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Јубилеји на које смо поносни

Два велика градитељска јубилеја – 50 
година Омладинске радне акције (ОРА) 
„Београд – Бар“ и 45 година барске пруге, 
лепи су разлози да се оживе сећања на 
овај невероватан инфраструктурни по-
духват. О идеји железничког коридора 
којим би се Београд повезао са морем 
говорило се још осамдесетих година 
XIX века у Аустроугарској. Није сувишно 
подсетити  читаоце шта је значила 
ова железничка „жила куцавица“ пре 
45 година када су се њом (30. маја 1976), 
запутили први путнички и теретни 
возови. Значила је једну моћну, суштинску 
и епохалну саобраћајницу којом се 
превозило преко милион путника годишње 
и транспортовало на хиљаде тона робе. 
Зато ово и јесте прилика да се, макар 
на тренутак, присетимо некадашњих 
акцијаша који су од лета 1971, па све 
до раног пролећа 1976, били сврстани у 
234 бригаде, радећи дан и ноћ без икакве 
материјалне накнаде. Скоро четрнаест 
хиљада људи из читаве Југославије живело 
је тих година у јединственом омладинском 
кампу у Пријепољу учествујући тако 
у обнови и изградњи ратом порушене 
државе. Чињеница да је ова пруга данас 
део међународног коридора и једна од 
најфреквентнијих колосечних линија у 
земљи, најбоље говори колико су та дела 
била велика. Железничари и акцијаши, ове 
године, заиста имају разлога за славље. 
Јубилеј фактички пада у периоду када 
се већ увелико изводе предпројектна 
испитивања терена пред наставак мо-
дернизације пруге Ваљево – Врбница – др-
жавна граница са Црном Гором. Обеле-
жавање овако великих и значајних датума 
још је интересантније ако се има у виду 
да је пре тачно пет година, захваљујући 
средствима из руског кредита, први 
пут и отпочела реконструкција барског 
колосека (на деоници Ресник–Ваљево). 
Из садашњег аспекта, не постоји „ни 
грам сумње“ да ће најкраћа саобраћајна 
веза јужног дела Јадранског мора и 
европског „Коридора 10“ бити потпуно 
рехабилитована пре свог педесетог ро-
ђендана. Биће то најлепши поклон за све 
нас у железничком сектору, али и права 
сатисфакција за сав уложени труд би-
вших колега који су се читавог радног века 
борили за железницу као што су се борили 
за своју породицу.

 Главни и одговорни уредник                                                                                                   
Александар Ранковић

Председник Србије обишао радове
Градилишта пруге за велике брзине између Београда и Новог Сада
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БРЗА ПРУГА БРЗА ПРУГА

Председник Србије обишао радове

Грађевински радови на изградњи тунела 
и вијадукта "Чортановци", на траси пруге 
за велике брзине између Београда и Новог 
Сада, који су започети 11. августа 2017, завр-
шени су шест месеци пре рока.

Приликом обиласка тунела и вијадукта 
у Чортановцима, 23. априла, министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфрастру-
ктуре Томислав Момировић истакао је да 
је завршница ових инфраструктурно и тех-
нолошки посматрано најзахтевнијих радова 
показатељ нове слике Србије и њеног еко-
номског оснаживања.

"Ово је права победа наше политике, ово 
је оно што је обећавано од 2015. године 
када смо почели да спроводимо фискалну 
консолидацију. Тунел код Чортановаца и 
ви-јадукт представљују најсложенији грађе-
вински подухват на читавој деоници пруге 
од Београда до Будимпеште", нагласио је 
Момировић. Министар је истакао да се 
радови  одвијају 24 часа дневно и да сви 
запослени улажу огромне напоре да би 
радови били завршени у рекордном року.

Имајући у виду значај спајања два највећа 
града у Србији брзом пругом, Момировић је 
казао да простор између Београда и Новог 
Сада, заједно са та два града, генерише 65 
одсто укупног бруто домаћег производа, 
подсетивши да ће се брзим возом стизати 
између престонице Србије и највећег града 
у Војводини за мање од пола сата.

- Уложили смо много енергије и труда, 
ангажовали смо најбоље домаће инжењере 
на овом пројекту. Чека нас још много 
посла до краја, али треба имати на уму да 
је у технолошком и грађевинском смислу 

ово најзахтевнија инвестиција коју води 
Влада Републике Србије. Србија ће добити 
најмодернију и најбржу пругу у источној 
Европи, каквих је мало у Европи. Овако 
комплексан грађевински подухват у Србији 
нисмо имали последњих 30 до 40 година, 
поручио је министар Момировић.

Директор "РЖД Интенешенл" Србија 
Мансурбек Султанов подсетио је да је 
председник Србије Александар Вучић на 
почетку пројекта оценио да руска железница 

ради као швајцарски сат, нагласивши да 
његова компанија мери време до почетка 
пуштања ове пруге у рад.

"Били смо понекад и груби и водили смо 
тешке разговоре са представницима Владе 
Србије и изгурали смо посао до пред сам 
крај", навео је Султанов и додао да на овом 
делу пруге има још посла и да нема времена 
за губљење.

Према његовим речима, брза пруга кроз 
Србију биће плод заједничког рада, јер су 
овде, како истиче, били упослени и консул-
танти из Немачке, као и из Италије, што је 
била додатна гаранција.

"Мост код Чортановаца један је од нај-
дужих мостова у Европи и најдужи желе-
знички мост. Заједно са тунелом изграђен је 
пре рока", нагласио је Султанов и подсетио 
да у другом делу пројекта мора да се по-
стави контактна мрежа, спроведу додатна 
испитивања у виду динамичко-статичког 
оптерећивања и геометрије колосека, те је 
послао јасну поруку да ће и ти радови бити 
завршени на време.

Током јесени биће спроведена испити-
вања, а пуштање у рад вијадукта и тунела 
планирано је за крај 2021. године. 

  Б. Гордић

Грађевински радови завршени шест 
месеци пре рокаГрадилишта пруге за велике брзине између Београда и Новог Сада

• Инфраструктурно и технолошки најзахтевнији радо-
ви на траси брзе пруге • Пуштање у рад крајем 2021. 
• Србија ће добити најмодернију и најбржу пругу у 
источној Европи

Тунел и вијадукт брзе пруге код Чортановаца

• „Ово је друго лице Србије“ • Возом од Београда до 
Новог Сада од фебруара наредне године • Диспечерски 
центар до краја 2023.

завршена до краја ове године и да ће у 
фебруару 2022. године на тој релацији 
бити успостављен редован железнички 
саобраћај. 

Амбасадор Русије Александар Боцан-Хар-
ченко рекао је да је динамика реализације 
пројеката у уговореним роковима и изра-
зио је захвалност српској страни и свим 
партнерима наводећи да је пројекат изгра-

дње пруге Београд – Нови Сад најбољи 
пример узајамне помоћи и сарадње.

Обраћајући се представницима медија 
у Бешки, председник Вучић је рекао да 
је веома срећан и задовољан брзином и 
квалитетом извођења радова.

Он је најавио да је уговорена набавка три 
воза за брзу пругу од Београда до Новог 
Сада и да се очекује да редован железнички 

саобраћај на тој релацији почне у фебруару 
наредне године, а да ће карта коштати око 
хиљаду динара.

– На прузи ће саобраћати брзи воз који 
ће стајати само на једној станици и вожња 
ће трајати пола сата, а други воз ће стајати 
на девет станица и њиме ће се стизати за 52 
минута – рекао је Вучић.  

Б. Гордић 

Фото: М. Жарковић 

Радови на новој железничкој станици у Земуну Вијадукт Бешка 

Председник Србије Александар Вучић 
обишао је градилишта пруге за велике бр-
зине у Земуну и Бешки, на деоници Београд 
– Нови Сад, како би се уверио у реализацију 
и динамику извођења радова у оквиру је-
дног од најзначајнијих инфраструктурних 
пројеката у Србији.

Обиласку радова у железничкој станици 
Земун присуствовали су, поред осталих,  
и министар  грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Томислав Момировић, 
амбасадорка Кине Чен Бо и генерални ди-
ректор „Инфраструктуре железнице Ср-
бије“  Небојша Шурлан.

Председник је најпре обишао градили-
ште у железничкој станици Земун, где 
конзорцијум кинеских компанија „China 
Railway International“ и „China Communica-
tions Construction Company“ изводи ра-
дове на изградњи пруге за велике брзине 
између Београда и Старе Пазове. Пред-
ставници кинеских компанија обећали 
су председнику да ће деоница Београд 
Центар – Стара Пазова бити завршена до 
краја септембра и да ће моћи да се пусти у 
саобраћај до краја године.

Они су упознали председника Вучића да 
је 22. марта пуштен редован железнички 
саобраћај завршеним левим колосеком 
дугим 17 километара између Батајнице и 
Старе Пазове, чиме су завршени радови на 
изградњи и реконструкцији  комплетног 
левог колосека од Београд Центра до 
Старе Пазове, дугог укупно 34,5 километра. 
Прошле године, 25. новембра, пуштена 
је у саобраћај деоница Београд Центар – 
Батајница.

„Ово је друго лице Србије“, истакао је 
Вучић, и упитао кинеске неимаре када ће 
почети са изградњом последње деонице 
брзе пруге од Новог Сада до границе са 
Мађарском, на шта су представници ки-
неских компанија најавили да ће радове 
започети  септембра ове године.

Радови у железничкој станици Земун 
обухватају изградњу једанаест колосека, 
четири перона и два потходника, као и 
изградњу нове станичне зграде, обнову цен-
тралног сигналног система, као и рекон-
струкцију електровучне подстанице.

У Бешки је председник Вучић прису-
ствовао завршетку радова на изградњи же-
лезничког вијадукта на брзој прузи и пола-
гању колосека на новоизграђеном објекту. 

Радове на вијадукту у Бешки изводила је 
руска компанија РЖД „Интернешнл“,  у окви-
ру изградње деонице брзе пруге од Старе 
Пазове до Новог Сада.

После обиласка, председник Србије је 
најавио да ће пруга за велике брзине 
између Београда и Новог Сада бити 

Диспечерски центар до краја 2023. 

Председник се током обиласка гради-
лишта интересовао када ће Руси по-
чети да граде и најмодернији Диспе-
черски центар за управљање српским 
пругама. Директор РЖД „Интернешнл“ 
у Србији Мансурбек Султанов је рекао 
да ће цео пројекат Диспечерског центра, 
који има више фаза, бити завршен до 
краја 2023. године, када ће се из новог цен-
тра у Макишу покривати цела мрежа 
српских пруга.

Вучић је истакао да ће нови Диспе-
черски центар бити од пресудног значаја 
за развој српских железница, будући да ће 
се тако остварити потпуна контрола 
над железничким саобраћајем. „Имаћемо 
већу уштеду и сигурност, знаћемо које 
пруге и возови су заузети, имаћемо пуну 
контролу“, нагласио је Вучић
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“Ово је година када железнички превоз 
у Србији улази у нови миленијум. Градимо 

брзу железницу Београд – Нови Сад и да-
ље ка Будимпешти, али не запостављамо 
ни железничке линије у Србији, рекао је 
министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић  то-
ком путовања возом за Косјерић. Он је у 
возу разговарао са грађанима од којих је 
чуо шта је потребно додатно унапредити на 
српским железницама.

По речима министра, до пре неколико 
година ситуација на српским железницама 
је била катастрофална. Број полазака је био 
редукован, а приходи смањени јер више од 
40 година није улагано у инфраструктуру.

 „Било је неопходно да Александар Вучић 
покрене инвестиције и да Србију вратимо 
на железничку мапу Европе“, рекао је он.

„Уживао сам у путовању беспрекорно 
чистим вагонима. „Србија Воз“ је мо-
дернизовао свој возни парк, а планирана 
је и набавка нових брзих возова који ће 
саобраћати великим брзинама изнад 

160 километара на час“, најавио је том 
приликом Момировић.

Он је додао да има још много тога да се 
уради, али да смо на добром путу да се 
врати поверење грађана у железницу.

„Вратимо се возовима јер је то 
најекономичније и еколошки најподобније 
превозно средство“, поручио је Моми-
ровић.

Б. Гордић

Министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић при-
суствовао је  18. марта, у железничкој стани-
ци Београд Доњи Град, почетку демонтаже 
пруге и елемената јавне железничке ин-
фраструктуре, у оквиру припрема за про-
јекат изградње новог Линијског парка у 
Београду.  Реч је о последњој деоници 
железничке инфраструктуре коју треба 
уклонити на траси од старе железничке 

станице Београд, испод Калемегдана до 
Панчевачког моста, након што је 1. јула 2018. 
године укинут јавни железнички саобраћај 
у Савском амфитеатру.

Осим Момировића, почетку финалних 
радова на демонтажи и уклањању пруге у 
Савском амфитеатру присуствовали су и 
генерални директори „Железнице Србије“  
и „Инфраструктуре железнице Србије“ 
Горан Аџић и Небојша Шурлан, председник 
градске општине Стари Град Радослав 
Марјановић, као и главни урбаниста Града 
Београда Марко Стојчић.

„Железнице Србије су покренуле ову 
акцију и уклањају се шине јер нам не требају 
овде у функционалном смислу и остаће 
само као део архитектуре овог парка. Биће 
ово најлепши парк у граду, прилагођен 
потребама свих становника и посетилаца 

Београда. Када градите коридоре и ауто-
путеве, ви покрећете земљу, повезујете 
људе, подижете економску важност земље, 
али кад изградите нешто овако лепо и ква-
литетно испред своје куће, ви сте онда ура-
дили праву ствар“, рекао је Момировић.

Према речима министра, на овом про-
стору биће изграђен један од најмодернијих 
тематских паркова у Београду, који ће 
потпуно изменити изглед Доњег Дорћола 

и пружити становницима функционалнији 
простор за одмор и физичке активности 
и потпуно другачији квалитет живота на 
рекама.

Будући парк ће се простирати  дуж обала 
Саве и Дунава у дужини од 4,6 километара 
и чиниће га десет целина. Осим тога, на-
кон завршетка изградње, по први пут ће 
бити омогућен несметан прилаз Дунаву 
пешачким и бициклистичким коридорима.

- Мислим да Дорћол добија најбоље од 
спуштања Београда на реке, рекао је Мо-
мировић и оценио да ће, када се изгради 
парк, тај крај изгледати као мали Њујорк у 
Београду.

„Србија је тренутно у највећем инвести-
ционом циклусу у својој историји, радимо 
на девет ауто-путева, граде се четири 
нова ауто-пута, најмодернија железничка 

пруга у Источној Европи, велики број дру-
гих инвестиција, али ако заборавимо на 
свој крај, град, ако заборавимо шта се 
налази испред наше куће и како изгледа 
наша зграда, џабе инвестирамо милијарде 
евра у нову инфраструктуру и подижемо 
економски стандард ове земље“, истакао је 
Момировић.

Током обиласка радова, представници 
српских железничких предузећа упознали 
су министра Момировића са детаљним пла-
ном активности на демонтажи колосека у 
станици Доњи Град.

Председник општине Стари Град Радо-
слав Марјановић оценио је да је изградња 
Линијског парка за ту општину један од 
најважнијих пројеката, који је почео да се 
реализује ове године.

„Важно је да се део посла око имовинско-
правних односа и припреме реализације 
обави ефикасно и брзо, да крене да се до-
бро реализује према динамици“,  истакао 
је Марјановић и додао да ће уклањањем 
остатака пруге и изградњом Линијског 
парка грађани Дорћола добити велики 
број новог дрвећа, пешачке, трим стазе и 
простор где ће моћи да проводе слободно 
време, а квалитет живота биће унапређен.

Главни урбаниста Града Београда Мар-
ко Стојчић рекао је да ће Линијски парк 
умногоме променити Београд, јер ће тај 
простор престати да буде препрека изла-
ску становника на реке. Додао је да су при-
преме за изградњу парка добар пример 
сарадње Општине, Града и Министарства, 
јер су сва три нивоа власти предани идеји 
да реализација пројекта крене што пре.

„Очекујемо да део радова крене крајем 
јесени, од Бетон хале, кроз простор Куле 
Небојша. А следеће године, у фебруару 
или марту, када добијемо грађевинску до-
зволу и извођаче, наставићемо трасом ка 
Панчевачком мосту. Две године након тог 
рока очекујемо да ћемо имати у целости 
изграђен парк“, најавио је Стојчић.

Србију враћамо на 
железничку мапу Европе

Министар Момировић: „Вратимо се возовима!“

МОДЕРНИЗАЦИЈА

Припреме за изградњу 
новог Линијског парка

МОДЕРНИЗАЦИЈА

• Уклањањем железничке инфраструктуре ствара се 
простор за изградњу новог, јединственог парка у Бео-
граду  • Линијски парк ће потпуно променити изглед  
Доњег Дорћола • Десет тематских целина на 4,6 кило-
метара дуж обала Саве и Дунава

Железничка станица Београд Доњи Град 
налази се на прузи Београд Доњи Град – 
Београд Дунав – Распутница Панчевачки 
мост.

Пројекат „Београд на води“ иницирао је 
укидање железничке инфраструктуре која 
се налазила у Савском амфитеатру, а била је 
обухваћена Просторним планом подручја 

посебне намене уређења дела приобаља 
реке Саве за пројекат „Београд на води“. 
То је довело до знатног смањења обима 
рада у железничкој станици Београд Доњи 
Град и недовољног коришћења постојећих 
колосечних капацитета у станици.

Одлука о укидању и демонтажи колосека 
у железничкој станици Београд Доњи Град 

донета је августа 2019. године.
У оквиру активности које су почеле 18. 

марта, уклањају се четврти, пети, шести, 
седми и осми станични колосек у станици 
Београд Доњи Град. Остаће у функцији само 
прва три станична колосека, искључиво за 
потребе Луке Београд.

Н. Аврамовић

У присуству председнице Владе Репу-
блике Србије Ане Брнабић, министар 
финансија у Влади Републике Србије 
Синиша Мали потписао је у Београду, 
10. маја, уговор за Зајам за пројекат мо-
дернизације железничког сектора у Ср-
бији применом вишефазног програмског 
приступа.

Зајам за пројекат модернизације же-
лезничког сектора у Србији вредан је 
102 милиона евра, а суфинансирају га 
Француска агенција за развој и Светска 
банка са по 51 милион евра. 

Након потписивања уговора Брнабић 
је нагласила да ће се средства из 
потписаног зајма користити за комплетну 
модернизацију пруге Београд–Ниш, где ће 

на око  56 одсто пруге бити могуће развити 
брзине возова од 200 километара на сат. 

„Уследиће процена колико ће нас 
коштати наставак пруге од Ниша до 
Прешева и циљ нам је да се железнички 
сектор у Србији модернизује тако да се 
дигитализацијом повећа његова ефи-
касност, управљање железничком имо-
вином и сл.“

„Радимо и на пројекту модернизације 
пруге Ниш–Димитровград и тамо оче-
кујемо да радови започну крајем го-
дине. Све је то део зелене агенде, део 
транспортне стратегије Европске уније 
јер се новац улаже у  модернизацију пруга, 
у железницу која је најзеленији облик 
транспорта.

Председница Владе Републике Србије 
истакла је да је модернизација железничког 
сектора у Србији један од приоритета ове 
Владе. „Први пројекат модернизације 
пруга кренуо је с модернизацијом брзе 
пруге Београд–Будимпешта, рекла је 
Брнабић и додала: „Ово што смо сада 
договорили с Европском унијом, приликом 
посете председника Вучића Бриселу, јесте 
велики пројекат који ћемо радити са 
нашим партнерима из Брисела. Комплетна 
модернизација и реконструкција од 
Београда до Ниша, а онда од Ниша до 
Прешева. Само од престонице до Ниша то 
је око 1,8 милијарди евра“, закључила је 
Брнабић.

Б. Гордић

Потписан зајам за модернизацију

Почела демонтажа пруге у станици Београд Доњи Град
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У Палати „Србија“ 19. априла 2021. године 
одржан je састанак министра грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре Томи-
слава Момировића са представницима ме-
наџмента и репрезентативних синдиката 
сва четири железничка привредна дру-
штва. 

Повод за сазивање састанка су прего-
вори које су Синдикат железничког сао-
браћаја Србије „Независност“, Савез син-
диката железничара Србије, Синдикат 
„Србија Карго“, Независни синдикат же-
лезничара Србије и Регионално-грански 
синдикат железнице Србије започели са 
премијерком Аном Брнабић и министром 

Момировићем. Ови синдикати су недавно 
организовали протест испред Пословне 
зграде предузећа, а од одласка пред зграду 
Владе Србије су одустали захваљујући 
започетим преговорима.

Tема састанка одржаног у Палати „Србија“ 
била je израда Методологије обрачуна зара-
да у железничком сектору, унапређење 
пословања железничких предузећа и ко-
муникације репрезентативних синдиката 
са пословодством. Било је речи и о судским 
процесима које су запослени покренули 
против предузећа по основу дискрими-
нације и минималне цене радног сата 
и принудној судској наплати. Посебан 
акценат стављен je на анализу вредности 
радног часа у колективним уговорима сва 
четири железничка привредна друштва.

Повод за састанак је чињеница да за-
послени у железничком сектору, са вре-

дношћу радног часа од 77,53 динара,  имају 
знатно мања примања него у другим при-
вредним друштвима. Наиме, више од 40 
процената запослених има зараду нижу 

од републичке минималне зараде. Такође, 
накнада за топли оброк и регрес је најнижа 
у железничким привредним друштвима. 

