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Поштовани читаоци,
Пред Вама је нови број „Пруге“ –
нове „Пруге“, редизајниране, модернизоване, другачије.
Стотине и стотине нових километара
пруге, нови колосеци, уређене и обновљене станице, аутоматизовани путни
прелази, возна средства – потпуна модернизација српских железница последњих неколико година поставила
је пред лист „Пруга“ нове изазове. Да
после пола века постојања и даље буде хроничар времена и сведок великих догађаја и промена на железници,
али на савременији начин.
Да иде у корак с временом, да у
новом концепту нађе простора и
окрене се онима који учествују у
изградњи и стварању нове, модерне
српске железнице и да буде та која ће
допринети стварању позитивне слике
о железници и допринети формирању
њеног имиџа као стратешког система
читаве Србије.
Током више од пет деценија постојања и 1098 одштапаних бројева “Пруга”
је служила као извор информација,
али и историјски извор за проучавање
новије историје српских железница.
И као што је развој железнице у
српској историји увек био симбол
напретка читаве државе и друштва,
тако ће нова „Пруга“ савременим
концептом, изгледом, квалитетом
бити симбол свеобухватне модернизације железнице у Србији.
У једноме се, ипак, неће променити.
Увек ће остати најдражи информативни лист железничара – Ваша и
наша „ПРУГА“!
Биљана Гордић
Директор Медија центра
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Ускоро модернизација пруге до границе
са Северном Македонијом
Председник Србије Александар Вучић
најавио је, 30. јула, почетак великих
инфраструктурних радова на обнови
и модернизацији железничке мреже
на југу Србије. „Ако будемо економски
успешни извесно је да ћемо и такав
уговор потписати јер жeлимо да напре-

дак у економском стандарду осети и Поморавље, југ Србије, а не само Београд
и Војводина. Онда бисмо имали целу
линију брзе пруге од Суботице до Новог
Сада, Београда и Ниша“, објаснио је
Вучић.

"У току су преговори са партнерима
за изградњу брзе пруге Београд–Ниш
дужине око 240 километара, којом ће
возови ићи 200 километара на сат и за сат
и по стизати до Ниша. Ако се убрзо заврши
потписивање уговора, тај пројекат треба
да буде готов до краја 2023. године јер је
веома важно да имамо комплетну пругу до
границе са Северном Македонијом – рекао
је Вучић.
Брзина возова кроз Грделицу биће око
120 километара на сат, чиме ће путовање
за три сата бити краће него преко Бугарске,
што ће знатно економски ојачати нашу
земљу, истакао је Вучић.
Председник је подсетио да ће пруга
Београд – Нови Сад бити завршена следеће године и да ће се од једног до другог
града стизати за 27 минута, као и да је
реконструисана пруга Ресник–Ваљево, а
да има још 201 километар од Ваљева до
Врбнице и Црне Горе, што ће коштати 450
милиона евра.
– Циљ Србије је да постигнемо најбољу
цену и „подигнемо железницу“ и за путнички и за теретни саобраћај – изјавио је

председник Александар Вучић.
Говорећи о модернизацији пруге Београд–Ниш, потпредседница Владе Србије
и министарка грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић изјавила је да ће радови на модернизацији започети 2021. године.
- Као што већ радимо модернизацију
пруге од Београда до границе са Мађарском, тако ћемо градити и брзу пругу
од Београда до Ниша за брзине до 200
километар на сат. Та пруга се налази на
железничком Коридору 10, који је важан транзитни коридор – рекла је Михајловићева.
Она је додала да се вредност радова на
овом пројекту, на којем Србија сарађује са
кинеском компанијом ЦРБЦ, процењује на
око две милијарде евра.
- Кад говоримо о финансирању, видећемо
да ли ће се градња финансирати кроз неку
врсту преференцијалног кредита, јер
иначе постоји таква сарадња са НР Кином
на инфраструктурним пројектима, додала
је Михајловићева.
Н. Аврамовић

У Ранжирној станици „Макиш“

Представљен пројекат изградње модерног и
јединственог диспечерског центра српских железница

• Оперативно-надзорни центар у Макишу, три
регионална центра – у Новом Саду, Нишу и Пожеги • Почетак радова 2021. године
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, обишла је 13. јула, са амбасадором
Руске Федерације Александром БоцанХарченком постојећи диспечерски центар
“Инфраструктурe железнице Србије” и
контролни торањ у Макишу, у којем је
представљен пројекат изградње новог,
модерног и јединственог диспечерског
центра српских железница. Обиласку су
присуствовали државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Миодраг Поледица,
генерални директор „Инфраструктуре
железнице Србије“ Небојша Шурлан и
директор огранка „РЖД Интернешнл“ у
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Србији Мансурбек Султанов.
Михајловићева је том приликом рекла да је Влада Србије, заједно са председником, донела одлуку да улагања
у железнички саобраћај буду приоритет, јер нема привредног раста ако се
не посветимо развоју железничке инфраструктуре.
“Већ неколико година радимо и
уговарамо овај важан пројекат. Садашња улагања у железницу мере се
милијардама и износиће седам милијарди уз све пројекте које ћемо
радити. Реконструисали смо 550 км регионалних пруга, градимо брзу пругу
од Београда до Будимпеште, почећемо
изградњу и брзе пруге од Београда до

Ниша и од Ниша до Прешева. Зато нам
је неопходан сигуран систем праћења железничког саобраћаја, а то је јеwww.zeleznicesrbije.com
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динствени диспечерски центар, без
којег није могуће имати таква улагања

данас јасно да је за овај део Европе важно
да се Србија повезује са регионом и буде

је детаљни пројектни задатак, а радови ће
се финансирати из новог руског кредита.
Нови диспечерски центар допринеће и
повећању нивоа безбедности и сигурности
свих учесника у саобраћају”, рекао је Шурлан.
Амбасадор Руске Федрације Александар Боцан-Харченко изјавио је да је
веома задовољан што се још један пројекат реализује у сарадњи са „Руским
железницама“.

Српски студенти на школовању
у Руској Федерацији

и управљање брзим и поузданим системом”, рекла је она.
Потпредседница Владе подсетила је
и да пре 2012. године ниједан евро није
уложен у железнице, као и да је нула км
пруга реконструисано, јер је неко тада

Центар ЈДЦ у згради Телекоманде
Модеран диспечерски центар са системима за управљање и контролу
железничког саобраћаја, први такве
врсте у Србији и региону биће изграђен
у железничкој станици "Београд ранжирна" у Макишу, у згради у којој се
сада налази Телекоманда. Објекат
Телекоманде који је изграђен пре педесет година биће потпуно обновљен.
Радови ће обухватити реконструкцију
око четири хиљаде квадратних метара простора, 2.200 квадратних
метара фасаде, предвиђена је замена крова, прозора и врата, као
и инсталације, трансформатора,
климатизације, система за гашење
пожара. Око самог објекта радиће се
на уређењу око четири и по хиљаде
квадратних метара простора.
Јединствени диспечерски центар
обухватиће све пруге којима тренутно управља „Инфраструктура железнице Србије“, као и будућу пругу
за велике брзине између Београда
и Суботице и омогући ће подизање
нивоа безбедности железничког саобраћаја на највиши ниво, ефикасније
управљање железничким саобраћајем
на српским пругама, као и оптималну
искоришћеност инфраструктурних
капацитета за потребе теретног и
путничког саобраћаја.
Србију хтео да изопшти из регионалног
повезивања и да је затвори.
“Да ли је било незнања, верујем да јесте,
али много више намере да Србија не буде
на главним коридорима. Свима нам је
www.zeleznicesrbije.com

У Руској Федерацији школије се
петоро српских студената. На „Московском државном саобраћајном
универзитету“ (МДСУ) школује се
њих четворо: Андрија Грујић, Анђела
Масал, Огњен Милутиновић и Лазар
Радовановић. На „Ростовски државном
саобраћајном универзитету“ студира
Милош Којић.
Од 2017. године, свако лето су запослени и имају оперативну праксу
у Огранку. Ангажовани су на прегледу
преосталих железничких инфраструктурних објеката „ИЖС“ а.д. у Републици Србији. Баве се прикупљањем
и обрадом података и састављањем
извештаја.

незаобилазна саобраћајна рута”, рекла је
потпредседница Владе.
Михајловићева је додала да је реч о оперативно-надзорном центру у Макишу, који
ће имати три регионална центра – у Новом
Саду, Нишу и Пожеги.
“Радимо са једном од најбољих компанија, која већ неколико година ради у Србији. Очекујем да радови започну следеће
године и буду завршени у року од три године. Заједно смо реконструисали и 77 км
пруге од Ресника до Ваљева, а наставићемо и реконструкцију до границе са Црном
Гором, за коју је у току израда пројектнотехничке документације”, рекла је она.

“Радимо у стратешком партнерству један од најважнијих пројеката, водећих
пројеката на железници. Председник Србије и Влада поклањају велику пажњу

Небојша Шурлан, директор “Инфраструктуре железнице Србије”, рекао је да
ће се пројекат реализовати са руским партнером РЖД, који већ изводи неколико
пројеката у Србији, подсетивши да је последњи систем за праћење железничког
саобраћаја направљен пре четрдесет година.
“Уговорена вредност пројектовања је
око девет и по милиона евра. Припремљен

развоју инфраструктуре и сарадњи са „Руским железницама“. Без сумње, пројекат ће
бити завршен у оквиру планских рокова и
на нивоу најбољих европских и светских
стандарда, какве имамо и ми у Русији”, рекао је он.
Мансурбек Султанов, директор огранка руске компаније РЖД у Србији, изјавио
је да већ седам година ова компанија ради
на пројектима у Србији и да су они још
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АКТУЕЛНО

евра, а финансирање је обезбеђено из
новог руског кредита за модернизацију
српских железница вредног 230 милиона
евра, укључујући и учешће из буџета Републике Србије.
Б. Гордић,
Н. Аврамовић

Очекивани ефекти

један доказ пријатељства две земље и
железничких компанија.
“Све се ради на партнерски начин и уз
огромно поверење. Радови ће се завршити
квалитетно и у року. Овим пројектом обезбедићемо и нова радна места и тренинг

корак је потписивање уговора за почетак
извођења радова”, закључио је Султанов.
Пројекат за градњу Јединственог диспечерског центра заједно раде Саобраћајни институт ЦИП и пројектантска кућа
Руских државних железница „НИАС“, на

Централизовано управљање железничким саобраћајем
Увођење јединственог надзора управљања саобраћајем са централног места применом савремених техничко-технолошких решења, представља унапређење
постојећих начина управљања саобраћаја и саставни је до инвестиционих
активности на модернизацији и реконструкцији железничке инфраструктуре у
Србији.
Захваљујући новим технологијама преноса команди и информација могуће је
синхронизовати и класификовати потребне податке било где у Србији, што цео
систем чини јединственим оперативно-диспечерским системом управљања, без
обзира на територијалну разуђеност.
Да би систем управљања железничким саобраћајем био техничко-технолошки
и организационо усклађен, јединствен и ефикасан, потребно је на нивоу „Инфраструктуре железнице Србије“ поставити систем по којем ће се технологија
управљања саобраћајем даље развијати на јединствен начин на читавој мрежи
српских пруга.
центар за будуће диспечере. Студенти са
Саобраћајног факултета имаће прилику
да се овде обуче и могућност да раде
један изузетно одговоран посао. Следећи
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основу Општег пројектног задатка „Инфраструктуре железнице Србије. Предвиђена средства за изградњу јединственог
диспечерског центра су око 120 милиона

Ефекти изградње Јединственог диспечерског центра као центра за
јединствено надзирање, управљање
и планирање железничког саобраћаја
на српским пругама су: висока поузданост између планирања и реализације железничког саобраћаја, централизација и аутоматизација
оперативних процеса вођења саобраћаја, тачност, аутоматска регулација саобраћаја са циљем повећања
пропусне моћи, помоћ у организацији
саобраћаја за време већих кварова на
железничкој инфраструктури, обавештавање путника, превозника
и учесника у саобраћају о реалној
саобраћајној ситуацији и слично.
Јединствени диспечерски центар
омогућиће аутоматску контролу железничких возила у саобраћају, као и
тренутну пренос додатних информација од значаја за безбедност
саобраћаја, као што су: деформације
шина, кретање и позиције возова,
одрони, крађе или неовлашћена кретања у зони пруге.
У оквиру изградње новог Јединственог диспечерског центра биће
модернизована целокупна телекомуникациона инфраструктура, кoја
обухвата диспечерске везе, мрежу за пренос података, локалну
оптичку мрежу у станици и локалне
мреже у зградама, централизовани
систем управљања и мониторинга
опреме, систем веза на станици и
међустаничним растојањима, систем
за регистрацију разговора и аудиовизуелно информисање путника.

www.zeleznicesrbije.com

Девет милијарди
евра за нове
инфраструктурне
пројекте
„Србија је данас политички стабилна држава, са стабилним буџетом који нам омогућава да реализујемо велике пројекте
у које ће у оквиру инвестиционог плана
2020–2025. бити уложено девет милијарди
евра“, изјавила је потпредседница Владе
Србије и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструткуре, проф. др
Зорана Михајловић.
Михајловићева је рекла да Србија улаже у железнички саобраћај, да је до сада

реконструисано око 550 километара регионалних пруга, те да ће након обнављања 77 км барске пруге од Ресника до
Ваљева, следеће године кренути и обнова
од Ваљева до границе са Црном Гором,
брзине 120 км/ч.
„Барска пруга је изграђена пре 44
године и исто толико није улагано у
њу. Ова влада је обновила првих 77 км
и настављамо даље. Ми данас имамо
највеће железничко градилиште у

југоисточној Европи, реализујемо
пројекат брзе пруге од Београда до
Будимпеште вредан четири милијарде
евра. Следеће године кренућемо и у
изградњу брзе пруге од Београда до
Ниша, којом ће возови такође саобраћати
200 км/ч, а потом и од Ниша до Прешева.
Хоћемо да грађани имају осећај другачијег и бољег квалитета и начина живота“,
рекла је она.
Б. Гордић

Састанак са директорима железничких предузећа

Одржање економије и привредни
раст могућ реализацијом великих
инфраструктурних пројеката
Потпредседница Владе Србије и
министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др
Зорана Михајловић, одржала је 10.
августа састанак са директорима

блема у складу са тренутном финансијском ситуацијом.
На састанку је било речи о реализацији
инфраструктурних пројеката, са посебним
освртом на модернизацију брзе пруге

