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Блиставија и лепша времена за
српску железницу
Проглашење 2021. Европском годином
железнице, дефинитивно, долази у право
време за Србију. Након вишедеценијског
таворења и стагнације, наша техничко-технолошка машинерија на 3.730
километара колосека, коначно, има потенцијал да одигра стратешку улогу
у развоју земље. Актуелном модернизацијом железничке мреже, Србија
ће, сасвим сигурно, поспешити домаћи
привредни развој и знатно унапредити пословно окружење у региону. Ова
трансформација од пресудног је значаја за подстицање даљих улагања у нашу
земљу и усклађена је са опредељеношћу
Србије да поштује стандарде европског
„зеленог договора“. Нема апсолутно
никакве сумње да ће српске железнице
ускоро постати примарни вид путничког и теретног транспорта, што је,
у неку руку, очекивано имајући у виду да
држава од 2014. године континуирано и
озбиљно улаже у железницу. Као истрајни хроничар збивања на колосеку, наша редакција ревносно је сведочила
актуелној модернизацији, покаткад ненаметљиво сугеришући у ком правцу би
требало стварати лепшу и блиставију железницу. Будући да се према пројекцијама МГСИ, већ на јесен следеће
године очекује повећање броја путника
од чак 300 посто, железничкој ревији
(у модерно дизајнираном формату)
тек предстоје озбиљни изазови. Сва
је прилика да ће у времену које долази
значај „Пруге“ бити неупоредиво већи
него што је то био у протеклих пола
века. Бити истовремено савременик и
хроничар догађаја у ери огромних улагања у инфраструктуру и возна средства
велика је привилегија за људе са мисијом
да обавештавају јавност о савременим
токовима на српским пругама. Враћање
поверења у возове и промовисање новог
имиџа наших железничких компанија
биће уређивачки темељи „Пруге“ у будућности. Наклоност и поверење читалаца љубоморно ћемо чувати по истој
„рецептури“ као што смо то чинили
до сада. Објективним информисањем и
принципијелним ставом према свему и
свакоме.
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БРЗА ПРУГА

БРЗА ПРУГА
Огромна промена. Пруга ће бити комплетно
завршена до краја године, а онда ће почети
тестирање возова на највеће брзине, најпре
у Батајници. Тестираћемо секцију по секцију.
Тестирање ове деонице биће у јануару, а
затим почиње комерцијална употреба пруге", навео је председник Вучић.
“Имаћемо врхунске возове, даблдекере.
Први воз треба да стигне до краја октобра
и биће међу најмодернијима у Европи“,
најавио је он и додао да ће нова пруга и
возови допринети новој Зеленој агенди
Србије.

Председник Србије Александар Вучић присуствовао спајању железничког колосека на деоници
Стара Пазова – Нови Сад

Пруга Београд – Нови Сад
је друго лице Србије

Олег Белозјоров,
генерални директор Руских железница

Он је указао на то да је Србија од
краља Милана, од 1878. године, када се
непосредно кренуло у изградњу пруге,
много изгубила и да је дошло време да

• Изградња тунела и вијадукта Чортановци, на траси
пруге за велике брзине до 200 км/сат између Београда
и Новог Сада, који пролазе кроз планину Фрушка гора
и налазе се у пловном делу Дунава, највећи је инфраструктурни и инвестициони железнички пројекат у
овом делу Европе.
У присуству председника Републике
Србије Александра Вучића 24. августа
спојен је железнички колосек на деоници
Стара Пазова–Нови Сад, на вијадукту у
пловном делу Дунава, чиме је свечано
обележен завршетак грађевинских радова на овој деоници.

ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић, генерални
директор и председник Управе Руских
железница Олег Белозјоров, амбасадор
Руске Федерације у Србији Александар
Боцан-Харченко, в.д. генералног директора „Инфраструктура железнице

Боље него у Швајцарској
Председник Вучић је нагласио да ће пруга комплетно бити завршена до краја године
и најавио да ће за саобраћај бити набављена три нова воза швајцарске компаније
„Штадлер“.
„Први воз стиже већ у октобру и тренутно је најмодернији у Европи. Све станице ће
бити лепе и чисте. Ми се стидимо себе и својих успеха. Људи се смеју када чују да је ово
што смо изградили боље него у Швајцарској, али то тако јесте. Возио сам се до Светског
економског форума у Давосу возом и зато кажем да ћемо имати најбољу пругу и возове.
Ово је друго лице Србије, друга земља. Људи су заборавили шта су возови. Док се буду
возили, моћи ће да уживају у погледу на Дунав“, рекао је Вучић.
Постављању последњег шинског поља
на вијадукту брзе пруге у Чортановцима
присуствовали су председник Покрајинске Владе Игор Мировић, министар гра-
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Србије“ Небојша Шурлан, као и други
представници железнице Србије и Русије,
који су са председником Вучићем возом
дошли до места спајања брзе пруге.

Задовољство је возити овом
пругом

Изграђени велелепни објекти
Председник Вучић је истакао да се
приводи крају велики посао на најлепшем
делу пруге од Београда до границе са
Мађарском, а да ће за шест месеци грађани
моћи да се возе новом брзом пругом од
Београда до Новог Сада најсавременијим
возовима. Он је, након спајања колосека на
тој деоници, рекао да не само да је лепа
природа и величанствен поглед на Дунав,
већ су величанствени и сви изграђени
објекти – галерија, вијадукт и тунел.
"То је нешто што немамо и нисмо ни
сањали да ћемо да имамо у Србији. Обично
се трудимо да пронађемо и кажемо нешто
лоше јер је лакше критиковати него
говорити лепе ствари. Поносан сам што
сам овде и што могу да кажем само велико
хвала РЖД-у, нашим руским пријатељима,
руским и српским градитељима. Све што
су урадили је фантастично, све станице
су нове, чисте, нема урушених као некада.
www.zeleznicesrbije.com

Током вожње возом од старе железничке станице Чортановци до новог
вијадукта на брзој прузи, машиновођа
Слободан Сачић, који је управљао композицијом, рекао је председнику Вучићу
да никада није возио по оваквој прузи
и да једва чека да она буде пуштена у
саобраћај.
„Машиновођа сам тридесет година
и могу да Вам кажем да је задовољство
возити по оваквом колосеку“, рекао је
Сачић, на шта му је председник Вучић
одговорио да му је драго када чује такве
речи.
се направе ствари које ће нас спојити са
Европом, модерним светом.
Наставак сарадње са
Руским железницама
Вучић је истакао да су са компанијом
РЖД почели преговори око изградње
Јединственог диспечерског центра у Макишу.
„Јединствени диспечерски центар имаће
посебне регионалне диспечерске центре
у Београду, Нишу, Новом Саду и Пожеги,
www.zeleznicesrbije.com

што ће увезати цео систем и гарантовати
стопроцентну сигурност за све возове“,
нагласио је председник Вучић и додао
да ће центар омогућити да се у сваком
тренутку види позиција сваке локомотиве
и путника.
Амбасадор Руске Федерације у Србији
Александар Боцан-Харченко истакао је да
се пројекат изградње брзе пруге уклапа
у привредни и економски развој Србије и изразио задовољство што Србија
има данас моћ за реализацију таквих
пројеката.
Генерални директор и председник Управе “РЖД Интернешнл” која изводи радове
на прузи Олег Белозјоров истакао је да је
ова пруга, по техничкој сложености, најзахтевнији пројекат на Балкану. Он је
нагласио да је “РЖД Интернешнл”, више
од пола године пре планираних рокова
завршио грађевинске радове на изградњи
најдужег вијадукта у Србији и тунела
Чортановци.
Белозјоров је додао да се заједнички
рад Руских железница са Србијом не

завршава јер следи изградња Јединственог диспечерског центра за управ-

Александар Боцан-Харченко,
амбасадор Руске Федерације

љање железничким саобраћајем, као и
реконструкција пруге Ваљево– Врбница.
Љ. Богдановић
Н. Аврамовић

Највећи инфраструктурни и инвестициони пројекат у региону
Модернизација и изградња двоколосечне отворене пруге Стара Пазова – Нови Сад,
укључујући и изградњу тунела и вијадукта „Чортановци“, део су пројекта изградње пруге
за велике брзине између Београда и Будимпеште. Радове изводи руска компанија РЖД
Интернешнл.
Изградња тунела и вијадукта „Чортановци“ почела је 11. августа 2017. године, а радови
на реконструкцији и модернизацији отворене пруге Стара Пазова – Нови Сад 16. марта
2018. године.
Вредност уговорених радова на изградњи отворене пруге Стара Пазова – Нови Сад
износи 247,9 милиона долара, а укључујући и изградњу тунела и вијадукта „Чортановци“
укупно 585,5 милиона долара. Пројекат се финансира из кредита Руске Федерације за
модернизацију српских железница.
Грађевински радови на изградњи тунела и вијадукта у Чортановцима, на траси пруге
за велике брзине до 200 км/сат између Београда и Новог Сада, завршени су 22. априла
2021. године, шест месеци пре планираних рокова. Изградња тунела „Чортановци“
обухвата две тунелске цеви, сваку са по једним колосеком, укупне дужине 2,2 километра.
Трећег априла 2020. године пробијена је десна тунелска цев дужине 1.086,5 метара. Лева
тунелска цев, која је дуга 1.156 метара, пробијена је 5. јуна 2020. године.
Вијадукт лоциран непосредно уз десну обалу реке Дунав дуг је око три километра
и носиће га 59 стубова, од којих је висина појединих стубова 26 метара, што се може
упоредити са висином осмоспратнице.
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ЖЕЛЕЗНИЧКО НОВИНАРСТВО

Заједно до бољег материјалног положаја запослених

Министар Момировић посетио "Железнице Србије" ад

Радна група „Железница
2025“ наставила са радом

Свеобухватном модернизацијом до
новог имиџа железнице

Састанак радне групе „Железница
2025“, одржан је у Палати „Србија“ 18.
августа 2021. године, а тема је била материјални положај запослених у железничком сектору. Састанак је водио министар грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Томислав Момировић, а
присуствовали су представници ресорног
министарства, као и Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
Железничке компаније су представљали
чланови пословодства, а синдикате делегирани чланови.

Министар је известио представнике
синдиката да су, у складу са договором
постигнутим на претходном састанку,
представници пословодства и министарства израдили нацрт методологије израде
коефицијената у циљу усклађивања са
минималном вредношћу радног часа у
Републици Србији и предали га на даљу
анализу Министарству финансија. Након
тога одржан је састанак са председницом
Владе Србије и Министарством финансија
на коме је размотрен достављени нацрт
и оцењен као добар пример за решавање
питања основних зарада за редован
рад које су испод минималце цене рада.
Међутим, председница Владе затражила
је од Министарства финансија додатну
анализу где све у јавном сектору постоји
исти проблем који би се могао решити
на сличан начин, пре доношења коначне
одлуке о зарадама у железници.
Представници репрезентативних синдиката су изразили незадовољство како
због пробијања раније договорених рокова, тако и због недостављања нацрта
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методологије синдикатима на увид.
Министар Момировић је најавио да ће
Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре прерасподелом унутар
свог буџета запосленима у железничком
сектору обезбедити једнократно давање
у укупном износу од педесет милиона динара. Циљ овог давања је да се у периоду
до доношења коначне одлуке о изменама
Колективног уговора покаже брига према
радницима железнице. Затражио је да
управо синдикати дају предлог по ком
кључу ће средства бити расподељена

запосленима, пре свега водећи рачуна о
најниже плаћеним радницима. Министар
је нагласио да се у железницу улажу
огромна средства, да су реконструисане
пруге, обновљени и изграђени објекти
и набављена нова возна средства и да
се очекује утростручење обима посла.

Улагања и у железничко
школство

„Инфраструктурни пројекти на железници су дошли у фазу када нема
повратка назад. Србија последњих година
интензивно развија железничку мрежу
којом ће знатно унапредити привредне
токове земље и потпуно променити имиџ
железнице. Пруга Београд – Нови Сад ће,

Генерални директор „Железница Србије“ ад Горан Аџић упознао је министра
Момировића са актуелним проблемима
у пословању ове компаније у систему
српских железница, и захвалио министру на
досадашњој подршци у решавању насталих
проблема.

У договору са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
биће издвојена знатна финансијска
средства за повећање квалитета
наставе и увођења дуалног образовања
у Железничкој техничкој школи, како
би млади железничари што спремнији
ступали на радна места. Планирана је
набавка специјалних учила, као и обнова
интерната, како би се ова школа, а
самим тим и железничка занимања,
учинили што атрактивнијим млађим
генерацијама.
Управо из тог разлога, он сматра да је
нужно побољшати материјални положај
запослених и на тај начин их стимулисати,
а улагањем у инфраструктуру железнице
повећати њену атрактивност и привући
нову радну снагу.
Циљ радне групе „Железница 2025“ јесте
да се и кроз побољшање материјалног
статуса железничара унапреди пословање
железничког сектора у Србији, те да нема
простора за сумњу да се озбиљно ради
на решавању тог проблема, резиме је
излагања министра Момировића.
А. Стојковић
И. Јовичић Ћурчић
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према мом мишљењу, донети револуцију
у путничком железничком саобраћају на
коју треба да се наслонимо, јер су то два
највећа града у нашој земљи која генеришу
70 посто економије Републике Србије, а
када их спојите најбољим возовима, све ће
ићи лакше и омогућити трансфер људи и
капитала на један до сада невиђен начин у
новијој српској историји. Осим тога, у плану
је постепена реконструкција и других пруга
по Србији како би грађани имали квалитетну
и поуздану железничку везу са већим
регионалним центрима“, рекао је, између
осталог, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав
Момировић приликом посете компанији
„Железнице Србије“ ад.
Министар је са својим сарадницима и
генералним директором Гораном Аџићем,
као домаћином, започео посету друштву
„Железнице Србије“ ад обиласком Медија
центра „Железнице Србије“ ад, где се у
неформалном разговору са новинарима
редакције листа „Пруга“ упознао са
историјатом и богатом традицијом јединог информативног гласила српских железница.
www.zeleznicesrbije.com

„Пред нама је важан задатак који се односи
на реструктурирање зависних предузећа
„Железнички интегрални транспорт“ и
Завода за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“, рекао је Аџић и нагласио да су тим предузећима неопходне
озбиљне реформе како би опстали на
тржишту.

Извршна директорка „Железница
Србије“ ад Светлана Јелић-Бурић информисала је Момировића о планираним активностима поводом манифестације „Дани
европске баштине“ у оквиру којих ће се
„Железнице Србије“ ад представити са две
тематске изложбе – „55 година листа „Пруга“
и „Железничко школство кроз време“.
„Овом посетом указали сте нам велику
част и исписали нову страницу историје
железничког новинарства. Ви сте први
министар који је посетио нашу редакцију за
ових 55 година колико лист „Пруга“ постоји“,
истакла је Биљана Гордић, директорка
Медија центра „Железнице Србије“ ад
и додала да ће подршка ресорног министарства пружити велики подстицај у
напорима да се нов, модеран дизајн и
концепт овог компанијског листа одржи.
Н. Аврамовић
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Томислав Момировић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

сарадницима често поновим да је важно да сада сви дамо свој
максимум да искористимо одличан историјски моменат када
је Србија економски јака и када постоје средства да се ураде
велике ствари.

