Београду.

Јохан Конрад, руководилац
Одељења за опасну робу међувладине Организације за
међународни превоз железницом OTIF.
Према речима шефа Одсека
за превоз опасне робе у Министарству
грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Бојана Миљковића, прописима су регулисани услови за
транспорт опасне робе, учесници, превозна средства,
паковања и инспекцијски надзор за спровођење.

Састанак радне групе
Седми састанак радне групе ЕУ за имплементацију оквира за
управљање ризицима у транспорту опасне робе (EUDG - Expert Users and
Developent Group), чијим радом координира Железничка агенција ЕУ
(ERA), одржан је 4. и 5. марта. Овом приликом представницима Одсека
за транспорт опасне робе у МГСИ омогућено је да присуствују састанку у
својству посматрача и да се упознају са начином рада ове радне групе,
као и са низом активности које она предузима како би се олакшало
коришћење овог оквира.

Прописи у примени
Први део семинара био је
посвећен европским и међународним прописима у транспорту опасне робе који се
примењују у свим видовима
копненог транспорта – у железничком, друмском и речном
саобраћају, које је представио

- Опасна роба, која се сврстава у неколико класа, експлозивне, запаљиве, отровне,
заразне и радиоактивне материје, као и опасни отпад,
могу да угрозе здравље и
животе људи, имовину и загаде животну средину, па је
због тога врло важно регулисање ове области, истакао
је Миљковић.

Лазар Мосуровић в.д. директора Дирекције за железнице

Начелник Одељења за регулисање
безбедности
и
интероперабилности
железничког саобраћаја и жичаре
за транспорт лица Дирекције
за железнице Наташа Церовић објаснила је улогу Дирекције као Националног тела
за безбедност. Она је навела да
у нашој земљи 12 превозника
има сертификат за превоз
опасне робе, а шест је тренутно
превози.
У првој сесији семинара представљене су презентације
које се односе на прописе који
се примењују у транспорту
опасне робе и европска директива из 2008. године.

Емануел Руфин, кординатор
транспорта опасне робе у ERA,
навео је да Директива 2008/68/
EC обухвата све прописе који се
односе на копнени транспорт
опасне робе и примењују се и на
међународни и на национални
транспорт.
У другој сесији било је речи о оквиру за управљање
ризицима који је настао из
заједничких напора стручњака за транспорт опасне робе
UNECE-a и OTIF-a, Европске
комисије (DG-MOVE) и Желе-зничке агенције ЕУ (ERA),
у циљу хармонизације приступа безбедности и интероперабилности у транспорту
опасне робе
- Уједначавање критеријума
ризика завршено је 2013. године, када је започето техничко
усаглашавање смерница, па

су техничке хармонизоване
смернице објављене 2018. године, објаснио је Руфин.
- Циљ власти сваке државе,
агенција и националних тела
за безбедност је да се ризици
смање и да транспортни системи буду све безбеднији. За
то је неопходна комуникација
између оператера и органа
власти, а транспарентност
у овој области је изузетно важна, закључио је Руфин.

Оквир за управљање
ризицима у пракси
Другог дана учесници семинара имали су прилику да
се упознају са практичном
применом оквира за управљање ризицима, и то најпре
кроз студију случаја коју је
представио Стејн Михелс из
Железничке агенције ЕУ.
Начелник
Одељења
за
регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове
Дирекције
за
железнице
Бранка Недељковић истакла
је
посвећеност
Републике
Србије регулативи о транспорту опасне робе кроз дугогодишњу сарадњу са OTIFoм и континуиран рад на
примени RID-а, као и на
његовом усаглашавању са
прописима ADN (регулише
услове транспорта у водном
саобраћају) и ADR (у друмском).
Oна је нагласила да Република Србија даје изузетну
подршку унификацији железничког транспортног права OTIF-a и права ОСЖД (Организације за сарадњу између
железница), а све у циљу повећања конкурентности железничког саобраћаја и развоја железничког тржишта.
Последња сесија другог дана
семинара била је посвећена
практичном приступу транспорту опасне робе у оквиру
које је компанија НИС за
учеснике семинара организовала техничку посету Рафинерији нафте Панчево.
В. Гојић Вучићевић,
Љ. Богдановић

НАСЛОВ СТРАНЕ
МОДЕРНИЗАЦИЈА
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У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ БЕОГРАД РАНЖИРНА У МАКИШУ

ИЗГРАДЊА НОВОГ КОНТЕЈНЕРСКОГ ТЕРМИНАЛА

У

железничкој станици
Београд Ранжирна у
Макишу до почетка
марта завршено је око 17 одсто
радова на изградњи новог
контејнерског терминала. Нови контејнерски терминал
гради се у оквиру шесте групе
ранжирних колосека, односно
на простору од 68. до 74. и на
77. ранжирном колосеку у
Београд Ранжирној. Радови
су почели 14. октобра прошле
године, а вредност им је 653
милиона динара. Средства је
обезбедила Влада Републике
Србије, са циљем развоја
контејнерског саобраћаја на

мрежи српских пруга. На тај
начин, нови контејнерски терминал омогућио би претовар
контејнера из камиона у возове
и обрнуто у железничкој станици Београд Ранжирна.
У складу са закључком Владе Србије, инвеститор овог
пројекта је „Инфраструктура
железнице Србије“. Ова железничка компанија и „Србија
Пут“ су и извођачи радова на
овом пројекту
У оквиру ових радова гради се
приступна саобраћајница дуга
око два и по километра, која
ће пове-зивати пут од фабрике
«Комграп» до железничке ста-

нице у Макишу, а обухватиће
и изградњу два паркинга за
шлепере, као и 550 метара дуг
манипулативни плато од армиране бетонске коловзне
плоче. Паралелно са тим,
гради се и 800 метара дуга
сервисна саобраћајница око
помоћне групе колосека, са
око два и по километра одводних канала, преко четири
хиљаде ивичњака и три пропуста. Радови обухватају и
бетонирање ојачаних канала у дужини од око сто метара, као и изградњу пропуста
испод пруге ка Остружници за
потребе кишне канализа ције.

МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРУГЕ ЈАЈИНЦИ – МАЛА КРСНА ТЕЧЕ ПО ПЛАНУ

НАКОН РЕМОНТА БРЗИНА ОД
120 КИЛОМЕТАРА ПО САТУ

Р

еконструкција
прва
четири и обилазног
деветог колосека у
железничкој станици Мала
Крсна отпочела је пре девет
месеци. У току си и радови на
деоници између железничких
станица Водањ и Умчари, као
и на делу пруге између Мале
Иванче и тунела Липе. Ова
интервенција обухватиће објекате који су међу најтежим и
највећим на овом делу пруге.
Ради се санација тунела „Липе“,
који је пре почетка радова био
у лошем стању, због чега су возови саобраћали брзином од
свега 10 до 20 километара на
сат. Како сазнајемо, тренутно
се уређују приступни путеви
и организују градилишта за
израду мостовских конструкција. Активност на овом делу

железничке мреже почела је
15. маја 2019. године.
Предвиђена је реконструкција укупно 68,8 километара
колосека и електротехничких
постројења. Према пројекту
предвиђена је замена шина,
прагова и контактне мреже,
као и уградња оптичког кабла,
док је у железничкој станици
Мала Крсна предвиђена и замена свих скретница на колосецима.
Радове на реконструкцији
грађевинске и електротехничке инфраструктуре на овој
прузи изводи конзорцијум
француске компаније „Колас“
и српске „Енергопројект“. Укупна вредност посла износи 39,2
милиона евра, а финансирање
је обезбеђено из кредита Европске банке за обнову и развој.

Материјали који буду скинути са ове деонице користиће
се за реконструкцију других
регионалних пруга у Србији.
До сада је са овог на друга железничка градилишта у земљи
већ отпремљено око 12 хиљада
монтираних прагова и око 14

и по километара шина. На тај
начин обнова магистралне
пруге Јајинци – Мала Крсна
доприноси и реализацији
пројекта обнове регионалних
пруга у Србији.
Реконструкцијом пруге брзина возова између Јајинаца и
Мале Крсне биће подигнута на
пројектовани ниво до 120 км/
сат. Брзина возова на већем
делу ове пруге била је око 50
километара на сат.
Пре реконструкције овом
пругом саобраћали су само
теретни возови. Због лошијег
стања железничке инфраструктуре путнички возови већ
две године на деоници Јајинци
– Мала Крсна нису саобраћали,
већ су између Београда и
Велике Плане ишли правцем
преко Младеновца.
Током извођења радова, сви
путнички и теретни возови
саобраћају пругом Београд –
Младеновац – Велика Плана.

