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Поштовани читаоци,
На почетку нове календарске године
желим да вам најпре пожелим добро
здравље, пуно љубави и среће, пословне
успехе и остварење жеља! Желим да у
2021. години загрлите и пољубите вама
драге особе, слободно пружите руку и
да се сви поново смејемо и дружимо
онако – без задршке!
Колико год да је 2020. година била специфична због вируса корона који је захватио читав свет и променио животе
људи на свим меридијанима, ма како
мучна, тешка и депресивна, прошла
година вратила нас је тамо где су ново
доба, развијене и модерне технике и
технологије наметнуле убрзан темпо
живота и генерално отуђење као императиве егзистенције у 21. веку! Научила
нас је неким заборављеним вредностима - разумевању, толеранцији, солидарности, стрпљењу!
Судећи по текстовима и фотографијама вредних новинара листа „Пруга“, у измењеним околностима, тој „новој стварности“ као својеврсном еуфемизму за
пандемију, физичку дистанцу, карантин
и „затварање“, железнички сектор успео
је да пословање одржи на планираном
нивоу, да реализује већину започетих
активности и заједничких пројеката, али
да уз поштовање свих мера сачува оно
што је највредније – животе својих запослених!
Пред нама је још много пословних
изазова, планова и заједничких циљева. Хајде да ову годину обележи још
боља мотивација, наоружајмо се са више разумевања, толеранције, солидарности, али и жеље и тимског духа и
издигнимо се изнад свих ограничења
која нам је донела корона и остваримо
заједнички зацртане циљеве!
Биљана Гордић
Директор Медија центра
Лист издају
"Железнице Србије" ад Београд,
Немањина бр.6
Телефони Медија центра:
011/361-8344, 011/361-8308
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Потписан Меморандум о разумевању о сарадњи за железничка возна средства са Кином

Кинески возови на српским пругама
Министар грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Томислав Момировић
потписао је 6. јануара 2021. године с амбасадорком НР Кине у Србији Чен Бо Меморандум о разумевању о сарадњи за железничка возна средства. Меморандум су
потписали и Југослав Јовић, в.д. генералног
директора “Србија Воза”, као и представници компанија „China Railway International Co.
LTD” и „CRRC Corporation Limited”.

Меморандумом је договорена сарадња
за потенцијалну набавку електромоторних
возова за брзине од 200 километара на
час, који ће саобраћати на будућој прузи
Београд Центар–Нови Сад–Суботица.

Министар Момировић је истакао да Меморандум представља наставак Споразума
о економској и техничкој сарадњи у области
инфраструктуре из 2009. године.
"Поштујући челично пријатељство између наше две државе и председника
Александра Вучића и Си Ђинпинга, уз захвалност за све што Народна Република
Кина чини за Србију, овај меморандум о
разумевању у вези возних средстава представља наставак интензивне сарадње са
Кином", рекао је Момировић.
Амбасадорка Чен Бо је нагласила да
потписивање Меморандума отвара нови
простор за сарадњу Србије и Кине у саобраћају. Она је рекла “да Кина има најра-

звијенију технологију у производњи брзих
возова и да су кинеске компаније спремне
да деле своју високу технологију са српским партнерима и дају свој допринос
економском развоју Србије”.
Меморандум предвиђа, такође, могућност сарадње на успостављању техничког
центра за истраживање и развој, за обуку
и одржавање, као и центра за производњу
железничких возила. Сарадња ће бити развијана у складу са потребама пројеката и
тржишним потенцијалима, што ће имати
изузетан значај за развој железничког саобраћаја и железничку пратећу индустрију у
Србији.
Љ. Богдановић

Комбиновани саобраћај – шанса за привредни раст Србије

Почела изградња
интермодалног
терминала у Батајници
Председник Србије Александар Вучић
присуствовао је полагању камена темељца
на изградњи дугоочекиваног интермодалног терминала у Батајници.
Догађају су присуствовали министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић, министарка
за европске интеграције Јадранка Јоксимовић и шеф Делегације Европске уније у
Србији Сем Фабрици, као и представници
земаља чланица Европске уније, Града
Београда и Транспортне заједнице.
Председник Србије Александар Вучић
захвалио је ЕУ на бесповратном финанси-
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брици и додао: "У 2020. години Србија је
највећи прималац средстава из фондова
за повезивање и до сада је добила 200
милиона евра бесповратне помоћи за

Интермодални саобраћај у Србији
У Србији се већ неколико година активно ради на развоју и проширењу интермодалних
капацитета. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је новембра 2018. године потписало уговоре са седам транспортних компанија о додели
укупно 114 милиона динара у оквиру стимулативних мера за унапређење комбинованог транспорта. Уговори су потписани с компанијама: „Железнички интегрални транспорт (ЖИТ)“, „Комбиновани превоз“, „Трансагент оператор“, „Нелт“, „Траснпортшед“, „Милшпед“ и Слободна зона Пирот.
Стимулативне мере имале су циљ да повећају обим комбинованог транспорта који
подразумева да се роба највећим делом превози железницом, а да се почетак и крај
транспорта обављају друмским саобраћајем. Приватизација Луке Нови Сад, изградња
железничке интерконекције у Смедереву, изградња „dry port“ терминала у Панчеву и
проширење ЖИТ-овог терминала у Макишу представљају крупне кораке у том смеру.
Проширење и унапређење железничке, путне и речне инфраструктуре, као и поједностављење царинских процедура представљају неке од најважнијих задатака Владе
Србије у наредном периоду, јер се на тај начин стварају неопходни предуслови за даљи
развој теретног и путничког саобраћаја, са посебним акцентом на комбиновани –
интермодални транспорт.
5 хектара ће бити остављено за слободне
површине и уређене зелене површине.
"Унапређењем транспортне повезаности
смањујемо трошкове, повећавамо конкурентност Србије и унапређујемо социјалноекономске стандарде", рекао је Фа-

шест великих инвестиционих пројеката.
Интермодални терминал је један од тих
шест пројеката."
„Партнерство Србије и ЕУ видљиво је на
сваком кораку кроз бројне пројекте реализоване средствима ЕУ у различитим де-

ловима Србије и различитим областима.
Ово је корак напред у европском путу
Србије, јер колико су важни кластери поглавља, толико су важна и средства из ЕУ
која на одговоран начин користимо у циљу
даљег развоја Србије, инфраструктуре пословања, које су важне и за компаније из
ЕУ. Управо кроз пројекат изградње интермодалног терминала у Батајници омогућава
се повезивање друмског и железничког
саобраћаја. Додатно, овај пројекат нема
утицај само на транспорт већ и на квалитет
ваздуха, односно квалитет животне средине у Београду, јер доприноси смањењу
емисије штетних гасова због смањења
присуства тешких транспортних возила на
нашим улицама,“ изјавила је министар за
европске интеграције и национални ИПА
координатор Јадранка Јоксимовић.
Интермодални терминал у Батајници,
друмско-железнички чвор, представљаће
транспортни и економски центар Србије
и Југоисточне Европе. Инвестиције у инфраструктуру, олакшавање прекограничног промета роба и услуга и економско
повезивање су предуслов нашег напретка
– написао је након догађаја на свом Twitter
налогу министар грађевине, саобраћаја и
инфраструктуре Томислав Момировић.
М. Попадић
Н. Аврамовић

Развој регионалне транспортне мреже

• Развој савременог комбинованог транспорта повећава учешће железнице и
њену конкурентност на тржишту • Важност пројекта и због заштите животне
средине смањењем емисије штетних гасова
рању изградње интермодалног терминала
у Батајници и истакао да ће тај пројекат
много значити за даљи економски напредак наше земље.
Интермодални терминал у Батајници биће нека врста ширег логистичког центра,
где ће се роба претоварати из камиона у
возове.
"Ово је услов без којег не можемо напред, за повећање обима посла, али и за
повећање цена", рекао је Вучић и објаснио
да је читав пројекат важан и због тога што је
то део програма за бољу заштиту животне
средине, за зеленију Србију.

транспорта, али и смањењу утицаја тешких
теретних возила на животну средину, речено је на постављању камена темељца.
Укупна вредност инвестиције за овај
пројекат износи 15,5 милиона евра, од чега су 13,7 милиона бесповратна средства
Европске уније, док је преосталих 1,8 милиона обезбеђено из буџета Републике Србије. Сама изградња интермодалног терминала требало би да траје две године.
Комплекс интермодалног терминала требало би да заузме око 10 хектара (без приступних саобраћајница). Биће изграђено
укупно три километра саобраћајница и
железничке инфраструктуре. На површини
од близу два хектара изградиће се посебан
плато за складиштење контејнера, а око

"Овде ће радити и знатан број људи
не само директно запослених већ и
оних који ће бити индиректно везани за
овај пројекат. Ово неће бити последњи
интермодални терминал који ће се градити
у Србији, пошто је изузетно важно да наставимо да развијамо саобраћајну и логистичку инфраструктуру", нагласио је
председник.
Терминал, као део будућег логистичког
центра у Београду, треба да повеже све
видове транспорта, што ће допринети
атрактивности и конкурентности Србије
као транзитне земље, смањењу трошкова
www.zeleznicesrbije.com

Зелени коридори за бржи проток робе
Председник Србије Александар Вучић и директор Сталног секретаријата
Транспортне заједнице Матеј Закоњшек разговарали су, 12. јануара, у присуству министра грађевине, саобраћаја и
инфраструктуре Томислава Момировића,
о развоју регионалне транспортне мреже
и саобраћајном повезивању западног Балкана са Европском унијом.
Закоњшек је представио приоритете
рада Транспортне заједнице, чији Стални
секретаријат има седиште у Београду, а
који се односе на повезивање саобраћајне
инфраструктуре у трансевропску мрежу, безбедност саобраћаја, примену
www.zeleznicesrbije.com

европског законодавства и стандарда у
области саобраћаја, која подразумева и
дигитализацију и еколошко унапређење,
бржи проток робе на границама успостављањем заједничке контроле, као и оживљавање железничког и пловног транспорта.
Вучић је замолио Закоњшека да помогне
у успостављању зелених коридора на
границама западног Балкана и Европске
уније, односно уклањању баријера ради бржег протока робе, по угледу на
зелене коридоре који су успостављени
између партнера на западном Балкану у
ванредним околностима пандемије Ко-

вид-19. Он је нагласио да је за Србију важно
да се ова иницијатива примени, пре свега,
на границама са Хрватском и Мађарском,
где су вишечасовна задржавања најдужа.
"У друштву председника Србије Александра Вучића одржали смо врло конструктиван састанак са директором
Сталног секретаријата Транспортне заједнице. Желимо да максимално убрзамо
процедуре на граничним прелазима јер су
за нас неприхватљива задржавања на границама – нарочито са државама чланицама
ЦЕФТА", објаснио је Момировић после
састанка.
Н. Аврамовић
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Министар Момировић обишао градилишта пруге за велике брзине у Земун Пољу и Бешки

Брза пруга Београд – Нови Сад до краја године,
ускоро тендер за набавку брзих возова

Момировић је поручио да нема више
времена за чекање и да пројекте треба још
офанзивније реализовати.
„Приоритет број један јесте да завршимо
ову пругу до краја године. Имали смо доста
проблема, у почетку је и корона кочила,
али мислим да смо успели да превазиђемо
све проблеме. Председник је морао да
се укључи да би „погурао“ неке ствари и
натерао извођаче да поштују уговор. То је
сада све иза нас”, казао је министар.
Министар је казао да ће у оквиру пројекта
бити изграђени и надвожњак код Батајнице
и други надвожњаци, железничке станице
и сва друга железничка инфраструктура.
Радове на друмском надвожњаку у Земун Пољу изводи конзорцијум кинеских
компанија „China Railway International”
и „China Communications Construction
Company”, а у оквиру изградње пруге за
велике брзине између Београд Центра и

мско-пешачког подвожњака у Бешки, које
изводи руска компанија „РЖД Интернешнл“, у оквиру изградње пруге за велике
брзине на деоници Стара Пазова – Нови
Сад.

