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Лист који се воли
Више од пола
века „Пруга“ је
пратила
рад
целокупног железничког сектора
Србије
бележећи најзначајније догађаје везане
за пословање
овог сложеног
саобраћајног
система. Тиме је, између осталог, завредела и статус документа од изузетног
значаја за нашу прошлост. Као један од
ретких фабричких часописа који још
увек трају, „Пруга“ је критиковала, али
је и често била на мети критика. Најчешће јој се замерало то да без потребе
улепшава железничку стварност, а
она се само трудила да афирмише
најпозитивније и најбоље ствари на
железници. Као добронамерни мисионари и истрајни хроничари, новинари наше редакције својим ауторским
текстовима и бритким извештајима
не мали број пута пажњу стручне
јавности усмеравали су на конкретне
проблеме. Ненаметљиво, покаткад и
у белетристичкој форми, сугерисали
су у ком правцу треба стварати бољу
и лепшу железницу. Овај велики
јубилеј прилика је да се, макар на
тренутак, присетимо времена када су
на насловним страницама листа који се
воли, бележени сви најважнији догађаји
из богате железничке историје наше
земље. Будући да смо „преко главе
већ претурили пола века“, и те како
смо кредибилан саговорник о много
чему, јер смо у медијском смислу били
сведоци бројних дешавања, недаћа и
лепих тренутака, ратова и политичких
потреса које је и железница „осећала на
својој кожи“.
Реалне похвале свему прогресивном у
овдашњем саобраћајном систему, баш
као и критичко посматрање негативних
појава уколико такве буду уочене у
техничко-технолошкој машинерији на
преко 3.000 километара колосека, остаће једини уређивачки курс „Пруге“ у
будућности. Нема никакве сумње да
пред члановима редакције тек предстоје важни и одговорни задаци. У
времену које долази настојаћемо да
својом принципијелношћу, објективним
и правовременим информисањем придобијемо још већу пажњу колега у сва
четири независна друштва, али и шире
читалачке публике. То је најмање што
можемо учинити за огромно поверење
које нам железничари Србије поклањају
пуних педесет и пет година.
Главни и одговорни уредник
Александар Ранковић
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"Ово је најинтересантнији период у историји српских
железница и верујем да има обиље материјала којима
лако можете да попуните своје стране. Немојте само да
заборавите да иза свих тих великих пројеката, великих
цифри, увек стоје људи и волео би да видим приче о људима
који су уградили своје знање и зној у модерно лице српских
железница", рекао је Томислав Момировић, министар
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Специјални интервју са Томиславом Момировићем,
министром грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
поводом 55. година листа „Пруга“

модернизације и обнове, од завршетка реконструкције најважнијих железничких саобраћајница, од набавке нових возова,
а највише зависи од нашег труда, рада и способности. Када кажем
ми, мислим на све нас, од министра до скретничара, мислим
на све запослене у ресору који морају да дају свој максимум,
јер Србија нема више времена за губљење и наш је задатак да
послове обављамо савесно и у датим роковима, јер само тако
можемо да грађане „вратимо“ у вагоне, а привреду да своје
транспортне потребе реализује преко српских железница.

Велику захвалност
дугујемо железничком
новинарству

Пруга: У том смислу, да ли наш лист „ПРУГА" може утицати
на подизање свести у јавности о возу као најбезбеднијем,
еколошки најчистијем и најприступачнијем виду превоза.
Надам се да ћемо успети заједно у том циљу. Возови неће
више бити само носталгично сећање, већ и будућност, у којој
ће у погодностима тог вида транспорта уживати и грађани и
компаније широм Србије и региона.
Б. Гордић

Обележавање јубилеја железничког листа
„Пруга" био је повод за интервју са ресорним
министром у Влади Републике Србије Томиславом Момировићем. У исто време, била
је ово и прилика да направимо и кратак осврт
на железнички сектор шест месеци након
преузимања ресора.
Пруга: Колика је улога железничког новинарства и 130 година традиције коју оно има (Прва два железничка листа:
„Железнички гласник“ и „Саобраћајни весник“ покренута
су 1890, шест година након пуштања у саобраћај пруге
Београд–Ниш и успостављања железничког саобраћаја у
Србији) у информисању о овако великом саобраћајном, инфраструктурном, али и привредном систему, и колико је оно
допринело стварању медијске слике о железници?
Традиција српске железнице и медија који су пратили њен
развој су респектабилни у европским оквирима и морамо да
учинимо све да ту традицију оснажимо и модернизујемо. Један
тако комплексан, а пре свега масован систем, заслужује да има
свој медиј, јер је то најбржи начин за преношење информација из ресора и надлежног министарства и обавештавање
запослених о актуелним пројектима и плановима. Велику
захвалност дугујемо железничком новинарству за деценије
постојања у нади да је пред нама једно ново доба, у којем ћемо
да покренемо најмодерније пројекте и бити поносни члан
европске железничке мреже, ослонац домаће привреде и пре
свега наших путника.

да читате у нашем листу и на шта бисмо, по Вама, требало
да се фокусирамо у наредном периоду како бисмо боље,
прецизније, јасније испратили комплетну модернизацију
железничког сектора и "покрили" све теме?
Не мешам се у уређивачку политику ниједних новина, а
камоли у одлуке уредништва „Пруге“. Ово је најинтересантнији
период у историји српских железница и верујем да има обиље
материјала којима лако можете да попуните своје стране.
Немојте само да заборавите да иза свих тих великих пројеката,
великих цифри, увек стоје људи и волео би да видим приче о
људима који су уградили своје знање и зној у модерно лице
српских железница.

Пруга: Да ли Вам се допада нови изглед, концепција и дизајн
листа „Пруга" и, по Вашем мишљењу, да ли би овај лист као
такав могао да прерасте у озбиљну железничку ревију која би
се дистрибуирала у новим возовима, на новим пругама?
Прелистам сваки ваш број и веома сам задовољан обиљем
и квалитетом текстова. Верујем да ће године пред нама
показати колико сте битни у информисању не само запослених,
већ и путника, што са употребом нових технологија може
да буде изузетно једноставно. Можда принт ревија може да
се надогради са неким инфо панелима или апликацијом за
мобилне телефоне, али верујем да ћемо морати на неки начин
да информишемо путнике о најактуелнијим дешавањима.

Пруга: Већ пола године налазите се на челу Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Како оцењујете тренутно стање у ресору железнице? Колико смо као
држава на добром путу да добијемо најмодерније железничке
саобраћајнице и нове возове и колико је то важно не само за
привредни развитак Србије већ и за њено позиционирање у
региону?
Под руководством председника Александра Вучића покренут је највећи инвестициони талас у историји изградње
целокупне инфраструктуре, а велик и круцијалан значај
је дат и развоју железничке инфраструктуре. Сведоци смо
убрзаних радова на завршетку брзе пруге Београд – Нови Сад,
а недавно смо потписали уговоре за набавку најмодернијих
Штадлерових возова за велике брзине. Корона је донела
заустављање и кретање путника, као и привредне токове,
што се одразило на резултате, али та криза није зауставила
масовне инвестиције и смеле планове, засноване на реалним
основама. Без модерне железнице, српска економија не може
да оствари свој пун потенцијал и одличан положај наше земље
не можемо да искористимо у пуном капацитету.

Пруга: Лист „Пруга" доступан је већ неколико година у
електронском издању на веб-презентацији "Железница
Србије" ад (http://www.zeleznicesrbije.com/pruga-informativnilist-zeleznica-sr/). Поједини текстови, фотографије и интересантни записи постују се на друштвеним мрежама Друштва,
али и преузимају и објављују у медијима. Да ли имате неких
сугестија када су у питању одабир тема, о чему бисте Ви волели

Пруга: Приликом вожње до Косјерића рекли сте да је Ваш
задатак да "промовишете српске железнице, локалне линије, као и будуће линије брзе пруге." Колико времена ће бити
потребно, по Вама, да повратимо поверење путника и
вратимо их у возове?
Враћање поверења грађана у српске железнице зависи директно од нас, од наше способности да обезбедимо финансирање
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Горан Аџић, генерални директор "Железнице Србије" ад поводом јубилеја листа „Пруга“

Нека се ваша реч чује и
даље и гласније

Након пуне 54 године, уз подршку Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, „Пруга“ је променила свој
визуелни идентитет и концепцију, окренула
се свима који сарађују са железничким сектором и учествују у стварању модерне
српске железнице. На тај начин отворила
је нови пут и медијски простор за сарадњу,
како с комитентима, тако и с партнерима
целокупног железничког сектора.
Као сведок и хроничар времена, опстајући више од пола века, „Пруга" је доказала
да је улога писаног извештавања и информисања најпре самих железничара, а потом и јавности, вишезначна и да се може
сагледати из више аспеката. Она је указала и
на чињеницу да је железничко новинарство
старо готово колико и сама железница
на овим просторима и успела да сачува и
однегује писану традицију до данашњих
дана.
Прва два железничка листа: „Железнички
гласник“ и „Саобраћајни весник“ покренута
су 1890. године, само шест година након
www.zeleznicesrbije.com

успостављања железничког саобраћаја у
Србији. Током двадесетог века објављивано
је око 250 железничких листова.
Данас, лист „Пруга“ једино је информативно гласило целокупног железничког сектора у Србији и 23. фебруара обележило је
55 година рада.
Редакцији листа „Пруга" честитам 55. рођендан са жељом да и у наредним деценијама будете сведок убрзаног развоја и
модернизације српских железница, хроничар догађаја у целокупном железничком
сектору, али и сведочанство младим нараштајима о свим појавама и личностима које су обележиле железницу на овим просторима од њеног настанка до данас.
Нека се у временима која долазе замисли
о првој модерној железничкој ревији
која уз кафу или чај може да се у једном
даху прочита у најмодернијим возовима
на најбржој прузи у региону, између две
престонице – Београда и Будимпеште –
спроведу у дело! Желим Вам много лепих
и веселих тема, живописних репортажа са

мреже пруга српских железница, интересантних прича о достигнућима и сналажљи-

вости железничара, о новим возовима, али и
o богатој железничкој историји.
Нека се ваша реч чује и даље и гласније
и у деценијама које долазе!
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Душан Гарибовић, генерални директор Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, поводом јубилеја листа „Пруга“

„Прозор“ у свет
Небојша Шурлан, генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“, поводом 55
година информативног листа „Пруга“

Афирмација железничких вредности

Пет и по деценија постојања информативног листа „Пруга“ велики је и вредан јубилеј, не само за железничко новинарство,
него и за целокупне српске железнице.

Пуних 55 година „Пруга“ је сведок времена и бележи најзначајније догађаје у
свим сегментима функционисања и рада
железнице, пратећи истовремено сва државна и друштвена догађања и постајући
на тај начин прави хроничар железничких
збивања.
Железница има традицију какву има
мало ко, а прве железничке новине
појавиле су се само шест година након
изградње прве пруге у Србији, пре пуних
130 година. И колико год данас брзо
корачали напред у модернизацију пруга и
возова, ми поштујемо железничку историју
у свим њеним облицима. Управо због тога
лист „Пруга“ током протеклих деценија, а
посебно данас као једино информативно
гласило на железници, представља
чувара наше традиције, на којој се темељи
напредак овог саобраћајног система.
Истовремено, током времена „Пруга“
је од извештача израстала у активног
и ангажованог учесника железничких
догађања, дајући на тај начин свој
допринос успешнијем и квалитетнијем
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функционисању и пословању овог саобраћајног система.
На тај начин „Пруга“ је у протеклих пет и
по деценија одавно превазишла оквире
интерног гласила, што је сигурно допринело опстанку и дуготрајности овог листа.
Није лако опстати 55 година ни у чему, а
посебно када је реч о „фабричкој“ новини,
каквих данас у Србији готово да нема.
У великом, сложеном и територијално
распрострањеном пословном систему
какав је железница, информисање запослених има веома важну улогу. Само
запослени који су објективно, истинито и
правовремено информисани о ситуацији
на железници, о нашим активностима и
плановима, о пројектима које реализујемо,
али и тешкоћама са којима се сусрећемо,
могу да дају свој прави допринос остварењу постављених пословних циљева и
задатака, трајно се опредељујући за концепт свеобухватног развоја.
„Пруга“ је у протеклих 55 година афирмисала праве железничке вредности,
напредак и развој железнице, најбоље
раднике и постигнуте резултате, доприносећи мотивацији запослених и њиховој још већој посвећености, професионалности и привржености у раду. Залажући
се пет и по деценија за железницу, „Пруга“
је увек била и остала – железничка.
„Инфраструктура железнице Србије“
обавља одговоран и сложен задатак
управљања јавном железничком инфраструктуром, реализује најзначајније инвестиционе пројекте и има највише запослених у железничком сектору, а брига
о радницима један је од основних приоритета наше пословне политике.
Управо због тога, наш циљ и интерес је
да запослени буду објективно и истинито
информисани о свим дешавањима у железничком сектору.
Железница је пословни и саобраћајни
систем од виталног значаја у свакој држави.
Данас се железничка инфраструктура у
Србији гради и развија више и интензивније као готово никада до сада. Држава
је донела одлуку да модернизује желе-

зничку инфраструктуру у Србији и ми
данас градимо пругу за велике брзине,
реконструишемо Коридор 10 и регионалне
деонице, а очекује нас и изградња барске
и нишке пруге. За неколико година српске
железнице изгледаће потпуно другачије и
биће савремене, брзе и ефикасне.
„Пруга“ је данас визуелно и графички
лепша и модернија него пре, најављујући
на тај начин и нови изглед српских железница. Добро је и што „Пруга“ има своје
електронско издање, у ситуацији када
је због Интернета и друштвених мрежа
проток информација данас бржи него
икада до сада.
Али, „Пруга“ мора да настави да се
развија концепцијски, са актуелним
темама, квалитетним текстовима и разноврсним садржајем, новим медијским
идејама и пројектима, како би и у наредном
периоду била прихваћена и уважена
првенствено међу железничарима, али
и у широј јавности. „Пруга“ по свом садржају и темама морају бити новине по
мери железничара и за њих направљене,
јер су железничари њена највернија читалачка публика. А железничаре занимају конкретни пројекти који се реализују, актуелна дешавања и будућност
железнице, али понајвише питања њиховог
животног и радног стандарда, а тиме и
личне и професионалне перспективе. То
су теме које железничари очекују на страницама „Пруге“ и то су текстови који ове
новине чине правим железничким.
Српске железнице се модернизују и
мењају, нове су стратегије, задаци и циљеви данашњице. Железничко новинарство и лист „Пруга“ треба не само да прате
све те пројекте и промене, већ да активно
учествују у њима, како би допринели
њиховој реализацији и тиме обезбедили
своје место у железничком систему и сектору и у наредном периоду.
Редакцији „Пруге“ честитам вредан и
велики железнички јубилеј, а новинарима
и сарадницима листа желим још много
нових наслова и издања, пуно успеха и све
најбоље!
www.zeleznicesrbije.com

Велико ми je задовољство да вам честитам јубиларних 55 година од оснивања
листа „Пруга“, који је и те како био све ове
деценије железничарима прозор у свет,
прожет свакодневицом велике железничке породице и истовремено велика подршка свим запосленима. Желим вам да и

у наредном периоду бележите пословне
успехе, да останете пример објективности
у информисању железничара, да пратите
актуелности, сачувате стечени углед и
да као такви прославите још много успешних година. Верујем да су уз лист „Пруга“
стасавале многе генерације и да је он
био инспирација, а понекад, можда чак
и подсвесни иницијатор опредељења за
позив железничара. Присношћу са својим
читаоцима, проблемима и темама које
обрађује, задржала је свој идентитет и
специфичност рада преко пола века, у
домену како едукације, тако и афирмације
железнице, као једног од главних стубова
привредног развоја земље.
Од како су настале прве цивилизације
до данас, информација је најбитније „оружје“, како у рукама појединца, тако и друштва, те самим тим све оно што се ради у
целокупном железничком сектору, ако се
не експонира и не представи адекватно,
као и да се није догодило. Зато је изузетно

важно, да без обзира на еру дигитализације,
овакав начин информисања опстане, јер је
нашим људима прелиставање новина уз
јутарњу кафу и даље незамењив ритуал.
Као човек који поштује традицију, изузетно уважавам и „Пругу“, јер је она у сваком смислу врло жив сведок прошлих
времена, сведок људи који су прошли
железницом, дали свој допринос и на њој
оставили неизбрисив траг. Надам се да
ће бити хроничар напретка српских железница нашег времена и приповедати
једног дана и о нама који се данас трудимо
да урадимо нешто добро за оне који ће
доћи после нас.
Новим, освеженим дизајном, побољшаном штампом и квалитетнијим фотографијама, показали сте да идете у корак
са временом и да пратите савремене трендове, те да сте приступачнији новим и
млађим читаоцима, а истовремено да не
пишете зато што желите нешто рећи, већ
зато што имате нешто за рећи.

Југослав Јовић, генерални директор
Акционарског друштва за железнички превоз
путника „Србија Воз“, поводом јубилеја
листа „Пруга“
Поштовани ,
Желим да вам у име
„Србија Воза“ а.д. и у
своје лично име честитам јубилеј, педесетпетогодишњицу излажења листа „Пруга“.
Сведоци смо вашег
посвећеног ангажовања
на континуираном информисању читалаца о
актуелностима у свим
сферама железничког
система, као и неговању
традиције доступности
комуникације појединца
са вашим листом. Поред праћења савремених графичких и
визуелних трендова писаних медија, остали сте препознатљиви
читаоцима.
Будите свесни чињенице да и за будућа времена остављате
писани траг на данашња збивања у животу и раду на железници,
што је и задатак сваком вредном хроничару.
Срдачан поздрав
www.zeleznicesrbije.com

Фото: Младен Жарковић
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Лазар Мосуровић, директор Дирекције за железнице поводом јубилеја листа „Пруга“

Сведок и аналитичар
железничког сектора

Наша „Пруга“, „наше горе лист“ је пратилац, сведок и аналитичар железничког
сектора од почетка његовог зрелог доба, па
до данас и настављач дотадашње хронике
праћења и збивања у свим његовим деловима, као и животима носилаца бројних
и различитих активности, као и корисника
железничких услуга.
"Пруга" је више од пола века са железничарима, на прузи и столовима свих
оних који своје мисли и дела посвећују
свом неприкосновеном железничком сектору, својој информативној кући и свом
путу од ње и до ње.
Верна а реална, "Пруга" своју посету
поклања свим деловима железничког сектора без граница, неометана ничијим

захтевима, са циљем да дочара целовиту
слику наших пруга, станица, целокупне
инфраструктуре и свих возова који јуре
преко ње и с којима често долазе бројне
информације и о другим пругама и стању
на другим железницама, о чему често налазимо бројне информације у чланцима
добрих познавалаца железнице, који све
то, путем "Пруге", деле са свима нама.
Пратећи развој железнице од првих
пруга, преко разних периода напретка,
стагнирања, па и назадовања сектора у целини због немилосрдности зуба времена,
а и тешких времена у миру, а посебно у
ратовима, "Пруга" нам је давала широку
медијску слику дешавања, као и судбине
људи у свему томе. Наравно, у савременом
моменту помно се прате нова градилишта
и сваки напор и све мере државе у циљу
побољшања сектора.
Неко ће рећи да је овај лист имао срећу и
да треба да буде захвалан неодољивости и
силној инспирацији шароликих бедемских
гвоздених путева преко којих су шибале
парне и "непарне" локомотиве и које су
опевали њени сањари због чега нема железничара који није срећан што се Милету

из народне песме „ Иде Миле Лајковачком
пругом“ остварио сан, песма постала класика и незаобилазна у нашој дивној земљи,
а Миле бесмртан.
Желимо такву судбину и нашој "Прузи"
кроз сведочење о железници још век векова.
На крају, ипак, иако су јубилеји свечани
дани, не занемарујући чињеницу да до њих
долазимо заслужно, марљивим радом и
праћењем свих момената у којима се збило
много промена и реформи у железничком
сектору, дужни смо бар да нагласимо да су
у току наведеног, железничке крштенице
добили нови актери односно нова правна
лица чији запослени у сарадњи и потпуној
посвећености заједничкој причи, доприносе изградњи железничког сектора на
добробит корисника услуга.
Све то наша "Пруга" у саставу једног од
новонасталих предузећа бележи, а наша
жеља је, да у новом руху и заиста прикладнијем визуелном и графичком изгледу,
све више има записа о дивним путничким
возовима и повезаности људи, као и о
новим теретним маршрутама које су одраз
привредног раста, тј. јачања привреде.