Великим улагањима у
инфраструктурне железничке пројекте
и набавку модерних возова до новог
имиџа српских железница
Велики инвестициони пројекти, модернизација возних средстава, побољшање
материјалног статуса железничара и реорганизација система образовања неке
су од многобројних активности Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, а под будним оком јавности – и то с разлогом. Железница
је на овим просторима од давнина имала јак утицај на привреду и друштво
у целини, а до пре само неколико година била је на "рубу егзистенције". Како
тече реализација наведених активности и какви су планови за наредни период
питали смо министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислава
Момировића.
Пруга: Приближава се годину дана од када сте на челу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Како оцењујете реализацију активности које су у надлежности Министарства у протеклом периоду?
Грађевинарство је од почетка године један од главних мотора
привредног раста Србије. Данас се у Србији гради највише у њеној
савременој историји, на преко 80.000 активних градилишта. Србија
је највеће градилиште у овом делу Европе, где се пројектује и гради
око 1.200 километара ауто-путева и брзих саобраћајница. Данас је
Србија економски снажнија земља у којој се гради најмодернија
путна и железничка инфраструктура, као део инвестиционог
циклуса вредног више милијарди евра. Посебно фокус стављамо
на унапређења у железници где смо започели велике пројекте,
попут реконструкције и изградње мађарско-српске железничке
пруге Београд Центар – Суботица – Државна граница са Мађарском, затим реконструкцију пруге Београд – Ниш као и деоницу
од Ниша до Димитровграда. Свесни да железница нису само
инфраструктура и путна средства, улажемо изузетне напоре,
заједно са Министарством финансија и Кабинетом премијерке, у
правцу побољшања материјалног статуса запослених у железници,
као и у свеопшту реорганизацију и модернизацију комплетног
система железничког образовања.
Пруга: У Србији је у току највећи и најзначајнији пројекат
свеобухватне модернизације железничке инфраструктуре,
укључујући и изградњу прве пруге за велике брзине, након што
је овај саобраћајни систем у нашој земљи до пре осам година
био готово замро. Како оцењујете реализацију и значај
пројеката модернизације српских железница, будући да је
железница од самих почетака на овим просторима имала
снажан утицај на привреду и друштво у целини?
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Прве озбиљније студије о изводљивости брзих пруга у
Србији завршене су раних деведесетих година. Међутим, због
тешких околности у којима се држава нашла, тај пројекат није
угледао светлост дана. Одговорном економском политиком
државе на челу са председником Александром Вучићем, током
протеклих неколико година створени су услови и коначно
су започети радови на изградњи најмодерније железничке
инфраструктуре у овом делу Европе.
Разлог због кога су опредељена огромна средства за
изградњу брзих пруга јесте управо изузетно важна улога коју
железнички сектор има у транспорту робе у домаћој и међународној трговини, као и превозу путника на међуградским
релацијама. Циљ нам је да историјски највећа средства која
издвајамо за модернизацију доведу до неупоредиво веће
ефикасности, како српских железница, тако и привреде у
целини. На овај начин ћемо омогућити уједно и да се железнице
коначно врате на стазе старе славе и поврате своју репутацију
коју су имале када су некада биле други највећи систем у земљи
иза војске.
Пруга: Поред реализације започетих активности захваљујући великим улагањима у модернизацију железничког
сектора које су омогућили Влада Републике Србије и ресорно
министарство, шта по Вашем мишљењу треба да ураде
железничари да би повратили поверење путника?
Волео бих да сви запослени у железници схвате да
је железнички сектор услужна делатност. Сав наш труд и
издвојена средства да подигнемо квалитет инфраструктуре
и возних средстава биће узалудна уколико не изградимо
домаћински однос запослених према клијентима, било да су
они из индустрије или грађани Србије (путници). Свако треба
www.zeleznicesrbije.com

да препозна која је његова улога у овом ланцу и да уложи
додатне напоре да подржи то што држава сада улаже велика
средства. Држава и запослени морају радити заједно ка циљу
да вратимо железницу на место које јој припада. Свако од нас
када дође на своје радно место треба да започне радни дан
мислећи о томе шта може да уради за железницу, а не само шта
железница може да уради за нас.

Пруга: Шта бисте, за крај нашег разговора, поручили
железничарима на њихов празник 15. септембар – Дан железничара?
Најпре бих подвукао да за железницу у Србији долазе
нова, лепша и блиставија времена. Морамо сви да будемо
свесни да нешто што је урушавано деценијама не може да
се поправи преко ноћи, али да данас заиста постоји нада да
ћемо направити добру ствар и њу темељимо на чињеницама
да је железница апсолутни приоритет државе на челу са
председником Вучићем. Сви морамо да засучемо рукаве, да
уложимо додатни напор и да уз подршку државе померимо
ствари унапред. Свим радницима у железници – онима који
почињу своје каријере, а посебно онима који завршавају свој
радни век, желим да се захвалим за то што су и у овако тешким
околностима уложили труд и нису изгубили веру да српске
железнице могу да постану број један у овом делу Европе.
Хвала вам на томе и нека вам је са срећом ваш дан!
Б. Гордић

Пруга: Колики је изазов за Вас лично било упознавање
са железничком системом и како сагледавате затечену
ситуацију на железници у односу на слику о железници коју
сте имали пре ступања на дужност?
Био сам свестан и пре доласка на дужност министра да
је железница сложен и изузетно важан систем за друштвени
и економски развој земље. Како је реч о систему који је
деценијама био занемариван, данас је наша одговорност још
већа да коначно станемо на крај са таквим односом и да ствари
померимо са мртве тачке. Сада, када сам део овог система,
фасциниран сам колика је лојалност радника према железници,
чак и током најтежег периода кроз који је железница у Србији
прошла. Такође, уочио сам да у железници постоје изузетно
пожртвовани и талентовани људи. Такав људски капитал и
лојалност су чињенице које ме уверавају да смо на правом путу
и да ћемо заједничким снагама успети да потпуно препородимо
нашу железницу.
Пруга: Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре јесте можда највеће министарство
по обиму делатности и од министра захтева потпуну
посвећеност, ангажман и много времена. Како у таквим
условима и на који начин успевате да ускладите и своје личне
и породичне обавезе?
Особа сам која последњи атом своје снаге даје да завршимо
започете пројекте, да нашој деци оставимо успешнију и
модернију Србију са новим путевима и пругама. Нисам
човек који калкулише и увек се трудим да дам максимум. То
аутоматски значи да мало времена проводите са породицом,
женом и децом, да закасните на породична окупљања,
рођендане и славе. Међутим, и поред свега тога моја породица
је моја највећа подршка кроз живот и извор моје снаге. Све
моје одлуке су подржали, па тако и одлуку да преузмем један
овако захтеван задатак и станем на чело министарства које
је по обиму делатности можда и највеће. Ово је улога која не
прашта компромисе и која тражи потпуну посвећеност. Мојим
www.zeleznicesrbije.com
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Изложба о првим данима пруге Београд–Ниш у Клубу народних посланика

„Connecting Europe Express“

Модернизација српске железнице за
повезивање са земљама региона и ЕУ
Председница Владе Републике Србије
Ана Брнабић, у пратњи министра грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, Томислава Момировића и заменице

главног директора за Сектор мобилност
и саобраћај у Европској комисији, Маје
Бакран Марчић обишла је, 13. септембра,
на железничкој станици Београд центар–
Прокоп, воз „Connecting Europe Express“.
Путничка композиција је, иначе, покренута
у оквиру обележавања Европске године
железнице 2021. године и њеним доласком
је, фактички, отпочео Железнички самит у
Београду. Високе званичнике су, у станици
Прокоп, дочекали вршиоци дужности
генералних директора „Железнице Србије“ ад, „Инфраструктуре железнице Србије“, „Србија Карга“ и Србија Воза“ са сарадницима, као и представници медија.
- Циљ Србије је да комплетно модернизује
железнички саобраћај како би се пругама
повезала са свим земљама у региону и
ЕУ, изјавила је председница Владе Србије
Ана Брнабић и нагласила да планирани
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железнички пројекти премашују вредност
од шест милијарди евра.
Брза пруга од Београда до Новог Сада,
вредна више од две милијарде евра,

најважнији је железнички пројекат у земљи,
саопштила је између осталог премијерка

Брнабић и најавила да ће у железнички
Коридор 10, такође, бити инвестирано
приближно две милијарде евра. Све ово
биће реализовано уз подршку ЕУ, ЕИБ и ЕБРД
и других европских партнера (без дела од
Ниша до границе са Северном Македонијом).
У реконструкцију и модернизацију пруга,
односно, набавку возова, Србија је до
сада уложила више од 600 милиона евра.
Према речима Ане Брнабић, намера Владе Србије јесте да управо железнице
буду постављене као примарни вид путничког и теретног транспорта, што је у
складу са тзв. Зеленом агендом, будући
да је железнички саобраћај најзеленији
вид транспорта.
- Крећемо у изградњу, уз велику подршку и бесповратна средства ЕУ, кроз Инве-

Поводом свечаног дочека воза „Connecting Europe Express“, 12. октобра 2021. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, у Клубу народних посланика припремило је свечани пријем. За ту прилику, Медија центар „Железница Србије“ ад
организовао је изложбу о градњи и почецима саобраћаја на прузи Београд–Ниш. Изложене су фотографије градње прве српске пруге и
предмети из тог периода који припадају фонду Железничког музеја.
стициони фонд за Западни Балкан, од чак
700 милиона евра у железнички Коридор 10
од Београда до Ниша, који постаје велико
железничко чвориште, рекла је Брнабић.
Председница Владе је пожелела добродошлицу партнерима из Европске комисије, Транспортне заједнице, Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Европске банке за
обнову и развој (ЕБРД) и осталима на овом
изазовном и амбициозном путу – ка потпуној реконструкцији наше железнице.
Министар грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Томислав Момировић
је рекао да је 2021. година за Европу година
железнице, додајући да се то поклапа и са
плановима Србије, јер се до краја године

Железнички самит Западног Балкана 2021

“Будућност је на шинама”

„Србија ће модернизовати и рехабилитовати пруге у дужини од 1.000 километара,
што је сада у фази припреме или планиране
реализације, а пројекти су вредни око 6,5
милијарди евра, изјавилa је председница
Владе Републике Србије Ана Брнабић 13.
септембра, на отварању Железничког самита „Western Balkans Rail Summit 2021“, у београдском хотелу „Хајат“.
Премијерка је истакла да је веома значајан
догађај за Србију одржавање Железничког
самита у Београду, који је званично почео
доласком међународног воза „Connecting
Europe Express“ у наш главни град, а који
пролази кроз све државе чланице ЕУ.
„Важно је то, што овај воз није заобишао
www.zeleznicesrbije.com

очекује завршетак брзе пруге Београд–
Нови Сад.
- У овој години Србија је домаћин Железничког самита Западног Балкана на којем
ће учествовати министри инфраструктуре из региона, представници ЕУ и академска заједница, изјавио је Момировић
и додао да је то је показатељ да регион
може да напредује само заједно и уз
подршку европских партнера, казао је
Момировић.
Заменица главног директора за Сектор мобилности и саобраћаја у Европској комисији, Маја Бакран Марчић,
рекла је да се у Београду обележава прослава Европске године железнице и пох-

www.zeleznicesrbije.com

ни регион Западног Балкана“, рекла је
премијерка и додала да је Коридор 10, који
ту пролази, препознат као значајан коридор
у путном и железничком саобраћају. „Иако

валила Србију што се последњих година
посветила реконструкцији железнице како
би се пругом повезала са свим градовима у
региону.
Доласком воза „Connecting Europe
Express“, у оквиру Европске године железнице, а који ће прећи континент и
Западни Балкан као његов саставни део,
означен је почетак Железничког самита у
Београду.
Самит организују Транспортна заједница,
Европска инвестициона банка (ЕИБ) и
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), а
домаћин је Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
Љ. Богдановић
формално још нисмо, ово је показатељ да
Србија и овај наш регион јесу део Европе и
део европске породице“, навела је она.
Премијерка је подсетила да је тачно пре
две године, 13. септембра 2019. године,
отворена канцеларија Транспортне заједнице у Београду. Она се захвалила Европској комисији и партнерима у региону који
су подржали иницијативу да у Београду
буде седиште те организације, а не у некој
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другој држави, чланици ЕУ. „Консензус који
смо тада на Западном Балкану показали,
такође показује да, ако јесмо заједно,
можемо много тога“ рекла је премијерка
и додала, да је заједнички циљ, добро повезан, стабилан и просперитетан регион у
оквиру ЕУ.
- Приоритет Владе јесте улагање у
железничку мрежу да би били повезани
са суседима у региону и унутар Србије“,
навела је она.
Према њеним речима, Србија је на путу да
до краја године заврши брзу пругу од Београда до Новог Сада и да започну радови на
делу од Новог Сада до Мађарске.
„Активно радимо на пројектној документацији за брзу пругу од Београда
до Ниша, што ће великим делом бити
финансирано кроз бесповратна средства
ЕУ. Када је реч о планираним пројектима
у вредности од 6,5 милијарди евра, у фази
припреме или планиране реализације су
и пруге од Ниша до Димитровграда, пруга
Суботица–Сегедин, где ће почети радови
ових дана чим представници из Мађарске
дођу тим поводом у Србију пошто је све
спремно, затим пруга Панчево–Вршац– граница Румуније, Ваљево–Врбница на граници са Црном Гором, рекла је премијерка
Ана Брнабић.

Брнабићева истиче да је остварен
велики напредак у Србији по питању усклађивању закона са законима ЕУ у железничком сектору, пошто је Србија 2016. либерализовала железничко тржиште. Тада
је започело пословање приватног карго
превоза, по чему је наша земља била прва
која је отворила пругу за приватне карго
оператере. Такође, нагласила је да је за Зелену агенду веома важан сектор транспорта и
да једино воз може да замени велики број
камиона, као и да је јака железница увек
била симбол приведног развоја земље.
Брнабићева наводи да ће Србија имати
ове године раст БДП нешто већи од седам
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Потписан Меморандум о развоју тренинг центара

Дуално образовање за
будуће железничаре

одсто и да то нашој земљи даје ветар у
леђа да ће ти амбициозни планови бити
остварени и да ће се сва улагања и реализовати.
- Надам се да ћемо наредни самит одржати у Новом Саду и да ћемо отићи тамо из
Београда брзом пругом за само пола сата“,
додала је премијерка.
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић истакао је да је 2021. година за Европу
„Година железнице“, додајући да се то
поклапа и са нашим плановима, јер се до

краја године очекује завршетак брзе пруге
Београд–Нови Сад.
У овој години је, истиче, Србија и домаћин
Западнобалканског железничког самита
на којем су учествовали сви министри
инфраструктуре из региона, представници
ЕУ и академска заједница. Нагласио је да је
то показатељ да регион може да напредује
само заједно и уз подршку европских партнера.
Момировић је подвукао да се цео регион
сагласио да је за отворени Балкан, односно
да економија и људи циркулишу лако и
слободно. Такође, указао је да на том путу
има још проблема због дугих процедура

на границама и додао да и то може бити
превазиђено уз подршку ЕУ.
Министар је истакао значај железничког
саобраћаја, додајући да он доприноси
климатској неутралности и енергетској
ефикасности.
Комесар Европске уније за суседску
политику и проширење Оливер Вархеји
изјавио је да је Европска унија спремна да
подржи земље Западног Балкана у модернизацији железничког саобраћаја који је,
како је истакао, важан за повезивање региона, али и региона са ЕУ.
У видео поруци на отварању „Железничког самита Западног Балкана 2021“
Вархеји је истакао да је кључни програм
за инфраструктурни развој региона „Економски инвестициони план за Западни
Балкан“ од 30 милијарди евра, а који је
Европска комисија одобрила региону.
Вархеји је казао да ће милијарду и по
евра бити уложено у развој брзе пруге на
Коридору 10 који ће Србију повезати са
Бугарском и Грчком, као и у развој Коридора
4 који ће Београд брже повезати са луком
Бар у Црној Гори и Подгорицом.
„Комисија ће наставити да подржава
земље Западног Балкана за развој и модернизацију железничког сектора. Развој
одрживе транспортне инфраструктуре и
развој железнице чини окосницу плана економског развоја“, подвукао је Вархеји.
Визија је, истиче, да север и југ и исток и
запад буду повезани железницом, а да ће
велику економску подршку добити луке.
Ресорни министри земаља југоисточне
Европе потписали су Декларацију о посвећености железници, којом су се обавезали на формирање одрживих и зелених
железница.
Том приликом истакнут је циљ да се
железница врати на „прави колосек“ на
Западни Балкан, да буде одржива, зелена и
да повеже цео регион, али и Европу.
Љ. Богдановић
А. Стојковић
www.zeleznicesrbije.com

Први потпредседник Владе Републике Србије и министар
просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав
Момировић потписали су 16. септембра Меморандум о сарадњи
на развоју тренинг центара у железничком саобраћају.
Циљ потписивања тог документа јесте убрзање сарадње са
предузећима у области железничког саобраћаја и према њиховим
потребама креирање и имплементација нових профила у образовни
систем у оквиру Железничке техничке школе у Београду. Влада
Србије донела је Одлуку о формирању тренинг центара за развој
железничког и шинског саобраћаја при Железничкој техничкој
школи, који ће бити препознат не само у Србији него и у региону.
„У образовање кадрова за потребе железнице од наредне године
уводимо дуално образовање које подразумева и учење кроз рад у
компанијама железнице Србије’’, изјавио је Ружић и додао да железница у Србији бројним инвестицијама доживљава историјски
препород.
Он је навео да је план да се у наредном периоду спроведе набавка најмодернијих стационарних симулатора целе кабине за
управљање возовима за машиновође, како на железници, тако
и у шинском саобраћају и да су такви симулатори пандан већ познатим симулаторима које користе пилоти „Ер Србије’’ и какве има
Ваздухопловна академија.