ИЗМЕЂУ СТАРЕ
ПАЗОВЕ И НОВОГ
САДА ПОЛОЖЕН
31 КИЛОМЕТАР
ПРУГЕ

Н

а изградњи отворене
пруге
за
велике
брзине
између Старе Пазове и
Новог Сада до сада је
завршено око 50 одсто
радова, односно укупно 31
километар.
Урађена су и 26 пропуста,
друмско-пешачки подвожњак и један мост у Сремским Карловцима, као
и шеснаест скретница у
Инђији и једна у Бешкој.
У станици Инђија на
блоку 1 изводе се радови
на будућем подвожњаку,
где је већ урађено педесет
посто бетонских радова,
а након тога започеће радови на изградњи другог
подвожњака на блоку 2 у
железничкој станици Инђија. Новоизграђени подвожњаци треба да замене
постојеће путне прелазе на
овим местима.
У току је и захват на мосту
који повезује Сремске Карловце са Дунавом, где је
већ завршено око 55 одсто
посла.
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНЕ ПРУГЕ МАРКОВАЦ–РЕСАВИЦА

ИЗМЕЂУ СВИЛАЈНЦА И ДЕСПОТОВЦА
РЕКОНСТРУИСАНО 780 МЕТАРА КОЛОСЕКА

Т

оком фебруара, између Свилајнца и Деспотовца реконструисано је 780 метара колосека
и три путна прелаза, а планирана је реконструкција још
триста метара колосека и четири путна прелаза.
Ова пруга реконструише се
у оквиру обнове регионалне
пруге Марковац – Ресавица,
а радове изводе запослени у
„Инфраструктури железнице
Србије“,
која
сопственим
средствима финансира овај
посао.
Радови на прузи Марковац –
Ресавица почели су 15. априла
2019. године, а вредност ра-

дова на реконструкцији ових
53 километра колосека износи 21,4 милиона евра.
Деоница Свилајнац – Деспотовац, као и читава пруга
Марковац – Ресавица, биће
реконструисани
половним
материјалом придобијеним
са магистралних пруга, као
и новим материјалом намењеним за комплетну замену
шина, прагова и туцаника на
овој прузи.
Радови се одвијају током
дана, док се саобраћај теретних железничких композиција одвија ноћу.
Због лошег стања железничке инфраструктуре пу-

РЕКОНСТРУИСАНА
ЖЕЛЕЗНИЧКА
СТАНИЦА ОРОМ

тнички возови овом пругом
не саобраћају још од 1988.
године. Сама пруга Марковац

– Ресавица изграђена је још
пре 85 година и од тада није
била реконструисана, па не
чуди што је брзина возова
била ограничена на свега 10
до 30 километара на сат.
Након реконструкције, брзина возова ће између Марковца и Ресавице бити повећана на 50 километара на
сат, а осовинско оптерећење
са 16 на 22,5 тона по осовини,
што ће омогућити знатно
квалитетнији,
ефикаснији
и безбеднији теретни железнички саобраћај на овој
прузи.

НОВА
ЕЛЕКТРОВУЧНА
ПОСТРОЈЕЊА
„Инфраструктура железнице Србије“ пустила је
у погон 110 киловолтни
прекидач у Електровучној
подстаници у Ђунису.
Тиме је обезбеђен поуздан
рад електротехничких постројења, а самим тим и
створени услови за квалитетнје функционисање железничког саобраћаја на делу међународног Коридора
10.
У протеклих годину дана у подстаници Ђунис
уграђена су три једнополна
вакуумска прекидача 25
киловолти и два напонска
трансформатора 110 киловолти.
Пуштањем у погон новог
110 киловолтног прекидача,
читаво постројење Електровучне подстанице Ђунис је у великој мери ревитализовано и оспособљено
за знатно поузданији и
квалитетнији рад.
Вредност обављеног посла је око 80 хиљада евра,
а реализацију је финансирала „Инфраструктура
железнице Србије“.

УРЕЂЕНА ЖЕЛЕЗНИЧКА
СТАНИЦА МАЛИ ЗВОРНИК

Р
Р

Станица Ором

еконструкција највеће железничке станице између
Суботице и Сенте и јединог станичног објекта на траси
ове регионалне пруге завршена је средином фебруара.
Урађена је нова фасада, замењена је столарија, а уређене су и
чекаоница, благајна и канцеларија отправника возова. Осим нове
станице, у Орому је већ завршена и реконструкција станичних
колосека, па ће путници овде имати квалитетнију услугу, лепши
изглед железнице и пријатније путовање возовима.
Због реконструкције регионалне пруге Суботица–Сента,
путници железнице се на овој релацији превозе аутобусима.
Када радови буду завршени, поново ће свакодневно кроз Ором
пролазити шест путничких возова и то три у правцу Суботице,
два према Кикинди и један ка Сенти.

еконструкција железничке станице Мали
Зворник завршена је
средином фебруара.
Радовима на уређењу железничке
станице
Мали
Зворник била је обухваћена
комплетна санација крова,
фасаде, замена фасадне столарије, санација зидова и
подова у чекаоници и службеним просторијама, као и
постављање
громобранске
инсталације и фасадне расвете.
„Инфраструктура
железнице Србије“ у уређење
станичног објекта у Малом
Зворнику уложила је око 4,7
милиона динара.

Стране припремио: С. Јочић

10

МОДЕРНИЗАЦИЈА

70

Среда, 8. април 2020.

ЖЕЛЕЗНИЦА – ЕКОЛОШКИ ВИД ТРАНСПОРТА

година
Железничког
музеја

У свету је приоритет заштита животне средине и у оквиру тога смањење
негативних ефеката саобраћаја – каже др Драгана Мацура са Саобраћајног
факултета. Она објашњава да су зато државе Европе креирале своје
саобраћајне политике тако да фаворизују железнички саобраћај као еколошки
вид транспорта. Настоји се да се учешће железничког саобраћаја повећа на
100 посто у односу на друмски до 2050. године, а у теретном да се изједначи
учешће железничког са друмским саобраћајем до 2050. године.

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“: ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ СТАНИЦА

ЗГРАДЕ ЗАСИЈАЛЕ
ПУНИМ СЈАЈЕМ
ВРАЊСКА БАЊА

СТАНИЦА ПИРОТ

T

оком прошле и претпрошле године, „Инфраструктура
железнице Србије“
радила је на
реконструкцији и уређењу 105
станичних зграда, како би оне
добиле нови, лепши и функционалнији изглед.
Завршена је реконструкција
укупно 64 станичне зграде.

на прузи између Београда и
Ваљева, и то у: Белој Реци,
Барајеву, Барајево – Центру,
Великом Борку, Степојевцу,
Вреоцима, Лазаревцу, Лајковцу, Словцу, Дивцима и Ваљеву.
Посао је урађен у сарадњи са
друштвено одговорним компанијама, које су својим бесплатним радом подржале

ПАНЧЕВО ВАРОШ

Ради се на уређењу још 11
објеката, а у току су припреме
за обнову још 30 станица.
Почетком
децембра 2019.
године завршена је реконструкцију железничких станица

СЛОВАЦ

уређење ових објеката. Реч је
о компанијама: „Рај Швелен“,
АЖД, „Миленијум“, „Сигналинг“, „Прогрес“, „Слога“, Институт „Михајло Пупин“ и „Галеб“.

Ова пруга је модернизована
2017. године захваљујући средствима из руског кредита и
њоме возови саобраћају брзином од 100 километара на
сат. Број путника у возовима
између Београда и Ваљева повећан је за 70 одсто.
На траси новоуведене линије Крагујевац – Лапово – Младеновац, на којој су возови
почели да саобраћају од 1.
октобра 2019. године, уређене
су станичне зграде Баточина,
Лапово, Лапово Варош, Велика
Плана, Паланка, Кусадак, Ковачевац и Младеновац, као и
стајалишта Ратаре и Рабровац.
„Инфраструктура железнице
Србије“ реконструисала је
пругу Крагујевац – Лапово за
брзине од 100 км/сат.
Током септембра 2019. године
уређени су станични објекти
између Београда и Вршца; у
Крњачи, Себешу, Панчево
Главној, Панчево Вароши, Банатском Новом Селу, Уљми,
Банатском Карловцу, Алибунару, Владимировцу и Вршцу.
Уређене су и станице: Сремска Митровица, Пирот, Црвени Крст, Ужице, Ором, Неготин, Бујановац, Прешево,

НЕГОТИН

Оџаци, Каравуково и оге друге.
У току су радови у станицама Краљево, Рума, Зајечар, Сврљиг, док су радови у
станици Мали Зворник завршени средином фебруара.

Програм уређења финансира
се из сопствених средстава. За
две године „Инфраструктура
железнице Србије“ уложила
је нешто мање од 300 милиона
динара.

АЛИБУНАР

У плану су радови на још двадесетак објеката, међу којима
и у Јагодини, Вршцу, Тителу,
Кули, Петловачи, Лешници,
Рашкој, Куршумлији, Књажевцу и Минићеву.
Поменимо да су током 2018.
године реконструисане и железничке станице у Врању,
Врањској Бањи, Севојну, Лозници, Бору, Драгачеву, Ћићевцу, Лепосавићу и другим мес
тима.