• Офанзивније реализовати пројекте • Радови
на брзој прузи у Новом Саду готови до марта
• Исплативост пруге не доводи се у питање
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић са сарадницима, 4. јануара 2021. обишао је градилиште друмског надвожњака
у Земун Пољу, у оквиру изградње пруге за
велике брзине Београд – Будимпешта, и
на тај начин започео активности у новој
години да би се на градилишту уверио како
теку радови и упознао са реализацијом
посла на пројекту који је Влада означила
као стратешки најважнији у Србији.
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„Решени су проблеми са страним
извођачима у изградњи брзе пруге од
Београда до Новог Сада и она ће као
приоритетан пројекат бити завршена до
краја године“, изјавио је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић.
Министар је најпре обишао градилиште
друмског надвожњака у Земун Пољу, где
радове изводе кинеске компаније, а затим
и друмско-пешачки подвожњак у Бешки,

проблеме које смо имали заједнички смо
решили са РЖД-ом и мислим да могу да
најавим да ћемо до краја године завршити
ову деоницу од Београда до Новог Сада
пројектовану за брзине до 200 километара
на сат. У овакве пројекте држава није инвестирала у последњих 50 година. Захваљујем се Султанову и РЖД-у, која је једна
од највећих светских компанија", рекао је
министар Момировић.
Министар је најавио и да ће радови на
деоници брзе пруге Београд – Нови Сад

Рано говорити о цени карте

где је извођач радова руска компанија
„РЖД Интернешнл“.
Обраћајући се новинарима на градилишту у Земун Пољу, министар Момировић
је истакао да ће до завршетка изградње
пруге за велике брзине између Београда и
Новог Сада путем тендера бити набављени
и брзи возови који могу да иду 200 километара на сат.
„Врло брзо ћемо потписати и меморандум са нашим кинеским партнерима,
али оно што је нама важно јесте да ти возови буду по европском стандарду и да
одговарају најквалитетнијим возовима који
се возе на европским пругама. То мора да
буде до краја године”, рекао је Момировић.
„Сада се налазимо на деоници Београд –
Стара Пазова, где раде кинески партнери.
Ту је феноменални надвожњак од 295
метара дужине и 18 метара ширине”, рекао
је Момировић и захвалио се извођачима
јер су одржали динамику и нису стали
ниједан дан.
www.zeleznicesrbije.com

Старе Пазове. Надвожњак је дуг 295, широк
око 18 метара и треба да замени постојећи
путни прелаз на овој локацији. Има две
коловозне траке, свака ширине по шест
и по метара, као и са обе стране пешачке
стазе широке по један и по метар.
Након градилишта у Земун Пољу министар је обишао радове на изградњи дру-

www.zeleznicesrbije.com

Мансурбек Султанов, директор огранка „РЖД Интернешнл“ за Србију, упознао је министра и госте са реализацијом
овог пројекта, похваливши сарадњу са
„Инфраструктуром железнице Србије“ као
инвеститором.
"Ово је веома комплексан пројекат и од
највеће је важности за нашу државу. Све

На питање новинара колико ће
коштати карта од Београда до Новог
Сада за вожњу брзим возом и да ли је
рађена нека студија исплативности
тог пројекта, Момировић је рекао да
ће пруга свакако бити исплатива, јер
ће за само два или два и по сата моћи
да се стигне до Будимпеште, као и да ће
због тога бити много више туриста и
инвестиција у нашој земљи.
Министар је казао да је у овом
тренутку још рано говорити о томе
колика ће бити цена карте.
који се изводе на територији Новог Сада
бити готови крајем фебруара или у марту.
"Искористио бих прилику да се захвалим
на стрпљењу и разумевању грађанима
Новог Сада и да им се извиним. Заиста
смо радове који пресецају Темеринску
и Венизелосову ставили као апсолутни
приоритет. Све време притискамо извођаче да их заврше сто пре. Нажалост,
нећемо моћи да их завршимо пре краја
фебруара или почетка марта", рекао је
министар Момировић.
Друмско-пешачки подвожњак који се
гради у Бешкој налази се на укрштању пруге
са постојећом Синђелићевом улицом.
Висине је 4,6 метара. У току су активности
на бетонирању темељне плоче, зидова и
пешачке стазе, а овај објекат би требало да
буде завршен у марту ове године.
Б. Гордић
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Министар Момировић посетио Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“

Морамо да поштујемо мере,
али и омогућимо
запосленима да раде
Министар грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Томислав Момировић
са сарадницима посетио је 17. децембра
Завод за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“, где су га дочекали
в.д. генералног директора „Железница
Србије“ Горан Аџић и директор Завода
примаријус др Владо Батножић.
„Сматрао сам да је моја обавеза као министра да дођем да се захвалим Вама и Вашим
радницима и железничком медицинском

систему који је све време, од почетка
кризе, на првој линији фронта у борби
против корона вируса. Данас када су две
трећине запослених медицинских радника
ове установе врло активно ангажоване у
београдској „Арени“, новој ковид болници
у Батајници и у другим болницама у којима
се лече оболели од Ковида, допринос који
као здравствена установа дајете како бисте
зауставили ову опаку заразну болест која је
обухватила цео свет и целу Европу заиста је
неизмеран“, рекао је министар Томислав
Момировић.
„Као Министарство ми смо ту да дамо
максималну подршку, како бисмо заједнички прошли кроз овај тежак период.
Овакав притисак какав медицински радници трпе није виђен у историји. Они
су на првој линији фронта. Ово је заиста
рат за цело друштво, за човечанство и
опстанак наших вредности и ми као Влада,
са једне стране, морамо да обезбедимо
максимално поштовање мера, а ако оне
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не буду дале резултате, да их додатно пооштримо, а с друге стране да омогућимо
људима, да и у овим околностима, живе,
раде и стварају неку економску вредност.
То су чињенице које се ми трудимо да
избалансирамо у најтежим околностима
за Европу у последњих 70 година, изјавио
је министар грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Томислав Момировић.
У име Министарства и Владе Републике
Србије министар Момировић је изразио

велику захвалност свим запосленима у
Заводу:
„Ове околности у много чему подсећају
на ратне околности, где главну улогу имају

лекари и здравствени радници, и они заиста
воде једну велику битку за здравље грађана
и опстанак друштва. Нисам сигуран да су
сви свесни кроз шта пролази медицинско
особље али њихова жртва, рад и труд ће се
сигурно памтити у наредним деценијама и
вековима, као што ми памтимо наше хероје
из претходних векова.“
Момировић је истакао да Министарство
и Влада Републике Србије, и уопште цео
државни апарат на челу са председником
Републике јасно ставља здравствене раднике и медицинско особље у фокус и да ће
бити ту да дају сваки вид подршке.
„Ово је битка коју здравствени радници воде у име народа ове земље и
ми можемо да им помогнемо једино
тако што ћемо бити одговорни и што
ћемо ову Владу и државу водити храбро
и одговорно и трудити се да цело
друштво прати мере које ће омогућити
да се смањи притисак на здравствене
установе. Бићемо ту за вас, нећемо вас
напуштати. Фокусирајте се на грађане
којима пружате услугу, али се трудите да
заштитите и себе, закључио је министар.

www.zeleznicesrbije.com

Због епидемије короне и смањења комерцијално уговорених послова, Завод
тренутно није у могућности да финансира
из сопствених средстава плате једног дела
запослених. Министарство ће због великог
ангажовања запослених у борби против
короне финансијски да помогне и омогући
редовну исплату зарада запослених - рекао
је Момировић.
Директор Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“
прим. др Владо Батножић је истакао да је
пријатно изненађен министровом посетом
и нагласио је да је ово први пут у историји
Завода да је министар одмах по постављењу
обишао ову здравствену установу.
„Радници Завода су изузетно изненађени
и задовољни вашом посетом нашој установи. Ви знате да Завод постоји 135. година, што нас чини вршњацима великих компанија као што су „Бош“, „Мерцедес“ и
„Кока-Кола“, и као наша железница, која је
две године старија од нас, ми се трудимо да
опстанемо и да радимо што боље, истакао
је Батножић.
Први човек Завода је упознао министра
са капацитетима Завода, и том приликом
је истакао да захваљујући великом раду
и одличној сарадњи са Министарством
здравља Републике Србије, ова установа
располаже савременом дијагностичком
опремом и по томе је надалеко позната.

направљени су озбиљни помаци, јер када
је 2012. године изабран нови менаџмент
у овој установи се лечило око 80 хиљада
пацијената, а данас Завод може да се похва-

„Завод има амбуланте у 16 градова Србије, а веће организационе јединице су у
Београду, Нишу и Новом Саду. У оквиру
Завода и његових организационих јединица ради 220 лекара, а од тог броја
чак 120 чине лекари специјалисти. Завод у
данашње време представља једну озбиљну
здравствену установу чији је превасходни
задатак да лечи раднике железнице,
али улаже доста напора да понуди своје
услуге и обичним грађанима. У том смислу

ли да је тај број порастао на чак 125 хиљада
пацијената, што је директна последица
доброг рада лекара. Искрено се надам да
ће се тај позитивни тренд наставити и у
будућности, истакао је директор Завода.
Батножић је подсетио министра да је
Завод одлуком министра здравља од првог
дана стављен у прве редове борбе против
корона вируса, прво на Београдском
сајму, а касније и у Штарк арени и другим
локацијама по Србији.

www.zeleznicesrbije.com

Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ од самог почетка активно учествује у сузбијању
епидемије. У првој привременој ковид
болници на Београдском сајму, од 29.
марта, било је ангажовано 199 запослених Завода – доктора, медицинских
сестара и техничара. На збрињавању
заражених од Ковида 19 у „Штарк“
арени радило је 58 запослених из ове
железничке медицинске установе, а
тренутно је тамо свакодневно 68 запослених.
Осим у Београду, медицинско особље
Завода ради и у привременим болницама
на Новосадском сајму и у нишком „Чаиру“. Свакога дана од 7 часова ујутру
до 22 сата раде три изолационе ковид
амбуланте у Београду, Новом Саду и
Нишу.
По речима примаријуса др Љубомира Игњатовића, начелника специјалистичких
служби Завода, ако се посматра само епидемиолошка ситуација у Београду, у односу
на претходна два таласа, сада је већи број средње тешких и тешких облика болести.
„Сајам је био више карантин – изолација, док су сада „Штарк“ арена, Новосадски
сајам и „Чаир“ праве болнице, закључио је прим. др Љубомир Игњатовић.
Средином децембра, у време најжешћег удара вируса корона, у Београду је дневно, у просеку, у амбуланти Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ прегледано око 140 пацијената, а у амбулантама у Новом Саду и
Нишу око 80.
„Ово је наше време, време здравствених
радника и ми се морамо наћи на свом
задатку. Наши запослени чине окосницу
здравственог кадра у тим Ковид болницама
пре свега захваљујући искусном лекарском
кадру. На дневном нивоу 70 здравствених
радника из Завода је свакодневно у Штарк
арени а од марта до сада смо имали преко
200 заражених здравствених радника
у Заводу. Посебно бих похвалио рад запослених у Заводу током епидемије јер
су показали изузетну мотивисаност и пожртвованост у жељи да помогну оболелима,
објаснио је Батножић.
Горан Аџић, в.д. генералног директора
„Железнице Србије“ ад захвалио се
министру Томиславу Момировићу што
је посетио Завод и показао разумевање
и жељу да помогне овој здравственој
установи.
„У име „Железнице Србије“ као оснивача
Завода за здравствену заштиту „Железнице
Србије“ желим да вам се захвалим што сте
данас овде. Мислим да Ваша подршка,
уз подршку „Железнице Србије“ ад,
нашим херојима много значи. Ми као
железница трудићемо се у наредном
периоду да омогућимо Заводу нормално
функционисање, истакао је Горан Аџић,
и пожелео свима здравље, изразивши
искрену наду да ће се заједничким снагама
изаћи из ове ситуације која је задесила целу
земљу.
Б. Гордић
Н. Аврамовић
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Радови у железничкој станици Београд Центар

Прокоп готов за око три године

• Највидљивији резултати у будућности биће у развоју железничке инфраструктуре и железничког саобраћаја • После толико деценија коначно на
прагу ренесансе железничког саобраћаја
Министар грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Томислав Момировић са
сарадницима обишао је 5. децембра радове
на изградњи железничке станице Београд
Центар у Прокопу и најавио да ће станица
бити потпуно завршена за око три године.
Он је поручио да ће брза пруга на деоници
Београд – Нови Сад бити завршена до краја
2021. године, како су страни партнери који
изводе радове и обећали председнику
Србије Александру Вучићу, упозоривши их
да више никада неће радити у Србији ако
не буду испоштовали рок који су дали.
Министар Момировић присуствовао је
и презентацији пројекта изградње нове
зграде железничке станице и пратећих
комерцијалних садржаја у Прокопу.
„Железничка станица у Прокопу, после
четрдесет и више година пројектовања,
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улази у завршну фазу. Успех у изградњи
путева можда је највидљивији резултат

политике коју предводи председник
Александар Вучић, али ће у будућности
највидљивији бити развој железничке
инфраструктуре и железничког саобраћаја. Много се новца инвестира у железничку инфраструктуру и испред нас
је период који ће обележити ренесанса
железничког саобраћаја. Врло брзо ћемо одавде до Новог Сада ићи возом за
само 40 минута“, рекао је Момировић,
и поручио да ће све то допринети да
људи поново масовно путују возовима и
другачије доживе железницу, након што
је овај саобраћајни систем у Србији био
потпуно девастиран.
Министар је најавио да ће радови у Београд Центру који су у току бити завршени
у августу наредне године, а да је њихова
вредност око 11 милиона евра, да брзо
улазимо у преговоре са Светском банком и
www.zeleznicesrbije.com

да ће та друга фаза радова, која се односи
на железничку инфраструктуру, коштати
између 25 и 30 милиона евра.
„Након тога по моделу јавно-приватног
партнерства приватни инвеститор урадиће
одговарајућу железничку инфраструктуру,
односно железничку зграду за пријем путника, а за узврат ће добити простор који
ће сами моћи да комерцијализују за своје
потребе. На тај начин Буџет и грађани неће
издвојити ни динар за ову инвестицију,
а добиће квалитетну ширу железничку
инфраструктуру“, рекао је министар Момировић.
„Радови су толико велики, да тешко да
могу да се заврше брже. Изводе се максимално квалитетно, са јако добром динамиком. Оквирни рок је око три године
да железничка станица Београд Центар
буде завршена и комплетно у функцији“,
поручио је министар Момировић и на-

гласио да је циљ да се српске железнице
што пре модернизују и интегришу у
европске железничке коридоре.
Говорећи о завршетку радова на изградњи железничке станице Београд Центар
и вредности читавог пројекта, министар је
подсетио да је одлука о њеној изградњи
донета још 1974. године, а да су радови почели у децембру 1976. године.
„Кашњење у реализацији овог пројекта
је невероватно, то више нису ни године,
ни политичке структуре, то су епохе. И
немогуће је израчунати колико до сада
кошта нешто што се гради 45 година“, рекао је министар.
У обраћању медијима, Момировић је
истакао и да се читав пројекат железничке
станице Београд Центар реализује са домаћим партнерима, да су ангажовани домаћи извођачи, инжењери и радници и
да је циљ у овом инвестиционом циклусу
да се подигне оператива и да се наше компаније оспособе да буду конкурентне на
иностраном тржишту.
www.zeleznicesrbije.com

Извршни директор „Инфраструктуре
железнице Србије“ Милан Максимовић
и представници компаније „Елита коп“ ко-

ја изводи радове у Прокопу упознали су
министра са активностима на градилишту
које су тренутно у току. Подсетимо, „Инфра-

структура железнице Србије“ започела је
радове 11. маја у станици Београд Центар
на изградњи конструкције, тј. бетонске
плоче на коти 105, која ће се налазити
изнад будућег првог и другог станичног
колосека у Прокопу. Оба колосека биће
дужине по 500 метара, а њихова изградња
започеће када плоча буде завршена, у
августу 2021. године.
Милутин Милошевић, тадашњи директор „Београдчвора“, упознао је министра са историјатом развоја београдског
железничког чвора и станице Београд Центар, са актуелним пројектима који обухватају изградњу железничке станице и
комерцијалних садржаја у Прокопу, као и
неопходне саобраћајнице.
Приликом обиласка железничке станице Београд Центар, министар се упознао и са основним карактеристикама
електромоторних „Штадлерових“ возова,
који из Прокопа саобраћају до већег броја
градова у Србији.
Б. Гордић
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да стратешке пројекте успешно реализујемо, пре свега мислим на пругу
Београд – Нови Сад, а онда у наредном
периоду и на пругу Београд – Бар, поручио је министар.