„Инфраструктуре железнице Србије“
Небојшом Шурланом и „Србија Воза“
Југославом Јовићем. Тема састанка били су актуелни пројекти, пословање
предузећа у време трајања епидемије,
као и дефинисање и решавање про-

Београд–Будимпешта, како о завршетку
деонице од Београда до Новог Сада, тако
и о почетку изградње деонице Нови Сад –
Суботица.
„Реч је о највећем пројекту не само у
Србији већ у југоисточној Европи. Ми-

www.zeleznicesrbije.com

нистарство ће, као и до сада, бити ту
да пружи сву подршку и помоћ да реализација тече по уговореној динамици
и да следеће године на јесен до Новог
Сада путујемо за мање од пола сата.
С друге стране, очекујем да у првој
половини следеће године започнемо
изградњу и треће деонице од Новог
Сада до Суботице, а да се упоредо
изводе и радови на реконструкцији
регионалних пруга“, поручила је Михајловићева.
Она је истакла да је важно што се
сви велики пројекти реализују упркос
актуелној ситуацији, јер ће то допринети
одржању наше економије и привредног
раста.
Директори обе железничке компаније
указали су на изазове са којима се сусрећу, посебно када је реч о смањеним
приходима од путничког саобраћаја на
железници, али је констатовано да је,
упркос кризној ситуацији која је погодила
цео свет, важно да се одржи ниво активности и ликвидност предузећа, у чему ће
држава помоћи.
Б. Гордић
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Председник Србије Александар Вучић наставио обилазак трасе брзе пруге Београд–Будимпешта

Брзом пругом од Београда до Старе
Пазове до краја марта следеће године

• Од Београда до Старе Пазове за пола сата већ од септембра наредне
године • Цела брза пруга у Србији готова до 2024. године
Председник Србије Александар Вучић
обишао је радове на траси од Београда
до Старе Пазове, који се одвијају у оквиру
изградње дела брзе пруге Београд–Будимпешта, и најавио да ће ова деоница
бити пуштена у саобраћај до краја марта
2021. године.
Председник Вучић обишао је радове заједно са потпредседницом Владе и министарком грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре проф. др Зораном Миха-

Михајловићева обишла радове на железничком вијадукту код Бешке

Земља напредује онолико колико
улаже у своју железницу
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, проф. др Зорана Миха-

Пруга са четири колосека
Деоница Београд Центар – Стара
Пазова је дуга 34,5 километара. Пројектом је предвиђена комплетна
реконструкција и модернизација грађевинске и електротехничке инфраструктуре са подизањем брзине на
деоници Београд Центар – Батајница
до 120 километара на сат, а од Батајнице до Старе Пазове до 200 километара на сат.
То је прва деоница пруге брзе Београд
– Будимпешта, која ће делом имати
четири колосека, што ће бити прва
таква пруга у Србији.
На два колосека возови ће ићи брзином
од 200 километара у путничком саобраћају, а на друга два брзином од 120
километара у теретном саобраћају.
Радове на тој деоници изводе кинеске
компаније "Чајна Рејлвеј Интернешнл"
и "Чајна Комјуникејшнс Констракшн
Компани".
Два постојећа колосека измеду Београд Центра и Батајнице биће реконструисана, док ће између Батајнице
и Старе Пазове бити направљена
два нова колосека. У оквиру пруге биће
изграђена три надвожњака: Камендин,
Нова Пазова и Стара Пазова и подвожњак Земун поље, а биће уређене
и железничке станице Нови Београд,
Батајница, Стара Пазова и Нова Пазова.
Предвиђена је изградња и нове станичне зграде у Земуну, а стајалиште
Тошин бунар биће измештено на другу
локацију. Такође, биће направљена нова стајалишта Алтина и Камендин.
Брза пруга се неће нигде укрштати са
путном инфраструктуром.
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пројеката у оквиру иницијативе “Појас и
пут”.
“Драго ми је што видим да је на овој
деоници, од Београда до Старе Пазове,
постигнут велики напредак”, рекла је
она, и истакла да током кризе изазване
пандемијом вируса корона ниједан пројекат у којем учествује кинеска страна
није стао, те да су радиле и железара у
Смедереву, Зиђин у Бору, “Хеалтскер” у
Руми.
Н. Аврамовић
Ј. Вебер

„То је фантастично, мало ко се томе
надао. То мења животни стандард и показује колико Србија постаје повезана са
централном Европом“, нагласио је Вучић и
истакао да, такође, показује колико својим
радом можемо да мењамо ствари.
- Кинеске компaније су веома поуздан партнер Србији, на чему се посебно захваљујем нашем пријатељу Си
Ђинпингу – навео је Вучић.
Амбасадорка Кине у Србији Чен Бо
изјавила је да је изградња брзе пруге Београд–Будимпешта један од најважнијих

јловић, покрајинским премијером Игором
Мировићем, амбасадорком Кине Чен Бо и
представницима српских и кинеских железница.
Том приликом, он је поновио да ће до
краја године кинески партнери завршити
део пруге од Београда до Старе Пазове,

који ће до 31. марта наредне године бити
спреман за саобраћај, а да ће се већ од
августа или септембра следеће године за
пола сата путовати возом од Београда до
Новог Сада. Он се захвалио радницима који
раде на изградњи пруге, а који, каже, не
пробијају рокове и немају додатне захтеве,

а раде велику ствар за ову земљу.
- Када овуда будемо пролазили са својом
децом и са својим унуцима увек ћемо са
поносом моћи да кажемо да смо то ми
изградили, истакао је он.
Вучић је истакао да ће убрзано кренути
изградња пруге од Новог Сада до Суботице,

како би цела брза пруга у Србији била завршена до 2024. године.
Председник је рекао да ће и Мађари
отприлике у исто време завршити свој део
пруге од 153 километра, те да ће се возом
од Београда до Будимпеште стизати за
само два сата и 45 минута.
www.zeleznicesrbije.com

јловић, обишла је 31. јула градилиште железничког вијадукта у Бешкој где се изводе
радови у оквиру пројекта модернизације
брзе пруге Београд–Будимпешта и том
приликом истакла да ће се на јесен следеће године од Београда до Новог Сада
путовати 27 минута.
Михајловићева је подсетила да се претходних тридесет и више година није
улагало у железнички саобраћај, а да се
ситуација сада мења јер „земља напредује
онолико колико улаже у своју железницу“.
“Наши циљеви су да следеће године
на јесен до Новог Сада путујемо за 27
минута без стајања, да започнемо што
пре радове на трећој деоници од Новог
Сада до Суботице, као и да до 2025.
имамо завршену деоницу од Београда
до Ниша. Србија је транзитна земља и
завршетком железничког Коридора 10
постаћемо незаобилазна рута јер смо
www.zeleznicesrbije.com

за 300 километара краћи од Коридора 4
који пролази кроз Румунију и Бугарску”,
објаснила је министарка.
Михајловићева је додала да Коридор
10 значи повезивање региона са југом и
Европом, истакавши да ће следеће године
почети радови на изградњи брзе пруге од
Београда до Ниша.
“Поред тога, започињемо разговоре са
европским партнерима за брзу пругу од
Ниша до Прешева, а радиће се и наставак
реконструкције барске пруге, у коју се није
улагало од њене изградње. Радимо са најбољим светским компанијама и улажемо
огро-ман новац у инфраструктуру”, рекла
је она.
Небојша Шурлан, директор “Инфраструктура железнице Србије”, рекао је да се
на овој деоници, осим локације у Бешкој,
тренутно изводе радови на тунелу и вијадукту Чортановци, те да је степен реализације у Чортановцима 92 одсто.
“Као инвеститор задовољни смо
напретком, у дневној смо комуникацији

са извођачима радова и све решавамо
заједно. Убеђен сам да ћемо радове
завршити у уговореном року”, рекао је
он.
Мансурбек Султанов, директор огранка
“Руских железница” у Србији који изводе
радове, захвалио се на поверењу које
је указано овој компанији и рекао да су
поносни што могу да учествују у великим
пројектима и важном кораку напред у
историји Србије.
Н. Аврамовић
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зничко градилиште у целој Европи. Брза
пруга Стара Пазова – Нови Сад биће
завршена до октобра 2021. године и тада
ће возом моћи да се стигне од Београда
до Новог Сада за само 27 минута", рекао
је председник Вучић.

заобишла ни ово градилиште, али су
српски и руски стручњаци издржали.
„Убеђени смо да ћемо у току следеће
године, у октобру, ићи брзом пругом
од Београда до Новог Сада“, поручио је
Харченко.

Након обиласка радова председник је
изразио велику захвалност радницима:
- Хвала свим радницима што на величанствен начин раде на овом пројекту.
Овде градимо будућност, која ће бити
записана у историји, казао је Вучић.
Председник је истакао да се огроман
новац улаже за изградњу најмодерније
пруге, којом ћемо моћи да путујемо просечном брзином од 200 клометара на
час, а да је овај вијадукт у Чортановцима
величанствен и представља симбол напретка Србије. Говорећи о динамици изградње, он је казао да са српске стране
неће бити никаквих кашњења у изградњи
брзе пруге кроз Србију.
- Људи треба да знају да ову деоницу
Стара Пазова – Нови Сад плаћамо 580
милиона долара, да ће укупна вредност
пруге Београд – Нови Сад коштати 850
милиона долара, а 1,2 милијарде Нови Сад
– Суботица“, рекао је Вучић.

"Ми настављамо сарадњу, овај пројекат се развија и биће завршен. Осим

Председник Вучић обишао радове на изградњи брзе пруге Београд–Будимпешта и поручио:

Градимо будућност која ће бити
записана у историји

• На деоници Стара Пазова – Нови Сад пробијена и лева страна тунела Чортановци
• У октобру 2021. године од Београда до Новог Сада за 27 минута
• Вредност радова на изградњи деонице од Старе Пазове до Новог Сада 580 милиона долара, укупна вредност пруге Београд–Нови Сад 850 милиона долара
Председник Републике Србије Александар Вучић обишао је радове на

су и потпредседница Владе, министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфрастру-

- Радови на изградњи вијадукта Чортановци представљају највеће желе-

Чортановци у бројкама

изградњи брзе пруге од Старе Пазове
до Новог Сада, која је део железничког
правца Београд – Будимпешта. Градилиште на тунелу и вијадукту у Чортановцима, заједно са председником обишли

10

Август 2020.

ктуре проф. др Зораном Михајловић, покрајински премијер Игор Мировић, руски
амбасадор Александар Боцан-Харченко,
као и представници компаније руских
железница „РЖД Интернешнел“.

Изградња тунела и вијадукта "Чортановци" почела је 11. августа 2017. године.
Тунел "Чортановци" представља један од најкрупнијих објеката железничког грађевинарства у Србији и обухвата две тунелске цеви, са по једним
колосеком, укупне дужине 2.242,5 метара. Десна тунелска цев, дужине
1.086,5 метара, пробијена је 3. априла
ове године. Лева тунелска цев дугачка је
1.156 метара.
Осим тунела, у Чортановцима, у току
је и изградња још једног објекта који је
јединствен за Србију – двоколосечног
вијадукта, дужине скоро три километра. Конструкција вијадукта ослоњена је на 103 бетонска стуба, а висина
појединих стубова достиже 26 метара, што је еквивалент висине осмоспратнице.
Вредност пројекта је 337,6 милиона
долара, а финансира се из руског
кредита за модернизацију српских
железница.
www.zeleznicesrbije.com

Завршетак радова на време
Амбасадор Руске Федерације у Републици Србији Александар Боцан-Харченко
се захвалио председнику Вучићу, Влади
Србије и потпредседници Михајловић на
најбољој сарадњи и подршци у реализацији овог пројекта напоменувши да ће изградња ове брзе пруге бити завршена на
време.
Он је истакао да пројекат изградње
пруге доказује да је сарадња Србије и
Русије издржала испит у реализацији
пројеката и у најтежим условима пандемије. Како је рекао, болест није
www.zeleznicesrbije.com

Путина", рекао је руски амбасадор БоцанХарченко.

Радници су наши хероји
Приликом обиласка радова, потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
проф. др Зорана Михајловић је истакла
да су градилишта на 11 највећих инфраструктурних пројеката радила све време
епидемије, да је ангажовано више од 3.600
радника.
- Србија не сме да стане нити живот у
Србији може да стане. И све време док смо
се борили, као што се и даље боримо за
животе и здравље људи, размишљамо о
дану после. Огромну захвалност дугујемо
свим радницима, истинским херојима у
време епидемије, као и компанијама које,
уважавајући све мере безбедности, нису
престале да раде у овом тешком и изазовном времену за све”, изјавила је она.
Како је најављено, у октобру наредне
године, од Београда до Новог Сада путоваћемо за 27 минута и возићемо се брзом
пругом возовима који ће ићи готово 200

Покорена најтежа железничка деоница у овом делу Европе
Пробијању леве стране тунела "Чортановци", 5. јуна на железничкој деоници
Стара Пазова – Нови Сад, поред ресорне министарке, проф. др Зоране Михајловић,
присуствовали су и председник Покрајинске владе, Игор Мировић, односно, први заменик
директора "РЖД Интернешнл" у Србији Мансурбек Султанов са представницима
амбасаде Русије у Београду и генералним директором „Инфраструктуре железнице
Србије“, Небојшом Шурланом.
Михајловићева је том приликом истакла да други пут присуствује пробијању једног
тунела, и да су, за разлику од тунела на деоници аутопута Љиг–Прељина, неимари на
овој траси брзе пруге због специфичне геологије терена имали пуне руке посла.
- Деоница на којој се налази тунел Чортановци је најтежа деоница на железничким
градилиштима у овом делу Европе, зато велику захвалност дугујемо свим радницима,
инжењерима, геолозима, директорима и свима онима који су се трудили да и ова цев
тунела буде пробијена", рекла је министарка. Она је додала да су Руске железнице, које
изводе овај пројекат у три смене и пре пандемије, али и током трајања ванредног
стања.
- Ово је велики дан за српску железницу. Ово је пример доброг градилишта и пословања
најбољих светских компанија. Поносна сам што заједно са њима раде наше компаније
па наши радници могу да уче и стичу искуства за нове пројекте – рекла је министарка
и додала:
- Влада Србије обезбедила је све потребно за наставак градње – гаранције, новац,
пројекте. У Србији се сваки дан гради – стотине изграђених километара ауто-путева,
брза пруга, граде се нови километри путева. И ако желимо да наши грађани остану да
живе у Србији, морамо тако и да наставимо”, рекла је министарка.
Заменик директора огранка "РЖД Интернешнл" Мансурбек Султанов захвалио се
Влади и потпредседници Михајловић на великој подршци у реализацији пројекта,
наглашаваући да се радови изводе пре планираног рока захваљујући радницима.
- Радови на вијадукту и тунелу нису стали ни на један сат. Надам се да ћемо вас
ускоро звати и на прву вожњу брзом пругом", рекао је Султанов.
Након пробијања леве тунелске цеви у Чортановцима, Султанов је објаснио да остаје
да се уради бетонирање, стављање колосека, као и уградња система вентилације и
пожарне безбедности.
овог, наставили смо у овом периоду и
реализацију других пројеката који су
потврђени у разговору у Сочију, крајем
прошле године између председника Србије и председника Русије Владимира

километара на сат. Након изградње брзе
пруге Београд – Будимпешта и до Беча
ћемо путовати за само четири сата.
Љ. Богдановић
Н. Аврамовић
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Наставља се реализација заједничких
инфраструктурних пројеката

У протеклом периоду настављена је реализација инфраструктурних пројеката у
нашој земљи упркос пандемији вируса корона. Тим поводом, потпредседница Владе
и министарка грађевинарства, саобраћаја

и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић разговарала је, током јула, са амбасадорком НР Кине у Србији Чен Бо и директорком Европске банке за обнову и развој
(ЕБРД) за Западни Балкан Зузаном Харгитај.