Биљана Гордић, директор Медија центра "Железница Србије" ад

Пруга – прва железничка ревија

Давне 2003. године, у мају, почела сам да
радим у Сектору за информисање и односе
са јавношћу тадашњег ЖТП-а „Београд“.
Сећам се те необичне атмосфере која је
владала у канцеларији „Пруге“, број 680, на
четвртом спрату Пословне зграде српских
железница. Један компјутер у читавој
Редакцији око кога се ужурбано смењују
новинари који журе да што пре прекуцају
своје текстове и сниме на тада чудо технике
„флопи-диск“. У позадини се чују писаће
машине како готово у истом такту исписују
шлајфне и шлајфне текста, полемике и
договори колега који траже баш ту реч која
ће наслов учинити „бомбастичним“, једнако
јаким и истинитим. У Редакцији као у
кошници – звоне телефони, зову са терена,
питају када ће новинари да дођу и пишу о
проблему том и том, неком догађају или
колеги же-лезничару. Било је то време када
су новинари „Пруге“ дочекивани са великим
нестрпљењем, али и уважавањем и дозом
страхопоштовања – ипак „седма сила је то“
– говориле су колеге железничари. А са силом се „не шали“!
А новинари, железничари, увек су, упркос
свему, излазили у сусрет саговорницима.

нас може да се похвали овим „годиштем“.
Требало је опстати на свеколиком тржишту
мас-медија. У времену када све прелази
на „дигиталу“, бинарне комбинације нуле
и јединице, тј. електронска издања, када
шуштање под прстима новинске хартије
и мирис олова мења само клик миша или
Неки нас хвале, неки оспоравају, неки
би радо да се лате новинског пера и буду
део новинског колектива, Редакције
листа „Пруга“ и Медија центра. Већ 55
година новинари исписују странице
железничке историје и тако и сами
постају део ње. Да ли су и у којој мери
успешни остаје да процене они који тек
долазе. Они којима из године у годину,
из деценије у деценију остављамо у
аманет све више и више стандарде у
тежњи да што боље, веродостојније,
афирмативније представимо железнички сектор.
када се новине прелиставају у разним
апликацијама скроловањем по дисплејима

Милутин Милошевић, извршни директор за управљање јавном железничком
инфраструктуром, „Инфраструктура железнице Србије“

Новинарски допринос развоју
железничког система

У дугој традици вашег и нашег листа
„Пруга“ од 55 година ја имам среће и
привилегију да учествујем чак 33 године
тако да могу да будем релативно објективан у коментарима и оцени успеха.
Првих месеци по доласку на железницу
сећам се да сам углавном учио читајући
текстове, у дугом периоду заједничког рада
сам се информисао, а последњих година
читам о стратегији развоја и реализацији
капиталних пројеката. Мислим да је овако
полако еволуирала „Пруга“, сама железница, а и ја заједно са њима.
Данас док читам ваше текстове схватам
да је велика мисија обнове и развоја
железничког система реалност и то је
можда и највећа вредност и допринос
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ваших новинара да сви верујемо у развој
и напредак система железница у којима
заједно радимо. Такође, сваки пут се
изненадим колико данас аутори који
учествују у стварању „Пруге“ познају железницу и елементе система – као да су и
сами инжењери који се баве извођењем
инвестиционих пројеката.
Веома дискретно и у мери колико и
припада концепту листа проткане су
историја и традиција железнице са којима
свакако морамо сви да се поносимо јер
имамо привилегију да будемо носиоци
послова у најстаријем транспортном систему наше земље, који је Србију и тих
година, крајем 19. века учинио независном
и привредно јаком.

формату који без савијања сада може да
стане у торбу за лаптоп.
Постала је наша „Пруга“ права железничка ревија – савремен, модеран часопис
који чека завршетак изградње брзе пруге и
укрцавање у нове, модерне возове, па правац – Будимпешта!
А док чека на своје „прво путовање у
Европу“ и даље ће верно пратити све догађаје, учествовати у афирмисању модерне
српске железнице, бити сведок као и свих
ових 55 година не само успона железничког сектора него и модернизације и позиционирања железнице у региону, али и
шире.

Новинари о јубилеју

Са младим људима и уз помоћ савремене
технологије и информатике успели сте да
обезбедите и модеран графички и визуелан
изглед листа, што је у данашње време, поред
квалитетног и интересантног садржаја, изузетно важно и мотивише читаоце.
Желим вам дугу традицију и пуно нових
садржаја из области развоја железничког
система који ћемо, надам се, да вам пружамо у наредним годинама.
www.zeleznicesrbije.com

Писали су оно што их радује, али и тишти.
Одмереним, добро одабраним речима како
саговорницима не би направили проблем,
а, опет, упутили критику коме треба. Мало
хумора, мало ироније, понеки саркзам, па
похвала, подршка – реч по реч, шлајфна
по шлајфна, број по број, све до овог 1105
– посвећеног педесетпетоогодишњици листа „Пруга“.
Више од пола века излажења! Да не будемо нескромни, али ретко који лист даwww.zeleznicesrbije.com

смарт телефона, а коментари испод текстова мењају „Писма читалаца“.
Пролазила је наша „Пруга“ разне фазе:
од објављивања и преузимања текстова
њених новинара, до „кризе идентитета“ и
скоро „гашења“.
Данас с поносом могу да кажем да је
„Пруга“ успешно не само савладала наметнуте јој изазове већ је и померила границе,
доживела је „ренесансу“ овековечену новим дизајном, штампом у пуном колору и

Окосницу модерног железничког новинарства организованог у оквиру Медија
центра „Железница Србије“ ад чине:
Биљана Гордић, Небојша Аврамовић,
Александар Ранковић, Љиљана Богдановић, Весна Гојић Вучићевић, Синиша
Јочић, Аида Стојковић, Бранко Радојичић, Ивана Јовичић Ћурчић, Јосип Вебер,
Маријана Попадић, Душанка Милошевић, Весна Весковић, Весна Родић, Радивоје Ковачевић и Љубица Мишковић.
Странице овог броја посвећеног јубилеју исписивали су сви који су некада
радили или сарађивали са листом
„Пруга“ или и данас ту раде. Сви смо
имали исти задатак – да будемо
новинари, али у исто време и главни и
одговорни уредници листа! Ако смо из
превелике жеље да број буде посебан
можда негде претерали, не замерите! То
је само – професионална деформација!
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Интервју: Владимир Радомировић, председник Удружења
новинара Србије (УНС)

На основу Вашег дугогодишњег новинарског искуства, можете
ли нам рећи који су проблеми с којима се новинари сусрећу?
- Новинарство је у исто време и најлепша и најтежа професија.
Оно вам омогућава да сазнате информације и стекнете знања
која у другим професијама не бисте могли, да објављивањем
вести утичете на побољшање стања у друштву, да помогнете
људима, да уживате у ономе што производите. С друге стране,
то је и професија са великом количином стреса, потцењена и
недовољно награђена. Ипак, да могу поново да бирам, изабрао бих новинарство.

Јубилеј – успех свих
новинара „Пруге“

Поводом обележавања 55 година листа „Пруга“, наш саговорник био је Владимир
Радомировић, председник Удружења новинара Србије (УНС). Разговарали смо о
„Прузи“, о новинарској професији, али и о положају новинара и проблемима са којима
се сусрећу. Желели смо да чујемо који су изазови новинарског позива данас и како види
будућност наше професије.
Пруга: Информативни лист „Железница Србије“ ад „Пруга“
обележава велики јубилеј – 55 година излажења. Шта за Вас,
као председника УНС-а значи да један фабрички лист толико
дуго траје?
- Када чујем да неки лист који се обраћа радницима траје толико дуго, то јесте изузетак и велики успех и ја Вам на томе
честитам. То сигурно јесте, великим делом Ваш лични успех,
свих запослених, свих новинара и медијских радника који раде
у „Прузи“. То може да охрабри друге да крену вашим стопама и
да поново покрену фабричке листове који су некада постојали
или да се упусте у стварање неког новог листа.
Пруга: Железничко новинарство у Србији постоји већ 130
година. Да ли овако дуга традиција треба да се негује кроз један овакав информативни лист, будући да је “Пруга” једина
преостала у железничком сектору?
- Ја волим штампу. Радио сам дуго година у штампаним медијима и волим да осетим производ у рукама. Ви, као новинар, имате другачији осећај када у рукама осетите оно
што сте произвели, него када гледате неку своју емисију на
телевизији или сајт који уређујете. Драго ми је што је „Пруга”
опстала и сигуран сам да је ово ваше штампано издање једна
солидна основа да се направи и нека врста искорака ка млађим генерацијама које не знају шта је то штампа, поготово
квалитетна штампа. Гледајући оно шта се дешава последњих
година, чини ми се да ће железница после деценија пропадања,
коначно почети да враћа ону славу коју је некада имала и да
ће грађани све више користити услуге железнице и метроа. У
тим новим возовима и метроима требало би да искористите и
нове начине комуникације, разне врсте оглашавања, панела,
билборда. То ће бити прилика да освојите и неку нову публику
и да „Пруга” још деценијама буде део живота свих нас.
Пруга: „Пруга“ је скоро 55 година имала форму новина, а последња три броја штампана су у форми магазина. Како оцењујете садржај и нови дизајн лашег листа?
- Оно што би требало да краси новине јесте садржај и ја сам
уверен да ће „Пруга” и у наредним деценијама имати садржај
који ће привлачити публику не само ову ускостручну већ и грађане, а пре свега младе генерације. Овај магазински формат и
поготово квалитетан папир на којем се штампате јесте један
значајан квалитет и искорак како је „Пруга“ изгледала кроз
године излажења. Позивам Вас да у својим размишљањима
о томе како би даље “Пруга” требало да функционише и
извештава имате у виду и млађе генерације које би требало
да наставе наш посао и да привучете некога да се бави овом
врстом новинарства. Са друштвеним мрежама: youtube,
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facebook, instagramom, tik tokom, врло је лако доћи до младих
људи, ако имате квалитетан садржај.
Пруга: Будући да су новинари наше редакције већином чланови Удружењу новинара Србије, чији сте Ви председник, како оцењујете улогу новинара "Пруге" у новинарком еснафу
Србије, а како у једној великој компанији као што су "Железнице Србије"?
- Ви имате двојаку улогу. Једна је да информишете запослене
и да будете нека врста канала између менаџмента и запослених. С друге стране, пошто је реч о компанијском гласилу,
они који су на руководећим позицијама имају неке жеље и
захтеве према вама. И ту сматрам да је улога УНС-а , као једне
организације која окупља највише новинара у овој земљи и
која има толику традицију као и железница у Србији, да вас
заштити од притисака. Потребно је да се сви заједно боримо
да новинари могу слободно да раде свој посао и не буду
изложени притисцима. Притисака ће увек бити, али колективном снагом можемо да се изборимо да ти притисци буду што
мањи или да их потпуно елиминишемо, без обзира на то да ли
они долазе од власника медија, од руководства неке фирме,
власти или опозиције. Фабрички листови, односно лист као
што је „Пруга”, могу бити спона запослених у некој фирми, у
овом случају на железници, и грађана, не само корисника
услуга већ и шире јавности. Ви би требало да обавештавате о
томе шта се дешава на железници, да упозоравате на могуће
тешкоће и опасне ситуације. Сведоци смо последњих година
колико је било несрећа на нашим пругама. Можда бисте ви,
Пруга: У плану је пројекат дигитализације “Пруге” од првог
броја, како би и ови бројеви нашег листа били доступни
јавности. Које је ваше мишљење о овом пројекту?
- Наравно да подржавам једну такву идеју и Удружење
новинара Србије подржаће такав пројекат. Жао ми је што је
велики број медија у Србији, којих је било у последњих стотинак
година, отишло у неповрат. То је добра иницијатива и УНС је
спреман да је подржи.
у сарадњи са УНС-ом, могли да покренете неку акцију упозоравања и обавештавања грађана о томе како се треба понашати на пружним прелазима. С обзиром на то да држава и ми сви
заједно улажемо у развој железнице доћи ће до много бржег
развоја те врсте превоза. Биће потребе да се грађани упознају
са квалитетом превоза, али и са тим како да поштују правила
када су у возовима, а како када су у саобраћају.
Пруга: Новинарство сврставају у „седму силу“, али сви који се
баве овим послом знају да је новинарски хлеб са седам кора.
www.zeleznicesrbije.com

Пруга: О новинарској цензури и аутоцензури? Да ли је новинарска слобода толика колико му је даје онај који га
финансира?
- Цензура не погађа само новинаре. Ако неко спречава да се
нешто објави, то утиче на цело друштво. Ово говорим као неко
ко је био жртва цензура и на то упозоравао најпре руководство
„Политике“, затим власнике тог нашег најцењенијег листа, а
затим и јавност. Тада смо, пре 11 година, колеге и ја платили
високу цену непристајања на ућуткивање, остали смо без
посла и без могућности да се било где запослимо у то доба
кад су на власти биле такозване проевропске снаге. Са тим
искуством, направили смо „Пиштаљку“, портал који више од
десет година истражује корупцију и помаже узбуњивачима,

људима који пријављују незаконитости – такве незаконитости
које утичу на животе свих нас. Да нема тих људи, запослених
који указују на опасност, ова држава би била још сиромашнија,
а многи од нас би остали и без живота.
Пруга: Поштовање новинарског кодекса, новинарске етике?
Утисак је да последњих година, можда деценију, новинари
под појмом слободе изражавања сматрају да имају право да
говоре или пишу било шта, занемарујући новинарство које је
засновано на основним етичким правилима професије. Какав
је ваш став о овоме? Да ли су новинари прихватили само
права, а обавезе наше професије занемарили?
- Удружење новинара Србије је још пре петнаест година
усвојило Кодекс новинара, а затим са колегама из других
удружења учествовало и у оснивању Савета за штампу, који
прати поштовање тог Кодекса, односно поштовање етике у
медијима. Свако ко мисли да су неке новине објавиле неку
неистину може да се обрати Савету за штампу и да затражи
да се утврди кршење Кодекса. Један од захтева УНС-а јесте и
да медији који редовно крше етичке норме немају приступ
www.zeleznicesrbije.com

јавним фондовима, односно да не могу да добију новац на конкурсима локалних самоуправа, покрајине или министарства,
па ће улога Савета за штампу ускоро бити још већа. Самим тим,
надамо се да ће и поштовање етике бити унапређено.
Пруга: Када ће новинари поново постати један од стубова
друштва и фактор који указује на проблеме који постоје у
друштву и тако помажу да се они поправе? Колико новинари
могу да утичу на креирање и мењање јавног мњења?
- Ништа не спречава новинаре да и сада указују на проблеме
и да помогну да се ти проблеми реше. Медији и новинари јесу
сиромашни, али они су одраз нашег друштва. Ако смо остали
без фабрика и могућности да извозом робе поправљамо свој
стандард, онда ни медији не могу рачунати на брзо побољшање
свог положаја. Мислим да би од садашње ситуација много гора
била она у којој би народ био сиромашан а новинари богати.
Верујем да ће наредних година ипак стандард целог друштва
порасти и да ће људи бити заинтересовани да својим новцем
допринесу раду медија који решавају проблеме и откривају
ствари које моћници желе да сакрију.
Пруга: Како се примена нових технологија и облика комуникације- интернет, друштвене мреже, одражава на новинарство
и у том светлу, каква је будућност наше професије?

- Друштвене мреже и интернет гиганти (Амазон, Гугл, Фејсбук,
Епл) „појели“ су тржиште оглашавања којим су деценијама
доминирали традиционални медији. Сада медији не могу да
зараде наплаћујући рекламе – ни оне од великих фирми, а ни
мале огласе од грађана – па је то довело до озбиљне кризе
Пруга: И на крају, шта би сте поручили новинарима редакције листа „Пруга“ поводом обележавања ове значајне
годишњице.
- Новинарима „Пруге" желим још најмање 55 година трајања
и још већу публику, још више нових возова и пруга и наравно,
увек ћете имати подршку Удружења новинара Србије.
у медијима и отпуштања новинара. Једини излаз који видим
јесте да се направе нови начини финансирања медија: путем
претплате, донација и директних акција помоћи новинарима
за одређене приче. Медији неће нестати, иако су сада у кризи.
Неће нестати потреба за провереним вестима, као што није
нестала ни потреба за фабрикама, иако се глобална економија
у последњих тридесет година окренула сектору услуга.
Љ. Богдановић
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Интервју: Проф. др Небојшa Бојовић, декан Саобраћајног факултета у Београду

"ПРУГА" – Најпедантнији хроничар историје
железнице у Србији
Више од пола века излажења, тачније, пуних 55 година извештавања о железници и железничком сектору повод је за краћи
интервју са проф. др Небојшом Бојовићем, деканом Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, одакле се регрутују
млади за озбиљан и одговоран посао на српским пругама.
Пруга: Колико је, према Вашем мишљењу, лист „Пруга“ у ових
55 година заслужна за очување традиције српских железница?
- Више од пола века „Пруга“ је најбољи хроничар рада железнице у Србији. Записи „Пруге“ су јединствени, аутентични и
представљају историјско штиво.