садашњост и погледали смо у то како ће
изгледати заједничка будућност, рекао је
први заменик генералног директора Руских железница Сергеј Павлов.

Образовање особља за будућност
Амбасадор Руске Федерације у Србији
Александар Боцан-Харченко рекао је
да му је велика част да учествује у једном
од највећих пројеката Руских железница у
Србији.

Он је нагласио да ће Руске железнице све
оно што имају најбоље донети у Србију, а у
новом Диспечерском центру који се гради,
примењиваће се најновије и најнапредније
технологије. Павлов је додао да је добро
што је нови центар отворен у згради српских железница, јер ће особље моћи да се
образује за оно што их у будућности чека.
- Све ово не би било могуће, да осим
одличне сарадње и заједничког труда,
нема и подршке Владе Србије, поручио је
Павлов.

У Галерији Железничког музеја

Oтворен Информационо-образовни
центар руских железница у Србији
Информационо-образовни центар Руских железница у Србији свечано је отворен
у присуству министра грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Томислава Момировића, 10. новембра 2020. године у Београду.
Центар су отворили генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“ Небојша Шурлан и први заменик генералног директора Руских железница
Сергеј Павлов, а свечаности су присуствовали и амбасадор Руске Федерације
у Србији Александар Боцан-Харченко,
директор огранка „РЖД Интернешнл“
у Србији Мансурбек Султанов и руководилац Научно-образовног института
за аутоматизацију и телекомуникације
NIIAS Андреј Павлоски. Отварању Центра
присуствовали су и Горан Аџић, в. д. генералног директора "Железница Србије" ад,
Југослав Јовић, в. д. генералног директора
друштва "Србија Воз", Душан Гарибовић, в.
д. генералног директора друштва "Србија
Карго", као и в. д. директора Дирекције за
железнице Лазар Мосуровић и Милутин Игњатовић, генерални директор Саобраћајног института ЦИП.
- Присуствовали смо путовању у будућност, када говоримо о железници. То
су наше визије, како видимо железницу
у наредном периоду, рекао је министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић, након пре-
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зентације у новоотвореном Информационо-образовном центру.

Министар Момировић је рекао да
је велико задовољство сарађивати са
руским пријатељима компаније „РЖД
Интернешнл“ и да смо у прошлости
завршили неке озбиљне пројекте, а да нас
тек чекају велики изазови.
- РЖД је стратешка компанија, можда
и највећа железничка компанија на све-

ту и ја сам уверен да ћемо у будућности имати јако добру сарадњу. Није

Модеран центар за већу
безбедност

- Пројекат Руских железница је свеобухватан и дугорочан. Не ради се само
о изградњи брзе железничке пруге и
неопходне инфраструктуре, већ и о припреми и оспособљавању особља за дужи
период наше сарадње, развој програма
Руских железница и пројеката у Србији.
Поред тога, желим да захвалим Србији,
односно председнику Републике и Владе
Србије, јер смо увек уживали најбољу
подршку. Радили смо до сада, а радићемо
и у наредним месецима и годинама
на најбољи начин, на основу потпуног
узајамног поверења, поручио је руски
амбасадор.
- Данас смо заједно кренули на пут,
пошли смо из прошлости, пролазимо кроз

тајна да је политика Владе Србије и
председника Републике кренула у смеру ревитализације железничке инфраструктуре и саобраћаја. Ово што смо
данас видели за нас је будућност, али
ће за пар година бити реалност, коју
смо делимично већ реализовали. Ово
је нешто што нас све додатно обавезује
www.zeleznicesrbije.com
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Диспечерски центар биће модеран
центар са системима за управљање и
контролу железничког саобраћаја. Омогућиће 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. Јединствени диспечерски центар обухватиће све пруге којима тренутно
управља „Инфраструктура железнице
Србије“, као и будућу пругу за велике
брзине између Београда и Суботице.
Предвиђена средства за овај пројекат
износе 120 милиона евра, од чега је за
пројектовање издвојено 9,48 милиона
евра. Финансирање је обезбеђено из
новог руског кредита за модернизацију
српских железница вредног 230 милиона
евра, укључујући и учешће из буџета
Републике Србије.

Директор огранка „РЖД Интернешнл" у
Србији Мансурбек Султанов, поздравио
је госте и упознао их са свим досадашњим
пројектима које је ова руска компанија
реализовала на модернизацији железничке инфраструктуре у Србији, као и са пројектима чија је реализација у току или је
планирана.

Нови технолошки ниво управљања
Информационо-образовни центар Руских железница отворили су компанија
„РЖД Интернешнл“ и руски Научнообразовни институт за аутоматизацију
и телекомуникације у пословној згради
српских железница у Београду, у просторијама Железничког музеја. Андреј Павлоски, руководилац овог института упознао
је госте са опремом и технологијама које ће
бити примењене у будућем Јединственом
диспечерском центру.
Информационо-образовни центар приказује опрему и савремене технологије
које ће Руске железнице користити приликом изградње ЈДЦ-а за управљање саобраћајем возова у Србији. Јединствени
диспечерски центар налазиће се у железничкој станици Београд Ранжирна у Макишу, а омогућиће нови технолошки ниво
управљања и планирања путничког и теретног железничког саобраћаја у Србији.
Љиљана Богдановић
Весна Гојић Вучићевић
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Унутрашњи путнички саобраћај
Новим редом вожње у саобраћај се уводи, као нова понуда, викенд-воз из станице
Београд Центар за Ужице у 5 сати и 52
минута, као и из Ужица за Београд Центар у
12 сати и 55 минута.
У унутрашњем путничком саобраћају планирано је 11 даљинских и 182 локална воза
за превоз путника. По новом реду вожње
у унутрашњем саобраћају број путничких
возова мањи је за осам на релацијама где се
у наредних годину дана планирају радови:
Нови Сад – Суботица, Ниш– Димитровград
и Ниш – Брестовац.
Након завршетка реконструкције пруге
Јајинци – Мала Крсна постоји могућност
увођења у саобраћај путничких возова
између Београд Центра и Пожаревца, а
такође су планирани и путнички возови
између Ниша и Зајечара када буде завршена
реконструкција ове пруге.

Вредни у ноћи преласка на нови ред вожње - Станица Панчево главна

Фото: Младен Жарковић

зничком саобраћају по новом реду вожње
планирано је још 278 факултативних, а
унутрашњем још 910 факултативних возова,
који ће у наредних годину дана саобраћати
по потреби.

Нови ред вожње на српским пругама ступио на снагу 13. децембра

Успешан прелазак на
нови ред вожње
Од недеље, 13. децембра 2020, примењује
се нови ред вожње у путничком и робном
саобраћају на српским пругама, као и свуда
у Европи.
Српским пругама до 11. децембра наредне године саобраћаће свакодневно 322
путничка воза: 22 у међународном саобра-

Међународни путнички саобраћај
У међународном саобраћају планирано је
да свакодневно саобраћа 14 међународних
и 8 пограничних возова. Будући да због
пандемије корона вируса ови возови тренутно не саобраћају, по новом реду вожње
Дежурне колеге у прелазној ноћи у станици Топчидер
Директор Сектора за саобраћајне и
комерцијалне послове Марко Ђукић из Србија
Воза додељује сат Владану Спасојевићу

Саобраћајно особље у Станици Нови Сад са шефом Секције Веселином Симовићем

ћају, 193 у унутрашњем и 107 возова градске
железнице „БГ Воз“. У теретном саобраћају
планиран је 191 редован воз и 1.188 факултативних возова у унутрашњем и међународном саобраћају.
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кренуће само ноћни међународни воз за
Црну Гору, који полази из Топчидера у 21. сат
и 10 минута, а из Бара у 19 часова.
Међународни воз који је по досадашњем
реду вожње саобраћао између Новог Сада

и Будимпеште, због планираних радова на
изградњи пруге за велике брзине између
Новог Сада и Суботице, по новом реду вожње саобраћаће на релацији Суботица –
Будимпешта Келети – Суботица. Поред тога,
по новом реду вожње уведен је још један
пар возова између Суботице и Будимпеште.
Возови из Суботице за Будимпешту полазиће у 08.02 и у 14.02 сати, а у станици
Келебија предвиђено је преседање путника.
Због планираних радова на нишкој прузи,
по новом реду вожње неће бити возова
између Топчидера и Софије, односно Топчидера и Солуна.
Из Димитровграда за Софију свакодневно
ће саобраћати два пара возова у 11.40 и у
15.15 сати, што је један пар возова више у
односу на досадашњи ред вожње.
www.zeleznicesrbije.com

у току или су планирани, али и на основу смерница добијених од јединог превозника у путничком саобраћају „Србија
Воза“, као и од дванаест оператера у робном железничком транспорту („Србија
Карго“ као државни оператер и једанаест
приватних оператера).
Пројекат реконструкције и модернизација пруга у Србији започет пре неколико година и у 2021. ће бити један од
најважнијих у држави, а железница једно од
највећих градилишта у земљи. Наставиће
се изградња пруге за велике брзине између
Београда и Новог Сада, као и модернизација пруге на Коридору 10 између Јајинаца и Мале Крсне, али и радови на реконструкцији регионалних пруга Кумане
– Банатско Милошево (на прузи Зрењанин–
Кикинда), Матејевац–Књажевац (на прузи
Ниш–Зајечар), Свилајнац–Деспотовац (на
прузи Марковац–Ресавица) и Кикинда –
МСК Кикинда. Приликом израде новог реда
вожње водило се рачуна и о почетку радова

На осталим пругама у унутрашњем путничком саобраћају возови су планирани
као и у досадашњем реду вожње.

Београдска градска железница
Број полазака „БГ Возова“ из система
београдске градске железнице по новом
реду вожње повећан је за седам, тако да
свакодневно саобраћа 107 возова из овог
система. По новом реду вожње ови возови
саобраћају до Овче, Батајнице, Младеновца
и Лазаревца.

Теретни саобраћај
Када је реч о теретном железничком
саобраћају, један државни и једанаест
приватних превозника на српским пругама
по новом реду вожње имају у међународном
транспорту укупно редовних 130 возова,
а у унутрашњем још 61 редован воз. Поред тога, у међународном теретном желеwww.zeleznicesrbije.com

Организација путничког и теретног саобраћаја на српским пругама у наредних
годину дана припремљена је у складу
са инфраструктурним радовима који су

на изградњи деонице брзе пруге Нови Сад
– Суботица, као и на модернизацији пруга
Ниш – Димитровград и Ниш–Брестовац.
Б. Гордић
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„Железнице Србије“ акционарско друштво

Оптимизација броја запослених у 2020. години
У „Железницама Србије“ ад и у 2020. години спроведена је рационализација броја
запослених, као и у претходним пословним
годинама. У 2020. години смањен је број
запослених за 15 и они су проглашени вишком услед технолошких, економских и
организационих промена и отказан им је
уговор о раду због престанка потребе за
њиховим радом.
Оптимизација броја запослених спроводи
се природним одливом и утврђивањем вишка запослених у складу са Законом о раду због престанка потребе за обављањем
одређеног посла или смањења обима посла услед технолошких, организационих и
економских промена.
Закључно са 31. децембром 2020. године, „Железнице Србије“ ад су имале
107 запослених (за четворо запослених
мирује радни однос). Од укупног броја,
четворо је запослено на одређено време, док су остали у радном односу на
неодређено време.
Имајући у виду структуру запослених
према годинама старости, у „Железницама Србије“ 50 процената запослених је старије од 50 година, а просечна старост је 49 година. Од укупног
броја запослених 60,35 одсто чине жене.
Кад је реч о дужини стажа осигурања,
39,46 процената запослених има преко
25 година стажа, a 17,25 одсто од 20
до 25 година стажа. Према подацима о
квалификацијама, 60,2 процената има
високо образовање.
Висина отпремнине за случај отказа уговора о раду због технолошких, економских
или организационих промена у 2020 години

Горан Аџић, в.д. генералног директора
„Железница Србије“ и директор Завода за
здравствену заштиту радника „Железнице
Србије“ ад прим. др Владо Батножић потписали су 9. новембра, са представницима репрезентативних синдиката ове здравствене установе нови Колективни уговор
за Завод чиме су запослени ове установе
утврђена је анексом уговора о раду, у складу
са Законом о раду. Ова категорија обухвата
запослене који испуњавају један од услова
за пензију и запослене који не испуњавају
услов за пензију.
У 2020. години пакети отпремнина били
су исти као и у претходним годинама, па
је тако основица за утврђивање висине
отпремнине просечна месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца
која претходе месецу у којем се исплаћује
отпремнина.
Када је реч о запосленима који су
до краја 2020. године стекли право на
старосну пензију, пакет отпремнине за
ову категорију износио је пет основица,
с тим да тако исплаћена отпремнина не
може бити нижа од отпремнине утврђене
Законом о раду.
Запослени који не испуњавају услов за
пензију могли су да се одлуче за један од два

понуђена пакета, у зависности од тога шта је
повољније за њих. Један пакет подразумева
да запослени добије отпремнину у висини
збира трећине зараде запосленог за сваку
навршену годину у радном односу код
послодавца код кога остварује отпремнину,
увећану за 50 одсто.
Другим пакетом предвиђено је да запослени добије отпремнину у висини од 240
евра за сваку навршену годину рада у
радном односу код послодавца код кога
остварује право на отпремнину у динарској
противвредности према средњем курсу
НБС, на дан доношења Програма решавања,
која не може бити нижа од висине отпремнине утврђене Законом о раду.
За утврђивање отпремнине рачуна се и
време проведено у радном односу код послодавца претходника, у случају статусне
промене и промене послодавца.
В. Гојић Вучићевић

Конституисан одбор директора у новом саставу

16

Јануар 2021.