“Поред очувања здравља наших грађана,
важно је да се не стане са реализацијом
инфраструктурних пројеката које заједно
радимо. Економија трпи озбиљне последице, а грађевинарство ће умногоме допринети опстанку и привредном развоју наше
земље у овом за све тешком времену“,
изјавила је потпредседница Владе Србије
и министарка грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић.
Осим о актуелним пројектима које у Србији реализују кинеске компаније, тема
састанка са амбасадорком НР Кине у Србији
Чен Бо био је пројекат модернизације пруге Београд–Ниш и Ниш–Прешево.
Да је за улагања у овај пројекат заинтересована и Европска банка за обнову
и развој (ЕБРД) потврдила је директорка
ЕБРД-а за Западни Балкан Зузана Харгитај
рекавши да је ова банка спремна да учествује у реализацији једног од највећих
инфраструктурних

Србија и Мађарска заједно на инфраструктурним пројектима

Приоритет ремонт пруге
Суботица – Сегедин
Потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана
Михајловић, разговарала је с амбасадором Мађарске у Србији Атилом Пинтером
о сарадњи две земље у области инфра-

структуре и саобраћаја, а једна од тема је
била и реконструкција пруге Суботица–
Сегедин.
“Србија и Мађарска заједно раде највећи
пројекат на железници у овом делу Европе,
изградњу брзе пруге Београд–Будимпешта,
али постоје и велике могућности за проширивање сарадње на новим пројектима,”
рекла је Михајловићева.
Поред тренутног статуса пројекта модернизације и реконструкције пруге
Београд–Будимпешта на територији обе
државе, на састанку је разговарано и о
планираном пројекту реконструкције железничке пруге Суботица–Сегедин.
Реконструкција железничке пруге Суботица–Сегедин, дужине око 27 километара, један је од приоритетних пројеката
превиђених Оквирним споразумом о економској и техничкој сарадњи између Владе Мађарске и Владе Републике Србије у
области инфраструктурних пројеката.
Љ. Богдановић
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Систем за контролу брзе пруге Београд-Будимпешта

Најмодернија лабораторија за управљање
брзом пругом
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић и генерални директор “Кинеских железница” за Србију Ху Сјаојунг обишли су лабораторију система за
контролу брзе пруге Београд–Будимпешта.
Михајловићева је том приликом истакла
да је ова лабораторија мозак будуће брзе пруге од Београда до Будимпеште и
додала да је “у питању најмодернија лабораторија и најмодерније место одакле ће
се управљати брзом пругом“.
Генерални директор “Кинеских железница” за Србију Ху Сјаојунг је истакао да
„лабораторију одликује софистицирана технологија која задовољава све европске

стандарде. Пре уградње свих материјала у
процесу изградње брзе пруге, они ће бити

тестирани у овој лабораторији”.
Љ. Богдановић

Небојша Шурлан нови директор "Инфраструктуре
железнице Србије"
Влада Србије именовала је 30. маја Небојшу Шурлана за вршиоца дужности генералног
директора "Инфраструктуре железнице Србије". Пре именовања, Шурлан је био на месту
директора Грађевинске дирекције Србије (од 2012).
Небојша Шурлан завршио је Машински факултет Универзитета у Београду 1997. године,
докторске студије на Факултету за градитељски менаџмент универзитета Унион – Никола
Тесла започео је 2010. године, а промовисан је у доктора менаџмента и бизниса 2015. године.
Професионалну каријеру започео је 1998. године у предузећу Инсталација инжењеринг,
а 2000. године прелази у ПМЦ инжењеринг (зависно предузеће „Југоимпорт СДПР”), где
ради као машински инжењер и менаџер на различитим пројектима широм Србије. Следеће
ангажовање је било у међународној компанији Маце (2004) на пројектима реконструкције
Фабрике дувана ДИН инвеститора "Филип Морис", тржни центар Делта сити и Белвил –
Универзијада – Блок 67 у Београду.
Након тога, 2008. године се придружио тиму Маце на пројекту "Порто Монтенегро" у Црној
Гори и другим пројектима Маце у Црној Гори, као што су "Атлас капитал центар" у Подгорици,
хотел "Wyндхам" у Будви и "Луштица Беј Девелопмент" у Тивту.
www.zeleznicesrbije.com
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БЕЗБЕДНОСТ

Апел железничких компанија

Почиње реализација француске донације за београдски метро

Поштујте прописе и саобраћајну сигнализацију!

Београд корак ближе почетку
изградње метроа

• Започиње реализација највеће инфраструктурне инвестиције у овом делу Европе
•Пројекат вредан 6 милијарди евра • Студија изводљивости до краја 2021. године
Комерцијални уговор о изради пројектнотехничке документације за пројекат изградње метроа у Београду потписан је 21. јула
у Влади Србије. Документ су потписали генерални директор француске компаније
„Ежис“ Оливер Боварт, директор Јавног-комуналног предузећа "Београдски метро"
Станко Кантар и градски секретар за јавни
превоз Јовица Васиљевић.
Потписивању уговора присуствовали
су потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић, заменик градоначелника Београда
Горан Весић и амбасадор Француске ЖанЛуј Фалкони.
"Потписивањем комерцијалног уговора за израду студије изводљивости
за изградњу београдског метроа реализујемо донацију Владе Француске
и започињемо реализацију највеће
инфраструктурне инвестиције у овом
делу Европе, вредне шест милијарди
евра", истакла је потпредседница Владе
проф. др Зорана Михајловић.
Она је најавила да ће студија изводљивости бити готова за годину и по, када

ће започети изградња метроа дугог 60
километара, са 60 станица.
"Београдски метро један је од најзахтевнијих пројеката којем приступамо и
не би био могућ да нема добрих односа
Србије и Француске, захваљујући председницима Александру Вучићу и Ема-
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нуелу Макрону. Овај пројекат захтева
најбоље компаније и стабилну Владу
која ће га реализовати. У питању је
инвестиција значајна за даљи развој
наше земље, јер криза ће проћи, а економија и инвестиције морају да иду напред", рекла је министарка.
Заменик градоначелника Београда
Горан Весић је казао да се на изградњу

београдског метроа чека пола века, и да ће
крајем следеће године започети изградња
захваљујући сарадњи градске управе са
Владом Србије.
"Сада корак по корак долазимо до
жељеног циља. Знам да многим грађанима
то и даље звучи као научна фантастика јер

на метро чекају дуго, али то ће се догодити.
Говоримо о пројекту од националног значаја, чија реализација не би била могућа без
подршке председника и Владе, рекао је он.
Потписивању комерцијалног уговора
претходио је Споразум о донацији за реализацију пројекта београдског метроа, који
„Изградњом метроа поправићемо
квалитет транспорта у нашем главном граду. Процене су да ће се 30 одсто
Београђана возити метроом. На овај
начин допринећемо очувању животне
средине и бољем квалитету живота
Београђана“, изјавио је градоначелник
Београда Зоран Радојичић.
су 12. маја потписали потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре проф. др
Зорана Михајловић са министарком за
европске интеграције Јадранком Јоксимовић и амбасадором Француске у Србији
Жан-Луј Фалконијем. Потписивању је присуствовао и градоначелник Београда Зоран
Радојичић.
Донација у вредности од 8,3 милиона
евра коју је Србија добила од Француске
намењена је реализацији комерцијалног
уговора о изради студије изводљивости
између француског „Ежиса“, града Београда
и ЈКП „Београдски метро“.
Н. Аврамовић
www.zeleznicesrbije.com

„Инфраструктура железнице Србије“
и „Србија Карго“ након што су се у суботу,
25. јула 2020. године, на путним прелазима
обезбеђеним знаковима вертикалне друмске сигнализације на прузи између Шапца
и Брасине догодила два судара теретног
воза са путничким аутомобилима, од
којих су у једном погинуле две особе,
упутиле су апел свим возачима друмских
возила да поштују саобраћајне прописе
и друмску сигнализацију, јер је то једини
начин да се овакве трагедије избегну и
сачувају људски животи. Непрописним и
неодговорним понашањем на путним прелазима, незаустављањем испред знака
Стоп, уништавањем саобраћајних знакова и рампи, возачи друмских возила на
директан начин угрожавају безбедност
свих учесника у саобраћају.
Потпредседница Владе Републике Србије
и министарка грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић најавила је да ће око 10 милиона
евра бити уложено у повећање безбедности
управо у овој области.
- Сваки прелаз је и сада обезбеђен рампама или обележен саобраћајним знацима, али морамо стално да апелујемо

на људе да поштују саобраћајне знаке.
Није важно да ли сте пешак или возите
аутомобил, водите рачуна о саобраћајним
знацима, зауставите се пре прелаза.
Трагедија је сваки пут кад неко буде и
повређен, а камоли кад неко изгуби
живот”, навела је Михајловићева.

Железнички саобраћај увек има предност
у односу на друмски саобраћај на путним
прелазима, без обзира на ранг пута. Треба
имати у виду да је зауставни пут железничке
композиције између 700 и 1.000 метара и
да ма како воз изгледао удаљено, ниједна
тренутна реакција није могућа.

На српским пругама има укупно 2.138
путних прелаза и сви су на одговарајући
начин обезбеђени, било светлосном саобраћајном сигнализацијом, аутоматским
браницима или полубраницима, механичким браницима или знацима друмске
сигнализације (Андрејин крст, знак Стоп).

Према подацима Међународне железничке уније, око 93 одсто случајева несрећa на путним прелазима проузрокују остали учесници у саобраћају, што показује да
се са непоштовањем саобраћајне сигнализације на путним прелазима суочавају и све
друге железничке управе у целом свету.

После четири деценије

Производња нових мерних кола
за српске пруге у завршној фази
„Нова мерна кола која за потребе „Инфраструктуре железнице Србије“ производи руска компнија „Твема“ у завршној су
фази и у наредном периоду планира се
пробна вожња на српским пругама. Том приликом испитиваће се параметри брзине,
кочења и понашања мерних кола на пругама. Планирано је, такође, да се обави и
обука кадрова за коришћење система ових
мерних кола.
Ово је први пут након четири деценије
да „Инфраструктура железница Србије“ набавља шинско возило за потребе мерења
геометрије колосека и технички надзор над
српским пругама. До сада је ова компанија
имала само једна мерна кола која због лошег стања и кварова најчешће нису била у
употреби.
Уговорна вредност мерних кола је 2,2
милиона евра, а средства су обезбеђена из
www.zeleznicesrbije.com

кредита Европске банке за обнову и развој.
Нова мерна кола типа „Север“, која производи руска компанија „Твема“, дуга су 25
метара и имају два система за мерење
геометрије колосека – бесконтактно мерење шине и мерење размака између шина.
Ово шинско возило снима и прати све техничке параметре железничког колосека,
да би се на основу добијених информација

констатовало стање пруге, пројектовале
брзине и утврдили сви други елементи
од значаја за грађевинско одржавање
инфраструктуре. Нова мерна кола имају
европски цертификат за резултате мерења
прописаних норми ЕН 13848.
Набавком нових мерних кола стварају
се услови да се у наредном периоду
интензивирају активности на текућем одржавању пруга, створе услови за безбеднији
и редовнији железнички саобраћај, дужина лаганих вожњи смањи, а велика
инвестициона улагања и пројекти реконструкције и модернизације железничке
инфраструктуре који су у току валоризују у
пуној мери.
Б. Гордић
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„Штарк“ арена

Лекари и медицински радници
Завода у првим редовима
борбе против вируса КОВИД 19
После кратког „примирја“ од укидања
ванредног стања, вирус Ковид 19 се почетком јула поново распламсао широм Србије. Захваљујући великом искуству стеченом у борби против ове опасне болести
под куполама Београдског сајма, међу првима су ангажовани запослени Завода за
здравствену заштиту радника „Железница
Србије“.
- Знатан број лекара и медицинског
особља из Завода за здравствену заштиту
радника “Железница Србије” од 6. јула
поново је ангажован у “Штарк арени” – но-

Ковид амбуланта Завода у Савској
У ковид амбуланти у Заводу, у Савској
23 у Београду, могуће је урадити пи-сиар и серотолошки тест.
-Пи-си-ар тест служи за детектовање вируса и он се ради из назофарингеалног бриса, односно из носа и
ждрела и он заправо говори да ли смо
заражени короном. Други тест је серолошки и он не детектује вирус директно, него констатује одговор нашег
организма на евентуално присуство
вируса, тј. открива антитела, а ради
се из крви. Предност приликом прегледа и израду потребних тестова
имају запослени из система железнице,
објашњава директор Батножић.
вој, највећој Ковид болници у Београду
– истакао је директор Завода, прим др.
Владо Батножоћ.
- За разлику од Сајма, када смо примали
лакше пацијенте, у „Штарк" арену нам
пристижу оболели са тежом клиничком
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сликом. То показује колико је овај вирус
јак и непредвидив. Зато апелујем на све
грађане да се придржавају препоручених
мера – каже др. Батножић.