Пруга: Да ли је „Пруга“ успела да буде верни пратилац свих
дешавања у железничком систему Србије, као и хроничар збивања у свим сегментима живота и рада на железници?
- Начин на који је „Пруга“ бележила збивања у железници заиста је јединствен и сасвим сигурно ниједан други медиј није о
овом важном инфраструктурном систему извештавао на тако
слојевит начин. „Пруга“ омогућава јавности да о железници
стекну слику „изнутра“, да је виде на јединствен начин. „Пруга“ такође указује на важност људи у функционисању овог
изузетно комплексног система, на њихову посвећеност, везаност и стручност.
Пруга: Из ова два аспекта гледано, колики је по Вама значај
информисања у овако огромном и територијално разуђеном
систему?
- Јако је важно да сви који раде у железници, али и њени корисници стекну јасну слику о томе шта се у овом систему догађа:
у којем правцу се креће и развија, шта је чека у будућности,
где је сада и одакле је пошла. Када сте у могућности да
видите комплетну слику, боље ћете разумети сопствену
улогу и одговорност, али и улогу и одговорност других у
систему. Мислим да је од кључног значаја да запослени, али
и кооперанти редовно добијају информације, не само о
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најважнијим збивањима у Железници Србије већ и о томе
којим правцем иде даљи развој саобраћаја у Србији и Европи,
на који начин неке изазове решавају колеге из других земаља
или других саобраћајних грана.
Пруга: Да ли „Пруга“ може да послужи и студентима железничког саобраћаја у стицању праве слике српских железница и
колико им може помоћи као додатни извор информисања
током њиховог студирања?
Сигуран сам да „Пруга“ као најпедантнији хроничар историје железнице може бити драгоцен извор информација и студентима
и наставницима и на Саобраћајном факултету, али и на другим
високообразовним и средњошколским установама које имају
додирних тачака са железничким саобраћајем и логистиком.
Пруга: Како оцењујете нови графички и визуелни идентитет
листа и да ли имате неке предлоге или сугестије, тј. шта бисте волели да читате у наредним бројевима?
- „Пруга“ сада изгледа модерно и атрактивно. Прегледна је и
„држи пажњу“. Било би интересантно да се редовно објављују
прегледи о новоизграђеним пругама широм света, као и о
научним прогресима у области железничког саобраћаја и саобраћајног инжењерства, како код нас, тако и широм земљине
кугле.
Б. Гордић

www.zeleznicesrbije.com

Проф. др Зоран Бундало, директор Високе железничке школе струковних студија

Јубилеј листа „Пруга“
Пре 55 година, 23. фебруара 1966. године појавио се први број службено-информативног гласила ЖТП „Београд“, „Пруга“.
Са трансформацијама српских железница и
лист се мењао и прилагођавао до данашњих
дана, као информативни лист "Железница
Србије" ад. Пет и по деценија лист „Пруга“ је
испуњавао важну и одговорну улогу и преко
1.100 бројева бележени су догађаји битни за
пословање и функционисања железничког
саобраћаја у нашој Републици.
Лист „Пруга“ је увек био значајан чинилац
у развоју железничког саобраћаја у Србији,
истичући се објективним информацијама
и професионалним односом својих новинара. Професионалним обављањем посла
и информисањем о свим релевантним
чињеницама везаним за пословање железнице новинари „Пруге“ су увек постизали актуелност листа. Запослени у

листу су увек настојали да писаном речју
и фотографијом пренесу на новинске
странице део железничке свакодневице и
да буду хроничари развоја железнице.
Први сусрет са листом – СЛАВЉЕНИКОМ
имао сам давне 1981. године, када сам као
апсолвент Саобраћајног факултета, Универзитета у Београду, објавио два краћа текста, са тада обавезне стручне праксе. Ти
текстови су били моја запажања о раду на
железници и објављени су у бројевима 199
и 201. Од тада сам редовно долазио у Уредништво листа (тада се налазило у собама
452 и 453, у Пословној згради у Немањиној
6), по свој примерак новог броја. Упознао
сам главног и одговорног уредника Јована
Пуалића и новинаре Десанку Јевтић и Ранка
Радојчића и то је прерасло у пријатељство
које се наставило и када сам засновао радни
однос у тадашњем ЖТП-у „Београд“.

И у наредном периоду које карактерише
интензивна модернизација српских железница од новинара листа „Пруга“ се очекује
још брже и модерније извештавање.
Свим запосленим у Редакцији листа најискреније честитке за овај вредан јубилеј,
уз жељу да буду још актуелнији, разноврснији и бољи.

Вишегодишња сарадња
Саобраћајног факултета и „Пруге“

У статистичким годишњацима, стручним
часописима и књигама, у високошколским
уџбеницима могу се наћи подаци о превезеним тонама робе, о превезеним
цистернама са опасним материјама, о утовареним и истовареним колима, реализованим нетотонским и путничким километрима, о броју превезених путника,
али о личним доживљајима и емоцијама
железничара, о породичним традицијама
везаним за железницу, о хобистима мини
железница, о личним доживљавањима железнице, о савременицима, о запажањима, о
начину живљења и рада за и уз железницу,
о вредновању догађаја везаних за возове
и пруге, о надањима и о разочарањима
железничких радника и љубитеља железнице због напуштених пруга и урушених
станица, које би могле да буду архитектонске
лепотице, сазнаћемо из чланака објављених
у "Прузи". Ту се прате активности железничара
у културним, политичким, спортским збивањима, активности са предшколском и
школском децом, добротворне активности
широког опсега итд. Самим тим, "Пруга" има
www.zeleznicesrbije.com

широк круг читалаца, не само железничара
већ и људи свих занимања, узраста и нивоа
образовања.
Ми са Саобраћајног факултета у Београду
имамо веома добру сарадњу са редакцијом
"Пруге". Њени уредници и новинари редовно су присутни на најзначајнијим дешавањима на нашем факултету, а ми смо радо
читали, а многи од нас и чувају, чланке о Дану факултета, конференцијама и скуповима
одржаним на факултету, о студентским активностима и значајним догађањима, као што
је нпр. Business Traffic Days.
Када сам обављао дужност председника
Друштва дипломираних инжењера железничког саобраћаја Србије (ДИЖС) имао
сам привилегију и задовољство да сарађујем са тадашњим главним и одговорним
уредником "Пруге" господином Ђуром Лазићем. "Пруга" је преко својих представника
увек била присутна на свим нашим окупљањима (Скупштина и слава Друштва, округли столови и тематска предавања), а свим
нашим путовањима (Мокра Гора, Беч, Праг,
Ниш, Железара у Смедереву, ТЕ Ни-кола
Тесла, Рафинерија НИС у Панчеву итд). Била
су то незаборавна и пријатна дружења,
након којих су следили, нама драги и у
нашим архивама чувани, чланци и извештаји у "Прузи". Посебно желим да истакнем
да су нам чланови редакције "Пруге" више

пута помогли и били наши коорганизатори
округлих столова и тематских конференција одржаних у Великој сали зграде Железница Србије у Немањиној 6.
Као главни уредник Научно-стручног
часописа ЖЕЛЕЗНИЦЕ желим да изразим
захвалност "Железницама Србије" ад на
великој и несебичној помоћи у прве три
(најтеже) године поновног објављивања
часописа након дванаестогодишњег прекида, које су са ДИЖС заједно издавали
часопис. Часопис поново чврсто стоји на
ногама, наставља шездесет петогодишњу
традицију од издавања првог броја. Иако,
сада "Железнице Србије" ад нису више један
од издавача часописа, поједини чланови
редакције "Пруге" волонтерски сарађују и
помажу издавање нових бројева.
И на крају, да кажем да се многе ствари,
технологије и пруге модернизују, па тако
и "Пруга". Новим дизајном, електронским
издањем ближа је данашњем читаоцу,
нарочито млађих и средњих генерација.
Како даље? Сматрам да часопис треба да се
приближи садржајем и читаоцима који нису
запослени на железници, који су корисници
железничких услуга, путници и људи којима
су железница, возови, парњаче и возови
великих брзина у срцу, како би са уживањем
читали часопис док путују возом.
Проф. др Славко Весковић
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Прим. др Владо Батножић, директор Завода за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“

Наставите да чувате
железничку традицију
Поводом великог јубилеја – 55. годишњице листа „Пруга“, честитам вам на
дугогодишњем раду са жељом да и убудуће наставите да чувате железничку традицију.
Очекујем да и у наредном периоду
имамо добру сарадњу као што је била и
до сада. Лекари и медицинско особље
нашег Завода су активно учествовали у
изјавама, обавештењима и препорукама
за читаоце „Пруге“. Захваљујемо Вам се
што сте предано и тачно извештавали о
активностима наших медицинара током

пандемије, са свим саветима како се заштитити од овог опаког вируса. На тај начин
сте допринели бољој информисаности
свих запослених на железници, али и
грађана који редовно читају „Пругу“ и
траже примерак више. Одлична сарадња
и заједнички пројекти су оставили нераскидиве везе и утемељиле пут да заједно
радимо и стварамо.
Нов изглед новина говори о томе да,
као редакција, напредујете и пратите трендове из света новинарства. Честитам
вам и на томе што сте остали доследни у

извештавању из свих аспеката железничког сектора.
Очекујем да ћемо убудуће проширити
нашу сарадњу, а ми ћемо увек бити доступни са информацијама редакцији
„Пруге“ , јер она то заиста и заслужује.

Поштована редакцијо "Пруге",
Најискреније честитке свима у редакцији “Пруге” поводом 55. годишњице постојања. Жао ми
је што ћете годишњицу обележити у складу са пандемијом Ковид 19 вируса, али тако је у целом
свету. Више од тридесет година сам запослен у Заводу. Све ове године често прелистам, а неке
чланке и прочитам, јер за неке желизничаре и преко вашег часописа сазнам о њиховом успеху,
а нажалост и о проблемима које имају. Нови дизајн листа заиста је леп и то је, такође, ваш велики
успех. Мислим да пратите све актуелности на српским железницама. Не знам колико је моје
мишљење релевантно јер нисам новинар, али увек се може боље. Што се тиче сарадње мишљења
сам да је она пре свега коректна и професионална. Драго ми је да што сте готово увек имали
разумевања за моја честа временска ограничења због којих сте почесто морали да будете и
стрпљиви како бих за ваш лист издвојио неку занимљиву и актуелну тему из домена здравства.
Све те проблеме о којима сте писали ми смо упоредо решавали у Заводу за здравствену заштиту
радника „Железнице Србије“. Верујем да ћемо и убудуће добро сарађивати на обострано задовољство, односно, на задовољство ваших читалаца.
Прим. др Љубомир Игњатовић

Подршка листу „Пруга“
Верни сам читалац „Пруге“, иако раније често нисам био задовољан овим гласилом. Наиме, текстови су били предугачки и бавили се превише обичним
догађајима. Имао сам понекад утисак да је
редакција хтела по сваку цену да покрије
унапред зацртани број страна на рачун
квалитета чланака. Уз то, био је објективно
лош квалитет штампе.
Данас могу да констатујем да је „Пруга“
еволуирала, исправила доста тога и прилагодила се савременим трендовима,
односно да је то модеран и програмски и
технички добро конципиран лист. „Пруга“
сада има текстове који покривају више
области него пре, интересантни су, краћи
и ефектнији, дизајн је лепши, издања су у
боји и излазе и електронски. Као прилично
конвеционални читалац, новине волим да
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читам у штампаном издању, уз кафу. Раније
сам читање „Пруге“ завршавао на пола ритуала, а данас кафу углавном попијем до
краја уз овај лист.
Честитам Редакцији листа 55 година
постојања. Радује ме чињеница да се толико
одржала као једина железничка новина у
Србији и унапредила свој садржај и изглед.
Као радник Саобраћног института ЦИП више од три деценије и дугогодишњи председник Друштва дипломираних инжењера
железничког саобраћаја Србије, апсолутно
подржавам програмски заокрет ка струци
у односу на свакодневицу. Препоручујем да
ово гласило и убудуће обрађује што више
актуелних тема у окружењу железнице
кроз чланке у форми извештаја који се
односе на стратегије, законе, стандарде и
прописе, планску документацију, пројекте,

изградњу, стручне скупове, новитете у свету и слично, али и теме из других видова
саобраћаја, па и туризма, поготово оне
које имају утицај на железницу. Наравно,
остали садржај треба задржати, како онај
везан за железничка привредна друштва
и надређене институције, железничке
образовне установе, путнике и робне комитенте, тако и историјске, социјалне, културне, здравствене и спортске области.
Данко Трнинић, дипл. инж. саобраћаја
www.zeleznicesrbije.com

Ненад Станисављевић, пи-ар менаџер „Инфраструктуре железнице Србије“
и дугогодишњи уредник листа „Пруга“

„Пруга“ срцем исписана
„Пруга“ у протеклих пет и по деценија,
као учесник актуелних збивања и хроничар
историје на железници, израсла је у симбол
и бренд српских железница.
У том периоду својим уредничким
или директорским печатом оверио сам
преко 400 бројева наше „Пруге“, са десетине хиљада новинарских шлајфни,
текстова, фотографија, водећи овај лист
и одговарајући за његов садржај укупно
пуне две деценије.
Водити и уређивати „Пругу“ свих тих
година била је огромна одговорност и
изузетна част. За то је требало много
љубави према железници и новинарству,
оптимизма и ентузијазма, али понајвише
рада и посвећености. Али, велико је
задовољство када знате да својим ангажовањем исписујете странице развоја и
историје највећег пословног система у
Србији, да улазите у железничке домове
и сваким новим бројем „Пруге“ додајете
коцкицу у сложен и разнобојан железнички
мозаик.
Листу „Пруга“ посветио сам велики део
професионалне каријере. Са њом сам
растао и стасавао као новинар, још више
као железничар, улажући своје знање,
енергију и ентузијазам у сваку нову
страницу и текст, које је моја железничка
оловка срцем исписала.
Посебно сам поносан на то што смо сви
скупа сачували нашу „Пругу“. А, није било
лако у протеклим годинама различитих
железничких, друштвених и политичких
превирања и реконструкција водити и
сачувати једну наизглед малу, фабричку
новину, знајући да сваку написану реч
будно прате и читају и руководиоци, и
запослени, и увек присутни дежурни
критизери, али и најшира публика. И свих
ових година, као и данас, „Пругу“ подједнако
прате и читају у државним органима и
српској привреди, као и у иностраним
амбасадама и компанијама.
Знао сам зато по некад и сате да проведем над једном фотографијом, насловом
или текстом, свестан актуелне и историјске
тежине сваке објављене речи, како би
наша „Пруга“ не само забележила на својим
страницама сваки догађај, личност или појаву битну за овај саобраћајни систем, већ
да би испунила и важну улогу ангажованог
учесника свих железничких збивања. И увек
при томе водећи рачуна шта је најбоље и у
интересу железнице и железничара.
www.zeleznicesrbije.com

И зато сам више него поносан, срећан и
задовољан када видим данашњу модерну,
савремену „Пругу“, јер знам колико сам се
борио и допринео да је сачувамо протеклих
деценија. Почев од ратова, санкција и
инфлације, преко бомбрадовања 1999.
године, преко штрајкова и различитих
реструктурирања и организационих промена, па све до недостатака пара и неразумевања, са чиме се све „Пруга“ до сада
борила.
А „Пруга“ је опстала јер је увек била права,
железничка новина, по мери железничара
који стручно, пожртвовано и предано
обављају своје одговорне и тешке радне
задатке. Као млад новинар са железничком
породичном традицијом, веома брзо
страст према новинарству у листу „Пруга“
додатно сам појачао везаношћу за пруге
и возове и оданошћу према железници. И
зато је мој новинарски и уреднички циљ
увек био да афирмишемо све железничке
позитивне и праве вредности и подстичући
рад и развој мотивишемо и ангажујемо све
запослене.
Зато је „Пруга“ била свуда, као што је
уосталом то и данас. Са истом вољом,
жељом и енергијом писао сам и редиговао
новинарске текстове о новим пругама и
возовима, пројектима модернизације и
градитељским успесима или пословним
резултатима, стизао до градилишта, мостова, станица, возова, депоа, али и био међу
железничарима и члановима њихових
породица, приказујући текући живот
железнице, са свим лепотама, победама,
традицијама, тешкоћама и проблемима.
Велико хвала десетинама новинара и
сарадника који су са истим професионалним знањем, жаром и ентузијазмом
деценијама успешно исписивали странице
„Пруге“, дајући својим пером допринос
да наше новине сачувају од заборава
делић железничке пословне и животне
свакодневнице. „Пруга“ је била и остала највреднији чувар железничке историје.
Три и по године је протекло како сам
професионалну страницу у листу „Пруга“
затворио и започео исписивање нових
пословних задатака, изазова и пројеката.
Али „Пругу“ нисам заборавио, нити напустио, и увек ћу је доживљавати као наше
и моје новине.
Руководство Медија центра и редакција
„Пруге“ унели су промене, нову енергију
и идеје у наш лист, добро препознавши

актуелна железничка и друштвена збивања. Нови, савремени графички дизајн
и формат „Пруге“ највидљивији је на први
поглед. Још је битније што се „Пруга“ по
својој промењеној концепцији и садржају
успешно прилагодила темпу живота и све
бржим информацијама и комуникацијама,
истовремено поред штампаног, развијајући
све више и електронско издање. На тај
начин, „Пруга“ је успела да се наметне као
информативно гласило свих железничара
и целокупног железничког сектора, са
реалним циљем да у годинама пред нама
прерасте и те оквире.
Поред тога, „Пруга“ под окриљем Медија
центра све више од информативног
листа постаје иницијатор и организатор
медијских, промотивних и комерцијалних
железничких активности, на тај начин
развијајући потпуно нову димензију свог
пословања.
Све то не би било могуће да руководство
Медија центра и редакција „Пруге“ са пуно
знања, воље, посвећености и идеја из дана
у дан не остварују циљеве, како би наше
железничке новине биле још садржајније,
квалитетније и актуелније.
„Пруга“ је одавно већ превазишла оквире
компанијске новине и постала институција
за себе, која има богату, дугу и успешну
прошлост, важну и динамичну садашњост
и сасвим је сигурно перспективну будућност.
Листу „Пруга“ честитам велики и вредан
јубилеј, редакцији још много нових, садржајних и квалитетних наслова и текстова,
а колегама пуно личног и професионалног
успеха, здравља и среће. Да се још дуго
читамо, до нових јубилеја!
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Некадашњи директори и уредници
Железница кроз речи и слике
Драги моји пријатељи,
уважене колегинице и колеге новинари
листа "Пруга" и Медија центра,
Не желећи да подлегнем неодољивом
шарму изношења бројчаних и статисти-