Овај пројекат представља
једну од значајних активности
„Инфраструктуре железнице
Србије“, која треба да допринесе новом и лепшем изгледу
железнице, побољша њен
углед, поврати поверење у
јавности, путницима омогући лепше и пријатније путовање, а корисницима квалитетну и ефикасну услугу и
функционалније објекте.
С. Јочић

МОДЕРНИЗАЦИЈА
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ВРАЋЕН ГРБ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

Проглашење пандемије до сада
није имало утицаја на прогрес
радова на градилиштима.

Тимпанон изнад портала београдске станице је, био украшен монументалним рељефом са крилатим лавовима који, са обе стране,
придржавају грб Краљевине Србије. Историчари архитектуре сматрају
да је то био симбол отварања Србије ка свету. После II светског рата,
рељеф је уклоњен због радова на обнови оштећене станичне зграде.
У фебруару ове године рељеф је реконструисан и поново краси зграду
некада главне београдске железничке станице.

Мансурбек Султанов,
ДИРЕКТОР ОГРАНКА „РЖД ИНТЕРНЕШНЛ“
У СРБИЈИ

МОДЕРНИЗАЦИЈА ПУТНИХ ПРЕЛАЗА ЗНАТНО ПОДИГЛА БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

АУТОМАТИЗОВАНА 22 ПУТНА
ПРЕЛАЗА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ
ГРАДИЊЕ

• За модернизацију путних прелаза у 2020. години обезбеђено 13 милиона
долара од Светске банке и 5 милиона евра од Европске банке за обнову
и развој • До сада уложено око 300 милиона динара • Број настрадалих
на путним прелазима у 2019. најмањи за последњих двадесет година
„Инфраструктура железнице Србије“ у 2019. и 2018. години
аутоматизовала је и поставила
рампе на укупно 22 путна
прелаза у Србији, на 44 путна
прелаза постављен је видеонадзор, а у оквиру радова на
редовном одржавању путних
прелаза, као и на обнови ре-

сковца, „Брасина“, „Пијаца“
Младеновац, „Мајур“ код Шапца, „Мршинци“ и „Балуга“
код Чачка, затим у Доњем
Међурову и београдским насељима Ресник и Кијево, ниво
осигурања подигнут је и на
два путна прелаза у оквиру комплекса „Београд на води“, а у

Најмање настрадалих за протекле две деценије
За протекле две деценије, у 2019. години на српским пругама догодио
се најмањи број несрећа на путним прелазима, са најмање настрадалих
особа.
Током прошле године на српским пругама догодила се укупно 41
несрећа на путним прелазима, у којима су погинуле две, а повређено
17 особа. Поређења ради, највећи број удеса и незгода на путним
прелазима у 21. веку догодио се 2001. године – тада их је било 114.
Највише повређених на путним прелазима било је 2005. године –56, а
највише погинулих на путним прелазима било је 2002. године, када их
је настрадало 28 –чак 14 пута више него 2019. године.
гионалних пруга на око 100
путних прелаза изведени су
грађевински радови. Овим
активностима безбедност железничког саобраћаја на путним прелазима подигнут је на
знатно виши ниво, кажу у овом
предузећу.
У протеклих годину дана
„Инфраструктура железнице
Србије“ аутоматизовала је и
поставила рампе на 15 путних
прелаза широм Србије, и то:
„Оџаци“, „Градина“ код Димитровграда, „Ђорђево“ код Ле-

току су и завршне активности
на пуштању у рад путних прелаза „Касарна“у Панчеву и
„Стражара 104“ у Суботици.
Седам путних прелаза аутоматизовано је у 2018. години и то: „Перлез“ на прузи Зрењанин – Нови Сад,
„Рајинце“ код Бујановца, „Клење“ у београдској општини
Вождовац, затим у Уздину,
Томашевцу, Црепаји и Прокупљу.
У протекле две године на
укупно 44 путна прелаза по-

стављен
је
видео-надзор.
Од овог броја на 28 путних
прелаза, на деоници барске
пруге између Ресника и Ваљева, постављен је видеонадзор са рефлекторским
осветљењем. Поређења ради,
до пре две године само су три
путна прелаза у Србији била
обезбеђена видео-надзором.
И у овој години наставиће се
са овим активностима, а предвиђено је да још сто путних
прелаза буде покривено видеонадзором.
Како кажу надлежни у овом
предузећу, по први пут на
српским пругама уграђене су
вибро траке, соларни маркери

КЛЕЊЕ

и рефлекторско осветљење,
чиме је ниво безбедности на
путним прелазима знатно повећан. Током 2019. и 2018. године постављене су вибро траке
за успоравање друмског саобраћаја на двадесет путних
прелаза, а соларни маркери на
путу постављени су на пет путних прелаза у Трстенику. Рефлекторско осветљење постављено је на 35 путних прелаза.
„Инфраструктура железнице Србије“ је за реализацију ових радова у протекле

Планирано је да још 236 путних прелаза грађевински буде уређено у оквиру пројекта
обнове регионалних пруга у
Србији (Шабац – Лозница – Брасина, Панчево – Орловат – Нови Сад, Ниш – Зајечар, Лапово
– Крагујевац, Пожаревац – Мајданпек, Марковац – Ресавица,
Кумане – Банатско Милошево
и Суботица – Сента).
„Инфраструткура железнице Србије“ и у 2020. години наставља активности на повећању нивоа безбедности на

РАЈИНЦИ

две године уложила око 300
милиона динара.
У оквиру активности на редовном одржавању путних
прелаза, као и на обнови регионалних пруга, грађевински радови су, током последње две године, изведени
на око 100 путних прелаза.

путним прелазима и улагања у
њихову модернизацију, за шта
је обезбеђено 13 милиона долара од Светске банке и 5 милиона евра од Европске банке
за обнову и развој.
Љ. Богдановић
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ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНА НАКОН ОТВАРАЊА

РЕКОНСТРУИСАНА СТАНИЦА УЖИЦЕ

• Извођач ГП „Прогрес“ д.о.о. Мали Зворник, носилац
посла „Инфраструктура железнице Србије“

И

ако релативно кратког
века, станична зграда у
Ужицу, била је „зрела“
за озбиљну реконструкцију
и пре више од десет година.
Атрактивна кровна конструкција са челичним гредама и
панелима од лексана изнад

пруге, завршени су у року.
Кључни моменат да се крене у
адаптацију станичне зграде у
Ужицу догодио се у децембру
2018. године, приликом посете тадашњег генералног директора
„Инфраструктуре
ЖС“ Мирољуба Јевтића. Он је

Норвешки радијатори
Због дотрајалости котла и честих инспекцијских опомена, пре неколико
година се морало одустати од угља. Будући да у том тренутку није
постојао други енергент нити је станица Ужице била у могућности да се
прикачи на постојећу гасоводну мрежу – зграда је, фактички, без грејања
последње четири зиме. У путничкој чекаоници често је хладније него на
ски-стази Торник. Ништа боље није ни у просторијама „Србија Воза“, као
ни у канцеларијама запослених у „Инфраструктури“. Радници су се и ове
зиме углавном грејали кварцним пећима, али има наговештаја да ће се
ситуација поправити постављањем норвешких радијатора.
путничке чекаонице временом
је исказивала бројне слабости.
Није тајна да су неимари још
те 1984. године, када је објекат
грађен, имали проблема са
влагом. Вода из модерних стаклених сводова људима се
директно сливала на главу,
по каткад, већ на покретним
степеницама.
Према речима колега из надлежне секције, радови који су
од августа месеца текли на овом
архитектонском бисеру барске

да красе нове алуминијумске
лајсне са гуменом заштитом
(уместо силикона), као и ветробранско стакло увезено
из Грчке. На тераси су, такође,
извршени крупни захвати.
Уместо
некадашњих
мермерних плоча преко којих су
својевремено били поређани
столови посећеног ресторана
„Желтуриста“ данас су бехатон
плоче.
Према речима Александра
Пенезића, шефа станице Ужице, фасадна цигла офарбана
је у комплету, зидови ентеријера окречени у тоталу. У
међувремену је одрађена и

додатна молерска интервенција на сводовима испред
путничке благајне. Спуштени
плафони и нова лед расвета
знатно су улепшали простор

ужичким железничарима обећао да ће девастирана зграда
бити комплетно сре-ђена у
најхитнијем року. Са речи се
врло брзо прешло на дела, па
је након спроведеног тендера,
грађевинска фирма „Прогрес“
д.о.о. из Малог Зворника крајем лета започела радове на
новом градилишту. Акутни
проблем влаге решен је већ у
првој фази. Украсну куполу
по којој је станична зграда у
Ужицу препознатљивија са-

који већ сада изгледа потпуно
другачије у односу на већину
чекаоница у земљи.
- Тоалети имају потпуно
нове санитарије, керамика је
такође обновљена, па ћемо
врло брзо имати осам функционалних кабина. То је до
јуче било незамисливо. Већини путника који ужичку
станицу користе као почетно
или крајње одредиште, нове
бехатон плоче на терасама
биће, највеће освежење. Клизања, падања, тешких повреда
и прелома са првим снегом
више неће бити јер управо
су ти мермерни плочници, у
буквалном смислу, били „црна
тачка“ зграде – реферише за
„Пругу“ шеф станице Ужице.
А. Ранковић