ЖЕЛЕЗНИЧКО ЗДРАВСТВО

лико је важно и вредно имати овакве
људе, ево, сада их видимо и сада знамо
зашто је било тако храбро, вредно, важно и тако часно бити заједно са њима
– рекао је министар Вулин.
Директор Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“
прим. др Владо Батножић истакао је да
је заиста велика част добити ово принање, али да су сачувани животи највећа
награда.

Сачувани животи – највећа награда
Само месец дана раније, 11. јуна, запослени у Заводу за здравствену заштиту
радника „Железница Србије“, предвођени
директором прим. др Владом Батножићем,
примили су захвалницу поводом затварања привремене Ковид болнице на Београдском сајму од министра одбране Републике Србије Александра Вулина.
Министар Вулин се у име врховног команданта Војске Србије Александра Вучића и у
своје име захвалио на великом доприносу
у пружању здравствене заштите грађанима
Републике Србије:
- Овде су здравствени радници, припадници Министарства одбране, Во-јног
здравства и припадници АБХО јединица,
лекари, медицинске сестре, техничари,
хигијеничари, сви они који су чинили да
привремена болница на Сајму помогне
стотинама људи – рекао је министар
одбране изразивши им захвалност што
су били ту када је било најтеже.
Он је истакао да су се ти људи борили за
животе, свесно ризикујући своје здравље,
трпећи успут бројне лажи и увреде, али су
упркос свему томе свакодневно долазили
на посао и стављали интерес пацијената
испред себе и свог здравља.
- Држава Србија може да буде поносна
на сваког од њих. Ако смо сумњали ко-

- Држава и Војска Србије су нам доделом
овог признања потврдили да смо успешно
спровели у дело један тако одговоран и
важан задатак као што је брига о здрављу и
животима људи. Од 612 медицинара из 17
здравствених установа, које су учествовале
у раду Ковид болнице на београдском сајму,
са поносом могу да истакнем да је Завод
међу првима прискочио у помоћ ангажујући
готово 200 својих медицинских радника,
који су чинили скоро трећину здравствених
радника који су учествовали у раду Ковид
болнице – истакао је Батножић.
Под сводовима привремене болнице на
Сајму било је хоспитализовано преко 1.300
људи, на сву срећу, без тежих случајева са
смртним исходом.
Н. Аврамовић
www.zeleznicesrbije.com

Београдски сајам
Раме уз раме заједно са Министарством
одбране и Војском Србије, медицинско
особље Завода се од 29. марта на Сајму
“борило” са невидљивим непријатељем –
вирусом корона.
Дан пре затварања привремене болнице
на Београдском сајму новинари листа „Пруга“ посетили су овај објекат.
- Од 27. марта особље Завода је ангажовано на Сајму. Заједно са Војском Србије, за веома кратко време овај празан
простор је припремљен за пријем пацијената. Већ од 29. марта све је било
спремно за прихват првих оболелих,
објашњава почетак рада болнице главна
сестра Завода Јасмина Зарић.
- На Сајму смо имали све: лекове, заштитну
опрему за медицинско особље, мотороле
за лакшу комуникацију и све друго што је
било важно за безбедност свих нас, али и
пацијената, каже сестра Јасмина Зарић. Она
је истакла да због тога нико од ангажованог
особља, за време рада на Сајму, није оболео
од COVIDA 19.
Током рада Привремене болнице “Београдски сајам” све време био је на радном задатку специјалиста социјалне
медицине, прим. др Душан Митровић,
кога су новинари “Пруге“ затекли под “пуном ратном опремом” и са моторолом у
руци.
- Мој посао је да координирам рад свих
који су ангажовани на Сајму. Посебно сам
морао да пратим рад медицинског особља.
У једној смени увек је било четири лекара и
осам сестара, који су били подељени у три
смене од по четири сата. Обавеза ми је била
да пратим и тестирање пацијената, затим
да одобравам санитете за оболеле, строго
водећи рачуна да се не мешају заражени и
они који су оздравили од COVIDA 19, објашњава др Митровић.
Рад оваквог главног координатора који
води рачуна о свему у болници је веома
захтеван, али и стресан.
www.zeleznicesrbije.com

- Имали смо и тешких тренутака на Сајму,
посебно када пацијенту почне да бива лоше. Требало је организовати снимање плућа, проверу рада срца, потребне лекове
за такву новонасталу ситуацију, истиче др
Митровић. Како објашњава др Митровић,
обаве-за му је била и да проверава и пакете
пацијената због безбедности, сву храну
и воду која улази на Сајам, да обезбеди
дневну штампу и друге потрепштине за
пацијенте, али и за особље.
- Велико поверење у мој рад имао је и
директор Завода, прим.др Владо Батножић.
И после свега могу
поносно да кажем
да смо професионално, пожртвовано и часно служили нашој земљи
у овим тешким тренуцима, закључује
др Митровић, који
и поред напорног
рада не скида осмех
са лица.
Привремена болница на Београдском сајму затворена је 4. јуна. У
ексклузивној изјави за лист “ПРУГА”
координатор приремене болнице на Сајму,
пуковник Вељко Милић, кардиолог, изјавио је:
- Овде, под куполама Сајма, пуних 70 дана,
сви смо били као једна велика породица.
Радили смо предано, али и са великим обостраним поверењем. Сматрам да смо положили један велики животни испит.
Пуковник Милић објаснио је да је Привремена војна болница “Сајам” током пандемије била највећа болница на Балкану
која је могла да прими 3.000 пацијената.
- Основни задатак свих нас је био збрињавање и надзор лакше оболелих пацијената без симптома, који су били позитивни

на SARS-Cov-2 вирус. Како бисмо покрили
сваки сегмент здравста у целини, овде смо
имали специјалисте из свих области медицине, каже за наш лист пуковник др Вељко
Милић, кардиолог.
Рад здравствених радника се обављао у
сменама од по 8 сати. Свака смена је, такође, имала два дежурства од по 4 сата.
- За то време други део смене је био у
зеленој (сигурној) зони, увек спреман да
у случају потребе обуку опрему и уђу да
помогну колегама у црвеној (контаминираној) зони. Свака од смена имала је медицинског координатора, искусног лекара
специјалисту. Он је преко радио везе био
све време у контакту са колегама у црвеној
зони. Иначе, цео објекат је подељен у три

зоне: зелену (безбедну), жуту (припремну)
И црвену (контаминирану) зону, објашњава
пуновник Милић.
Војна полиција је све време обезбеђивала
објекат, а јединица за атомско-биолошкохемијску одбрану (АБХО) је свакодневно обављала дезинфекцију око објекта. Завод за
биоциде Београд је био задужен да одржава и дезинфикује унутрашњ простор.
Пацијентима на Сајму је било обезбеђено
рекреативно бављење спортом, а на располагању су имали богату библиотеку коју
су грађани Беогрда донирали, бесплатан
Wи-Фи, као и ТВ салу.
А. Стојковић,
И. Јовичић Ћурчић
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Дирекција за железнице

ПРЕДСТАВЉАМО

Учесници Семинара о транспорту опасне робе у Београду

Безбедност железничког
саобраћаја – приоритет
Дирекција за железнице, као посебна
организација државне управе Републике
Србије, обавља послове у оквиру железничког сектора утврђене Законом о
железници, Законом о безбедности у
железничком саобраћају, Законом о интероперабилности железничког система и
Законом о жичарама за транспорт лица.
Дирекција обавља послове у области
регулисања тржишта железничких услуга,
безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, права путника и рада
жичара и специфичних вучних инсталација.
Надлежна је за издавање, суспензију и
одузимање лиценце за превоз, за доношење
подзаконских аката на основу овлашћења
из закона и учешће у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја
где је овлашћена да представља Републику
Србију.
У надлежности Дирекције су и послови: националног тела за безбедност
железничког саобраћаја које издаје сертификате о безбедности управљачу железничке инфраструктуре; тела за оцену
усаглашености структурних подсистема;
сертификационог тела које издаје сертификате лицу задуженом за одржавање
теретних кола, субјектима који се баве
одржавањем инфраструктуре, возила,
сигналне технике и електроенергетских
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постројења и центрима стручног оспособљавања железничких радника; регистрационог тела које успоставља и одржава Национални регистар железничких
возила и Национални регистар инфраструктуре.
Задатак Дирекције јесте и да омогући
усклађивање, тј. хармонизацију националног законодавства са релевантним железничким прописима Европске уније, како
би се створили равноправни услови за све
учеснике на тржишту железничких услуга,
подигао ниво безбедности и омогућила
интероперабилност, тј. несметано одвијање железничког саобраћаја, доприносећи
тако већој конкурентности железнице.
Од априла 2019. до августа 2020. године Дирекција је спровела 57 аудита,
издала 60 сертификата, 204 дозволе, 146
потврда, 11 решења о обустави поступка, десет мишљења, два тумачења,
два приговора и осам информација. У
Национални регистар железничких возила (НВР) уписано је 725 возила, а из
њега исписано 85 возила.
Израђено је 35 подзаконских аката,
од којих је 15 објављено у „Службеном
гласнику Републике Србије“, 20 је послато Републичком секретаријату за
законодавство на мишљење и 5 су
при-премљена за слање на мишљење

слова, активности Дирекције односиле су се
на поступања по службеној дужности, као и
поступања по приговорима које су упутили
подносиоци захтева за доделу траса.
Законом о железници (,,Службени гласник РС“, бр. 41/18) установљена је нова
надлежност Дирекције – да прима и разматра притужбе путника који сматрају да им је
ускраћено право утврђено овим законом и
даје мишљења и препоруке у конкретним
случајевима.
У 2019. години Дирекција за железнице
је у области регулисања тржишта пратила и анализирала железничко тржиште
и у оквиру тога посебно континуирано
утврђивала и пратила степен либерализације и отворености железничког тржишта
и обављала друге послове из надлежности које обезбеђују конкурентно и
недискирминаторско понашање. Оцењено
је да на крају 2019. године Србија има
највећи степен либерализације железничког тржишта у региону.

УГУПС факултета из Русије, организовао
Медија центар „Железница Србије“ ад.
Конференција је окупила око 120 учесника
из девет држава: Србије, Русије, Турске,
Бугарске, БиХ, Хрватске, Словеније, Чешке
и Аустрије. Учесници су током два дана
представили радове из области саобраћајне
политике, стратегије развоја железница,
модернизације и развоја железничких
пруга и возних средстава, железничких
прописа и стручног образовања запослених у железничком транспорту. Дирекција

лезничког сектора у Србији на активностима за прикупљање потребних
информација о железничком сектору и
железничким институцијама. Дирекција за
железнице је у сарадњи са Светском банком
дефинисала неке од кључних области у
којима јој је потребна помоћ у реализацији
њених надлежности и то: успостављање
регистара, контрола накнада за приступ
инфраструктури, контрола приступа услужним објектима и систем управљања безбедношћу.

Међународна сарадња

поменутом секретаријату. У сарадњи
са представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и представницима Саобраћајног
факултета формирана је комисија за
проверу издатих сертификата и након
обављених аудита, први пут од постојања Дирекције одузета су три сертификата због уочених неусаглашености.
Са представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Дирекција је учествовала у раду комисија за издавање Овлашћења за послове
стручног обучавања извршних радника
жичаре.
Дирекција за железнице у фебруару
2020. добила је нове надлежности у циљу спровођења Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката
изградње и реконструкције линијских
инфраструктурних објеката од посебног
значаја за Републику Србију.
Први пут спроводи се поступак за
именовање тела за спровођење оцењивања усаглашености, у чијој Комисији поред
представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре учествују и представници Дирекције.
Када је у питању област регулисања железничког тржишта, лиценци, права путника, међународне сарадње и заједничких поwww.zeleznicesrbije.com

Уз подршку ресорног министарства у
протеклих годину дана реализована је веома успешна међународна сарадња.
У новембру 2019, у Београду, Дирекција
за железнице је са Железничком агенцијом
Европске уније организовала ИПА самит, на
којој је потпредседница Владе Републике
Србије и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре проф. др
Зорана Михајловић потписала Декларацију о безбедносној култури европске
железнице
Самит је окупио преко сто учесника из
Србије и региона, и, том приликом, Декларацију су поред потпредседнице Владе
и директора Дирекције за железнице
Лазара Мосуровића потписала још 34 руководиоца надлежних органа, предузећа
и институција из железничког сектора из
земље и региона.
Скуп је затворен закључцима који су потврдили да људски и организациони фактори представљају кључне чиниоце
безбедног железничког саобраћаја и са
настојањем да овај догађај буде подстицај
за успостављање регионалне мреже за
сарадњу ради подизања безбедности на железници на виши ниво и приближавања безбедносним стандардима Европске уније.
Дирекција за железнице је у организационом и програмском смислу учествовала
на Првој међународној конференцији
„Железнички транспорт у савременом
свету“ одржаној у Београду, 12. децембра
2019, коју је за потребе и на захтев Више
железничке школе струковних студија из
Београда и Колеџа железничког транспорта
www.zeleznicesrbije.com

Лазар Мосуровић, директор Дирекције од априла 2019. године

за железнице је учествовала са четири
рада, један по позиву и три стручна рада
из области економских аспеката железничких пројеката и значаја екологије у
железничком саобраћају.
Од 29. до 30 новембра 2019. у Добоју
одржана је VII међународна конференција прве категорије под називом
„Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2019“, на којој су учествовала три
представника Дирекције.
Европска економска комисија при Уједињеним нацијама (UNECE) и Стратегија ЕУ
за Дунавски регион (EUSDR) одржале су 3.
и 4. октобра 2019. у Београду радионицу
на тему регионалне повезаности у области
железнице, којој су присуствовали представници Дирекције.
У оквиру својих активности везаних за
чланство у Групи независних регулатора
IRG-Rail, представници Дирекције су учестовали и на Другој годишњој Пленарној
скупшитини IRG-Rail одржаној у новембру 2019.
Железничка агенција Европске уније
ERA, у оквиру пројекта ЕUMedRail, а у сарадњи са Дирекцијом за железнице и Министарством грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, веома успешно је организовала 2. и 3. марта у Београду Семинар
о транспорту опасне робе.
У протеклих годину дан Дирекција је
сарађивала са тимом Светске банке који
ради на пројекту Модернизација же-