Потписан нови
Колективни уговор

• Прва компанија из железничког
сектора која је добила нови Колективни уговор

„Инфраструктура железнице Србије“

На седници Одбора директора, која је
одржана 22. децембра 2020. године, конституисан је Одбор директора „Инфра-

Завод за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“

структуре железнице Србије“, у следећем
саставу:
1. Др Небојша Шурлан, в.д. генералног
директора – председник Одбора директора;
2. Милутин Милошевић, дипл. инж.
саобр., извршни директор за управљање
јавном железничком инфраструктуром –
члан Одбора директора;
3. Иван Богавац, дипл. правник, извршни директор за развој, инвестиције и

Пре потписивања уговора в.д. генералног директора „Железница Србије“
ад Горан Аџић захвалио се запосленима
Завода на великом труду и посвећеном
раду на збрињавању пацијената у привременој Ковид болници у београдској
Арени, и изразио је наду да ће медицинари Завода и из ове „битке“ што пре
изаћи као победници.
- Желим вам да што пре „затворите
Арену“ рекао је он, и додао да је велика
част за српске железнице што је баш
Завод добио тако важан и одговоран
задатак, а то је спасавање људских
живота.

Компанија „Србија Карго“ запослила нове раднике

„Подмлађена“ извршна служба
Железничка компанија за превоз робе
„Србија Карго“ крајем 2020. године примила
је у стални радни однос још седам нових
радника, који су почели да раде од 30. децембра. У Сектору за вучу возова и ТКП
примљена су двојица машиновођа за рад

заједничке послове – члан Одбора директора.
Конституисању
Одбора
директора
„Инфраструктуре железнице Србије“ у
новом саставу, истога дана, претходио
је избор Милутина Милошевића за
извршног директора за управљање јавном
железничком инфраструктуром и Ивана
Богавца за извршног директора за развој,
инвестиције и заједничке послове.
Б. Гордић
www.zeleznicesrbije.com

постали прва компанија из система српских железница која је добила нови Колективни уговор.
– Потписивањем овог уговора запослени
Завода постали су прва компанија из железничког сектора која је добила нови
Колективни уговор усклађен са новим
Посебним колективним уговором за здравствене установе – рекао је вршилац дужности генералног директора Горан Аџић.
Он се захвалио представницима синдиката
и пословодству Завода за здравствену заштиту на челу са директором Батножићем
на кооперативности при доношењу овог
важног документа.
Директор Завода за здравствену заштиту
радника „Железнице Србије“ прим др. Владо
Батножић је исказао велико задовољство
потписивањем новог Колективног уговора
и навео да је ово први пут да Завод потписује самостално Колективни уговор за
запослене.

www.zeleznicesrbije.com

у Зајечару и Пожаревцу, као и двојица прегледача кола, који ће посао обављати у
Зајечару и Београду. Двоје возовођа запослено је у Сектору за саобраћај и транспорт,
са местом рада у Панчеву и Руми и један
маневриста, са радом у Панчеву.

У име репрезентативних синдиката
нови појединачни Колективни уговор су
потписали представници Уједињеног синдиката Србије Завода за здравствену
заштиту радника „Железнице Србије“ и
Синдикалне организације Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“, Владица Радисављевић и Биљана
Апостоловић.
Подсетимо, почетком 2020. године ступио је на снагу нов посебни Колективни
уговор за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе. У складу са тим, Завод за здравствену заштиту радника „Железнице
Србије“, заједно са својим синдикатима
и оснивачем „Железницама Србије“ ад
закључио је нови појединачни колективни
уговор Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“.
Н. Аврамовић
Подсетимо, крајем октобра и почетком
децембра компанија „Србија Карго“ примила
је 20 младих радника у стални радни однос,
чиме се „подмладила“ са укупно 27 радника.
Сви новозапослени, након приправничког
стажа у трајању од шест месеци, полагаће
теоријске и практичне стручне испите, након чега ће моћи самостално да обављају
послове маневристе, возовође, прегледача
кола и машиновође. Међу новозапосленима
су и три даме, које ће обављати послове возовође, што разбија предрасуде о искључиво мушким пословима на железници.
Како истичу у компанији „Србија Карго“,
пријем нових запослених свих нивоа квалификација наставиће се и у овој години.
Нарочита пажња биће посвећена пријему
млађих извршилаца, који би требало да
донесу нову снагу, енергичност и креативност. Запошљавањем младих и стручно
оспособљених радника „Србија Карго“, уз
подршку Министарства, грађевинарства
и инфраструктуре, пружа шансу младим
људима да остану у земљи и да кроз рад
стичу и примењују најсавременија знања.
			Љ. Богдановић
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На деоници Београд Центар – Стара Пазова

Завршена реконструкција левог колосека
пруге Земун–Батајница
Реконструкција левог колосека пруге
Земун–Батајница, у оквиру пројекта изградње пруге за велике брзине, на деоници
Београд Центар – Стара Пазова, завршена је
25. новембра 2020. године.
Реконструисани леви колосек пруге Земун – Батајница дуг је око 10,6 километара.
Истовремено са пуштањем у саобраћај реконструисаног левог колосека на деоници
Земун – Батајница, обустављен је железнички саобраћај на десном колосеку ове пруге, ради извођења радова на његовој реконструкцији. Возови новим левим колосеком
између Земуна и Батајнице због даљих радова на десном колосеку ове пруге саобраћају брзином до 50 километара на сат.
Извођач радова на изградњи пруге за
велике брзине између Београд Центра и
Старе Пазове, укључујући и деоницу Земун
– Батајница, је кинески конзорцијум „China
Railway International” и „China Communications Construction Company“.
У оквиру радова на реконструкцији
деонице пруге Земун – Батајница, поред
осталог, у железничкој станици Земун реконструисана су три станична колосека
(шести, седми и осми) и изграђена два перона (трећи и четврти) са надстрешницама,
у дужини од по 400 метара, који су повезани
новоизграђеним централним пешачким
потходником.

У станици Земунско Поље реконструисана су прва два станична колосека, а изграђена су и два перона од по 110 метара, а дуж
читаве трасе уграђен је и већи број скретница на бетонским праговима са еластичним колосечним прибором.
Претходно је у оквиру радова на изградњи пруге за велике брзине Београд
– Будимпешта, на деоници Београд Центар – Земун 21. октобра, завршена реконструкција левог колосека у дужини од око
6,9 км и успостављен саобраћај возова на
левом колосеку нове пруге, након чега су
почели радови на реконструкцији десног
колосека између Београд Центра и Земуна.
Модернизација пруге Београд Центар –
Стара Пазова, дуге 34 и по километра, део је
пројекта изградње пруге за велике брзине
до 200 километара на сат, између Београда
и Будимпеште.
Вредност уговора на изградњи брзе пруге
између Београд Центра и Старе Пазове је
350,1 милиона долара, а финансирање је
обезбеђено из кредита кинеске „Ексим банке“.
На градилишту пруге за велике брзине
између Београд Центра и Старе Пазове у
току су радови на већем броју локација на
овој деоници.
Поред реконструкције два постојећа колосека између Београда и Старе Пазове,

На железничком Коридору 10

Аутоматизован путни прелаз
„Ђорђево“ код Лесковца

18

Јануар 2021.

између Батајнице и Старе Пазове биће
изграђена још два нова колосека.
Предвиђена је реконструкција железничких станица: Нови Београд, Земун, Земунско Поље, Батајница, Стара Пазова и Но-ва
Пазова. Нове станичне зграде биће изграђене у Земуну и Батајници, стајалиште
Тошин бунар биће измештено, а биће
изграђена и нова стајалишта Алтина и Камендин.
На овој деоници брзе пруге биће изграђена и три надвожњака (Земунско Поље,
Нова Пазова, Стара Пазова), један подвожњак (Камендин), денивелисана пруга у Батајници, и потходници у станицама Тошин
бунар, Алтина, Земунско Поље, Камендин,
Батајница и Нова Пазова.
Н. Станисављевић

„Инфраструктура железнице Србије“ завршила
је аутоматизацију и поставила рампе на путном
прелазу „Ђорђево“, на отвореној прузи између
Ђорђева и Грделице, на деоници железничког
Коридора 10 између Ниша и Прешева.
Након изведених радова, подигнут је ниво
осигурања на овом путном прелазу, чиме је безбедност саобраћаја на укрштању једноколосечне
електрифициране магистралне пруге и пута
знатно унапређена.
Путни прелаз „Ђорђево“ опремљен је аутоматским уређајем изведеним у електронској технологији са даљинском контролом, са два светлосна
путопрелазна сигнала са јакозвучним звонима и
два полубраника који затварају обе коловозне
тра-ке са обе стране друмске саобраћајнице.
У оквиру изведених радова уграђене су и друмска вертикална и хоризонтална сигнализација
како би путни прелаз био што уочљивији и
подигао будност свих учесника у друмском
саобраћају.
Н. Станисављевић
www.zeleznicesrbije.com

Две нове маневарке за ефикаснији теретни
железнички саобраћај

“Инфраструктура железнице Србије“ набавила је две нове дизел електричне маневарке од чешке компаније „ЦЗ Локо“ и оне
су однедавно укључене у редован саобраћај на српским пругама, након што су обављени сви потребни тестови и добијене
неопходне дозволе. Чешки стручњаци
обавили су и обуку радника за одржавање
маневарки.
Нове локомотиве намењене су за маневарски рад и вучу теретних возова брзином
до 60 километара на сат. Захваљујући новим локомотивама, „Инфраструктура железнице Србије“ ће много брже и боље
моћи да теретним возовима организује
транспорт материјала и опреме потребне
за реконструкцију железничке инфрастру-

ктуре, као и да квалитетније и ефикасније
организује теретни железнички саобраћај
на својим пругама, бржим формирањем
возова и краћим задржавањем вагона на
колосецима.
То ће у складу са потребама допринети
и знатно квалитетнијем пријему и отпреми
железничких композиција, пре свега у ранжирним станицама, као и у станицама
са великим обимом рада. На тај начин,
„Инфраструктура железнице Србије“ je у
могућности и да оператерима у робном
саобраћају пружи услугу на знатно вишем
нивоу него дo сада. Нове маневарке
одговарају свим међународним и домаћим
стандардима, а уграђена опрема и делови
су од реномираних светских произвођача.

Завршена реконструкција регионалне пруге Суботица–Сента

Успостављен редован саобраћај
путничких возова
Регионалном пругом Суботица–Сента од
20. новембра поново саобраћају путнички
возови.
Брзина возова између ова два града
повећана је на 80 километара на сат у
путничком и на 60 км/сат у теретном
железничком саобраћају са само 10–20
километара на сат колико је била пре
реконструкције. Носивост пруге повећана
је са 16 на 22,5 тона по осовини, чиме су се
стекли услови за повећање пропусне моћи
пруге.
Будући да ће ова пруга представљати
један од алтернативних транспортних
праваца док се буде градила пруга за велике
брзине између Новог Сада и Суботице,
њена реконструкција била је изузетно
битна, али и неопходна јер је последњи пут
www.zeleznicesrbije.com

ремонтована пре сто година, а саграђена је
давне 1889. године.
Модернизацију једноколосечне, неелектрифициране пруге Суботица–Сента, дужине 38,5 километара, започела је „Инфра-

Нове маневарке лоциране су у железничким чворовима Београд и Ниш, и већ су се
показале као изузетно корисне у обављању
редовних задатака „Инфраструктуре железнице Србије“. Тако су, примера ради,
до Димитровграда учествовале у превозу
скретница за пругу, за завршетак радова
у железничкој станици Оџаци превозиле
су прагове и туцаник, биле су ангажоване
за превоз туцаника за ремонт регионалне
пруге Ниш–Зајечар, а у железничком чвору
Краљево вукле су помоћни воз.
Вредност две нове маневраске локомотиве износи 2,1 милион евра, а процена
је да могу да буду у саобраћају и до тридесет
година.
Н. Станисављевић
структура железнице Србије“ у априлу
прошле године. Вредност целокупног посла
износила је 15,36 милиона евра, а радове
је изводила новосадска фирма „ЗГОП“. У
оквиру изведених радова замењене су
шине, прагови и туцаник на овој деоници,
а уређена је и железничка станица Ором.
Иако су се радови изводили током пандемије вируса Ковид 19, реконструкција
пруге Сента–Суботица непрекидно се одвијала, уз поштовање свих мера безбедности
и заштите здравља радника.
Б. Гордић

Јануар 2021.