ПАНЧЕВО СТРЕЛИШТЕ

БУВЉАК НАСЛОЊЕН НА КОЛОСЕК

С

тари панчевачки "бувљак" постоји
више
од 40 година. Пољана у
близини новог хиподрома која

је била намењена паркингу камиона, дуго је место трговине
свим и свачим, практично од
"игле до локомотиве". Годинама

уназад град Панчево се суочава
са проблемом не само заузећа
тог простора већ и са узурпирањем тротоара околних улица у кругу од хиљаду метара.
Грађани који ту живе давно су
се помирили са чињеницом да је
недеља дан за овакву трговину
и да се ту заправо ништа не
може урадити. Добра је ствар
што се у раним поподневним
сатима на лицу места појављују
дежурне екипе панчевачке "Хигијене", које за кратко време
почисте простор, па се живот,
донекле, враћа у нормалу. До
пре неку годину уз сам "про-

дајни" простор пролазили су
возови из система "Бг воза",
који су недељом на стајалиште
"Стрелиште" довозили не само
Београђане већ и купце из околних градова. Продавци са
незадовољством констатују да
је прекид саобраћаја "Бг воза"
у знатној мери смањио број
купаца.
Озбиљну замерку на продајни
простор имају и железничари.
Наиме, роба за продају се излаже дуж саме пруге и то на
свега метар од колосека. Због
свега наведеног машиновође
морају са појачаном пажњом

управљати композицијама јер
увек постоји опасност да неко
од пешака случајно подлети
под воз. Овакве ситуације се
понављају сваке недеље. И
поред бројних захтева надлежним комуналним службама
да се продајна места уз пругу
ургентно склоне, све се то
испоштује форме ради, у најбољем случају до 15 минута!
Врло брзо све је опет на старом
месту. И тезга и продавци. Ванредних ситуација, на сву срећу, у зони пружног прелаза,
није било али је ризик увек
присутан. Надлежни би, ипак,
о овом проблему морали повести далеко више рачуна – јер
безбедност свих учесника у
саобраћају нема алтернативу.
Ј. Вебер
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У ЧЕТИРИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НА ПРУЗИ НОВИ САД – БОГОЈЕВО

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОСЕКА И
СКРЕТНИЦА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА
• Радове у вредности од 5,7 милиона евра финансира
„Инфраструктура железнице Србије“ • Повећање брзине возова у
путничком саобраћају на 80, а у теретном на 50 km/h • Осовинско
оптерећње пруге након реконструкције – 22,5 тона по осовини

Д

обре временске прилике у протеклом периоду условиле су да
се радови у станицама у Футогу, Каравукову, Оџацима и
Гајдобри интензивирају.
У ове четири железничке
станице на прузи Нови Сад
– Богојево у току је реконструкција станичних колосека и
скретница. У оквиру овог пројекта биће реконструисано

пругом Нови Сад – Богојево –
Сомбор – Суботица саобраћати
возови за време тоталне
обуставе саобраћаја због изградње брзе пруге.
Укупна вредност радова у
све четири станице на прузи
Нови Сад – Богојево износи
5,7 милиона евра, а након
реконструкције, брзина возова ће са садашњих 20 бити
повећана на 80 километара

укупно девет и по километра
колосека и замењена 31 скретница, чиме ће безбедност
саобраћаја бити подигнута на
виши ниво, а пропусна моћ
пруге биће знатно повећана.
Модернизација овог „правца“
веома је битна јер ће управо

на сат у путничком и 50 километара на сат у теретном
железничком саобраћају, док
ће осовинско оптерећње пруге
бити повећано са 16 на 22,5
тона по осовини.
Радове на станичним колосецима изводе запослени у

ЗОП-у „Нови Сад“ уз помоћ
механизације ЗОП-а „Београд“,
а комплетна средства за ремонт обезбедила је „Инфраструктура железнице Србије“
из сопствених средстава.
У железничкој станици Каравуково радови су почели 1.
децембра прошле године, а до
средине фебруара завршен је
трећи колосек, док је други
демонтиран и на трећини његове дужине постављена је
нова колосечна решетка.
Укупна вредност радова у
овој станици износи 1,75 милиона евра.
У железничкој станици Гајдобра радови су у завршној
фази, а започели су средином
октобра. Половином фебруара
завршени су радови на другом
и трећем станичном колосеку,
као и четири скретнице. Вредност радова у станици Гајдобра износи 1,14 милиона евра.
У железничкој станици
Футог до средине фебруара

завршено је решетање другог
колосека и допуна туцаника.
Остало је још да се ремонтује
колосек од излазне скретнице
ка Оџацима у дужини од 507
метара. Радови у овој станици
започели су 1. новембра 2019.
године, а планирано је да се

испред улазне скретнице.
Укупна вредност радова у овој
станици износи 1,27 милиона
евра.
Када буду изведени и радови на станичним колосецима у станици Оџаци, биће
обезбеђен несметан пролаз

они изведу на другом и трећем
станичном колосеку укупне
дужине око 1,3 километра, као
и на 825 метара отворене пруге

великих теретних композиција дуж целе пруге од Новог
Сада до Богојева.
Ј. Вебер

СТО ГОДИНА НАКОН ПОСЛЕДЊЕГ РЕМОНТА ПРУГЕ СУБОТИЦА–СЕНТА

РЕКОНСТРУИСАНО 33,5 КИЛОМЕТАРА

Р

адови на ремонту пруге
Суботица–Сента (38,5
километара) приводе
се крају. Реконструкција ове
неелектрифициране, једноколосечне регионалне пруге почела је 1. априла 2019. године, а
вредност радова износи 15,36
милиона евра.
„Инфраструктура железнице Србије“ поставила је нову
колосечну решетку и завршила реконструкцију око 33 и по
километра, а преостало је да се
реконструише још око пет киометара пруге између Суботице и Сенте.
Према речима Саше Радујка, надзорног органа “Ин-

фраструктуре
железнице
Србије”, досадашњи радови
су изведени квалитетно и у
складу са пројектом. Пруга
је реконструисана половним
материјалом добијеним са магистралних пруга, а радовима
је обухваћена комплетна замена шина, прагова и туцаника.
По завршетку ремонта, брзина возова биће повећана са
досадашњих 10-20 на 80 километара на час, док ће оптерећење пруге са садашњих
16 бити 22,5 тоне по осовини.
Радове
изводи
предузеће
“ЗГОП” из Новог Сада.
Реконструкција пруге која
спаја Суботицу и Сенту зна-

чајна је и због чињенице да је
пет локалних самоуправа у
Војводини потписало уговор
са железничком компанијом
„Србија Воз" о суфинансирању
железничког превоза на линији Суботица – Кикинда.
Уговор су потписали градови
Суботица и Кикинда, као и
општине Сента, Чока и Кањижа. То ће свакако допринети повећању броја возова
и путника на овој релацији
где железнички саобраћај,
фактички, постоји од 1889.
године и где је последњи
ремонт урађен двадесетих
година прошлог века. Након
ревитализације колосека, ова

пруга представљаће алтернативни правац све док буду
трајали радови на пружној

деоници за велике брзине
између Новог Сада и Суботице.
Ј. Вебер
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ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ У ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД

„НОВИ КОРОНА ВИРУС“
Светска здравствена организација је 31. децембра 2019.
године добила информације о избијању епидемије упале
плућа непознатог порекла у граду Вухану, у Кини. Кинеске
власти су идентификовале нови корона вирус 7. јануара 2020.
године и болест изазвана овим вирусом названа је корона
вирус 2019, или „COVID-19“.

Шта значи „нови корона вирус“

Корона вируси (CoV) представљају велику породицу
вируса који изазивају болести које се крећу у опсегу од
обичне прехладе, до озбиљних обољења као што су MERS
(Блискоисточни респираторни синдром) и SARS (Тешки
акутни респираторни синдром).COVID-19 је обољење
изазвано новим корона вирусом, што значи да пре тога није
био пронађен. Као резултат тога, још не постоји одређени
начин лечења нити вакцина.

Тежина обољења

Код већине особа које су инфициране овим вирусом
развија се благо респираторно обољење, док у 15% случајева
долази до прогресивног тока болести која се развија у тешку
форму болести, укључујући упалу плућа, респираторну
инсуфијенцију и у неким случајевима смртни исход.

Знаци и симптоми

Симптоми вируса COVID-19 најчешће обухватају повишену
телесну температуру и кашаљ, отежано дисање, губитак
даха, умор, малаксалост. У озбиљнијим случајевима, вирус
може изазвати упалу плућа, па чак довести до смртног
исхода. Старија популација људи и они који имају нека
хронична обољења, као што су дијабетес или кардиоваскуларна обољења, разни малигнитети или аутоимуна
обољења осетљивији су на развијање озбиљног обољења
изазваног овим вирусом.