Састанак је отворио министар грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Томислав Момировић истакавши да је, у 
време када се у железницу и железничку 
инфраструктуру улаже више него икада 
раније, поражавајуће да су запослени слабо 
плаћени. 

„После деценија стагнирања, сведоци 
смо историјских инвестиција у железницу, 
врло брзо ћемо имати најмодернију и 

најбржу пругу у Југоисточној Европи, ме-
ђутим, тај пројекат и друге инвестиције 
неће испунити свој смисао ако запослени 
у железници остану на социјалном нивоу 
на каквом су данас“, рекао је Момировић. 
Осим тога, министар је нагласио да без 
инвестиција у запослене, повећања плата 
и улагања у њихова знања доводимо рад 

железнице у питање, јер постоји могућност 
да неће бити радника који ће возити брзе 
возове у Србији.

Генерални директор предузећа „Инфра-
структура железнице Србије“ а.д., Небојша 
Шурлан, и генерални директор предузећа 
„Србија Воз“ а.д., Југослав Јовић, говорили 
су о проблемима у пословању ових при-
вредних друштава, нарочито о тешкоћама  
у условима пандемије изазване вирусом 
SARS COVID-19.

Представници репрезентативних синди-
ката су се захвалили на разумевању и жељи 
да се саслушају сви проблеми везани за 
вредност радног часа и изразили спремност 
за сарадњу у решавању ових проблема који 
деценијама ремете рад железнице. Сви 
репрезентативни синдикати су сагласни да 
је вредност плаћеног сата за који они раде,  
знатно испод минималне вредности радног 
часа у Републици Србији и да је социјални 
положај железничара изузетно лош. 

На састанку је договорено да се формира 
радна група „Железница 2025“, којом ће 

председавати министар Момировић, а 
у чијем саставу ће бити  представници 
министарства, пословодства и свих реп-
резентативних синдиката са задатком 
решавања проблема запослених у желе-
зничком сектору.

А. Стојковић
И. Јовичић Ћурчић

Формирана радна група 
„Железница 2025“

 Представници Владе Републике Србије и железничара на заједничком састанку

АКТУЕЛНО  АКТУЕЛНО

Протест железничара  

Незадовољство вредношћу радног ча-
са на железници запослени су испољили 
на протесту одржаном 15. априла 2021. 
године испред Пословне зграде „Же-
лезница Србије“. Представници штрај-
качког одбора синдиката: Синдикат 
железничког саобраћаја Србије „Незави-
сност“, Савез синдиката железничара 
Србије, Синдикат „Србија Карго“, Не-
зависни синдикат железничара Србије 
и Регионално-грански синдикат желе-
знице Србије упознали су окупљене 
раднике са резултатима започетих 
преговора са премијерком Аном Брна-
бић и министром Томиславом Момиро-
вићем. Учесници скупа су поштовали све 
епидемиолошке мере.

Одржан први састанак радне групе  

Први састанак новоосноване радне групе одржан је 26. маја 2021. године у Палати 
„Србија“. Састанку су присуствовали: министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић, представници Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, представници пословодстава сва четири железничка 
привредна друштва и представници репрезентативних синдиката. Договорено је 
да се ради ефикаснијег рада образују четири подгрупе које ће се бавити унапређењем 
социо-економског статуса запослених у железничком сектору, радним споровима, 
стратешком кадровском политиком, док би се четврта односила на Железнички музеј. 
Прву подгрупу формираће пословодства, за свако предузеће посебно, док ће преостале 
три формирати Министарство. Закључено је да је рано да се говори о роковима за 
израду методологије, али је министар Момировић истакао да очекује да ће у року од два 
месеца нацрт бити спреман за анализу.

Први воз за брзине до 200 километара 
на сат, који је држава Србија наручила 
од швајцарске компаније Штадлер, биће 
испоручен за пет месеци, најавио је мини-
стар грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре Србије Томислав Момировић, 31. 
маја приликом посете овој компанији.

Министру Момировићу и српској деле-
гацији, приликом посете производним 
погонима “Штадлера” у Цириху, презенто-
ван је начин рада и комплетна понуда ове 
компаније, а приказане су и електромотор-
не гарнитуре које ће бити испоручене 
Србији. 

"Показали су нам, у фази монтаже, прве 
брзе возове који ће саобраћати брзином 
од 200 километара на сат од Београда до 
Новог Сада. Ови возови су будућност и то не 
далека, већ блиска будућност. Исти возови 
саобраћају швајцарским и аустријским 
брзим пругама и представљају врхунац 
квалитета и безбедности. Поносан сам јер 
сведочимо преломном тренутку у историји 
српских железница. Ово је резултат снажне 
економије и успона Србије", нагласио је 
министар Момировић.

Према његовим речима, Србија је заин-
тересована за стратешко партнерство са 
компанијом „Штадлер“ у намери да, ако се 
створе услови и у Србији буде покренута 
производња ових најмодернијих возова.

У складу са уговором, рок за испоруку 
првог воза за велике брзине компаније 
„Штадлер“  је 31. октобар 2021. године, а за 
преостала два 31. децембар 2021.

Подсетимо, министар грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Томислав Мо-
мировић  и директор продаје за Централну 
и Источну Европу компаније “Штадлер” 
Жељко Давидовић  потписали су, 8. априла, 
Уговор о набавци три електромоторна 

воза за брзине од 200 километара на сат. 
Потписивању уговора присуствовали су и 
амбасадор Швајцарске у Србији Урс Шмид, 
помоћник министра за железнички и ин-
термодални транспорт Анита Димоски и 
извршни директор у “Србија Возу” Зоран 
Пузовић.

Приликом потписивања уговора Моми-
ровић је истакао да „Србија први пут у 
својој историји набавља возове за брзине 
до 200 километара на сат, који су намењени 

путничком саобраћају на прузи за велике 
брзине Београд – Нови Сад – Суботица“, 
нагласивши да је набавка спроведена у 
отвореном поступку у складу са Законом 
о јавним набавкама и осталим прописима 
Србије.

"Једини понуђач који је доставио понуду 
био је реномирани швајцарски произвођач 
Штадлер, са понуђеном ценом од 62.197.200 
евра са ПДВ-ом", рекао је Момировић и 
додао да су у питању  три најсавременије, 
двоспратне електромоторне гарнитуре, 
изузетног комфора, које носе ознаку Шта-
длер ЈИШ 200.

Момировић је појаснио да је “у складу 
са моделом уговора из конкурсне 
документације, на који се понуђач сагласио, 
захтевани рок за испоруку првог воза 31. 

октобар ове године, а другог и трећег 31. 
децембар.”

"Ово су најсавременији европски возови, 
одличних перформанси, предивног дизајна, 
удобни, а укупан капацитет седишта је 316, 
укључујући и места за смештај особа са 
смањеном покретљивошћу. WIFI интернет, 
дисплеји који показују заузетост седишта, 
мини бар – само су неке од погодности 
које ће бити на располагању путницима", 
нагласио је Момировић.

„Тим возовима иза себе остављамо 
прљаве и запуштене возове и пруге у које, 
како је рекао, годинама нико није улагао“.

"Ови возови ће бити слика и прилика 
модерне Србије, која иде у корак са 
најсавременијим технологијама, која је 
спремна и способна да улаже у будућност 
и завршава до сада незамисливе пројекте", 
истакао је Момировић. 

Након потписивања Уговора о набавци 
три брза воза са швајцарском компанијом 
Штадлер, министар Момировић је казао да 
ће деоница Београд Центар – Нови Сад бити 
завршена крајем ове године и додао да 
очекује да ће крајем године почети и прве 
пробне вожње тим возовима.

"Очекујем  да већ у фебруару следеће 
године успоставимо комерцијалну линију 
до Новог Сада", најавио  је Момировић. 

Љ. Богдановић

Први од три  „Штадлерова“ воза за 
велике брзине у октобру стиже у Србију

Најсавременији европски возови ускоро на брзој прузи
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АКТУЕЛНО ЖЕЛЕЗНИЧКО ЗДРАВСТВО

Највећа привремена ковид болница Аре-
на затворена је 21. маја, а медицинари из 
Завода и других домова здравља, који су 
били ангажовани у њој вратили су се после 
осам месеци својим редовним пословима.

„Веома сам поносна на особље нашег 
Завода које је месецима радило са ковид 
пацијентима. Још од 28. фебруара про-
шле године медицинари Завода били су 
ангажовани у „црвеној зони“ – најпре на 
Београдском сајму, а потом и у „Арени“ 
– највећим привременим ковид болни-

цама на Балкану. Сви који су радили у 
Арени су несебично дали свој допринос 
професионалношћу и људским односом 
према сваком пацијенту“, са поносом за 

„Пругу“ прича главна сестра Завода Јас-
мина Зарић.

Према њеним речима, кроз привремену 
ковид болницу „Београдска арена“ за осам 
месеци прошло је око 5.000 пацијената који 

су успешно излечени и пуштени својим 
кућама. 

„Било је стресно и тешко радити.  Клини-
чке слике пацијената током првог таласа 
биле су благе. Од краја октобра па све до 
затварања стизали су оболели са тешким 
и средње тешким упалама плућа којима је 

било потребно озбиљније лече. Многи су 
заиста били и животно угрожени. Ми смо се 
несебично борили за сваки људски живот“, 
каже Јасмина.   

Затварање „Арене“, према речима главне 
сестре Јасмине Зарић, као да се десило на 
брзину.

„Преостале пацијенте преместили смо 
у болницу у Батајници. Многи наши па-
цијенти су плакали што одлазе у другу 
ковид болницу, јер су заиста имали велико 
поверење у наш тим који их је лечио. 
Осећања су била, тог петка 21. маја, по-
мешана“, прича Јасмина Зарић. 

Из Завода за здравствену заштиту ра-
дника “Железнице Србије“ била су анга-
жована 52 здравствена радника чији је 
задатак био да збрину оболеле. Поред њих 
било је упослено још 12 информатичара, 
координатора и помоћног особља који су 
свакодневно били  у Арени како би помогли 
здравственим радницима. 

„Поред медицинских радника из Завода, 
у Арени су били  ангажовани и здравствени 
радници из свих 17 домова здравља са 
територије града Београда, као и запослени 
болница Бањица и Бежанијска коса, који су 
дали по 10 медицинара. И овога пута Завод 
је ставио на располагање највећи број 
својих запослених“, истиче главна сестра 
Јасмина Зарић.

А. Стојковић

Коначно затворена „Арена“
Осам месеци у скафандеру  

Тања Љубић једна је од сестара која је 
све време провела у „Арени“. 

„Сада када је прошло све веома сам 
поносна што сам била део тима у 
највећој привременој ковид болници. Без 
обзира на страх, неизвесност, борбу за 
живот сваког пацијента, скафандер, ово 
искуство никада нећу заборавити. Тим 
који је радио у „Арени“ био је састављен 
углавном од медицинара из домова 
здравља и први пут смо се сусрели са 
болничким условима лечења. Много 
тога сам новог научила, као и моје колеге. 
Није било лако, али сви смо у „Арени“ 
на радним задацима били као један. И 
то је велики успех. Највећи подстицај 
давали су нам пацијенти, који су нас 
дочекивали громогласним аплаузима из 
захвалности што их лечимо, са сетом 
прича ова храбра медицинска сестра.

Ковид амбуланта Завода  

Око 16 хиљада пацијената прегледано је у ковид амбуланти Завода за заштиту 
здравља радника „Железнице Србије“.

„Колеге у овој амбуланти раде узимање узорака, пи-си-ар тест, антигенски брзи тест, 
вађење крви и сликање плућа. Дакле, ради се комплетна дијагностика и пацијенти 
у истом дану добијају све резултате, а рад је организован у две смене. Медицинска 
установа Завод се полако враћа у уобичајене токове рада. У даљем раду настојаћемо да 
збринемо наше пацијенте који имају поверења у ову здравствену установу, каже главна 
сестра Завода Јасмина Зарић.

 Лекари Завода поново на својим редовним пословима

Поводом Дана Војске Србије, 23. апри-
ла уручене су војне спомен медаље при-
падницима Управе за војно здравство 
Министарства одбране, као и плакете и 
захвалнице њиховим сарадницима из ци-
вилних установа, за ангажовање на спре-
чавању ширења пандемије корона вируса. 

Плакета Министарства одбране уручена 
је  директору Завода за здравствену заштиту 
радника “Железнице Србије” примаријусу 
др Владу Батножићу, за несебичан рад и 
борбу против корона вируса. 

По речима директора Завода за здрав-
ствену заштиту радника „Железнице Ср-
бије“ примаријуса др Влада Батножића, 
Плакету захвалности добило је медицинско 

особље које више од годину дана стоји на 
првој линији фронта одбране пацијената од 
корона вируса.

„Ово признање је веома значајно свима 
нама који смо раме уз раме са колегама из 
других здравствених установа и са ВМА ту 
да несебично помогнемо болесним гра-
ђанима наше земље. Још од првог дана 
медицинско особље Завода је са великом 
пажњом и љубављу према својој отаџбини 
несебично улазило у Сајам и Арену с циљем 
да помогну и излече пацијенте. Од октобра 
до априла ове године кроз Арену је прошло   
и излечило се више од 7.000 пацијената, то је 
за нас велики успех, истакао је примаријус 
др Владо Батножић. Он је казао и да се па-

цијенти излечени од ковида свакодневно  
порукама и телефонским позивима зах-
ваљују медицинарима.

Завод за здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“ један је од носећих 
стубова у борби против корона вируса. У 
Арени је свакодневно било ангажовано око 
75 лекара и медицинских радника из ове 
здравствене установе.

А. Стојковић

Завод одликован Плакетом 
Министарства одбране 

У Градској кући у Новом Саду, у прису-
ству Маје Гојковић, потпредседнице Владе 
Републике Србије и министарке за културу 
и информисање, Томислава Момировића, 
министра грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, и Милоша Вучевића, гра-
доначелника Новог Сада, 23. априла  пре-
зентовано је једно од могућих идејних 

решења за ревитализацију новосадске 
Ранжирне станице. Идејно решење, 
представио је креативни конзорцијум ко-
ји чине: Фондација за заштиту културне 
и индустријске баштине из Новог Сада, 
"Coworking" и IT корпоративни акцелератор 
"ICT Hub" из Београда и Архитектонски 
студио "Забриские".

- Презентација и план ревитализације, 
реконструкције и оживљавања Ранжирне 
станице које смо данас видели, предста-
вљају добру идеју да се овај значајан, а још 
увек неискоришћен простор, претвори 
у место за културне и друге садржаје 
за грађане Новог Сада, будући да је 
реч о изузетно вредном индустријском 

наслеђу, изјавила је министарка културе 
Маја Гојковић. Она је додала да, по узору 
на сличне локације у Европи, простор 
Ранжирне станице који представља важан 
и јединствен споменик индустријског 
развоја и вредно сведочанство, може 
обогатити  туристичку и културну понуду 
Новог Сада. 

Говорећи о новосадској Ранжирној ста-
ници министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Томислав Момировић 
рекао је да је ова станица  незаобилазан и 
вредан део индустријског наслеђа. Он је 
нагласио да је време да станица нађе своју 
намену у модерном добу и да остане као 
трајан споменик и подсећање.

- Сада, када наше железнице улазе у 
ново поглавље, са најбржим пругама и нај-
модернијим возовима у региону и шире, 
морамо да се осврнемо уназад и сачувамо 
важне делове њене историје - рекао је 
Моморовић. Градоначелник Новог Сада, Ми-
лош Вучевић, истакао је да у 2021. години, 
коју је ЕУ прогласила Европском годином 
железнице, Србију очекује завршетак нај-
важнијег инфраструктуралног пројекта, но-
ве пруге Београд – Нови Сад. 

- Верујем да је ово прави моменат да се 
покрене питање будућности депоа пар-
них локомотива и Ранжирне станице на 
Булевару Европе као будућег могућег новог 
"community" центра и пешачке зоне Новог 
Сада, додао је Вучевић.

Цео комплекс новосадске Ранжирне ста-
нице, вредне индустријске баштине Новог 
Сада, Покрајине и Републике, у чијем је про-
јектовању пре 110 година учествовао и биро 
Густава Ајфела, налази се под заштитом 
Завода за заштиту споменика културе града 
Новог Сада. 

 Љ. Богдановић

За допринос у спречавању ширења короне

"Community" центар и пешачка зона
Представљено идејно решење за уређење Ранжирне станице у Новом Саду

Пре годину дана одликовани за пожртвован рад у првој привременој ковид болници на Београдском Сајму. Данас после осам месеци вратили су се редовним дужностима

Јасмина Зарић, Мина Игњатовић, Татјана Љубић и Јелена Божовић

Фото: Прес служба кабинет градоначелника Новог Сада
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Железнице Србије“ ад у сарадњи са Јавним 
предузећем „Пошта Србије“ припремиле 
су у оквиру издања „Грађевина“,  пригодну 
поштанску марку ,,75 година од обнове 
друмско-железничког моста преко Дунава“, 
која је уврштена у Програм издања за 2021. 
годину. Марка је пуштена у оптицај 29. 
априла. За приказ овог важног историјског 
догађаја у форми уметничке минијатуре 
коришћена је фото-документација из Фонда 
Железничког музеја у саставу „Железнице 
Србије“ ад, а за уметничку реализацију била 
је задужена Анамари Бањац, академски 
сликар.

У новембру 2021. обележава се 75 година 
од обнове друмско-железничког моста пре-
ко Дунава. Градња моста започета је 1928, а 
завршена у новембру 1931, док је коначно 
уређење највећег дела моста трајало до 
1934. године.

Кнез-намесник Павле Карађорђевић 
отворио је 10. новембра 1935. за јавни 

саобраћај панчевачку пругу и нови "Мост 
краља Петра Карађорђевића". Градња 
моста привукла је пажњу стране јавности 
јер је он био један од највећих у Европи. 
Укупна дужина била је 1.526 м, од чега над 
водом 1.134 м, док је вијадукт изнад десне 
обале Дунава био 134,9 m и продужење 
моста над левом обалом 256,8 м.

Панчевачки мост градила су немачка 
предузећа: "Deutsch Luxenburgisch Berg-
werks und Hutten, A. G. Dortmund" (гор-
њи строј) и "Siemens Baunion G.M:B.H-
Siemenstand" (бетонски стубови и сл.).  
Коловоз за друмски саобраћај градило је   
француско предузеће "Batiniol".

Током разарања у Другом светском рату 
мост је оштећен. Априла 1941. срушила 
га је југословенска војска да би успорила 
напредовање нациста, али су га Немци 
поправили за своје потребе. Највише штете 
мост је претрпео током бомбардовања 
савезника, а миниран је након повлачења 

окупатора из Београда, октобра 1944. 
године.

Послератни радови на обнови моста 
почели су 1. новембра 1945. и извела их 
је Црвена армија, која је располагала ве-
ликим бројем стручњака и потребном 
механизацијом, уз помоћ дела наше Прве 
железничке бригаде. Оправка моста завр-
шена је крајем 1946. године. Први воз преко 
обновљеног "Моста Црвене армије" прошао 
је 7. новембра 1946, а Јосип Броз Тито је 
симболичним пресецањем врпце пустио у 
саобраћај друмски део моста 29. новембра.

Због посебног графичког и ликовног 
изгледа, али и избора теме, као и приказаних 
мотива, марка ,,75 година од обнове друм-
ско-железничког моста преко Дунава“ 
осим своје франкатурне вредности има и 
колекционарску вредност, али и скреће 
пажњу на историјска, научна и привредна 
достигнућа државе.

Б. Гордић

"75 година од обнове друмско-
железничког моста преко Дунава

Поводом јубилеја издата поштанска марка

Пруга: Колико има катастарских парцела на траси пруге за 
велике брзине између Новог Сада и Суботице и колико земљи-
шта држава треба да "откупи" да би могла да изгради пругу за 
возове великих брзина, најмодернију тог типа у региону?

На траси брзе пруге од Новог Сада до Суботице има укупно пет 
хиљада парцела –  450 је железничких, а за експропријацију је 
предвиђено 4.500 катастарских парцела – каже Велибор Са-
марџић и додаје да траса пруге за велике брзине пролази кроз 
територију пет општинских, односно градских управа: Новог 
Сада, Врбаса, Малог Иђоша, Бачке Тополе и Суботице, односно 
кроз територију 23 катастарске општине.

Пруга: Када је започео поступак и како се реализује?
Поступак експропријације на траси пруге за велике брзине 
између Новог Сада и Суботице започео је у првом кварталу 
2020. године, одмах по стицању формално-правних услова за 
то и спроводи се у складу са роковима који су утврђени зако-
ном за ову врсту поступка. Оно што представља проблем на 
терену јесу адвокати који обећавају огромне износе за екс-
пропријацију, а када власници парцела добију званичну пону-
ду која је формирана на основу процене пореске управе и 
локалне самоуправе, онда то не буде првобитна вредност и ето 
разлога за покретање поступка – каже за наш лист Самарџић 
и додаје да проблем представљају и нелегално подигнути 
објекти на железничком земљишту. Са локалним самоуправама 
договорено је да се исплаћује грађевинска вредност за такве 
објекте, јер нико не сме остати без „крова над главом“, што је у 
складу и са Европском директивом.

Пруга: Да ли постоји подршка ресорног министарства у на-
стојањима да се ови проблеми експропријације превазиђу како 
би  инфраструктурни радови могли да се обављају неометано?