19

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ

СРБИЈА КАРГО
доступни под једнаким условима свим
корисницима. Ова радна група израдила
је три документа који су усвојени: Интерни извештај (одлука Европског суда правде о регулисању путничких перона);
Привремени интерни извештај – Класификација колосека у лукама; Екстерни извештај – ажуриран Извештај о праћењу изузећа.
Резултате рада Радне групе за накнаде представили су Rodolphe Duterme и Max
Meulemann. Ова радна група поднела је
на усвајање: Преглед међународних путничких услуга (за објављивање); Преглед
праксе у вези са накнадама за минимални
пакет за приступ у Европи (за објављивање).
Радна група за накнаде за услужне
објекте (WG Charges for Service Facilities) –

Alberto Oeo Pizzaro, поднела је на усвајање
документ Накнаде за теретне терминале.
На Пленарном заседању за потпредседника IRG-Rail-a за 2021. изабран је Никола Поповић (Хрватска), за копредседавајућег Подгрупе за приступ услужним
објектима – Vicenco Carpinelli и за копредседавајућег Подгрупе за приступ услужним објектима – Ulrike Weyers.
На заседању су усвојени: IRG-Rail Стратешки документ 2021–2024, Писмо подршке заједничком порталу за железничке услужне објекте и Програм рада
за 2021. годину.
Последња сесија састанка била је посвећена представљању председавајућег IRGRail за 2021. годину – Марије Терезије из
аустријског регулаторног тела Schienen
Control. Ово регулаторно тело, с којим Ди-

рекција за железнице има одличну стручну
сарадњу, поседује изузетно искуство у регулисању железничког тржишта, као и у
области остваривања права путника у железничком превозу.
У току 2021. године Schienen Control планира да настави и доврши рад на реформи
IRG-Rail-а; изради стандардне обрасце
за сва интерна и екстерна документа, а,
уколико се чланови сложе, могуће је и
унапређење логоа IRG-Rail-а; ради на IT
решењима који треба да олакшају заједнички рад на документима; на бољем распоређивању обима послова по радним
групама и повећању учешћа.
Прво пленарно заседање у оквиру председавања аустријског регулаторног тела
одржаће се у мају 2021.
Б. Гордић

“Србија Карго”

Сертификати радионицама за одржавање
возних средстава у Пожеги и Краљеву

Дирекција за железнице

Пленарно заседање Групе
регулаторних тела IRG-Rail
Група независних регулатора железничког тржишта – IRG-Rail одржала је други
пленарни састанак путем видео-конференције организоване у новембру 2020. године. Пленарном састанку присуствовало
је 58 представника држава чланица IRGRail-а, међу којима и представници Регулаторног тела Републике Србије: Бранка Недељковић, Зорица Радовић и
Ксенија Дуњић Павловић.
Дирекција за железнице активно учествује у раду свих стручних група на
размени искустава и мишљења у вези с
кључним питањима која се односе на регулисање и развој конкуренције на европском железничком тржишту.
Најзначајнија тема састанка била је, поред бројних процедуралних и правних мера и усвајања докумената, анализа могућности и доношење одређених заједничких
мера ради смањења негативних ефеката
KOВИД-19 на железнички сектор.
Како би се реализовале усвојене мере и
усвојила одређена документа, сагледани
су резултати рада радних група.
Agnes Bonnet представила је резултате
рада Радне групе за законске предлоге
у настајању (WG Emerging Legislative
Proposals). Ова радна група донела је доку-
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мента: Допринос ванредним KOВИД-19
мерама (смањење накнада за приступ)
и Правна процена рада других радних
група IRG-Rail – Класификација услужних
објеката у лукама, и одржала Радионицу о
тесту економске равнотеже.
Antony Martin представио је резултате
рада Радне групе за праћење тржишта
(WG Market Monitoring), чији подаци су
неопходни за планирање активности за
наредни период јер се процењује да ће
последице и погођеност железничког
сектора имати дугорочнији карактер и
захтеваће дужи опоравак. У марту 2020.
објављен је Осми извештај о тржишту, у
октобру Годишње прикупљање података,
где је податке за редовну базу доставило
30 земаља (укључујући и Србију) од 31.
Податке у вези с утицајем КОВИД-19 доставиле су 24 земље, међу којима и наша земља која је упитник попунила делимично, према подацима који су у том
моменту били доступни.
У току су активности на изради Деветог
извештаја о праћењу тржишта, који ће
бити објављен у априлу 2021. године.
Резултате рада Радне групе за приступ
(WG Access) представио је Roberto Plazza.
Ова радна група поднела је документа која

су изгласана, тј. одобрена на пленарном
заседању:
– Извештаj о развоју пројекта TTR (редизајн међународног процеса утврђивања возног реда), који ће знатно
утицати на доделу капацитета и на
друге аспекте железничког тржишта.
Резултати овог пројекта, који се завршава 2025. године, представљаће револуцију у железничком свету. У развој његовог IT система уложено је 600
милиона долара;
– Интерни документ о Националним
праксама за планирање и праћење
привремених рестрикција капацитета.
Christian Wolf и Helena Olman Nikolaisen
представили су рад Радне групе за приступ услужним објектима (WG Access to
Service Facilities). Област услужних објеката у железничкој области предстаља
изузетно изазовну и захтевну правну
област с обзиром на то да је потреба за
посебним одредбама у овој области настала реформом железнице и законском
могућношћу да се објекти налазе у власништву разних субјеката, а да морају бити
www.zeleznicesrbije.com

Радионице за одржавање возних средстава у Пожеги и Краљеву добиле су
Сертификате о испуњености услова од
Дирекције за железнице као националног
тела у области безбедности железничког
саобраћаја.
Сертификате о испуњености услова
добиле су Радионица за одржавање локомотива у Краљеву и Радионица за одржавање локомотива и теретних кола у
Пожеги.
Сертификати обухватају редовно и ванредно одржавање локомотива и теретних кола. Редовно одржавање, које се
обавља периодично и унапред планира,
подразумева: редовне оправке, контролу,
сервисне прегледе вучних возила, прање
и чишћење, дезинфекцију, дезинсекцију
и дератизацију. Ванредно одржавање се
обавља ради отклањања кварова, недостатака истрошења и загађења насталих
у току експлоатације возила и обухвата:
ванредне оправке мањег или већег
обима, ванредно прање и чишћење и
ванредну дезинфекцију, дезинсекцију
и дератизацију локомотива и теретних
кола.
Радионица у Пожеги, такође, редовно и
ванредно одржава и возна средства узаног
колосека у оквиру Музејско-туристичког
комплекса „Шарганска осмица“. Ова радионица, која поседује и помоћни воз,
ванредно одржава возна средства на
www.zeleznicesrbije.com

различитим локацијама и обавља све врсте интервенција приликом ванредних догађаја.
Запослени у овим радионицама су, уз
максимално ангажовање, успешно реализовали задатке који су пред њих постављени. Иако у радионицама недостају
извршиоци, мали али добро уиграни тимови oспособљени су да одговоре свим
захтевима у одржавању возних средстава.
У овим радионицама постоје и ресурси за
даљи напредак и постизање нових резултата, а све у складу са националним и
европским стандардима.

Приликом обиласка радионица, супервизори из Дирекције за железнице дали су
и одређене препоруке запосленима за још
боље функционисање и даље унапређење
одржавања возних средстава.
Захваљујући квалитетном раду, што
потврђују и добијени сертификати, „Србија Карго“ има могућност да у свим ситуацијама обезбеди безбедан и поуздан
превоз робе. Ова компанија уједно оправдава и очекивања да, и у овим тешким
временима, остане најсигурнији железнички ослонац за привреду.
Љ. Богдановић
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Традиционална изложба дечјих радова у Железничком музеју

Награђени учесници 37. ликовног конкурса
„Железница очима деце 2020“
У Галерији Железничког музеја 25. децембра отворена је изложба награђених и
одабраних радова пристиглих за Тридесет
седми традиционални железнички ликовни конкурс „Железница очима деце
2020“.

Жири овогодишњег конкурса у саставу:
Татјана Младеновић, кустос, Ивана Радојевић Бошковић, кустос, Александра Кецман, архивиста, Вукица Вукас Динуловић, архивиста и Александар Пфићер,
фотограф документариста, доделио је

девет награда за ликовне радове деце
школског узраста, у вредности од по 6.000
динара, и шест награда деци предшколског
узраста, у вредности од по 4.000 динара.
Награде у категорији ликовних радова школске деце освојили су: Тибор
Мачаи, III разред, ОШ „Чоконаи Витез
Михаљ“, Горњи Брег; Кристина Петровић,
VII/4, ОШ „Вук Стефановић Караџић“,
Крагујевац; Филип Крстић, VII/3, ОШ
„Бранко Радичевић“, Нови Београд; Дуња
Сараван, IV/6, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно; Младен Пејић, V/1, ОШ „Север
Ђуркић“, Бечеј; Ђорђе Станић, II/1, ОШ
„Богосав Јанковић“, Кремна; Александар
Ивановић, I/2, ОШ „Краљ Петар Први“,
Београд; Лука Даниелс, V/4, ОШ „Соња
Маринковић“, Нови Сад; Вук Иванов, III/1,
ОШ „Ђура Јакшић“, Зајечар.
У категорији ликовних радова деце
предшколског узраста награде су освојили: Андреј Поповић, ПУ „ Вил“, Лесковац;
Константин Достанић, ПУ „Стоногица“,

Изложени радови у Галерији Железничког музеја

У писму упућеном свим учесницима конкурса, вршилац дужности генералног директора „Железница Србије“ ад Горан Аџић
честитао је добитницима на освојеним наградама и захвалио се
свима који су учествовали у конкурсу.

Колико су дечја машта, разиграност и безбрижност јачи од епидемије која је задесила читав свет доказ су 2.930 ликовних остварења колико је пристигло за овогодишњи ликовни конкурс „Железница очима деце 2020“.
Сремска Митровица; Лазар Давидовић,
ПУ „Ната Вењковић“, Вртић „Дечји клуб“,
Крушевац; Дуња Ивановић, ПУ „Радосно
детињство“, Вртић „Новосађанче“ Нови
Сад; Никола Хаџић, ПУ „Чаробни кутак“,
Београд; Михајло Косо, ППУ „Десанка Максимовић“ Житиште.

„Драга наша децо, захваљујући вама овај конкурс траје 37
година и наставиће да „живи“ и у годинама које долазе. Позивам вас да и наредне године учествујете у јединственом
железничком конкурсу „Железница очима деце 2021“ и тако
заједнички продужимо традицију.
Више од три деценије Железнички музеј традиционално организује овај конкурс чији је основни циљ да се сачува бар део дечјих
мисли везаних за доживљај пруге, возова и људи на железници.
Железница је увек била симбол људских веза, сарадње и пријатељства и као таква неисцрпна је инспирација уметничког
ликовног стваралаштва.
Упркос измењеним условима због епидемиолошке ситуације
изазване вирусом корона, „Железнице Србије“ ад и Железнички
музеј очували су континуитет и вишедеценијску традицију
организовања овог јединственог железничког ликовног конкурса.
Желим вам здраву, раздрагану, распевану и маштовиту
Нову 2021. годину, а „Железнице Србије“ ад и Железнички
музеј с нестрпљењем очекују наше поновно дружење!“, стоји
у писму које је упућено свим школама, ликовним радионицама,
предшколским установама, вртићима и забавиштима који су учествовали на овогодишњем конкурсу.
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Измењене околности и другачије организована настава нису
били ниједног тренутка препрека да на Конкурс стигну радови
из 270 основних школа и ликовних радионица, 109 предшколских
установа, вртића и забавишта широм Србије. И ове године на
Конкурсу су учествовали и ђаци из три специјалне школе.
Изложба дечјих ликовних радова у Галерији Железничког музеја
била је отворена до 21. јануара 2021.
Б. Гордић
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Шарганском осмицом са машиновођама „Носталгије“

Јесен на Мокрој Гори
Са зебњом да ће нам јесења киша покварити предстојећу железничку магију
на најлепшој ускоколосечној рути Европе,
посматрамо необичну „реку“ путника која са свих страна пристиже на станични
перон у Мокрој Гори. Само који тренутак
раније чинило се да ћемо са лакоћом
пронаћи место у чувеном музејском возу,
сетног назива – „Носталгија“. Светска пандемија у комбинацији са прохладним

јесењим временом и упорном ситном
кишом на надморској висини од 460 метара, направила би озбиљан проблем у
готово сваком туристичком центру Србије.
Биће да је инжењерско ремек дело на
обронцима Златибора, Таре и Шаргана
од пре једног века превише јак адут да би
му чак и „Ковид 19“ знатније нашкодио.
Најпрофитабилнија железничка траса у
земљи дефинитивно не зависи од колебљивог времена. У то смо се уверили на
лицу места посматрајући симпатичне госте са Далеког истока како с купљеним
картама збуњено зуре у већ крцате вагоне
„Носталгије“, из којих увелико допиру различити дијалекти енглеског језика.
Пола сата пре јутарњег поласка популарног „Ћире“ планинским усецима Западне
Србије, архаична композиција спремна је за
још једно клапарање на колосеку по вијугавом успону од скоро 18 промила. Тек што
је дизелку накачио на колоритне вагоне
туристичког воза, из кабине нам маше колега Игор Рајовић (35) из златиборског
села Јабланица. Он је један од шесторице
лиценцираних машиновођа „Србија Воза“, задужених за музејско-туристичку ко-
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мпозицију на чувеној „Осмици“. Пружној
деоници спектакуларној и по томе што
осим 22 тунела и више од десет мостова,
савладава и висинску разлику од 300 метара на раздаљини од непуних 15 километара. Мада је скоро двометраш, Игор се
у скученом кабинском простору изузетно
добро сналази. На радном месту у Мокрој
Гори ангажован је сезонски (од 1. априла
до 31. октобра сваке године) и у том периоду вози искључиво „Носталгију“. Са систематизованим местом машиновође у
ужичкој вучи, други део године проводи у
„кокпиту“ модерних штадлерових гарнитура превозећи путнике на различитим
регио линијама барске пруге. Са врата
нам поручује да крећемо по реду вожње,
тачно у минут! У локомотиви музејског
воза увек седе њих двојица, каже шармантни дугајлија и коперфилдском магијом
за тили час проналази довољно места да
у свој минијатурни радни простор прими и радозналог новинара „Пруге“. У кабини се убрзо појављује и машиновођа
Горан Поповић (37), ништа скромнијег
„габарита“ од Игора. Сви смо, дакле, на
својим местима. Осамдесет путника који
су карте већ резервисали „онлајн“ или
су евентуално до ње неким чудом дошли
баш тог јутра, нестрпљиво ишчекују полазак воза са маскама на лицу. Пољаци, Немци, Кинези, Американци, Швајцарци....