- Захвалан сам министру Момировићу што смо иницирали један
овакав пројекат који је веома важан и желимо да железница у
Србији напредује и доживи препород, истакао је министар Ружић.
“Инвестиције које Влада тренутно спроводи у железничку
инфраструктуру и набавку нових возова нису виђене више од 50
година. Србија је тренутно у процесу изградње потпуно нове и
савремене железничке инфраструктуре" истакао је Момировић.
"Овим инвестицијама враћамо железницу онде где је била
некада, на место које она у свим развијеним европским државама
сада заузима. Овај Меморандум је једна од најважнијих ствари
како бисмо могли да оспособимо кадрове потребне за железницу.
У наредним годинама у железнички образовни систем уложићемо
пет милиона евра" рекао је министар Момировић.
Он је истакао да је циљ да ђаци који ће похађати железничке
школе добију прилику да уче и буду спремни за управљање најсавременијим брзим возовима, као и да одржавају модернизоване
пруге, за шта ће бити неопходно неколико година, закључио је
министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав
Момировић.
А. Стојковић

Новим технологијама до боље
и ефикасније железнице
У Београду је од 15. до 17. септембра одржан Сајам железничке технологије “SEE Mobility 2021”, трећи по реду. Манифестацију
су у присуству излагача и великог броја
гостију отворили Томислав Момировић,
министар грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре у Влади Републике
Србије, Шан Меклауд, амбасадорка Велике Британије у Београду, Рафал Перл,
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амбасадор Републике Пољске у Београду,
као и проф. др Небојша Бојовић, декан
Саобраћајног факултета Универзитета у
Београду. Након отварања, министар Момировић са сарадницима посетио је и штандове српских железничких компанија.
Сајму су присуствовале компаније из
железничког, транспортног и логистичког
сектора из 17 земаља, а међу њима по први

пут су се појавиле пољске фирме. Ове године стратешки партнер била је Велика
Британија, док је почасни покровитељ било
Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Владе Републике Србије.
Овогодишњи Сајам окупио је две од три
најпрофитабилније европске компаније
у области саобраћајних технологија, као
и водећи светски Центар за железничка
истраживања и иновације из Велике Британије. По квалитету учесника и броју пријављених фирми из региона југоисточне
Европе и Европске уније био је то један од
највећих скупова железничке индустрије у
последњих 30 година у Србији.
Сајам је прва два дана био изложбеног
карактера, а програм се одвијао у Хотелу
“Југославија” (15. и 16. септембра), док је
трећег дана за излагаче Сајма и госте из
иностранства организована посета највећем индустријском парку за компаније из
железничке и аеро индустрије у југоисточној Европи – „Минд“ Парку у Лужницама
код Крагујевца, где је одржан сусрет са тамошњим производним компанијама.
Додатна активност за излагаче и специјалне госте Сајма била је и посета Сувој луци
„Нелт“ у Добановцима, која представља
највећи приватни интермодални терминал
у Србији.
Ј. Вебер
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У Галерији Железничког музеја

Министар Томислав Момировић
отворио изложбу поводом
55 година листа „Пруга“
Поводом обележавања педесет пет
година железничког информативног листа
„Пруга“, а у оквиру културне манифестације
„Дани европске баштине“, у Галерији
Железничког музеја отворена је изложба
под називом „55 година листа Пруга“, коју
је Медија центар припремио и посветио
овом великом јубилеју.

Изложбу је отворио министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић, који је том
приликом истакао значај јединог инфор-
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мативног гласила српских железница као
својеврсног историјског извора драгоценог
за проучавање овог сегмента нашег
друштва.
- Привилегија је бити министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
у тренутку када спроводимо највеће
инвестиције у нашу инфраструктуру у

последњих неколико деценија. Оно што
се свакако издваја су инвестиције у железничку инфраструктуру, које су можда
и највидљивије пошто су у претходним

железница поново не постане центар нашег, пре свега, путничког саобраћаја. Ту,
наравно, не треба ни заборавити улогу
железнице у транспорту робе као најекономичнијем виду копненог саобраћаја,
чији ће значај само расти у годинама
пред нама. Све што ми сада радимо није
ни близу довољно ако немамо подршку
целог железничког сектора и велико ми
је задовољство што су данас на отварању
ове изложбе присутни сви представници
српских железница. Ако сви заједнички
не уложимо максималан напор да наш железнички саобраћај учинимо ефикасним,
модернијим, и у смислу саобраћаја, нових
технологија и комерцијалних услуга, спроведене инвестиције неће дати пун ефекат.
У том смислу не бих изоставио ни „Пругу“
као медиј који има традицију дужу од пола
века, што је стварно импозантно и честитам
вам на томе. Нема много медија у Србији са
традицијом постојања дугом 55 година, и
заиста вам упућујем искрене честитке на
новом дизајну који је јако квалитетан и у
складу са модерним трендовима. Неколико
пута сам имао прилике да читам „Пругу“
током путовања возом и да се детаљно
упознам са темама које обрађујете, и могу
да закључим да је одликује богатство
садржаја и да се доста тога новог може
научити из вашег часописа. Ако се још
има у виду да је „Пруга“ испратила све
друштвене и привредне промене нашег
друштва кроз призму железнице, јасно је

да се ради о непроценљивом историјском
сведочанству, оценио је министар.

браћаја него и у смислу туризма јер сам
уверен да ће људи из целе Србије и земаља

- „Пруга“ као медиј ће, захваљујући инфраструктурним улагањима у железницу,
имати потпуно нову могућност пласмана
ка новој читалачкој публици. У прилог
томе говори и информација да према
пројекцијама, у исто време следеће године,
очекујемо повећање броја путника за чак
300 одсто. То можда сада звучи немогуће,
али имајте у виду да када два највећа града
у Србији, Београд и Нови Сад, повежемо
најмодернијом брзом пругом у источној
Европи, она ће сама за себе бити атракција.
О њој се неће причати само у смислу сао-

региона желети да искусе вид путовања
који не постоји нигде у југоисточној Европи,
истакао је Момировић.
Он је додао да ће управо у таквим
околностима значај листа „Пруга“ бити
већи него икад јер ће помоћи у изградњи новог имиџа српских железница.
- У складу са тим желим вам још динамичније године и деценије пред вама,
истакао је министар.
Говорећи о бројним догађајима који су
новинари „Пруге“ забележили у протеклих
55 година, генерални директор „Железница Србије“ ад Горан Аџић истакао је да
је овај лист и даље сведок и верни пратилац
убрзаног развоја и модернизације српских
железница, али и хроничар догађаја у савременим токовима.
- У ери великих улагања у инфраструктуру и возна средства које Република
Србија интензивно спроводи последњих
година, компанија „Железнице Србије“
ад има мисију да вас правовремено информише шта то железнички сектор
ради. У свему томе трудимо се да вам
кроз наш часопис „Пругу“ то дочарамо на
најбољи могући начин. Стога смо прошле
године променили комплетан дизајн, са
класичног новинарског стила смо прешли
на магазински дизајн листа и могу да вам
кажем да су коментари позитивни, и да
смо добили бројне похвале, а то видимо и
по броју компанија које самоиницијативно
прилазе и желе да се рекламирају у нашем
листу, рекао је он.
- Враћање поверења путника у возове
и креирање новог имиџа српских железница правци су који опредељују даљи
развој железничког новинарства, рекао
је Горан Аџић.
Генерални директор „Железнице Србије“
ад искористио је прилику да присутне

„Пруга“ – сведок стварања железничке историје

деценијама изостајале. Сетимо се да железница постоји у Србији од 1881. године
када је почела да се гради пруга Београд–
Ниш, и то је практично институција која
има најдужу традицију у нашој држави уз
војску Србије. Нажалост, због насталих
околности железница последњих деценија
не успева да нађе своје место у превозу
путника, и данас она више није примарно
средство превоза као некада. Али оно
што Влада Републике Србије покушава
да уради заједно са свима вама јесте да
врати железници улогу која јој с правом
припада. Све ове инвестиције које ми
сада спроводимо биће бесмислене ако
www.zeleznicesrbije.com

На двадесет шест изложбених паноа приказан је настанак и развој јединог гласила
намењеног информисању железничара у Србији, као и све оно што је, током педесет
пет година свог постојања „Пруга“ забележила. Изложба се састоји из два сегмента.
Први сегмент обухвата историју железничког новинарства од настанка 1890. године до
данашњих дана, као и појаву и развој листа „Пруга“ и представља подсећање на све оне
који су, писаном речју и фотографијом учинили да железничко новинарство, а посебно
лист „Пруга“, опстану до данашњих дана. Приказане су насловнице некадашњих бројева,
насловнице специјалних издања, али и фотографије свих оних који су за овај лист писали
током више од пола века његовог трајања.
Други сегмент изложбе представља све оно што је „Пруга“ током времена пратила.
Фотографије и новински исечци су груписани по темама – „рубрикама“, како би се
нагласила значајна улога „Пруге“ као историјског извора. Тако врло јасно видимо да је
лист пратио завршне радове и предају саобраћају пруге Београд–Бар и наставио да
извештава о свим догађајима везаним за ову пругу. Прве радове на изградњи Београдског
железничког чвора, којем је посвећена посебна „рубрика“ је документовала управо „Пруга“.
На њеним страницама нашли су место напуштање старих и увођење нових технологија,
представљени су новонабављани возови почев од првих електролокомотива до
најсавременијих вучних и вучених средстава. Новинари пруге су били присутни на мрежи
и у тешким и у временима ужаса, а њихово залагање, текстови и фотографије које су,
неретко и у опасним ситуацијама начинили нашли су своје место на овој изложби. Ту је
и позната рубрика „Пруга на прузи“ која приказује свакодневни живот и рад железничара
– оних којима је лист и намењен.
Осим текстова и фотографија, посетиоци могу да виде све похвале и признања које
је „Пруга“ добијала, као што је чувена плакета „15. април“ из 1976. године и Специјална
повеља Удружења новинара Србије додељена поводом хиљадитог броја. Ту су и
предмети који су коришћени у редакцији у прошлости: писаћа машина, фотоапарати,
штампарски слог – све оно без чега се новине не могу ни замислити.
Циљ изложбе јесте приказивање суштине „Пруге“ – хроничара времена, увек присутног
на мрежи, увек ту, са радницима и за раднике. Надамо се да смо тај циљ и постигли.
www.zeleznicesrbije.com
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упозна са још једним важним пројектом, а
који се тиче Железниког музеја у Београду.
- Желео бих да вас подсетим да се
налазимо у Железничком музеју који ове
године слави 71 годину свог постојања. То
је први историјско-технички музеј који је
основан у Федеративној Народној Републици Југославији. Оно што смо прошле
године започели желимо и да завршимо, а
то је да се интензивно ради на дислокацији
музеја у нови простор. На тај начин би
железнички експонати нашли своје право
место и тиме би грађани Београда и остатка
наше вољене Србије имали прилику да
виде све богаство и значај индустријског
наслеђа железнице, истакао је Аџић.

ИНТЕРВЈУ

Желимо да се ваши планови за будућност
остваре и да све што чувате у својим депо-

учине доступнијим публици“, рекла је Нада
Радосављевић Зец.
Координаторка се захвалила колективу
Железничког музеја на досадашњој сарадњи и изложбама, посебно се осврћући
на прву изложбу коју је ова установа
приредила у оквиру манифестације „Дани
европске баштине“ 2013. године, изложбу
„Железничка станица Земун“.
У име Медија центра, захвалницу је примила директор Биљана Гордић, а у име
Железничког музеја извршна директорка
Светлана Јелић Бурић, која је том приликом изјавила: „Хвала организатору на
пажњи која је указана предузећу „Железнице Србије“ ад у чијем саставу су и
Медија центар и Железнички музеј. Ове
године наше предузеће учествује са две
изложбе, са данашњом и изложбом „Железничко школство кроз време“, која се
отвара почетком октобра.“

Додељене захвалнице Медија
центру „Железница Србије“ад
и Железничком музеју
Координатор манифестације „Дани
европске баштине“ за Београд Нада Радосављевић Зец је, на отварању изложбе „55
година листа Пруга“, која се одржава у оквиру поменуте манифестације, доделила
захвалнице за досадашња учешћа и допринос промоцији и популаризацији железничког културног наслеђа Медија центру „Железница Србије“ ад и Железничком музеју.
Том приликом, Нада Зец је честитала
јубилеј и изразила захвалност за учешће у
претходним година и изразила задовољство
што је богато наслеђе, материјално и нематеријално, о којем се старају „Железнице
Србије“ ад доступно публици баш у
оквиру културне манифестације чији је
координатор.
„Дани европске баштине“ се, у Београду,
одржавају од 2002. године, трају више дана
у септембру и октобру, а наслеђе о којем
се ви старате је богато и пружа могућност
за различите програме, што, све заједно,
чини Београд туристички атрактивнијим.
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има, али и оно што представља нематеријалну баштину, учините доступним за
публику. Ово је прилика да се посебно
захвалимо Медија центру `Железница
Србије` ад, јер медији имају незамењиву
улогу да све наслеђе о којем се старате

„Железнице Србије“ ад од 2013. године
учествује на културној манифестацији „Дани европске баштине.
И. Јовичић Ћурчић
Н. Аврамовић

Милутин Игњатовић, генерални директор Саобраћајног института ЦИП

Кућа у којој је „рођена“
барска пруга

Саобраћајни институт ЦИП деценијама уназад слови за једну од најбољих
пројектантских компанија у региону. Захваљујући богатом искуству својих
афирмисаних стручњака и континуираном развоју истраживачког рада
стекли су велики углед на светском тржишту. У години (45) великог јубилеја
пруге Београд–Бар, ЦИП је свакако најпозванији саговорник на тему
започете модернизације ове железничке магистрале, која је истовремено
и најкраћа саобраћајна веза јужног Јадранског мора и Европског коридора
10. Тим поводом обратили смо се првом човеку ове компаније, господину
Милутину Игњатовићу, кога смо замолили да читаоцима „Пруге“ поближе
расветли улогу овог института у трасирању, пројектовању и актуелној
реконструкцији барског колосека.
Пруга: Господине Игњатовићу, дуго сте на челу установе
која је, фактички, „један од кључних криваца“ вишедеценијске
саобраћајне експлоатације на прузи Београд–Бар. Железничка
жила куцавица од српске престонице до једине црногорске
луке, сасвим сигурно, не би била могућа без Саобраћајног
института ЦИП. Колико сте и као стручњак и као генерални
директор поносни на ово ремек дело градитељства, сагледавајући читав подухват кроз немалу временску дистанцу
од 45 година?
По пројектима ЦИП-а изграђене су све пруге у бившој Југославији. Свака од њих је са посебним карактеристикама и
проблемима и сваком од њих се ЦИП поноси. Ипак, пруга Београд
– Бар је најтежа и најкомпликованија, па данас, 45 година после
њене изградње, изазива и највише поноса. Ова пруга, по многим
карактеристикама јединствена у Европи, од прве идеје, студија,
пројектовања и надзора на изградњи, представља дело и понос
генерација стручњака ЦИП-а. Ако ико може да се поноси овим
ремек делом то могу ја. Мој први посао после дипломирања
управо је био надзор над изградњом ове пруге. Био сам задужен
на деоници Стојићи – Ражана – Косјерић – Пожега – Ужице, све до
Златибора. Морам да нагласим да је пруга Београд – Бар ушла у
европску литературу као пруга која је по својим карактеристикама
најтежа у Европи.
Пруга: Барска пруга је у време када је грађена (1952–1976)
важила за најзахтевнију инфраструктурну инвестицију у
Европи. Можете ли нам рећи шта је за инжењере Ваше компаније био најтежи задатак у стручном смислу, будући да је
грађевинска методологија пре пола века била на неупоредиво
нижем технолошком нивоу него данас?
Пруга Београд–Бар, дужине скоро 500 километара, пројектована је и грађена у веома сложеним рељефним и геолошким
условима, са низом великих мостова и тунела, високих насипа
и дубоких усека. Довољно је рећи да је на прузи изграђено 234
моста и 254 тунела. Да има косина и већих од 500 метара, са
безброј клизишта које је требало санирати. Најнижа надморска
висина је у Бару, 12 метара, а највиша у Колашину, 1.032 метра.
Требало је знања и умећа пројектовати и градити овакву једну
пругу. Тадашњи инжењери и техничари су били врхунски стручњаци, експерти, који су могли својим знањем и искуством да
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се ухвате у коштац са најсложенијим проблемима. Наравно да у
то време није било савремених инструмената, како геодетских,
тако и геолошких, на основу којих би се могли добити параметри
за пројектовање. Иако тога није било, експерти ЦИП-а су својим
дотадашњим знањем, искуством и пре свега жељом, постизали
светске резултате. Знање и искуство инжењера ЦИП-а стечено
дугогодишњим радом на пругама Југославије, добило је пуну
афирмацију на овом великом пројекту.