Будући да је модернизација ове пруге од највишег националног 
интереса, тим који ради на пословима експропријације има 
пуну подршку и помоћ министра грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Томислава Момировића, као и генералног 
директора "Инфраструктуре железнице Србије" Небојше Шур-
лана.  На иницијативу министра  Момировића организован је 
састанак ресорног министарства са представницима локалних 
самоуправа на траси, Републичког геодетског завода, Пореске 
управе и ЦИП-а. Утврђена је и договорена методологија реша-
вања насталих проблема, као и динамика поступака експро-
пријације пред органима управе.

Пруга: Према Вашој процени, када би поступак могао да се 
оконча, тј. заврши експропријација свих парцела на траси 
поменуте пруге?

Нека наша процена јесте да би се до краја 2021. године могло 
очекивати да све парцеле на траси брзе пруге Нови Сад – Су-
ботица правоснажно буду експроприсане. Приликом обиласка 
градилишта вијадукта у Бешкој, на траси пруге за велике брзине, 
председник Александар Вучић најавио је да је планирано 
да радови на деоници од Новог Сада до Суботице започну у 
септембру ове године, али да до тада има још много посла 
око експропријације. Очекујем да ће и већи део бити готов 
до септембра, тј. да ће стање на терену бити такво да извођач 
радова може да добије грађевинску дозволу да започне 
радове, тј. да ће се стећи законом прописани услови за почетак 
извођења радова. На деоници брзе пруге од Београда до Новог 
Сада остало је још на 40 парцела да се заврши експропријација. 
 

Пруга: Да ли то значи да ће се чекати да буде окончан поступак 
експропријације у целости или је предвиђено да изградња тече 
фазно?

Неће се чекати завршетак целокупне експропријације да би 
почели радови, већ ће се изградња брзе пруге Нови Сад – 
Суботица обављати  фазно, део по део.

Пруга: Ако имамо у виду скори завршетак радова на делу 
између Београда и Новог Сада, да ли можете да нам кажете 
колика је највећа постигнута цена и да ли је у потпуности 
процес на том делу трасе у потпуности завршен? 

Када је реч о деоници од Београда до Новог Сада, правоснажно 
су експроприсане све парцеле, изузев једне у Инђији. Предлог 
за експропријацију те последње парцеле у Инђији поднет је 
2018. године, а решење о експропријацији биће донето када 
стручне службе  „Инфраструктуре железнице Србије“ и власник 
парцеле усагласе сва техничка решења. Када је у питању највиша 
постигнута цена на деоници од Београда до Новог Сада, према 
процени судског вештака она је износила пет стотина евра по 
квадратном метру за градско грађевинско земљиште у центру 
Новог Сада – каже у разговору за „Пругу“ Велибор Самарџић 
и најављује почетак експропријације око хиљаду парцела 
на траси Сталаћ–Ђунис након доношења акционог плана 
расељавања, где је планирано да радови на модернизацији 
започну на пролеће наредне године.

Б. Гордић

Експропријација на траси 
брзе пруге

Велибор Самарџић, менаџер за правне и корпоративне послове у „Инфраструктури 
железнице Србије“

Модернизација железничког сектора у Србији један је од приоритета Владе Републике 
Србије и њен највећи стратешки циљ. Први и тренутно највећи инфраструктурни пројекат 
у Србији, али и региону, јесте модернизација брзе пуге Београд–Будимпешта. Док грађе-
вински радови теку по договореној динамици на делу пруге која би до краја године требало 
да повеже Београд и Нови Сад, ради се и на експропријацији катастарских парцела које се 
налазе на следећој деоници, ка Суботици, одакле рaдови, према најавама државног врха, 
почињу од септембра.

Како напредује експропријација, којом динамиком, има ли проблема питали смо Вели-
бора Самарџића, менаџера за правне и корпоративне послове у „Инфраструктури 
железнице Србије“.

ИНТЕРВЈУ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД
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ОГЛАС АКТУЕЛНО

Радови на санацији уличних и атријумских 
фасада пословне зграде у Немањиној 6, 
започети у септембру 2019. године, одвијају 
се према плану. Према речима шефа гра-

дилишта, Жељка Васића, комплетан посао 
требало би да буде готов до краја децембра 
ове године. Грађевински захват поверен је 
београдској фирми „AS Commerce Stan“, а 
главни пројектант је Саобраћајни институт 
ЦИП.  

У складу са планом санације посебна 
пажња је посвећена фасади пословне 

зграде. До сада је завршено прање фасаде 
водом под високим притиском, а група 
рестауратора радила је на поправци оште-
ћених фигура на фасади.   

- За сада све иде према утврђеном 
плану, баш онако како смо и договорили 

са наручиоцем. Потребног материјала има 
довољно, а радници имају неопходну за-
штитну опрему. Паузу за ручак најчешће 
проводе уз кулинарске ђаконије врсних 
кувара железничког ресторана који, заиста, 
припремају одличну храну у пословној 
згради – вели шеф градилишта.

Тренутно се ради спољна фасада, окре-
нута према МИП-у Србије, уз замену 

прозора и олука, док су подизвођачи, 
истовремено, ангажовани на репарацији 
рефлектора.

- Монтажа скела од улаза 5 ка Бирча-
ниновој улици је претпоследња фаза, па 
ће се главни радови врло брзо „преселити“ 
тамо. До сада је урађено око 80 одсто 
предвиђеног посла. 

Санација фасаде завршена је у два 
дворишта и три атријума, на потезу од Хајдук 
Вељковог венца и Немањине, односно, од 
почетка улаза  са спољне стране МИП-а до 
улаза 5, - објашњава Васић.

Поред наведеног, постављени су клима 
уређаји и одрађени сви лимарски радови. 

Атријуми су комплетно „освежени“, а 
неимари београдске фирме „AS Commerce 
Stan“, уградњом нових атријумских олука, 
коначно су решили вишедеценијски про-
блем са кишницом тако што су воду извели 
директно у шахте ван зграде. 

Б. Радојичић  

Зграда у новом руху до 
краја године

Завршна фаза уређења пословне зграде железница у Немањиној 6

Ресторан „Железнице Србије“ у Пословној згради српских же-
лезница добитник је сертификата „Чисто и сигурно“, који издаје 
Пословно удружење хотелско-угоститељске привреде – HORES. 

Сертификат је издат првог маја и представља потврду да је 
ресторан „Железнице Србије“ у Пословној згради српских желе-
зница испунио све услове из прописаних смерница Светске здра-
вствене организације, препорука Института за јавно здравље Ср-
бије „М. Ј. Батут“, Глобалног протокола за нову нормалу Светског  
савета за путовање и туризам – WTTC и Протокола PU HORES 
о здравственим, хигијенским и безбедносним мерама заштите 
гостију и запослених ради сузбијања ширења вируса COVID-19, као 
и примену прописаних стандарда за угоститељске објекте.

„Највећу корист од стицања овог сертификата имаће управо 
корисници наших услуга. Осећаће се сигурније јер знају да се при-
државамо свих мера против ширења корона вируса.  Стицање овог 
сертификата представља додатну потврду наше бриге о гостима,  
као и то да су наши напори на предузимању свих заштитних мера 
од почетка епидемије били оправдани“, истакао је Саша Станковић, 
руководилац Одељења за угоститељство „Железнице Србије“ ад.

Станковић је објаснио да је добијање сертификата „Чисто и си-
гурно“ реализовано захваљујући пројекту „ЕУ за културно наслеђе 
и туризам“, који у Србији финансира Европска унија са 15 милиона 
евра и немачко Савезно министарство за економску сарадњу и 
развој БМЗ са 1,6 милиона евра, а спроводи Немачка организација 
за међународну сарадњу (ГИЗ). Поред директне подршке ло-

калном економском развоју 
кроз доделу бесповратних сред-
става, пројекат је препознао да 
опоравак туристичке индустри-
је након избијања COVID-19, пре 
свега, зависи од враћања пове-
рења путника да су смештајни 
и угоститељски објекти безбе-
дни за употребу и да не пред-
стављају опасност по здравље. 
Из тог разлога пројекат је у своје 
активности стручне подршке и 
јачања капацитета уврстио и са-
радњу са локалним партнерима на развоју и спровођењу серти-
фикационе шеме „Чисто и сигурно“. Ове активности имају за циљ 
да се развију здравствено-безбедносни протоколи, као и да се 
обуче туристички радници за њихову примену у туристичкоуго-
ститељским објектима, како би се ризици од ширења вируса 
свели на минимум. Поред активности стручног усавршавања, 
туристичком сектору на територији целе Републике Србије је, 
у марту и априлу 2021. године, донирана опрема и материјал за 
дезинфекцију просторија.

Станковић  је навео да су захваљујући овом пројекту добијене 
дезобаријере и УВ лампа за дезинфекцију кухиње, а да се у 
наредним данима очекује донација још једне УВ лампе која ће 
бити коришћена за дезинфекцију простора за ручавање. 

Стицањем овог документа, угоститељски објекат у згради 
српских железница стекао је и право коришћења печата „Сигурно 
путовање“ и „Чисто и сигурно“ као додатну потврду примене свих 
здравствених мера.                                                                    Н. Аврамовић

„Чисто и сигурно“
Ресторан „Железнице Србије“

EEUURROORRAAIILL  LLOOGGIISSTTIICCSS  DDOOOO
mmeemmbbeerr  ooff  GGrraammppeett  GGrroouupp

EEUURROORRAAIILL  LLOOGGIISSTTIICCSS  DDOOOO  BBEEOOGGRRAADD
Kralja Milana 15, 11000 Beograd

PRUŽA USLUGE:

•  TRANSPORTA ROBE U UNUTRAŠNJEM I 
    MEĐUNARODNOM  SAOBRAĆAJU:
   

   - prevoz opasne robe
   - prevoz naročitih pošiljaka
   - prevoz neopasnog otpada

•  ORGANIZACIJE PREVOZA

•  MANERVISANJE   

EEUURROORRAAIILL  LLOOGGIISSTTIICCSS  

PRIVREDNO DRUŠTVO OSNOVANO 2012. GODINE 

ČLAN JE GRAMPET GRUPACIJE, NAJVEĆE PRIVATNE  
ŽELEZNIČKE POSLOVNE GRUPE U JUGOISTOČNOJ EVROPI 

office@eurorail.rs       
comercial@eurorail.rs

 +381 63 226 513
+381 64 89 47 303
+381 666006603 
+381 64 8862636 
+381 64 88 61 121     

Naša osnovna delatnost je železnički prevoz robe 
na javnoj ili privatnoj železničkoj infrastrukturi 
u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju. 
Pružamo  i  us luge manevrisanja  na javnoj 
železničkoj infrastrukturi i industrijskim kolosecima.

Шеф градилишта Жељко Васић са новинаром "Пруге" 
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Добре вести за екологију. Светска банка 
одобрила је  62,5 милиона долара за развој 
железничке инфраструктуре у Србији. Про-
грам је у потпуности усклађен са планом 
за приступање Србије Европској унији, 
укључујући и опредељеност државе за 
поштовање стандарда Европског зеленог 
договора и климатске неутралности, ко-
јима се предвиђа смањење емисија из 

сектора саобраћаја за 90 одсто. Овом 
активношћу Светска банка пружа подршку 
Републици Србији у њеним настојањима 
да свој железнички сектор трансформише 
у безбедан, одржив и делотворан желе-
знички систем, који ће омогућити земљи 
да се повеже са својим главним извозним 
тржиштима, али истовремено и да смањи 
карбонски утицај овог сектора. Према 

првим проценама, очекује се да ће про-
ценат пројекта који ће донети корист 
и кроз ублажавање утицаја на животну 
средину или прилагођавање климатским 
променама – што се назива и „додатна 
еколошка корист“ – премашити 89 одсто, 
што износи 111,28 милиона долара.

Шта је Европски зелени договор?

У питању је нова стратегија раста – 
раст који даје више него што одузима. 
Он је прилика за побољшање здравља и 
добробити људи трансформацијом  еко-
номског модела. Њиме се утврђује како 
смањити емисију, обновити здравље 
природног окружења, заштитити  живо-
тиње, створити нове економске прилике 
и побољшати квалитет живота  грађана. 
Европски зелени договор пружа мапу пута с 
активностима за јачање ефикасне употребе 
ресурса преласком на чисту, кружну 
економију и заустављање климатских 
промена, повратак изгубљене биолошке 
разноликости и смањења загађења. 
Представља потребне инвестиције и 
расположиве алате за финансирање и 
објашњава како да се осигура праведна 
и свеобухватна транзиција. Европски 
зелени договор покрива све секторе 
економије, посебно транспорт, енергетику, 
пољопривреду, грађевину и индустрије 
попут челика, цемента, текстила и хеми-
калија. Амбиција је да Европа  буде први 
климатски неутрални континент на све-
ту до 2050. У њему је наглашено да ће 
ЕУ користити трговинску политику да 
обезбеди одрживост и изградњу партнер-
ства са државама Балкана.

Како стоје ствари?

У оквиру европског транспортног секто-
ра, аутомобилски саобраћај највише до-
приноси емисији угљен-диоксида у ЕУ 

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Одобрен кредит за модернизацију српских железница
За развој железничке инфраструктуре у Србији одобрено је 62,5 милиона долара, што 

је кредитна подршка за прву фазу Пројекта модернизације железничког сектора у Србији. 
Како се наводи у саопштењу, Светска банка и Француска агенција за развој заједнички 
суфинансирају по 50 одсто прве фазе, тако да укупна улагања износе 125 милиона 
долара. Читав пројекат је усмерен на три циља: повећање степена искоришћености 
железничке мреже у Србији за пет одсто, смањење броја смртних случајева за 23 
одсто и повећање учешћа железнице на домаћем тржишту превоза робе за 10 одсто 
у наредних десет година. “Железничка мрежа Србије је значајан ресурс државе и има 
потенцијал да одигра стратешку улогу у развоју целе земље и креирању нових радних 
места“, наводе из  Канцеларије Светске банке у Србији. „Овим програмом ће се, како се 
каже у саопштењу, унапредити квалитет инфраструктуре, повећати безбедност, 
поспешити домаће и регионалне интеграције, убрзати привредни развој и побољшати 
пословно окружење у региону“. Процене Светске банке су, такође, да ће и „додатна 
еколошка корист“ од модернизације железнице у Србији бити 111,28 милиона долара. 
Како се наводи у саопштењу, Србија улаже напоре на развоју инфраструктуре кроз 
повећање безбедности, ефикасности, еколошке одрживости и регионалне повезаности 
железница путем унапређења мреже пруга у дужини од 3.735 километара. Из Канцеларије 
Светске банке у Београду истичу да Србија у предстојећој деценији планира да уложи 
3,3 милијарде евра у железничку мрежу и то да у потпуности електрифицира пруге, 
постигне пуну примену Европског система за управљање железничким саобраћајем, укине 
ограничења брзине, повећа капацитет траса за превоз робе у оквиру своје стратешке 
мреже пруга и унапреди управљање имовином железнице.

Љ. Богдановић

Екологија, шанса и домаће железнице
„Еврoпски зелени договор“

ЖИВОТНА СРЕДИНА
(73%). Следе ваздушни (13%) и поморски 
саобраћај (11%). Железница је с обзиром 
на висок степен електрификације на чет-
вртом месту са 1,6% и важи као најмањи 
загађивач.

Путнички километри порасли су за 
више од 10 одсто у последњих пет година, 
а железница осваја путнике из ваздушног 
путовања на главним међуградским ли-
нијама. Око 7 процената путничког промета 
у Европи одвија се железницом, у поређењу 
са мање од 1 процента у Америци. Европски 
зелени договор, заједно с националним 
прописима, још више подстиче путовање 
железницом. Поред тога, француска влада 
отказивањем летова на кратке релације за 
„Ер Франс“ као предуслов за финансирање 
авиокомпаније током кризе КОВИД-19 
вероватно ће резултирати додатним пу-
тницима који се окрећу железници.

 Железничка рута Барселона–Мадрид већ 
је показала да је могуће  еколошки мање 
прихватљиве летове заменити железницом 

и то смањењем цене и бржим доласком на 
циљ. Зеленим договором се тежи  да што је 
могуће у већој мери пребацимо терет  и са 
аутомобилског на железнички саобраћај. 
Али за то треба побољшати и европску 
прекограничну железничку мрежу. 

Сви ови послови стоје и пред нама.  
Стога не чуди што се у саопштењу Светске 
банке, између осталог,  каже  и да је  ова 
трансформација од пресудног значаја 
за подстицање улагања и привредног 
раста у Србији, смањење климатског ути-
цаја везаног за делатности трговине и 
саобраћаја и бољу повезаност у превозу 
путника и робе.

Све у свему, пред европском железницом 
је ружичаста перспектива, јер снажна 
подршка долази и од заштитника животне 
средине и од индустрије. На нама је 
да “ухватимо воз”, за шта, видимо по 
одобреним средствима Светске банке, 
услови постоје.

С. Јочић

У оквиру обележевања Европске године 
железнице – 2021. одржава се пројекат 
„Повезивање Европе Експрес возом“ 
(Connecting Europe Express), у који се 
укључила и „Инфраструктура железнице 
Србије“. Организатори овог пројекта – 
Европска комисија и Заједница европских 
железница и инфраструктурних компа-
нија (ЦЕР) планирали су да специјални 
воз током септембра и октобра повеже 
укупно око 25 европских земаља, укљу-
чујући и Србију.

Саобраћај овог специјалног воза кроз 
европске земље пратиће низ великих 
железничких манифестација, а приликом 
његових скоро 40 заустављања у гра-
довима широм континента окупиће се 
железнички сектор, цивилно друштво, 
локалне и регионалне заједнице и нај-
шира јавност, како би се указало на све 
предности овог вида транспорта. Тачна 
траса, са свим пратећим манифестацијама, 
биће накнадно објављена.

Циљ овог великог међународног про-
јекта јесте да се промовише железнички 
саобраћај као одрживи вид транспорта и 
представе железничке услуге већем броју 
грађана и најширој јавности. Осим тога, на 
европском нивоу железнички саобраћај 
биће представљен као трансевропска 
услуга мобилности, како би била при-
казана целокупна снага и потенцијал 
железнице за повезивање европских 
земаља, које омогућава овај транспортни 
систем.

Пројекат би требало да представи и 
све предности овог вида транспорта, 
значај изградње и развоја железничке 
инфраструктуре, као и допринос желе-
знице стварању нових радних места, 
територијалној и социјалној повезаности 
и паметном, дигиталном и одрживом 
систему мобилности.

Подсетимо, путовање железницом је 
не само удобно и безбедно, већ је и еко-
лошки најчистије средство превоза и 

са таквим предностима има круцијалну 
улогу у настојањима Европске уније у 
постизању климатске неутралности до 
2050. године. Из тих разлога Одбор европ-
ског парламента за транспорт и туризам 
прогласио је 2021. годину европском го-
дином железнице.

Б. Гордић

„Експрес воз“ и на српским пругама

Фото: М. Жарковић 

Фото: М. Жарковић 
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Путницима куповином карте омогућене 
бројне повољности 

 Акцијe „Србија Воза“: „Купи карту, оствари попуст“ и  “Возом до Бара”

Број путника у путничким возовима 
по Србији почео је да се повећава након 
вишемесечне паузе проузроковане виру-
сом корона. Тај тренд настављен је и у 
међународном возу који саобраћа ка Црној 
Гори.

За предстојећу туристичку сезону компа-
нија „Србија Воз“ покренула је кампање 
„Купи  карту, оствари попуст“  у унутра-
шњем    саобраћају и  “Возом до Бара”  у 
међународном саобраћају. Циљ ових про-
мотивних акција јесте да путници препо-
знају путовање возом као најповољнији, 
најудобнији и најсигурнији начин да се пре-
везу до жељених дестинација. 

Уз купљену возну карту у унутрашњем 
саобраћају, у року од 24 сата путници могу 
да остваре разне попусте приликом посете 
музејима, занатским и угоститељским обје-
ктима,  базенима и спортским центрима, 
забавним парковима и осталим местима. 

Поред Београда, Јагодине,  Вршца, Ужица 
и Златибора, који су укључени у кампању 
„Србија Воза“ од самог почетка, 2018. 
године, ове сезоне акцији су се прикључили  
и Ваљево, Ниш, Сремска Митровица и 
Шид, а у плану је прикључење Панчева и 
Алибунара и још неких места.

Акција “Купи карту, оствари попуст” 
добила је однедавно и „међународни 
карактер“. У сарадњи са „Жељезничким 
превозом Црне Горе“ и Туристичком орга-
низацијом Бара, „Србија Воз“ започео је 
кампању „Возом до Бара“. Путници који 
поседују важећу међународну возну  карту 
могу остварити  попусте у туристичким и 
угоститељским објектима,  како у Црној Гори, 
тако и у Србији, у року од 10 дана од дана 
почетка путовања. 

Према речима Ане Божовић, пи-ар-а 
“Жељезничког превоза Црне Горе”, 
ова акција веома је значајна за промоцију 

туризма и допринеће већој 
заинтересованости путника 
за путовања на барској прузи, 
имиџу и популаризацији же-
лезнице и омогућити лакши 
приступ туристичким дести-
нацијама у Црној Гори.

Туристичка места барске 
ривијере, Национални парк 
“Скадарско језеро”, Стари Бар 
само су неке од туристичких 
дестинација које ће путни-
цима који путују возом 
бити још приступачније. 
Путницима који железницом 
путују до Бара биће инте-
ресантна и  информација 
да од 2. јуна 2021. почиње 
редован саобраћај трајекта 
Бар–Бари–Бар, који ће током 

летње сезоне саобраћати из барске луке 
једном недељно.