стичких података о развојном путу листа
"Пруга" у години када она обележава 55-ту
годишњицу свога рођења, страхујући да

би таквим приступом, у одређеној мери,
нехотице избегао реално сагледавања
њене суштинске медијске улоге, као и
друштвене значајности коју је одиграла
од њеног првог штампаног броја, па до
ових дана, уверен сам да стављањем
знака једнакости између самог система
железнице и слављеника нећу повредити
истину у чијој служби је свих протеклих
деценија она непрекидно била. Лист "Пруга"
заиста јесте железница – и то онај њен део
који је писаном речју и сликом бележио
сам живот, као и све оно што један такав
сложени техничко-технолошки, социјални и економски систем, какав уистину и
јесте железница, носи у дубинама своје неслућене комплексности функционисања.
Сходно разумевању, поимању и проценама надлежних државних органа и
институција, као и ресорних министарства
у чијој се надлежности железница налазила свих претходних година и деценија – развојне политике, стратегије и
мисије железнице су се мењале. "Пруга"
је увек, непрекидно била и остала до
данас, својеврсни хроничар, медиј који

је представљао трансмисиону карику у
реверзибилном ланцу упознавања железничара са замислима и активностима
пословодстава, али, исто тако, и њихових
реаговања којима је "Пруга", пишући готово у сваком свом броју, слала повратне
информације о проблемима који се јављају
на вечитом путу који прати све људске
замисли и идеје, од њиховог пласирања
и актеуелизације, па до практичног спровођења у живот.
Према Закону, након 45 година рада запослени стиче право одласка у пензију.
Међутим, ни после јубиларних 55 година
од почетка излажења првог броја "Пруге", новинари и Редакција овог листа,
неумерно пишући о железници и људима
који јој удахњују живот, не посустају у
остваривању мисије коју су започели њихови претходници. Ја вам честитам на јубилеју, уверен да ћете својим писањем још
дуго година пружати свој пуни допринос
објективној информисаности како интерне, тако и екстерне јавности, а тиме и
изградњи бољег имиџа свих структурних
делова железнице, јер железничари и сви
они који су у функционалној вези са њима
то истински заслужују.
Станко Живковић,
директор Сектора за информисање

Пруга – огледало железнице
Педесет пет година листа „Пруга“ прилика је да коју реч прозборимо о овом вишедеценијском гласилу.
„Новине су чудо“. „Новине су огледало“,
рекао је својевремено Артур Сулцбергер.
Новине свакодневно бележе оно што се
тога дана збило, а на првој страни памте
најзначајније догађаје који су се одиграли
јуче и зато је то најдиректнији поглед на
историју.
„Пруга“ није била дневни лист, излазила
је два пута месечно, али је бележила
најзначајније догађаје који су се збивали
у железничком систему. Време од изласка
првог броја „Пруге“ заиста представља
историју и огледало српске железнице. Зби-

вања на железници утицала су на садржај
и зато ово гласило важи за хроничара кроз
време.
„Пруга“ је писала о неимарима који су
градили железничке пруге и мостове,
обнављали и модернизовали железницу,
али и пратила широку лепезу активности
железничара, развој и фукцију Завода за
здравствену заштиту, спортских клубова,
удружења уметника железничара, синдиката, удружења пензионисаних железничара, али и улазила у домове железничара и бележила њихoве напоре на
превазилажењу проблема наметнутих
у различитим видовима кризе. „Пруга“ је
ревносно бележила последице брута-

Веродостојан хроничар времена
Правовремено и објективно информисање железничара, уз поштовање професионалних и етичких принципа били су
постулати којима сам се руководила у својој
дугогодишњој новинарској пракси, најпре
као новинар, а затим и као главни и одговорни уредник. Морам да истакнем да није
било лако с обзиром да је новинарство
професија у којој нико не може да тврди да је
потпуно савладао занат, јер у току целе своје
новинарске каријере мора непрекидно да
учи и да увек сазнаје нешто ново, нешто
што до јуче није знао. Ипак, далеко најтеже
у овој професији јесте то што се новинар
свакодневно, док год ради, мора да потврђује, да осведочава своје могућности
и своје квалитете. Свака рубрика, од вести
до коментара и репортаже, значи још један, нов испит вредности. У том погледу
године стажа не значе готово ништа. Једино
мерило је каква је рубрика, хоће ли угледати
светлост дана, а читаоци су ти који суде да
ли смо у томе успели.
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Када је средином осамдестих година
прошлог века нас неколико новинара из
тадашњих основних организација удруженог рада дошло у „Пругу“, настаје ново
раздобље наших новина. Није то више
било само пуко извештавање са седница
управних одбора и радничких савета, већ
су се на страницама „Пруге“ могле прочитати и приче о људима за локомотивама,
отправницима возова, прегледачима кола,
маневристима. Наши новинари свакодневно су били су на терену како би на што
веродостојнији начин представили рад
сваког железничара. На тај начин „Пруга“ је
улазила у железничке домове и радо су је
читали и чланови њихових породица.
У протеклим деценијама “Пруга“ је несумљиво дала велики допринос слободи
информисања и достојанству професије.
„Пруга“ је била и остала веродостојан
хроничар времена који је одолео многим
изазовима. Надам се да ће тако бити и
надаље. Желим вам још много оваквих

лне агресије на нашу земљу, страдање
недужних људи, разарање инфраструктурних објеката, возова, али и обнову
разрушеног. Подсећала је „Пруга“ на разарања током Првог и Другог светског рата,
као и на сaвезничка бомбардовања 1943. и
1944. године.
Овај лист био је пун разноликог садржаја
из богатог живота широке железничке фамилије. Значајан простор заузимали су записи и репортаже о духовним, културним
и националним вредностима дуж српских
пруга. „Пруга“ је делила судбину железнице
и током наметнуте транзиције после 2000.
године и различитих видова реформи. Након транзиције знатно је смањен број запослених на железници, одвојена су зависна
предузећа. Потом су уследиле реформе са
новим смањивањем броја радника. Свуда
се стезао каиш, а то се рефлектовало и на
Медија центар, чија је главна окосница лист
„Пруга“.
Ђура Лазић,
главни и одговорни уредник “Пруге”

Најлепше године моје радне каријере

јубилеја. Желим вам да и у наредном
периоду бележите успехе и да останете
пример објективности и да прославите још
много успешних година.
Дивна Лазић,
главна и одговорна уредница “Пруге”
www.zeleznicesrbije.com

Када је мој муж (машиновођа) пре 35
година први пут донео кући лист „Пругу“,
нисам ни сањала да ћу једног дана
постати главни и одговорни уредник
ових јединствених новина. Време које
сам провела радећи у редакцији „Пруге“
памтићу као најлепше године мог пословног живота. Новинарство је за мене
била једна нова професија у којој сам
се опробала и добила сатисфакцију
за даљи рад. Посебно сам поносна на
указаном поверењу од железнице, које
сам добила као уредник. У исто време,
осећала сам огромну одговорност, јер је,
не само за железничаре већ и за јавност,
„Пруга“ била поуздани информатор свих
актуелних догађаја у вези с дешавањима у
www.zeleznicesrbije.com

једном од највећих тадашњих предузећа.
„Пруга“ је одувек пратила развој и трансформацију железнице, а упоредо и
рад и животе запослених због чега се
увек тражио примерак више. Упркос
многим искушењима, захваљујући професионалном раду посвећених новинара,
овај лист, више од пола века доследно
прати хронологију нашег железничког
система који је саставни део целокупног
друштва. Уз моје најискреније честитке
на јубилеју, пожелела бих колегама из
редакције „Пруга“ да наставе традицију и
одрже квалитет који траје већ пуних 55
година.
Татјана Младеновић,
главна и одговорна уредница „Пруге“
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Некадашњи чланови редакције
Жал за мирисом "Пруге"
Када са ове дистанце размишљам о "Прузи" и њеном стварању, у чијој сам изради учествовала, мислим да је то било
друго време. Да ли је било боље или не, више не знам.
Електронски медији (широко прихваћени) ставили су у други
план штампане. Ко није доживео лепоту мириса новина не зна
о чему причам. Баш тако, мирис новина. Чекање да се новине

Поуздани извор информисања
Поштована Редакцијо, драги пријатељи, честитам вам велики
јубилеј – 55 година од изласка првог броја „Пруге“, листа који
квалитетом и угледом потврђује своје трајање. Као сведок времена,
„Пруга“ је била и остала поуздан извор информисања за многе
генерације железничара. Годинама бележећи важне догађаје, појаве, судбине људи и њихових породица, полако се исписивала историја железнице. Заправо, сваки број „Пруге“ је по једна исписана
страница те историје.
Мени је била част да заједно са вама, као члан Редакције, учествујем у стварању те историје.
Са жељом да дуго, дуго трајете и прославите још много јубилеја,
срдачно вас поздрављам.
Здравка Бубрешко, новинар „Пруге“

„Пруга“ – мој лични печат
После четири деценије рада у
листу „Пруга“, иако нисам више део
Редакције, колеге ме и даље питају
шта има ново? Некако сам била
препознатљива по раду у „Прузи“.
Дуги низ година била сам секретар
Редакције, где сам испекла занат
и много научила. Када сам почела
да радим, са двадесетак година,
били смо мала редакција, али смо
с временом расли као и новине
„Пруга“. Информације су се код нас сливале са свих страна, а радили
смо и озбиљне организације разних догађаја из железничког
сектора. Сарадња са свима је била одлична и није било проблема
који није могао да се реши. Заиста смо сви били један велики,
добар тим. Новине „Пруга“ су веома читане на терену и много значе
железничарима. Оне су постале традиција без које се не може.
Поносна сам што сам дуги низ година радила у „Прузи“, која ће
сигурно остати као мој лични печат рада у железници. Драгим
колегама желим све најлепше у даљем раду. Надам се да ће „Пруга“,
као и до сада, наставити да чува железничку традицију.
Милка Крстић, секретар редакције

Драги и поштовани железничари и пријатељи,
Честитам вам јубилеј – 55
година постојања и редовног
излажења железничког листа
„Пруга“.
На страницама овог листа, попут енциклопедије, бележени су
сви важни периоди и елементи
развоја српске железнице, функционисања железничког саобраћаја, модернизација, али и
животи и рад вредних железничара.
Као део колектива Медија центра провела сам незабораван
животни период на железници, стекла велико радно искуство,
научила много о железничком раду и животу, упознала дивне
колеге и стекла пријатеље за цео живот.
Желим вам да у наредним годинама успешно обављате
своју информативну функцију, повезујете железнички систем
и будете део живота и рада свих железничара.
Оливера Јакшић,
виши саветник у Кабинету председника
Народне скупштине Републике Србије

Од почетка уз "Пругу"
Откако сам почела да радим на железници, главни
извор сазнања о догађајима и историји железница била
је „Пруга“. Из „Пруге“ сам сазнавала све што ни на једном
другом месту нисам могла да пронађем, нарочито из
области историјског и технолошког развоја железнице.
Зато је за мене била изузетна част када сам се придружила
тиму Медија центра и непосредно учествовала у изради
омиљеног листа. Својим колегама честитам јубилеј и
надам се да ће наставити да успешно промовишу наше
железнице и представљају богату историју наших пруга
будућим генерацијама.
Сања Шаин

одштампају, узму у руке на прво читање, макар и само прелистају... чудесан осећај! Бележила је наша „Пруга“ све и мислим
да су је читаоци са нестрпљењем чекали. И читали. Критиковали су нас и хвалили. Питање: "Кад ће "Пруга", нервирало нас је,
али нам је и хранило сујету. Али, свако време носи своје бреме.
Тако и електронска "Пруга" иде у корак са новим временом.
Ипак, мени остаје жал за мирисом "Пруге" у којој сам радила.
Станица Цица Здравковић, новинар „Пруге“

Чувари традиције на привилегованом задатку
Празници су изузетни дани, годишњице – велики јубилеји. Своју
изузетно важну улогу редакција „Пруге“ никада није подредила
јубилејима, јер сваки број је морао да буде празник, најпре читаоцима, а онда Редакцији и сваком њеном члану. Увек бољи од
претходног, али и мање добар од наредног. Пуне две деценије био

сам један од вас, па ову годишњицу осећам и својим празником.
Делио сам ту радост, привилегију, али и одговорност и обавезу да
се у нашем листу чита само на прави начин презентована истина
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о железници и за железничаре, великом броју верних читалаца,
најпре самих железничара, али и целокупној јавности.
Новинар „Пруге“ има посебну улогу у возу, на локомотиви,
међу пружним радницима на сваком месту где их посао води, у
службеним местима, у домовима железничара, али и у синдикалним организацијама, локалним самоуправама, надлежном
Министарству, привредним партнерима. Дружили смо се и у
најмањим станицама, на неприступачним местима где се ванредно
ради, као и тренуцима одмора и релаксације. Заједно смо чекали
нове године на послу, организовано давали крв широм Србије,
дочекивали нове и испраћали старе возове. Све да би јавност
упознали са свакодневним и не баш лаким животом оних који раде
на прузи и око ње.
Свим члановима садашње Редакције нашег листа, онима који
су у прошлости део свог радног века или слободног времена
провели као њен део, „Железницама Србије“ и свим радницима
железничког сектора у Србији честитам овај јубилеј. Актуелној и
долазећим редакцијама желим да истрају на овом одговорном
задатку и сачувају традицију у све бољим бројевима „Пруге“, са све
више километара све бржих и возовима пунијих пруга Србије.
Жарко Ристић, дописник „Пруге“ из Ниша
www.zeleznicesrbije.com

Тим великих
професионалаца
Овим путем желим од срца да
честитам јубилеј целој Редакцији
листа "Пруга" са жељом да трајeте
још много година и да и даље будете најефикасније "медијско око"
железничког сектора, а и шире. Бу-

Поштована редакцијо "Пруге",
За један лист који није дневна новина, могу слободно да
кажем да је трајати 55 година изузетан успех. Железнички
лист "Пруга", упркос свим друштвено-политичким променама у протеклих пола века, успео је да опстане захваљујући квалитетном вишедеценијском сведочењу о
животу железнице, њеној традицији и развоју, догађајима
и људима, проблемима и успесима који су тај живот
обележили. Моје искуство у редакцији листа "Пруга"
и Медија центру "Железница Србије" било је уједно и
велика животна школа у којој сам имала прилике да стекнем драгоцено искуство о људима,
комуникацији, раду у великом систему. "Пруга" је била "породица" свима који су били део
ње. Године рада, којих ћу се увек сећати са поносом, испунила су дивна пријатељства,
познанства, догађаји и успеси значајни за читаву железницу, а самим тим и државу Србију,
на чему ћу бити увек само захвална. Свакако да ме радује помисао да су моји текстови и
истраживања постали део велике документације овог јединственог листа.
Живот ме је одвео на неко друго место, али сећања и стечено искуство остају део мене
увек и свуда.
Срећан јубилеј!
Милена Гриесингер (Елек)
www.zeleznicesrbije.com

дући да сам, једно кратко време,
била део тима Медија центра и
Редакције листа "Пруга", уређујући
рубрику са међународним вестима,
научила сам много, од тога како доћи
до информације, направити вест,
пратити "медијске и комерцијалне
трендове" и следити тимски дух. Са
поносом могу рећи да сте тим који је
састављен од сјајних људи и великих
професионалаца који су свакога
прихватили несебично и пружили
му подршку, знање и искуство које је
непроцењиво.
Јасмина Дишовић
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Рекли су о нама
Зоран Ристовић, шеф станице за
превоз робе Вреоци (“Србија Карго”)
Када сам 1985. године почео да радим
као отправник возова у станици Лазаревац,
железница је била један огроман систем.
Изузетно цењена и у држави као веома важан ослонац целокупне привреде. Сећам се
добро тренутка када сам први пут узео у руке,
а затим и почео да прелиставам „Пругу“. Било
је то на јесен баш те 1985. године... помислио
сам у себи сам, ееј па ја радим у фирми која
има чак и своје новине. Чини ми се да је ваше
гласило тада излазило два пута месечно и
то на обичном рото папиру са прилично
сиромашном графиком у односу на данашњи
модеран изглед. Радује ме што сте и поред
свих недаћа, промена, реструктуирања
и хроничног недостатка новца, успели да
опстанете. Од срца вам желим да и у будућности наставите да информише све запослене у железничком сектору Србије без
обзира у ком су независном друштву тренутно ангажовани. Ја сам данас у Каргу, али себе
још увек сматрам железничаром као и пре 36 година када сам зарадио своју прву плату на
колосеку.

Уз „Пругу“ сам одрастао и она је заиста била део мог одрастања. Касније
ми је кроз рад у железници пружала и
редовно информисање. Ваше новине
се веома радо читају и на терену јер
радници увек траже примерак више.
Били сте и остали веродостојни хроничар времена, гласило које је одолевало разним изазовима и остало
доследно правовременом извештавању.
Лист се временом мењао и усавршавао,
али је увек задржао квалитет. Поводом
јубилеја 55 година од изласка првог броја „Пруге“, Редакцији и свим запосленима
упућујем срдачне честитке. Желим вам
да још дуго и одговорно информишете
своје читаоце.

Радојка Аврамовић, Шеф Секције за СП Ужице

Ненад Милановић, војни пензионер, Зубин Поток, Космет
„Пругу“ сам почео да читам деведесетих година прошлог века док сам још био активно војно
лице. Захваљујући пријатељима који раде на железници „Пругу“ и даље редовно добијам
поштом, коју након читања прослеђујем нашем клубу пензионера, где се радо ишчитава. Са
великом пажњом, читајући ове новине, пратим дешавања на српским железницама. Радује
ме да се железница широм наше Србије модернизује. Иначе живот на Космету није нимало
лак, али мене и моје сународнике радује чињеница да постоји редовна железничка веза са
Београдом преко Краљева и Лапова. Упућујем и молбу редакцији, уколико постоји могућност,
да се „Пруга“ шаље и на остале адресе дуж пруге, по станицама од Руднице до Косовске
Митровице, где постоји велико интересовање. Изражавам све похвале редакцији за нови
дизајн и формат новина и честитам јубилеј 55 година излажења, са вером и надом да ће она
бити још садржајнија и имати још више читалаца.