Пројектантска кућа европског формата
Завод за пројектовање Заједнице југословенских железница
и Центар за истраживање и пројектовање интегрисани су
1986. године. Тиме је дошло до обједињавања истраживачке,
пројектантске и инжењерске делатности у области изградње
железничких пруга у јединствену и моћну научно истраживачку
пројектантску инжењеринг организацију под називом Саобраћајни институт ЦИП. Овим је, фактички, започет период
развоја карактеристичан и по специфичним задацима за преоријентацију и модернизацију постојећег железничког система.
Упоредо са тим, кренула је и изградња новог система пруга за
велике брзине која је актуелна до данашњег дана.
Пруга: Барска пруга за многе путнике представља најкраћи
и најкомфорнији начин одласка на море. Иако је реч о најмлађој железничкој траси на простору бивше Југославије,
уколико данас кренете из Београда ка Подгорици или Бару,
стићи ћете касније него да сте истом рутом пошли пре 30
или 40 година. Зашто је то тако?
Када је 1976. године пруга пуштена у саобраћај, из Београда до Бара се стизало за 6 сати, а данас после толико
година, у XXI веку, путује се од 12 до 18 сати. Услед недовољног
одржавања, уведена су бројна ограничења брзине (лагане
вожње). Последице стања пруге су дугачка времена путовања
и редукована пропусна моћ, што изазива честе поремећаје
саобраћаја и кашњења возова. Свуда у свету се главне оправке
пруга раде на 20 до 25 година након изградње. На барској
прузи, ево већ 45 година није рађен ремонт. То значи да је пруга пројектована и грађена иако у најсложенијим геолошким
условима, стабилна и постојана. Веома је важно истаћи и да је
путовање возом од свих видова саобраћаја најекономичније,
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најбезбедније, најкомфорније и са еколошке тачке, најповољније, будући да воз није загађивач човекове околине.
Морам да нагласим да пруга на српском делу, од Београда
до Врбнице, с обзиром на геолошки састав, хипсометријске
разлике у терену и 45 година експлоатације (без ремонта)
захтева хитне интервенције.

Пруга: Од пуштања железничког саобраћаја барским коридором до прве веће реконструкције прошло је пуних четрдесет година. Пружна деоница Ресник–Ваљево (77,3 км) ремонтована је 2017. године у оквиру руског кредита. Главни пројекат
урадио је Саобраћајни институт ЦИП, а радове извела
руска фирма РЖД „Интернешнл“. Овом реконструкцијом
брзине возова повећане су скоро три пута. Колико се, према
Вашем мишљењу, генерално, закаснило са ревитализацијом
барског колосека и да ли је због брдско-планинских предела
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од Ваљева до Врбнице, ипак, могуће (евентуално) извести
предпројектовање железничке трасе?
Увек смо истицали значај ове пруге и потребу њене
главне оправке. Пре више од десет година, ЦИП је у сарадњи
са „Италфером“ урадио техничко-економску студију ревитализације пруге којом је показао потребу и оправданост
хитних радова. Циљ пројекта је да се на прузи врате пројектоване брзине, односно, да се санира и реконструише
грађевинска инфраструктура, модернизује електротехничка
инфраструктура и да се у већим станицма побољшају услови
приступачности особама са посебним потребама и старих.
Овим радовима би се повећала безбедност и пропусна моћ
пруге и смањило време путовања, што би повећало ниво услуге
у превозу путника и робе, а железницу учинило привлачнијом
и конкурентнијом на овом значајном правцу. Неке измене
пројектоване трасе, мислим да нису потребне. По пројектима
ЦИП-а изведени су радови до Ваљева, који су одмах показали
велике ефекте. Остало је још око 210 километара пруге до
Врбнице, односно, до границе са Црном Гором, за које РЖД
„Интернешнл“ тек изводи истраживања за израду пројекта.
Пруга: Због разноликости у рељефу и бројних препрека
сматра се да је железничка магистрала Београд–Бар, у саобраћајном и градитељском смислу, једна од најкомплекснијих
пруга на Старом континенту. Можете ли, у контексту тешких услова и касније примењених статичких решења на
поменутој прузи, барски колосек упоредити са било којом
другом железничком трасом Саобраћајног института ЦИП?
У својој дугој традицији пословања ЦИП је пројектовао
много пруга и чворова. Железнички пројекти су у принципу
сложени и захтевни и сваки од њих је имао своје посебне
проблеме које је требало решавати. У пројектима ЦИП-а било
је тешких траса, као што је, на пример, пруга Сарајево–Плоче,
затим, актуелни пројекат прве брзе пруге за 200 км/час у
Србији, на потезу Београд–Суботица (Будимпешта) и многи
други. Ипак, ниједна се не може поредити са пругом Београд–
Бар.
Пруга: Пруга Београд–Бар грађена је у потпуно другачије
време и у другачијим условима него што је то данас случај.
Тада, пре 45 година, постојала је заједничка држава, па је
то уједно био и правац којим су туристи из свих крајева
Србије одлазили на црногорско приморје. У међувремену је
актуелизовано питање тзв. малог Шенгена, а с тим у вези,
www.zeleznicesrbije.com

најављена и изградња аутопута Ниш–Драч. Утисак је да
ревитализација железничке трасе од Београда до Јужног
Јадрана не представља више инфраструктурни приоритет
као што се то чинило до недавно?! Какво је Ваше мишљење?
Регионално инфраструктурно повезивање, друмско и
железничко, има велики значај и један је од битних предуслова
за привредни и општи развој Србије и целог региона. У протеклом периоду друмска инфраструктура се више развијала од
железничке. Сада је време да се, као и у целом свету, и код нас
акценат стави на модернизацију железничке инфраструктуре,
која има велике предности у погледу безбедности, комфора
и заштите животне средине. Последњих година, Србија је
кренула у реализацију амбициозног плана модернизације и
изградње друмске и железничке инфраструктуре на међународним и регионалним коридорима, што ће имати веома
велике позитивне ефекте. И наравно, ја тај план веома подржавам, а ЦИП својим ангажовањем даје значајан допринос његовој реализацији. Мали Шенген отвара нове могућности за
сарадњу. Када је у питању коридор Београд–Бар, он никада није
губио на значају. Када се заврше изградња аутопута Београд–
Јужни Јадран и модернизација пруге Београд–Бар, знатно ће
се унапредити саобраћајна веза, а железница ће имати поново
ону улогу као у време изградње пруге.
Пруга: Пажњу пролазника привукле су и фотографије будућег изгледа Главне железничке станице. Оне се суштински
разликују од оних које је пре више од десет година израдио
Саобраћајни институт ЦИП?
По пројектима ЦИП-а изграђена је плоча на коти 105,
као и колосеци, потходници и перони који су у присуству
председника Александра Вучића, пуштени у саобраћај 20. јануара 2016. године. Први пројекат станичне зграде Београд
Центар, ЦИП је радио по усвојеном конкурсном решењу још
1999. године. Због недостатка финансијских средстава и захтева
за рационализацијом, ЦИП је извршио измену конкурсног
решења и урадио комплетну пројектну документацију за ново
решење које обухвата: горњи станични трг и станичну зграду
са вестибилом на плочи 105, доњи станични трг на коти 85 и део
станичне испод коте 105, заједно са степеништем, конвејерима,
лифтовима и инсталацијама. Грађевинска дозвола за све наведено, добијена је 26. октобра 2017. године.

(Сарајево) и Кузмин–Сремска Рача (Бијељина), са мостом
преко Саве. Саобраћајни институт ЦИП је компанија која није
на буџету већ послује по тржишним условима. Очекујем да ће
ЦИП у наредном периоду, као стручна национално одговорна
компанија, имати значајне задатке у реализацији амбициозног
плана Србије на даљем развоју саобраћајне инфраструктуре,
посебно железничке. ЦИП је радио и на многим пројектима
у иностранству. Издвојио бих пројекат пруге Мисурата–
Брах–Себха у дужини од 914 километара кроз пустињу, са
железничким постројењима у чвору и луци Мисурата у Либији,
у којем сам лично учествовао, како у раду на терену тако и у
бироу.
Почетком јуна ове године завршена су истраживања
на две примарне деонице за пројектовање реконструкције
пруге Ваљево–Врбница–државна граница са Црном Гором.
Како смо сазнали, компанија РЖД „Интернешнл“ је инвеститору („Инфраструктури ЖС“ прим.аут) предала идејна решења за пројекат даље модернизације барског колосека.
Документ обухвата техничку понуду за све елементе железничке инфраструктуре, укључујући колосек, СС везе и телекомуникације, зграде, тунеле, мостове и пропусте, контактну
мрежу на деоницама Златибор–Прибој–Пријепоље, укупне дужине око 60 километара. Пруга је тренутно, како је указано, у
незадовољавајућем стању, па је максимална дозвољена брзина
понегде ограничена на 30 до 50 км/час. На наведеној деоници се
налази 139 тунела, 121 мост и 642 пропуста од којих већина
захтева капитални ремонт.
А. Ранковић

Пруга: Саобраћајни институт, оријентисан је, превасходно према задацима свог оснивача „Железнице Србије“ ад,
мада је поодавно проширио своју активност на целокупно
грађевинарство у земљи и региону. На којим домаћим
инфраструктурним пројектима је Ваша компанија, у последње време, највише ангажована и можете ли нам, за крај
разговора открити, на који сте међународни успех ЦИП-а,
лично, најпоноснији?
У региону не постоји ниједна фирма, осим Саобраћајног
института ЦИП, која покрива све области грађевинарства, почев
од просторног планирања, геодезије, геологије, трасирања,
архитектуре, машинства, технологије, електротехнике. Имамо
експерте за пруге, путеве, тунеле, мостове... Друге мање
компаније обично имају пројектанте за једну или две области,
а за остале не. То је оно по чему се ЦИП разликује од осталих,
што га издваја, ја кажем, краси и ставља у сам врх европских
пројектантских кућа. У традицији дужој од једног века огроман
је број пројеката испод којих стоји знак компаније ЦИП.
Најзначајнији пројекти на којима је ЦИП тренутно ангажован
су пројекат брзе пруге Београд–Суботица (Будимпешта) и
пројекти аутопутева: Прељина–Пожега, Пожега–Котроман
www.zeleznicesrbije.com
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Прим. др Владо Батножић,
директор Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“

Здравствена заштита
железничара – претпоставка
безбедног саобраћаја на српским пругама
Више од годину дана здравствени радници и немедицинско
особље Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“
ангажовани су на збрињавању и лечењу пацијената оболелих од
вируса корона. Заједно са колегама из осталих домова здравља од
28. фебруара прошле године били су у „црвеној зони“, најпре у првој
привременој болници на Београдском сајму, а потом, у два наврата, у
„Арени“.
За несебичан рад, борбу и пожртвованост два пута су одликовани.
Данас, када битка са короном траје и даље и када се, увелико
распламсао четврти талас, „наши хероји“ ужурбано воде борбу и с
болестима које су биле у „сенци“ короне, јер знају да ће, с великим
искуством које су стекли у борби против ове болести, поново бити
подршка онима којима је то најпотребније.
Пруга: Прошло је четири месеца како су се лекари Завода
за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ вратили својим редовним пословима. Како изгледа вратити се
у регуларне токове здравствене заштите и да ли може да
се надокнади све што је било и донекле у другом плану, док је
већина запослених била ангажована у „ковид систему“?
Сви добро знамо да наставити рад у условима постковида
је јако тешко из разлога праћења здравственог стања, већ оболелих и вакцинисања наших осигураника. Будући да нисмо вакцинални пункт, све своје кориснике здравствених услуга упућујемо на вакцинисање ради заштите њиховог здравственог стања.
Истовремено смо морали да вратимо просторије Завода на пређашње стање у коме бисмо наставили рад свих нековид пацијената.
У почетку је било и доста тешко зато што је владало неповерење
пацијената да је простор очишћен и стерилисан. Уз то, све време
је „тињала“ корона са појединачним случајевима, па је и ковид
амбуланта морала да буде у раду, наравно, у смањеном физичком
обиму рада. Последњих недеља дошло је до поновног пораста броја
новозаражених, тако да се враћамо претходном ковид режиму у
коме амбуланта ради сваког радног дана од 7 сати до 22 часа.
Пруга: Страх, неизвесност и борба за сваког пацијента
обележила је претходни период. С друге стране, не постоји
одликовање којим би се наградио величанствени подвиг и
жртва свих медицинских радника, али и оних који то нису, а
борили су се против истог непријатеља. Како сте Ви и Ваше
колеге успевали да се изборите и одакле сте црпели снагу, али
и ентузијазам у тако тешким тренуцима?
Сви наши здравствени радници су познати по ентузијазму и
професионалној посвећености послу. Наша парола „Све у истом
дану све на истом месту“ није нас напустила, напротив. Искуство
рада у „Арени“ као болнички лекари и медицинске сестре са
јаком екипом лекара са ВМА су употпунила искуство у раду са
короном. Ниједног тренутка наши лекари нису устукнули испред
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обавеза у „Арени“ и дежурстава који су, мора се признати, у
време зимског периода, тачније, новебар-фебруар били „згуснути“. У то време је и одређен број здравствених радника
оболео од ковида, те је допуна била неопходна.
Пруга: Водити један овако велики здравствени систем као
директор установе и бринути под оваквим околностима не
само за здравље железничара и чланова њихових породица
него и читавог народа, као координатор привремене болнице,
веома је комплексан и одговоран посао. Да ли је било тешко
и како сте успевали да ускладите све активности, како у
ковид-систему, тако и у редовном послу будући да су Завод и
све његове амбуланте по Србији радиле све време?
Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“
у трећем таласу епидемије вирусом корона ангажовао је 50
посто својих запослених у привременим болницама у „Штарк
арени“ у Београду, на Новосадском сајму и у нишком „Чаиру“.
Међу запосленима, на срећу, није био велики број оболелих
и већина њих се опоравила и вратила на посао. Педесет
посто осталих медицинских радника Завода који нису били
ангажовани у привременим ковид болницама радили су са
осталим пацијентима. У привременој ковид болници у Арени
било је ангажовано око 80 здравствених радника из Завода
за здравствену заштиту радника „Железница Србије“. Овакав
притисак, какав су медицински радници трпели, није виђен у
историји. Они су на првој линији фронта. Ово је заиста био рат
за цело друштво, за човечанство и опстанак наших вредности и
ми морамо да обезбедимо максимално поштовање мера, а ако
оне не буду дале резултате, да их додатно пооштримо, а с друге
стране, да омогућимо људима да и у овим околностима, живе,
раде и стварају неку економску вредност.

градском општином Савски венац, на чијој територији се и
налази. Грађани су могли да без упута дођу и обаве интернистичке, ултразвучне, офталмолошке, ОРЛ и неуролошке
прегледе. Након више од годину дана паузе због короне, поново
су покренути бесплатни здравствени прегледи. Колико, по
Вашем мишљењу, наши суграђани брину о свом здрављу?
Превентивним прегледима се спречава појава болести,
односно открива обољење у најранијој фази када још нема
симптома, а када је у највећем броју случајева могуће
правовремено и адекватно лечење. Развој свести о значају
превентивних прегледа представља моралну обавезу сваког
појединца, али и свих учесника у пружању здравствене услуге.
Неславне статистике у нашој земљи у вези са бројем оболелих
од разних болести, смртности, али и чињеница да се велики
број ових болести уколико се открију на време могу веома
успешно лечити, додатно повећавају значај превентивних
прегледа.
Пруга: Будући да је Завод основан као здравствена установа примарног нивоа здравствене заштите која првенствено лечи и брине о здрављу радника на железници и
чланова њихових породица, колико заиста железничари брину о свом здрављу?
Као и сви остали наши суграђани, и радници Железнице
брину о свом здрављу и здрављу чланова породице. Зато
ми у Заводу настојимо да им увек пружимо најбољу могућу
превентиву, укажемо на здраве навике и важност редовних
прегледа, али и омогућимо лечење уколико је неопходно.
Пруга: Чини се да је борба са короном повратила поверење
у „беле мантиле“. Какви су Ваши планови за наредни период
будући да ове године Завод за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“ обележава 135 година постојања?
Кроз три века, почев од 1886. године, здравствени радници воде бригу о запосленима на железници, чинећи њихову
животну и радну ефикасност успешнијом. Железничко здравство у Србији, у дугом периоду свога развоја, пратећи све друштвене промене и развој српске железнице, пролазило је кроз
више фаза.
Пратећи развој железнице у Србији развијала се здравствена служба железничара. Почела је пре тринаест деценија
као служба опште медицине, да би у данашње време била
развијена савремена мултидисциплинарна медицина у железничком саобраћају, са основом на медицини рада у железничком саобраћају. У тим околностима улога здравстве-

не заштите железничара добила је значај већи него икад.
Стотридесетпетогодишњица организованог железничког здравства у Србији се дешава у време када се српска железница
дефинитивно определила за програм развоја, напретка и
модернизације који су због актуелних ситуација у Србији само
били успорени. Превентивна и куративна здравствена заштита

железничара, као и чланова њихових породица, постала је
основна претпоставка бољег и надасве безбеднијег саобраћаја
на нашим пругама.
Овај одговоран и обиман посао преузео је на себе Завод
за здравствену заштиту радника “Железнице Србије”. Са својом мрежом амбуланти и диспанзера широм Србије, Завод
организовано и плански брине о здрављу око сто хиљада
железничара и чланова њихових породица, као и о здрављу
железничких пензионера, доприносећи на тај начин основном
захтеву железничке сигурности. Бринући о здрављу железничара, железница путем амбуланти, које су у систему Завода,
брине о животима хиљада путника. У пословању железнице
сублимирано је и вековно искуство железничког здравства у
Србији, али и сва модерна сазнања у области здравства.
Уместо застарелог, самоуправног руха, Завод је заоденуо
ново, модерно управљачко, менаџерско одело. Његова опрема постаје све боља, а кадар све стручнији. И поред свих мука и проблема туробног окружења и свеколиког домаћег
здравства, уз свесрдну помоћ оснивача – "Железнице Србије"
ад – и вредан и квалитетан рад свих запослених радника, Завод
за здравствену заштиту радника “Железнице Србије“ успева да
чак и у тешким условима по Србију и железницу одржава висок
степен професионалности и квалитет пружања својих здравствених услуга.
Б. Гордић

Пруга: Током протеклих година Завод је организовао
бесплатне превентивне скрининг прегледе у сарадњи са
www.zeleznicesrbije.com
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Либерализација и развој конкуренције у железничком сектору

Твининг пројекат

Пораст учешћа приватних превозника
на тржишту превоза робе

Даљи развој заштите
конкуренције у Србији

Према извештају Европске комисије, на железничко тржиште
у Србији у последњих неколико година ушло је више приватних
превозника и то у релативно кратком року, што говори о томе
да Србија остварује добар напредак у погледу отварања
железничког тржишта. Осим националних оператера у путничком и робном саобраћају, односно „Србија Воза“ и „Србија Карга“,
у 2020. години у Србији је јавну железничку инфраструктуру
користило једанаест предузећа за превоз робе (у 2018. користило
их је пет, а 2019. осам).