“Цијенимо да ћемо реализацијом за-
једничке промотивне кампање знатно уна-
приједити квалитет понуде у међународ-
ном жељезничком превозу који ће 
допринијети, како повећању задовољства 
корисника услуга жељезничког превоза, 
тако и унапређењу привреде и туризма 
на територији и Србије и Црне Горе, те да 
ће путници који путују на релацији Бар–
Београд–Бар добити још један квалитетан 
пакет услуга”, рекли су за лист „Пруга“ у 
Туристичкој организацији Бара.

Однедавно се кампањи придружила и 
Туристичка организација Колашина, која 
ће путницима који путују возом омогућити 
под повољнијим условима обилазак На-
ционалног парка “Биоградска гора”, река 
и кањона Таре, Мораче и Мртвице, многих 
језера, планинских стаза и  видиковаца, 
као и бројних знаменитости које красе 
део Црне Горе кроз који пролази пруга 
Београд–Бар.

По речима колега из „Жељезница 
Црне Горе“, успостављање саобраћаја 
међународног воза на релацији Бар–
Топчидер–Бар планирано је 15. јуна из 
Бара, односно 14. јуна из Топчидера. То 
је договорено на радним састанцима 
железничких компанија Србије и Црне 
Горе, који су одржани 17. и 18. маја.  У 
саставу композиције биће три вагона 
другог разреда, а факултативно ће у воз 
бити уврштен и вагон ресторан. Вагон за 
превоз праћених аутомобила неће бити 
уврштен у дневни воз, а они који желе своје 
аутомобиле да превезу железницом имаће 
могућност превоза ноћним возом.

Ј. Вебер

ЛЕТЊА СЕЗОНА

Овогодишња летња сезона саобраћаја 
туристичког воза „Носталгија“ у музејско-
туристичком комплексу „Шарганска осми-
ца“  почела је 1. априла  и трајаће до 31. 
октобра.

Музејски воз „Носталгија“, састављен од 
рестаурираних путничких вагона из два-
десетих и тридесетих година прошлог века, 
на релацији Мокра Гора – Шарган Витаси  
свакодневно  саобраћа у два термина: 10.30 
и у 13.30 сати. Уколико интересовање тури-

ста за вожњу популарним „Ћиром“  буде 
веће, постоји могућност организовања фа-
култативних полазака из станице Мокра 
Гора  у 8.00 и у 16.10 часова.

За вожњу на релацији Мокра Гора–
Шарган Витаси цена карте за одрасле  је 
1.000 динара, а за децу до 14 година 500 
динара.

Музејско-туристички комплекс на Мокрој 
Гори,  са јединственом железничком пругом 
„Шарганска осмица“, музејским возом „Но-
сталгија“, смештајним и угоститељским 
капацитетима, чини овај комплекс једним 
од најпосећенијих туристичких центара 
протеклих година у Србији.

Пре пандемије вируса Ковид 19 музејским 
возом „Носталгија“ на „Шарганској осмици“ 
годишње се превозило преко 70 хиљада 
путника. Туристички комплекс на Мокрој 

Гори посећивало је чак три до четири пута 
више гостију, од којих је око половине било 
из иностранства.

Посета музејско-туристичком комплексу 
„Шарганска осмица“ и боравак у њему, као и 
вожња музејским возом „Носталгија“ могућа 
је уз поштовање свих епидемиолошких 
мера заштите против вируса Ковид-19. 

Љ. Богдановић

Летња сезона на 
„Шарганској осмици“ 

Парњача кренула 1. маја  

Сваке суботе, од 1. маја до 30. сеп-
тембра, из станице Мокра Гора у 10.30 
часова, воз „Носталгија“ редовно сао-
браћа са парном локомотивом.

Цена возне карте у возу са парном 
вучом на релацији Мокра Гора-Шарган 
Витаси-Мокра Гора је 1.500 за одрасле и 
750 динара за децу од 6 до 14  година.

Међународни воз „Иво Андрић“ од 1. јуна 
почео је да саобраћа на релацији Суботица–
Келебија–Будимпешта Келети.

Воз из станице Суботица полази за Бу-
димпешту Келети  у 14 сати и 2 минута, а 
из станице Будимпешта Келети полази за 
Суботицу у 11 часова и 57 минута. Путници 
ових возова преседаће у станици Келебија.

Редовна цена возне карте 2. разреда 
од Суботице до Будимпеште Келети је 
3.420 динара. По посебној понуди „Србија 
Воз“ а.д.,  „Бачка специјал“ за путовање од 
Суботице до Будимпеште, путници могу да 
купе возну карту 2. разреда по цени од 12 
евра, у динарској противвредности.  

Б. Гордић

Кренуо међународни воз од Суботице до 
Будимпеште
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МОДЕРНИЗАЦИЈА

Након скоро три године од како је 
завршена реконструкција прве деонице 
барског колосека (Ресник- Ваљево) и новог 
закљученог уговора (21. септембар 2020) 
са руском компанијом РЖД „Интернешнл“ 
о наставку модернизације железничког 
коридора кроз Србију, започета је ко-
начно и израда пројектно-техничке доку-
ментације за другу пружну деоницу: Ва-

љево – Врбница – државна граница са 
Црном Гором. Вредност овог уговора је 
око 20,94 милиона евра, а финансирање 
је обезбеђено из новог руског кредита 
за модернизацију српских железница 
вредног 230 милиона евра. Будући да је у 
међувремену већ урађен општи пројектни 
задатак за реконструкцију трасе у дужини 
од 210 километара, РЖД је крајем прошле 
године на терен упутио подизвођаче 
који су, како сазнајемо, обишли пругу и 
завршили припрему посебних пројектних 
задатака за сваку од седам деоница.

У ваљевској секцији ЗОП обавестили су 
нас да ће се пројекат реализовати фазно. 
Њихови инжењери су од краја јануара, 
па све да краја марта ове године, факти-
чки, свакодневно сервисирали различите 
екипе стручњака на потезу од Ваљева до 
Дреновачког Кика. Радило се и дању и ноћу, 
најпре у слободним интервалима, а потом и 
у режиму „затвора пруге“. Током фебруара 
предпројектно испитивање терена додатно 
је интензивирано па су из, тог разлога, на 
петнаест дана била избачена два путничка 
воза како би се „избоксовао“ непрекидан 

„затвор“ пруге у трајању од осам часова. 
Превоз путника у том периоду, на рела-
цији Ваљево – Пожега, организован је ауто-
бусима, што довољно илуструје колико 
се читавом послу приступило озбиљно. 
Барска пруга је у овој предпројектној фази 
„нападнута“ истовремено на неколико 
пунктова, па су и железничари осталих 
секција за одржавање колосечног строја на 

сличан начин асистирали подизвођачким 
фирмама РЖД-а распоређеним по део-

ницама све до Пријепоља. Почетком 
априла  у клисури реке Градац појавили су 
се и грађевинци како би обавили темељни 
преглед постојећих тунела у којима није 

озбиљније интервенисано још од пуштања 
саобраћаја на барској прузи, давне 1976. 
године. 

Иако се процес модернизације же-
лезничког коридора кроз југозападну 
Србију, генерално, одвија спорије него 
што је то било очекивано средином 2018. 
године када је потписан „Меморандум 
о разумевању и сарадњи влада Срби-
је и Црне Горе на реализацији инфра-
структурних пројеката“, чини се да су 
неопходне активности пред предстојећу 
ревитализацију барског колосека, после-
дњих месеци, знатно појачане. Према 
речима колега из „Инфраструктуре ЖС“, 
ускоро ће се подизвођачким фирмама 

ангажованим на скенирању терена до 
државне границе са Црном Гором придру-
жити и железничари из ЕТД-а. Они ће има-
ти задатак да регулишу рад контактне 

Наставак модернизације барске пруге 
не пре 2022. године

Започета предпројектна испитивања доњег и горњег строја на прузи 
Ваљево – Врбница – државна граница са Црном Гором

• Од краја јануара 2021. године интензивиране активности 
на изради пројектно-техничке документације за рекон-
струкцију железничке трасе у дужини од 210 километара
• Ревитализација другог дела барске пруге кроз Србију 
повећаће просечну брзину возова на око 100 км/час

Невоље са сателитским сигналом у клисури реке Градац 

Иако су се претпројектна испитивања на барском железничком коридору до сада 
углавном одвијала по плану, у клисури Градца важила су нека друга правила. Геодетски 
стручњаци ангажовани на сондажи терена у једном од најимпозантнијих речних кањона 
у овом делу Европе, морали су покаткад и сатима чекати успостављање сателитске 
везе, односно, истовремене повратне сигнале с неколико различитих сателита, што 
је, кажу, неопходан услов за добијање тачних параметара како би се добила изузетно 
захтевна али и хируршки прецизна сондажа терена.

мреже у складу с тренутном провером 
стања на челичним конструкцијама, одно-
сно, приликом испитивања бетонских узо-
рака на  тунелским обзидама. Имајући у 
виду да су наведене припремне радње 
заправо и стартовале у јеку пандемије иза-
зване вирусом Ковид 19, право је чудо да 
озбиљнијег искакања, у вези са  договоре-
ним роковима, није било. Без обзира на 

спорадична боловања радника и са једне 
и са друге стране („Инфраструктура ЖС“, 
РЖД-ови подизвођачи), посао до сада није 
трпео. Руководиоци ваљевске секције ЗОП  

„у ходу су  пеглали“ свакојаке дефиците на 
кадровско-техничком плану, често и у вре-
менској изнудици, што је било равно под-
вигу.

О коначној цени генералног ремонта 
на прузи Ваљево – Врбница – државна 
граница са Црном Гором знаће се нешто 
више тек по завршетку пројектно-тех-
ничке документације. Колико ће се 
железнички саобраћај између Србије и 
Црне Горе променити на боље када читав 

посао буде завршен јасно је и по томе што 
ће се просечна брзина возова на барској 
прузи кроз Србију повећати на око 100 км/
час. Поређења ради, путничка гарнитура 
данас, између Ваљева и Врбнице саобраћа 
просечном брзином од око 40 км/сат, а по 
реду вожње на овој релацији се путује око 
6 сати и 15 минута. Од Београда до границе 
са Црном Гором вожња траје седам и по 
сати.

А. Ранковић 

МОДЕРНИЗАЦИЈА

На првој деоници пруге – брзина 
око 100 km/h  

Реконструкција прве деонице барске 
пруге од Ресника до Ваљева завршена је 
у новембру 2017. године, а финансирана 
је средствима из руског кредита. 
Комплетна ревитализација трасе у 
дужини од 77,6 километара коштала 
је 79,9 милиона долара, а након завр-
шетка радова брзина возова на овој 
релацији повећана на око 100 км/
час. У претпројектној фази наведене 
инвестиције били су ангажовани и 
стручњаци Саобраћајног института 
ЦИП.

Фото: Р. Миловановић

Фото: Р. Миловановић

Ових дана српске железнице постале су  богатије за још један значајан јубилеј. Пруга 
Београд – Бар, дугачка 476 километара, која је грађена пуних двадесет и пет година у 
време СФР Југославије, коначно је отворена 28. маја 1976. године.  Плавим возом ка 
Бару из престонице је тада кренуо први путник, маршал Јосип Броз Тито са супругом 
Јованком и државним руководством свих република и Федерације. Први путнички воз 
ка Бару из Београда кренуо је два дана касније, 30. маја 1976. године. Тиме је и званично 
успостављен саобраћај на овој железничкој траси. Градитељско ремек дело ондашње 
Европе, импозантно по чудесним мостовима (234) и невероватним тунелима (254), 
представљало је највећи и најскупљи инфраструктурни пројекат бивше Југославије. 
Ова, данас међудржавна линија, највећим делом пролази кроз Србију (301 километар), 
док је на територији Црне Горе њена траса дугачка 175 километара. Приликом градње 
није се пуно обраћала пажња на чињеницу да девет километара пруге пролази кроз 
Босну и Херцеговину, па тако данас на територији Републике Српске постоји станица 
Штрпци која се користи само у посебним ситуацијама.

Највиша тачка барског коридора налази се у Колашину на 1.031 метар надморске 
висине, а највећи успон је на деоници Подгорица – Бијело Поље и износи чак 25 
промила. Симбол једног од најлепших колосека у свету, за многе љубитеље железница, 
свакако је велелепни вијадукт изнад Мале ријеке. Изградња овог атрактивног моста, 
дугачког непуних 500 метара и високог 200 метара, трајала је, кажу, пуне четири 
године. Иначе, комплетан пројекат коштао је око 449 милиона америчких долара, од 
чега су више од две трећине финансирале СР Србија и СР Црна Гора. Трећину средстава 
обезбедила је Федерација.

 А. Ранковић

45 година саобраћаја на 
прузи Београд – Бар

 ЈУБИЛЕЈ
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„Инфраструктура железнице Србије“  
наставља активности на сређивању пут-
них прелаза.  Циљ је  омогућити  лакши и 
безбеднији прелазак пруга и већу фрек-
венцију саобраћаја. Тиме се остварује  и 
сопствена корист у смислу очекиваног 
смањења трошкова према железничким 
оператерима, што свеукупно позитивно 

утиче на смањење трошкова пословања 
компаније.

Током овог пролећа  су радови на ре-
конструкцији осам путних прелаза, на 
нишкој прузи код Алексинца, као и на 
пругама од Мале Крсне према Смедереву 
и Пожаревцу. 

Све радове самостално су извели радни-
ци грађевинске делатности "Инфрастру-
ктуре железнице Србије" из Параћина, 
Алексинца и Пожаревца.

На левом колосеку пруге Београд 
Центар - Ниш, између станица Ђунис и 
Корман, обављени су радови на замени 
колосечне конструкције на путном пре-
лазу у селу Витковац. Обављена је де-
монтажа бетонских плоча и шина, као 
и њихова замена, те посипање новог 
туцаника. Резултат је  укидање  лагане во-
жње од 50 км/сат и стварање услова да се 
саобраћај на овој деоници магистралне 
пруге обавља предвиђеном брзином од 
100 км/сат. 

На регионалној прузи Мала Крсна - 
Радинац - Смедерево, на путном прелазу 
Липе, обављени су радови на замени 
старе колосечне решетке, постављен 
је нови туцаник и урађено је машинско 
регулисање колосека са динамичком 
стабилизацијом. Постављени су нови гу-
мени панели,  бетонски ивичњаци, чиме 
је  друмским возилима обезбеђен лакши 
прелазак и укупно повећање безбедности 
за све учеснике у саобраћају. У питању 
је један од најфреквентнијих путних 
прелаза на српским пругама на правцу 
најкраће везе овог дела Србије са мостом 
Смедерево–Ковин. И на овом путном 
прелазу након реконструкције укинуте су 
лагане вожње.

Нова колосечна конструкција урађена 
је на још шест тачака. Урађени су путни 
прелази на прузи Мала Крсна - Пожаревац, 
и то у селима Осипаоница и Скобаљ на 
подручју смедеревске општине, као и 
у Љубичеву, у пожаревачкој општини. 

Комплетно су замењени прагови, по-
стављен је нови слој ризле и бетонске 
плоче, а урађена је и комплетна машинска 
геометрија колосека. На тај начин 
пољопривредницима у овом крају, који 
у највећој мери користе ове прелазе, 
олакшан је саобраћај.

С. Јочић

Безбедније и брже преко осам 
сређених путних прелаза

У току је реконструкција тунела „Липе“, 
на међународном правцу Београд-Ниш, а 
у оквиру изградње и модернизације пруге 
Јајинци – Мала Крсна. 

До сада је, од укупно 953, реконстру-
исано око 450 метара тунела. 

Тунел „Липе“ грађен је од 1923. до 
1925. године. Првобитно је служио за же-
лезницу са парном вучом, да би био еле-
ктрификован 1968. године.

На деоници Јајинци – Мала Крсна 
предвиђени су реконструкција укупно 
68,8 километара колосека и електро-

техничких постројења, као и радови у 
осам станица, шест стајалишта, три тунела 
и на два моста. 

Укупна вредност радова у износу од 39,2 
милиона евра  финансира се из кредита 
Европске банке за обнову и развој.

Инвеститор пројекта је „Инфрастру-
ктура железнице Србије“, а радове на 
реконструкцији грађевинске и електро-
техничке инфраструктуре на овој прузи 
изводи конзорцијум француске компаније 
„Колас“ и српске „Енергопројект“.

С. Јочић

Урађена прва половина тунела
На нишкој прузи

У току су радови на изградњи нове железничке станице у Сре-
мским Карловцима, започети фебруара ове године. Завршетак ра-
дова планиран је за почетак децембра 2021, а у плану је и изградња 
потходника који ће нову станичну зграду повезати са перонима.

Нова железничка станица биће приземна зграда и заузимаће 
површину од 284 квадрата. Садржаће просторије намењене за 
рад саме станице, хол, чекаоницу, благајну, тоалете, од којих ће 
један бити намењен  за особе са посебним потребама. У плану је 
постављање ветробрана на станичном платоу и на перону, као  и 
клупа под  надстрешницама. 

Радови на станичној згради зимус су започели ископавањем 
темеља, а током априла рађено је на бетонској плочи, монтажи 
оплате и арматуре плоче, хидроизолацији пода плоче и градњи 
зидова. Поред тога, започети су и радови на постављању сигнално-
сигурносних и телекомуникационих уређаја у непосредној бли-

зини станичне зграде. Потходник ће бити широк четири, а дуг 37 
метара. Посебна пажња посвећена је особама са посебним по-
требама, за које је предвиђено постављање платформи за приступ 
степеништу. 

Цео посао око реализације пројекта нове железничке станице 
Сремски Карловци изводи руска компанија „РЖД Интернешнл“, која 
гради и деоницу пруге за велике брзине Стара Пазова – Нови Сад.       

                                                                                                                         С. Јочић

До краја године нова 
станична зграда

Сремски Карловци

Између Старе Пазове и Новог Сада у току 
су радови на изградњи нове железничке 
станице у месту Бешка. На овој деоници 
будуће пруге за велике брзине, граде се 
заправо две нове станице, једна у Бешки, 
друга у Сремским Карловцима.

Руска компанија „РЖД Интернешенл“, ра-
дове је започела 1. фебруара ове године, а 
планирано је да све буде готово до средине 
септембра. 

Нова станица заузимаће површину од 
236 метара квадратних, а осим садржаја 
намењених за рад (канцеларије за шефа 
станице и отправника, као и техничке и по-
моћне просторије), биће ту још и благајна, 
чекаоница, односно, друге пратеће просто-
рије за потребе путника.

Пројектом је, како смо сазнали, пред-
виђен и пешачки потходник дугачак нешто 

више од 36 метара, са по једним излазним 
степенишним краком на перону 1 и перону 
2. За хендикепиране путнике обезбеђене су 
платформе, како би им се омогућио улазак и 
излазак на перон.

Велики панели (као заштита од буке) биће 
постављени дуж целог насељеног дела 
Бешке, тако да мештани неће имати пробле-
ма приликом проласка возова. Поред тога, 
биће урађења и додатна  смањења вибра-
ција на тај начин што ће шине посебном ме-
тодом бити причвршћене за прагове.

Предвиђено је да се у непосредној близи-
ни станице налази и аутобуско стајалиште, 
а на станичном тргу и паркинг на коме ће 
бити одвојена места за инвалиде.

Нова станица у Бешки  лоцирана је, иначе, 
на путу који из овог места води до Чорта-
новаца. Биће намењена становницима оба 
места, имајући у виду да се укида постојећа 
железничка станица Чортановци.

Стара железничка станица у Бешки, из-
грађена 1918. године, већ је укинута будући 
да нова траса (брзе) пруге пролази потпуно 
другим правцем. Горњи строј сада већ 
бивше пруге која је водила од Бешке до 
Новог Сада, такође је, уклоњен.

На подручју насеља Бешка до сада су у 
оквиру изградње пруге за велике брзине 
завршени значајни инфраструктурни 
објекти. Почетком марта завршен је нови 
друмско-пешачки подвожњак на укрштању 
трасе пруге за велике брзине Београд 

–Нови Сад и постојеће Улице Стевана 
Синђелића у Бешки. Висина новог објекта 
је око 4,6 метара, а ширина око 15 метара. 
Нови објекат изграђен је уместо путног 
прелаза, који се налазио стотинак метара 
даље. У току су радови на постављању сту-
бова и зидова за заштиту од буке у зони 
новоизграђеног подвожњака.

Поред тога крајем марта завршени су 
и радови на градњи вијадукта код улаза у 
Бешку из правца Инђије дугог 580 метара. 
Градњом вијадукта је премошћен локални 
пут Марадик – Бешка и поток Пачанац.

Завршетком радова на ова два железни-
чка објекта у Бешки омогућен је безбедан 
друмски саобраћај, јер више у овом месту 
на траси пруге за велике брзине неће бити 
укрштања колосека и пута.

Нови железнички објекти у Бешкој у 
оквиру изградње пруге за велике брзине 
само су део од 62 објекта, колико ће их 
бити новоизграђено између Старе Пазове и 
Новог Сада.

 А. Ранковић

Ново модерно стајалиште
Бешка

МОДЕРНИЗАЦИЈА МОДЕРНИЗАЦИЈА
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Радионица за одржавање локомотива и теретних 
кола у Суботици још једна је у низу радионица у 
железничкој компанији „Србија Карго“ , која је успела 
да испуни строге критеријуме и стандарде и добије 
Сертификат о испуњености услова,  који додељује 
Дирекција за железнице. 