COVID-19 се преносит:
• директним физичким контактом;
• директним контактом са капљицама из дисајних органа
које настају при кијању, кашљању или издисају;
• индиректним контактом, додиривањем контаминираних
површина на којима вируси могу преживети веома
кратак период.
Ово значи да се овај вирус може ширити са једне особе на
другу, нарочито када је окупљен већи број људи, у затвореном
простору или „блиским контактом“ у присуству особе која је
инфицирана вирусом дуже време и то у њеној непосредној
близини (на удаљености мањој од једног метра).
На броју 19819 успостављен је јединствени контакт
центар „COVID-19”. Позивањем овог броја грађани могу
добити савете и препоруке стручњака у борби против
корона вируса, као и контактирати надлежне стручне
службе у целој држави.
Радно време оператера је сваким даном од 8 до 22 часа,
а позив је бесплатан за кориснике свих мрежа, било да је
реч о фиксним или мобилним операторима.
Ближе информације о корона вирусу могу се добити
на број 064 8945 235 (број који је отворило Министарство
здравља), затим на број Института за јавно здравље
Србије “Др Милан Јовановић–Батут” 011 2684 566), као
и на телефоне института/завода за јавно здравље на
територији на којој боравите.

ЗА ДОБРО ЗДРАВЉЕ СВИХ
ПАЦИЈЕНАТА

Р

еспираторне инфекције налик грипу подстакле су лекаре из Завода
за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“ и општину Савски венац
да почетком фебруара организују бесплатне
превентивне прегледе у амбулантама Завода,
у Савској 23. Тако су сви суграђани Савског
венца, 8. фебруара, од 7 до 14 часова, без упута
и заказивања били у могућности да ураде
превентивне прегледе уха, грла и носа, али и
ултразвучне прегледе штитне жлезде.
- У договору са Општином Савски венац, а због
повећаног броја оболелих од респираторних
инфекција и грипа, одлучили смо да урадимо
бесплатне ОРЛ прегледе као и проверу рада
штитне жлезде за наше суграђане. Наиме,
примећено је да расте број оболелих од
поремећаја рада штитне жлезде, а последњих
година је све више младих који имају овај
здравствени проблем, истакао је прим. др
Владо Батножић, директор Завода. Према
његовим речима, сам преглед није довољан,
већ је потребно урадити и ултразвук на коме се
јасно види облик и волумен жлезде.
- Жене после 35. године требало би да ураде
комплетан преглед штитне жлезде, јер су
могуће промене код њих у том периоду, било да
се ради о репродуктивном периоду или бољем
квалитету живота, саветује прим. др Батножић.
Начелник специјалистичких служби у Заводу и специјалиста ОРЛ др Љубомир Игњатовић

истиче да су током ове акције, у којој је урађено
око 150 прегледа, откривена два специфична
случаја.
- Код једног пацијента је откривено безболно
крварење из уха, што указује на тумор, а код
другог полипи у носу. Захваљујући овим прегледима и постављањем праве дијагнозе пацијенти су упућени на даље лечење – каже
Игњатовић.
Како истиче др Игњатовић, Завод је једна од
ретких здравствених установа који поседује
апарат за испитивање отоакустичне емисије.
- У нашем Заводу имамо и апарат вариотер
који лекарима помаже да установе поремећај
равнотеже или слуха. Пацијенти са таквим
тегобама се упућују на даља испитивања и прати
се њихово стање, објашњава др Игњатовић.
Током ове акције у Заводу је обављено око
сто педесет прегледа, а грађани Савског венца
су имали прилике да добију и веома корисне
савете лекара.
Завод за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“ ће и у наредном периоду
организовати скрининг прегледе и на тај
начин наставити да брине о здрављу својих
пацијената.
А. Стојковић

ХУМАНОСТ НA ДЕЛУ

Среда, 8. април 2020.

ПОМОЗИМО ДА
УРОШ
ПРОХОДА
У

рош Симин, унук наше колегинице Верице Симин, административног радника у панчевчком ЗОП-у, има три и
по године. Неколико месеци након рођења
породица је констатовала да његов развој
не иде у добром правцу, што је био сигнал
да се Урош одмах подвргне ванредним
лекарским прегледима. После посете педијатру и неурологу у Клиничком центру
Србије у Београду, Урошу су констатовани
први симптоми који су упућивали на
то да његов развој не иде у жељеном правцу и да има симптоме церебралне парализе. Одмах након тога Урош је упућен у Специјалну болницу за церебралну
парализу у Београду, где му је, на жалост, констатована дијагноза која је потврдила
претпоставке стручњака из Клиничког центра. Сазнавши за то Урошева породица је
одмах кренула у акцију како би му на време пружила сву потребну лекарску помоћ
и негу и створила услове за опоравак. По препоруци лекара и пријатеља, чланови
породице су ступили у контакт са стручњацима приватне клинике за лечење ове
болести у Ћуприји, која има сарадњу са еминентним стручњацима из Русије који су
специјализовани за ову болест. Малишану је заказана интервенција (фибротомија)
на којој ће стручњаци из Русије покушати да хируршким захватом помогну Урошу
да лакше стане на ноге и настави са вежбама за ходање. Од недавно су почеле и
вежбе са “џамбо” корпом које Урошу веома пријају и које у знатној мери утичу на
његов интелектуални развој. Дечачићу се поклања максимална пажња, окружен је
безграничном љубављу и великим стрпљењем својих најближих. Колико је Урош
лепо и умиљато дете говори и податак да када год види родбину и пријатеље
свима шаље пољупце, препричава на свој начин цртане филмове и серије са
телевизије и показује велику жељу за комуницирањем. Његовој породици је веома
важно да виде да Урош напредује, да су му моторне и интелектуалне функције
задовољавајуће и да се оне и даље развијају. Како би могао да почне да говори и
створе се услови да може да хода и стане на своје ноге, потребно је константно да
вежба са физијатрима, физиотерапеутима и логопедима, што му породица редовно
обезбеђује у рехабилитационом центру у Панчеву и Београду. Након интервенције,
породица планира да Уроша одведе у Бању Ковиљачу, једну од најбољих бања у
Србији за ову врсту болести.
J. Вебер

БРОЈЕВИ РАЧУНА ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ

Људима добре воље и онима који имају могућности да помогну малом Урошу упућујемо апел да
својим добровољним прилогом учествују у акцији прикупљања новчаних средстава којима ће бити
омогућен наставак лечења и рехабилитације.

Прилози се могу уплатити на рачуне Урошеве мајке, Јелене Симин:
Динарски: 200-119530547-18
Девизни: 200-119523699-95
IBAN: РС35200000011952369995
SWIFT: SBPORSBG

КОНТАКТ ЦЕНТАР
19 819

КОНТАКТ ЦЕНТАР ЗА СВЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ О COVID - 19

COVID - 19 ИНФО

УКИЛИКО ЖЕЛИТЕ ДА ПОСТАНЕТЕ ВОЛОНТЕР ПРИЈАВИТЕ СЕ ЕЛЕКТРОНСКИ НА

www.budivolonter.rs
www.batut.org.rs
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Нови корона вирус – како да се заштититe?
Често перите руке сапуном и водом (у трајању
од најмање 20 секунди) или користите средство
за дезинфекцију на бази 70% алкохола.

Избегавајте блиски контакт са особама које имају
повишену температуру, кијају и/или кашљу.
Ако кашљете или кијате прекријте уста
и нос надлактицом или папирном
марамицом. Марамицу одмах баците
у канту за отпатке са поклопцем
и оперите руке.
Избегавајте поздрављање руковањем
и љубљењем, а са саговорницима
одржавајте раздаљину од најмање
једног метра.
Не узимајте
антибиотике
на своју руку.

Маску користите само
ако кијате и кашљете
или уколико негујете
болесне.

Често проветравајте просторије у којима
боравите. Избегавајте окупљања са већим
бројем људи у затвореном простору.
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МЕЂУНАРОДНЕ ВЕСТИ

Среда, 8. април 2020.

ВЕСТИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА
ЕУРОСТАР УСКОРО НА РЕЛАЦИЈИ АМСТЕРДАМ–ЛОНДОН

ПРАВА ПУТНИКА НА ЖЕЛЕЗНИЦИ
ЈЕДАН ОД ГЛАВНИХ
ПРИОРИТЕТА ХРВАТСКОГ
ПРЕДСЕДАВАЊА ЕУ

Руководство оператера
за возове великих брзина
"Еуростар" објавило је
датуме почетка саобраћаја на релацији
А мс т е д а м – Ро т е р Андреј Пленковић, премијер
дам–Лондон. ТреХрватске, представио је Евронутно постоје три
поласка
Еуропском парламенту и Европској
комисији, 14. јануара ове
стара дневно на
релацији Велика Британија-Холандија, а ускоро ће Еуростар саобраћати два
пута дневно од Амстердама до Лондона, са временом путовања
Представници националног оператера Трениталија и итаоко 4 сата.
лијанске регије Кампања потписали су уговор који обухвата
Еуростар има у плану да уведе још две нове услуге дневно али
финансијска средства у износу од 680 милиона евра, како би
датуми почетка саобраћања биће накнадно објављени.
побољшали услуге превоза путника у Италији.
Извор: Railway Gazzettе
Руководство Трениталије ће обезбедити 209 милиона евра
и регија укупно 180 милиона евра за 37 возних средстава
која ће бити испоручена у оквиру Програма обнове
флоте до 2025. године. Такође, похвалили су се
Руководство Мађарских железница је покренуло поступак за
побољшањем у пружању услуга у периоду од
набавку 115 електричних локомотива за међународне релације,
2014-2019. године, све већем задовољству
која се очекује у првој половини 2022. године. Планирано је да лопутника и смањењем отказа за 70%.
комотиве саобраћају на међународним ралацијама ка Немачкој, Слогодине, приоритете Хрватске која ће
Извор: Railway Gazzettе
вачкој и Словенији, а њихова брзина биће уместо досадашњих 120,
председавати у првој половини 2020. го200 км/ч. Смањењем трајања путовања Мађарске железнице настоје
дини, по одлуци Савета ЕУ. Под слоганом
да знатно повећају конкурентност железничког саобраћаја, али и до"Снажна Европа у свету изазова", хрватско препринесу заштити животне средине.
Извор: Railway Pro
дседништво намерава да пружи релевантне
Приредила: Ј. Дишовић
одговоре европским грађанима. Пленковић је у
свом обраћању истакао да се политика хрватског
председавања ЕУ заснива на четири приоритета.
Циљеви председавања Хрватске Европском унијом фокусирани су на договору о новом вишегодиПредставници Министарства мора, промета и инфраструктуре Хрватске и Средишње агенције за финашњем финансијском оквиру, изласку Велике
нсирање и уговарање програма и пројеката ЕУ потписали су Споразум о додели бесповратних средстава за
Британије из Европске уније, организовању Самодернизацију деонице Хрватски Лесковац-Карловац. Вредност овог пројекта износи 462,2 милиона евра
мита ЕУ-Западни Балкан, као и на припреми
од чега 346,6 милиона евра (или 85%) пројекта се финансира путем Оперативног програма "Конкурентност
Конференције о будућности Европе.
и кохезија" Кохезионог фонда, у периоду 2014-2020. године. Овај пројекат обухвата модернизацију деонице
Такође, Хрватска ће започети расправу о јачаХрватски Лесковац – Карловац, дужине од 44 км, као и изградњу
њу конкурентности и одрживости поморског
другог колосека укључујући модернизацију постојећих станица
саобраћаја као и о унапређењу Трансевропске
у Хрватском Лесковцу, Јастребарску и Карловцу. Реконструкција
саобраћајне мреже (TEN-T) и Инструменту за
железничке пруге обухвата и модернизацију система вуче, телекомуникационих система, као и нових контролно-командних
повезивање Европе. Када је реч о туризму, предсесистема који ће допринети достизању брзине до 160 км/ч. Радови
дништво ће се залагати за одрживи туризам и
на овој деоници почињу ове године, а очекује се да ће бити заврподстаћи развој мање развијених региона. Један од
шени крајем 2023. године. У наредних десет година, Хрватска
главних приоритета биће свакако и права путника
планира да уложи три милијарде евра за примену 85 пројеката
у железничком саобраћају.
железничке инфраструктуре.
Извор: RailwayPro
Извор: CER monitor

Трениталија
и италијанска
регија Кампања
потписали Споразум о
управљању

УСКОРО НОВЕ ЛОКОМОТИВЕ У МАЂАРСКОЈ

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ ДЕОНИЦЕ ПРУГЕ ЗАГРЕБ-РИЈЕКА

ЗАНИМЉИВОСТИ

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ТРАНСПОРТА ВЕЛИКИМ БРЗИНАМА

Sky Way је руска компанија која својим технолошким достигнућима има за
циљ решавање све већих проблема транспорта као што су саобраћајне гужве,
смањење високе смртности и ублажавање погоршања еколошке ситуације у
свим земљама света.
Идеја о оваквом начину превоза потекла је од руског научника, иноватора
Анатолија Јунитског. Sky Way железница је створена сасвим новим револуционарним приступом. Због посебне конструкције Sky Way железнице отпор ваздуха
се драстично смањује због висине пруга од 3,5 до 15 m, а резултат уштеде вучне
снаге се повећава на 45%. За покретање су довољни и слабији електромотор и
соларна енергија, што даје изузетан допринос у очувању еколошке средине и
искоришћавању јефтиних извора енергије.
Са овом железницом потребно је двоструко мање средстава за изградњу у
односу на класичну железницу и двоструко мање средстава за одржавање. Sky

Фото: Sky way capitol

Way је 4 до 5 пута бржа него класична железница. Максимална брзина је 500 km/č,
а ускоро ће се кретати и 800 km/č. Може да се користити читаве године, а погодна
је за екстремне услове и непогодне терене. Потпуно је еколошка и тиха и ради на
нивоу од 60 до 65 Db и може се покретати са обновљивим изворима енергије
Реч је о чистој, једноставној и поузданој врсти железнице.
Д. Милошевић

ЈУБИЛЕЈ

Среда, 8. април 2020.
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ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ” АД

ПЕДЕСЕТ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ЛИСТА „ПРУГА“

ХРОНИЧАР ВРЕМЕНА, СВЕДОК ДОГАЂАЈА

Д

авне
1966.
године,
на основу одлуке Радничког савета ЖТП
„Београд“, 23. фебруара штампан је први број службеноинформативног гласила „Пруга“. Више од пола века „Пруга“
је била и остала омиљено
информативно гласило железничара, а последњих деценија
и једино.
У почетку, до краја шездесетих, „Пруга“ је објављивала
искључиво
одлуке
органа управљања, али и
поеки
информативни
текст из области политике

службени део листа се издваја новинара и сарадника, који су
у „Службени гласник“. Од тада, својим умећем извештавања
до данас, „Пруга“
документовали
и
беје свеприсутна у
лежили развој жележивоту и раду
знице, све заједниже лезн и ч ког
чке радости, али и
сектора.
најтеже тренутке.
Главни
и
„Пруга“ је
од
одговорни
првог броја биАЗИ
у р е д н и к
ла присутна на
НЕ ИЗЛ
И
Д
О
Г
првог
броја
терену са желе„Пруге“ је био
зничарима, у борби
Никодије Милуза права радника,
иновић, док је
на свим важним скууредник новина био
повима и дешавањима,
Момчило Гајић. Током више
извештавајући о свим велиод пет деценија постојања ким и значајним, али и мање
значајним догађајима на нашим пругама. Била је ту кад
Железничко новинарство
је испраћана парна вуча, када
Почеци железничког новинарства сежу до краја деветнаестог века,
су увођене нове технологије,
када 1890. године почиње да излази „Железнички гласник“. Од тада, до
спремно прва дочекивала
данас, новинарство на железници игра веома важну улогу.
нове композиције, била приПосле Другог светског рата, новинарска делатност на железници
сутна на отварању нових прудобија посебну димензију. Прво Саобраћајно издавачко предузеће је
га... С временом, постала је
формирано 1947. године. Већ наредне године формира се Одељење
неодвојив део велике железничке породице, увек траза штампу и почињу да излазе информативни и стручни листови попут
жена и радо читана широм
„Транспорта“, „Саобраћаја“, „Тарифско-транспортног весника“ и других.
железничке мреже Србије. У
Током друге половине ХХ века излазили су бројни листови намењени
тешким временима значила је
информисању радника, попут „Локомотиве“, „Железничких новина“
утеху, светлост – вест. Одувек
и многих других, али једино је информативни лист „Пруга“ „опстао“ и
је, а то је и данас, служила као
наставио да излази и данас
извор информација, не само
и рада Предузећа. Од 1973. и 1096 штампаних бројева, железничарима, већ и другим
године „Пруга“ прераста у кроз редакцију је прошло медијским кућама, посебно
информативно
гласило,
а неколико десетина уредника, кад је реч о вестима са терена,
о реконструкцији и модернизацији железнице.
Поред железничара, читаоци „Пруге“ су и путници,
бројни пословни партнери и
пријатељи железнице. Тихо,
можда и нехотице, „Пруга“ се
ушуњала у животе свих оних
који су на било који начин
повезани са железницом – било да раде на њој, или имају
комшију или рођаке који „раде
на Железници“ или је, једноставно, користе за превоз.
Данас, редакцију листа чине људи пуни ентузијазма и
љубави према железници и
новинарству. На страницама
„Пруге“, верно и објективно,
доносе вести о свим догађајима
у железничком сектору. Од
својих почетака, „Пруга“ прати
све значајне догађаје, попут
отварања пруге Београд –
Бар, периода модернизације
и електрификације и, као таква, представља својеврстан
истријски извор за проучавање новије историје наших
железница. Она је сведок великих почетака, али и великих јубилеја које ми, у овој години, прослављамо, као што
је прослава седамдесетог рођендана Железничког музеја
и обележавање педесетогодишњице
електрификација.
Ниједна вест није неважна,
ниједан догађај не сме бити
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занемарен. Пред малом, али
сложном и раду преданом
редакцијом наше „Пруге“ стоје велики задаци у области
информисања о обнови, развоју и стварању нове, модерне железнице. Паралелно са
модернизацијом и у складу