Средином јула завршен је Твининг пројекат – Даљи развој заштите конкуренције у Србији – који је имао за циљ да стимулише развој окружења које истински
подстиче тржишну конкуренцију и тиме

Захваљујући овом позитивном тренду, у последње три године,
приметан је благи раст учешћа приватних превозника на тржишту
превоза робе.
„Дирекција за железнице од свог настанка (2005) ради на

представља и кључни разлог целокупне реформе железничког
сектора, не само у Србији већ и у Европи и шире“, каже Вида
Јерковић.
По њеним речима, после многобројних активности свих
актера у железничком сектору, почев од Владе Републике Србије,
ресорног министарства, Дирекције и на крају самих железничких
предузећа, донета је прва Изјава о мрежи 2016. године и тада се
суштински отвара железничко тржиште у нашој земљи и стварају
услови за приступ инфраструктури свих привредних друштава
која су већ испуњавала све услове, тј. поседовала су лиценцу
за превоз робе, цертификат о безбедности и могућност за
закључивање уговора о коришћењу инфраструктуре.
„Национално железничко тржиште том Изјавом либерализовано је за железничке превознике основанe у Републици Србији,
а годину дана касније, Уговором о оснивању Транспортне заједнице, предвиђено је даље фазно отварање тржишта, најпре за
железничкe превoзнике из региона, односно стране потписинице
Уговора из Југоисточне Европе, а у следећој фази и за железничке
превознике основане у државама чланицама ЕУ“, рекла је
Јерковић.

Периодични раст броја превозника који поседују лиценцу
за превоз у железничком саобраћају
стварању услова неопходних за отварање железничког тржишта
и омогућавање приступа железничкој инфраструктури у Србији
приватним превозницима“, каже за „Пругу“ Вида Јерковић,
начелница Одељења за регулисање железничког тржишта,
лиценце, права путника и заједничке послове у Дирекцији.
„Реализација управо ових надлежности Дирекције предуслов
су за либерализацију железничких услуга и унапређење
конкуренције у железничком сектору који су императив за
побољшање квалитета железничких услуга и јачање положаја
железнице у односу на конкурентске видове транспорта. То
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„Од тада удео приватног капитала, иако је и даље веома мали
у односу на удео превозника у државном власништву, показује
сталан раст“, објашљава Јерковић и наглашава да ће Дирекција
ради стварања услова за квалитетније и ефикасније регулисање
железничког тржишта наставити да анализира железничко
тржиште, прати степен либерализације и отворености
железничког тржишта, као и да се бави кључним питањима која се
односе на развој конкуренције и недискриминаторско понашање
у железничком сектору.
Б. Гордић
www.zeleznicesrbije.com

надлежног за регулисање железничког
тржишта и из перспективе тела надлежног
за заштиту конкуренције, методе за унапређење и праћење реализације уговора
о обавези јавног превоза, као и недискри-

Представнице Дирекције за железнице у радној посети у Риму

позитивно утиче на економски развој.
Пројекат су заједнички, од 21. јануара 2019,
спроводили италијанско Тело за заштиту
конкуренције и права потрошача (AGCM) и
Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије, а финансирала га је Европска унија. Дирекција за железнице учествовала је у
пројекту у оквиру својих активности у вези
са либерализацијом тржишта и јачањем
конкуренције у железничком сектору.
„Дирекција за железнице била је укључена у пројектне активности у својству
тела надлежног за регулисање и праћење
железничког тржишта, у оквиру компоненте
која се односи на унапређење капацитета
државних службеника и регулатора за
практичну примену права конкуренције“,
каже за „Пругу“ Вида Јерковић, начелница
Одељења за регулисање железничког
тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове.
„У сарадњи с представницима Дирекције организована је посебна обука о конкуренцији и регулисању тржишта у железничком сектору. Током обуке учесници
су се ближе упознали са темама као што су:
додела уговора о обавези јавног превоза у
железничком сектору из перспективе тела
www.zeleznicesrbije.com

минаторски приступ железничкој инфраструктури“, рекла је Јерковић и додала да
је обука обухватила и конкретна искуства
и студије случаја у области злоупотребе
повлашћеног положаја на тржишту железничких услуга.
Представницима Дирекције за железнице,
Комисије за заштиту конкуренције, Канцеларије за јавне набавке, Републичког сек-

ретаријата за јавне политике од 5. до 9. јула
била је организована посета италијанском
Телу за заштиту конкуренције и права потрошача у Риму. По речима саговорнице
„Пруге“, током посете учесници су слушали
предавања истакнутих италијанских стручњака из области заштите конкуренције,
и то пре свега на тему јавног заговарања
конкуренције (competition advocacy), тј.
предузимања конкретних активности које утичу на подизање свести о важности
политике конкуренције са крајњим циљем
усклађивања пословних пракси тржишних
актера са правилима конкуренције. Посебно
је истакнут значај координације активности
са министарствима и другим државним
органима и сарадње ових институција са
телом надлежним за заштиту конкуренције
у процесу припреме и доношења прописа,
односно консултација са овим телом пре
усвајања прописа.
„Комисија за заштиту конкуренције
навела је сарадњу са надлежним институцијама у процесу доношења Закона о
железници, када је нацрт овог закона из
2017. достављен Комисији на мишљење у
редовној процедури, као добар пример
међуинституционалне сарадње“, истакла је
Вида Јерковић и закључила да је пројекат
створио добре основе за будућу сарадњу
између српских и европских институција и
за квалитетнију међуресорну координацију,
као и за даљу трансформацију конкуренције
у Србији.
Б. Гордић
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На прузи Марковац–Свилајнац–Деспотовац–Ресавица

Прокоп на излазу из тунела

Завршена реконструкција
осам путних прелаза
Радници Секције за грађевинске послове „Инфраструктуре железнице Србије“ имали су пуне руке посла и реконструисали су од почетка септембра
осам путних прелаза. Реконструкција је
започета 4. септембра на путним прелазима Јасеново и Велики Поповић, а
поред њих, до 7 септембра су завршени
радови и на два путна прелаза у месту
Витанце. Наредна фаза радова на прузи
Свилајнац–Деспотовац започета 18. септембра а до 21. септембра завршени су
радови на реконструкцији још четири
пре-лаза у селима Седларе, Дубље и
Грабовац.
Радило се у периоду од 7.30 до 16.30 часова сваког дана од суботе до уторка, и то
у условима потпуне обуставе, како железничког, тако и друмског саобраћаја. Током
радова није било проблема у функционисању друмског саобраћаја, јер су возачи били на време обавештени, а алтернативни
прелази су постављени у близини ових
прелаза. У току радова неопходно је било
прво демонтирати стари колосек, а затим

припремити и положити нови колосек
на овим прелазима. На њима је уграђен
материјал са магистралних пруга које се
сада реконструишу, тако да је „Инфраструктура железница Србије“ остварила уштеду
у пословању уз осигурање безбедности на
самим прелазима.
Путни прелази на овој прузи пре реконструкције налазили су се у веома лошем стању, посебно ако се има у виду да су прагови
на њима били стари и више од осам деценија,
што је утицало на брзину железничког саобраћаја преко ових прелаза.
На прузи Свилајнац–Деспотовац предвиђено је уређење укупно 11 путних прела-за.
Крајем августа реновиран је један, а пр-вих
дана септембра радници Секције за грађевинске послове из Пожаревца „Инфраструктуре железнице Србије“ реконструисали су још четири путна прелаза на траси
пруге Свилајнац–Деспотовац. Радови на
преостала два путна прелаза биће обављени првог викенда у октобру, о чему ће јавност
бити благовремено обавештена. Тако ће
бити завршено уређење путних прелаза на

Више није питање
оптимизма, већ реалност
- Према егзактним подацима, крећемо се
крупним корацима ка завршетку Прокопа,
каже на почетку разговора Милутин
Милошевић, извршни директор „Инфраструктуре железнице Србије“ за
управљање јавном железничком инфраструктуром.

деоници од Свилајнца до Деспотовца које
није рађено више од 60 година.
На овој деоници пруге у железничкој
станици Ресава током октобра почеће и
радови на замени коловозне решетке у
дужини од 300 метара.
Средином јуна ове године настављени
су радови на реконструкцији пруге Свилајнац–Деспотовац, укупне вредности 21,4
милиона евра. До сада је завршено више од
80 одсто предвиђених радова, а планирано
је да ова деоница буде завршена до краја
године.
Н. Аврамовић

Пруга Суботица – Хоргош – државна граница са Мађарском

Започета реконструкција
На железничкој прузи Суботица–Хоргош
–државна граница са Мађарском (Сегедин),
на деоници од Суботице до Хоргоша у току
су припремни радови на реконструкцији

пруге. Извођачи радова су конзорцијум
„Карин Комерц МД“ из Ветерника и „РЖД
Интернешнл“. Вредност посла је око
86,7 милиона евра, а уговор предвиђа

реконструкцију пруге дужине 26,6 км
за брзине до 120 км/сат са осовинским
оптерећењем од 22,5 тона као и обнову
железничких објеката у станицама. У оквиру
наведеног пројекта биће реконструисано
и 13 путних прелаза у нивоу те два потходника.
Рок за завршетак ових радова је 14
месеци од дана увођења у посао. Када
реконструкција буде готова, путнички
возови ће електрифицираном пругом
саобраћати између Суботице и Сегедина
брзином до 120 километара на час, а
путовање до овог мађарског града трајаће
око 40 минута. Становници Хоргоша,
као и успутних места са ове пруге са
нестрпљењем су чекали на обнову која
је требало да буде спроведена још пре
двадесетак година.
Ј. Вебер
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- Обавеза железнице је у наредном периоду, у оквиру потписаног уговора са „ЕлитКопом“, да се заврше радови на плочи која
покрива цео станични простор. Започети су
маја 2020. године и, с обзиром на проблеме
с којима смо се суочили у реализацији
тог пројекта, било је неопходно обавити
препројектовање. Наиме, у делу Прокупачке улице која се налази тик уз градилиште није било могуће побости шипове,
те се појавила потреба да се цела та зона
додатно осигура. Нови пројекат шипова
урадио је ЦИП, а додатни радови довели
су до кашњења у реализацији овог уговора
око три до четири месеца.
Сазнајемо да је поступак јавних набавки
окончан и да je за радове око, такозване
темељне јаме и обезбеђења
косине,
потписан анекса уговора. С обзиром на
високи приоритет, процедура је спроведена
у најбржем могућем року. Посао је поверен „Елит-Копу“ на основу понуђене најповољније цене и датих рокова.
- Ребалансом буџета смо добили сто
милиона динара и овај посао је уговорен
за 74 милиона и 650 хиљада динара, каже
Милошевић и закључује – значи, постигли
смо и добру цену у односу на иницијалне
предрачуне тих радова. Овај посао би
требало да буде окончан за два месеца,
www.zeleznicesrbije.com

након чега приступамо завршетаку саме
плоче, план је до краја године. Ови рокови
се у потпуности уклапају са онима које
је железница, односно Инфраструктура,
преузела у оквиру уговора који је држава
потписала са партнером и то значи да ће
плоча бити потпуно расположива инвеститорима да раде планиране објекте на
плочи.
Подсетимо, у питању је станична зграда
од 5.500 квадрата и предвиђено је да се
прво започне рад на делу који ће бити у
функцији железнице. Планирано је да ови
радови крену почетком наредне године.
Поред изградње ове плоче, саме станичне зграде и комерцијалних садржаја, цео Прокоп би требало да буде готов до почетком 2023. године – каже
Милошевић и додаје – У том периоду
преостаје задатак железнице да заврши
део станичне зграде испод плоче, неких
десетак хиљада квадрата. То је углавном
простор предвиђен за функционисање
саме станице, за особље „Инфраструктуре
железнице Србије“, „Србија Воза“, полиције
и пратећих служби и одређене техничке
садржаје који су у функцији саме станице. У
току су преговори око кредита са Светском

истиче да је у питању веома захтеван и дуготрајан посао и одговорност за тај део је на
Граду Београду.
- Тренутно су у фази експропријације
објекти који треба да буду срушени. С
обзиром на то да се назире крај радова на
самој станици, Град је у ситуацији да може
озбиљно прионути на посао обезбеђивања
финансија за реализацију приступних
саобраћајница. То је сад већ неопходност
да би се цела локација афирмисала и интегрисала у систем јавног саобраћаја, а
чиме ће се отклонити главна примедба
око изолованости Прокопа. Пуштањем
у саобраћај везе ка Новом Саду, ова се
обавеза диже на виши ниво приоритета.
Тиме се спајају две капиталне железничке
инвестиције: завршетак пруге до Новог
Сада, суштински до Суботице, и завршетак
изградње Прокопа. Дакле, у периоду од

банком од 25 милиона евра и ја се надам
да ћемо почетком наредне године да
завршимо потписивање овог уговора и да
почнемо са радовима испод плоче – каже
Милошевић.
Завршни сегмент изградње Прокопа јесте повезивање са ауто-путем. Милошевић

три године у прилици смо да завршимо
два капитална железничка подухвата, каже
на крају разговора Милутин Милошевић,
извршни директор „Инфраструктуре железнице Србије“ за управљање јавном железничком инфраструктуром.
С. Јочић
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Дирекција за железнице спровела надзорни преглед

Успешно примењен систем безбедности
Железничка компанија „Србија Карго“
има веома добро успостављен систем
безбедности, оценила је Дирекција за
железнице која је, 10. и 11. јуна, обавила
надзор над свим процесима управљања
безбедношћу у овој компанији.
Контрола је обављена на одређеним
критеријумима попут мера за контролу
свих ризика повезаних са делатношћу
железничког превозника, али и осталих
учесника изван железничког система.
Провера је урађена и на документацији
система за управљање безбедношћу,
политици безбедности, програмима обуке
и поступцима који обезбеђују да се одржи
стручност особља, мерама за обезбеђење
неопходних информација у оквиру организације и друго.
Надзорни преглед је спроведен у пословним просторијама компаније „Србија

Карго“ у Немањиној 6, у Београду, као и у
Секцији за ВВ и ТКП у Ранжирној станици у
Макишу. Добијеним Решењем Дирекције за
железнице, железничка компанија „Србија

Карго“ је заузела водеће место међу железничким оператерима и оправдала своју
лидерску позицију на тржишту.
Љ. Богдановић

„Србија Карго“ добитник
престижног признања
Железничка компанија „Србија Карго“ добитник је престижног признања „Капетан
Миша Анастасијевић“ за најбољи транспорт
и услуге у региону, које се додељује оквиру
пројекта „Пут ка врху“ најуспешнијим појединцима, предузетницима, компанијама
и институцијама за остварене резултате
у изградњи и јачању просперитета Града Београда и Србије. Признање је у име
компаније примио в.д. генералног директора Душан Гарибовић, на свечаности
одржаној 22. јуна у Ректорату Универзитета
у Београду.
„Велика је част и понос наћи се међу
изабранима, јер ова награда значи једно
велико поштовање нечијег рада и труда,

Секција за одржавање возних средстава у Нишу завршила још једну инвестициону оправку

„Северина“ поново „трчи“
Радници Секције за одржавање возних
средстава у Нишу успешно су завршили
још једну инвестициону оправку из својих
средстава. Реч је о електролокомотиви
444-007, која од јула поново саобраћа на
српским пругама.