Сертификат за радионицу у Суботици је издат на пет 
година и то за редовно и ванредно одржавање електро 
и дизел локомотива, тешких моторних дрезина, 
локотрактора, као и теретних кола свих серија који 
се могу наћи на нашим пругама. Редовно и ванредно 
одржавање возних средстава захтева изузетно 
поуздан рад уз максималну прецизност, одговорност и 
искуство стручњака, инжењера и мајстора.  Добијеним 
Сертификатом радници ЗОВС-а у Суботици су доказали 
да испуњавају све стандарде који важе и у много већим 
радионицама у Европској унији. 

Дирекцијa за железнице, која је званично национално 
тело у области безбедности железничког саобраћаја, 
дала је и одређене препоруке  за побољшање система 
одржавања у овим радионицама. 

 Љ. Богдановић

Сертификат – доказ испуњених стандарда
Радионица за одржавање локомотива и теретних кола у Суботици

Радници на одржавању дизел-локомоти-
ва у депоу у Црвеном Крсту у Нишу, након 
три и по године, успешно су завршили 
ремонт дизел-електричне локомотиве са 
ознаком 661-121, популарне „Кенедијевке“. 

Запослени у овој радионици су обавили 
ванредну оправку, односно ремонт двотак-
тног V16 дизел мотора, заменили осовинске 
склопове и обавили контролно-технички 
преглед највећег ранга П12. Тако је ова 
локомотива, чија серија (661) носи епитет 
најславније дизел-електричне локомотиве 
на овим просторима, након три године, 
спремна да поново „трчи“ српским пругама. 
Овом оправком остварена је уштеда од 
преко 250 хиљада евра, колика је  цена 
оправке код других ремонтера. Након 
успешно завршеног ремонта, локомотива 
поуздано и стабилно ради, а сви главни и 
помоћни погони, потпуно су спремни за 
квалитетан рад и нове километре.

Како наводе у „Србија Каргу“,  поносни 
су на све запослене у Секцији ЗОВС Ниш. 
Радници ове Секције су крајем прошле 
године испунили све планове и стандарде,  
што је резултирало добијањем Сертификата 
Дирекције за железнице. Ова радионица 
је испунила услове за редовна и ванредна 

одржавања електричних локомотва серија 
441, 444 и 461, електричних вишесистемских 
локомотива Siemens Vectron серије 193, 
дизел-електричних локомотива серија 

621, 641, 644, 664, 661 и 666, као и дизел 
моторних возова серије 711 и тешких 
моторних дрезина серије 911. 

Радници ове Радионице заслужено носе 
и епитет највреднијих у „Србија Каргу“.  Наи-
ме, у 2020. години Радионица је остварила 
681 излаз локомотива свих серија. Од 

овог броја на 173 локомотиве је урађен 
контролно-технички преглед и то на 52 
највећег ранга П6 и П12. На 508 локомотива 
је урађена ванредна оправка мањег и већег 

обима. У овој години темпо је остао исти, 
јер су у прва два месеца остварили 132 
изласка поправљених локомотива. Од овог 
броја 34 локомотиве су биле у контролно-
техничком прегледу,  њих 10 је било П6 и 
П12 ранга. 

Љ.Богдановић

„Kенедијевка“ поново на српским пругама
Успешно завршен ремонт дизел-електричне локомотиве у Нишу

СРБИЈА КАРГО

Железничка компанија за превоз робе 
„Србија Карго“ је, крајем 2020. године, 
потписала уговор о закупу до осам ло-
комотива серије 664 и 644 с компанијом 
Словеначке  железнице - Товорни промет. 
Закуп локомотива је уговорен због пове-

ћаног обима радова на  изградњи пруге за 
велике брзине Нови Сад - Суботица, али и 
веће потребе за дизел вучом. Уговором је 
предвиђено да „Србија Карго” ,  у складу са 
својим потребама, изнајмљује локомотиве, 
од којих свака може бити у поседу до три 

године.
Прве две локомотиве 

серије 664 преузете су 
и допремљене у Србију 
почетком фебруара. При-
ликом преузимања локо-
мотива, запослени из 
Сектора за вучу возова 
и ТКП и из Сектора ЗОВС 
прошли су обуку за упра-
вљање и одржавање за-
купљених локомотива 
у Марибору и од Слове-
начких железница до-
били сертификате о стру-
чности.

Крајем марта, пред-
ставници  компаније „Ср-
бија Карго“ били су на 

пријему још две локомотиве у Марибору. Том 
приликом обављен је пријем локомотиве 
664 – 105, док ће након отклањања уочених 
примедби, накнадно бити примљена и 
локомотива 664 – 114. 

Ове дизел-електричне локомотиве има-
ју одличне карактеристике и погодне су за 
вучу тешких возова, а веома су поуздане 
и у експлоатацији.  Локомотиве су новије 
производње, модификоване су и имају 
савременију опрему, чиме је знатно олак-
шан рад машиновођа. Предвиђено је да се 
три локомотиве експлоатишу у Тимочком 
региону, док је једна намењена за вучу 
возова у Војводини.

Љ.Богдановић 

Изнајмљене још две 
словеначке „дизелке“

Ускоро појачање на српским пругама

Запослени у Радионици за одржавање 
возних средстава у Краљеву успешно су 
завршили инвестициону оправку дизел-
електричне локомотиве 621-111 из соп-
ствених средстава. С обзиром на то да 
једна оваква инвестициона оправка кошта 
између 300 и 400 хиљада евра, компанија 
„Србија Карго“ остварила је знатну уштеду. 
Ово је прва инвестициона оправка овог 
типа локомотива, од укупно 9 колико их је 
у власништву ове железничке компаније.

Локомотиве серије 621 су на пругама 
српских железница од 2006. године и све 
њих очекује исти обим инвестиционих 
оправки. Имајући то у виду, раднике 
радионице ЗОВС у Краљеву очекују велике 
активности на најзахтевнијим оправкама 
ових локомотива. 

Како истичу у компанији „Србија Карго“,  
радионица у Краљеву је сертификована 
за обављање ванредних оправки мањег и 
већег обима, као и за контролно-техничке 

прегледе ранга П1, П3, П6 и П12, искључиво 
на дизел-локомотивама. Током 2020. го-
дине ова радионица је оправила 156 ди-
зел-локомотива, од чега је 61 била на 
контролно-техничком прегледу. 

Поред одржавања дизел-локомотива 
које су у власништву „Србија Карга“, кра-
љевачка радионица поправља и локо-
мотиве компаније „Србија Воз“. 

Љ. Богдановић 

Oстварена знатна уштеда
Инвестициона оправка дизел-електричне локомотиве у Краљеву
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Једна од најбољих, најрентабилнијих 
линија, како по броју путника, тако и по 
приходу, јесте линија од Београда до 
Вршца. Из године у годину број путника се 
повећава, а на месечном  нивоу број укупно 
превезених путника на овој релацији кре-
ће се око 20 до 25 хиљада. Највише путника 
бележи се петком и недељом, као и уочи 
државних празника.

У току дана у вршачкој станици изда 
се у просеку 100 до 150 карата, у станици 
Панчево Варош 40 до 50 и исто толико 
у станици Панчево Главна. Томе треба 
додати и податак да је у односу на број 
издатих карата број путника за скоро 
100 процената већи, јер један број њих 
поседује повратне карте. 

Савремени дизел моторни возови на 
овој релацији путницима омогућавају 
веома комфорно путовање, по веома 
повољним ценама – вожња возом је скоро 
дупло јефтинија од аутобуског превоза. 

Од новог реда вожње на вршачкој прузи 
уведена су у саобраћај два нова поласка 
путничких возова. Према речима Душана 
Павлице, помоћника шефа ОЈ за СКП 
Вршац, досадашњих десет возова јесте 
задовољавало потребе путника, али се с 

временом указала потреба за још једним 
паром возова. Ова иницијатива потекла 
је од возопратног особља и многобројних 
путника, нарочито запослених, ђака и 
студената који свакодневно овом пругом 
путују између Вршца, Панчева и Београда. 
У прошлогодишњем реду вожње постојала 
је пауза између полазака из Вршца ка 
Панчеву и Београду у трајању од 5 сати, 
што је кориговано новим редом вожње, 
каже Павлица, тако што је у том интервалу 
убачен још један пар возова. На тај  начин 
поласци су сада равномерно распоређени 
од раних јутарњих, па све до касних 
вечерњих сати. 

По речима нашег саговорника, и да-
ље влада интересовање путника за сао-
браћај међународних возова од Вршца 
до Темишвара. Тај воз је уз преседање 
представљао одличну везу између Бу-
курешта и Београда. На тој релацији 
путнички саобраћај обустављен је пре три 
године, а иницијатива за његово поновно 
успостављање и даље постоји, док одлуку 
о његовом обнављању треба да донесу 
управе српских и румунских железница. 

Ова организациона јединица делује на 
територији Јужног Баната, а своје благајне и 

канцеларије поред Вршца има и у Панчеву. 
У Вршцу је запослено 15 радника, док је у 
Панчеву 10 запослених. То су кондуктери, 
благајници, маневристи, администратори 
и организатори посла. 

Важно је нагласити да се у возовима, 
путничким чекаоницама и службеним 
просторијама строго примењују Уредбе 
Владе Републике Србије везане за пре-
венцију и заштиту од вируса корона. Сви 
путници у чекаоницама и возовима морају 
да имају заштитне маске и у обавези су 
да држе прописно одстојање, односно 
међусобни размак. 

J. Вебер

С новим поласцима још 
већи број путника

Организациона јединица за саобраћајне и комерцијалне послове Вршац

И у станицу Панчево варош

Након више од 30 година рада на ста-
ром електронском уређају за издавање 
карата, у путничку благајну станице 
Панчево варош инсталиран је нови 
компјутер с оперативним системом 
„Орка“, који омогућава издавање карата 
и резервација, како у домаћем, тако и 
у међународном саобраћају. Овај си-
стем уједно подржава и програме који 
омогућавају да се запосленима на нашим 
железницама, као и члановима њихових 
породица издају режијске карте и карте 
са одређеним попустима. Увођење овог 
система умногоме је олакшава и убрза-
ва издавање карата путницима.            

ПРУГА НА ПРУЗИ

Знатна редукција људских ресурса у 
српским железницама (последњих годи-
на), нарочито се осетила у угљари Вре-
оци. Кључно чвориште индустријских 
мрежа југозападно од престонице „једва 
је преживело“ кадровску сечу 2018. годи-
не, али чак и сада ужива статус једне од 
пет станица са највећим обимом рада у 
држави. Када је у питању укупан промет 
робе (угаљ) на барској прузи, ова утоварна 
станица је без озбиљне конкуренције. 

Само током марта 2021. године, просечни 
дневни број кола радног парка износио 
је 94, да би се већ у априлу тај број попео 
на 113. Будући да у поменутој железничкој 
испостави не постоје значајнији токови 
путника, посао у станици обављају радници 
„Инфраструктуре ЖС“ и „Србија Карга“ који, 
фактички, долазе са стране (Пожега, Ваље-
во, Лајковац, Лазаревац). Све до прошле 

године железничари су у станичној згради 
на 37. километру барске пруге опслуживали 
шест пари путничких возова, мада је новим 
редом вожње (2020/21) на овом пункту 
предвиђено заустављање само четири во-
за (један из правца Београда, односно, три 
из смера Ваљева).

Према речима колега у угљари са којима 
смо разговарали, далеко највећи проблем 
и даље им представља непостојање ма-
неварског особља. Пре последњег рес-

труктурирања компаније, фебруара 2018. 
године, овде их је било петнаест. Наведени 
стручни профил тада је избрисан са 
платног списка „Инфраструктуре ЖС“ , док 
су петорица маневриста прекомандована  
у „Србија Карго“. Проблем са одржавањем 
скретница на потезу Бела Река – Вреоци 
тиме је додатно закомпликован, нарочито 
у зимском периоду када треба уклањати 

снежне наносе са колосека. Иако примања 
нових радника на овој стратешки важној 
испостави деценијама није било, двојица 
бивших маневриста пре неколико година 
ипак су ауторизовани у отправнике возова. 
Пре неког времена примљен је коначно и 
један приправник, први од 2000. године! 

Мултифункционална станица која за 
кратко време своју утоварну намену може 
променити и постати двоколосечна пруга 
до ТЕ „Никола Тесла“ изгубила је „први 
ранг“ пре три године. Променом статуса 
„ТЕНТ-овом прозору у свет“ смањени су 
и коефицијенти овдашњим радницима. 
Поменуту неправду железничари у станици 
Вреоци посматрају крајње егзактно. 
Ионако скромна примања смањена су им, 
губитком ранга, за  12 до 13 %, чиме им се, 
на годишњем нивоу, кажу, „избија“ читава 
једна плата. У најмању руку апсурдна 
ситуација имајући у виду да су најобученији 
железничари у држави ангажовани управо 
на овом железничком чвору.

А. Ранковић

Једна од пет станица са 
највећим обимом рада

Станица Вреоци

Уређење станичних зграда 2019. године 
заобишло Вреоце? 

Иако је реконструкцијом једанаест 
железничких станица на барској прузи 
између Ресника и Ваљева, 2019. године, 
била предвиђена замена дотрајале подне 
подлоге у канцеларији отправника возова, 
као и кречење фасаде на станичној згради, 
акција је из неког разлога заобишла Вре-
оце?! Железничари у угљари сами су се 
организовали и окречили маневарске 
просторије. Ускоро ће, кажу, сакупити 
новац, па ће окречити и канцеларију 
отправника возова. До даљег ће, изгледа, 
остати расходовани радни столови који 
су одавно „зрели“ за отпад.

Чвориште индустријских мрежа 
као ретко где у свету

Као кључна веза индустријских 
коридора РБ Колубара и ТЕ Никола 
Тесла, утоварна станица Вреоци (по 
потреби) може повећати своју пропусну 
моћ – у снопу прође и до пет теретних 
возова за дванаест часова. То, наравно, 
изискује један специфичан ментални и 
физички напор овдашњих железничара, 
јер за разлику од отправника возова у 
неким другим станицама, њихове колеге 
у Вреоцима морају написати бројна 
допуштења, „авизе“, одјаве итд. Све 
поменуто ради се како за матичну 
станицу тако и за станицу Тамнава 
Вреоци, према тачно утврђеној 
тарифи.  Наведени бонус ангажман овде 
се, кажу запослени, узима „здраво за 
готово“ и фактички не утиче на лични 
доходак.                 

Љиљана Симичић, Јован Јованов и Душан Павлица
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Радна моторна или инспекциона кола 
(како се још називају) на нашим пругама су 
већ више од седам деценија. Намењена су 
за преглед и обилазак српских колосека, 
а од пре неколико година припадају 
компанији „Инфраструктура железнице 
Србије“. Возило произведено давне 1935. 
године у Данској, са службеном ознаком 
ИЖС 901-001, међу железничарима је, 
иначе, познато под надимком „калимеро“. 
Пре Другог светског рата у редовном 
путничком саобраћају било је неколико 
оваквих кола. На потезу од Београда до 
Панчева и у београдском железничком 
чвору, „калимеро“ је саобраћао као „шет-
ни воз“. Мада не постоје прецизни по-
даци о ангажовању ових радних кола 
током педесетих и шездесетих година 
прошлог века, поуздано се зна да су 
током седамдесетих година служила за 
превоз племенитих метала од станице 
Мајданпек до станице Београд. За долазак 

тих кола увек је био резервисан први 
леви колосек београдске железничке 
станице уз, припадајуће, посебно обез-
беђење. У пратњи воза учествовали су, 
поред железничких службених лица, и 
специјални припадници полиције који су 
били задужени за безбедност транспорта. 
Након тога „калимеро“ је био уврштен у 
возни парк као возило за посебне намене 
и инспекцијски надзор пруга по бившој 
Југославији.

Овим возилом већ седам година брине 
и управља Мирослав Благојевић, радник 
ЕТД-а у Топчидеру. Са тридесет година рад-
ног стажа на железници и веома богатим 
искуством у управљању тешким моторним 
дрезинама (тзв. мушицама), и те како је 
квалификован да се свакодневно брине о 
„калимеру“.

- Веома ми је драго да сам добио 
прилику да управљам овим занимљивим 
и необичним возилом. О „калимеру“ сам 

доста знао и пре него сам почео њиме 
званично управљати.  Овакво или слично 
возило је заиста ретко наћи у Европи, 
нарочито у редовном саобраћају. Бринем 
о њему, такорећи, свакодневно. Пре неких  
десетак година на њему је избио озбиљан 
пожар, али су стари мајстори поменуту 
хаварију успели да санирају и „возило врате 
у живот“. Шасија „калимера“ је оригинал, 
али је у њега морао бити убачен мотор 
новије генерације, произведен у Немачкој, 
1969. године,  пошто онај из 1930-их година 
није био употребљив. Пре пожара су, 
у кабинском простору, постојали мали 
тоалет и мини кухиња. На том месту су 
сада седишта, као и један импровизовани 
лежај који се користи током ноћи (уколико 
је возило ван домицила). Када сам на 
терену, возило, фактички, не напуштам. 
Одговорност је велика и то максимално 
поштујем, каже за наш лист Благојевић.

Популарни „калимеро“ данас има до-
мицил у станици Топчидер, у гаражи 
ЕТД-а. Тамо се обављају његови дневни и 
месечни прегледи, али и сви други послови 
неопходни за његов рад. Превасходна 
намена му је да са запосленима обилази 
пруге како би се прегледали, сервисирали 
и одржавали РДВ уређаји. Ово возило је 
током протеклих година прошло свим 
српским пругама,  до најудаљенијих стани-
ца као што су: Прахово пристаниште, 
Димитровград, Прешево, Мердаре, Врбни-
ца, Суботица, Богојево, Шид, Вршац, Ки-
кинда, Бела Црква, Брасина... Протеклих 
година често су се њиме возиле и делегације 
руских и кинеских железница када су 
обилазиле наше пруге и снимале стање на 
терену. Њиме су се, поред представника 
пословодства српских железница, прево-
зили и високи представници Владе Ре-
публике Србије када су обилазили инфра-
структурне радове.

 Ј. Вебер

СВЕДОЦИ ВРЕМЕНА

Више од седам деценија 
на српским пругама

 Дански „калимеро“

ТЕХНИЧКА ДОСТИГНУЋА

Слободан Илић дипломирани је инже-
њер електротехнике и ради као професор 
у Вишој техничкој школи у Ст. Галену, у 
Швајцарској, где предаје електромоторне 

погоне. У разговору за наш лист каже да је 
од детињства велики љубитељ железнице. 
Данас, док живи и ради у „земљи возова“ 
– Швајцарској, с великим  интересовањем 
прати реализацију пројекта модернизације 
српских пруга, а поготову изградњу пру-
ге за велике брзине. Жеља му је да буде 
„сарадник“ нашег листа и подели са 
читаоцима „Пруге“ своје вишедеценијско 
знање и искуство, али и новитете из света 
железнице. 

 „До сада није много писано о возовима 
великих брзина који би могли да саобраћају 
на брзој прузи Србије, али бих желео да Вам 
дам неколико интересантних техничких 
података када су у питању нови, савремени 
возови“, каже наш саговорник и наставља: 

„Новопроизведени возови опремљени 
су најсавременијом техником електричне 
вуче. Покрећу их трофазни синхрони мото-
ри са сталним магнетима на ротору. Фран-
цуски ТЖВ је 3. априла 2007. управо са тро-
фазним синхроним моторима са сталним 
магнетима достигао рекорд у брзини на 
шинама: 574,8 km/h. У комерцијалне сврхе 
максимална брзина ТЖВ-а је 320 km/h.“

На питање зашто се ти електромотори 
називају "синхрони", професор Илић одго-
вара да код сваке трофазне електричне 
машине (електромотор или генератор) у 
ваздушном зазору између ротора и ста-
тора формира се обртно магнетно поље, 
проналазак нашег грандиозног научника 
Николе Тесле. Ако је брзина ротора мало 
нижа или мало виша од броја обртаја 
магнетног поља, машина се назива "асин-
хрона машина"; ако је брзина ротора по-
тпуно једнака брзини обртног магнетног 

поља, машина се назива "синхрона ма-
шина". Предност синхроних мотора и ге-
нератора јесте што они могу да раде при 
капацитивном фактору снаге, чиме по-

бољшавају фактор снаге у електричној 
напојној мрежи.

По речима нашег саговорника, брза пруга 
Србије биће електрифицирана монофаз-

ним напоном 25 kV, 50 Hz – што је систем 
електрифицирања железница који се данас 
примењује. Исправљачи ће монофазни на-
пон из контактне мреже претварати нај-
пре у једносмерни, а инвертори тај једно-
смерни напон претвараће у трофазни 
наизменични променљиве ефективне вре-
дности и фреквенције и њиме напајати ву-
чне моторе – трофазне синхроне моторе. 

При кочењу ће вучни мотори прелазити 
у режим генератора; кинетичку енергију 
воза који кочи претвараће у електричну и 
враћаће је у  напојну мрежу.