Ајдин Февзија Брацо, железнички пензионер, Сарајево,
БиХ

Дарко Ичагић, шеф ОЈ за превоз путника Ужице („Србија Воз“)
У железници сам од 1986. године када сам и почео да радим као отправник возова у станици
Прибој на барском колосеку. Лист „Пруга“ je у то време био најчитанији лист међу запосленима у
компанији, а потражња је заиста била велика. Ноћни воз за Бар (671) долазио би у Прибој око 3 сата
ујутру са хрпом пакета дневне штампе за тај дан (Новости, Експрес Политика, Политика, Спорт).
Ми железничари смо, фактички, имали ту привилегију да први прочитамо ексклузивне вести, али
верујте да је „Пруга“ имала приоритет без премца у односу на комплетну дневну штампу. Понели
би, сећам се, када кренемо са посла по један примерак новина прелиставајући их успут све до куће.
И сада се ми, стари железничари обрадујемо када видимо ваш лист, срце нам је пуно као у та стара
времена када смо у ноћној смени буквално чекали у реду како би прочитали „Пругу“. А тада је, тек
да вас подсетим, само у станици Прибој радило 15 железничара, што отправника, телеграфиста,
маневриста, возовођа, прегледача кола, бравара, магационера, благајника, конобара, котлара,
чувара, итд. Честитам вам од срца велики јубилеј, а свим железничарима желим срећна наступајућа
времена уз лист „Пругу“.
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Са радом на железници сам почео још давне 1963. године у станици
Панчево предграђе, данас Панчево варош. Поред железничких новина које су
излазиле на целој територији тадашње Југославије, читао сам и лист „Пруга“
и то од њеног првог броја. То је било гласило српских железничара које сам
добијао од мојих колега из службе за СС уређаје из Београда. Све те новине
су биле занимљиве на свој начин и у свакој од њих је увек било занимљивих
текстова било да се радило о актуелним догађајима или о историји. Моја
супруга Драгана такође је велики део свог радног века провела на железници.
Иако смо у пензији, интересовање за дешавања на железници нису ниједног
тренутка спласнула. „Пругу“ добијам редовно захваљујући мојим млађим
колегама који ми је доносе из Београда. Лепо је прочитати шта се догађа на
нашим пругама, а још ми је лепше када у њој могу да прочитам чланке који
се односе на живот и рад мојих колега широм Србије. Супруга и ја „Пругу“ волимо да читамо заједно и посебно нам је драго када у њој
прочитамо текстове о нашим колегама са којима смо некада радили. Свим запосленима упућујем честитке поводом значајног јубилеја и
надам се да ће наша „Пруга“ и у будуће наставити да нас информише о свим актуелним дешавањима на нашим пругама.

Извор свих информација о железници

Први сусрет са листом „Пруга“, на почетку радног века, пре више од 30 година, изазвао
је у мени осећај заједништва и припадности железничком систему. Путем вашег часописа
имали смо могућност да се информишемо о догађајима и раду у свим организационим
деловима широм Србије. Са великим интересовањем читала сам сваки наредни број
и сваки пут била поносна што железница негује и унапређује своју информативну
делатност која има значајни део улоге у погледу информисања запоселних о актуелним
дешавањима. Оправданост постојања листа „Пруга“ и посвећеност раду огледа се у 55
година непрекидног издавања и најискреније вам честитам овај јубилеј. Предложила
бих да се прошире области писања на питања која су од виталног интереса запослених,
као и да се побољша дистрибуција јер у последње време на терен не стижу редовно
штампана издања листа.
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Вилим и Драгана Пољак, железнички пензионери из Панчева

Зоран Дашић, председник Синдиката "Србија Карго"

www.zeleznicesrbije.com

Са „Пругом“ се дружим већ више од две деценије. Добијам је
редовно захваљујући ентузијазму
мојих бивших колега из Србије,
као и љубитеља железнице из
Панчева. У свом радном ангажовању као железнички функционер
обављао сам у једном периоду и
послове уредника железничког
листа који је излазио у Сарајеву.
Стога ми је познато са каквим
се све проблемима и изазовима
суочавају запослени у Редакцији
„Пруге“. Пријатно ме је изненадио
нови дизајн и искрено се надам да ће он и убудуће бити један озбиљан
и квалитетан лист који ће писати о новостима и актуелностима
на железницама у Србији. Искрене честитке упућујем Редакцији
поводом јубилеја 55 година постојања и успешног рада, са жељом
да и у наредном периоду буде занимљивих текстова, нарочито о
историјату железнице.
www.zeleznicesrbije.com

Др Тадеј Брате,
дипл. инд. археолог,
Љубљана
„Пругу“
редовно
читам више од 25 година. Као врсни познавалац
железничке
историје на Балкану
увек се обрадујем када
читајући железничке
новине дознам нешто
ново. У вашем листу
има доста занимљивих
текстова о историји
железнице у Србији и
то је свакако још један
разлог што волим да
је читам. Веома ми је драго што однедавно информативно
гласило српских железница излази у модерном ревијалном
формату. Квалитетна штампа, леп дизајн и занимљиви
текстови у сваком случају ће допринети да се „Пруга“ чита
још више. Упућујем честитке Редакцији поводом значајног
јубилеја листа.
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Поштовани,
Поводом вашег јубилеја и 55 година постојања и рада, целокупној редакцији информативног листа „ПРУГА“, новинарима,
фотографима и уредницима, као и свим запосленима у Железницама Србије, упућујемо искрене честитке, уз жеље за још много
деценија успешног рада.
Актуелне теме илустроване и кроз фотографије које пишу део историје, саговорници, као и у правовремене информације које су
верујемо од интереса за све ваше читаоце, оно су што ваш лист чини адекватним и препоручљивим жељезничким информативним
часописом.
Објективност и професионалност у данашњем времену свакако треба бити цењена, те стога
и даље својом професионалношћу и одговорношћу, наставите благовремено и одговорно
информисати ваше читаоце, о свим актуелним темама и дешавањима у Железницама Србије.
У име Службе за информисање Жељезница Републике Српске, још једном вам честитамо
јубилеј, желимо дуго и успешно трајање уз искрене жеље и за будућу сарадњу на многим
пољима и са Жељезницама Републике Српске.
С поштовањем,
Служба за информисање Жељезнице Републике Српске

Др Сафет Калач, председник Одбора директора „Жељезничке инфраструктуре Црне Горе“ а.д. Подгорица
Као челни човек „Жељезничке инфраструктуре Црне Горе“ много пута сам имао прилике да сарађујем са новинарима који пишу о жељезници. Новости на жељезници има
свакодневно и веома је важно да оне на адекватан начин на вријеме буду пласиране у
медијима. Лист „Пруга“ који редовно добијам поштом од колега из Србије веома ценим јер
је објективан и пун је занимљивих текстова, почев од информација везаних за пословну
политику, па све до репортажа са многих градилишта и текстова који описују рад и живот
колега жељезничара, нарочито оних који на терену обављају тежак и одговоран посао.
Занимљиви су ми и текстови о новостима из многих европских жељезничких управа.
Веома ми се допала промена формата новина и надам се да ће после стабилизовања
епидемиолошке ситуације лист „Пруга“ излазити чешће, са још много занимљивих текстова.
Редакцији упућујем искрене честитке поводом јубилеја 55 година постојања са жељом да се
и даље истраје у редовном и објективном информисању не само жељезничара већ и оних
који користе жељезничке услуге и који имају интересовања за овај јединствен саобраћајни
систем.

Чедомир Каварић, Ревизор у
Жељезничком превозу Црне Горе
Као дугогодишњи железнички
радник који је искуство стицао на
црногорским пругама, а нарочито
на прузи Београд-Бар истичем да
информисаност има веома значајну
улогу у функционисању како наших тако и осталих железничких
предузећа у региону. Стицајем околности ми у Црној Гори тренутно
немамо железничко гласило, а нама
железничарима би то веома много
значило. Лист „Пруга“ редовно читам већ више од 20 година. Из тих
новина се редовно информишем о
дешавањима како на српским тако
и на железницама у региону. Драго
ми је што се у њима често помињу и
догађаји са барске пруге. Последњих
неколико година „Пруга“ више не
стиже поштом, али она ипак долази до нас захваљујући нашим колегама из Србије
који долазе до Бијелог Поља односно Бара. Похваљујем нови изглед листа и драго
ми је да се и у том сегменту прати тренд модернизације. У моје име и у име мојих
колега који редовно читају „Пругу“ упућујем честитке за јубилеј са надом да ће се у
њој још више писати о новим пројектима, животу железничара и њихових породица
и наравно, железничкој историји која на овим просторима заиста има блиставу
прошлост.
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Љубитељи железнице верни читаоци
Херберт Штемлер, дипл. грађевински инжењер, Ротенбург на Некару, Немачка
Велика ми је част што дужи низ година сарађујем са Редакцијом листа „Пруга“. Радује
ме што се у новинама објављују моје архивске фотографије које су настале у другој
половини прошлог века на територији бивше Југославије, нарочито Србије. Захваљујући
интересовању за узане пруге, којих је иначе било много у Србији, крајем шездесетих година
сам у Тибингену завршио курс српскохрватског језика. Ћирилицу добро читам и пишем
и задовољство ми је што већ више од 20 година редовно добијам и читам „Пругу“. У мојој
архиви има још доста занимљивих фотографија које су настале широм Србије шездесетих
и седамдесетих година прошлог века, а биће ми велико задовољство да те фотографије
уступим за објављивање и тиме успешно наставим сарадњу са Редакцијом листа „Пруга“.
Веома ми се допао нови дизајн и формат новина, а нарочито квалитет штампе. Драгим
колегама из Редакције упућујем искрене честитке поводом јубилеја 55 година листа „Пруга“
са жељом да у њему и даље буде лепих текстова и фотографија о актуелним дешавањима
на српским железницама, а нарочито о њеној богатој историји.

Штефан Степиц, Клуб љубитеља
железнице „Железна цеста“ Љубљана, Словенија

Вјекослав Сутон, железнички пензионер, Запрешић, Хрватска

Новине „Пруга“ редовно читам пуних 20 година. Као љубитељ железнице имам велико интересовање о
догађањима на железницама широм
бивше Југославије. У „Прузи“, коју
редовно добијам од пријатеља из
Београда увек могу да добијем нове
информације о дешавањима и актуелностима. Занимљиви су ми текстови
о историјату железнице, а посебно они
који описују радове на изградњи нове
пруге од Београда до Новог Сада. О новом дизајну новина могу да дам само речи
похвале, а надам се да ће се временом повећати и број страница на којима ће бити још
нових тема. Све честитке редакцији поводом јубилеја!

Јован Чуданов, железнички пензионер из Кикинде

Новине „Пруга“ често ми шаљу колеге и
пријатељи из Београда. Лепо је што сада
излази у новом формату. Редовно пратим
актуелности на српским пругама, а посебно
ми се свиђају текстови који говоре о
историјату железнице. У Србију долазим
с времена на време, а једна од омиљених
дестинација ми је Мокра Гора и Шарганска
осмица. Стога ми је драго да у „Прузи“
редовно могу читати новости са те веома
лепе туристичке дестинације. Редакцији
упућујем честитке за јубилеј 55 година
постојања и успешног рада, са жељом
да новине излазе чешће и са повећаним
бројем страница.
www.zeleznicesrbije.com

„Пругу“ сам почео читати крајем шездесетих година прошлог века у београдском ЖОЦ-у. Увек су ме занимале новости и занимљивости са железнице, а
поред „Железничких новина“ где су били
објављивани текстови са простора читаве
бивше СФРЈ, „Пруга“ је више извештавала о
дешавањима у тадашњем ЖТП-у Београд. О
мени је у неколико наврата писано у вашем
листу, а пар пута сам био и аутор текстова
који су објављивани поводом јубилеја
железнице у Кикинди и Банату. Сада сам у
пензији и јако ме радује када ми бивше колеге поштом пошаљу нови број. Ваше новине
увек пажљиво прочитам од насловне до последње странице. Веома ме радује што „Пруга“
сада излази у новом, лепшем и савременијем формату и на много квалитетнијем папиру.
Редакцији честитам јубилеј 55 година постојања и успешног рада са жељом да наставите
серију текстова у којима ћете поред новости са железнице имати и чланке о животу
железничара и железничких пензионера.
www.zeleznicesrbije.com

Милорад Јовановић, Клуб љубитеља
железнице Београд

Мој отац је дуги низ година радио као
железничар у станици Београд Дунав и
често је са посла доносио новине које су
писале о железници. Поред „Железничких
новина“ ту је био и лист „Пруга“ који се у
нашој кући читао још од када је изашао први
број. Железницу сам заволео захваљујући
оцу, а информације о дешавању на нашим
пругама сам највише добијао управо из тих
новина. Новине и данас добијам редовно
захваљујући пријатељима који раде на
железници. Неколико примерака стиже и у
наш Клуб, а увек се тражи и примерак више.
То довољно говори колико се цени тај лист.
Истина, новине од пре неколико година
можемо да читамо и преко интернета, али
читање новина из руку има посебну драж.
Нас љубитеље железнице поред актуелних
дешавања на српским пругама посебно
занимају и информације о железницама
из нашег региона, а нарочито текстови из
историјата железнице. Редакцији честитам
јубилеј и надам се да ће новине излазити
чешће на радост свих нас који волимо и
популаришемо железницу.
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Нови формат „Пруге“ у складу са модернизацијом
српских железница

Младен Жарковић, оснивач фејсбук странице

„Возови и железничка
инфраструктура“
Младен Жарковић тек од недавно
сарађује са нашим листом, мада смо о
њему већ писали пре неколико година.
Иако својом појавом највише подсећа на
стидљивог клинца из комшилука, овај необично даровити младић годинама уназад
слови за поузданог сарадника престижног
америчког сајта љубитеља железнице „rail
picture.net“. На поменутом веб порталу

и те како су препознатљиве његове спектакуларне фотографије са српских пруга
које изгледају још невероватније имајући у виду да је аутор заправо тек један
самоуки фотограф рођен пре четврт века
у Вреоцима. Апсолвент Грађевинског факултета (Одсек за путеве, железнице и
аеродром) и вероватно највећи познавалац барске пруге међу аматерима на
овим просторима, у међувремену је, каже, оформио страницу на фејсбуку под

називом „Возови и железничка инфраструктура“ са неколико хиљада „лајкова“
по објави.
На пругу и возове сам био упућен директно или индиректно, такорећи, од
предшколског узраста. Да бих ушао у
учионицу морао сам буквално сачекати да
прође јутарњи воз за Бар. Брзим кораком
бих прескакао преко колосека, а затим

утрчавао директно у школску зграду. У
престоницу смо се преселили пре отприлике осам година док сам похађао трећи
разред Грађевинске школе. Тада сам већ
по писку локомотиве тачно знао која ће се
машина појавити на станици чак и пре него
што бих је спазио да пристиже на перон.
За мене нема ничег лепше од хармоничног
клопарања точкова воза и сирене локомотиве, каже Младен и напомиње да у
његовој фамилији није било железничара.

Животни сан му је да буде први Жарковић
којег ће савремена железница „отхранити“
у будућности. Својим талентом се, пре
извесног времена, наметнуо редакцији
„Пруге“ као изузетно поуздани сарадник.
Његовом фотографијом штадлеровог
воза у станици Самари украсили смо насловницу јануарског броја и тиме на најлепши начин започели сарадњу са овим
необичним познаваоцем железничког коридора у Западној Србији.
Циљ ми је да преко странице на фејсбуку
коју сам оформио пре девет година мотивишем људе да путују возовима. Осим
пруге Београд – Бар која је прави подвиг
градитељства и једна од најлепших железничких траса на свету, настојао сам да
посетиоцима странице представим и индустријске колосеке који пролазе кроз моје
родне Вреоце. Ту превасходно мислим на
шински крак колубарског басена којим
се дистрибуира угаљ за обреновачку ТЕ
„Никола Тесла“.
Младенови кадрови челичних шина,
железничких мостова, насипа са неизбежним туцаником, возова у покрету, светлосне сигнализације и браника на пружним прелазима – све су то права ремек
дела. Готово нестварна за момка који је тек
прошлог децембра напунио двадесет и пет
година.
А. Ранковић

Ђорђе Јелић, шеф Одељења за оперативне послове Пожега

Пруга – наш фамилијарни лист

Са листом "Пруга" први пут сам се срео још као клинац са 6, или, 7 година. Мој отац је
био железничар па је често новине доносио кући где смо их најчешће читали. Када сам се
коначно запослио на железници 1982. године, све што ме је интересовалао у вези фирме
сазнавао сам управо из “Пруге”. Нисам морао, нити имао потребе било кога шта да питам у
вези компаније. Увек је на страницама вашег листа било разноврсних садржаја који су ми
држали пажњу. Мени су и супруга и син запослени у “Инфраструктури железница Србије”,
тако да и они ревносно прате сва ваша издања. “Пруга” је у најбуквалнијем смислу постала
наш фамилијарни лист. Ову прилику користим да вам поводом, заиста, великог јубилеја – 55
година излажења “Пруге”, најпре честитам од срца на досадашњем успеху а затим и пожелим
успешан даљи рад на опште задовољство свих железничара у Србији.
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Шеф станице Београд Центар Горан Максић, редован је читалац нашег листа. Иако је у
својој железничкој каријери обављао најразличитије послове, „Пругу“ никада није губио из вида.
Увек је настојао да дође до новог броја без обзира да ли достава касни или је уопште нема, што се,
тврди, по каткад дешавало. О досадашњој сарадњи са Медија центром , Максић говори бираним
речима. На свим професионалним позицијама где је током радне каријере био ангажован,
новинари „Пруге“ били су или лично присути или су се интересовали за рад његове оперативне
јединице. Најомиљеније су му оне рубрике о радовима на великим инфраструктурним
пројектима као и редовним интервенцијама на српским пругама. Интересантни су му и текстови
који се односе на набавке локомотива, вагона и осталих возних средстава.
Приметио сам да је „Пруга“ модернизована. На станицу Београд Центар стигла су последња три
броја. Мислим да је часопис сада доста квалитетнији и лепши него раније. На томе вам искрено
честитам, казао је актуелни шеф станице Београд Центар.

„Пругом“ брже до старих пријатеља и колега
Са 23 године радног стажа на железници, актуелна шефица станице Нови Београд Јасмина
Ђурица идеалан је саговорник на тему јубилеја нашег заједничког бренда који је у складу са
подигнутим стандардима железничких услуга у Србији добио потпуно другачији изглед. “Пруга”
је, према њеним речима, годинама редовно стизала у Батајницу где је Јасмина провела највећи
део своје железничке каријере. Била је то јединствена прилика, каже она, да се уз јутарњу кафу
прочитају најактуелније вести са удаљених колосека у Србији и да се на тај начин “чује”нешто о
старим школским пријатељима из ЖОЦ-а. Кроз читав професионални стаж “Пруга” јој је, вели, била
својеврсна “гугл пречица” за најразличитије информације о матичној компанији.
Раније је то био обичан часопис док ово сада баш некако светски изгледа, отмено и пуно
културније. У сваком случају квалитет листа је евидентан. У времену пред нама од вас очекујем још
више ексклузивних информација које неће бити могуће наћи на било ком другом националном
веб порталу. Или бар не пре него што ту вест ви претходно објавите – поручила је Јасмина Ђурица.