Популарна „Северина“, како је железничари зову, настала је 2005. године
модернизацијом локомотиве 441-326.
Након дванаест година непрекидног рада и 1.400.000 пређених километара,
септембра 2017. године локомотива је

26

Септембар 2021.

завршила собраћај. Захваљујући раду и
залагању радника електродепоа, али и
запослених у осталим деловима ЗОВС-а у
Нишу, инвестициона оправка локомотиве
је завршена у року и квалитетно. Тако је,
након непуне четири године, ова електро

локомотива поново уведена у саобраћај за
наредних 12 година.
Иначе, на овом инвестиционом пројекту, било је ангажовано 32 радника најразличитијих струка. Стручни тим депоа у
Нишу је, овом захтевном инвестиционом

али уједно и нови мотив и подстицај за
још већим ангажовањем и доприносом
како свом предузећу, тако и својој земљи,
рекао је в.д. генералног директора Душан
Гарибовић приликом уручења признања.
Међу 20 овогодишњих лауреата су и
директорка КБЦ „Бежанијска коса“ Марија
Здравковић, научни саветник Института
„Винча“ Снежана Пајовић, директор ЈВП
„Србијаводе“ Горан Пузовић, директор
Института „Дедиње“ Милован Бојић,
председница Академије медицинских
наука Српског лекарског друштва, Љубица
Ђукановић, директор Електротехничког
института „Никола Тесла“ Драган Ковачевић.
Национално признање „Капетан Миша
Анастасијевић“, додељује Медиа Инвент
Нови Сад, више од две деценије, заједно са
Универзитетима у Новом Саду и Београду,
под покровитељством Привредне коморе
Србије и Уније послодаваца Србије.
Љ. Богдановић

Споразум са компанијом „Zijin Cooper“
оправком, остварио знатну уштеду својој компанији. Поређења ради, до сада је
извршено 7 инвестиционих оправки ове
серије локомотива у румунској фирми
„Reloc“, за шта је „Србија Карго“ морао да
издвоји 150.000 евра по локомотиви.
Радници организационе јединице за
одржавање локомотива у Секцији ЗОВС
у Нишу, за првих 6 месеци ове године
реализовали су значајне послове. Наиме, са
радионичких колосека овог депоа изашло
је 347 потпуно исправних и безбедних
локомотива за саобраћај, ванредне оправке
мањег и већег обима обављене су на 250
локомотива, док су контролно-технички
прегледи ранга П1, П3, П6 и П12 урађени на
109 локомотива.
Захваљујући стручности запослених, као
и примени нових технологија, овај депо ће
и у наредном периоду моћи успешно да
одговори на све бројније захтеве садашњих
и будућих корисника.
Љ. Богдановић
www.zeleznicesrbije.com

„Србија Карго“ је средином јуна био домаћин састанка са представницима компанија Zijin Copper Doo Bor и Trans Cargo
Logistic. То је, у неку руку, био наставак
разговора ових компанија, започетог почетком истог месеца у Луци Бар, на којима
је учествовао в.д. генералног директора
„Србија Карго“ Душан Гарибовић.
На састанку је било речи о изради уговора којим ће бити дефинисани задаци
свих страна у превозу бакра из борског комплекса до Луке Бар.
Како истичу у „Србија Каргу“, ова железничка компанија обезбедила је велики број
вагона за потребе Зиђина (Zijin Copper Doo
Bor), а пружаће помоћ и локомотивском
особљу у обезбеђењу локомотива. Завршетком модернизације целог комплекса
у руднику бакра у Мајданпеку, повећаће
се капацитет прераде руде бакра, а самим
тим и потреба за превозом већих количина
робе. Најављују се и веће количине контејнеризоване робе, па се процењује да ће,
www.zeleznicesrbije.com

уместо досадашњих 2000 контејнера на
годишњем нивоу, бити преко 6000. Ради се,
такође, и на томе да утовар контејнера буде
у топионици, како би се избегао камионски
превоз.

за 2022. и 2023. годину је повећање до
700.000 тона. Представници компанија
које су учествовале на састанку, сложили
су се у оцени да је у питању озбиљан
пословни пројекат чији ће резултати бити

„Србија Карго“ тренутно превози између
350 и 400.000 тона концентрата руде
бакра из Бора за Луку Бар, а пројекција

вишеструко корисни за привреде Србије и
Црне Горе.
Љ.Богдановић
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНА

Жељезнице Републике Српске

Овчар Бања добија лепше рухо

Увећање прихода
На пословање Жељезница Републике Српске у првих шест
месеци 2021. године знатним делом је утицала пандемије корона
вируса.
У првих шест месеци остварен је укупан приход од 30.429.973
КМ, што је за 932.896 КМ више у односу на исти период прошле
године. Приходи од превоза робе износе 14.974.626 КМ и већи су за
1.449.986 КМ. Превезено је 2.079.123 тона робе, што је за 18% више
него лане, а остварено је 176.702.333 нетотонских километара, што
је 7% увећања. Приходи од превоза робе остварени су у износу од
14.974.626 КМ и већи су за 1.449.986 КМ.
Због пандемије вируса корона, поштујући прописане мере и
републичке одлуке Владе РС, Жељезнице Републике Српске су од
22.3.2020. године до 31.5.2020. године, у потпуности обуставиле
путнички саобраћај на свим релацијама, као меру превенције и
заштите грађана од ширења заразе.
Локални путнички саобраћај успостављен је 1.6.2020. године,
док међуентитетски путнички саобраћај и даље не саобраћа.
Обустава међуентитетског железничког саобраћаја директно је
утицала на смањење прихода од путничког саобраћаја у периоду
јануар – јуни 2021. године. У првих шест месеци 2021. године
превезено је 27.656 путника. Остварено је 1.497.090 пређених

путничких километара, што је за 42% мање у односу на исти
период 2020. године. Приходи од превоза путника износе 96.398
КМ и у односу на ранијих 187.303 КМ, представља смањење за
90.905 КМ. Жељезнице Републике Српске су у првих шест месеци
2021. године инвестирале знатна финансијска средства када су у
питању капитална улагања. У периоду јануар – јуни инвестирано
је 1.007.863 КМ, што је знатно више од остварених капиталних
улагања у истом периоду 2020. године, када је инвестирано је
348.055 КМ.
Инвестиције се односе на санацију клизишта на прузи
Добој – Бањалука – Нови Град, телекомуникационе системе у
станицама Бањалука, Јошавка, Челинац и Врбања, надоградњу и
модернизацију вучних и вучених средстава, неопходан инвентар,
као и друге потребе предузећа за безбедно функционисање
железничког саобраћаја.
С. Јочић

Хрватске жељезнице

Смањен број несрећа на колосеку

Када се упореде подаци за 2020. и просек
за раздобље од 2015. до 2019, приметно је
смањење броја ванредних догађаја (озбиљних несрећа, несрећа и инцидената) за 12,5
посто.
У 2020. догодило се 10 озбиљних несрећа,
што је у односу на петогодишњи просек
смањење од 37,5 посто. Пет озбиљних несрећа последица је налета железничких
возила у покрету на особе које су несмотрено прелазиле преко пруге, односно
које су се кретале по прузи на местима која
нису предвиђена за то, док су се на путним
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прелазима догодиле четири озбиљне несреће. Једна озбиљна несрећа последица
је струјног удара услед пењања на локомотиву.
У 2020. догодила се 59 несрећа, што је у
односу на петогодишњи просек смањење
од 11 посто. Велики део тих несрећа (44
посто) односио се на ванредне догађаје
на путним прелазима. Реч је о 26 несрећа
(седам на прелазима са сигнално-сигурносним уређајима, 19 на оним обележеним саобраћајним знацима). Укупан број
смртно страдалих особа (без самоубис-

тава) смањен је у односу на петогодишњи просек за 39 посто, односно смртно
је страдало 10 особа, четири на путним
прелазима. Пет особа подлетело је под воз
услед кретања по прузи, тј. преласка пруге
на местима која нису за то предвиђена, а
једна особа страдала је од удара струје
високог напона услед пењања на локомотиву.
У односу на петогодишњи просек број
теже повређених особа смањен је 20
посто (12 тешко повређених особа). У
2020. забежено је 13 самоубистава, што је
46 посто мање у односу на петогодишњи
просек. Забележено је и седам покушаја
самоубистава, од којих је шест окончано
тешким повредама.
У 2020. од 69 озбиљних несрећа, 30 их
се догодило на путним прелазима који су
и даље црне тачке према месту настанка
ванредних догађаја са смртним исходом
и тежим повређивањем. Наглашено је да,
од укупно 30 озбиљних несрећа, њих девет настало на прелазима осигураним сигнално-сигурносним уређајем, што и даље
указује на велику недисциплинованост
осталих учесника у саобраћају, најпре возача друмских возила.
С. Јочић
www.zeleznicesrbije.com

„Инфраструктура железницe Србије“ започела је половином августа реконструкцију станице у Овчар Бањи.
Радови вредни 17 милиона динара поверени су фирми „Тесла системи“, а цео
посао финансира Инфраструктура.
Предвиђено је комплетно уређење објекта и станичног платоа, тј. санација фасаде,
фасадне опеке и дрвене фасадне облоге,
крова, унутрашњих зидних и подних површина, као и мокрог чвора. Урадиће се
комплетна измена спољашње и унутрашње
столарије, електро и громобранских инсталација и олука, те водоводне и канализационе мреже. Нови изглед добиће целокупни простор око саме станичне зграде
постављењем дрвећа, украсног шибља,
клупа и вртног мобилијара.
Железничка станица у Овчар Бањи налази
се на прузи Сталаћ–Краљево–Пожега, има

два колосека и кроз њу свакодневно прође
десет путничких и пет теретних возова.
Зидана је средином седамдесетих година,
а пуштена у рад 1978. године. Од тада до
данас није било никаквих инвестиционих
радова.
Рок за завршетак реконструкције је два
месеца.
С. Јочић

На прузи Ниш–Зајечар

Обновљен теретни саобраћај
Половином августа успостављен је теретни железнички саобраћај на реконструисаној прузи Ниш–Зајечар, дугој 108
ки-лометара. Реч је о делимичној експлоатацији у склопу које ће теретни возови
саобраћати дванаест сати током дана –
од седам увече до седам ујутру. Овим је
делимично успостављен саобраћај између
Ниша и Зајечара.
Радови на санацији пруге од Матејевца до
Књажевца, започети априла 2019. године,
поверени су Привредном друштву за грађење, ремонт и одржавање пруга "ЗГОП"
у Новом Саду и Саобраћајном институту
ЦИП.

Технички пријем реконструисане деонице између Матејевца и Сврљига обављен је
2. априла ове године, а од тада до 15. августа
извођач радова завршио је и радове између
Сврљига и Књажевца. Рок за технички
пријем комплетне пруге јесте крај октобра,
када ће саобраћај профункционисати у
пуном капацитету на овој деоници.
Радови на реконструкцији пруге НишЗајечар извођени су у условима потпуне
обуставе саобраћаја на целој траси. Теретни
саобраћај током периода реконструкције
одвијао се правцем Ниш–Мала Крсна–
Пожаревац–Мајданпек–Прахово.
С. Јочић

Рекордна попуњеност

Возови ка црногорском приморју, овога лета, имали су
рекордну попуњеност. Све карте за кушет и спаваћа кола била
су распродате до краја августа. Слична ситуација била је и са
резервацијама за седишта, мада се ту и тамо могло пронаћи неко
www.zeleznicesrbije.com

место. За септембар је такође, владало велико интересовање, а
предњачила је потражња резервација за кушет и спаваћа кола као
и за превоз праћених аутомобила. Највише карата је продато за
Сутоморе, односно, Бар, а иста ситуација је и за возове у повратку.
Од почетка јула ноћни воз за Бар саобраћао је у пуном саставу.
Троје спаваћих кола, троје кушет кола плус један факултативни и
три вагона са седиштима другог разреда. Томе треба додати и два
вагона за превоз праћених аутомобила плус један факултативни.
У дневном возу који је почео да саобраћа 15. јуна, свакодневно су
ишла четири вагона са седиштима другог разреда. Просечан број
путника у ноћном возу био је око 300, док их је у дневном било од
150 до 200.
Ј. Вебер
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Амбијент испред цркве Светог Јована Крститеља

Црква Светог Јована Крститеља

атрактиван будући да су овде лоцирани
прави туристички бисери: манастир Рујно,
језеро Врутци, Јатарице, црква Светог
Јована, Беле Воде, Дрвенград. Наравно,
ту је и већ поменути спомен комплекс
Кадињача.
Сеновите и бујне четинарске и листопадне шуме, прозирне и плахе планинске
реке, пенушави водопади и кристално
чисти извори, заталасане висоравни, горостасни планински врхови који вас спајају
са небеским плаветнилом – то је ужички
крај!

Време изградње и развоја

ВОЗОМ ПО СРБИЈИ
Љубитељи возова, од којих су многи то постали након своје прве вожње овим превозним средством, рећи ће вам да
ниједан начин упознавања земаља и њихових јединствених предела није бољи од оног кроз прозор воза у покрету.
На страницама „Пруге“, читаоцима ће у новом фељтону „Возом по Србији“ убудуће бити доступне све неопходне
информације о најлепшим шинским правцима наше земље. Биће то прилика да овдашњи носталгичари, макар накратко,
осете дух прошлих времена и присете се својих путовања железничком мрежом старе Југославије. Нова редовна рубрика
биће уједно и организациони водич читалачкој публици за бројне железничке дестинације у овом делу Европе. Ево нашег
првог предлога за једну незаборавну екскурзију барском пругом.

Интензивна изградња Ужица започела
је усвајањем урбанистичког плана 1871.
године. Након завршетка балканских ратова и Првог светског рата, у граду се
почела обнављати производња и индустрија. Убрзо је трасиран први железнички

Хидроцентрала на Ђетињи

створена прва слободна територија у
окупираној Европи. „Ужичка република“
је трајала од ослобођења града, 24. септембра 1941. године па све до херојске
битке Радничког батаљона на Кадињачи,

Титовом трасом до „Ужичке републике“
До административног центра Златиборског округа регио возом из Београда стиже
се за непуна четири сата. Када барски
железнички коридор кроз Србију буде
комплетно модернизован, до Ужица ће се
стизати неупоредиво брже. Данас се до
града на Ђетињи, јутарњим брзим возом
са топчидерске станице (у 9 часова), путује
тачно три сата.
У чувеној устаничкој вароши, која већ
деценијама слови за културну и привредну
престоницу Западне Србије, туристима

надалеко познатој гастрономији ужичког
краја, носталгични повратак у „време
братства и јединства“ овде је готово
неизбежан. Љубитељи путовања могу
обићи Музеј устанка, Трг Светог Саве и Трг
партизана. У оквиру „градске туре“ свакако
треба посетити стару хидроцентралу
на Ђетињи, коју је давне 1899. године,
на Теслиним принципима механике, подигао краљ Александар Обреновић. Била је то тек друга фабрика електричне
енергије (овог типа) у свету, будући да је

у Ужицу боравите неколико дана или сте
евентуално свратили на једно поподне,

Станица Јатаре на Мокрој Гори

коридор према Вардишту (БиХ), а упоредо
са њим грађена су и два путна правца: ка
Краљевим Водама на Златибору, односно,
према Кадињачи и Бајиној Башти.

Ужичка република
Током Другог светског рата Ужице је било
средиште значајних историјских догађаја.
У данима када је Хитлер успостављао „нови
поредак“ на Старом континенту, овде је

29. новембра, исте године. У периоду свог
највећег замаха, захватала је површину од
19 хиљада квадратних километара, што је
у оно време представљало скоро трећину
уже Србије. Она се на југу граничила реком
Увац, на западу Дрином, на истоку линијом
Београд–Лајковац–Аранђеловац–Кнић–
Краљево–Рашка, док се на северу та граница стално мењала. Ужичка република
пала је под ударима добро организоване
непријатељске офанзиве, али су њена

драгоцена искуства, после рата, била
утемељена у изградњу нове државе

„Шарганском осмицом“ кроз
чаробну природу Златибора и Таре
Посетити ужички крај, а не доживети
готово заборављену топлину труцкања
возом кроз стеновите теснаце и високе
усеке Шаргана и Мокре Горе, исто је што
и стићи, буквално, на корак од ремек
дела светског индустријског наслеђа, а
не видети га. Шарганска осмица је, међу
пругама уског колосека, најатрактивнија
туристичко-музејска железница у Европи.
Када је 1999. године ревитализована
ова железничка траса у туристичке
сврхе, путници са различитих светских
меридијана, коначно су, добили један
бајковити кутак на крајњем западу
Србије. Далеко од ужурбаности живота,
оплемењена
природним
лепотама
мокрогорског краја, ова, на европском
тлу уникатна железница, данас уз
носталгичан писак парњаче оживљава
дух прошлих времена. Дивљи амбијент,
слалом кроз кривине, тунели... све то,
на чувеној „рути 8“, могу осетити људи
жељни авантуре уз незаобилазну посету
етно селу „Дрвенград“, саграђеном према
идеји нашег великог редитеља Емира
Кустурице.
А. Ранковић

Стари град

Ужице, панорама са тврђавом

су на располагању бројне могућности.
Осим уживања у феноменалној природи и

30

Септембар 2021.