„Француски ТGV и италијанска 
FRECCIA ROSSA користе еле-
ктричну енергију из нуклеарних 
електрана, немачки ICE кори-
сти електричну енергију прве-
нствено из угљених термое-
лектрана. Али, возови великих 
брзина у Србији могли би да 
имају нешто посебно, моћи ће 
да користе домаћу електричну 
енергију из обновљивог из-
вора, најчистију у Европи, ђер-
дапску електричну енергију 
нашег лепог плавог Дунава“, 
објашњава професор Илић. „Ср-

бија је држава у којој се налази највећа 
хидроелектрана у Европи, Ђердап 1, чија 
је инсталисана снага 2,5 гигавата, тј. две и 
по милијарде вати! Ни на једном другом 

месту у Европи не настаје толико чисте, 
обновљиве електричне енергије! Управо 
та "чиста", обновљива, "зелена" електрична 
енергија може да покреће наше возове 
великих брзина. На тај начин, наш воз за 
велике брзине биће највећи пријатељ 
природе у Европи“, закључује професор 
Слободан Илић. 

Б. Гордић

Најсавременија техника вуче
Возови великих брзина

О професору Слободану Илићу

„На прво путовање возом кренуо сам 75. дана свог 
живота, заједно са мајком и дедом. Путовали смо 
међународним експресним возом "Direct-Orient": 
Београд – Титов Велес. Наше одредиште били су 
Кочани. Следећих  годину дана су ми дизелке JŽ 
661 свирале успаванку јер сам то време провео 
у Кочанима. Са родитељима се затим селим у 
Зајечар, где су ми безбројне парњаче заплениле срце 
– на станици на којој је мој прадеда поправљао 
парне локомотиве“, каже професор Илић и додаје 
да  му је хоби железничко моделарство. „Израђујем 
и моделе станичних зграда у 3Д принту“, каже 
Илић и најављује израду 222 модела историјских 
железничких  станица из Србије, Северне 
Македоније, Словеније, Хрватске и Италије.

Има професор Илић много интересантних планова и предлога за време које долази. 
Само једна реченица довољна је да искаже са коликим ентузијазмом и усхићењем, са 
коликом љубављу се говори и са коликим „дечјим“ нестрпљењем се ишчекује полазак 
првог брзог воза: „Наш будући воз за велике брзине фијукаће кроз пространу 
војвођанску равницу, а успут ће му махати класови војвођанског жита које буде 
зањихао када буде прохујао поред њих; а биће за њега и струје док год тече наш 
лепи плави Дунав! А ми ћемо га пратити нашом „Пругом“!

Хоћемо професоре! Редакција листа „Пруга“ жели Вам пуно успеха у остварењу Ваших 
планова!

Мирослав Благојевић, Мирољуб Тичковић, Александар Савић и Дарко Косановић
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Од пуштања у саобраћај, 1976. године, 
пруга Београд – Бар изазива дивљење пут-
ника како пејзажом кроз који пролази, тако 
и невероватним инжењерским умећем које 
је било неопходно за изградњу ове пруге. 

Међутим, конфигурација терена на овој 
деоници је таква да обилује оштрим коси-
нама и падинама које се надвијају над 
пругом.  Одрони са ових падина могу да буду 
изузетно опасни, а на подручју од Београда 
до црногорске границе, најкритичнији 
део налази се на потезу од Златибора до 
Бродарева.

О безбедном одвијању саобраћаја на 
овом делу пруге свакодневно се брине 11 
радника Деонице за одржавање косина 
из Прибоја, који организационо припадају 
Секцији за грађевинске послове Ужице, 
у „Инфраструктури железнице Србије“. 
Они су прошли специјалну алпинистичку 
обуку и обуку за рад на висинама, али, како 
истичу, своје знање додатно усавршавају 
кроз праксу. Како су нам рекли, камен има 
своју душу и свој осећај и потребно је да га 
упознате да бисте могли да радите са њим. 

Како наводи Мишко Голочевац, шеф 
Деонице за одржавање косина, где год је 
то могуће они својим радом предупређују 
одроне и опасне ситуације и пазе на то 

да никако не ометају редовни саобраћај. 
„Никада се није десило да због нас стоје 
возови“, наводи Голочевац. 

Без обзира на временске услове, ови 
железничари - алпинисти воде рачуна о 
рашчишћавању лабавог камења са косина 
и тиме спречавају појаву одрона на овој 
деоници. Поред тога, редовно секу и 
уклањају грање и шибље које расте на 
падинама које окружују пругу и омета 
безбедно одвијање саобраћаја. 

Сви чланови тима истичу да међу њима 
влада одлична атмосфера, а кључну улогу 
у томе игра поверење које имају једни у 
друге. Ово је врло напоран и одговоран 
посао и дешава се да радници, од којих 
најмлађи има свега 24 године, проведу и по 
осам часова везани ужетом над косинама. 
Врло често наилазе на многе опасности 
укључујући повремене сусрете са опасним 
змијама. 

Киша, снег и мраз негативно утичу на 
стање терена и отежавају рад. Зато је 
„Инфраструктура железнице Србије“ на-
бавила најбољу професионалну алпини-
стичку опрему а као и увек, посебна пажња 
поклања се сигурности радника приликом 
кавања и спуштања низ падине. 

Осим на барској прузи, ова по много чему 

јединствена железничка екипа ради на 
читавој територији српских железница, где 
год је потребно њихово ангажовање. А, када 
са косинама и падинама изнад пруга нема 
проблема, обављају и друге текуће послове 
у оквиру грађевинске делатности. 

Они очекују да ће на барској прузи бити 
много мање проблема када се заврши њена 
реконструкција од Ваљева до Врбнице, 
коју треба да ради руска компанија РЖД 
"Интернешнл", јер је планирано  да се 
санирају и косине изнад пруге и обезбеде 
мрежама и торкет бетоном.

А железничари-алпинисти са поносом 
истичу да ће, као и до сада, својим пожр-
твованим и стручним радом дати пуни 
допринос безбедности железничког сао-
браћаја, не само када је барска пруга у пи-
тању, него где год је то потребно широм 
Србије.

С. Шаин 

ПРЕДСТАВЉАМО

Алпинисти чувају пруге од одрона
Деоница за одржавање косина из Прибоја јединствена у „Инфраструктури железнице Србије”

• Железничари који су прошли специјалну алпинистичку 
обуку, опремљени одговарајућом опремом, свакодневно 
се боре са косинама и падинама изнад барске пруге и 
широм Србије 

ПРЕДСТАВЉАМО

Лајковачки машиновођа, Милан Пав-
ловић (1961), један је од оних виталних 
пензионера за кога бисте пре помислили 
да је тек изашао из ноћне смене и кре-
нуо кући, него да пред собом имате 
умировљеног железничара који је у пен-
зији пуне четири године. Још као клинац 
био је упућен на возове. То се у Лајковцу 
некако и подразумевало јер одрастати 
раних 1960-их година у најпознатијем 
чвору узане пруге на овим просторима 
значило је да си или дете железничара 
или си на најбољем путу да то постанеш. 
Отац му је, такође, био машиновођа и то 
на парној вучи. Милан се, чудним сплетом 
околности, све до своје двадесет и седме 
године држао даље и од локомотиве и од 
плаве униформе. Али, од фамилијарне 
агенде није могао побећи, па је у јануару 
1988. године коначно примљен на желе-
зницу. Прошао је апсолутно све у овом 
послу. Управљао је и дизелкама и електро 
локомотивама. Возио је и теретне и пут-
ничке возове. За некога ко је пуних два-
десет година „провео на точку“, тешко 
да може постојати неко непроживљено 
искуство.

- Ја сам овај посао заиста волео. Увек 
сам имао осећај за управљање машинама. 
Уосталом, на железницу сам и примљен 
након дугогодишњег возачког искуства 
у Великим Црљенима, где сам дужио 
различите камионе велике тонаже. За 
електровучу сам положио 1991. године 
и од тада, па све до одласка у пензију 
2017., најчешће сам распоређиван у тзв. 
једнопоседу, што путничких, што теретних 
композиција. У професионалној каријери 
никада нисам имао гажење, мада ми је 
неколико стресних тренутака озбиљно 

загорчало живот. Све су то ситуације које 
се човеку дубоко урежу у подсвест, па 
их мозак касније „фактурише“ по неком 
свом ћефу. Бити талац туђе смрти, ухх. 
Са таквим бременом је ужасно тешко 
живети.

На души не носи ниједну жртву. Након 
двадесет година проведених у локомо-
тиви, то је заиста ретка привилегија. Ипак, 
те новембарске вечери, једна (готово) 
рутинска вожња кренула је по злу...

- Ето, ја сам због те путнице која ми 
је у јесен 2013. године испала из воза 
баш  много пропатио, иако сам управ-
љао строго по правилима. Било је вече 
када ми је овлашћени станични радник 
у Лазаревцу дао сигнал (лампом) да могу 
да кренем. Чим сам покренуо компо-
зицију, спазио сам кроз ретровизор да 
отправник панично маше истом оном 
лампом и виче на сав глас. Одмах сам 
завео кочење и воз зауставио након 
двадесетак метара. Излазим из локо-
мотиве (серија 444) и крећем пешице 
низ перон. Видим на бетону доста крви 
и жену која мало даље лежи здробљеног 
лица, али живу. Испоставило се да је реч 
о путници која је највероватније заспала 
пре уласка у станицу Лазаревац где је, 
иначе, намеравала да изађе. Пробудила 
се, изгледа, таман када сам кренуо 
даље према Београду, па је „брже-бо-
ље“ појурила ка вратима, повукавши 
претходно кочницу у вагону. Нажалост, 
оклизнула се баш на излазу, па је фактички 
остала заглављена једном ногом у вагону, 
а другом на перону. И тако сам је, не 
приметивши било шта чудно, „вукао по 
бетону“ скоро двадесет метара, каже за 
„Пругу“ пензионисани машиновођа из 

Лајковца, који у конкретном случају није 
био окривљен. 

Процедура је, наравно, испоштована 
до краја, па је Милан врло брзо, поводом 
саобраћајног инцидента, дао изјаву над-
лежној комисији. Након шест месеци по-
зван је у СУП Лазаревац, где је у разговору 
с инспектором приметио да покушавају 
накнадно да му „припишу“ кривицу што је, 
вели из искуства, уобичајна претпостав-
ка да је „машиновођа  увек крив“. 

- Сећам се добро да су у полицији тада 
инсистирали на „верзији догађаја“ по 
којој ја наводно нисам чак ни зауставио 
воз у Лазаревцу, што је била апсурдна 
тврдња. Хвала богу па је у моју корист 
убрзо посведочила једна девојка која је те 
вечери, такође, путовала „мојим“ возом и 
изашла је баш у станици Лазаревац. 

- Јако ме је потресла вест да су тој 
путници касније морали да ампутирају 
обе ноге испод потколенице. Мислим да 
сам због тога, буквално, оседео преко 
ноћи – сећа се Милан Павловић велике 
личне трауме од пре осам година, при-
знајући за наш лист да пензионерске 
дане у Лајковцу спокојно троши. Рекли 
бисмо, сасвим заслужено за човека који 
је професионалну каријеру окончао без 
иједног управљачког кикса. 

А. Ранковић

Човек који је оседео за 
једну ноћ

ПРИЧЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦЕПРИЧЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦЕ
О машиновођама су, последња два века, исписане бројне романтичне приче. У међувремену је о њима снимљено и 

неколико филмских класика. Ипак, ова професија има и ону тешку, мучну страну. Готово да не постоји железничар у 
управљачници  који на души не носи по неку жртву. У протеклих пет година, на отвореној прузи, страдало је преко 
стотину људи у Србији. Било је ту и самоубица, разочараних у живот, љубав, бахатих возача, али и оних који су неопрезно 
прелазили пругу на непрегледним местима. Иако ни у једном од ових случајева није било одговорности железнице, у свакој 
од тих композиција седео је човек – машиновођа. Многи од њих гледали су директно у жртву. Непосредни су и најчешће 
немоћни сведоци трагедија. 

У новој редовној рубрици „Приче из управљачнице“, редакција листа „Пруга“ покушаће да на један посве другачији начин 
завири у душу наших колега машиновођа и дочара њихова невероватна животна искуства. 

 Милан Павловић, машиновођа у пензији
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ПРЕДСТАВЉАМО

Иако је рано остао без оца, Дарко Крстић 
(1985) је већ као клинац маштао о локомо-
тивама као својеврсној фамилијарној тапији. 

Рођен је у железничкој породици, такорећи, 
уз саму пругу Београд–Ниш (село Ратари). 

Деда Милојко је читав радни век  управљао 
возовима, седећи најпре у парним, а касније и 
у дизел локомотивама. Отац Зоран трагично 
је изгубио живот као машиновођа у железни-
чкој несрећи у станици Велики Борак, 1988. 
године. Настављајући породичну традицију, 
Дарко је након основне школе уписао ЖОЦ 
у Београду, а потом се и запослио као ма-
шиновођа на маневри у ранжирној стани-
ци Макиш. Радио је у станици Београд све 
до њеног затварања. Од 2015. године про-
фесионални ангажман наставља у новофор-
мираној железничкој компанији „Србија Воз“, 
где је након доквалификације почео да ради 
као машиновођа на вучи путничких возова. 

- На посао стижем увек на време, иако 
до њега путујем скоро два сата. То ми не 
представља проблем. Једноставно сам се 
навикао на то. Још као дете сам заволео 
возове, на то су утицали мој деда и отац, 
којег сам, нажалост, изгубио док сам био 
јако мали. Као  клинац сам обожавао да гле-
дам возове који су саобраћали кроз моје 

село, нарочито ноћу када су  овим, иначе, 
веома фреквентним коридором, пролазили 
путнички и брзи возови. Рад на железници 
причињава ми истинско задовољство, та-
ко да с великим еланом свакодневно обав-
љам поверене радне задатке. Сарадња са 
колегама је изузетна, нарочито са оним 
старијим који ми преносе своја искуства и од 
којих увек имам нешто ново да научим. Свој 
посао заиста волим. Таман два живота да 
живим, ову професију не бих мењао.

Железничара у Дарковој фамилији дефи-
нитивно није фалило. Има их сигурно бар 
петнаестак, што са мајчине, што са очеве 
стране, реферише за наш лист Крстић. 

Ј. Вебер

Наставља традицију
Дарко Крстић, машиновођа „Србија Воза“

Голубарство као хоби 

Дугогодишњу традицију бављења голу-
барством Крстићи са поносом истичу. 
Дарко је данас активан у узгајању го-
лубова и то на прилично озбиљном 
нивоу. Редован је учесник голубарских 
такмичења и (каже) дугогодишњи члан 
Голубарског савеза Србије. 

- Иако немам пуно слободног времена, 
трудим се да што више будем уз своју 
породицу. Посебно ме релаксира дру-
жење са мојим дедом Милојком, желе-
зничарем у пензији, који ми и данас радо 
прича о свом управљачком искуству 
стеченом у бројним кабинама парних 
и дизел локомотива на железничкој 
мрежи некадашње Југославије, каже за 
„Пругу“, машиновођа Дарко Крстић.

Једанаестогодишњи Лазар Росић ист-
инско је чудо од детета. Најмлађем од 
четворице синова наше колегинице, Гор-
дане Росић, математика, по свему судећи, 
дође као нека тренажна разонода између 
бројних шаховских турнира које редом, 
по навици, осваја.  

Иако похађа тек 4. разред основне шко-
ле („Краљ Петар Први“), Лазар упоредо 
доминира у још неколико предметних 
области, што је свакако куриозитет у том 
узрасту. Према речима оца Видослава, 
такође запосленог у железници, малог 
Лазара одувек су интересовале егзактне 
ствари. За разлику од већине његових 
вршњака који математику једноставно 
не воле, Лакију је поменута научна ди-
сциплина све доскора била изузетно 
занимљива. У суштини тако је и данас, 
мада већ извесно време овај талентовани 
клинац темељно изучава и историју Ср-
бије, с нарочитим освртом на династију 
Немањића. 

- Четири месеца, сваког викенда Лазар 
је имао такмичења у шаху по општинама 
Београда где су се бодови сакупљали. 
На крају је одржан и финални шаховски 

турнир до кога је било доста тешко стићи. 
Ту је Лазар поново демонстрирао своје 
раскошно умеће остваривши убедљиви 
тријумф у категорији свих првих разреда 
престонице. Треба напоменути да је те 
године освојио и прво место на такмичењу 
првака у трчању на 100 метара у општини 
Стари Град. Након трке одржане на Ка-
лемегдану, син је добио понуду АК "Пар-
тизан" да тренира атлетику, али је, на 
крају, ипак преовладала његова љубав 
према кошарци. Лазар је пуне две године 
посвећен овом спорту и то схвата веома 
озбиљно. Тренери кажу да поседује рес-
пектабилан таленат, могуће чак и већи 
од браће која су, такође, освајали бројне 
кошаркашке турнире, каже за „Пругу“ 
мама Гоца.

Вероватно најбољу илустрацију Лаки-
јевог победничког карактера и оног здра-
вог, такмичарског духа, дао је управо 
наш колега Росић. Он нам је препричао 
један скорашњи разговор са својим нај-
млађим сином, па ево прилике да се и 
читаоци нашег  листа увере са каквим 
победничким ставом у нове окршаје ула-
зи један будући спортски  шампион.

- Када смо га питали зашто више неће на 
шах, он нам је лаконски одговорио: „Ја сам 
победио и шта има више да се доказујем...
идем даље"!

Лаки, наравно има свог идола. То је 
велики Коби Брајант, којег је свет, нажа-
лост, прерано изгубио. У слободно вре-
ме најчешће вози скејт и бицикл. Нај-
радоснији је, вели, када има довољно 
времена за своју омиљену игрицу на 
компјутеру. Редакција „Пруге“ искрено 
верује у овог даровитог клинца. О његовој 
даљој такмичарској каријери биће речи и 
у штампаним гласилима ван железнице. 
Убеђени смо, много раније него што у то, 
данас, Росићи верују.

Р. Ковачевић

Будући шампион
Најмлађи од четворице Росића

ПРЕДСТАВЉАМО

У Панчеву, граду познатих клубова и 
спортских асова, стасава нова генерација 
талентованих и успешних кошаркаша. 
Међу њима су и тројица младих момака:  
Матеја, Никола и Андреја Стринић који 

полако али сигурно трасирају свој пут ка 
успеху захваљујући вредном и преданом 
раду, као и великом таленту за ову чаро-
бну игру. 

Њихова мајка, Виолета Радивојев, ди-
пломирани је саобраћајни инжењер же-
лезничког смера и дугогодишњи руко-
водилац у Инфраструктури железнице 
Србије (ОЈ за СП Панчево). Док су јој деца 
још била мала умела је да препозна њихов 
таленат за спорт максимално се трудећи 
да их изведе на пут којим они већ увелико 
корачају. Виолетин најстарији син Матеја 
рођен је 2000. године у Београду. Таленат 
за кошарку показао је још у предшколском 
узрасту. Одмах након поласка у први 
разред основне школе уписао се у познату 
панчевачку кошаркашку школу при Клубу 
„Крис Крос“. Као кошаркашког талента 
препознали су га клупски тренери, који 
су му помогли да стаса у озбиљног ко-
шаркаша. Матеја је прошао кроз све 
селекције, почев од пионира, кадета, 
јуниора и коначно сениора, где је и 
заблистао као плејмејкер. Након основне 
школе уписао је Панчевачку гимназију, 
да би већ у трећој години (2016. године) 
аплицирао за спортску стипендију у 
Америци. Кандидатура му је прошла, па 
је четврту годину средње школе похађао 
у Атланти (Џорџија). Као редован стартер 
у првој петорци, исте сезоне изабран је 

у „Олстарс“ тим државне лиге. Будући 
да је упоредо с образовањем желео до-
датно да усаврши кошаркашку игру, без 
много размишљања конкурисао је за 
даље студирање на америчком колеџу 

у Јути. Стипендија му је одобрена 2020. 
године али због корона кризе, односно, 
немогућности путовања и осталих пра-
тећих компликација одлучио је да остане 
у Србији. Уписао је Економски факултет 
у Београду, настављајући активно игра-
ње за престонички кошаркашки тим 
„Слодес“. Са њима је ове године ушао у  
Кошаркашку лигу Србије. Његову игру 
већ поодавно прате скаути неколико 
клубова из Србије, па није немогуће да 
га у скоријој будућности видимо у дре-
су неког од најбољих тимова на овим 
просторима. 

Матејин млађи брат Никола рођен је 
2003. године у Панчеву. Гледајући старијег 
брата, Никола је такође заволео кошарку, 
па је врло брзо кренуо истим путем. Већ 
са седам година уписао се у Клуб „Крис 
Крос“, па тренутно игра на позицији бека 
у јуниорској постави клуба. На тренинге 
одлази редовно, а посебно ужива када са 
клубом отпутује на припреме (Златибор, 
Аранђеловац, Чардак у Делиблатској пе-
шчари).

Најмлађи од тројице браће Стринић је 
Андреја. Рођен је у Панчеву, 2008. године. 
Попут својих старијих узора у кући, кренуо 
је истом (кошаркашком) трасом, тако да је 
већ са седам година уписао кошаркашку 
школу при панчевачком Клубу „Крис 
Крос“. Упућени тврде да често има запа-

жене роле у такмичарском погону пио-
нирске селекције. Највећа жеља му је, 
каже, да са старијом браћом заигра у 
неком од наших најбољих клубова.