У сарадњи са Комисијом за заштиту
конкуренције Дирекција је укључена у
пројекат ЕБРД у вези са правом конкуренције и секторском регулацијом и у
оквиру тога припрема материјале за сектор
железнице.
Када су у питању европске интеграције,
Дирекција је заједно са ресорним министарством учествовала у следећим активностима у оквиру приступања Србије
Европској унији:
- Изради прилога за Годишњи извештај о
напретку у преговарачком поглављу 14 –
Транспортна политика и 21 – Трансевропске
мреже, као и његово ажурирање у делу
железничког транспорта;
- Припреми материјала за Пододбор за
транспорт;
- Ревизији НПАА – Националног програма
за усвајање правних тековина ЕУ.
Планови Дирекције за железнице у
наредном периоду односе се на интензивирање активности на регионалном и
европском нивоу будући да је заједнички
интерес свих актера у железничком сектору повећање удела железничког
транспорта у односу на друге видове
саобраћаја са стратешким циљем –
вратити путнике на железницу као
најбезбеднију и еколошки најбољу врсту превоза и због доказане највеће
економичности повећати бруто превозе робе до највеће мере.
Б. Гордић
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ИНФРАСТРУКТУРА

Пружни прелаз Трњане

ИНФРАСТРУКТУРА

Пружни прелаз Крупачка капија

Пружни прелаз Крупачка капија

Настављена реконструкција путних прелаза
Током јула Инфраструктура железница
Србије реконструисала је путне прелазе
„Трњане“ код Алексинца и „Крупачка капија“ у Пироту.
На путном прелазу „Трњане“ замењени
су прагови и туцаник, као и машинско регулисање левог колосека , након чега су
враћене и постојеће армирано-бетонске
плоче, преко којих се обавља друмски
саобраћај преко пруге. Током радова железнички саобраћај се несметано одвијао

по десном колосеку, док је друмски превоз био пребачен на алтернативне саобраћајнице.
Овај путни прелаз налази се између
станица Корман и Адровац, на међу-народном железничком Коридору 10 кроз Србију између Београда и Ниша.
На путном прелазу „Крупачка капија“
завршено је уређење комплетне железничке инфраструктуре, замењена је комплетна колосечна решетка, односно

шине, прагови и туцаник. Град Пирот је
асфалтирао прелаз пута преко пруге.
Током дводневних радова железнички
саобраћај несметано се обављао, док је
друмски превоз био преусмерен на алтернативне саобраћајнице.
Путни прелаз „Крупачка капија“ налази
се између Пирота и Сукова, на прузи Ниш
– Димитровград, на међународном железничком Коридору 10 кроз Србију.
С. Јочић

Пуштен у саобраћај нови
подвожњак у Инђији

Подвожњак у Инђији

На улазу у железничку станицу Инђија из правца Старе Пазове,
на тзв. блоку 1, изграђен је и пуштен у саобраћај 20. јуна ове
године, нови подвожњак, у оквиру изградње деонице пруге за
велике брзине Стара Пазова – Нови Сад.
Пре изградње пруге за велике брзине, на том месту налазио
се путни прелаз у нивоу са пругом, који је био обезбеђен
полубраницима. Како није дозвољено укрштање пруга за велике
брзине са путевима у нивоу, на читавој деоници од Београда до

Суботице, односно мађарске границе, на таквим местима биће
денивелисани путни прелази.
Истовремено са завршетком овог подвожњака и његовим
пуштањем у саобраћај, крећу радови на изградњи надвожњака
на тзв. блоку 2, на излазу из железничке станице Инђија у правцу
Новог Сада. На деоници брзе пруге између Старе Пазове и Новог
Сада биће изграђено укупно 62 нова објекта, као што су мостови,
галерије, вијадукти, подвожњаци, надвожњаци, потходници или
пропусти.
Радове на изградњи пруге за велике брзине између Старе
Пазове и Новог Сада изводи руска компанија РЖД Интернешнл,
а њима је обухваћена деоница дуга 40,4 километра, укључујући
и тунел и вијадукт у Чортановцима, укупне вредности 585,5
милиона долара.
С. Јочић

Уређени путни прелази „Кусадак“ и „Паланка“

Пружни прелаз Паланка
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Радници “Инфраструктуре железнице Србије“ обавили су
Пружни прелаз Кусадак
почетком јуна замену колосечних решетки на путним прелазима „Кусадак“ и „Паланка“ на прузи Београд – Ниш, које су
последњи пут биле замењене пре 17 година.
На путном прелазу „Кусадак“ демонтиране су бетонске
плоче и замењене новим, замењен је туцаник, а уместо старе
колосечне решетке дуге 25 метара, постављена је нова.
Нова колосечна решетка постављена је и на путном прелазу
„Паланка“ и то у дужини од 15 метара, а постављени су и
гумени панели и бетонски прагови. Радници „Инфраструктуре железнице Србије“ изводили су радове током ноћних сати како би железнички саобраћај могао
да функционише са што мање сметњи.
С. Јочић
www.zeleznicesrbije.com

Настављени радови
Компанија "Инфраструктура железница
Србије" започела је 11. маја, у железничкој
станици Београд Центар, изградњу конструкције за бетонску плочу на коти 105.
Она ће се налазити изнад (будућег) првог
и другог станичног колосека у Прокопу.
Радове изводи београдска компанија
„Елита-коп“, у сарадњи са фирмама „Кото“
из Београда и „КЛМ Инжењеринг ТМ“ из
Новог Сада. Предвиђени рок за завршетак
радова је 450 календарских дана. Инве-

ститор пројекта је „Инфраструктура железнице Србије“, а укупна вредност радова
износи око 1,257 милијарди динара. Реализацијом овог уговора у станици Београд
Центар ће бити изграђена, проширена и
промењена бетонска конструкција укупнe
површине 35.743 квадратних метара.
Kада радови августа наредне године буду завршени, „Инфраструктура железнице Србије“ започеће изградњу првог и другог колосека у станици Београд Центар,

сваки дужине око петсто метара.
„Инфраструктура железница Србије“
овом инвестицијом наставља активности
на даљој изградњи Београд Центра, како
би коначно, након пуне четири деценије,
пројекат изградње нове главне железничке
станице у Прокопу био завршен.
Завршетак свих пројектованих радова
у железничкој станици Београд Центар у
складу је и са изградњом пруге за велике
брзине између Београда и Будимпеште,
чија прва деоница између српске престонице и Новог Сада према најавама треба да
буде завршена у октобру наредне године.
Н. Аврамовић

У Макишу завршено више од пола посла
Од укупно предвиђених 62 хиљаде квадратних метара, до краја јула урађено је
око 33 хиљаде квадрата метара, што је око
38,5 посто новог контејнерског терминала
у железничкој станици Београд Ранжирна.
Изведени су радови на асфалтирању
површине од око 17 хиљада квадратних
метара, изградњи ивичњака дугог 790
метара, затим армирачки радови, као и
радови на водоводу и канализацији на
овом простору.
Радовима на изградњи новог контејнерског терминала у Макишу обухваћени
су демонтажа осам ранжирних колосека
укупне дужине око шест и по километара
(од 68. до 74. и 77. ранжирни колосек)

и контактне мреже изнад њих, као и
изградња два нова колосека дужине 1.200,
www.zeleznicesrbije.com

односно 1.040 метара, са новим шинама
и бетонским праговима, уз дозвољено
осовинско оптерећење од 22,5 тона по
осовини, односно осам тона по метру.
На новим колосецима биће изграђене
три скретнице и четири путна прелаза. Нов
контејнерски терминал у Макишу имаће
манипулативну плочу дугу 552 метра и
широку 25,4 метра, контејнер за вагу,
приступне саобраћајнице са паркингом и
простор за особље.
Нови контејнерски терминал треба да
омогући развој контејнерског саобраћаја
на мрежи наших пруга, односно претовар
контејнера из камиона у возове и обрнуто у
железничкој станици Београд Ранжирна.

Према проценама из „Железничког
интегралног транспорта“, на постојећем
контејнерском терминалу у Београд Ранжирној обухваћен је саобраћај око 40
одсто од укупног броја контејнера који
се превозе железницом, што представља
око 15 одсто свих контејнера који долазе у
Србију.
Укупна вредност радова са пројектовањем износи око 653,6 милиона динара,
а финансирање је обезбеђено из буџета
Републике Србије. Инвеститор пројекта
је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а реализује га
„Инфраструктура железнице Србије“.
С. Јочић
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И у Мађарској почела изградња брзе пруге
Будимпешта – Београд

НАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТ

Небрушени дијамант
Са тек навршених 15 година, Ана Жужић већ има вишегодишњи стаж и на
спортској и на плесној сцени. Ћерка наше
колегинице Јелене, ученица Друге еконо-

мске школе, пуних осам година активна је
у одбојци, а још као дете почела је да се
бави плесом. Прве кораке начинила је у
плесном клубу „Наталија и Ивица“, да би

пар година касније прешла у плесни клуб
„Врачар“, где је остварила велики успех,
нижући медаљу за медаљом. Будући да
је у плесу освојила буквално све што се
могло освојити, кренула је у потрагу за
новим изазовом. Полако али сигурно
закорачила је у свет спорта.
Од једанесте године је у одбојци. Гледајући наше златне одбојкашице на ТВ-у
како покоравају свет, видела је, каже,
и себе на победничком постољу. Стартовала је у клубу „Блокаут“, а потом прешла у велику „Црвену Звезду“ где је,
тврде, имала неколико одличних сезона.
У септембру 2019. године изненада добија позив од ОК „Спас“ и тамо јој предочавају идеју да управо од ње желе
створити једну од главних играчица у
клубу. Ана је моментално схватила да
има јединствену шансу за развијање у
овом дивном спорту. Прихватила је позив, а недуго затим, својим залагањем и
професионалношћу, освојила срца свих
у клубу. Ова талентована девојка чвр-

сто верује да ће у блиској будућности
постати озбиљна одбојкашица. Већ сада
она наступа у кадетској селекцији клуба.
Игра на позицији коректора, баш као
и њен идол Тијана Бошковић. Упућени
тврде да у десној руци поседује „муњу“,
јер баш тако делује када добије лопту за
смеч. Омиљена је међу саиграчицама,
несебична је у игри. На тренинзима
је редовна и на њима се види њен
максимално озбиљан приступ. Без обзира
на спортски ангажман, школске обавезе
није запоставила. Професори јој, додуше,
излазе у сусрет, нарочито у ситуацијама
када се игра неко ванредно коло.
Судећи по бројним комплиментима тренера који су о својој штићеници говорили
у супелативима, вероватно нећемо дуго
чекати тренутак када ће се и Ана појавити
на балкону Скупштине града Београда.
Такву почаст желимо јој од срца!
Р. Ковачевић

Министар иновација и технологије Мађарске Ласло Палковиц рекао је компанијама
задуженим за изградњу да припреме за
пројекат иду према плану и да се очекује
да ће реконструкција бити завршена до
2025. године, преноси мађарски портал
Hungary today.
Како је Палковиц истакао, реконструкција ове железничке линије омогућиће
Мађарској да постане део најбрже руте
за робу која се превози између Грчке и
западне Европе, а истовремено захваљу-

Владимир Ковачевић (1983), отправник
возова из Мраморка (Јужни Банат), трећа
је генерација железничара у породици. Гледање возова, праћење утовара и истовара
композиција, као и бројних послова којим
су се бавили његов деда, касније и отац –
за Владимира је од дечије радозналости,
током одрастања, постала опсесија.
Железница му је улепшала детињство и
одмалена је маштао да се запосли на њој.
Завршио је Средњу економску школу у
Панчеву (куварски смер), а након доласка
из војске добија посао на железници као
радник обезбеђења. Мада званично није
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био упослен у компанији, посао обезбеђивања станице и композиција му је био
веома занимљив па није губио време.
Најпре је завршио курс за маневристу,
а 2015. године започео службовање у
„Железницама Србије“ као скретничар у
панчевачком чвору.
Током 2017. године завршио је и Средњу
железничку школу у Београду, смер за
отправника возова. Након положеног
стручног испита и рада под надзором,
почео је самостално да обавља послове
отправника возова, најпре у станици Панчево варош, а касније и у станици Панчево
главна где ради и данас. У међувремену се
оженио. Са супругом Радмилом (дипл. ек),
живи у складном браку.
Поред железнице највеће задовољство
представља му волонтерски рад у Добровољном ватрогасном друштву „Мраморак“,
чији је члан од своје осме године. Због

великих заслуга и показаних способности
2017. године именован је за командира овог
ватрогасног друштва.
Слободно време Владимир најчешће
проводи на Дунаву. На речну релаксацију
углавном иде са пријатељима и, како каже,
то му је јединствена прилика да се дружи са
људима у природи.
- После дуго времена, мој дечачки сан да
радим на железници коначно се остварио.
Иако на посао путујем више од сат времена, то за мене не представља велики
проблем. Задовољство ми је што на послу
имам добре колеге са којима успешно сарађујем. Станица Панчево главна у којој
радим, тренутно је најпрометнија станица
у Србији. То је за мене прави изазов. Није
лако ни једноставно али се трудим да свој
посао урадим најбоље што могу – каже за
наш лист отправник возова из Мраморка.
J. Вебер
www.zeleznicesrbije.com

ско предузеће за координацију пројекта,
мађарска јединица кинеске компаније за
железничку електрификацију и други.
Извор: (ТАНЈУГ)

Наручене нове електромоторне гарнитуре
Европска комисија је 17. марта 2020.
године одобрила суфинансирање проје-

Владимир Ковачевић, отправник возова из Мраморка

Са Пештерске висоравни
до равног Баната

јући њој смањиће се
путовање од Будимпеште до Београда за половину.
- Тренутно се на тој релацији путује око осам
сати, а након рекострукције ће се путовати мање
од четири сата, – прецизирао је Палковиц.
У реконструкцији пруге кроз Мађарску
учествују кинеска компанија Tiejiuju Engineering and Construction, кинеско – мађар-

кта обнове возног парка Путничког превоза хрватских железница. Планирана
је набавка 21 нове електромоторне
гарнитуре чија је укупна вредност 119,3
милиона евра.