прва изграђена само пет година раније
на Нијагари (САД). Без обзира на то да ли

имаћете изванредну прилику да, баш
у овом месту, освежите своја знања о
славном „спартанском отпору“ Радничког
батаљона на Кадињачи, који је, 29.
новембра 1941. године, изгинуо штитећи
одступницу главнине јединица НОПОЈ-а и
Врховног штаба.
Живописну природу ужичког краја
тешко је доживети на прави начин без
организованог излета на планину Златибор. Мокрогорски крај је ништа мање
www.zeleznicesrbije.com

Музеј у Ужицу

www.zeleznicesrbije.com

Железничка станица Ужице
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ЖЕЛЕЗНИЧКО ЗДРАВСТВО
Летње акције у Заводу

Успешно организовани
превентивни прегледи

Медицинско особље Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“
и током летњих месеци у време кратког
предаха од рада у ковид болници било је

жлезде и 98 ултразвучних прегледа крвних
судова врата.
Током августа, у сарадњи са Министарством здравља, организовани су и превен-

Медицински тим Завода на једном од превентивних прегледа

активно у пружању адекватне превентиве
пацијентима.
У сарадњи са градском општином Савски венац, током јула, организовали су бесплатне превентивне прегледе у просторијама Завода у Савској 23.
Грађани ове општине су били у могућности да, без упута, обаве ултразвучни преглед штитне жлезде и меких ткива врата. Том
приликом урађено је 68 прегледа штитне

тивни прегледи за све грађане престонице.
Рађени су интернистички прегледи, где је
посету лекару искористило 68 пацијената,
а урађено је и 78 ултразвучих прегледа
абдомена.
- На жалост свих нас, бесплатне прегледе морамо прекинути због неповољне
епидемиолошке ситуације. Све више је
оболелих од вируса, те се и обим посла
у нашој ковид амбуланти из дана у дан

ЖЕЛЕЗНИЧКО ЗДРАВСТВО
повећава. Сада већ дневно имамо око 40
прегледа и региструјемо свакодневно бројне суграђане заражене ковид вирусом,
објашњава главна сестра Завода Јасмина Зарић.

Обустављени бесплатни
прегледи
Због погоршане епидемијске ситуације
и све већег броја оболелих од Ковида,
Завод за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“ до даљег обуставља
бесплатне превентивне прегледе.
Да су у претходном периоду запослени
имали пуне руке посла, говори податак да
је до сада више од 16 хиљада пацијената
прегледано 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. Настојаћемо да и
даље водимо бригу о нашим пацијентима,
који имају поверења у ову здравствену
установу, каже главна сестра Завода Јасмина Зарић.
Подсећамо да је из Завода за здравствену заштиту радника “Железнице Србије“
било ангажовано 52 здравствена радника
у највећој привременој ковид болници у
„Арени“.
Осим њих, било је упослено још 12
информатичара, координатора и помоћног
особља који су свакодневно били у „Арени“,
како би помогли здравственим радицима.
А. Стојковић

Синдикат железничара „Србија Карго“ и Институт за
трансфузију Србије

Акција добровољног
давања крви

Синдикат железничара Србије „Србија
Карго“ спремно се одазвао позиву Института за трансфузију Србије како би се
увећале резерве крви. У великој сали
Пословне зграде српских железница
појавило се само двадесет и девет добровољних давалаца драгоцене течности, од
којих је тек двадесет и пет њих дало крв.
Према изјавама здравствених радника,
била је то само кап у потребама Института за
трансфузију Србије. Без обзира на све, овај
хумани гест веома их је обрадовао, па су
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убрзо упутили захвалност железничарима
на коректно организованој акцији „усред
летњих жега“. Одговорни у Синдикату
железничара Србије „Србија Карго“ кажу
да су нешто слабијем одзиву највише „кумовали“ годишњи одмори, али и делта сој
корона вируса који већ неко време хара
Европом.
– Захваљујем се свим колегама који су се
одазвали и дали крв и надам се још већем
одзиву у следећој акцији. Драгоцену течност, овога пута, дали су добровољни

даваоци из Београда и Београд ранжирне –
казао је за „Пругу“ председник Синдиката железничара Србије „Србија Карго“
Радисав Ђорђевић, који је и сам био учесник акције.
			
Б. Радојичић
www.zeleznicesrbije.com

Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“

Мамограф злата вредан
Завод за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“ од недавно поседује
мамограф. Тиме је ова медицинска установа
комплетирала свој дијагностички центар
и пацијенткињама омогућила да на бржи
начин ураде преглед дојки.
- Велико је интресовање наших пацијенткиња за прегледе, па су термини скоро увек
попуњени. Како би помогли другим домовима здравља у Београду, преузимамо пацијенткиње за преглед мамографом по
упуту изабраног гинеколога и заказивањем
путем ИЗИСА, објашњава др Данијела Радивојевић, радиолог у Заводу.
Према њеним речима, у плану је да се
ради биопсија, пункција цисти или било

две године, објашњава др Данијела Радивојевић.
Према њеним речима, увек се прегледају
обе дојке у две различите равни снимања.
Рендген техничар поставља дојке између
две плоче апарата које се пажљиво померају и врше притисак на ткиво. Циљ
компресије ткива дојке је добијање квалитетног снимка, избегавају се “грешке” због
померања, а уједно се смањује доза примљеног зрачења. Само снимање дојки
траје пар минута. Мамографија користи
јонизујуће (X зрачење).
- Женама се саветује редовно одржавање хигијене и уклањање длачица из
пазушне регије пре одласка на преглед.

Докторка Данијела Радивојевић, радиолог

каквих промена за које треба одредити
патохистологију. Тако би се у Заводу поред
снимања мамографом потпуно заокружила дијагностика.
- Мамографија је је у ствари рендгенско
снимање дојки. То је најсензитивнија дијагностичка метода за рано откривање
карцинома дојке. Мамографијом се може
уочити тумор док је у почетном, преинвазивном стадијуму, милиметарске величине и не може се напипати. Постоје две
врсте прегледа: дијагностичка и скрининг
мамографија. Дијагностичку мамографију
изводимо код жена које имају било какве
тегобе (бол, жигање, напетост) или објективне промене у дојци (чвор који се може
напипати, исцедак из брадавице, црвенило
или задебљање коже, присутан чвор у
пазуху). Скрининг мамографија обавља се
код жена које немају субјективних сметњи
нити објективних промена у дојкама. Циљ
овог прегледа је проналажење дискретних
и почетних знакова карцинома дојке.
Према препоруци Министарства здравља
скрининг мамографију треба обавити
између 45. и 69. године живота једном у
www.zeleznicesrbije.com

Не треба користити дезодоранс, креме,
лосионе или талк пред долазак на преглед
пошто могу створити разне “артефакте”

свом изабраном гинекологу или лекару
опште праксе. Зависно од тегоба и година
лекар ће упутити радиологу на ултразвучни
или мамографски преглед.
- Многи ме питају каква је разлика између
ултразвука и мамографа? Ултразвук је
вредна дијагностичка метода за преглед
дојки, а његова улога је да допуни мамографски преглед. Радиологу служи да
ближе окарактерише природу промена
уочених на мамографији, као и да помогне
у извођењу пункције или биопсије дојки.
Ваља знати да ултразвук и не може заменити мамографију у детекцији раних карцинома дојке. Ултразвук је нешкодљива
метода, може се више пута понављати,
примарно се изводи у девојчица, девојака,
трудница, дојиља или у склопу припреме

Откривањем болести на време унапређује се квалитет живота
Према статистичким подацима из Института Милан Јовановић “Батут” у Србији
сваке године од рака дојке оболи око 4.600 жена, а битку са овом опаком болешћу изгуби
око њих 1.600. По стопи оболевања од рака дојке Србија се налази у скупу земаља средњег
ризика, док је по стопи умирања пацијенткиња на другом месту у Европи.
Институти и заводи за јавно здравље широм земље у сарадњи са представницима
домова здравља, али и локалних самоуправа организују промотивне активности како
би утицали на то да што већи број жена обави превентивни преглед у циљу раног
откривања рака дојке.
Откривањем рака дојке у раној фази болести ствара се могућност за његово ефикасно лечење. Правовременом применом одговарајуће савремене терапије и даљим
континуираним третманом, могуће је очувати здравље и значајно унапредити квалитет живота оболелих жена.
на добијеном снимку дојки и имитирати
постојање патолошке промене. Пре почетка
снимања обавезно рендген техничару
треба треба скренути пажњу на тегобу коју
имате, као и на одређене промене на кожи,
те и на имплантате ако их имате, саветује др
Радивојевић.
Она упозорава да уколико жена има било
каквих тегоба са дојкама да се одмах јави

за вантелесну оплодњу. Методу иницијално
вршимо код изразито болних дојки, након
повреда или у стањима упале дојки.
Уколико мамографија покаже уредан налаз,
а жалите се на увећан чвор у пазушној
јами, тада ће ултразвучни преглед бити
саставни део прегледа дојки, објашњава др
Радивојевић.
A. Стојковић
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НАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТ

Научница о којој ће се тек причати
Стефана Ђукановић из Банатског Карловца “природњак је у души” од свог рођења. Дете из железничке породице које

је још у основној школи било проглашено
за ђака генерације, данас је међу тек десет
студената докторских студија у области
биологије са стеченом стипендијом Министарства просвете. Отац Драган, дугогодишњи отправник возова (у станици
Панчево главна) и мајка Драгана, очигледно су се својски потрудили да ћерку
изведу на прави пут.

Стефана је након завршене вршачке
гимназије “Борислав Петров – Браца”, средином 2012. године уписала Биолошки
факултет у Београду као “буџетски студент”. Током основних студија, све испите
је положила у року, а дипломирала је
2016. године. Свој мастер рад одбранила
је на Институту за молекуларну генетику
и генетичко инжињерство у Београду. На
институту је провела годину дана као члан
Лабораторије за екологију и молекуларну
генетику микроорганизама, а 2017. године
одбранила је и мастер тезу са оценом десет. Љубав према микробиологији, науци
и лабораторији убрзо је пресудила па је
Стефана, коначно, уписала докторске студије на матичном факултету.
Научну каријеру започела је на Катедри за микробиологију где данас ради
као истраживач сарадник. У оквиру докторске дисертације тренутно проучава
бактеријску резистенцију и упоредо ради

на проналску алтернативних антимикробних средстава.
Увек је са поносом истицала да потиче
из железничке породице. Обожава да
путује возом, нарочито у приликама када
крене у свој Банатски Карловац да посети
родитеље. Професионалну каријеру намерава да настави на факултету, мада јој је
велика жеља и да једног дана, са стеченим
докторатом оде на даље усавршавање у
иностранство.
Ј. Вебер

Дамир Пашалић, машиновођа „Србија Воза“

Уживање у звуку локомотива
Дамира Пашалића (1987), машиновођу
„Србија Воза“, на нашим пругама сви
познају као врсног и преданог машиновођу
млађе генерације. Још као клинац у свом
родном Призрену показивао је велико
интересовање за железницу. Током читаЉубитељ железнице и ван радног
времена
Дамир у својој колекцији има више десетина модела локомотива и вагона који
су саобраћали на југословенским пругама.
Међу љубитељима железнице слови за
веома доброг познаваоца железничке
тематике, посебно дизел-електричних
локомотива, серије 661 („Кенеди“). Звуци
великих зелених локомотива које „леде
крв у жилама“ фасцинирају га и данас.
Та страст му је, каже, остала од детињства и у њој ће уживати док је жив.
вог детињства пратио је дешавања на железничкој станици која му је, такорећи,
била преко пута куће. Уживао је у моћним
звуцима мотора и сирена дизелки, мада
нису били ретки случајеви да и сам седне
у шинобус или путнички воз и запути се у
Косово Поље. Основно школовање започео
је у родном Призрену, да би се након НАТО
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агресије, са породицом преселио у Београд
и образовање наставио у ЖОЦ-у. Прилика
да буде примљен у железницу указала му се
2017. године. Током волонтирања, додатно
је учврстио своје знање у управљању
путничким гарнитурама, а годину дана
касније, засновао је радни однос као
машиновођа у компанији „Србија Воз“.
Поседује стручне испите за управљање
електро локомотивама из серије 441 и
461, мада има лиценцу и за управљање
најновијим швајцарским возовима, марке
„Штадлер“. Ипак, најпоноснији је на стечени
сертификат за управљање омиљеном дизел-електричном локомотивом (серије
666), тзв. „Маршалком“ како је железничари
колоквијално зову.
- Посао машиновође сматрам веома
занимљивим и одговорним занатом. Прва
самостална вожња била ми је на линији „БГ
воза“ од Прокопа до Ресника. У посебном
сећању остали су ми последњи поласци
са бивше београдске железничке станице.
Посао машиновође је специфичан јер није
свеједно када знате да у возу седи више од
стотину путника. Током протеклих година,
свакодневно се суочавам са новом врстом
опасности на пружним прелазима. Све је

више возача трактора и пољопривредних
машина нове генерације. Та возила су
квалитетно направљена, кабине су веома
добро звучно и топлотно изоловане, најчешће и са уграђеним музичким уређајима.
Возачи млађе генерације, генерално, не
обраћају пажњу на пружне прелазе. Не
помаже ту давање чак ни звучних, а камоли
светлосних знакова упозорења. Захваљујући свом искуству, до сада сам, успевао да
предупредим евентуалне инциденте, вели
Пашалић.
Данас управља путничким гарнитурама
на правцима ка Овчи и Батајници (БГ воз),
односно, према Ваљеву и Ужицу, често и
према Нишу. Свој посао, тврди, не би мењао
за било који други, таман и да му дају знатно
већу плату или омогуће неупоредиво боље
услове за рад. На железници намерава да
дочека пензију, јер ко једном окуси железнички хлеб, овај посао никада не напушта.
Ј. Вебер
www.zeleznicesrbije.com

ПРИЧЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦЕ
Милисав Јовичић, машиновођа Ужичке вуче

„Ђевојка“ у Бијелом Пољу

Пасионирани колекционар плоча аустралијског састава АC/DC, који је до
својих тинејџерских дана сањао каријеру гитарског виртуоза у локалном рок
бенду, вероватно је данас један од најпрепознатљивијих машиновођа на барском колосеку. Тешко да је у граду на
Ђетињи постојао човек који је, раних 1980их, могао наслутити „коперникански обрт“
залуђеног рокера дуге коврџаве косе, а
камоли Милисава „видети“ у локомотиви
путничког или теретног воза. Чудесни
животни искорак Милисава Јовичића
(1968), који је ужичку калдрму привремено
заменио ЖОЦ-овим интернатом у Београду,
овог талентованог „момка“ вероватно је
коштао (непредвидљиве) естрадне каријере. Ипак, одлуком да већ у двадесетој години обуче плаву железничку униформу и
егзистенцију учини потпуно извесном,
показао је приличну зрелост за једног
колоритног занесењака каквих није мало у
српским провинцијама.
Добрих десет година управљао је теретним возовима на релацији Макиш–
Ужице, односно, Ужице – Бијело Поље. За
тридесет и две године рада на железници,
барску пругу је, каже, упознао боље него
властиту супругу. Да је којим случајем
двоколосечна, могао би из престонице до
Бијелог Поља управљати возом жмурећи.
Усеке, засеке, тунеле, па чак и капије
бројних домаћинстава на овом потезу
зна напамет. Било је ситуација да у граду
понекад упозна власника неке фарме
лоциране уз барску пругу. Немогуће је,
причају људи, дочарати неверицу саговорника док им Милисав „пластично“
описује распоред зграда у дворишту, не
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пропуштајући прилику да их упита зашто
су капију префарбали баш у црвено?! У
стању је, вели, да примети чак и фасадне
интервенције на помоћним објектима
златиборских домаћинстава. Тако је, ваљда, када си машиновођа на истој саобраћајници од 1988. године.
- Веруjете ли да знам, буквално, кућу у
којој се тек родило дете. Само приметим
из кабине, једног дана, да се бебине пелене
суше на жици – прича кроз шалу колега
Јовичић док управља четвороделном електромоторном гарнитуром кроз тунел
„Дреновачки Кик“.
У досадашњој професионалној каријери
имао је три гажења. Ни у једном од тих
случајева није било његове кривице. Са
„управљачком тапијом“ коју је наследио
од оца машиновође, доживео је Милисав
заиста све што се у овом послу може доживети. И да га још као приправника, са
тада наглашеним рокерским имиџом (дуга
разбарушена коса), отправници возова
детектују као жену, али и да га старије
госпође у престоници са неверицом посматрају у кабини локомотиве, убеђене да
је „по среди“ скривена камера. Дешавало
се да заустави композицију на отвореној
прузи како би рукама без ичије помоћи
изгурао овна са колосека, а затим и читаво
стадо оваца које се ниоткуда створило
на мосту. Прихватао је све то Милисав са
неком невероватном лежерношћу, својственом ваљда само људима из овог
поднебља. Комичне ситуације је често
„бојио“ аутентичним ужичким хумором,
не пропуштајући прилику да их, покаткад,
додатно оплемени дозом неочекиване аутоироније.