-Посао на железници веома је захтеван 
и одговоран. Изискује ангажовање и ван 
редовног радног времена. Без обзира на 
то максимално се трудим да се посветим 
својој деци. Она су моје највеће благо 
и заиста сам срећна што сам успела 
да их лепо васпитам. Драго ми је што 
су сва тројица постали добри у ономе 
што раде и притом остали поштени и 
одговорни момци какви су одувек и били. 
Као и у свакој породици увек постоје 
неки проблеми када су деца у питању. 
Пубертет и адолесценција су фазе у 
одрастању које смо и ми прошли. Није 
баш било лако пратити развој троје деце. 
Посебни дневни распореди, тренинзи 
у разним терминима, режими исхране, 
набавка спортске опреме и осталих 
потрепштина за школу и факултет, пре-
вентивна здравствена заштита. Све су то 

били додатни изазови не само за мене, 
већ и за оне породице које, такође, имају 
талентовану децу за спорт. Ипак, ништа од 
тога ми није тешко јер су њихови резултати, 
не само по питању образовања, већ и 
у спортској каријери, довољна награда 
за труд који улажем, истиче поносна 
мајка кошаркашког триа Стринић, наша 
колегиница из „Инфраструктуре ЖС“, 
Виолета Радивојев.

 Ј. Вебер

Талентовани кошаркашки трио
НАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТНАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТ
Матеја, Никола и Андреја Стринић

Матеја Стринић
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КУЛТУРА

Железничари су први јавили 
Београду да је рат почео

Сарадња Железничког музеја  и Војног музеја

Мало је познато или готово непознaто 
јавности да су прве вести о немачким 
нападима и почетку Априлског рата 1941. 
године „стигле железницом“.

Шестог априла те године железничари 
су први јавили Београду да је рат почео. 
Дежурни службеник железничке станице 
Куманово извештава остале станице на 
прузи о нападу немачких бомбардера 
на ратно летилиште Ражановачка коса 

6. априла у 5 сати. Железнички службе-
ници са станице Врање и Бујановац, 
телефоном преносе Извештај Команди 
ваздухопловства у Земуну у 5 сати и 15 
минута. Ово су биле прве вести о немачким 
нападима и почетку рата које су доспеле 
до Београда. Савесни и свесни важности 

догађаја, железничари су по ефикасности 
предухитрили и осматрачку службу Терито-
ријалне ваздушне одбране.

Реконструкција железничке униформе 
Краљевине Југославије, оригинална капа 
са оригиналним ознакама, репродукција 
карте железничке мреже и Белов зидни 
телефонски апарат чине прву целину изло-
жбе „Април ’41”. и  по први пут откривају 
причу о железничарима и почетку ратног 
пакла.

Експонате из свог Фонда Железнички 
музеј привремено је уступио Војном музеју 
како би се испричало једно мало, али часно 
и неправедно заборављено, поглавље 
у богатој историји железнице на овим 
просторима.

Током Априлског рата железничари су 
показали огромну храброст, одважност 
и пожртвованост у одбрани Отаџбине. 
Возови су превозили јединице и ратни 
материјал без обзира на чињеницу да 
су представљали лаку мету немачким 
пилотима. Систем веза железнице често 

је био једини начин комуникације између 
јединица на терену и надређених штабова 
и команди.

Априлски рат 1941. године, иако крат-
котрајан, далекосежан је по својим после-
дицама. Тим поводом, обележавајући 
осамдесету годишњицу од почетка Другог 
светског рата у Југославији,  од 6. априла 
до 16. маја, у великој галерији Дома Војске 
Србије „Београд“ одржана је изложба 
„Април ’41”. 

Осим експоната из Железничког музе-
ја који су се налазили на самом улазу 
у Галерију и који су чинили почетак 
поставке, тј. њену прву целину, јавност 
је имала прилику да види делове авиона 
којима су вођене борбе над Београдом 
и другим местима Југославије, личне 
предмете југословенских пилота и других 
припадника југословенске војске који су 
херојски бранили своју отаџбину и да сазна 
неке слабо познате детаље о људима који 
су дали свој живот у борби против далеко 

надмоћнијег противника. Кроз поставку 
разноврсних предмета, фотографија и 
докумената исписано је монументално 
сведочанство о тежини сукоба, снази воље 
народа и судбинама појединаца. 

Изложба је настала у сарадњи Музеја 
ваздухопловства, Војног музеја, Железни-
чког музеја, Војног архива и Медија центра 
„Одбрана”, под покровитељством Мини-
старства одбране Републике Србије.

Н. Аврамовић

За потребе изложбе „Април 4̀1“, Же-
лезнички музеј је Војном музеју привре-
мено уступио предмете из свог фонда. 
Позајмљена је оригинална железничка 
капа из периода 1918. – 1941. године. 
Капа је израђена у облику официрске 
шапке од угасито плавог камгарн штофа 
са траком од тамноплаве кадифе и 
венцем од жуте срме. На капи се на-
лази и оригинална кокарда ЈДЖ. Међу 
уступљеним предметима налази се и 
реконструкција железничке униформе 
каква је ношена на Југословенским др-
жавним железницама између 1930. и 
1941. године са обележјима категорије у 
служби, железничке панталоне које су 
припадале чувару пруге Л. Малучкову, 
железничка крилца и зидни „Bell“ теле-
фонски апарат без бројчаника.

ЗДРАВСТВО

У борби против Ковида 19, осим уоби-
чајних епидемијских мера, вакцинација је 
свакако најделотворније оружје. Тренутно 
је у употреби пет вакцина и све показују 
високу заштиту. Развијене су у складу 
са законском регулативом, каже за наш 
лист др Божидар Љубић, епидемиолог у 
Заводу за здравствену заштиту радника 
“Железница Србије”. Како објашњава наш 
саговорник, предности вакцине су ту да 
првенствено спрече појаву болести и 
смање број заражених. Још није довољно 
познато у којој мери ће вакцинисане особе 
бити заштићене од болести, да ли ће спре-
чити пренос на друге особе. Све док се 
не постигне висок обухват становништва 
вакцинацијом и даље треба примењивати 
све мере личне заштите. Главни циљ 
вакцинације јесте успорити пандемију, 
заштитити оне најугроженије од тешких 
болести, као и смањити оптерећеност 
здравствене службе. Због честих мутација 

постоји проблем  ефикасности већ посто-
јећих вакцина. Чак и са смањеном ефика-
сношћу против неких нових варијанти оче-
кује се да вакцине ипак пруже одређену 
заштиту. Нека испитивања указују да ство-
рени имунитет с временом опада, па је нео-
пходна ревакцинација.

Према мишљењу епидемиолога др Љуби-
ћа, проценат људи које треба вакцинисати 
требало би да достигне ниво од преко 95%. 
Све вакцине се дају у две дозе с размаком од 
три до четири недеље. Важно је знати да је 
ризик од болести против које се спроводи 
вакцинација увек неупоредиво већи него 
ризик од нежељених појава болести, за-
кључује др Љубић.

 - Као и свака друга, вакцина може да 
доведе до очекиваних, блажих нежељених 
ефеката као што су локалне реакције на 
месту апликације (бол, црвенило, оток), 
главобоља, малаксалост, повишена темпе-
ратура. Наведене реакције пролазе спонта-

но у року од неколико дана. Наравно, пре 
саме вакцинације лекар ће утврдити могуће 
контраиндикације, односно разлоге због 
којих особа неће моћи да се вакцинише. 
Не постоји потреба за другим анализама. 
Особе које су прележале инфекцију ко-
вида могу се вакцинисати када прођу 
најмање четири недеље, закључује др 
Љубић.

A.Стојковић

Улога вакцинације у заштити људи
Завод за здравствену заштиту радника “Железнице Србије”

Живописно село Кусадак по много чему је 
посебно. Јака железничка традиција, спор-
тски колективи који овде, мимо сваке (фина-
нсијске и демографске) логике волшебно 
опстају – све су то чињенице, људима са 
стране, покаткад, тешко разумљиве. Ипак, 
далеко најневероватнији јесу статистички 

подаци везани за бројне хумане мисије 
Удружења добровољних давалаца крви 
Кусадак, које данас има близу две стотине 
активних чланова. Према сведочењу жите-

ља овог пикторескног места, председник 
наведеног удружења, које постоји већ 
двадесет година, лично је, кажу, 125 пута 
донирао „драгоцену течност“.

- Од укупног броја чланова, близу педесет 
давалаца је преко педесет пута дало крв, 
док су остали то чинили између десет и 

двадесет пута, реферише за „Пругу“ пред-
седник УДДК Кусадак Благоје Бујагић.

Према његовим речима, чланови удру-
жења самоиницијативно дају крв болни-

цама у Смедеревској Паланци и Бео-
граду, али исто тако и по предузећима 
где су запослени. Акцијама се готово увек 
одазивају и чланови Удружења железни-
чких пензионера Кусадак где, како смо 
незванично сазнали, предњачи управо 
председник УЖП, Живомир Карашићевић. 
Наш бивши колега, драгоцену течност дао 
је, кажу, 35 пута.

- Пре светске пандемије изазване ви-
русом Ковид 19 овим поводом ишло се 
најчешће у Инђију, Суботицу, Нови Сад, 
Ниш и Краљево. Путовало се по потреби и 
у друге градове. У пријатном сећању остале 
су нам и некадашње акције у Титовом Ве-
лесу и Добоју. Ипак, далеко најзначајнија 
мисија поменутог удружења (од оснивања 
до данас) свакако је одлазак у Загреб на Уни-
верзијаду, 1987. године. Тада је експресним 
возом Београд-Загреб путовало четири 
стотине добровољних давалаца крви, 
каже за наш лист Благоје Бујагић, који је 
истовремено и секретар Удружења же-
лезничких пензионера Кусатка.

Б. Радојичић

Хуманост на делу
Удружење добровољних давалаца крви Kусадак
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МЕЂУНАРОДНЕ ВЕСТИ

Заједница европских железничких и инфраструктурних компа-
нија (CER) покренула је кампању “Будућност је железница“, прика-
зујући железницу као паметније, чистије и повезаније превозно 
средство у ЕУ. Главни циљ кампање јесте подстицање већег броја 
путника и предузећа да железницу виде као будућност транспорта.

Циљ је да се до 2030. године удвостручи број путника у железни-
чком сектору и обезбеди да се најмање 30% терета превози же-
лезницом. Европскa комисије истиче предности железнице као 
једног од најодрживијих, најиновативнијих и најсигурнијих видо-
ва превоза. Кампања “Будућност је железница” темељи се на ини-
цијативи да чисте железнице могу помоћи у декарбонизацији 
европског транспортног сектора, истовремено омогућавајући одр-
живи економски опоравак и раст.

Дигиталном технологијом настоји да се повећа капацитет и 
пруже још сигурније, ефикасније и квалитетније услуге. 

Железница нуди Европи истинску будућност. Уз одговарајућу 
политичку подршку, брзи и ноћни возови могу постати права 
алтернатива јефтиним летовима.

Железница загађује 8 пута мање и емитује 9 пута мање угљен-
диоксида од осталих врста саобраћаја. На њега отпада само 2% 
потрошње енергије у саобраћају у ЕУ, док превози 18% терета и 
8% путника. Четири од пет возова већ раде на струју, а планира се 

поступно укидање преосталих дизел-возова до 2050. године.
Кампања "Будућност је железница" једна је од водећих иницијатива 

CER-а, а велику подршку имају од  партнера у Европској комисији, 
Европском парламенту и португалском председавању Саветом ЕУ. 
Заједнички документ за промоцију модалног преласка на чисти 
транспорт је до сада потписало шеснаест држава чланица.  

Извор: CER monitor
Д. Милошевић

CER покреће кампању „Будућност је железница“

Према најновијим подацима које је прикупила Заједница 
европских железничких и инфраструктурних компанија (CER) 

међу својим члановима потврђени су 
ранији извештаји о великим губицима 
у железничком сектору у Европи, 
настали као последица пандемије 
корона вируса.

Железнице у Европској унији (ЕУ27) 
изгубиле су укупно 26 милијарди евра 
прихода (путничке услуге и услуге 
шпедиције) током целе 2020. године у 
поређењу са 2019, при чему се губитак 
знатно више одразио на приходе у 
превозу путника.

Тако су превозници у теретном железничком саобраћају у  2020. 
години губили од 3% до 32%,  док су разлике међу превозницима 
у превозу путника биле огромне:  од 3% до 91%. Ситуација је 
посебно тешка када су у питању услуге у међународном превозу 
путника.

Извршни директор CER-а Алберто Мазола рекао је да је 
пандемија веома погодила железничку економску одрживост. 
„За опоравак сектора и будући раст неопходно је да доносиоци 
политичких одлука пружају и даље адекватан ниво подршке 
железничким оператерима како би се ублажили негативни 
утицаји „Kовида 19“. Једино тим путем се може омогућити 
железници да испуни своју улогу у саобраћају“, рекао је Мазола.

Извор: CER monitor
Д. Милошевић

Економски утицај „Ковид 19“ на железнице

Испоруком најсавременије технологије на 
350 км пруге која покрива 35 железничких 
станица и повезује Варшаву с Гдањском 
омогућен је саобраћај возова брзином од 
200 км/ч. Пројекат је био један од највећих 
и најсложенијих пројеката у историји пољ-
ских железница и резултирао је знатним 
побољшањем безбедности и удобности пу-
тника, као и капацитета линија који ће до-
принети краћем трајању путовања возом.

Одлука шефа Националне управе за без-
бедност у Пољској да одобри саобраћај во-
зова брзином до 200 км/ч под контролом 
ЕРТМС нивоа 2 прва је одлука ове врсте у 

историји пољских железница. 
„Alstom“, и „Thales“ били су одговорни 

за дизајн и примену ERTMS/ ETCS нивоа 
2 сигналног решења, а Nokia за пружање 
GSM-GSM-R система. У оквиру пројекта, 
конзорцијум је надоградио осам интегри-
саних контролних соба, испоручио системе 
за даљинско управљање и управљање сао-
браћајем,  интегрисани систем за информи-
сање путника и CCTV решења.

Kоридор Е65 Варшава – Гдањск, као и це-
локупна трансевропска транспортна мрежа 
извући ће економску и социјалну корист од 
овог пројекта.

Током  2020. године  на рути Варшава – 
Гдањск извршен је и тест воза који се тада 
кретао брзином од 200 км /ч.

Извор: RailwayPro
Д. Милошевић

Завршен пројекат сигнализације

Планирају се радови у оквиру пројеката 
за ширење западне руте између Беча и 

Линца са четири колосека. Према тре-
нутном мастер плану, биће уложено уку-

пно 338,1 милиона евра, искључујући 
локално транспортно чвориште Линц 
Францквиртел.

Од 2017. године западна рута од Беча 
до Линц Клаинминхена у потпуности је 
проширена на четири колосека, а део-
ница железничке пруге Линц Клаинмин-
хен – Линц Сигналбрук једина остаје дво-
колосечна. 

Путници ће убудуће имати веће кори-
сти нарочито у S-Bahn систему. Услуге 
на великим удаљеностима биће побољ-
шане и возови ће бити тачнији. Овом 
трасом саобраћа око 30% свих возова 

у Аустрији, што чини само око 10% же-
лезничке мреже. Да би се у будућности 
оптимизовали оперативни процеси, нео-
пходно је проширење са четири коло-
сека.

Овим радовима требало би да се 
изгради ново локално саобраћајно чво-
риште које ће омогућити пребацивање 
између возова на западној рути на јавни 
систем превоза Линца.

Трајање путовања између Беча и Линца 
биће скраћено на више од 20 минута.  

Извор: RailwayPro
Д. Милошевић

Овог септембра европске железнице оку-
пиће се у узбудљивој новој иницијативи 
коју је  покренула Европска комисија: „По-
везивање Европе Експрес возом“. Заједни-
ца европских железничких и инфраструк-
турних компанија (CER) и њени чланови 
организатори су овог пројекта у Европској 
години железнице.

Овај догађај  најавила је европска коме-
сарка за саобраћај Адина Валеан и објасни-
ла да ће путовање специјалног воза почети 
у септембру и да ће се он заустављати у 
већини европских престоница. Планирани 
су разни догађаји и друге активностима на 
локалном нивоу, узимајући у обзир и мере 
превенције због „Kовида 19“. 

Воз ће преносити важну поруку о пред-

ностима железнице као темеља паметнијег 
и одрживијег начина за путнике да се ефи-
касније, безбедније и неометано крећу 
по целом континенту. Ово је део општег 
циља Европске године железнице којим 
ће се промовисати употреба железнице 
међу грађанима и предузећима како би 
Европска унија остварила своје амбиције у 
погледу декарбонизације у оквиру Зеленог 
споразума. Циљ је да се путем одрживе и 
паметне мобилности удвостручи путнички 
саобраћај великих брзина до 2030. године, 
а до 2050. да се утростручи. То ће захтевати 
огромна улагања како у железничку инфра-
структуру, тако и у дигитализацију.

Овом пројекту биће на располагању во-
зна средства, приступ прузи и особље. То 

ће бити масовна организациона вежба која 
ће показати дух добре сарадње међу же-
лезничким компанијама. 

Воз ће стајати на скоро 40 станица, до-
гађаји ће окупити железнички сектор у це-
лини, као и локалне и регионалне власти и 
ширу јавност. 

Извор: CER monitor
Д. Милошевић

ОBB планира радове на деоници Беч – Линц

„Повезивање Европе Експрес возом“
МЕЂУНАРОДНЕ ВЕСТИ

Швајцарска савезна SBB железница наручила је додатне 
двоспратне “Штадлер“ возове. Вредност набавке износи 1,3 
милијарде франака (1,18 милијарди евра), а уговор обухвата 
испоруку 60 двоспратних возова „Inter Regio“.

Нови возови пружиће довољан капацитет за проширење 
регионалне понуде услуга компаније, а 41 возило замениће 
стари возни парк и омогућити да се и особе са посебним 
потребама неометано укрцавају у возове. Осталих 19 возова 
користиће се за смањење уских грла за регионалне услуге у 
региону Цириха и у швајцарском делу француског говорног 
подручја. Овим би се олакшало и ширење понуде услуга SBB-а 
и пружио већи комфор.

Возни парк SBB-а већ има 93 двоспратна воза „Inter Regio“. 
„Inter Regio“ двоспратни воз је вишеструки воз дужине 150 
метара и путницима нуди 466 места. Нископодни дизајн 
олакшава укрцавање без препрека за све путнике. Унутрашњост 
одговара стандардима међуградских услуга и нуди седишта 2:1 у 
1. класи. Возови су опремљени утичницама, нуде лако доступне 

бициклистичке просторе, мултифункционалне одељке са про-
стором за колица, мноштво тоалетних просторија и савремени 
информациони систем доступан у целом возу.

Набавком двоспратних возова „Inter Regio“, SBB јача своју 
постојећу флоту провереним типом возова.

Извор: RailwayPro
Д. Милошевић

Нови додатни возови за Швајцарску



38 39Maj  2021.Maj  2021. www.zeleznicesrbije.com www.zeleznicesrbije.com

шена три дана. Рубље из кола за спавање 
је третирано прво раствором карболне 
киселине, потом водом и сапуном, а, на 
крају, парено. Особље које је обављало 
дезинфекцију је носило горње одело које је 
било могуће дезинфиковати.

Возно особље које је долазило у додир са 
зараженом особом је било обучено како да 
се правилно очисти и дезинфикује одећу. 
Велика пажња придавана је прању руку.

Станични нужници су, једном дневно, 
прани раствором калијумовог сапуна, али 
само у местима где је забележена појава 
колере. Осим тога, кречним млеком  дезин-
фиковани су пруга и земљиште између 
колосека, за случај да је загађено садржа-
јем из нужника у возу.

У том раном периоду, српске железнице 
нису располагале дезинфекционим туне-
лом.

Железница и епидемија 
тифуса 1914. и 1915. године

Пратећа појава Великог рата  била је 
једна од најтежих и  највећих епидемија 
на овим просторима – епидемија тифуса. 
Та болест  била је позната од давнина, а 
прва епидемија је, код нас, забележена 
1836. године. Осим епидемије пегавца, 
забележене су и спорадичне појаве „црних 
богиња“ и колере.

Прво жариште епидемије тифуса било 
је Ваљево. Сматра се да се зараза раши-
рила од преко 3 000 заробљених Аустрија-
наца. Српска Влада  донела је одлуку да се 
заробљени непријатељски војници рас-
пореде по читавој земљи, како би били 
искоришћени као радна снага. То је допри-
нело ширењу заразе дуж читаве железни-
чке мреже.

Железница је већ тада препозната као 
вектор у епидемијама. У својим радовима 
„Успомене о епидемији пегавца из 1914/1915“ 
наш највећи инфектолог др Коста Тодоро-
вић описује путовање возом у то доба као 
велику опасност. Помиње војнике који одла-

зе на кућни опоравак и тако несвесно ра-
зносе болест по Србији. Слично, у свом раду 
„Епидемија пегавог тифуса у нашој војсци – 
њене жртве, искуство и поуке“, пише и војни 
лекар и историчар медицине Владимир 
Станојевић. Он помиње возове пуне војске 
и цивила, лошу хигијену појединаца, недо-

статак сапуна и тада расположивих дезин-
фикатора, као и невероватну навалу ва-
шљивости. Ситуација је, у зиму 1914/1915. 
године таква да је забележено 30.000 умр-
лих војника и 200. 000 умрлих цивила.

У фебруару 1915. године, по наређењу 
шефа војно-железничке инспекције, спро-
ведена је дезинфекција железничких стани-
ца. Све станице су снабдевене бурадима, 
негашеним кречом, метлама и прскалицама.