ту је и неколико путника из Србије?! Као
да смо у згради Уједињених Нација пред
редовну Годишњу скупштину. „Знао је врло добро“ легендарни пророк из оближњег села Кремна, Митар Тарабић, да ће
пре или касније доћи време када ће се на

овој заборављеној прузи поново возити
људи, али не да би путовали, већ да би се
одморили и уживали.
Док се лагано пробијамо кроз усеке Белог Рзава и Камишке реке преко гвоздених мостова, један за другим нижу се тунели који нас остављају без даха. Врло
брзо губимо представу о томе куда смо
уопште прошли и где ћемо напокон стићи.
Путници су, такође, дезоријентисани. Остаје им само да дишу пуним плућима чист
златиборски ваздух и посматрају чаробне пределе Мокре Горе. Бисерно чисти
водотокови, издашни извори, прелепи видиковци опасани четинарима – све је то
путницима такорећи „на изволте“, бар док
су привилеговани да буду на овом месту.
У скученој кабини дизелке на пружној
деоници отргнутој од заборава разговор не
престаје. Епилог сасвим очекиван када на

клинац. На железници су ми радила и два
стрица тако да ни ја као рођени Креманац
од пруге нисам могао побећи – вели Горан
Поповић, лагано успоравајући музејску композицију пред станицом Јатаре. Ту ћемо,
каже, направити получасовну паузу.
На ускрсници где, причају, никада ниједна
карта није продата, путници полако излазе
из воза одлазећи до оближњег видиковца
„Крст“. Док они уживају у нестварно лепим пејзажима Таре и Златибора, ми у станичном ресторану натенане ћаскамо са Гораном и Игором испијајући јутарњу кафу.
- Ово је ремонтована, модификована
локомотива. Када радиш као машиновођа
у Мокрој Гори, мораш се разумети у механику. Није поента само сести у дизелку и
возити. Ја сам за те ствари, хвала богу, увек
„имао слуха“, па су ме из тог разлога овде
и довели пре осам година. Стара гарда машиновођа одлазила је у пензију баш у то
време. Они су знали све. И да возе и да детектују проблем и да га, без ичије помоћи,
сами реше. Имао сам овде од кога шта да
научим – каже за наш лист, Горан Поповић,
који ван шарганске сезоне ради искључиво

Машиновође Игор Рајовић и
Горан Поповић са репортером "Пруге"

Мада у свом возном парку имају и парну локомотиву, она је, тврде колеге из „Србија Воза“ у функцији само у изузетним
случајевима. Најчешће за потребе снимања музичких спотова и ТВ серија. Додуше, каткад и иностране туристичке

групе захтевају вожњу на парну вучу. Тај
се хедонизам, дабоме, посебно плаћа.
Изнајмљивање правог „Ћире“ кошта 120
хиљада динара за комплетан обилазак
Шарганске осмице. Ову информацију добијамо од машиновође Игора Рајовића
који, по договору са колегом Гораном, у
станици Јатаре преузима команду над „Носталгијом“ и воз враћа назад у Мокру Гору.
Питамо га какав је осећај када, након пет
месеци, из кабине „Флирта“ (штадлеровог
електромоторног путничког воза) пређе у
хидрауличну ускотрачну локомотиву серије 740?
- Отприлике сличан као када из аутомобила високе класе седнеш у трактор, шаљиво нам одговара симпатични двометраш
са Златибора оглашавајући се препознатљивом сиреном „Носталгије“ непуних стотину метара пре коначног одредишта.
На станичном перону већ се тискају нови путници са купљеним картама за још
једну ускоколосечну магију по обронцима
планине Шарган. Ситна киша не престаје да
пада. Јесен је стигла на Мокру Гору.
А. Ранковић

Зима на Мокрој Гори

„Шарганска осмица“
чека нове туристе
Музејско-туристички комплекс „Шарганска осмица“ у Мокрој Гори наставља са
радом и чека нове туристе и након завршетка зимске сезоне воза „Носталгија“.
Наиме, зимска сезона музејско-туристичког воза „Носталгија“ на „Шарганској осмици“ завршена је 24. јануара, након што је
претходних месец дана свакодневно по

два квадратна метра „угурате“ три човека
сличног сензибилитета, па још из „истог“
краја: Кремне, Јабланице и Ваљева.
– Ја сам на „Шарганској осмици“ од фебруара 2012. године. Отац ми је, такође, био машиновођа па сам овај посао заволео као
www.zeleznicesrbije.com

на ремонтовању и одржавању возних средстава у тзв. Депоу Мокре Горе.
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једном саобраћао између станица Мокра
Гора и Шарган Витаси.
Међутим, иако „Носталгија“ до пролећа
одлази на заслужену паузу, Музејско-туристички комплекс „Шарганска осмица“, који
послује у оквиру „Инфраструктуре железнице Србије“, и током зиме наставља да
ради пуним капацитет, уз примену свих

епидемиолошких мера против вируса
Ковид 19.
Снег који је средином јануара завејао Мокру Гору и бајковита зимска идила „Шарганске осмице“ свакако ће и у наредном периоду привући нове туристе.
Добри и љубазни домаћини у Мокрој Гори понудиће гостима боравак у смештајним
објектима и угоститељске услуге у ресторанима „Шарганске осмице“, свакодневно
спроводећи све мере заштите у борби против короне.
У ситуацији када се велики број туристичких објеката у Србији сусрео са великим
потешкоћама, као последицом пандемије
вируса Ковид 19, „Шарганска осмица“ успела је да опстане и одржи се.
Зато запослени у „Шаргаској осмици“ са
пуно оптимизма и спремно дочекују туристе у Мокрој Гори и током предстојећег
зимског периода. Мокра Гора под снегом
забележена фото објективом, свакако је
најлепша туристичка разгледница и позивница гостима.
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Драган Гаги Антић, помоћник шефа ОЈ за превоз
путника Ужице

Од сликарског штафелаја
до путничке благајне

Драгана Антића (1959), вероватно најпрепознатљивијег човека овдашњој јавности,
бар када су у питању српске железнице,
затичемо у путничкој благајни ваљевске станице. Усред је молерског посла иако тврди
да је само логистичка подршка кондуктеру
Жељку из ужичке секције. Решили су, каже, да окрече комплетан радни простор
„Србија Воз“ у станичној згради.
Бројне генерације Ваљеваца популарног
Гагија памте као пословично љубазног и
уравнотеженог железничара благе нарави.
Њега једноставно нисте могли „прескочити“
уколико бисте некуда кретали возом из
града на Колубари у протекле три деценије.
Тако је и данас, мада већ годинама седи у
канцеларији „преко пута“ па нема директну
комуникацију са путницима. Потписник
ових редова увек ће памтити августовско
јутро 1987. године, када је баш код господина
Антића купио возну карту за своје прво

љан факултет, а потом се запосле у неком
стабилном државном предузећу. Све до
пролећа 1983. године животни пут нашег
саговорника кретао се управо на том
зацртаном курсу, с тим да не треба занемарити чињеницу да је још као основац,
са необичним сликарским даром, озбиљно
штрчао у свом окружењу. Ту његову стваралачку „жицу“ детектовали су касније и
професори ваљевске гимназије који су
ученику Антићу по каткад ненаметљиво
сугерисали да даље академско школовање
настави у том правцу.
Моја железничка каријера специфична је
у сваком погледу. Родитељи су ми радили
у „Крушику“, који је у то време носио комплетну привреду Колубарског региона.
Ја сам економију студирао лежерно, мада
сам имао сасвим солидне оцене. Између
друге и треће године факултета мало сам
успорио са учењем, па сам прешао на ва-

Успешан у професији, сређен у животу
Прошао је Гаги широку лепезу послова који су се тицали комерцијале. Радио је у робној
и у путничкој благајни. Мало по мало, с временом се усталио иза стакленог паравана
у станици Ваљево. Постао је најпрепознатљивије лице железнице у граду. Млад се и
оженио, направио озбиљну кућу преко пута Ваљевске епархије, постао отац једном па
други пут. Чим је „промолио главу“ од силних брига и обавеза које су се тих, турбулентних
1990-их, низале једна за другом, фокусирао се на даље образовање и експресно завршио
Вишу економску школу.
самостално путовање у престоницу. Наравно да у том кратком, рутинском ћаскању (вођеном) кроз шалтерски отвор на
стакленом паравану није било могуће наслутити Гагијев уметнички нерв, а камоли
претпоставити да се овај господин само
сплетом животних околности „догодио“
железници. Ипак, судбина је у конкретном
случају „режирала“ другачије. Тек да нам
докаже како је баш све могуће, па чак и на
дуге стазе.
Без ближих или даљих сродника ангажованих по било ком основу у нашој
компанији, Драгану је све до раних 1980их година железница била само једна од
могућих транспортних опција према Београду где је, иначе, студирао економију.
Одрастао је у Пантићевој улици преко
пута Техничке школе. Попут многих вршњака из центра града, прошао је онај
типичан „родитељски дрил“ у којем се
од детета најчешће захтевало да након,
рецимо, гимназије, упишу и заврше озби-
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нредне студије. Повремено сам се јављао
на „Биро“ (НСЗ Ваљево) како бих регулисао
здравствено осигурање. Сећам се и данас
тог, за мене, судбинског разговора са службеницом ваљевске филијале која ми је
приликом редовног оверавања картона, у
пролеће 1983. године, саопштила да желeзнице траже транспортног комерцијалисту. Конкурисао сам врло брзо али, искрено, баш никаква очекивања нисам имао.
Сматрао сам да без одслуженог војног рока
немам шта да тражим у једној таквој компанији – каже за „Пругу“ актуелни помоћник
шефа ОЈ у Секцији за превоз путника Ужице,
не пропуштајући прилику да се присети и
дана када му је јављено да није примљен.
Већ на том првом разговору у Пожеги закључио је да спада у малобројне кандидате
који су, фактички, без иједног озбиљнијег
контакта у железници. Да иронија буде
већа, он у то време чак ни пружног радника
није лично познавао. Убрзо му саопштавају
да је комисија ревидирала претходну одлу-

ку и да су му врата железнице сада широм
отворена. Тако је несуђени руководилац
за финансије у „Крушику“, почетком јуна
1983. године, најпре отпочео тромесечну
преквалификацију у ЖОЦ-у, да би већ исте
јесени са звањем транспортног комерцијалисте стигао у станичну зграду на 77.
километру барске пруге, где га затичемо и
пред крај 2020. године.

- Плате у железници тада су биле сасвим
солидне, па сам започете студије временом
тотално запоставио. Када решиш радни
статус и стекнеш свој динар у тој фази живота, природно је да ти и мотиви за даље
школовање спласну бар на неко време. Ми
смо, нпр. у железници због специфичности
посла тих 1980-их година имали увећање
личног дохотка у односу на републички
просек за око 10 %. Моји школски другови
који су се убрзо са завршеним факултетима
почели запошљавати у јавним установама и
предузећима, имали су у најбољем случају
плату приближну мојој, што довољно илуструје колико је „Железница“ тада била
моћна – искрено за наш лист говори Драган
Антић.
Лојалност према компанији која му је
отхранила породицу у најтежим временима демонстрирао је безброј пута. Вратити препознатљиви сјај једном од најгабаритнијих станичних мурала у земљи, за
овог темељног и одговорног човека било
је захтевно таман колико и анализирати
остварене приходе на путничким благајнама дуж барске пруге.
Решио је, каже да,максимално натемпира
форму до одласка у пензију. Сликарски
штафелај га ионако чека у подруму
породичне куће. За предстојеће графике и
уља на платну мора бити потпуно спреман.
Времена за (нову) уметничку страст, свакако
ће бити напретек.
А. Ранковић
www.zeleznicesrbije.com

НАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТ

Упорношћу се све постиже
Са јединственим уметничким даром
који поседује Кристина Младеновић
(13), ћерка нашег колеге Небојше Младеновића („Инфраструктура железницe
Србије“), само је питање дана када ће се
о овој младој дами причати у озбиљним
сликарским круговима. Иако тек ученица
седмог разреда ОШ „Владислав Петковић Дис“ у Великом Мокром Лугу, због
свог респектабилног стваралачког опуса
већ дуже време је препознатљива у
локалној средини. Слика од своје седме
године, тачније од тренутка када је као
„новопечени школарац“ пожелела да
наслика слику и створено дело моментално окачи на зид. Наравно, то јој је
и пошло за руком.
За нову 2015. годину добила је од родитеља сликарски штафелај, платно,
четкице и боје. Комплетан алат за
про-фесионални рад. Имајући у виду
све оно што је постигла за ово кратко
време, могло би се рећи да је добијена

родитељска подршка валоризована у
сваком погледу. Са тридесет ауторских
радова на платну и четири самосталне
изложбе, Кристина већ у 13. години
живота има јасно зацртани циљ пред
собом. Ради оно што највише воли па јој
није тешко да поред редовних школских
обавеза, пуних шест година похађа и
часове сли-кања на којима усваја нове
технике и усавршава се. Наглашава да
су јој највећа инспирација родитељи и
сестра Милица. Без њихове подршке у
тренутној фази свог живота, мало тога
би успела. Пре два месеца учествовала
је у хуманитарној акцији. Њена слика
је продата на аукцији и та новчана
средства уплаћена су за помоћ оболелом
детету. Жеља јој је да постане позната
сликарка и да има велику изложбу са
много својих уметничких радова. Каже
да је њен животни мото: „Упорношћу
се све постиже“! Кристини, упорној,
талентованој и хуманој особи, желимо

пуно среће у свим аспектима живота. У
времену које долази о њеном сликарству
тек ће се причати.
Р. Ковачевић

Синдикат „Србија Карго“ наставља са хуманитарним радом

Помоћ људима у невољи
Синдикат „Србија Карго“ наставио је с хуманитарном акцијом и свим
оболелим члановима синдиката од Ковида 19, ова организација даје
новчану помоћ за куповину лекова.
„У предузећу је много наших чланова оболело, а имали смо недавно,
нажалост, и смртни случај. Битку с овом опаком болешћу изгубила је наша
колегиница Александра Весковић, возовођа у станици Краљево. Остали
смо без доброг радника и драге особе“, с тугом прича Зоран Дашић, председник Синдиката „Србија Карго“.
Према његовим речима, синдикат је за око 60 својих чланова до сада
поделио солидарну помоћ. Како каже Дашић, ова акција почела је у јуну и
трајаће до завршетка епидемије.
„Ова синдикална организација је увек стајала уз своје чланове. Ту смо
да помогнемо онолико колико можемо сваком члану. Стално смо на
тeрену, обилазимо људе и трудимо се да им изађемо у сусрет. Лекови које
оболелима лекари саветују да узимају су веома скупи. То је знатан удар
на кућни буџет, а људи треба да се адекватно лече. Ту смо да помогнемо у
невољи“, каже Дашић.
Подсетимо, на почетку проглашења пандемије и са увођењем ванредног стања у нашој земљи овај синдикат је на терену члановима делио
заштитне маске којих није било на тржишту. Том приликом поделили су
више од 1.000 маски углавном од платна, које су шили добровољци из ове
организације.
А. Стојковић
www.zeleznicesrbije.com
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МЕЂУНАРОДНЕ ВЕСТИ