Магазин прилагођен новом добу
Одговорни људи у „Прузи“ врло добро
знају да квалитетно извештавање и функционалан дизајн чине једну новину успешном. Почетком 2015. године препозната је
могућност да се новим изгледом унапреди
овај железнички часопис који је већ тада
имао значајну традицију. Мој задатак је био
да пројектујем нови визуелни изглед „Пруге“
који ће одговорити захтевима савремене
технологије и унапредити графички изглед
листа. Моја мајка Јулијана Миновић је 33
године била новинар „Пруге“, па сам још као
дечак те новине редовно читао. За мене је
овај задатак био емоционалан и изазован.
Знао сам какaв изглед заслужује, односно,
мора да има један такав лист. Једноставан,
леп и јасан, неутралан и читљив – самим тим
функционалан. Направио сам спрегу између
традиционалног и таблоидног формата који
је далеко прегледнији од класичног, давно
превазиђеног у модерном свету. Основна
идеја - информисање железничара, остала
је иста, с тим да се морала прилагодити
захтевима новог времена. С друге стране,
www.zeleznicesrbije.com

сам редизајн „Пруге“ и помак према озбиљним и релевантним новинама пратио је и
почетак новог доба целокупне железнице.
Модернија, али и даље визуелно препознатљива, „Пруга“ је 2015. године изашла
са новим изгледом. Информације са атрактивним фотографијама биле су упаковане
тако да читаоци нису морали да лутају. Све
је било јасно, чисто и прегледно. Била је
то новина концепцијски и садржајно идентична онима од претходног броја, само
је изгледом била прилагођена новом добу.
Иако је мој допринос након петогодишње,
надам се, успешне сарадње веома мали у
односу на 55 година дугу традицију листа,
поносан сам што сам доказао да традиција
и модерно могу ићи руку под руку. Педесет
пет година је само број, али број којим не
може да се измери добробит коју је „Пруга“ донела железници и железничарима,
сведочећи о њеној историји, успесима,
судбинама и догађајима, преносећи их и
водећи рачуна о истини и правди. Дошла
су још новија времена и сада је лист

постао магазин, водећи се логиком – сада
је све популарно и ништа није популарно.
Ипак, чини ми се да су потребе натерале
дизајнере да се позабаве новим форматом
и зато „Прузи“ желим да буде још већа, да
улази у још више железничких домова, и
да, као што је то успевала до сада, буде на
страни железничара – непристрасни и
коректни хроничар свега што се дешава на
гвозденом путу.
Немања Миновић
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“Пруга” скоро две деценије на сајту железнице
Препознавши значај интернета и електронског информисања на почетку новог
миленијума, Медија центар “Железница
Србије” ад, односно тада Сектор за информисање и односе с јавношћу, 2003. године

реализовао је пројекат – “Пругa” у електронском формату. Електронско издање нашег
листа појавило се на сајту 30. октобра 2003.
године, на интернет адреси тадашњег
ЖТП-а “Београд“ – www.yurail.co.yu.

Први број информативног листа српских
железница, који су корисници сајта могли
да прочитају, био је 778 и за осамнаест година објављено је укупно 327 бројева. Од
тада је “Пруга”, осим у штампаном, доступна
и у дигиталном формату не само железничарима, корисницима железничких услуга,
већ и свим другим посетиоцима сајта.
Основни циљ оваквог облика презентовања “Пруге” јесте да се информације о
функционисању и раду железнице и железничара пруже што већем броју заинтересованих читалаца ван железнице и да
се омогући још бржа комуникација са њима.
Од 2006. године, када је промењена
интернет адреса званичног сајта српских
железница, „Пруга“ се чита на адреси –
www.zeleznicesrbije.com.
Иначе, од октобра 2011. године, од броја
968 , “Пруга” се налази и на сајту Народне
библиотеке Србије у оквиру Електронског
обавезног примерка.
		
Љ. Богдановић

Пројекат дигитализације листа „Пруга“
Информативни лист „Пруга“ излази од
1966. године, у почетку као службено-информативно гласило ЖТО „Београд“. Након 55
година непрекидног излажења, „Пруга“ је
остала једини информативни лист „Железница Србије“ ад и једино гласило намењено информисању запослених у читавом
железничком сектору.
Лист од 2006. године излази и у дигиталној
форми и доступан је на званичној интернет
презентацији „Железница Србије“ ад. Бројеви од 1966. до 2006. године су доступни
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искључиво у штампаној форми, а сачуван
је мали број примерака. Наша је обавеза
да, од заборава, сачувамо рад и залагање
колега који су ту били пре нас, али и богато
наслеђе претходних генерација.
Управо је то разлог због чега је израђен и
предложен Пројекат „Дигитализација информативног листа "Пруга" од првог броја“. Пројекат подразумева прикупљање
и скенирање свих бројева листа, као и
скенирање фотографија насталих током
постојања гласила. Циљ је стварање је-

динствене банке података и израда претраживача помоћу којег ће, уношењем
кључних речи, бити доступни сви чланци и
фотографије, као и њихови аутори, који су
током времена изашли о одређеној теми.
Дигитализацијом „Пруге“ период дуг више
од пола столећа на железници, као богат
историјски извор, биће лакше доступан
истраживачима, али и свима које занима
железничка тематика.
		
И. Јовичић Ћурчић
Љ. Богдановић
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Умрежавање Пруге
Почетком јануара ове године као бомба
је одјекнула вест да су кључне друштвене
мреже укинуле налог председнику САД,
Доналду Трампу. Више од света, то је бацило светло на чињеницу да интернет
платформе за дружење одавно нису само
то, већ кључни фактор у креирању јавног
мњења, пропаганди и пласирању рекламних кампања.
Та сасвим нова улога умрежавања, којом
су потенцијални корисници, било производа или информација, далеко лакше и
брже доступни но икада раније, с једне
стране омогућила је доминацију интернета
у сфери којом су до тада суверено владали класични медији и маркетинг, а с друге
стране и широм отворила врата за несметано пласирање, како информација,
тако и дезинформација. Фејсбук, Твитер и
Инстаграм претворили су се у својеврсно
бојно поље на коме учешће може узети
свако ко пожели и, нажалост, често без
икакве одговорности за речено или пласирано. У тренутку док ово пишемо бесне
сукоби вакцера и антивакцера, провладиних и антивладиних кружока, па чак и
они у вези којих никако не би смело бити
неслагања као што је то насиље над женама. Упловити у ту бару пуну крокодила изузетно је захтеван посао, посебно ако вам је
циљ да ваше присуство на мрежама буде
засновано искључиво на чињеницама, а не
на методологији рекла-казала.
Медија центар „Железница Србије“ и
„Пруга“ су од самог почетка експанзије
друштвених мрежа препознали предности
ове врсте информисања, као и њихове опасности. Остварено је присуство на кључним
међу њима, Фејсбуку, Твитеру и Инстаграму.
Од самог старта примењена је методологија
повезивање свих видова активности Медија центра; „Пруге“, сајта предузећа и самих
мрежа. Извештавање се није ограничило
само на активности „Железница Србије“,
већ се потпуно равноправно третирају
актуелности свих железничких предузећа,
као и Министарства саобраћаја и инфраструктуре и Владе Србије.
Гро постова на мрежама се односи управо
на поменута дешавања, без додатака у виду
класичног личног осврта новинара карактеристичних за класичне медије, већ у виду
давања на увид корисницима конкретних
чињеница, обавештења о предстојећим догађајима и саопштења. Незаобилазан део
је и пласирање сваког новог броја листа
Пруга, који тиме добија могућност да допре
до далеко шире јавности но што је раније
био случај.
www.zeleznicesrbije.com

Препозната је и могућност едуковања
грађанства путем друштвених мрежа, тако
да битно место заузимају и прилози који
говоре о историји железнице и значајним
датумима из прошлости.
У том смислу може се рећи да је Медија
центар у свом раду применио најсавременије тенденције информисања; друштвене
мреже и сајт као најбрже и најефикасније
средство, „Пругу“ као систематизацију актуелности и њихову опширнију разраду и на
крају, путем свакодневне израде прес клипинга и веб клипинга, сумирање повратне
реакције медија и јавности. Тиме се постиже
заокружена слика и давања и примања
информација, како за саме железничаре,
тако и за заинтересовану јавност и медије.
Још један веома важан, мада невидљив
део рада на мрежама јесте одржавање
комуникације са индивидуалним пратиоцима наших страница, који нам се свакодневно путем приватних порука обраћају са питањима, критикама и похвалама.
Без обзира да ли се та питања односе конкретно на „Железнице Србије“ ад, или
не, заинтересованима се дају одговори
и упуства где могу пронаћи даље информације. На тај начин се остварује и један

виши степен давања информација од јавног
значаја у ситуацијама у којима законски
нисмо у тој обавези. С друге стране то
ствара већи степен поверења пратилаца
страница, јер, на крају крајева, друштвене
мреже су базично и биле конципиране као
платформе за остваривање личног контакта.
Примера ради, наша Фејсбук страница је
примила велики број притужби, докумен-
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тованих снимцима, у вези ситуација са
појединим пружним прелазима. Као резултат тога остварена је блиска сарадња
са надлежнима у Инфраструктури железница Србије којима се та обавештења моментално прослеђују и тиме се стварају
услови за брже отклањање пријављених
недостатака.
Све ово показује једну логичну еволуцију
железничког новинарста кроз деценије
постојања и важност његовог даљег присуства и у ускожелезничкој и у широј јавномедијској сфери и то у свим формама
извештавања које се данас негују у Медија
центру „Железница Србије“.
Читајте Пругу, пратите наш сајт, прес и
веб клипинг и, наравно, запратите нас на
друштвеним мрежама. Јер, умрежавање је
важно. И саобраћајно и информативно и
информационо.
С. Јочић

Април 2021.

27

Из архива Железничког музеја

плакета додељена листу „Пруга" данас је део
Историјске збирке Железничког музеја.

„Пруга“ као драгоцен
историјски извор

Сарадња између Железничког музеја
и железничких часописа и гласила попут
„Локомотиве", „Железница", „Железничких
новина" итд, а данас и листa „Пруга" увек је
била неопходна. Разменом информација и
увођењем специфичних тема попут обраде историјски важних датума, догађаја,
биографија истакнутих личности, ратних
осврта, изградње и ширења железничке
мреже, новинска издања бивају богатија за
спектар културног и научног садржаја. Исто
тако, Музеј има прилику да индиректно
обелодани и понуди специфична сазнања

која до појединца не би стигла. Такође,
сервисне и актуелне информације које се
иначе налазе у јавним гласилима посебно
су значајне архиви и библиотеци, како би
се, у складу са дешавањима, прецизније
одређивао даљи ток обраде новоприспелог
и необрађеног материјала.
Са друге стране, сваки железнички лист или часопис постаје део библиотеке
и архивске збирке Железничког музеја.
Данас се у библиотечком и архивском
фонду Железничког музеја чува, поред
спорадичних примера јавних и стручних
гласила и преко двадесет пет различитих
железничких часописа, најчешће од првог до последњег броја. То значи да су музејски библиотекари исправно схватали
значај железничке штампе за проучавање
историје железница и вредно радили на
сакупљању периодике. Осим тога, саме
редакције су, схватајући важност чувања
за будућа покољења, достављале Музеју
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примерке својих издања. Таква сарадња
службе за информисање и Железничког
музеја је започета у тренутку оснивања
Музеја, а наставља се и данас. Сваке године, редакција листа „Пруга" доставља
Музеју укоричени примерак свих бројева
за поменуту годину, чиме се обогаћује библиотечки фонд.
Железничка гласила представљају богато
сведочанство о духу једног времена, сажето
између општих информација. У њима се могу пронаћи спискови новопостављених
службеника, активности синдикалних организација, интерне преписке, актуелне
потребе и проблеми запослених, појединачни огласи, занимљивости са терена,
културно-уметничка дешавања, резултати
спортских утакмица железничких спортских друштава, лекарски савети, рецепти.
Нарочит допринос популаризацији Железничког музеја је дала управо „Пруга",
како редовним извештавањем о свим
дешавањима у Музеју, изложбама и манифестацијама, тако и кроз рубрику «Из
ризнице Железничког музеја» коју су, у
једном периоду, писали сами запослени
у Музеју. У тој рубрици, представљани су
поједини предмети из музејског фонда и,
једним питким, свима блиским језиком,
представљани широкој железничкој публици. То је свакако допринело промовисању Музеја, али и подизању свести о
важности очувања железничке баштине
међу самим железничарима.
Како бисмо читаоцима приближили разноврсност текстова, издвојили смо неке
од најзанимљивијих а који се тичу развоја
Железничког музеја, јубилеја, радничких
несугласица, неизоставних мотивационих
чланака о учињеном добром делу.

Седамстоти број листа „Пруга"
Почетком новог миленијума, „Пруга" је
обележила 35 година постојања, излазак
седамстотог броја и 110 година железничког новонарства. Јубилеји су пропраћени
пригодним манифестацијама у виду свечаности и изложбеном поставком одржаном у Галерији Железничког музеја.

најбољи цртежи буду награђени, о чему
Пруга редовно извештава.

Петнаестоаприлска награда
О једном од првих признања за рад, труд
и залагање редакције листа „Пруга“, сведочи текст из 1976. који потписују њихове
колеге из „Железничких новина“. Подсетимо да је у својим почецима извештавања,
Пруга стављала у центар пажње систем
самоуправљања. Седнице Радничког савета ЖТП-а и важније седнице ООУР-а биле су
коментарисане са аналитичким приступом
свакој теми која је била предмет расправе.
Временом су остварили непосредни контакт са радним колективима и уврстили
нове рубрике. Како наводе, читалац је могао
да нађе све оне важне догађаје који су се

Железница очима деце
Редакција Пруге 1985. извештавала је
о отварању прве дечије изложбе у Железничком музеју у склопу првог конкурса
Железница очима деце.Успешност ове нове идеје потврђује чињеница да је на конкурс приспело близу 400 радова. Од тада па
све до данас, пуних 37 година, Железнички
музеј негује традицију дечије изложбе..
Сваке године запослени у Железничком
музеју обраде између три и пет хиљада
приспелих радова из различитих делова
Србије, око 400 радова буде изложено, а

одигравали између два броја, међу које
спада рад у области превоза и искуства која
су постигнута у свим сферама прозводње и
самоуправне активности.
Чланак из Железничких новина редакцију
Пруге описује као „чету малу, али одабрану“
која није била само веран ослушкивач него
и ''трансформатор богатог живота'', колектива и појединаца. Свуда је стизала и
новинарски реаговала. Сходно томе, јубилеј
је дочекан признањем. Петнаестоаприлска
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станице Пожега подигнут је спомен воз
узаних пруга. У наставку тадашње нове
станице Пожега, освануо је својеврстан
музејски комплекс на отвореном где су
изложени експонати који нам дочаравају
време парне вуче и првих пруга на овим
просторима. Остварење овог пројекта не
би било могуће да се нису удружиле бројне
железничке организације, Железнички музеј у Београду, Скупштина општине Пожега
и разни други колективи из околине, па
све до служби радних јединица станице
Пожега, Титово Ужице и Ваљево који су
својим добровољним радом допринела
подизању овог сведока развоја железнице.
Са разних страна прикупљен је материјал
који обухвата све ствари које су служиле за
организацију саобраћаја, возова, превоза
путника и робе и одржавање возних средстава на узаним пругама. Најзначајнији
експонати су парне локомотиве ''Рама'' из
1873., потом ''Костолац'' из 1916. познатија
као ''Двоглава аждаја'', ''Милан'' прва локомотива наше производње, ручна окретница,
ножне дрезине, пумпалица итд.

Јубиларно путовање СимплонОријент експреса
Поводом тога, званично су биле упућене
честитке важних институција и реномираних телевизијских и новинских кућа попут
Министарства за информисање Републике
Србије, листа Политика, РТС-а и др.
Отворено Музејско одељење
узаних пруга у Пожеги
''Ценим да смо данас, у Пожеги, отварајући музејску збирку узаних пруга, начинили
један, само наизглед невелик, али важан
корак у мењању и обогаћивању имиџа југословенских железница. Тиме, не само
да исправљамо грешке почињене олаким
предавањем свих, па и најатрактивнијих,
узаних пруга, забораву, већ и непосредно
утичемо на сопствену сутрашњицу. Спона
прошлости и будућности идеална је подлога
за спајање лепог са корисним. Шанса да,
на пример, драгоцене музејске експонате
разасуте широм колосека, искористимо у
оквиру агресивније железничке туристичке
понуде, на дохват је руке, на нама је да је не
пропуштамо као годинама до сада.''- рекао је
Никола Зурковић, председник Пословодног
одбора ЗЈЖ, у поздравном говору на свечаној седници Скупштине Заједнице ЈЖ.
Овим речима 1990. године отворено је
музејско одељење узаних пруга у Пожеги.
На иницијативу Одбора за обележавање 60
година генералног штрајка железничара
и прославу 15. априла, нарочито њеног
председника Стојана Стаматовића, шефа
www.zeleznicesrbije.com

Године 1976. навршено је десет година од
како је линија Симплон-Оријент експреса
укинута. Тим поводом организовано је
јубиларно путовање овим луксузним
возом. Интересовање је било неочекивано
тако да су била организована два поласка,
један из Милана за Истанбул, а други из
Истанбула за Милано. Посебна атракција на
овом путовању била су Пулманова спаваћа
кола. Подсетимо, Пулман је био амерички
Проналазач (1831–1897) који је конституисао
спаваћи вагон, вагон са ходником, салонска
кола и вагон-ресторан. Као што је познато

траса Симплон-Оријент експреса пружала
се од Калеа, преко Париза, Лозане, Симплона, Милана, Трста, Љубљане, Загреба, Београда и Софије до Истанбула, укупне дужине
преко 3000 километара. Ова чувена линија
успостављена је после Првог светског рата 1919. године када је дошло до спајања
Симплон експреса и Оријент експреса.