Стране медицинске мисије

Како је утврђено да је епидемиолошка 
ситуација у Србији таква да прети опасност 
да болест угрози читав простор Србије, 
Влада се обраћа савезницима за помоћ. Већ 
почетком марта 1915. године  у Србију стиже 
енглеска мисија са 25 лекара, коју предводи 
доктор Вилијам Хантер. Нешто касније до-
лази још сто француских лекара и једна 
америчка мисија.

Доктор Хантер је, већ првог дана, запазио 
опасност ширења заразе у возовима. У 
својој књизи „The Serbian Epidemics of Typhus 
and Relapsin Faver“, он описује српску же-
лезничку мрежу као заразну реку која 
преноси заразу уздуж и попреко по чита-
вој земљи. Стога он већ осмог марта 1915. 
године предлаже Влади низ мера са циљем 
да се заустави даље ширење болести. У те 
мере убраја се и чувених седам предлога 
које је сачинио члан мисије, епидемиолог, 
др Стонерс, од којих се први односи на 
сузбијање колере, други и трећи на чисту 
воду, а четврти на израду парног дезин-

фикатора какав је у Индији коришћен у 
време епидемије куге. Пети предлог је ко-
ришћење виноградарских прскалица и 
отварање дезинфекционих станица, шести 
подразумева едукацију становништва, а 
седми се односи на хлорисање воде.

Већ 12. марта 1915. године, Влада  на 

основу свих предложених мера доноси 
Одлуку о суспензији железничког саобра-
ћаја, која стоји у вези са Хантеровом стра-
тегијом раздвајања војног и цивилног дела 
санитарним кордоном.

И. Јовичић Ћурчић
Наставак у следећем броју
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Развој саобраћаја је, кроз историју, до-
принео развоју привреде и квалитета 
живота у читавом свету. Бржи и квалите-
тнији превоз робе, омогућавање комуника-
ције међу удаљеним заједницама, шире-
ње сазнања о великом свету, све то је 
допринело стварању света какав данас 
познајемо. Но, сви ти путници  имали су и 
оне невидљиве, нежељене сапутнике који 
су, све лакше и лакше, преваљивали велике 
раздаљине и налазили нова станишта. Реч 
је о изазивачима заразних болести. Данас је 
познато да је велика епидемија куге која је, 
у средњем веку, десетковала Европу, стигла 
са Истока преко бува које су се налазиле на 
пацовима који су обитавали на бродовима. 
Врло брзо је схваћено да је, за спречавање 
ширења заразе, нужно изоловати путнике 
из далеких крајева. Тако су настали кара-
нтини.

Борба против заразних болести 
у периоду пре Великог рата

Прве податке о борби са заразним 
болестима на нашим железницама налази-
мо у „Упутству за предохрану од колере на 
железници“ из 1910. године. Овим упутством, 
издатим због појаве колере у суседним 
земљама и спорадичним појавама ове опа-
ке болести у Србији, предвиђени су сви 
кораци које је возно и станично особље 
предузимало како би путник код којег би 
се појавили симптоми налик на колеру био 
изолован и предат локалним властима и 
лекарској служби. 

Централна управа је, у случају локалних 
епидемија колере у земљи, давала налог 
станичном особљу да обезбеди простор 
за изолацију суспектних путника, као и да 

обезбеди лекаре који би их прегледали. 
Возовођама је даван списак свих „станица 
за предају болесника“, док су кондуктери 
били у обавези да обавесте возовођу о 
сваком случају обољевања током путовања.

Упутство је предвиђало организацију 
простора за изолацију болесника на 
станицама где је тако нешто било могуће 
како заражени путник не би, до преноса 
у болницу, био у контакту с осталим 
путницима. Такве станице су се називале 
„станице за предају болесника“. У случају 
да станица није располагала погодним 
простором за изолацију, болесник је 
остављан у колима која су искључивана из 
композиције и остављана на споредном 
колосеку до доласка лекара. По преузимању 

зараженог путника, кола су упућивана на 
дезинфекцију.

Постојала је тачно утврђена процедура 
поступања са путником код којег се, током 
вожње, испоље симптоми болести. Такав 
путник је изолован, тачније, остављан је сам 
у купеу, а било му је омогућено да се удобно 
смести. Кондуктери су обавештавали во-
зовођу о појави болести, а овај је био у 
обавези да, на успутним станицама, теле-
графски обавести шефа станице за предају 
болесника о постојању таквог случаја.

Са своје стране, шеф станице је био у 
обавези да обезбеди лекара за прихват 

болесника, као и за преглед пртљага, за 
случај да је исти контаминиран. Осим тога, 
шеф станице је био у обавези да полицији да 
податке о болеснику. Подаци су садржали 
место и датум испољавања симптома, име, 
пол, старост и занимање, као и детаље о 
месту одакле је оболели допутовао и о 
месту на коме је, тренутно, смештен. При-
силно задржавање воза и преглед осталих 
путника није био дозвољен.

Хигијенске мере предузимане 
у раном периоду

У том раном периоду српских железница  
примењиване су, за то време, најсавре-
меније хигијенске мере како би се спречило 
даље ширење болести. Из „Упутства за 
предохрану од колере на железници“ са-
знајемо да су кола у којима би се нашао 
заражени путник одмах искључивала из 
саобраћаја и упућивала на дезинфекцију. 
Осим тога, велика пажња је, у време појаве 
колере у земљи или у суседним земљама, 
посвећивана дезинфекцији путничких кола, 
нарочито другог и трећег разреда која су 
долазила из заражених подручја.

За дезинфекцију коју је обављало наро-
чито обучено особље, коришћен је раствор 
карболне киселине, док су текстилни делови 
парени. Потом су кола проветравана и су-

Железница и невидљиви слепи путници

Железница у борби против 
заразних болести (први део)

Захвалница

За настанак овог фељтона „Пруга“ се 
захваљује Заводу за заштиту здравља 
радника „Железница Србије“ и  Музеју 
науке и технике на омогућавању кори-
шћења својих библиотечких фондова. 
Велики број података се чува и у 
библиотеци Железничког музеја.

Железничка станица у Нишу, 1884. година, фонд Железничког музеја
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Године када су Србијом харале 
заразне болести

Епидемија колере у Србији  забележена 
је током II балканског рата. Током I 
светског рата, 1915. године, Србијом 
харају пегави тифус, трбушни ти-
фус, као и „црне богиње“ (вариола 
вера). Зараза се шири услед мешања 
заробљеника, војске, локалног ста-
новништва и избеглица. Забележен 
је случај од 30. новембра 1914. године, 
када је, у близини нишке железничке 
станице, 150 рањеника смештено, док 
је других 150 остало у возу који је ту 
стајао сатима због закрчења.

ЛИТЕРАТУРА: „13о година железничког здравства у 

Србији 1886-2016“, Београд 2016, „Развој железничког 
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Србији 1915“, Нови Сад 2016, М. Грба „Британске 

санитетске мисије у Србији“ Београд, „Упутство 

за предохрану од колере на железници“, Београд 

1910, „Пропис за чишћење и дезинфекцију сточних 

и путничких вагона“, Суботица 1927, проф.др. М.Ф. 

Протић „Српски санитетски возови у прошлости“, 

Београд, П. Поповић „Опасан непријатељ поново 

на нашим пругама“, „Слободни железничар“ број 12 

од 1. децембра 1945, Београд; М. Стефановић „За 

бољу хигијенску службу на нашим железницама“, 
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Форенбахер „Важност заштитног цијепљења 

против трбушног тифуса“, „Транспорт“ број 29 од 

19. jула 1950; др Б. Новаковић „У белом рату против 

црних богиња – Успешно положен тежак испит“, 

„Железничке новине број 649 од 5. aприла 1972; А. 

Стојковић „На време код лекара“, „Пруга“ број 924 од 
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железнички путнички саобраћај“, „Пруга“ број 1097-
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Укрцавање у санитетски воз у станици Битољ, фонд Железничког музеја 
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На Берлинском конгресу 1978. године, 
Аустроугарска се обавезала да ће своју же-
лезничку мрежу повезати са новом срп-
ском железницом, те је приступила градњи 
пруге која је повезивала Будимпешту са 
мостом на Сави код Београда. Пруга је 
пројектована трасом Келебија – Суботица 
– Нови Сад – Земун – мост на Сави. Градња 
ове пруге представљала је испуњење 
старог аустроугарског гесла „Drang nach 
Osten“ – продор аустроугарске робе на 
Исток копненим путем. Дакле, ова пруга је 
имала велики значај за монархију. 

Већ петог децембра 1882. године, изгра-
ђена је деоница Келебија–Суботица, у ду-
жини од 3,3 km. У Нови Сад  пруга стиже 5. 
марта 1883. године и дуга је укупно 101 км. 
Железницу је изградио MAV.

Почетком ХХ века, по изградњи пруга 
Нови Сад – Оџаци – Сомбор и Нови Сад – 
Бечеј – Сента, Нови Сад постаје значајан 
железнички чвор. Бележи се 50 полазака 
и 50 долазака дневно. Изградња нове 
ложионице постаје нужност. На простору 
површине од 2,89 ha, 1911. године почиње 
изградња новог ложионичког комплекса. 
Већ 1912. године изграђена је хала за сме-
штај и ремонт локомотива. Грађевина је има-
ла основу у облику потковице и грађена је, 
највероватније, према типским пројектима 
за ту врсту грађевина на тлу Средње Евро-

пе. Потковичасти облик основе омогућа-
вао је брже извожење локомотива. Име 
неимара није нам познато, а надамо се да 
ће будућа истраживања разоткрити и ту 
тајну.

Комплекс је грађен у етапама, од 1911. 
до 1921. године и данас броји четрдесетак 
објеката. Осим полукружне хале, ту су 
стругара, ковачница, столарска радионица, 
водоторањ, управна зграда. Данашње вре-
ме ранжирна станица дочекала је са укупно 
26 колосека. Не постоје подаци када је која 
грађевина придодавана комплексу, али 
је познато да је Управна зграда изграђена 
1921. године и да је представљала последњи 
објекат који је, у међуратном периоду, из-
грађен у оквиру ложионице.

Познато је и да је стари водоторањ пору-
шен током савезничких бомбардовања 
1944. године, па је, на истом месту, 1945. 
године изграђен нови водоторањ који по-
стоји и данас.

Осим грађевина, на овом простору се 
могу наћи бројне машине и алати који су, 
кроз историју, коришћени за одржавање 
вучних и вучених возних средстава. Бројни 
стругови сведоче о развоју  технологије на 
овом простору.

Комплекс је, првобитно, био намењен 
одржавању средстава која припадају парној 
вучи. Овде су ремонтоване чувене „лилике“, 
локомотиве серије ЈЖ 61 које су прочетком 
1945. године превлачиле композиције на-
товарене прехрамбеним производима 
преко привременог понтонског моста. 
Касније, развојем железничког саобраћаја, 
овде се почиње да се  ремонтују дизелке и 
шинобуси.

И. Јовичић Ћурчић

Место где су ремонтоване „лилике“
Историја новосадске ложионице

Ложионица у Новом Саду једино је инду-
стријско наслеђе у Новом Саду и као такво, 
заштићено је културно добро. Својом 
изворном, амбијенталном архитектуром 
овај простор привлачи бројне уметнике, 
студенте, али и представнике филмске 
индустрије.

Током марта, Ложионицу је  посетило 
преко 100 студената четврте године основ-
них и мастер студија на Департману за архи-
тектуру и урбанизам, Факултета техничких 
наука, Универзитета у Новом Саду. Студенти 
су током посете снимали постојеће стање 
комплекса како би, током летњег семестра 
2020/21. школске године, припремили пред-
логе за обнову овог вредног културног до-
бра. Пројекти ревитализације Ложионице 

морају, такође, бити усклађени и са идејама и 
иницијативама Европске године железнице.  
Најбоља идејна решења обнове овог желе-
зничког комплекса биће презентована у 
оквиру изложбе, која је планирана као део 
програма Европске престонице културе 
НС2022, на самој локацији.

Према историјским подацима, Ложиони-
ца се налази на данашњој локацији од 1912. 
године.

Подсећања ради, две деценије након 
доласка железнице у Нови Сад, простор 
прве железничке станице на Лиману није 
више могао опслужити теретни и путнички 
саобраћај, па је донета одлука, да се теретна 
станица и ложионица дислоцирају. Од де-
поа, који су Нови Сад и тадашњи велики 

власник земљишта Ђорђе Дунђерски, 
направили 1912. године, формиран је један 
велики комплекс. Ова целина је имала 
теретну станицу са двадесетак колосека, 
и у њему се обављао сервис и одржава-
ње парних локомотива, а служио је и за 
пријем велике количине робе. Оваква орга-
низација трајала је до 1964. године, када је 
направљена нова траса пруге кроз Нови 
Сад. Путничка станица је тада премештена 
на локацију у северном делу града, а те-
ретна је функционисала до 1985. године. 

Ложионица је наставила са радом, серви-
сирањем теретних и путничких вагона, као 
и електричних и дизел локомотива, све до 
данашњих дана.

Љ.Богдановић

Новосадска ложионица на прагу обнове
Ревитализација вредног железничког комплекса

MОЗАИК

У некадашњој Југославији парне локомотиве су у редовном саобраћају биле све до 1989. године, када је одлуком надлежних 
органа и званично била укинута парна вуча на целој територији Југословенских железница. И поред те одлуке, парне локомотиве су 

још неко време саобраћале као маневарке у станицама где 
су недостајале дизел локомотиве. Дуги низ година радиле 
су и на индустријским колосецима неколико фабрика и 
рудника. Новосадска ложионица била је једна од већих 
у бившој Југославији и могла је да обезбеди намирење и 
организује сервисе за неколико серија парних локомотива. 
Најчешће су то биле серије ЈЖ: 01, 16, 17, 20, 22, 33, 38, 51, 61 
и 62. 

Парне локомотиве су од почетка шездесетих година 
вукле путничке и теретне возове паралелно са дизел 
локомотивама, с тим што су мање парњаче имале предност 
у вучи на пругама са мањим осовинским притиском. На 
фотографији коју је снимио немачки љубитељ железнице 
Херберт Штемлер (9. августа 1970) приказане су парне 
локомотиве серија ЈЖ 51-057 и ЈЖ 17-045 у Новосадској 
ложионици за време намирења и дневног прегледа.

         Ј. Вебер

Соларна фарма за возове
ЗАНИМЉИВОСТИ

Железничка линија у Хемпширу постаће 
прва на свету коју напаја соларна фарма.

Прва соларна фарма на свету директно 
ће напајати железничку пругу на колосеку 
код Олдершотау Великој Британији, где ће 
се кретати возови на соларни погон.

Соларни панели се већ користе за погон 
железничких станица, укључујући и поје-
дине станице у централном Лондону. Овим 
пројектом први пут ће се соларни панели 
директно укључити на  систем „вуче“ желе-
знице преко соларне фарме.

За електрификацију железничких линија 
планира се потрошња преко милијарду фу-
нти како би избегло покретање возова на 
дизел. Ово би могло да помогне у смањењу 
загађења ваздуха, емисије отровних гасова 
и ефекта стаклене баште.

Истраживачки тим пројекта процењује 
да би соларна енергија могла да напаја 
20% мреже у Ливерпулу, као и 15% путни-
чких линија у Кенту, Сасексу и Весексу. 
Према процени истраживача, такође има 
простора за соларне трамваје у Единбур-

гу, Глазгову, Нотингему, Лондону и Манче-
стеру. Овакав  модел могао би да се  кори-
сти широм света, посебно у сунчаним 
земљама Јужне Америке и Индије.

Индија већ има 250 возова који се напаја-
ју соларним плочама причвршћеним дире-
ктно на кров воза, али планира да развије 
сопствене соларне фарме поред пруге. До 
2025. године индијске железнице очекују 
да подмире трећину своје потребе за еле-
ктричном енергијом из обновљивих извора 
енергије изградњом соларних фарми.

На овај начин железнички сектор смањује 
своје трошкове, али истовремено утиче на 
сузбијање климатске кризе смањивањем 
емисије штетних гасова и коришћењем 
енергије из обновљивих извора.

Railway Technology 
Д. Милошевић

Парне локомотиве у Новосадској ложионици
Из наше фотоархиве
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Фудбалски клуб „Железничар“ Кусадак 
ускоро ће прославити један век постојања. 
Три такмичарске селекције са преко шезде-
сет регистрованих играча егзистирају само 
захваљујући великој љубави мештана овог 

живописног села и сналажљиве управе 
клуба на челу са Миланом Гајићем. Он и 
његов сарадник Мирослав Мишковић годи-
нама уназад истрајавају у готово немогућој 
мисији – изналазе финансијска средства за 

функционисање овог спортског колектива. 
У очувању кусадачког фудбалског бренда 
укључили су се пре неког времена и запо-
слени на привременом раду у Шведској. 
Сениорска селекција, чији је тренер Не-
бојша Драгић, наступа у Подунавској 
окружној лиги и тренутно се налази на че-
твртом месту што је, сматра он, сасвим со-
лидна позиција. Омладинци са тренером 
Стефаном Петровићем заузимају, такође, 
четврто место. Овим пласманом само су 
потврдили да њихове старије колеге имају 
достојне наследнике. Треба напоменути да 

се у клубу доста води рачуна и о најмлађој 
категорији фудбалера – петлићима. Потврда 
за овакву тврдњу свакако јесте и њихов 
овогодишњи наступ у СОС „Лиги шампиона“ 
у Младеновцу.

Б. Радојичић

СПОРТ

За Тибора Бичкеиа (1961), једног од осни-
вача СТК „Железничар“ у Суботици, можда би 
најпрецизније било рећи само: СПОРТИСТА! 
Некадашњи шампион Војводине у рвању, 
кадетски и јуниорски репрезентативац, 
стони тенис је почео схватати озбиљно тек 
када је његова КМ деоница освојила прво 

место на интерном такмичењу поводом Да-
на железничара.

- Тај успех ме је толико инспирисао да сам 
после неколико недеља наговорио неко-
лико колега да „брзински“ оформимо екипу 
и одмах започнемо такмичење у Општинској 
лиги у Суботици. Без обзира на тада „осво-
јено“ последње место, стони тенис нам је као 

цунами „ушао у крв“. Упоредо са редовним 
календаром такмичења у општинској лиги, 
на радничко-спортским играма освајали смо 
медаљу за медаљом. Тадашњи шефови дали 
су нам велику подршку, па смо у најкраћем 
року успели да озваничимо постојање Сто-
нотениског клуба „Железничар“. Уз помоћ 
спонзора врло брзо смо појачали играчки 
кадар и резултати су почели да се нижу. Три 
пута заредом били смо прваци Општинске 
лиге Суботица, освојивши тако и прелазни 
пехар – објашњава Тибор.

Стонотенисерски клуб „Железничар“ је 
дуги низ година био окренут раду са децом 
железничара. Више од једне деценије одр-
жавани су редовни тренинзи за најмлађе. 
Клуб је трајао петнаест година, али се због 
мањка спонзора на крају морао угасити. 
Остали су, каже наш саговорник, „и без сале 
и без људи“ јер је много њих након оснивања 
клуба напустило железницу. Бичкеи је у 
то време био председник, тренер и играч. 
Ипак, овакав епилог није могао да спречи.    

- На једном турниру у Сомбору наметнуо 
сам се тадашњем селектору који ме је без 
пуно размишљања уврстио међу четири 
мушка такмичара у репрезентацију желе-
знице (ЗЈЖ). Учествовали смо далеке 1988. 
године на USIC-u у Норвешкој. То је за мене 
била велика част, сећа се Тибор. 

Љубав према стоном тенису држи га и 
данас. Често му се, каже, дешава да у повра-

тку са неког турнира већ почне да разми-
шља о следећем. Ако га здравље буде до-
бро служило, тако ће бити све док је жив 

– обећао је на крају разговора железничар, 
Тибор Бичкеи, који ради на железници од 
1982. године.

Б. Радојичић

Светски, а наш
Тибор Бичкеи, шеф Деонице ОЈ КМ "Суботица" 

Судијска каријера

На судијски статус сам нарочито 
поносан будући да је од четрдесет и 
двоје кандидата за стонотениског су-
дију само нас четворо, тада, положило 
испит. То ме је додатно мотивисало да 
се озбиљно ангажујем и касније потпуно 
посветим овом спорту – казао је Бичкеи. 
Резултати нису изостали, па је 1995. 
године, најпре, положио за републичког 
судију, а 1996. и за националног! Крајем 
2008. године постао је међународни су-
дија и члан Федерације стоног тениса 
„ИТТФ“. Од тада до данас Тибор је судио, 
како на домаћим, тако и на великим 
светским турнирима у јуниорској и сени-
орској конкуренцији.

Спортске смотре широм света
Најдраже ми је учешће на светском 

првенству у Будимпешти за сениоре, 
односно, на европском првенству за 
играче с инвалидитетом у Лашком (Сло-
венија). Ту је и Универзијада у Београду, а 
потом и Олимпијада за младе. Такође, 
био сам делегиран да судим полуфинале 
у Лиги шампиона у женској конкуренцији. 
Следеће велико такмичење планирано 
је у Новом Саду, који је домаћин Евро 
купа топ – 16, у екипном такмичењу за 
жене, вели Бичкеи. Годишње учествује 
на четири до пет великих светских 
турнира, што му, признаје,  одузима  
прилично  времена. 

Tрадиција која траје
Фудбалски клуб „Железничар“ Кусадак

Посебну захвалност дугујемо  листу 
„Пруга“ на медијској пажњи, казао је 
Николић и напоменуо да ово место 
има завидну железничку и фудбалску 
традицију.

Mилош Николић са екипом пионира

Тибор Бичкеи
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