Од тог броја11 гарнитура ће бити за градско-приградски превоз, док ће преосталих 10 бити за регионални саобраћај.
Нове гарнитуре ће путницима пружити
већу удобност, смањиће време путовања,
осигурати већи капацитет, обезбедити
поузданији превоз, а на тај начин побољшаће се и конкурентност пружених
путничких услуга. Нови електромоторни
возови биће четвороделне нископодне
гарнитуре максималне брзине до 160
км/h (опремљене рампама за улазак и
излазак особа у инвалидским колицима)
са простором за бицикле. У возовима ће
бити савремени систем грејања и хлађења уз видео надзор, а за путнике ће бити
осигуран бесплатан приступ интернету

Више од 150 милиона путника у
међуградском саобраћају у Немачкој
Немачке железнице (DB) су објавиле да је њихове услуге користило 2,8 милиона путника више него прошле године. Ово повећање додатно је мотивисало пословодство
Немачких железница да усмере своје инвестиције у модернизацију железничке
мреже, возног парка и железничких
станица.
Имајући у виду економске последице пандемије вируса Корона
задатак пословодства Немачких
железница (DB), како су истакли,
јесте да обезбеде финансијску стабилност упркос додатним оптерећењима која су узрокoвана појавом овог вируса.
Ј. Дишовић
Извор: CER monitor
www.zeleznicesrbije.com

(WиФи). Возове ће производити у фабрика „Кончар-електрична возила“ у
Загребу.
Овај пројекат представља наставак
рада ХЖПП-а на решавању проблема
високе старости возног парка.Такође,
пројекат је део великог инвестицијског
улагања у ревитализацију железнице,
које проводи Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи
са државним друштвима из састава Хрватских железница. Очекује се да ће
до 2030. у железнички сектор суседне
државе бити уложено укупно 3,5 милијарде евра. Средства ће највећим делом
бити осигурана из ЕУ фондова.
Ј. Вебер

За модернизацију
пруге на Сицилији 177
милиона евра
Европска комисија одобрила је 177
милиона евра, из Европског фонда за
регионални развој, за модернизацију
железничке пруге Палермо–Царини
на Сицилији. Улагање у железнички
саобраћај не значи само улагање у
еколошки превоз већ и у безбеднији и
ефикаснији превоз.
Пруга Палермо–Царини је од великог
значаја јер је део Трансевропске саобраћајне мреже (TEN-T) као и Скандинавско-медитеранског коридора.
Ј. Дишовић
Извор: CER monitor
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Железничком сектору неопходна јака подршка
ММФ и интеграција у оквиру програма опоравка ЕУ
након КОВИДА 19
Међународне железничке организације
UNIFE и CER упутиле су позив представницима Европске комисије и министрима
саобраћаја да се интегришу у железничком
сектору у плану опоравка након пандемије
КОВИДА 19 и уједно затражиле помоћ од
Међународног монетарног фонда како
би се железнички сектор промовисао као
окосница саобраћајног система. Буџет ЕУ
се мора усмерити на одржива улагања
која ће довести до опоравка економије.
Инструмент за повезивање Европе (CEF),
структурни фондови и програм „Хоризонт
Европе“ требало би да, након кризе која је
настала услед пандемије Ковида 19, усмере
своје фондове на железнички сектор, како
би он постао главни елемент европског
саобраћајног система, кичме мобилности у
будућности.
Међународне железничке организације
CER и UNIFE објашњавају да је железнички
саобраћај важан за економију и мобилност
ЕУ, те да је неопходно обновити постојећу

Почетак електрификације

Педесет година од доласка прве
електричне локомотиве у Београд
У периоду пре Другог светског рата,
многе европске државе као што су Италија, Швајцарска, Шведска, Норвешка, Француска и Немачка започињу електрификацију својих пруга. Разлози за прелаз на
електровучу су уштеда на гориву, као и
ангажовање и унапређење индустрије
(Немачка).

Почеци електрификације код нас
инфраструктуру, као и улагати у њу како
би се допринело побољшању услуга
железничког превоза и јачању његове
позиције на тржишту. Железничка индустрија је наставила да потребним технологијама и иновацијама омогући
железничком превозу да преброди пандемију корона вируса, која има огроман
утицај на економију и социјалне аспекте.

Представници Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија
(CER) сматрају да ће промене у Европи,
настале услед пандемије Ковид 19,
биће дуготрајне, али лидери у ЕУ то
могу искористити као праву прилику за
испуњење неколико циљева одједном.
Ј. Дишовић
Извор: RailwayPro

Историјски раст интермодалности железничког
саобраћаја у Пољској
Превозници робе у Пољској су прошле године превезли 19,5 милиона тона
интермодалне робе, што је повећање обима превоза од 15 процената. У последње три
године, оператери који превозе терет на пољској железничкој мрежи бележе годишњи
пораст обима превоза, са 14,7 милиона тона интермодалне робе на 17 милиона тона.
Највеће учешће у интермодалном превозу имао је PKP „Cargо“, затим компаније
Captrain Polska, PCC Intermodal, DB Cargo Polska и LTE Polska. Угаљ, нафта и природни гас
су роба која се највише превозила у току прошле године.
Ј.Дишовић
Извор: RailwayPro

Почеци електрификације пруга на тлу
Краљевине Југославије падају у тридесете
године ХХ века. Електровуча је, 1935. године, уведена на пругама Постојна – Сежана
у дужини од 50 километара и Свети Петар
– Ријека, у дужини од 55 километара. Ово
је требало да послужи као основа за електрификацију пруга Загреб – Ријека и Постојна – Љубљана.
Већ 1936. године образована је нарочита радна група са задатком да изради
пројекат електрификације, а план је предвиђао да, међу првима, буде електрифициран Београдски железнички чвор
до Руме, Вршца, Лапова и Лајковца.
Међутим, прва студија коју је ова радна
група израдила јесте студија пруге Сушак
– Српске Моравице, чији се делови чувају
у архивском фонду Железничког музеја у
Београду. Но, дешавања непосредно пред
избијање Другог светског рата, као и сам

Европска инвестициона банка
(EIB) финансира пројекат Хрватски
Лесковац–Карловац у Хрватској
Европска инвестициона банка (EBRD)
намерава да обезбеди средства, у износу
од 55 милиона евра, за железнички
пројекат Хрватски Лесковац–Карловац,
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који обухвата радове на модернизацији
и изградњи двоколосечне пруге. Реч је
о пројекту Лесковац–Карловац, који је
део пруге главна железничка станица
Загреб М202–Ријека, једне од најважнијих
пруга у Хрватској јер повезује Загреб са
најважнијом хрватском луком у Ријеци.

Након завршетка радова, возови на
деоници Хрватски Лесковац–Карловац
достизаће брзину од 160 km/č.
Укупна вредност овог пројекта износиће
456 милиона евра.
Ј. Дишовић
Извор: RailwayPro
www.zeleznicesrbije.com

www.zeleznicesrbije.com

рат, одложили су ове планове за нека боља
времена.
Први петогодишњи план и радови на
модернизацији и електрификацији
Железница је, Првим петогодишњим
планом, 1947. године, посматрана као
основни носилац транспорта – база
индустријализације
читаве
земље.
Осим развоја индустрије,
планирана је и широка
електрификација, на тлу
читаве државе. Зато не би
требало да нас чуди податак
да
Први
петогодишњи
план предвиђа и електрификацију пруга у дужини од
300 километара. Но, услед
историјских прилика, до
тога није дошло.
Већ 1953. године донета је
одлука да се Југословенске
же-лезнице
модернизују,
обнове возна средства, а
магистралне пруге електрифицирају. Србија прихвата електрификацију и
модернизацију пруга од
Товарника до Прешева.
План је предвиђао да се

електрификација заврши у периоду од 1964.
до 1968, али је огромна инфлација успорила
радове започете код Товарника, 1964. године. Успорила, али не и зауставила.
Прва електрична локомотива
на свету
Слабо је познат податак да је прва
електрична локомотива конструисана још давне 1842. године и да је
развијала брзину од 65 km/h, но, у
то доба, није било могуће пренети
довољну количину електричне енергије на веће удаљености, па идеја
електровуче није заживела. Фабрика
„Сименс“, 1879. године, производи
електричну локомотиву – трамвај,
погодну за градски саобраћај. Пренос
великих количина електричне енергије
постао је могућ тек пошто је Тесла,
1887. године, патентирао вишефазни
систем наизменичне струје.

Радови у Београдском
железничком чвору
Модернизација Београдског железничког чвора је започета 1961. године.
Одвијала се у две фазе, а обухватала је
растерећење узаног станичног грла на
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једноколосечном мосту на Сави, изградњу
ранжирне станице у Макишу, изградњу
нове двоколосечне пруге Земун Нови Град
– Нови Београд – мост на Сави.
„Железничке новине“ од 20. маја 1970.
године пишу о завршним радовима у
Чвору, како би он био спреман да прими
први воз са електричном вучом. На шест
градилишта радило се пуном паром. Привођена је крају градња 7 километара дуге
деонице Земун Нови Град – Нови Београд –
мост на Сави, започета марта 1968. године.
Градилиште будуће станице Нови Београд
је, према писању тадашње штампе, личило
на мравињак. Нова петоколосечна станица, дуга 475 метара и широка 57 метара,
представљала је највећи бетонски објекат
код нас.

Дуго очекивани воз
Дошао је, најзад и тај, толико очекивани
дан, 30. мај 1970. године. Пред Главним
колодвором у Загребу, одржан је велики
митинг. Хиљаде људи су се скупиле да
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Дочек свечаног воза из Загреба. Железничке новине
од 3. јуна 11970.

испрате први воз са електричном локомотивом из Загреба за Београд. У
возу је било преко три стотине званица.
„Железничке новине“ детаљно описују
тренутак када је, тачно у девет часова,
председник града Загреба, Јосип Колар,
одевен у униформу отправника возова,
дао сигнал за полазак. Дуж пруге, на
успутним станицама, воз су дочекивали
грађани и делили путницима цвеће.

На железничкој станици у Београду, тачно у 13:31, зачуле су се сирене. Само минут касније, пред окупљеном масом света
и групом високих руководилаца СР Србије
и Градске скупштине, на првом колосеку,
указао се модерни воз који је вукла локомотива серије ЈЖ 441.
Остало је забележено да су композицију
довукле две локомотиве. Моторвођа прве
је био Иво Петро, радник Секције за вучу
Загреб, а возовођа је био Божо Пешо.
Локомотива којом су они управљали припадала је серији ЈЖ 441, а произведена је
у фабрици „Раде Кончар“ у Загребу. Другом локомотивом је управљао моторвођа
Мато Вуколић. У саставу воза налазила се
и дизелка серије ЈЖ646, за случај да нешто
пође наопако.
По завршеној свечаности на београдској
станици, организован је свечани пријем у
Скупштини града, а композиција се, у 17
часова, вратила у Загреб.
Ивана Јовичић Ћурчић

У најужем центру престонице

Подземна железничка Станица
„Вуков споменик“ обележила четврт
века функционисања
Прва подземна станица једног шинског
система у региону и један од најсавременијих и најмодернијих објеката Србије
с краја двадесетог века, отворена је
7. јула 1995. године. Смештена између
станица „Карађорђев парк“ и „Панчевачки
мост“, испод споменика Вуку Караџићу
у Рузвелтовој улици и парка „Ћирило и
Методије“ у главном граду, станица је
омогућила развој градске железнице у
Београду, спајајући три краја: Батајницу,
Ресник и Панчево.
Био је то први корак у остварењу
дугогодишњег београдског сна о брзом
масовном подземном шинском превозу.
Изградња станице „Вуков споменик“
започела је 1989. године, а радови су
интензивирани од 1992. до 1995. године.
Пројекат је израдио Саобраћајни институт
ЦИП, док је главни извођач радова био
је „Енергопројект“, уз ангажовање више
десетина домаћих фирми, института,
факултета и других организација и институција.
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Станица има пет нивоа и изграђена је на
дубини од 40 метара испод земље, што је
сврстава у ред најдубљих железничких
објеката у Европи. До перона се стиже

ескалатором који се налази у косом
тунелу нагиба 30 степени, дугом 65
метара. Површина вестибила је две и по
хиљаде квадратних метара, а станица
www.zeleznicesrbije.com

Кроз подземну железничку станицу
„Вуков споменик“ дневно саобраћа
109 возова и то 83 путничка и 26 теретних. Станица је отворена од 6 сати до 21 сат, и у њој тренутно ради
седамдесетак запослених радника
„Инфраструктуре железнице Србије“.
Путнички возови из станице „Вуков
споменик“ саобраћају до Вршца, Овче,
Батајнице, Младеновца и Лазаревца
и тренутно, дневно кроз станицу
прође десетак хиљада путника. Епидемиолошка ситуација, али и сезона
годишњих одмора утицала је на смањење овог броја, али се сви надају се да
ће се дневни број путника у подземној
железничкој станици ускоро поново
знатно повећати.

део-надзора и информативних система,
преко климатизације, детектора и противпожарне заштите, па све до излаза
за случај опасности који путницима и
посетиоцима гарантују највиши ниво
безбедности.
У време изградње „Вуковог споменика“,
пробијена је још једна тунелска цев која

се одваја од десног банатског колосека за
Карабурму и излази десно од Панчевачког
моста. Према пројекту овај тунел био
је планиран за локотеретну станицу
Карабурма која би била веза са Луком
Београд, али тај пројекат до сада није
реализован.
Небојша Аврамовић

има по четири степеништа и евакуациона
излаза, као и лифт за особе са посебним
потребама.
Саобраћајни део „Вуковог споменика“
чине две тунелске цеви са колосецима, као
и централним и бочним перонима дужине
220 метара, а према Пројекту, станица има
максималан капацитет 15 хиљада путника
на сат.
Станица „Вуков споменик“ опремљена
је најсавременијим системима заштите и
безбедности и једна је од најбезбеднијих
објеката. Поседује централни систем
за надзор и управљање који обухвата
четрдесетак подсистема, од расвете, виwww.zeleznicesrbije.com
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Још један велики јубилеј наших железница

Тридесет година Одељења узаног
колосека Пожега
Протекло је тридесет година откада је
локомотива „Рама“ имала своју последњу
вожњу. Управо тог, 12. априла 1990. године,
свечано је отворено Одељење узаних
пруга у Пожеги као део Железничког
музеја са којим, заједно, представља аутентичну музејску поставку у земљи и
региону. На 150 ари изложена су вучна и
вучена средества узаног колосека која
сведоче о занимљивој историји готово
заборављених узаних пруга у Србији,
али и у некадашњим југословенским републикама. Неки од тих предмета представљају јединствене примерке у свету
Дуго путовање кући
Мало је познат податак да су локомотиве „Рама“, „Милан“ и „Костолац“, као и салон-кола Франца Јозефа
били, до 1961. године, изложени на
споредном колосеку београдске железничке станице. У време великих радова на реконструкцији колосека,
експонати су премештени у Врдник,
одакле су, осамдесетих година ХХ века
пресељени у Пожегу.
који су категоризовани као споменици
културе од највећег значаја. Ово је прича о
настанку Одељења.