Жељезнички превоз Црне Горе

Туризам и железница на заједничком задатку
Туристичка организација Бара и Жељезнички превоз Црне Горе иницирали су
сарадњу са циљем промоције и обједињавања туристичке понуде општине Бар и
услуга железничког превоза. Идеја је да се
кроз овај заједнички пројекат у предсезони
и постсезони понуде атрактивни пакети
услуга и повољности за путнике у локалном
и међународном железничком превозу, у
виду разноврсних попуста на цене приватног и хотелског смештаја у Бару и друге туристичке услуге. На заједничком састанку размењене су идеје и мишљења
о могућностима за будућу дугорочну сарадњу и препознат значај овакве иницијативе за повећање броја туриста који бораве
у Бару и путника који користе услуге Жељезничког превоза Црне Горе.
С. Jочић

Хрватске жељезнице

Успркос корона вирусу теретни железнички
саобраћај порастао
У првих седам месеци ове године, успркос свим проблемима изазваним
корона вирусом, у Хрватској забележен је пораст железничког теретног превоза од чак 12 посто у односу на прошлу годину. Та чињеница свакако је један
од разлога зашто је ХЖ „Инфраструктура“ у првих осам месеци ове године
забележила позитиван пословни резултат. Осим што је задужена за сигурно
одвијање и регулисање железничког саобраћаја, ХЖ „Инфраструктура“ у овом
тренутку носилац је највећих инфраструктурних пројеката у држави и највећи
корисник бесповратних средстава Европске уније у саобраћајном сектору.
Новонастала ситуација је успорила, али не и зауставила спровођење великих
инвестиционих пројеката обнове и изградње железничке инфраструктуре који
се углавном суфинансирају средствима европских фондова.
С. Jочић

Европски парламент и Савет постигли договор:

Европска година железнице
Представници Савета и Европског парламента постигли су привремени споразум
о проглашењу 2021. године за Европску годину железнице. Током целе године одржаваће се низ догађаја и других иницијатива осмишљених да повећају удео људи
и робе који путују железницом, у складу са
циљевима Европског зеленог споразума.
Година железнице промовисаће железницу као одрживи, иновативни и безбедан
вид превоза, који је способан да гарантује
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основне услуге чак и током неочекиваних
криза. То је показала стратешка улога коју је
железница играла у одржавању пресудних
веза током пандемије КОВИД-19, за превоз
људи и основних добара.
„Железница је одговор на многа критична
питања у области мобилности, попут климатске неутралности, енергетске ефикасности, отпорности на кризе и сигурности.
Циљ Европске године железнице јесте да
подстакне сектор и више туриста, пословних људи и произвођача да одаберу воз“,
рекао је Андреас Шојер, немачки савезни
министар саобраћаја, председник Савета.
Транспортни сектор чини четвртину емисија гасова стаклене баште у ЕУ, а емисије

из транспорта и даље расту. Да би се постигао циљ климатске неутралности до
2050. године, транспортне емисије морају
се смањити за 90%, при чему железница
игра пресудну улогу, јер емитује далеко
мање угљен-диоксида од еквивалентног
друмског и ваздушног саобраћаја. Поред
тога, железница је једини начин превоза
који непрекидно смањује емисију гасова са
ефектом стаклене баште од 1990. године. Да
би се постигао циљ Зеленог споразума, 75%
унутрашњег теретног транспорта које се
превози друмом требало би да се пребаци
на железницу и унутрашње пловне путеве.
М. Попадић
Извор: www.railwaypro.com
www.zeleznicesrbije.com

„Алстом“ се придружио шпанском удружењу

„Алстом“ се придружио шпанском удружењу које промовише развој технологије
водоника као носача енергије (AeH2), показујући своју посвећеност одрживој мобилности и промоцији водоника као вектора енергије у процесу декарбонизације
нашег друштва.

„Водонична технологија је одржива, бешумна и без емисија и представља алтернативу за неелектрифициране водове.
Водонични воз је демонстрација „Алстомове“ посвећености развоју и примени
иновативних решења за одрживу мобилност, која доприносе глобалној енерге-

тској транзицији и декарбонизацији. Алстом се придружио удружењу показујући
посвећеност одрживој мобилности и промоцији водоника као вектора енергије у
процесу декарбонизације нашег друштва.“,
рекао је Леополдо Маесту, генерални директор компаније „Алстом“ у Шпанији.
Тренутно у Европи 80.000 километара
главних железничких линија није електрифицирано, што представља 40 процената.
Саобраћај на овим линијама обавља око
12.000 дизел возила од чега 5.900 дизел
возова и 5.800 дизел локомотива. Из тог
разлога, многе земље, попут Немачке,
Француске, Холандије, Аустрије, Италије
и Уједињеног Краљевства, планирају да
уграде технологију водоника у железнички
транспорт.
М. Попадић
Извор: www.railwaypro.com

Тестиран најбржи воз на свету "Virgin Hyperloop"
Револуционарни воз компаније "Virgin
Hyperloop" тестиран је у америчкој пустињи у Невади. Концепт овог воза подразумева вагоне у облику капсула који лебде у
вакуумском тунелу, покренуте суперснажним електричним мотором, у којима је за
време тест вожње било 2 путника.
Проћи ће још година како би јавност могла
да ужива у вожњи овим супербрзим возом,
а на мапи потенцијалних станица овог воза налази се и Београд! Станица у нашем
главном граду била би чвориште за друге
делове света, што би сигурно било врло
значајно за развој туризма.
Тренутно је у плану да се у наредних пет
година направе три линије, с тенденцијом
да се линије прошире на све континенте.
Мрежа је инспирисана пројектом светског
метроа који је 2003. године осмислио Марк Овенден. Идеја је да подземне линије
иду испод мора где ће моћи да развију

максималне брзине од 1.126 km/h, колико
се претпоставља да је могуће постићи. Уколико би се реализовао овај пројекат, планета би била глобално повезана линијама
воза који би био ефикаснији и јефтинији од
авионских линија.
Овај пројекат је озбиљно схваћен од стране инвеститора, али и државника широм
света, а чињеница да ће једна од могућих
станица овог револуционарног воза бити и

у Србији, представља огроман плус за нашу
земљу. На овај начин бисмо били повезани
са великим метрополама у окружењу, а
Београд би био једна од кључних тачака
повезивања Истока и Запада. Колико би
путовање једним оваквим возом било другачије, говори податак да би се из Београда
до Беча стизало за 37 минута.
М. Попадић
Извор: www.railwaypro.com

Потписан уговор о производњи „хиперлуп“
“Tata Steel” и „Posco“, јужнокорејски произвођач челика, заједнички ће развити и
тестирати најсавременији дизајн челика
и „хиперлуп“ цеви које ће путничким и
теретним капсулама омогућити брзину
од 1.000 километара по часу.
Две компаније ће развити и произвести
висококвалитетне врсте челика које
су прилагођене за употребу у цевима
великог пречника до 3,5 м. Поред тога,
компаније ће удружити напоре у истраживању иновативних концепта и дизајна цеви. „Глобално, „хиперлуп“ цеви
имају пуно потенцијала за будућност одрwww.zeleznicesrbije.com

живог транспорта велике брзине, а ово су
врло узбудљиви пројекти. Ово је важан
део наших амбиција ка декарбонизацији“,
рекао је Ернст Хогенес, главни технички
директор у “Tata Steel”-у.
„Virgin Hyperloop“ је 8. новембра ушао
у историју када је извео прве путничке
тестове на свету са новооткривеним
возилом КСП-2. Тест је изведен на
испитној стази дужине 500 метара на
локацији „DevLoop“ у Лас Вегасу.
М. Попадић
Извор: www.railwaypro.com
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то као и преузимање српских железница из
руку Француза допринело је смањењу цене
возне карте. Србија се полако саживљавала
са железницом.
Дворски воз

Колосеци београдске станице, фонд Железничког музеја

Путнички саобраћај на нашим пругама кроз историју

Како се путовало у старини
Прве локомотиве стигле су у Србију 1882.
године и користиле су се за вучу радних
возова током градње пруге Београд – Ниш.
Локомотиве намењене саобраћају на новоизграђеној прузи стижу у августу 1884.
Истовремено, у Србију стижу и прва
путничка кола првог и другог разреда,
израђена у Нирнбергу, чији детаљан опис
налазимо у „Београдском дневнику“. У
чланку стоји да су новонабављена кола
право „чудо технике“, нешто што се није
могло наћи ни на железницама много развијенијих земаља, тачније, оваква кола сао-

грејачем, што је представљало новост,
будући да се такве направе нису могле наћи
ни на угарским железницама. Справа је
зими грејала, а лети хладила. Тако су прва
путничка кола на нашим пругама имала
клима-уређај. Кола су имала и осветљење
одозго. И кола другог и тређег разреда исто
су била удобна и лепа. Још једна новина

Кола за пушаче

која је била ретка на другим европским
железницама јесте што се могло прелазити
из вагона у вагон без напуштања воза.
До 1890. године, на српским пругама било је четири дворска и салонска вагона, 81
путнички, 17 службених и 5 поштанских
вагона.

Многи уживаоци дуванског дима са
носталгијом памте доба када је, у
појединим колима, било дозвољено пушење. Заборављају, наравно, да пушење није било дозвољено у читавом
возу, већ само у за то намењеним
купеима, а да су за пушење у колима
намењеним непушачима наплаћиване
високе казне. Многи не знају да је таква
подела постојала и раније, у међу-ратном периоду, а да је пушење било
незамисливо у чекаоницама које су користиле даме и деца.
браћала су само у Италији. Унутрашњост
кола првог разреда је, у потпуности, била
обложена финим црвеним плишем, у складу
с тадашњом модом, а на прозорима су стајале тешке завесе украшене монограмом
„Српских државних железница“. Свака кабина била је опремљена и специјалним
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Први путници
Знамо да је први путник који је с београдске станице пошао пут Европе био
управо краљ Милан Обреновић који је,
неколико дана пре свечаног отварања
пруге, дворским возом отпутовао за Беч.
Немамо сачуван опис специјалне дворске
композиције, али, судећи по опису путничких кола намењених јавном саобраћају,
можемо да замислимо какав луксуз је
владао у колима намењеним превозу владарске породице.

Јавни путнички саобраћај на новоизграђеној прузи успостављен je 15. септембра
1884. године. Српске новине, службени лист
из тог доба, објавиле су ред вожње из којег се
види да су била уведена четири воза, по два
у сваком правцу. Постојала је и железничка

веза са Пештом, а на тој релацији саобраћао
је један пар „брзовозних“ и један пар
путничких возова.
До краја септембра, велики број људи
се, из чисте радозналости, возио возом,
па је забележено да је за пола месеца
остварен приход већи него у наредном
месецу. Но, није све било тако идеално.
Возна карта била је изузетно скупа.
Забележен је податак да је цена карте за
кола трећег разреда на релацији Београд.
– Ниш износила 17 динара и 10 пара, што
је одговарало вредности 400 јаја на пијаци.
Ако узмемо у обзир податак да је учитељ у
то доба имао плату 67 динара, потпоручник
126 динара, а отправник возова 100
динара, закључујемо да је вожња возом
представљала луксуз.
С временом, саобраћај се развијао, увођени су нови возови, а свака новоизграђена
пруга додавала је по неки пар возова. Све
www.zeleznicesrbije.com

Податке о различитим колима које је
користила владарска породица Карађорђевић можемо наћи у архиву Железничког музеја, али и у другим архивима. Из
раног периода, сачуван нам је податак
да је, на београдској станици, међу последњим уређен „дворски павиљон“, чекаоница смештена у левом крилу станичне
зграде, у којој је владарска породица, али
и високи гости и домаћи државници, чекала на укрцавање у воз. По изградњи
Белог двора, за поласке дворског воза
се све чешће користила топчидерска
станица. На почетку, улогу дворске
чекаонице је играла преуређена зимска
башта, али се тај простор показао као
неуслован, па је тридесетих година ХХ
века изграђена нова, наменска дворска
чекаоница која се данас користи као
станична зграда. Истовремено, а у вези
са градњом другог колосека према Раковици, изграђена је и специјална гаража за
смештај дворског воза, у којој се, од после
другог светског рата, чува „Плави воз“

Шетни возови и прва
моторна кола
Године 1885. појављују се „шетни возови“
који саобраћају током летње сезоне, а
намењени су излетницима. Цене карата за
ове возове биле су ниже него за редовне
поласке. Постоји податак да је, 1891, лети,
на релацији Београд–Топчидер–Раковица
саобраћало осам пари оваквих возова.
Крајем деветнаестог века уводе се и посебни „првомајски“ шетни возови, намењени превозу излетника који су славили
Први мај.

Прва моторна кола, разгледница, фонд Железничког музеја

Прва моторна кола се, у свету, појављују
1890. године, а реч је о путничким колима
која, на челу, имају малу парну локомотиву.
Оваква моторна кола су, за потребе удобног
превоза путника до бање Аранђеловац,
набављена 1903. године. Имала су дванаест
седишта друге и четрдесет седишта треће
класе. Саобраћала су само три године и
повучена су из саобраћаја због честих кварова.