са сопственом традицијом,
„Пруга“ ће се и сама осавремењивати и модернизовати, али
ће увек остати оно што јесте –
најдражи информативни лист
железничара.
А. Стојковић
И. Јовичић Ћурчић
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НА КОЛОСЕЦИМА ПРОШЛОСТИ

СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА
ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МУЗЕЈА

П

ре седамдесет година,
у фебруару 1950, основан је Железнички
музеј у Београду – једини музеј на тлу тадашње ФНРЈ и
други техничко-историјски
музеј у Србији. Решење о оснивању Железничког музеја 1.
фебруара 1950. године потписао је Тодор Вујасиновић, министар железница ФНРЈ.
Поводом стогодишњице железнице у тадашњој држави, у
Љубљани, а касније у Загребу,
1949. године одржана је велика изложба „Сто година железница у Југославији“. За прикупљање и одабир материјала
организовани су одбори у свим
станицама и чворовима. По
окончању изложбе, одбори
су преименовани у одборе за
оснивање Железничког музеја, на чијем челу је био тадашњи министар железница
ФНРЈ,
Тодор
Вујасиновић.
Предмети прикупљени за потребе изложбе пребачени су
у Београд, где је 1. фебруа-

ра 1950. године, Тодор Вујасиновић, уз сагласност министра за науку и културу
ФНРЈ Родољуба Чолаковића,
потписао Решење о оснивању
Железничког музеја.
„Задатак Железничког музеја је да прикупља, а затим

сређује, излаже, одржава и чува
предмете и документа који се
односе на историју железница
у Југославији, да ову проучава
и да повремено објављује резултате свога рада" – рекао је
министар Чолаковић и тиме
дефинисао основне задатке новоосноване установе.

Први управник Музеја био је
Драгољуб Јанковић, а прва стална поставка "Кроз историју Југословенских железница" отворена је 30. априла 1953. године.
"Отварајући овај музеј ми
ћемо сачувати од заборава и
предати садашњим и будућим
поколењима део нашег бога-

тог националног наслеђа из
прошлости, а тиме ћемо пренети на њих и дужност и обавезу
да то наше национално наслеђе
чувају и развијају" – рекао је
тадашњи генерални директор
Југословенских
железница
Благоје Богавац.

Отварању је присуствовао и
професор и академик Кирило
Савић, а остале су забележене
његове мисли поводом овако
великог и значајног догађаја
за културни напредак наше
земље у то време: "Са дивљењем и великом радошћу видех
данас овај Железнички музеј,
историјски споменик усрдног
и свесног рада наших железничара и подстрек новим нараштајима за предани рад на културном напретку наше зеље."
Од тог момента, Железнички
музеј отвара се за ширу јавност.
Смештен на месту на коме се
и данас налази – у адаптираним подрумским просторијама
зграде тадашњег Министарства железница (данас Пословна зграда „Железница Србије“),
Немањина 6, у Београду, простором је ограничавао поставку.
Како у изложбеном простору
није било места за излагање експоната већих димензија, вучна
и вучена средства из музејског
фонда су, до 1961. године, била изложена на десетом колосеку београдске железничке станице. Будући да је тада
отпочела велика реконструкција колосека београдске станице, ови вредни експонати
премештени су у ложионицу
Врдник, одакле су, осамдесетих година, средства узаног
колосека измештена у Пожегу где се радило на оснивању
Одељења узаног колосека.
У почетку, Музеј није имао
стручни кадар, а првог стручњака Музеј добија тек 1959.
године – кустоса Миодрага
Хаџи Ристића. Две године
касније, 1961, Музеј који је од
оснивања функционисао као
музеј у саставу Министарства
железница, преалази у Завод
за новинско-издавачку и пропагандну делатност Југословенских железница, а потом,
1993, у Предузеће за издавачко-

новинску делатност „Желнид“.
Од почетка двехиљадитих, Музеј се налази у саставу ЖТП-а
„Београд“, а потом и ЈП „Железнице Србије“, до 2015.

Железнички музеј данас
Железнички музеј је техничко-историјски музеј у саставу

„Железница Србије“ ад и његова основна делатност је да
прикупља, сређује, излаже,
одржава и чува предмете и
документа, сведочанства о настанку и развоју железнице.
Музеј је, такође, и један од
најстаријих културних инсти-

туција на Балкану, који представљајући јавности техничка културна добра као део
богатог националног наслеђа
из прошлости, популарише
железнички саобраћај, али и
подиже свест о томе да је неопходно заштитити сваки делић

железничке историје, сваки
предмет, био он величине значке, локомотиве или ложионице, настојећи да на тај начин
национално наслеђе чува, али
и развија.
Железнички музеј у свом
фонду чува сведочанства о на-

станку и развоју железнице, не
само у Србији, већ на простору
читаве Југославије, будући да
је, дуго времена, до оснивања
музеја у Љубљани, био једини
железнички музеј на тлу државе, а други технички музеј
основан на тлу Србије.
Музејски фонд броји око
3.500 предмета, који су распоређени у четири основне збирке:
Техничку, Историјску, Уме-

тничку и Збирку примењене
уметности. Музеј располаже и
богатим Архивским одељењем
и стручном библиотеком, као и
збирком модела и макета, која
илуструје развој железничких
средстава код нас.

Одељење узаног
колосека Пожега
Железнички музеј има и својеврстан „музеј на отвореном“
– Одељење узаног колосека
Пожега, које 12. априла обележава тридесет година рада. У овом одељењу чува се
преко три стотине експоната
који сведоче о богатој и занимљивој историји узаних пруга
код нас, као и неки од најстаријих и највреднијих експоната из Техничке збирке –
локомотиве узаног колосека.
Најзначајније међу њима су:
локомотива „Рама“, за коју се

ИСТОРИЈА И СЕЋАЊА

Среда, 8. април 2020.
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IN MEMORIAM

МИЛЕНКО ТОМАШЕВИЋ (1967–2020)
Почетком фебруара изненада је у 53. години преминуо
Миленко Томашевић, пружни пословођа у Деоници
Ваљево. Ретки су железничари који су током професионалне каријере са толиком
посвешћеношћу
свакодневно корачали барским колосматра да је довукла први воз у
Сарајево; затим „Милан“, прва
локомотива која је грађена у
Краљевини Србији 1882, као

Стојана Стаматовића, који је
највећи део свог радног века
провео на узаној прузи. Десет
година касније, 12. априла

секом као што је то последњих двадесет и осам година
чинио Миленко.

Иако рођен у селу Кошевине код Пријепоља, сплетом
животних околности читав радни век провео је у
ваљевској Секцији ЗОП, боравећи у интернатском смештају, тачније у лименом
железничком
коначишту
тик до станице Барајево.
Популарни Томаш, како су
га колеге најчешће звале,
припадао је шесточланој
дружини овдашње деонице са
седиштем у Лајковцу. Будући
да је у Пријепољу завршио
металску школу, добро је
познавао
ковачки
занат.
Често је био ангажован на
различитим интервенцијама
око станичних скретница.
Мало је „универзалаца“ у
железничком сектору који су
на терену могли да парирају
господину Томашевићу по
широком спектру знања и
вештина. Међу брижљиво
одабраним пословођама са

интерном квалификацијом
у Колубарском округу, Миленко је био без премца –
тврде овдашњи железничари
илуструјући ове наводе занимљивом чињеницом.
Преминули пружни пословођа био је, кажу, у
стању да чак и чулом слуха
непогрешиво дијагностикује
конкретан проблем на колосеку. По звуку челичних
точкова
путничких
или
теретних возова моментално
би реаговао већ при уласку
композиција у станицу Бела
Река! Одмах би тачно знао
каква је деформација шина у
питању.
Миленко Томашевић био
је заклети нежења који је
сву своју љубав фактички
поклонио железници, а ваљевским
железничарима
заувек ће остати у лепом
сећању.
А. Ранковић

ИЗ НАШЕ ФОТОАРХИВЕ
и локомотива „Костолац“ која
ужива статус културног добра
и која је поводом обележавања
стогодишњице завршетка Великог рата, новембра 2018, била изложена у Француској.
На уређеној површини од око
150 ари постављена су четири
станична колосека укупне
дужине 645 м, сигнално-сигурносна средства и уређаји,
окретница и колска вага, а