Десетогодишња борба
за остварење сна
Ускоколосечне пруге су, на територији
некадашње Југославије, укинуте 1968.
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магацину из станице Боговина, на прузи
Параћин – Зајечар, са нешто смањеном површином. Осим зграда, изграђено је и четири колосека укупне дужине 645 метара.

Велики дан
Најзад је дошао и тај велики дан, 12.
април 1990. године. У новоизграђеном
одељењу окупиле су се бројне званице.
Били су ту делегати Скупштине, чланови
Пословног одбора ЗЈЖ, представници
извођача радова, али и бројни љубитељи
железнице и сами железничари.
Локомотива „Рама“, за ту прилику потпуно оспособљена за вожњу, довукла је
мали воз и стала на своје место у музејској
поставци.
Момчило Аћимовић, тадашњи заменик
генералног директора ЖТП „Београд“ је
свечаним говором отворио Одељење узаних пруга у Пожеги.
Од тада, тридесет година ово музејско
одељење представља одредиште за бројне љубитеље железнице из читавог света,

бројним предметима који ту збирку чине
постепено ширила. Данас „пожешку збирку“ чини преко три стотине предмета
који, по својим својствима, припадају Те-

Радови на очувању културног блага

године. Већина је убрзо демонтирана
и узани колосек је, полако, потонуо у
заборав. Успомена на „Ћиру“ остала је у
неким давнашњим сећањима на дуго путовање до мора.
Истовремено, Железнички музеј је
постао богатији за бројна вучна и вучена
средства узаног колосека, која су, избачена
из употребе, постала део музејске збирке.
Истина, у фонду Железничког музеја су се,
од почетка, налазиле локомотиве уског
колосека, попут локомотива „Рама“, „Милан“ и „Костолац“, које представљају неке
од првих музејских експоната.
Године 1980. јавила се прва идеја о
стварању музејског одељења посвећеног
узаним пругама. Идеја је потекла од шефа

станице у Пожеги, Стојана Стаматовића,
који је већину свог радног века провео
на узаним пругама и који је желео да уски
колосек отргне од заборава. Стаматовићева замисао је наишла на позитиван
одзив у тадашњем ЖТО „Београд“, али и код
Скупштине општине Пожега. Веома важну
подршку пружили су и стари железничари
са узаних пруга.
Градња је трајала пуних десет година.
До 1983. године постављене су две локомотиве, ЈЖ 73-002 ЈЖ и ЈЖ 83-037, петоро
теретних и двоје путничких кола колосека
760 mm. Та прва поставка носила је назив
„Спомен воз“, да би, 1983. године, збирка
била проширена новим експонатима и
променила назив у Железнички музеј –
Одељење узаних пруга у Пожеги.
Да би се атмосфера станице са узаних
пруга што боље пренела у неко ново време,
изграђена је умањена реплика типске
станичне зграде. Као узор, послужила је
станична зграда у Прељини код Чачка.
Зграда се састоји од три просторије које
преддстављају својеврстан изложбени
простор и које су опремљене намешатјем
и уређајима карактеристичним за станице
на узаним пругама – канцеларије шефа
станице, канцеларије отправника возова и
чекаонице.
Осим станичне зграде, изграђен је, 1987.
године, робни магацин који, са утоварном
рампом, има површину од 82 m2. Реч је
о демонтираном и наново изграђеном
www.zeleznicesrbije.com

У циљу што бољег очувања највреднијих експоната Железничког музеја који су
смештени у Пожеги, на пролеће 2012. године су извршени основни конзерваторски
радови. Конзерваторски пројекат је израдио Тадеј Брате, а радови су предузети на
локомотивама „Рама“, „Милан“ и „Костолац“, као и на путничким колима IV разреда и
четвороосовинским казанским колима – цистерни, о чему је „Пруга“ писала у броју 980,
од 30. априла 2012. године.
али и за многе намернике који своја прва
сазнања о значају и прошлости узаних
пруга стичу управо овде.

„Пожешка збирка“
Како су године пролазиле, тако се и ова
збирка увећавала, па су се и сазнања о
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хничкој збрици Железничког музеја.
Један од колосека води до окретнице
произведене давне 1905. године у фабрици „"Ganz eś Tarsa - Budapest", која је
била у употреби на станици у Аранђеловцу
(пруга Младеновац – Аранђеловац). Осим
окретнице, изложена су и два водонапојника који потичу из станице Устипрача

и колска вага носивости 30.000 kg. Вага
потиче из станице Увац (пруга Прибој –
Међеђа).
Део пожешке збирке су и бројне алатке
које су биле саставни део радних возова,
разне дизалице, сигнално-сигурносна средства, часовници, телефони.... све што је,
некада, било у употреби на нашим узаним
пругама.
Ипак, највећу пажњу плене и највећи
значај имају вучна и вучена средства узаног колосека изложена у Одељењу. Ту је
осам парних локомотива за колосек 600
mm и 760 mm, као и 17 различитих ко-ла,
путничких, теретних, специјалних, казанских.
Посебно је занимљива локомотива серије ЈЖ 92-043, једина сачувана локомотива те серије, затим локомотива „Партизанског оклопног воза из 1941. године“
која потиче из Лајковца, четворо затво-
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фронту. Познато је да су те две локомотиве
саобраћале на пругама Солунског фронта,
Вертекоп-Суботско-Прибедиште (33км) и
Драгоманци-Бизово (10,5 км). Захваљујући

рених и двоје отворених теретних кола G и
К класе, као и двоје специјалних службених
кола D класе.

Драгуљ у круни
Нарочиту драгоценост збирке која се
чува у Пожеги, али и читавог фундуса
Железничког музеја, чине три локомотиве и троје кола који заслужују нашу највећу пажњу. Реч је о предметима који, по
својим историјским и техничким карактеристикама, заслужују статус културног
добра највишег ранга.
Локомотива „Милан“, прва парна локомотива грађена у Србији за колосек
600 mm, светлост дана је угледала давне
1882. године, месеца маја, у браварској
радионици рудника у Мајданпеку. Рађена је
по нацртима инжењера Барнеса, уз помоћ
Јозефа Седелинија. Точкови и осовине су
израђени у Енглеској, док су сви остали
делови настали у већ поменутој браварској

Велико интересовање туриста
Одељење узаног колосека у Пожеги
сваке године привлачи велики број
посетилаца.
Осим
љубитеља
железнице којима је ово главна
дестинација у Србији, Одељење посећују
и ученици основних и средњих школа,
као и бројни путници намерници. Током
прошле године, пожешку изложбу је
видело преко 3.500 посетилаца.

локомотива довукла први воз у Сарајево, 5.
октобра 1882. године, кад је отворена пруга
Зеница – Сарајево. Још пре Другог светског
рата је издвојена за фонд музеја чије оснивање је тада било планирано. Први је
експонат који је уведен у музејске књиге.
Осамдесетих година је оспособљена за
рад, а своју последњу вожњу је имала 12.
априла 1990. године, када је довукла мали
воз у новоотворено Одељење узаних пруга у Пожеги.

радионици. Локомотива је, на почетку,
носила назив „Краљ Србије“, и своју прву,
5 километара дугу свечану вожњу имала
је у јуну 1882. године. Служила је за превоз
дрвета за потребе топионице у Мајданпеку,
на рудничкој прузи. Године 1950. предата је
Железничком музеју и представља један
од првих музејских експоната.
Локомотива „Рама“ је произведена у
фабрици „Краус“ у Минхену, 1873. године,
за колосек 760 mm. Сматра се да је ова

свом необичном изгледу, локомотива је
носила назив „Дваоглава аждаја“. Познато
је да је, током другог светског рата
коришћена у руднику лигнита у Костолцу.
Године 1951. предата је Железничком
музеју. Светска јавност је имала прилику
да се упозна са овом локомотивом
2018. године, када је била изложена у
Паризу, на изложби приређеној поводом
стогодишњице завршетка Великог рата.
Салон-кола Франца Јозефа су произведена 1887. године, наменски за једину посе-ту
овог цара Осијеку. Саобраћала су на славонско-подравским железницама, а служила су за потребе дворских великодостојника, када су долазили у Славонију у лов.
Путничка кола IV разреда представљају
јединствен примерак у региону, а уједно
и најстарија сачувана путничка кола код
нас. Грађена су 1885. године у фабрици

„Ringhoffer“ Smichow под фабричким бројем 30885, а саобраћала су на босанскохерцеговачким пругама. Унутар кола нису
постојала седишта, а унутрашњост се гре-

јала помоћу једне пећи на дрва за чије
ложење су сами путници носили гориво.

Одељење узаног колосека у доба короне
Милета Марковић, радник на
одржавању у Одељењу узаних пруга
у Пожеги, током трајања ванредног
стања је свакодневно био на свом
радном месту. Саопштио нам је да је
чак и у то доба било посета, додуше
не организованих, туристичких, али је
било љубитеља железнице које чак ни
опасни вирус није спречавао да уживају
у богатом железничком наслеђу. Милета каже да се број посетилаца, од
укидања ванредног стања до данас,
повећао, да поставку дневно види и по
десетак особа, али да организованих
посета и даље нема.
Четворосовинска казанска кола серије
R84702 су саобраћала на свим узаним
пругама, да би свој радни век завршила на
прузи Параћин – Зајечар. Реч је о колима са
ручном и ваздушном кочницом, сопствене
тежине 9.470kg и товарне тежине 15.000 kg.
И. Јовичић Ћурчић

Парна локомотива „Костолац“ осим свог
необичног изгледа, има још занимљивију
и значајнију историју. Реч је о једној
од две локомотиве типа Пешо-Бурдон
које су преостале у свету. Локомотиве
овог типа који је добио назив по својим
конструкторима пројектоване су за потребе француске војске, а карактеришу
их два котла и два ложишта на једном
фрему, што јој је омогућавало да се, без
окретања, креће у оба смера. Локомотива
„Костолац“ је произведена 1916. године
у фабрици „Baldwin Locomotive Works“
у Филаделфији, САД за колосек 600 mm.
Сматра се да је то једна од две локомотиве
које су француски савезници поклонили
за потребе српске војске на Солунском
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Тридесет година Клуба љубитеља железнице „Панчево“

У служби промоције железнице
Чланови панчевачког клуба љубитеља
железнице обележили су значајан јубилеј
– 30 година постојања и успешног рада.
Клуб су основали 9. априла 1990. железнички ентузијасти и макетари, а на
иницијативу Јосипа Вебера, новинара, са
идејом да Клуб својим активностима популарише и промовише железницу.
Убрзо након оснивања чланови Клуба
пружили су помоћ приликом рестаурације
вагона и локомотива при Одељењу узаног
колосека Железничког музеја у Пожеги,
чиме је отпочела интензивна сарадња са

лежавања два јубилеја – 110 година српских
железница и 100 година панчевачке
железнице. На иницијативу чланова Клуба, а уз подршку Града Панчева и надлежних институција културе, на платоу
старе железничке станице у Панчеву
постављено је, у јесен 1997, железничко
спомен-обележје. Постављање ове парне
локомотиве одобрио је Железнички музеј, а новосадско предузеће „ЗГОП“ је
Клубу уступило вагон. Три године касније
композицији је додат још један редак
музејски путнички вагон.

„Ковид 19“ померио планиране манифестације
Чланови клуба протеклих месеци били су ангажовани на уређењу сталне поставке у
галерији. Радило се и на техничкој припреми нове фотомонографије о железницама у
Војводини, али и на трећем издању фотомонографије о железници у Боки Которској.
Програми и манифестације које су били планирани током пролећних месеци одложени
су, а свакако ће бити организовани када дођу “епидемиолошки“ мирнија времена.
Планира се и изложба фотографија и макета минијатурних железница. Стална
поставка фотографија о банатским пругама у чекаоници станице Панчево варош
ове године ће бити допуњена са још двадесетак фотографија, што ће ову станицу
учинити још лепшпом јединственом у целој Србији.
Железничким транспортним предузећем
„Београд“, као и Саобраћајним институтом
„ЦИП“, који су Клубу помогли да афирмише
свој рад. Железница је Клубу уступила
просторију путничке чекаонице у згради
старе железничке станице Панчево на
Тамишу, коју су чланови Клуба уредили
и ту отворили 1992. године галерију фотографија, експоната и макета.
Током 1994. Клуб је организовао две
велике изложбе фотографија поводом обе-
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У лето 2002. године у железничкој
композицији на Тамишу отворена је галерија „Зелени воз“, у којој су биле изложене макете минијатурних железница,
железничке
фотографије
и
разни
експонати. Био је то јединствен простор у
Панчеву у којем су се одржавале изложбе
разних уметника, књижевне вечери,
чајанке, концерти класичне музике и
промоције. Галерију је свечано отворио
наш прослављени филмски режисер Емир

Кустурица, који је на отварање дошао са
делом екипе филма „Живот је чудо“, у којем
је Јосип Вебер радио макете железница и
имао главну епизодну улогу.
Велику помоћ и подршку Чланови
клуба пружили су српским железницама
приликом формирања музејско-туристичког комплекса „Шарганска осмица“
на Мокрој Гори. За потребе завичајне
збирке уступљена је богата фимска и
остала фото-документација, као и један
број фотографија које су овековечиле
вишегодишње припремне радове на
ревитализацији пруге који су претходили
званичном отварању 2003. године. Данас
се у туристичким објектима поменутог комплекса на обронцима Таре налазе четири
макете минијатурних железница Јосипа
Вебера.
Панчевачки клуб је био главни организатор прославе „150 година железнице у Војводини“, 2004, која је
обележена саобраћајем специјалног воза
састављеног од вагона Титовог „Плавог
воза“ и воза „Романтике, најстаријом
трасом пруге на нашим просторима. У
возу су биле високе државне званице,
представници дипломатског кора, као
и представници железничких управа из
бивших југословенских земаља и земаља
у окружењу.
Чланови Клуба учествовали су и
у организацији јубилеја „100 година
железнице у Црној Гори“ и то филателистичким издањима и изложбама фотографија које су биле организоване у
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градовима широм Црне Горе, затим у
Сарајеву, Мостару, Загребу, Љубљани,
Новом Саду и Београду.
Клуб је издао и три фотомонографије о
историјату железнице у Војводини, Боки
Которској и Црној Гори. У сарадњи са
поштама Србије и Црне Горе издаване су
поштанске коверте, марке и жигови који
су били посвећени разним железничким
јубилејима.
Чланови клуба сваке године учествују
у организацији манифестације „Ноћ музеја“ изложбама на тему железнице. У
панчевачкој композиција на Тамишу снимани су филмови, серије, тв-емисије, а чест
је домаћин ђачким екскурзијама из целе
Србије и ученицима из земаља широм
Европе који су гости панчевачких школа.
Занимљиво је истаћи и да је пре 15 година
клуб донирао један службени вагон Средњој саобраћајној школи „Пинки“ у Новом
Саду, који је смештен у школском дворишту
и преуређен је у учионицу практичне наставе, по чему је јединствен у Србији.
Данас, Клуб броји тридесетак активних
чланова и око стотинак симпатизера. Панчевачки клуб негује веома добре пословне
односе са клубовима љубитеља железнице