Путовање овим старим раскошним возом, одржало се од 18. до 24. марта 1976.
Путници оба воза били су у прилици да
бораве у Београду и том приликом посете
Железнички музеј и упознају се са историјом
железница ових простора, о чему је Пруга
писала у броју 69 из 1976. године.
Овакви чланци представљају важан
извор информација о значају појединих
пруга, догађајима из блиске прошлости, као
и о угледу који је железница уживала и још
увек ужива у нашем друштву. Зато са правом
можемо тврдити да железничка штампа,
а самим тим и „Пруга", представља важан
историјски извор за проучавање рецентне
историје наших железница.
Припремиле:
В. Вукас Динуловић
А. Кецман
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Фотографи „Пруге“ од најстаријих дана

„Пруга“ светлошћу писана

Информативни лист „Пруга“ почиње
да излази 23. фебруара 1966. године као
службено-информативно гласило ЖТП-а
„Београд“ са циљем да објављује одлуке
органа управљања. Лист који, у то доба,
представља само једно од многих гласила
на железници се, од датума оснивања
до краја шездесетих година налази у
фази трагања за сопственом формом. Од
објављених информација преовлађују различите одлуке, записници, а спорадично
се појављују и ауторски текстови које махом пишу сарадници. Фотографија је, у
овом раном периоду, ретка. Користи се
као илустрација текстова који обрађују догађаје од изузетне важности. У редакцији
није постојао фотограф, већ су фотографије
преузимане од тада водећег листа – „Железничких новина“.

као искусан фотограф чији су радови
објављивани у „Железничким новинама“.
Имао је прилику да сарађује са некима од
најзначајнијих домаћих фотографа који су
радили у „Железничким новинама“ попут
Д. Трнинића и Б. Дебељковића. „Пруга“
је на самом почетку свог пута добила
врсног фотографа чије су фото-репортаже
допринеле квалитету листа. Од 1978. до
1987. године Радојчић је стално запослен
на месту фото-репортера и уредника
фотографије у листу.
Истина, број фотографија у појединачним
бројевима није велики, свега шест у просеку,
што је условљено доступношћу неопходне
опреме и технологијом, но то не умањује
значај фото-репортажа које се, махом,
баве великим радовима у Београдском

Богољуб Чизмовић

тографије која се објављује у „Прузи“ и којег се придржавамо и данас.

Даљи развој фотографије
Следећи у низу значајних фотографа
„Пруге“ јесте Богољуб Чизмовић. Чувени
Бата је своју каријеру започео као сарадник

Године 1970. „Пруга“ је препозната као
средство за информисање радника, а објављивање одлука које се тичу пословања,
од 1973. године, преузима „Службени
гласник“. „Пруга“ добија коначну форму,
јасно утврђене рубрике, а Одлука која

одређује коначни облик листа, дефинише
и физички облик и формат, као и динамику
излажења.
Исте године, у тек формирани лист,
долази као сарадник, фото-репортер Ранко
Радојчић. Радојчић је у „Пругу“ ступио
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железничком чвору. Осамдесетих година
просечан број објављених фотографија
расте, па се објављују и фото-репортаже из
читаве Србије. Бележе се места и догађаји,
радници који раде у тешким временским
условима, лица путника, све оно што чини
железницу.
Објективом свог фотоапарата Ранко
Радојчић забележио је све велике радове
у чвору, почев од првих земљаних радова на месту некадашње Јатаган мале,
данашњем Прокопу. Тако је дао огроман
допринос не само листу „Пруга“ већ и
читавој историјској науци бележећи
сталне промене на лицу града: Прокоп,
пробијање тунела, градњу новог моста
преко Саве. Фотографије настале у том
периоду представљају визуелни историјски извор у правом смислу те речи. Поред
тога, поставио је стандард квалитета фо-

листа „Студентска ријеч“ у Никшићу. Након
тога, ради као уредник у листу „15. април“,
који издаје тадашњи ООУР за СТП Београд.
По гашењу тог гласила 1985. године
прелази у „Пругу“, а 1987, по пензионисању
Ранка Радојчића, ступа на место уредника
фотографије. У свом студију на Железничкој
станици „Београд“ формира праву фотоархиву листа, по свим правилима струке.
Његова „збирка“ која обухвата период од
1987. године до почетка масовне употребе
дигиталне фотографије броји неколико
хиљада негатива. Збирку чине фотографије
које је начинио сам Богољуб Чизмовић, али
и оне које су израдили поједини новинари
на својим задацима.
Несумњив таленат Чизмовићев, нажалост, није могао да дође до пуног изражаја
будући да је радио током најтежег периода
у нашој скоријој историји. Деведесетих
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дешавања на различитим станицама, све
оно што железницу чини динамичнијом и

Крај ере филмова
Почетком новог миленијума дигитална
фотографија улази у масовну употребу.
Постаје могуће, без бриге о утрошеним
филмовима и могућности за њихово
развијање, израдађивати мноштво фотографија – докумената о поједином
догађају. Иако се, на први поглед, може
учинити да се развојем технологије фотографија профанише, то није случај.
Дигитална фотографија омогућава брзо
бележење и проналажење најбољег угла
и својом бројношћу доприноси бољем
документовању. Прве две деценије овог
миленијума „Пруга“ је завршила са преко
педесет фотографија по броју.

Први фотограф

Ранко Радојчић

година двадесетог века поново долази до
смањења броја објављених фотографија,
што је узроковано недостатком средстава.
Било је нужно штедети филмове, а, будући да фото-филмска служба Завода за
новинско-издавачку делатност више није
постојала, филмови су развијани у комерцијалним фото-студијима.
Богољуб Чизмовић дао је велики допринос развоју фото-вести и документовању
тешких времена кроз које је пролазило
наше друштво и железница. Неколико фотографија на којима су забележена збивања у
временима ужаса су ретка сведочанства
која заслужују посебан третман.
Збирку негатива и картотеку коју је током времена формирао, по одласку у пензију, Богољуб Чизмовић предао је Железничком музеју на чување и обраду, чиме
је заокружио свој пут хроничара једног
времена.

Милош Мрђеновић

Један од пионира дигиталне фотографије у листу „Пруга“ јесте Милош Мрђеновић,
сниматељ чији је објектив забележио све
убрзане промене које карактеришу ово
време. Небројени снимци новонабављених
гарнитура у свим крајевима Србије сведоче о широкој распрострањености нових возних средстава. Око Милошеве
камере забележило је и поједина ситна
www.zeleznicesrbije.com

који увек имају документ са лица места,
настао у најопаснијем часу. Те фотографије
можда немају уметничку вредност, али
представљају вредан историјски документ,
па их не можемо назвати аматерским.
Осим анонимних сарадника, „Пруга“ је
објављивала радове великих мајстора фотографије. Морамо да поменемо Горана
Матијевића, чије уметничке фотографије
железнице и данас остављају без даха.
Његови су можда најбољи прикази зграде
београдске железничке станице, мостова
преко којих прелазе композиције, „јужне
плоче“, унутрашњости возова, лица путника.

Горан Матијевић

животнијом. Његови портрети железничара и путника настали у делићу секунде
сведоче о врсном познаваоцу људске душе
и људских навика.
Нарочит допринос Мрђеновић је дао
документујући свакодневни живот редакције листа „Пруга“. Само захваљујући
њему и његовом таленту да „осети“ тренутак, остали су нам сачувани фотографски
записи наших некадашњих колега на
послу. На поменутим фотографијама уочава се сва динамика новинарског рада.
Сви Мрђеновићеви радови чувају се у
дигиталној фото-архиви листа „Пруга“.

Наши сарадници
„Пругу“ су, својим радовима, обогатили
и бројни сарадници. Познато је да су
анонимни аутори фотографије, наше колеге железничари са мреже, листу достављали потресна сведочанства о поплавама, последицама мећава, одронима.
Известан број тих фотографија је настао
у тренутку дешавања катастрофе, што
„Пругу“ сврстава у ред водећих листова

Александар Пфићер

Ту су и радови Александра Пфићера,
вишеструко награђиваног младог уметника и колеге који је документовао и још
увек бележи трагове прошлости наших
железница: парне локомотиве, водоторњеве, напуштена железничка постројења
предата историји, музејске експонате.
Фотографи „Пруге“ су увек, као и „Пруга“,
били ту, на мрежи, спремни да забележе
сваки тренутак важан за нашу железницу и
наше друштво. Бележили су рад, стварање,
разарање, обнову, били присутни у свим
радосним и тешким временима.
И. Јовичић Ћурчић
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„Пруга“ као настављач традиције дуге више од једног века

Историја железничког новинарства

Развојем индустријског друштва у први
план избија и питање положаја радника.
Крајем XIX века, велики број лево оријентисаних листова се бави питањем радничких права, а, самим тим и проблематиком
положаја железничара који су принуђени
да раде и по шеснаест часова дневно.

1890. до 1892. године у Београду, а познато
је да је уредник био К. Петровић. Нишки
„Саобраћајни весник“, који је уређивао Јефтимир Д. Поповић, који је био и власник
овог листа, излазио је два пута месечно
током 1890. године.

Први железнички листови у Србији
Прва два чисто железничка листа се,
у Србији, покрећу 1890: „Железнички гласник“ и „Саобраћајни весник“. Оба гласила
се баве озбиљним политичко-економским
темама, посебно положајем радника на

Први уредник
Уредник и власник „Саобраћајног весника“ био је Јефтимир Д. Поповић који је своју железничку каријеру почео
као шеф станице у месту Сикирица
1884. године. Он је, будући да беше заступник побољшања материјалног
положаја железничара, 1890. покренуо
„Саобраћајни весник“ у којем је оштро
наступао против тадашњих власти и
односа према радницима на железници,
због чега је две године провео ван железничке службе. Једна од његових заслуга је залагање за увођење правилне
железничке терминологије. Године 1892,
његове чланке потписане са „Јевта“ или
„Јеша“, налазимо у листу „Саобраћајне
новине“. Већ наредне године, враћа се
у железничку службу као шеф станице
у Нишу, а 1907, постављен је за шефа
београдске железничке станице, одакле
бива премештен у Цариброд. Године
1913, враћа се на место шефа београдске
железничке станице одакле, 1915. године,
организује евакуацију.
железници. На жалост, остали су нам
само фрагменти ових значајних гласила.
„Железнички гласник“ је излазио два пута
седмично, понедељком и четвртком, од
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За поменутим гласилима следи велики
број листова намењених железничарима,
који се, првенствено, баве питањем положаја железничара у Краљевини Србији.
Следећи лист који се помиње у литератури
је „Саобраћајни гласник“ који је, 1902. године излазио у Београду, сваког првог и
петнаестог дана у месецу, а власник и уредник је био Димитрије Даниловић. Наредне
године, појављуије се „Прогрес“ – весник за
пошту, телеграф, телефон и саобраћај који
је уређивао Коста Дончевић из Београда.
Исте године, три пута у месецу, сваког
десетог, двадесетог и последњег дана,
излази стручни лист за науку и књижевност,
„Железнички гласник“, чији је главни и
одговорни уредник био чувени Таса Ђ.
Ивковић. Овај часопис је излазио од 1903.
до 1905. године. Таса Ђ. Ивковић је, 1910.
године покренуо и лист за железничаре
„Одбојник“, који је излазио два пута месечно
до 1914. године.
Потребно је поменути и „Српски железничар“ – Орган Удружења железничара
Краљевине Србије, који је излазио од
1905. до 1910, а чији је власник био Светозар Ж. Михајловић. Неопходно је да се
напомене да су све листове издавала различита удружења железничара, као и да
су били у приватном власништву. Главна
тематика ових гласила је, осим положаја
железничара, било и стварање и рад различитих струковних удружења, као и про-

светних и спортских друштава. Читајући те
старе чланке писане архаичним језиком,
долазимо до закључка да се писало, посебно о позицији радника у друштву, врло
отворено и слободно.

Железничко новинарство
између два рата
Стварањем Краљевине СХС долази до
великих промена. Сам почетак постојања
новостворене државе обележили су бројни
штрајкови и борба за радничка права са
једне, као и притисци да се те активности
угуше са друге стране. Друштво је дубоко
подељено, а Обзнаном из 1920. године није
забрањен само рад комунистичке партије,
већ и других социјалистички оријентисаних
удружења. Сва радничка, а самим тим и
железничка удружења морала су да буду
одобрена од стране режима. Будући да су
удружења у то доба носиоци железничког
новинарства, сва гласила која су излазила
у овом периоду су била под сталном лупом
власти. Истина, писало се о проблемима
железничара, стамбеном питању, јадним
условима у којима ови живе, али се већи
акценат бацао на друге теме, попут стручног
усавршавања чланова удружења, извештаја

са скупштина различитих одбора, али и на
шире, забавне теме. Око цензора је било
оштро, па се лако могло десити да неки лист
буде забрањен.
У то доба, излазе службена гласила попут
„Службених новина саобраћајних установа
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца“ које
су излазиле од 1925. до 1929. године, затим
„Службене новине Државних саобрађајних
www.zeleznicesrbije.com

шлости наших железница. Драгоценост
представљају цртице из приватног живота
железничара које су нам данас значајне
за проучавање овог сегмента железничке
историје. У часопису су објављиване и фотографије железничара и чланова њихових
породица – претплатника овог листа.
Оно што је занимљиво је што се, први пут
у историји железничке штампе код нас, у
овом часопису појављује и хумористичка
страница, као и страница посвећена најмлађим читаоцима.
Власник часописа је био др Душан Мишић, а главни и одговорни уредник био
је Драгомир Арнаутовић. Управо на иницијативу уредништва „Железничког венца“
одржана је велика железничка изложба
на Ташмајдану поводом прославе педесет
година пруге Београд – Ниш, чиме је ударен камен темељац доцнијем стварању Железничког музеја.

установа Краљевине Југославије“ које је
издавала Генерална дирекција државних
железница у Београду сваког првог и петанестог дана у месецу почев од 1934. године. Поменута гласила су садржала искључиво обавештења о различитим наредбама
и правилницима на железници, као и разне
наредбе Владе.
Једно од гласила удружења које се појављује у овом периоду је и гласило Стручног удружења машиновођа, „Машиновођ“
из 1921. године. Лист „Стручни ложач“ је,
1924. године покренуло Удружење ложача
Државних железница у Београду. И један
и други лист баве се искључиво радом поменутих удружења, као и стручним усавршавањем својих чланова.

„Гласник железничара и бродара“
Лист који, додуше са прекидом, најдуже
излази у периоду између два рата је „Гласник
железничара и бродара“ – орган Удружења
југословенских железничара и бродара.
Гласило почиње са излажењем, 1926. године

излази све до почетка рата 1941. године. У
другом периоду постојања листа запажа се
потпуно одсуство критизерских чланака, а
наставља се и са избегавањем политичких
тема.
У обе фазе постојања, лист је, за своје
време, био добро опремљен и штампан. У
њему су објављиване и фотографије појединих места, догађаја и људи које нам, данас, представљају драгоцен историјски
извор за проучавање прошлости наших железница.

Часописи забавног карактера

и непрекидно излази два пута месечно, све
до 1929. године. Гласник је штампан и на
ћирилици и на латиници, а излазио је на
српском, хрватском и словеначком језику.
Тематика којом се лист бави је рад удружења, велика пажња се придаје извештајима
са седница, мада не недостају ни текстови
о животу и раду железничара, стручном
усавршавању, различите репортаже. Иако
је упадљиво одсуство политичких тема, могу се уочити чланци у којима се критикују
поједине навике и појаве на нашим железницама, уз прикривену критику власти.
Године 1929, лист је угашен, али се 1931.
године, 15. октобра, стопио са некадашњим
„Гласником југословенских железничара“ који
су основали Централни одбор Удружења
југословенских националних железничара
1924. године. Нови „Гласник“ наставља да
www.zeleznicesrbije.com

Најзанимљивији и најпознатији, а можда
и у своје време најомиљенији, био је, свакако, „Железнички венац“, часопис поучнозабавно-књижевне садржине. Излазио је
у Београду, два пута месечно, од 1932. до
1941. године. Часопис је, по свом дизајну,
личио на илустроване листове свог доба,
насловна страна је штампана у боји, обиловао је квалитетним фотографијама људи и места, посебно железничких станица
и башти. Садржај је био забаван и едука-

Каталогизација железничке
штампе
Проучавање железничке штампе није
било атрактивно истраживачима. Веома мали број стручњака се бавио овом
проблематиком, како на железници, тако и шире. Познато је да су једина два
каталога израдили Надежда Калинин,
библиотекар Железничког музеја, др
Миодраг Хаџи Ристић, директор Железничког музеја и Љиљана Савић, књижничар библиотеке Железничког музеја.
тиван, објављиване су занимљивости о
страним железницама, као и приче о про-

Још један железнички часопис забавног
карактера је излазио у периоду између два
рата. Био је то „Шврћа саобраћајац“, илустровани лист намењен деци, који је уређивао Миливије В. Милић. Лист је 1936. године излазио у Београду.
Више десетина различитих железничких
часописа различите уже тематике је излазило у периоду од 1919. до 1941. године, већином као гласила различитих удружења
железничара, под строгом контролом власти.

Железничко новинарство
током рата
Избијањем Друог светског рата, гасе се
сви железнички часописи, као и рад већине железничких удружења. Сва штампа
се строго контролише. На железници излазе искључиво службена саопштења, обја-
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вљивана у гласилу „Саобраћајни весник“
– „Verkehrsanzeiger“. Лист је објављивао
искључиво званична саопштења царинске
и транспортне службе, а власник и издавач
је била Генерална дирекција Српских државних железница. Као уредник, помиње се
Јожа Зајц. Лист је излазио два пута месечно
и по потреби, штампан је ћирилицом на
српском језику и латиницом на немачком
језику. Излазо је од 1941. до 1943. године.
Новембра месеца 1944. основана је Прва
железничка бригада, а убрзо затим почиње
да излази и лист „Кроз железничку бригаду“.
Тематика овог гласила је био рад бригаде
на обнови железничког саобраћаја током

завршних ратних операција. Неки аутори
који су се бавили овом тематиком сматрају
да је лист „Кроз железничку бригаду“ камен
темељац послератног развоја железничког
новинарства код нас.