1990. године, Одељење узаног
колосека „Пожега“ отворио је
Момчило Аћимовић, заменик
генералног директора некадашњег ЖТП-а „Београд“.
Посетиоци у Одељењу узаног колосека Пожега могу видети, осим парних локомотива
узаног колосека (600 mm и 760
mm), различита пружна и станична постројења, затим кола,
од којих су најзначајнија салон

ЛОКОМОТИВЕ СЕРИЈЕ ЈЖ 20
Парне локомотиве серије
ЈДЖ/ЈЖ20 почеле су да се
производе
у
берлинској
фабрици “Borsig” од 1912.
године. Услед добрих конструкционих особина и
постигнутих резултата на
пругама, Српске државне
железнице су 1913. године
од исте фабрике набавиле
још 20 локомотива ове серије
(имале су ознаке СДЖ 601 до
620), а недуго затим наручено
је још 12 локомотива. Због

дине све локомотиве су
биле пренумерисане у серију ЈДЖ 20. Локомотива
серије 20 припада типу
локомотива „Могул” са распоредом
осовина
1-Ц-0.
Ове локомотиве вукле су
углавном сабирне возове на
пругама Земун – Батајница,
Лапово – Крагујевац – Краљево, Параћин – Стари
Поповац, Чачак – Сталаћ, као и на пругама тимочког
региона,
те
по

ници Ниш и локомотиве
20-196 која је изложена као
музејски експонат испред
железничке станице у Сомбору. На фотографији коју
је у сомборској ложионици
снимио Херберт Штемлер,
љубитељ
железнице
из
Немачке, 9. августа 1970.
приказане су локомотиве
ЈЖ 20-196 и ЈЖ 20-105 приликом дневног прегледа и
намирења водом и угљем.
J. Вебер
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простором доминира типска
станична зграда узаних пруга,
површине око 60 метара квадратних, саграђена по узору
на станичну зграду у Прељини
код Чачка са одређеним умањењем плана. Овде се налази
и робни магацин са утоварном
рампом.
Идеја о формирању једног
спомен-обележја старе железничке технике са узаних пруга потекла је 1980.
године од тадашњег шефа
железничке станице Пожега –

кола Франца Јозефа и путничка кола четвртог разреда.
Мноштво алата, углавном
ручне израде, сигнална и
сигурносна средства, разне
дизалице, телефони, станични сатови, делови станичног
намештаја и други експонати
добијени из станица и ложионица са укинутих узаних
пруга, смештени су у станичној
згради, робном магацину, службеним и G-колима и колима
„помоћног воза“.
Б. Гордић

Директор Медија центра
Биљана Гордић
Главни и одговорни уредник
Александар Ранковић

избијања Великог рата, од
тог броја било је испоручено
свега три локомотиве. По
завршетку ратних сукоба,
на име репарације, Немачка
је испоручила Железницама
СХС укупно 200 локомотива
ове серије. Током 1933. го-

целој Војводини. Крајем
осамдесетих година прошлог века све локомотиве
серије ЈЖ 20 биле су касиране, осим локомотиве
20-149 која је у Зрењанину,
локомотиве 20-100 која се
налази на железничкој ста-

Техничко уређење
Душанка Милошевић
Лист излази једном месечно
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ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ БЕОГРАД

КЛУБ ПОСВЕЋЕН ДЕЦИ

лиценце за рад. Млади су и
имају добар однос са децом.
Од првог до петог разреда
имамо школицу одбојке и они
тренирају у салама које нам
изнамљују основне школе са
општина Савски венац, Врачар
и Звездара, каже за „Пругу“
секретар клуба и координатор
свих селекција популарног
„Жеље“ Дамир Стојчић.

када се најбољим екипама и
појединцима уручују пехари
и медаље. О правилном приступу у раду клуба довољно
говори и велики број играча
који су последњих година
наступали за „Железничар“,
а потом и за репрезентацију Београда. Сасвим очекивано, имајући у виду да
чак и у самој одбојкaшкој ре-

Немамо своју халу

„Жељезничар“ је основан
давне 1947. године и данас
слови за један од најстаријих
одбојкашких
колектива
у
земљи. У свом погону има
и женску и мушку екипу.
Мушкарци се у сениорској
конкуренцији такмиче у Првој савезној лиги Србије,
док се женски сениорски
тим бори у општинској лиги
Београда са амбицијом да
се домогне вишег ранга такмичења. Најуспешнији су
били половином шезесетих
година прошлог века, а 1964.
чак и шампиони ондашње Југосалавије. Кажу да су нарочито поносни на резултате у
млађим селекцијама.
- Велика пажња се посвећује
деци. Главни циљ је да се направи добра средина где ће
се водити рачуна о здрављу
одбојкашица и одбојкаша,
њиховом школовању и савладавању свих тајни овог дивног
спорта. Пуно улажемо у рад
са најмлађима, наши чланови

тренирају од три до пет пута
недељно са најбољим лоптама,
опремом и реквизитима. На
белим таблама им се објашњава
тактика.
Наравно,
снимају се и утакмице како
би се пратио напредак сваког

играча. Тренери, који воде
школе одбојке и селекције су са
вишегодишњим одбојкашким
искуством (већина су чланови
наших сеиорских екипа). Школовани су јер то је услов за рад
у клубу. Сви до једног имају

Н Селекције клуба тренирају у Спортском центру Врачар, Градском центру
за физичку културу (стари ДИФ), Геодетској техничкој школи и Школи за
дизајн текстила. Свака помоћ је добродошла, јер мало људи препознаје
колико је спорт важан за децу. Ово што имамо је „злато“ . Клуб се
издржава од чланарина и свака пара се улаже у одбојку. Одбојкашком
клубу „Железничар“ недостаје могућност да ову заиста „здраву причу“
подигне на виши ниво. Тешко се долази до слободних термина и донација
за одржавање тренинга. Упркос томе ми и даље помажемо велики број
деце јер напросто желимо да сви они добију прилику да се такмиче,
друже и путују кроз овај атрактиван спорт – закључује Дамир Стојчић.
Са децом на тренингу увек
раде три или четири тренера.
Посебна атракција на крају
школске године је сада већ
чувени „Завршни турнир“

презентацији Србије често
наступају играчи који су се,
такође, „брусили“ у овом спортском колективу.
Б. Радојичић

„ЗЛАТНА ЛИГА“: НАКОН СЕДАМ ОДИГРАНИХ УТАКМИЦА

“ПРУГА“ У ГОРЊЕМ ДЕЛУ ТАБЕЛЕ

П

осле седам кола Фер
плеј „Златне лиге“,
екипа „Пруга“ ће са
освојених 13 бодова зимски
одмор провести на деоби
четвртог и петог места са
тимом ГСП Београд. Наши
играчи су победили четири
пута, играли нерешено са
Партизаном (који се провукао
у последњим тренуцима утакмице), и изгубили су две
утакмице. Гол разлика је

23:20. Скоро сигурно екипу
железничара чека плеј оф.
До коначног расплета остало
је још четири кола, где ће им
противници бити из доњег
дела табеле. Момци дубоко
верују да су конкуретни за
финале, јер су у великом стилу
поразили фаворизовану екипу РТВ резултатом 3:2. Та утакмица је одиграна у 6 колу и
према многим оценама била
је „лепотица кола“. Након неи-

звесног првог полувремена
(0:0) и атрактивног другог
по-лувремена, коначан резултат био је 3:2 за наше момке.
Лалама су ефектне голове
дали Иван Николић, познатији као Роналдињо, и виртуоз Владимир Чеко, који
је код другог гола асистирао
Николићу.
Екипа је у седмом колу
изгубила од тренутно првог на ранг листи, ЈКП БВК
резултатом 6:2, мада
је прво полувреме
било
врло
неизвесно (1:2). Ово коло
је за нашу екипу
имало тужан крај
због многобројних
пропуштених
шанси.

До закључења овог броја
„Пруге“, највише голова дали
су Владимир Чеко (6) и Стефан Милићевић (4). Морају се
поменути и остали стрелци наше екипе. То су Иван Николић
и Милан Јанковић – Пикси сa
по три гола, односно, Милун
Ђукић – Гага и Бобан Божовић
са по два погодка.
На фер плеј листи „Пруга“ се
налази на осмом месту. Разлог
донекле лежи и у престрогом
критеријуму суђења према
нашим играчима. До краја
такмичења остало је још четири кола. Након тога, следи
плеј оф и плеј аут.
- Ова екипа је на окупу
три сезоне и континуирано
остварује солидне резултате
у конкуренцији екипа које су

захваљујући својим прилично великим буџетима у ситуацији да ангажују активне
играче Футсала. Оно што
нас разликује од осталих
јесте маштовита игра, ван
било каквих шаблона - каже
голман и капитен екипе, Славко Мелетијевић.
Након седмог кола фер
леј “Златне лиге“ у сезони
2019/2020. можемо да будемо
задовољни досадашњим делом такмичења, додао је капитен и наставио:
„Показало се да је ово
дефинитивно футсалски најквалитетнија сезона до сада.
Забележена је невероватна
посвећеност екипа и играча
самом такмичењу.“
Б. Радојичић