у Београду, Новом Саду, Зајечару, Нишу,
Ваљеву, Кикинди, Руми, Сомбору, Суботици
као и многим другим градовима градова
широм бивше Југославје и западне Европе.
Захваљујући помоћи компанија српских
железница,
Саобраћајног
института
„ЦИП“, „ЗГОП“-у, као и подршци Града
Панчева, односно, надлежне туристичке
организације, Клуб је упркос бројним

потешкоћама опстао све до данашњих дана и наставља са својим активностима.
Стручну и техничку помоћ Клубу
пружају Железнички музеј из Београда,
Музеј науке и технике, као и панчевачки
Завод за заштиту споменика културе,
Народни музеј, Културни центар и Градска
библиотека.
Ј. Вебер

Из наше фотоархиве

Парњача серије ЈЖ 61 у Новом Саду
Локомотиве серије ЈЖ 61 на наше пруге дошле су почетком
20. века. Српске државне железнице наручиле су их од немачке
фабрике “Хеншел” па их је у периоду од 1907. до 1913. стигло
укупно 14. Након Великог рата, Србији је на име ратне репарације
из Немачке допремљено још 50 локомотива и оне су биле
распоређене по већим ложионицама и теретним станицама где
су претежно обављале маневру. Имале су тежину од 42 тоне, у
резервоар за воду је могло стати 5 кубика воде, а у спремиште
1,5 тона угља. Постизала је максималну брзину од 45 км на час.
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На фотографији коју је 9. августа 1970. снимио Херберт Штемлер, љубитељ железнице из Немачке, приказана је локомотива
ЈЖ 61-019 на маневри у старој железничкој станици Нови Сад
теретна. Након затварања старе станице још неко време радила
је маневру у новој новосадској станици све до краја седамдесетих
година прошлог века када је касирана. Једна локо-мотива ове
серије ознака ЈЖ 61-002 сачувана је као музејски експонат и
налази се на платоу испред станичне зграде у Нишу.
Ј. Вебер
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Завршена једанаеста сезона фер плеј златне лиге

Достигнућа за поштовање

Пруга поново трећа
Шампион 11. сезоне „Фер плеј Златне
лиге“ у малом фудбалу је екипа Радио
телевизије Војводина. Наши момци
(„Пруга“) били су успешнији у извођењу

Лидер лидера

на крају сезоне. Железничари су играли у
саставу: Славко Мелентијевић, Владимир
Чеко, Дејан Давидовић, Иван Николић
Роналдињо, Милош Ћусо, Милан Јанковић
Најбољи голман Златне лиге

пенла, резултатом 7: 5. У регуларном делу утакмице екипе су постигле по три
гола. Нажалост, изостало је очекивано
велико финале између наших момака и
Новосађана, осведочених пријатеља на
спортском пољу и ван њега.
Б. Радојичић

Пети трофеј Славку Мелентијевићу

Eкипа Пруге са златним одличјем

једанаестераца од екипе „ЈКП БВК“ коју су у
мечу за треће место победили резултатом
11 : 10. Утакмица је у регуларном делу
заршена резултатом 3:3, полувреме 2:2.
Голман и капитен екипе железничара,
Славко Мелентијевић, одбранио је два
пенала а затим постигао гол којим је
„Пругу“ довео до коначног, трећег места
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Пикси и Ненад Ванић. За наш тим, голове
су постигли и Владимир Чеко (2), односно,
Иван Николић (1). Мада су за овај успех
играчи „Пруге“ награђени медаљама и
пехаром, изостала је награда за освојено
прво место у такмичењу 12 екипа.
За игру у финалу еминентног такмичења
недостајало је и мало среће па су овога пута
наши момци сезону окончали одличном
партијом у полуфиналу. Оваквом епилогу
шампионата донекле је кумовао и тежак
пораз од „Партизана. рс“ који је у финишу
сезоне нанео убедљив пораз нашој екипи
(9:2). Поменута утамица била је једна од
најбоље одиграних партија фудбалера
привржених железничком сектору током
читаве сезоне, али су судије Дамир Радовић и Ђорђе Нинић толерисањем грубе
игре противничких играча у многоме
утицали на коначан резултат. На крају
сезоне, прво место заузела је екипа
„РТВ“, која је тријумфовала у мечу против
„Партизана рс“ и то тек након извођења

Након једанаест одиграних сезона
наш голман и капитен екипе, пети пут
награђен је пехаром за најбољег чувара
мреже „Фер плеј Златне лиге“. Мада је
овогодишњи лауреат недавно најавио
и опроштај од активног играња, још
увек је неизвесно да ли ће Мелентијевић
дефинитивно окончати своју успешну
спортску каријеру након предстојеће,
вишемесечне, паузе у футсалу.
- Најуспешнија сезона је за нама.
Поносни смо на освајање првог места
у лигашком делу такмичења где смо
одмерили снаге са представницима
великих компанија и реномираних новинских кућа. Остали учесници полуфинала су додатно појачали своје
саставе и тиме нам одузели право на
борбу за прво место! Организатори
лиге су се побринули да „звучне екипе“
дођу до саме завршнице. Ми смо у
доигравању пружили свој максимум и
поновили пласман од прошле године.
Једина смо екипа, која је у две године
заредом успела да освоји, једно од
прва три места. Наша екипа није у
могућности да доводи појачања, а и
котизацију за учешће обезбеђујемо
личним средствима. Победа у борби
за треће место против футсал
екипе „ЈКП БВК“ која је сачињена
од професионалних играча, врло
вероватно је и последњи наступ наше
екипе у Златној лиги – казао је за наш
лист Славко Мелентијевић.
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Имало је Панчево одувек истинске
фудбалске асове. Људе који су оставили
значајан траг у најпопуларнијој спортској игри на свету. Место у плејади незаборавних мајстора у копачкама свакако
је заслужио и капитен Фудбалског клуба
Железничар.
Нема тог љубитеља најважније споредне
ствари на свету у граду на Тамишу који није чуо за Данила Ковачевића, истинског
мајстора фудбала, вансеријског човека у
сваком погледу. Изузетан центарфор, најефикаснији стрелац, капитен, лидер, вођа...
једном речју – душа тима! Фудбал је почео да
тренира са непуних седам година, у Динаму,
код професора Александра Јанковића.
- Пошто тада није било тако младих
селекција као данас, почео сам да тренирам са старијим дечацима, али врло
брзо сам отишао у ОФК Београд, на позив
Ненада Галића који је, игром случаја, имао
утицаја на каријере још неких актуелних
играча Жеље. Међу „романтичарима” са
Карабурме прошао сам комплетну школу
фудбала. Често истичем да сам у том периоду научио осамдесет посто ствари
које знам о фудбалу. Тада је почела и моја
дружба с Трилетом, која траје дан данас.
Највећи утицај на мене у том периоду
имао је тренер Зоран Лончар. Било је то
време када је Пеца Дивић био у најбољим
годинама, капитен тима, најбољи стрелац
лиге, па још наш Панчевац. Мој идол,
присећа се Данило фудбалских почетака.
По одласку из ОФК Београда, млађани
Ковачевић био је члан омадинског тима
Рада, али је врло брзо почео да игра и
сениорски фудбал.
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- Почео сам у Падини, наставио у Динаму,
а онда сам годину дана провео у клубу Б71
на Фарским Острвима. Тада сам и сазрео.
Не толико фудбалски, колико на сваки
други начин.... Уследио је повратак кући.
Уписао сам факултет и размишљао да ли
да наставим да играм уопште. Ипак, Аца
Стевановић ме је наговорио да дођем у

Железничар у Првој лиги
Одлуком ИО Фудбалског савеза Србије,
панчевачки „Железничар“ пласирао се
у Прву лигу Србије. Председник клуба
Зоран Наунковић, захвалио се свима
који су допринели овом великом успеху.
Не сматрам ово успехом само нашег
клуба, већ свих фудбалских клубова
овог региона, фудбалских радника и
свих људи који на искрен начин воле
и прате спорт. Ништа од тога не би
било могуће да у претходном периоду
нисмо имали подршку Града Панчева. У
име ФК Железничар и у своје лично име,
захваљујем се руководству локалне
самоуправе на свему што је учинило
за наш спортски колектив надам се
доброј сарадњи у будућности. Мићемо
се трудити да и у времену које долази
достојно представљамо клуб али и
наш град, рекао је Наунковић.
Динамо који је, тада,на полусезони био
у врло тешкој ситуацији. Већ наредне
године са Динамом сам ушао у Српску
лигу. Мислим да сам те сезоне дао преко
20 голова, али пошто није било изгледа да
ће у клубу бити боље, поново сам обукао
дрес “Долине” и убрзо остварио велики
успех са својим саиграчима. Пласирали

смо се у виши ранг, а ја сам постао водећи
стрелац екипе са 16 постигнутих погодака.
У првом делу сезоне у Другој лиги делио
сам прво место на листи стрелаца, а затим
сам прешао у Младост из Лучана са којом
сам на крају сезоне ушао и у Суперлигу.
Тако сам за само три сезоне стигао од
фудбалске зоне до елите - поносно препричава своју фудбалску биографију
капитен Железничара.
Много тога је овај спортски вук претурио преко главе током богате такмичарске каријере. Променио је много тренера, стекао је велики број пријатеља.
По окончању ангажмана у Младости из
Лучана, пут је Данила одвео у Петровац на
Млави.
- Провео сам две лепе године у овом
градићу, а онда се у мом животу појавио Зоран Наунковић, први човек Железничара... Остало је историја. Обећали смо
један другом да ћемо дати све од себе да
Панчеву подаримо прволигаша. И ево ме,
ту сам, већ четири, пет сезона. Ово ми је
најдужи период у неком клубу. Волео бих
да у Жељи и завршим каријеру, али о том
по том. Радујем се још једном уласку у виши
ранг, са највише постигнутих голова и то
у свом граду. То је негде и био Зоранов и
мој циљ од самог почетка – поносно прича
предводник генерације која ће своје, али
и име Железничара уписати у фудбалску
историју наше земље.
Ј. Вебер
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IN MEMORIAM

Радисав Главичић Дика (1945–2020)
Председник Савеза удружења пензионисаних железничара Србије
Радисав Главичић Дика, председник
Савеза удружења пензионисаних железничара Србије, преминуо је 14. априла, у
Београду.
Као члан Комисије за уставну трансформацију предузећа, Радисав је
дао велики допринос у процесу реорганизације ЖТП-а Београд. Након
формирања новог ООУР–а ЗОВС Београд,
изабран је за првог помоћника директора. Ову функцију годинама је успешно
обављао, а нарочито се памти његов
допринос у развоју међуекономских
односа (израда критеријума за расподелу
заједничког прихода, односно, расподела дохотка према резултатима рада)
између појединих ООУР-а удружених
у РУ ЖЕЛВОЗ и СОУР ЖТП „Београд“.
Када су, почетком 1992. године, нашој
земљи незаконито уведене санкције ЕУ,
Радисав Главичић је именован на место
директора Сектора ЗОВС Београд. У том
тешком периоду демонстрирао је велику

умешност у руковођењу пословима
одржавања возних средстава. Знали су га
и волели сви мали и велики ремонтери,
као и добављачи у земљи и иностранству
којима је увек био коректан и поуздан
пословни партнер.

Након „петооктобарских промена“ 2000.
године, смењен је са дужности директора
Сектора ЗОВС Београд и распоређен
у Сектор унутрашње контроле, где је
радио до одласка у пензију 2007. године.
Две године након тога (2009), популарни
Дика је изабран за председника Савеза
удружења пензионисаних железничара
Србије, а од прошле јесени текао му је
и трећи мандат на истој функцији. Смрт
га је затекла управо када се спремао за
одржавање редовне годишње Скупштине
УПЖ Србије.
Његова велика али неостварена жеља
била је да се железничка одмаралишта у
бањама широм Србије врате онима који
су их градили.
Радисав Главичић Дика био је руководилац велике харизме и енергије.
Заувек ће остати успомена на овог великог човека за кога железничари кажу
да није помогaо само онима који помоћ
од њега нису тражили.

Пауновић Горан (1969–2020)
Пауновић Горан (1969), кондуктер “Србија Воза”, 24. јула, изненада је преминуо од
последица срчаног удара. Горан је рођен у Београду, у породици железничара. У складу
са породичном традицијом, завршио је, 1988. године средњу железничку школу, смер:
"прегледач кола". Фебруара месеца 1989. године, засновао је радни однос на железници.
Горан Пауновић је читав радни век провео на пословима кондуктера домицила Београд.
Остаће упамћен као породичан човек и брижан отац две кћерке. Изузетно предан послу током читавог радног века, поштован како од колега тако и од претпостављених,
остаће заувек уписан у златну књигу сећања на све преминуле железничаре. Трагична
смрт овог младог човека представља велики губитак, не само за породицу и пријатеље,
већ и за све нас који смо имали прилику да га упознамо и сарађујемо са њим.
Ј. Вебер

Дејан Ђорђицовић (1966–2020)
Дејан Ђорђицовић (1966), кондуктер „Србија Воза“ из Градскова код Зајечара,
преминуо је 25. јула 2020. године у Нишкој болници од последица корона вирус. На
Железницу је дошао 15. децембра 1987. године и најпре био ангажован на пословима
скретничара у железничкој станици Вражогрнац. Једно време био је распоређен
на пословима кондуктера у домицилу Зајечар. Од 2000. године обављао је послове
ревизора возова у Дирекцији за путнички саобраћај „ЖТП-а Београд“. Последње три
године био је кондуктер у ОЈ Зајечар. Овај савесни и одговорни радник, добар човек и
колега, остаће заувек упамћен у срцима свих који су га познавали и са којима је радио.
Његова прерана смрт од последица опаке болести представља огроман губитак за
породицу, пријатеље и све колеге железничаре.
Ј. Вебер
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