Послератно железничко
новинарство
Први послератни железнички лист почиње да излази већ у јуну 1945. Реч је о
„Слободном железничару“ који издаје Савез

синдиката саобраћајних и транспортних радника и намештеника Југославије. Већ на-
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редне године, овај лист добија нови назив
– „Глас железнице и транспорта“.
Године 1947, Решењем Министарства саобраћаја ФНРЈ, формирано је Саобраћајно
издавачко предузеће Министарства саобраћаја, а штампарски послови су поверени
суботичком предузећу „Бирографика“. То
предузеће постоји свега годину дана, када
је, при Министарству, 21. децембра 1948.
формирано Одељење за штампу и железничка штампарска предузећа у Суботици
(са одељењем у Београду) и Љубљани (са
одељењем у Загребу).
Већ 1947. године, лист „Глас железнице и
транспорта“ је преименован у „Транспорт“
који ће излазити до 1958. године. „Транспорт“ се бавио питањима везаним за рад
железничког и речног саобраћаја. Излазио
је сваке среде, а главни и одговорни уредник
је био Раде Вучковић. Чланци објављивани
у овим првим послератним железничким
листовима намењеним првенствено информисању радника, представљају слику
времена у којима су настали и, као такви,
служе као непроцењив историјски извор
за проучавање наших железница у бурно
време обнове. Стил писања тадашњих новина се битно разликује од онога који срећемо у предратним гласилима. У чланцима
се отворено критикују поједине навике
које се представљају као лоше наслаге које
вуку порекло из неких прошлих времена,
јавно се прозивају „саботери“, а величају
радници и ударници. Посебна пажња се
придаје такмичењима које су предузимале
различите ложионице, радионице или читави чворови, прати се, врло озбиљно, рад
партијских и синдикалних организација.
Поједини чланци имају и едукативни карактер. Тако налазимо бројне чланке који се
баве здравственом едукацијом радника, а
аутори су лекари желеничких здравствених
установа.
У овом раном периоду послератног железничког новинарства, настају стручни
железнички часописи. Први је „Саобраћај“

који се бави ускостручним саобраћајним
питањима и који излази једном месечно

почев од 1945. Уредници су се сваке
године смењивали, а први је био Милош
Стаматовић. После реорганизације Владе
ФНРЈ 1949. године и поделе Министарства на
Министарство саобраћаја и Министарство
железница, „Саобраћај“ наставља да издаје
Министарство саобраћаја ФНРЈ. Министарство железница покреће стручни часопис
„Железнице“, чији је први уредник био
Стојан Новаковић, а који је излазио сваког
првог дана у месецу од 1949. Часопис излази
и данас.

„Железнице“
Часопис „Железнице“ има дугу и занимљиву историју. Покренут је 1949. године, као научно-стручни часопис, а
издавало га је Министарство железница. Први уредник је био Стојан Новаковић. Часопис наставља да излази до
2005. године. Друштво дипломиранх
инжењера железничког саобраћаја Србије
је, 2017. године, обновило овај часопис који
излази и данас.

Даљи развој информативне
службе на железници
Министарство саобраћаја ФНРЈ врло
озбиљно схвата значај информисања радника, али и значај развоја издаваштва
и штампарства на железници. Већ почетком 1949. министар железница Тодор Вујасиновић посебним прописима уређује
рад Одељења за штампу Министарства
железница ФНРЈ. Одељење су чинили: Уредништво, информативно референтство, референтство за пропаганду и референтство
за штампарије. Обавеза уредништва је
била припрема и уређивање недељног
информативног листа „Транспорт“, „Тарифско-транспортног весника“, „Транспортне
службе“, али и уређивање свих других,
повремених, издања и публикација. Инфоwww.zeleznicesrbije.com

рмативно референтство је прикупљало
материјал од различитих агенција и штампаних медија, као и радија, и вести са
железнице достављало другим медијским
кућама. Представљало је неку врсту службе
за односе са јавношћу. Посебну важност је
имало референтство за пропаганду у чијем
саставу се налазила фото-служба из које
су потекли многи значајни југословенски
фотографи. У задужења референтства за

и пропагандну делатност са задатком да
обавља све новинско-издавачке и њима
сродне послове.
У вакууму насталом гашењем „Транспорта“ и „Локомотиве“, настаје један од
најпознатијих информативних листова на
железници. 15. новембра 1959. године, дакле
у доба привремене Редакције за штампу и
пропаганду, излази први број „Железничких
новина“ – листа железничара Југославије.

штампарије је спадала припрема за штампу
и штампа свих издања.
Од 1951. на железници се почиње са применом Закона о управљању привредним
предузећима, који чини основу за увођење
социјалистичког самоуправљања. Већ 1954,
уместо дирекција укинутих неколико година раније, формирају се Железничкотранспортна предузећа у Београду, Загребу, Љубљани, Сарајеву, Новом Саду
и Скопљу. Та новооснована предузећа
формирају своје дирекције. До 1961. настаје
двадесет девет различитих железничкотранспортних предузећа и шест заједница
железничких предузећа. Свака од тих
организација ствара своја гласила, иако
„Транспорт“ – орган Централног одбора
синдиката железничара Југославије има
водећу улогу и покрива читаву железничку
мрежу тадашње Југославије. Истовремено
са „Транспортом“, излази и „Локомотива“
– железнички илустровани лист који
издаје Главна дирекција Југословенских
железница, а чији су главни и одговорни
уредници Станко М. Ракочевић и Момчило
М. Гајић.

Лист је излазио једном недељно, а био
је једини лист који је, у периоду од 1959.
године до средине седамдесетих, излазио
на језицима народа Југославије, на српскохрватском, хрватскосрпском, словеначком и македонском језику. Од средине
седамдесетих до последњег броја, лист је
штампан равноправно на ћириличном и
латиничном писму. Вишејезичност и раномерна заступљеност оба писма су имала
за циљ да нагласе југословенски карактер
листа који је подједнако пратио дешавања
на железници у свим крајевима тадашње
државе.

Завод за новинско-издавачку и
пропагандну делатност Југословенских
железница и „Железничке новине“
Генерална дирекција Југословенских
железница године 1959, као привремено решење, оснива Редакцију за штампу и пропаганду у чијем саставу се налазе уредништва „Сигнала“, „Железница“, „Тарифско
транспортног весника“, „Службеног гласника“, „Транспортне службе“... Наредне године, формира се Одељење за штампу и
пропаганду, да би, 20. јуна 1961. године,
Заједница
Југословенских
железница
основала Завод за новинско-издавачку
www.zeleznicesrbije.com

Грујића и других, што је знатно допринело
квалитету и угледу овог гласила.
Године 1970. ово гласило је одликовано
Орденом братства и јединства са златним
венцем, а свега седам година касније ЗЈЖ
му додељује Петнаестоаприлску награду.

„Железничке новине“ су угашене тихо,
без речи 1992. године, када се распала Југославија и када је једно тако конципирано
гласило изгубило сваки смисао. Осим
тога, средстава за штампу више није било.
Последњи број је изашао 24. јуна 1992. године, а сви бројеви који су изашли од 1959.
године, предати су Железничком музеју где
постају део библиотечке збирке.

Билтен београдске станице
Готово је заборављен податак да је, у периоду од 1970. до 1976. године, Железничка
станица издавала своје гласило, „Билтен Железничке станице Београд“. Први број је
изашао у време прославе педесетогодишњице револуционарне борбе железничара
Југославије, 15. априла 1970, на тадашњи Дан железничара. Лист се бавио искључиво
питањима београдске станице, синдикалним организацијама и занимљивостима везаним за саму станицу. Био је намењен запосленима на Железничкој станици Београд.
Уредник листа, био је Часлав Ничковић, који је уређивао и железнички часопис „15. април“,
а од 1986. до своје смрти 1996. године, радио као дописник из Ниша у листу „Пруга“.
Први уредник је био Никодије Пауновић,
а за њим су, током више од тридесет година
излажења листа, следили Предраг Гаталица,
Петар Валентић и Зоран Ђорђевић. По
свом садржају и квалитету, „Железничке
новине“ нису заостајале за водећим дневним листовима у земљи, а на њиховим
страницама су се могли наћи текстови које
су потписивали највиђенији југословенски
књижевници попут Михаила Лалића, Бранка
Ћопића, Стевана Раичковића и других.
Осим чувених писаца, у „Железничким
новинама“ су своје фотографије објављивали и неки од југословенских најзначајнијих фотографа, попут професора
Бранибора Дебељковића, Митра Трнинића,
професора Милана Милетина, Милоша

Завод за новинско-издавачку и пропагандну делатност наставља да постоји све
до децембра 1992, када је трансформисан у
издавачко предузеће „Желнид“.

Остала железничка гласила
Већ је поменуто да, 1961. године, настаје 29
железничких предузећа и шест заједница.
Све те организације покрећу и издају своја
гласила. Неки од тих листова су излазили
дуже, неки су гашени већ после неколико
бројева Тако наилазимо на илустровану
ревију „Пругом кроз Југославију и свет“
од које су, 1960. изашла само два броја.
Нешто дуже, излазила је „Наша пруга“, лист
колектива ЖТП Сремска Митровица, која
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излази месечно, у периоду од 1961. до 1963.
године. Готово да је немогуће набројати све
информативне листове и билтене које су
издавали различити колективи на нашим
железницама. Тема тих листова је, већином,
била уска – бавили су се искључиво локалним догађајима. Појавило се и питање
економске оправданости постојања толиког броја гласила.
Од 1976, тачније, по усвајању Закона о
удруженом раду, формирају се још три нове
железничко-транспортне организације у
Приштини, тадашњем Титограду и у Новом
Саду, које постају део ЗЈЖ. Новоосноване
организације покрећу своја гласила, а њима
се придружују и различите организације
које стоје у тесној вези са железницом,

сведочанство о квалитету новине у настанку препознатом од стране других средстава информисања.
Одлуком из 1970. лист је препознат као
средство информисања радника које има
обавезу да излази једном седмично и да
прати и извештава о свим догађајима у
предузећу, као и о радницима и њиховој
свакодневици на радном месту. Истим
документом, одређено је да гласило има
изглед дневних новина, а одређен је и
формат. Од те године, „Пруга“ излази редовно, не по потреби. И даље су одлуке
органа управљања главна тема, али су
чланци намењени информисању радника
све чешћи и квалитетнији.
Године 1973, издваја се Службени гласник
ЖТП „Београд“ као службено гласило, а
„Пруга“ остаје искључиво информативни
лист. Својим квалитетом којим убрзо достиже и саме „Железничке новине“, као и
сталним присуством, лист врло брзо постаје

Изглед „Пруге“ током деценија

Зоран Ђорђевић прима петнаестоаприлску награду

Никодије Милутиновић

различита спортска друштва, синдикалне
организације. Чак и поједине организације
удруженог рада издају своје листове.

Људи који су стварали „Пругу“
Сваки лист, па и „Пруга“ је резултат рада, знања и залагања новинара и уредника. После Никодија
Милутиновића, на место главног и
одговорног уредника, долази Зоран Ђорђевић који, у сарадњи са Момчилом
Гајићем, коначно обликује лист. За
њим следе Јован Паулић, Владимир
Поповић, Весна Петрашков, Ненад
Станисављевић, Ђура Лазић, Татјана
Младеновић, Александар Ранковић.
Осим уредника, кроз редакцију "Пруге"
је прошла плејада врсних новинара
које су своје перо ставили у службу
железнице. Немогуће је набројати све,
па издвајамо Десанку Јевтић, првог
новинара-коментатора,
Љиљану
Жуковску, допписника са Космета,
носиоца Ордена рада и Душана
Вукића, новинара за спорт и културу,
добитника Мајске награде СОФК
Србије за допринос развоју спорта на
железници.
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Постоји податак да је, у периоду од 1976.
године до краја осамдесетих, постојало
чак 140 различитих железничких гласила
на територији читаве Југославије. Будући
да су сви ти листови представљали велико
оптерећење за систем, приступило се
укидању појединих гласила, или њиховој
интеграцији, што није утицало на калитет
информисања. Тако лист железничких станица ООУР СТД Београд, „Београд“, који
излази током 1974, постаје „15. април“ и
наставља са излажењем до 1985, а уређује
га Часлав Ничковић.
Осим листова намењених информисању
радника, током читавог овог периода излазе различити службени гласници у којима
се објављују одлуке од значаја за рад железничких предузећа, као и Службени гласник
Заједнице југословенских железница.

дично појављују наредних година. Чланке
пишу спољни сарадници попут Радише
Николића, Наде Мрђеновић, Владе Илића
и других. Врло брзо, новоосновани лист
остварује интеракцију са читаоцима, покре-

„Пруга“, информативни
лист са најдужом традицијом
на нашим железницама
У том мноштву железничких гласила, 23.
фебруара 1966. године, појављује се први
број службено-информативног гласила
ЖТП „Београд“ под називом „Пруга“. Лист је
основан са задатком да прати и објављује
одлуке органа управљања. Први главни
и одговорни уредник био је Никодије
Милутиновић, док је уредник био Момчило
Гајић. На свом почетку, „Пруга“ објављује
искључиво одлуке органа управљања, а
први информативни текстови се спора-

тањем рубрике „Питања и одговори“. Тада
се појављују и први извештаји са спортских
такмичења, а покреће се и рубрика „Рђави
примери“ у којој се пише о неприхватљивим
појавама на нашим железницама.
Први текст који су преузела и друга, јавна
гласила, говори о најављеном укидању узаних пруга, а излази већ у августу 1966. године. Ово има велики значај за лист који је
тек почео да излази, будући да представља
www.zeleznicesrbije.com

Од самог почетка, „Пруга“ је била
дизајнирана као дневне новине, иако
је формат био нешто мањи. Од 1970,
када се посебном одлуком утврђује
изглед листа, па све до деведесетих
година, задржава изглед дневних новина.
Штампа је црно-бела, будући да је, у то
доба, штампа у боји изузетно скупа,
а, самим тим и недостижна. Боја се
појављује искључиво на насловној
страни.
Од деведесетих година, када штампа
у боји постаје доступнија, „Пруга“ се
штампа у боји, а формат постаје
нешто већи.
једно од најомиљенијих железничких гласила. Тих година, формирају се рубрике које
постоје и данас.
Од почетка седамдесетих година, „Пруга“
прати сва важна и мање важна догађања на
железници у Србији. Присутна је од почетка
електрификације српских пруга, а, из броја у број прати велику реконструкцију
Београдског железничког чвора од самог
почетка, седамдесетих година ХХ века, до
данас. Новинари „Пруге“ присуствују отварању пруге Београд – Бар, али лист наставља да прати сва дешавања на тој прузи до
данашњих дана. Захваљујући томе, „Пруга“
постаје својеврстан историјски извор драгоцен свима који проучавају историју српских железница.
Осим „великих вести“ о значајним грађевинским подухватима, овај лист посебну пажњу посвећује увођењу нових технологија и напуштању старих техничких
система. „Пруга“ испраћа парну вучу и
детаљно прати набавке нових вучних и
вучених средстава и осавремењивање
www.zeleznicesrbije.com

саобраћаја увођењем нових система управљања.
За развој „Пруге“ и њено прихватање
од стране запослених заслужна је и стална присутност међу радницима. Лист

прати радну свакодневицу запослених на
железници, пише о радницима, њиховим
проблемима и успесима. На тај начин,
новине улазе и у домове запослених, па
наилазимо на генерације које су одрастале
уз „Пругу“. Кроз чланке објављиване током више деценија можемо пратити и
друштвене односе, као и положај радника
кроз новију историју железнице.
Нарочиту пажњу овај лист посвећује
културним дешавањима на железници,
посебно раду Железничког музеја. Овом
делатношћу доприноси промовисању рада
тог сегмента железнице, како међу железничарима, тако и шире, извештавајући о
свакој изложби, догађају и јубилеју, али и
другим активностима везаним за заштиту
железничких културних добара. Осим ку-

лтурних дешавања на самој железници,
„Пруга“ прати и културна дешавања
ван „железничког света“, попут ФЕСТ-а,
рада Народне библиотеке Србије, што
је значајан допринос подизању свести
о значају културе међу железничарима.
Посебну важност имају чланци у којима
су представљани домаћи филмови са
железничком тематиком, објављивани
крајем седамдесетих година до краја
осамдесетих. Тај искорак „у свет“ је помера
за степеницу изнад до тада неприкосновених „Железничких новина“.
Особит допринос је "Пруга" дала развоју
железничког спорта кроз стално праћење
рада железничких спортскиих клубова и
извештавање о успесима железничараспортиста.
За више од пола столећа свог постојања,
„Пруга“ је прошла пут од једног до многих
гласила која су излазили на железници,
до озбиљног листа који ужива углед и ван
железничког сектора. По гашењу „Железничких новина“ 1992. године, „Пруга“
остаје једино гласило намењено информисању запослених у железничком сектору
– настављач 130 година дуге традиције железничког новинарства.
И. Јовичић Ћурчић
Литература: „Отисци времена“, Београд 2001; Милан Радивојевић „Преглед железничке штампе“, Београд 1990; Небојша
Аврамовић „Историја фабричке штампе
– студија листа Пруга“, необјављени
дипломски рад, Ненад Станисављевић
„Хроничар развоја железнице“, „Пруга“ специјално издање, јун 2000, проф. др Вујадин
Вешовић „Организација и управљање“, Београд 2000; Анатол Груђински „Прилози за
историју Београдског железничког чвора“,
Београд 1984.

Април 2021.

37

Наше награде и признања
Током педесет пет година рада и сталног
присуства на мрежи, информативни лист
„Пруга“ је добио бројне награде. Из тог
мноштва се издвајају два признања која
сведоче о угледу који је „Пруга“ уживала у
свету железнице, али и шире.

У име редакције, награду је почетком јуна
1976. године, на IV сусрету малдих у Охриду,
примио Зоран Ђорђевић, тадашњи главни
и одговорни уредник листа. Ова награда
је значила да је тада још млад лист стекао
углед и издигао се изнад читавог мора
железничких информативних гласила која
су излазила у то доба. Ова малена плакета
је своје место нашла у фонду Железничког

Награда „15. април“
Највећа железничка награда коју је за
нарочите заслуге додељивала Заједница
југословенских железница је награда „15.
април“ која је додељивана сваког Дана

музеја као сведочанство о значају савременог железничког новинарства за историју и
развој наших железница.

Специјална Повеља Удружења
новинара Србије
У фебруару 2013. године, поводом издавања хиљадитог броја, преко петнаест и
по милиона одштампаних примерака и
четрдесет седам година постојања, Удружење новинара Србије је редакцији листа
„Пруга“ доделило специјалну Повељу. Тиме

је „Пруга“ потврдила своје место у савременом српском новинарству и стала
раме уз раме са најзначајнијим јавним
штампаним медијима код нас.
На свечаности одржаној у Сали библиотеке, на првом спрату у Пословној
згради „Железница Србије“, којој су,
осим чланова редакције присуствовали
представници Министарства културе и
информисања и представници пословодства, члан Извршног одбора Удружења
новинара Србије, Славољуб Качаревић је
редакцији листа уручио ово велико признање. Том приликом је, у име Удружења
новинара Србије, листу „Пруга“ пожелео
објављивање још много бројева и истакао
значај који наше гласило има као извор
информација о железници за друге медије.
Лист су уважавали и уважавају многи –
разна спортска и железничка удружења,
синдикати, организације попут „Црвеног
крста“, па га, приликом прослава својих
јубилеја, нису заобилазили. Све те повеље
су данас део архиве листа у којој се, са
великом пажњом чувају. Немогуће је
набројати сва признања која је „Пруга“ кроз
историју добила. Ипак, највеће признање је
признање наших читалаца и чињеница да
сви железничари читају „Пругу“.
И. Јовичић Ћурчић

железничара заслужним појединцима и
колективима. Већ после десет година постојања и рада, информативни лист „Пруга“
је постао добитник овог великог признања.
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