„Оријент експрес“
Први помен о овом возу код нас налазимо
у „Српским новинама“ од 26. октобра 1888.
У једном скромном обавештењу јавља се да
ће „Муњевити воз“, састављен искључиво
од кола прве класе, за који се посебна доплата плаћа у самом возу, сваког петка саобраћати на линији Београд – Цариброд.
Увођење овог воза стоји у тесној вези са
изградњом како пруге кроз Србију, тако
и пруге кроз европски део Отоманског
царства, започете још 1870. године. Реч је

Ентеријер салон-кола краља Петра I Карађорђевића, фонд Железничког музеја

www.zeleznicesrbije.com

наравно о чувеном Оријент експресу, директном возу од Париза до Цариграда. Овај
воз припадао је компанији „Compagnie
Internationale des Wagon-lits et des Grand
Express Europeens“ коју је, 1869, по узору на
амерички „Пулман“, основао син богатог
белгијског банкара Жорж Нагелмакер. Компанија је већ 1886. године постала главни организатор путовања шефова свих
европских држава.
Друштво није имало своје локомотиве,
већ су ове легендарне возове вукле брзовозне локомотиве држава чијим је пругама
саобраћао. Није нам познато које су локомотиве из српског возног парка током деветнаестог века вукле „Оријент експрес“, али
знамо да су то, у међуратном периоду, брзовозне локомотиве серија ЈДЖ 01 и ЈДЖ 05.

Постоји опис кола која су била у саставу „Муњевитог воза“ који је, крајем деветнаестог века, изненадио Србију. Сва кола
су била истог типа и боје, укључујући
и кола за пртљаг. Ту су била и, до тад у
Србији невиђена, кола за спавање и вагон ресторан. Био је то воз намењен
искључиво богатом свету Европе и високим
дипломатама. На релацији Београд–Ниш–
Цариброд, овај воз саобраћао је до почетка
Великог рата.
Златно доба компаније „Wagon-lits“ је
период између два рата, а услуге се пружају
до Алепа, Каира и Багдада. Двадесетих
година ХХ века компанија уводи метална
кола, а познато је да су кола овог друштва
украшавали уметници попут Лалика и Морисона. Иако је, после Другог светског
рата, компанија изгубила тржиште и, до
краја века готово пропала, легенда о овим
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мрежа је била тако разграната да готово
није било места до којег се није могло стићи возом. Доласци возова у приморске градове су стајали у вези са поласцима бродова и трајеката за јадранска острва.
До великих градова у иностранству,
путовало се возовима највишег ранга,
опремљеним колима за спавање, колима

за ручавање, бифеима. Били су ту и аутовозови намењени превозу аутомобила и
путника, који су саобраћали како у унутрашњем, тако и у међународном саобраћају. Памтимо имена тих „великих“ возова
који су нас водили до најудаљенијих тачака Европе: „Пушкин“, „Хелас Експрес“, „Далмација Експрес“, „Симплон Експрес“, али

и оних којима смо удобно, може се рећи и
у луксузу, стизали до већих градова некадашње државе: „Диоклецијан“, „Олимпик“,
„Матош“.
За крај, било би лепо да се сетимо најдуже
директне линије која је, додуше, кратко
постојала – линије Бар–Београд–Малме.
И. Јовичић Ћурчић

Из наше фотоархиве
„путујућим палатама“ наставила је да живи.
Воз је послужио и као инспирација чувеној
Агати Кристи за роман „Убиство у Оријент
експресу“, а главна радња одвија се на нашим железницама, по изласку из београдске станице.

Путовања између два рата
Стварањем Краљевине СХС отварају се
нови правци и дешавају велике промене

ка“, који организују путовања железницом.
Због појачања међународног саобраћаја
започиње се и с интензивном едукацијом
железничког особља. Издати су различити
приручници – речници, са основним информацијама на различитим језицима, како се
не би десило да неки путник из иностранства залута или седне у погрешан воз.
Један од најзанимљивијих приручника је
„Општа начела о понашању саобраћајних
службеника према путницима“ из 1931.
Овим упутством регулише се однос према
путницима, будући да железнички службеник репрезентује саму железницу – представља њено огледало. Зато се препоручује
крајња љубазност и професионалност.
Одређује се ословљавање са „господине“
и „госпођо“, без обзира на друштвени слој
којем путник припада. Посебан акценат
ставља се на физички изглед и уредност

тници могу да направе железничарима
и другим путницима. Ова књижица представља драгоцен извор информација о навикама наших грађана и њиховом односу
према железници, железничарима, али и
друштву уопште. Из ње сазнајемо и да се на
пушење није гледало благонаклоно, већ су
постојала кола за пушаче и за непушаче, а да
је уживање у дуванском диму у чекаоници
за даме и децу било незамисливо.

Парна локомотива серије ЈЖ 82
Фабрика локомотива “СЛМ” у Винтертуру у Швајцарској почела је с радом
1871. године, а основао ју је конструктор
машина Чарлс Браун с партнерима. Поред разних производа везаних за машинску индустрију, фабрика је предност
давала производњи парних локомотива.

Почетком двадесетог века, тачније 1911.
године, за потребе железничког саобраћаја у Србији било је произведено девет
локомотива. Првих пет локомотива на српским железницама носиле су ознаке СДЖ
801 до 805, док су се четири локомотиве
налазиле у борским рудницима. Новом

Послератни саобраћај
Путнички железнички саобраћај се, у послератном периоду, стално развија. Отварају се и нови међународни правци, као и директне везе с великим европским центрима.
Нашим пругама саобраћају експресни, пословни, брзи и путнички возови, али и моторни возови – шинобуси.

Салон 414 – салон-кола краља Петра I Карађорђевића

у организацији саобраћаја. Возни парк
обнавља се и унификује, пруге се ојачавају,
повећава се максимална дозвољена брзина. Возови свих рангова тутње у свим крајевима новостворене државе. Сходно томе
и путници су разнолики. Железницу користе буквално сви, богати и сиромашни,
сељаци и грађани, стари и млади. С пуним
правом можемо рећи да је ово „Златно
доба“ железнице на нашим просторима.
Корисници наших железница су различити
страни државници међу којима и крунисане
главе, уметници, глумци.
Почиње организација масовних путовања.
Отварају се туристички бирои попут „Путни-
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Jедан од значајнијих предмета из богатог фонда Железничког музеја су и салонкола краља Петра I Карађорђевића. Кола су наменски изграђена за потребе дворске
композиције 1912. године у фабрици „Linke-Hofmann-Werk“, Breslau, за колосек 1435mm. Реч
је о 17 метара дугом четвороосовном вагону са ваздушном кочницом и распоредником
„Hik“. Грејање у колима је било парно. Салон је био луксузно опремљен. Под је био застрт
ћилимом, а у једном одељку, зид је био пресвучен свиленом пресвлаком. Од мобилијара,
био је опремљен са пет мањих и једном већом кожном фотељом, два кауча, два мања
дрвена, округла и једним већим металним столом и уградним орманима. У одељку за
тоалету, постојала су три порцеланска умиваоника са славинама за топлу и хладну
воду. На столовима су стајале вазе за цвеће. На жалост, салон је тешко страдао у
пожару који је, крајем осамдесетих година захватио београдску ложионицу у којој је био
привремено смештен. Од мобилијара, спасена је једна фотеља и сточић, као и светиљке.
Срећна је околност што постоје сачуване фотографије ентеријера, као и нацрти, те је,
уз огромна улагања, могуће извршити рестаурацију.
железничког службеника, који не сме бити
аљкав. Железничарима се налаже да дају
потпуна обавештења, како путници не би
дошли у заблуду, али и да поклоне нарочиту пажњу женама, деци и болеснима. За
решавање несугласица и смиривање тензија, саветована је умерена и пристојна
шала.
Наредне године, по одобрењу Министарства саобаћаја Краљевине Југославије,
излази једна полушаљива књижица под
насловом „Какав путник не треба да буде“,
у којој се указује на све проблеме које пу-

Воја Стајић (1957–2021)
Ковид 19 однео је још један живот – железничари су остали ускраћени за још
једног доброг колегу, човека великог
срца.
Воја Стајић, велики хуманиста, преминуо
је 14.1.2021. од последица ове пошасти
нашег времена. Воја је рођен 1957. године
у Врању, где је завршио Средњу машинску
школу, а потом се запослио у Вучи возова
Ниш као машиновођа.
Са још неколико колега, 24. септембра
1997. Воја оснива Друштво добровољних
даваоца крви под називом ,,Константин
Велики Коста“, које је у једном моменту
бројало 1.800 чланова.

Развој масовног туризма доприноси јачању железничког путничког саобраћаја,
посебно у летњим месецима. Возовима су
путовали сви, како породице, тако и групе
младих којима није сметало да у обичним
колима са седиштима, друге класе, весело
проведу путовање уз песму и свирку. Породице су, чешће, користиле кола за спавање,
као и кушет кола. Онима којима је удобност
била битна, на располагању су стајала кола
за спавање са сингл, дубл и турист кабинама,
док су се други одлучивали за кушет кола
другог разреда. Југословенска железничка
www.zeleznicesrbije.com

нумерацијом локомотиве су добиле ознаке ЈЖ 82-001 до ЈЖ 82-008. Занимљив је
податак да су то биле једине локомотиве
те серије које су произведене у фабрици
у Винтертуру и да су све биле испоручене
српским железницама. Била је намењена
за саобраћај на пругама узаног колосека
ширине 0,76 метара. Њена дужина била
8,05 м, могла је да понесе 3,5 тоне воде и 1,5
тона угља, а максимална брзина износила
је 30 км на час. Локомотива серије ЈЖ
82-007 била је последња сачувана локомотива из ове серије, претежно је превозила возове на прузи Бор-Метовница,
а до почетка седамдесетих година, тачније до 1972. године, радила је као маневарска локомотива у зајечарском депоу.
Ентузијазмом српских железничара локомотива је сачувана и данас се налази као
експонат у Железничком музеју – Одељењу
узаног колосека у Пожеги. На фотографији
коју је 4. септембра 1973. године снимио
Херберт Штемлер, љубитељ железнице из
Немачке, приказана је локомотива ЈЖ 82007 у зајечарском депоу.
Ј. Вебер
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IN MEMORIAM

Ми, чланови Друштва, са великим пијететом сећамо се нашег драгог Воје, који је
говорио да треба помоћи сваком човеку
када је то потребно без обзира на верску,
националну или синдикалну припадност.
Он сам је добротворно дао крв преко 50
пута.
Воја је живео са супругом Миром, која је
на велику жалост преминула седам дана
пре њега, изгубивши живот баш од Ковида
19. Иза себе су оставили двоје дивне деце,
ћерку и сина, који, ако је то за утеху, могу
бити поносни на своје родитеље.
Чланови друштва ,,Константин
Велики Коста“
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СПОРТ

Железничару указано велико признање

Милован Ристић и даље у врху
судија на листи ФИФА И УЕФА
У августу ове године стигао је позив из
Саудијске Арабије нашем колеги Миловану
Ристићу из „Инфраструктуре железнице
Србије“ да суди тамошње фудбалско првенство, тачније – последњих шест кола.
Фудбалски савез ове азијске земље пла-

нирао је, наиме, да им суде најбоље светске судије како би им се национално
првенство окончало на најрегуларнији начин. Поред Милована Ристића и његовог
дугогодишњег колеге Далибора Ђурђевића
судиле су и најбоље светске судије као што
су: Аргентинац Нестор Питана, који је судио
финале Светског првенства 2018. у Русији
између Француске и Хрватске, Уругвајац
Андреас Куња, који је судио полуфинале
Светског првенства Француска–Белгија,
Новозеланђанин Метју Конгер.
Један од судијских тимова чинили су Метју Конгер, Милован Ристић и Далибор Ђурђевић. Заједно су судили три утакмице.
Чинили су, такође, и судијски тим са Хрватом Иваном Бебеком и са Литванцем Мажеиком. Због пандемије корона вируса
Ристић и његове колеге су по доласку у Саудијску Арабију морали да ураде пи-си-ар
тест, након чега су били у карантину седам
дана. Све судије биле су смештене у истом
хотелу ради безбедности и сви су морали да
носе маске. Одатле су путовали на утакмицу и одмах се враћали у хотел.
Популарни Риле је био судија помоћник
на пет утакмица. Колико је првенство било
неизвесно показује и пример да је (два кола
пре краја) свака утакмица одлучивала о прwww.zeleznicesrbije.com

ваку или испадању из лиге. У последњем
колу шест екипа се борило за два места
која су гарантовала опстанак у лиги. После
сваког кола судије су имале анализу утакмица. Све утакмице су се играле са ВАР
системом. Два најбоља српска „махача“ Ристић и Ђурђевић који, као што је познато,
имају неопходне лиценце, у неколико наврата били су ангажовани и као ВАР судије.
Наш колега Милован Ристић је професор
физичког васпитања и кинези терапије,
а успешно је завршио Школу за тренере
у Фудбалском савезу Србије. Данас је он
тренер и са УЕФИНОМ – А лиценцом. Фудбалска сезона у Србији је у току, па Ристић
наставља да маше и да доноси невероватно добре одлуке, што је показао и на утакмици између Спартака и Партизана. По
проценама многих фудбалских стручњака, он је најбољи помоћни судија на свету. Делом и због тога, Милована већ годинама знају и по надимку „Божија рука“.
Његове колеге кажу да када је Ристић на
терену у улози помоћника, тада и ВАР
није неопходан! Његове одлуке заиста су
„хируршки прецизне“.
На питање да нам открије тајну свог необичног инстинкта којим се руководи у доношењу правих одлука, Риле се шармантно
осмехује и одговора:
- Заиста је много тешко да увек донесете
исправну одлуку у делићу секунде. Мени
доста помаже и моја урођена особина,
а то је да ми рука и глава не мисле исто.
Примера ради, ако видим офсајд па нека је

и метар-два, а да ми у том тренутку не крене
лева рука, у којој држим заставицу, према
десној, са којом би требало да је подигнем,
држим заставицу спуштену и не досуђујем
офсајд. У 99,99% случајева то ми је помогло
у доношењу исправних одлука. Човеково
око зна да превари у таквим ситуацијама

и ако сте у линији, чини вам се да је играч
у дебелом офсајду. Зато се померам коракдва удесно и та позиција ми такође доста
помаже.
Наш колега је и тренер са А УЕФА лиценцом тако да припрема и едукује судије,
тренере и играче.
- Радим у „Инфраструктури железнице
Србије“, у Сектору ЕТП, на пословима организатора и овом приликом желим да се захвалим свим директорима јер без њихове
огромне подршке не бих могао да све ово
постигнем. – рекао је Милован Ристић.
Б. Радојичић
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