- Сећам се једне блесаве ситуације крајем 1988. године, када сам још фурао онај
„Лед Цепелин“ фазон, са коврџавом косом
до рамена. То је било време када ме отправници возова на барској прузи још нису
добро познавали. Возио сам тог дана путничку композицију из Ужица за Бијело Поље. Прошао сам Прибој и наставио даље
ка Црној Гори, не размишљајући да сам
било коме сумњив због те „необавезне“
фризуре. Стижем на станични перон у Бијелом Пољу, кад тамо постројен кордон
полиције. Чим сам зауставио воз, одмах су
почели да лупају на врата кабине и обраћају ми се повишеним тоном. Отварам, а
командир сав зајапурен виче на мене: „Где
је машиновођа, где је машиновођа“? Ја му
збуњено одговарам: „Ја сам машиновођа“,
а они моментално праснуше у смех. Кажу,
нама је отправник из Прибоја јавио: „Прође
управо пословни воз, нека ђевојка вози, нигде нема машиновође?“ Мислим да су ме
железничари наредне три године, у свакој
могућој прилици, зафркавали питањем: „Па
где си ти девојчице?“, препричава Милисав
ову анегдоту, смејући се „заразно“ као да се
све јуче догодило.
Мада је тек напунио 53 године, брзо ће у
заслужену пензију. На два и по хектара своје
земље у Вардишту имаће довољно простора
за жестоку музику коју воли. Времена му,
сасвим сигурно, неће фалити. Ту је Рзав за
пецање, ту су густе борове шуме за лов.
Очев лампек већ „чучи и чека“ у подруму.
Ужичка ракија и аустралијски хард-рок,
комбинација као створена за Милисава.
А. Ранковић

Септембар 2021.

35

ЕДУКАЦИЈА

ШКОЛСТВО И НАУКА

Железничка техничка школа

Најтраженији електротехничар
телекомуникација
Средњу стручну Железничку техничку школу, ове школске 2021/22. године, уписало је 146 ученика (од планираних 210). Дугогодишња традиција поменуте установе је образовање стручних
кадрова у два подручја рада: саобраћај и електротехника.
- Ове године, највише је уписано деце на смеру електротехничар телекомуникација укупно
60 ученика. Смер возовођа остао је празан. Саобраћајно-транспортних техничара је уписано
22, транспортних комерцијалиста 18, а на смеру кондуктера у железничком саобраћају је свега
10 ученика. На смеру техничар вуче, имаћемо 36 школараца, истиче директор школе Златко
Радосављевић.
Последњих година, Железничку техничку школу уписивало је све мање деце због проблема са смештајем ученика из унутрашњости
Србије у оближње домове.
- Захваљујући доброј сарадањи са директорима ученичких домова „Милутин Миланковић“ и „Патријарх Павле“, смештај деце је
у великој мери решен. Међутим, ситуација са пандемијом корона вируса, последње две школске године, многе родитеље и децу из
унутрашњости, одвратила је од уписивања у нашу школу - објашњава директор Радосављевић.
А. Стојковић

Организација проналазача и аутора железничара Србије

Јубилеј вредан пажње

Идеју за издавање монографије о вишедеценијској активности проналазача и
аутора железничара Србије дали су чланови управног и извршног одбора ове
организације. У публикацији су приказане

све активности и допринос укупној организацији у предузећу, односно, иноваторима у активима Београд, Нови Сад, Ниш,
Зајечар и Краљево. ОПАЖС је од 1985.
године па све до данас, кроз бројне идеје,
техничка унапређења и патенте у знатној
мери унапредила услове рада и ефикасност
железничког сектора.
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Основна база организације проналазача
железничара са активима, који броје
око 2.000 чланова, располаже са близу
1.000 техничких решења, од којих је прихваћено 60%. Међу њима је највише
техничких унапређења, а нешто мање патената и проналазака. Уштеде су значајне
будући да се, у конкретном случају, ради
о неколико милиона евра. Већина проналазака је већ у примени, док мањи део
чека имплементацију, а затим и ограничену
производњу.
- Број чланова је порастао и заиста је на
завидном нивоу. 2006. године смо проглашени за најбољу организацију проналазача и аутора у Републици Србији. Освојили
смо 60 награда и признања, укључујући
и изложбе прототипских решења. Иновације су биле регулисане колективним
уговором, самоуправним споразумима и
правилницима за проналазаче и техничка
унапређења. Истина, тако је било док су
„Железница Србије“ биле јединствене.
Реструктурирањем предузећа у четири
компаније железничког сектора, настаје
озбиљан проблем јер је правилник остао на
снази само у предузећу „Железнице Србије“
а.д. где има тек незнатан број иноватора.
Слична ситуација је и у компанији „Србија
Воз“. Далеко највише их има у компанијама
„Инфраструктура железнице Србије“ и „Србија Карго“. Ипак, све то није довољно јер
су иноватори, практично, обесправљени.

Мада смо као организација, у неколико
наврата, тражили да се правилник усвоји и
у остала три предузећа, добили смо једино
обећање да ће све бити решено у догледно
време – каже за „Пругу“ члан Управног
одбора, Мића Хинић.
Због свега наведеног, иноватори не могу
реализовати нова техничка решења, која су
важна за сва четири друштва железничког
сектора.
Награде и признања
Организација проналазача и аутора
технничких унапређења железничара
Србије је током 37 година постојања
освојила преко 60 медаља, плакета и
повеља. Вредне помена су 11 златних
медаља „Михајло Пупин“, 15 сребрних
и 10 бронзаних. Уз то, добијено је пет
награда Привредне коморе Београда, две
награде Самосталног сидиката Србије,
награда „Никола Тесла“, награда „Мајски
цвет“, Златна плакета „Тесла – Пупин“,
награда „Бели Анђео“ и награда „Милутин
Миланковић“.
- Требали би, коначно, да се вратимо
људима који су стручни и креативни, а
који ће бити вредновани према стручној
спреми. Постоји, генерално, неразумевање
за стручан и креативан рад. Због тога губимо изузетне кадрове који напуштају све
четири компаније и одлазе у фирме где су
боље плаћени. Нарочито је то изражено
код инжењера машинске, грађевинске и
електро струке. Сматрам да без стручних и
креативних кадрова, памети и знања нема
значајног развоја железничког сектора закључио је Хинић.
Б. Радојичић
www.zeleznicesrbije.com

Занимљив едукативни програм на прузи Нови Сад – Оџаци

Несвакидашњи часови у возу

На “путујућем” часу ликовног и грађанског васпитања, основци новосадске школе
“Петефи Шандор” имали су прилику да,
крајем школске године, из воза у покрету
посматрају пејзаже и своје ликовне импресије директно преносе на платно као што
су то чинили уметници у XIX веку.
- Жеља за едукацијом у возу се јавила
јако давно. Када ми је додељена награда
“Најбољег едукатора Србије”, указала ми
се прилика да остварим своју идеју. Први
час је одржан крајем априла, са двадесет и
четворо ученика VII разреда, на редовној
железничкој линији од Новог Сада до
Оџака. Наставу смо тада реализовали из
два предмета, ликовног и грађанског васпитања. У предњем делу вагона била је сме-

је пратила час ликовне културе. Повратком
у Нови Сад групе су биле замењене, каже
за “Пругу” наставница ликовне културе
Марта Киш Бутерер.

штена прва група која је имала грађанско
васпитање, а у задњем делу друга група, која

Истог јутра, њена колегиница, Бојана
Анђелић, ученицима је, такође у возу, пре-
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носила знање из права на здраву животну
средину, водећи се идејом да управо кроз
такав “путујући час” уметничко изражавање
најбоље доприноси подизању свести о
важности очувања животне средине. Дискусијом о одговорности различитих друштвених актера те бројним еколошким
проблемима, ученици су на нов начин доживели простор уз помоћ колористичке,
ваздушне и линеарне перспективе.
У току наставе коришћене су методе
рада решавања проблема, као и мануелна
средства – хамер и пастел. Деца су на овом
часу имала могућност да науче технику
рада са сувим пастелом кроз свој лични
доживљај пејзажа и успут продискутују о
очувању животне околине. Као коментар
на ову врсту наставе истакли су лепоту
путовања возом због којег им је и настава
постала неупоредиво забавнија. Оваквих
вожњи ће, каже наставница Марта, бити и
даље, па ће ученици искористити прилику
да се до Београда провозају новим брзим
возовима.
Ј. Вебер
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ДРУШТВО

125 година старе железничке станице Панчево

Стална конференција градова и општина

Станица без возног реда

Европска недеља мобилности
Информативна радионица о Европској
недељи мобилности одржана је 9. јула у
Београду, уз присуство представника из
више од 25 градова и општина, националних координатора Сталне конференције градова и општина и Министарства
грађевинарства, саобраћаја, и инфраструктуре. Европска недеља мобилности биће
одржана од 16. до 22. септембра, а слоган
овогодишње кампање је „Крећимо се
одрживо! Останимо здрави!“.
Ђорђе Милић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја, и инфраструктуре
захвалио се свим градовима и општинама
који су учествовали у јавном позиву за
унапређење стања у области одрживе
урбане мобилности.

Том приликом потписан је и уговор
између Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и града Крушевца о додели подстицајних средстава, и
износу од милион динара, за унапређење
одрживе урбане мобилности."
Данас додељивањем подстицајних средстава Крушевцу на основу претходно
расписаног јавног конкурса, подстичемо
као Министарство одрживу урбану мобилност као врло важну компоненту будућег
развоја јединица локалних самоуправа, а
Крушевац је локална самоуправа која је
највише допринела унапређењу одрживе
урбане мобилности у 2020. години", рекао је Милић. Он је истакао да је важно
да одржива урбана мобилност постане

редовна ствар која се планира у локалним
урбанистичким плановима, као и да је
важно промовисати једну нову доктрину у
планирању, а то је отпорност градова.
"Подстицањем одрживе урбане мобилности дајемо активан допринос ка смањењу продукције угљендиоксида, што је
важно са становишта одрживог концепта
развоја у Србији. Морамо да подстичемо
јавни превоз, бициклистички превоз, средства превоза која користе струју. Јавни
превоз мора бити заснован на коришћењу
електричних возила, возова, тролејбуса и
трамваја ", навео је Милић.
Н. Аврамовић

Панчевачки железничари и чланови
Клуба љубитеља железнице су средином
августа на прикладан начин обележити
јубилеј, 125 година доласка железнице
на станицу Панчево. Пруга је 20. августа
1896. године стигла на обалу Тамиша из

Железничка станица на Тамишу у почетку
је била једнобродна грађевина урађена по
типском пројекту који је важио за већину
станица у Аустроугарској монархији.
Међутим, због наглог повећања обима
превоза путника, а нарочито робе, ста-

правца станице Панчево варош (некада
Панчево предграђе), а истог дана повезана
је трианглом у близини станице Панчево
варош преко Петровог Села (данас Владимировац) са Вршцем и Ковином. Том приликом, изграђен је и нови крак пруге који
је повезао станицу Панчево предграђе и
новосаграђену станицу Панчево Дунав на
Тамишу у дужини од 6 километара.
Од 1896. па до 1935. године ова станица
била је завршна за све возове који су
долазили из овог дела југоисточне Европе.
Путници који су били на пропутовању за
Београд, Земун и Нови Сад настављали
су путовање паробродима са тамишког
пристаништа. Тако је било све до 1935.
године када су изграђени железнички
мостови на Тамишу и Дунаву. Панчево је
тада директном железничком везом преко
Београда, коначно, спојено са читавом
Европом.

нична зграда је проширена почетком 20. века. Данашњи изглед добила је уочи Првог
светског рата. Станица је била посебно
активна у периоду после Другог светског
рата. У непосредној близини налазила се и

Осамнаести Бир фест у Београду

Велики број гостију путовао железницом
На београдском „Ушћу“ по осамнаести пут
одржана је традиционална манифестација
„Бир фест“. Као и протеклих година, велики
број гостију из приградских насеља али и
из читаве Србије на ову манифестацију је
путовао железницом. На најфреквентније
станице (Београд центар и Нови Београд),
гости су стизали градском железницом „БГ
воз“. Поред повољне цене карата и близине
станице фестивалском простору, посетиоци
су били изузетно задовољни што су, овога
пута, били поштеђени доласкa у престоницу
сопственим возилима, па у том смислу нису
морали да брину око паркирања. Током
пет фестивалских дана наступило је 60
музичких састава на две фестивалске бине,
а по процени организатора број посетилаца
је био преко сто хиљада. На нешто мањи
број публике утицала је и чињеница да су
сви гости на улазу у фестивалски простор

морали да покажу одређене потврде о вакцинисању или тестовима. За све оне који
нису били тестирани, то су могли да ураде
на улазу где се налазила медицинска служба. Организатори се надају да ће следеће

године епидемиолошка ситуација бити много повољнија и да ће поновним успостављањем међународних железничких линија,
број гостију из иностранства бити већи.
Ј. Вебер

панчевачка аутобуска станица преко које
су путници имали одличне друмске везе са
оближњим местима.
Путнички саобраћај са станице на Тамишу
обављао се до 29. маја 1976. године. Било
је свега два воза, један јутарњи који је
долазио из Падине и један поподневни који
је саобраћао до Самоша. Теретни саобраћај
одвијао се до јесени 1989. године, када је
на овој станици дефинитивно обустављен
саобраћај. Станични колосеци, заједно са
пругом до станице Панчево Војловица, у
дужини од 3 километра, демонтирани су у
пролеће 1990. године. На овој станици, као
и у њеној непосредној близини, снимали
су се многи филмови домаће и стране
продукције. Данас се у станичној згради

налази административна управа Секције
за саобраћајне послове „Инфраструктуре
железнице Србије“, као и канцеларије предузећа „Србија Карго“.
Ј. Вебер

Годишња скупштина Подручног удружења железничких пензионера Краљево

Иван Фајертаг – нови председник

На Скупштини подручног удружења железничких пензионера Краљево, одржаној 27. јула, изабран је нови председник – Иван
Фајертаг. У присуству више од 80 активиста поменутог удружења, изабрано је осам чланова извршног одбора и три члана надзорног
одбора. Досадашњи председник краљевачког ПУЖП-а, Србољуб Митровић, честитао је новоизабраном колеги Ивану Фајертагу на новој
функцији и захвалио се чланству на сарадњи у протеклих дванаест година. Том приликом је рекао да ће и убудуће здушно помагати
све активности извршног одбора, уз обећање, да ће новом председнику као добронамерни саветодавац увек бити на располагању.
Б. Радојичић
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Електрификација немачке железничке
мреже (не)иде по плану
Савезна влада Немачке улаже додатне
напоре како би убрзала стопу електрификације. Циљ је да до 2025. године буде
електрифицирано најмање 70 посто националне мреже, стоји у најновијем извештају непрофитног транспортног савеза
Allianz pro Schiene.
Позивајући се на „офанзиву за електрификацију на железници“, алијанса
је у првом кварталу ове године објавила студију која је показала да је
електрификација у Немачкој напредовала
„пужевим темпом“ током последње деценије. Повећање електрифицираног удела
мреже, укупне дужине од 33.400 км, са
59 посто на 61 посто представљало је
у просеку електрификацију од свега 65
километара годишње. Реалан просек морао би бити знатно већи, бар 575 км годишње, како би влада испунила циљ до
2025. године. Представници алијансе су
оценили да би електрификацију требало
наставити темпом од најмање 330 км
годишње након 2025. године како би се
постигао удео од 75 посто до 2030. године.
„Само убрзавањем ширења е-мобилности
на колосецима немачка влада може
постићи свој циљ до 2025. године“, рекао
је генерални директор Allianz pro Schiene
Дирк Флеге. „Железнице се успешно ослањају на е-мобилност од 19. века. Сада

савезна влада мора да осигура да се ова
прича о успеху настави и у 21. веку. Иза
нас је деценија рада пужевим темпом и
не може се остати на томе. Политичари
не смеју занемарити е-мобилност на
железници, јер овде она доноси највеће
користи", истакао је Флеге.
Истичући да би проширење електрификације и употреба алтернативне вуче
за замену дизела побољшала еколошке
предности железнице, представници
алијансе су истакли да „железничка индустрија поново проширује своје вођство
над осталим облицима превоза у погледу
утицаја на животну средину и климу“.
Замена дизел локомотива „тишим електричним локомотивама са знатно нижим
емисијама“ такође би учинила железнички превоз конкурентнијим и дугорочно
ефикаснијим, што би помогло повећању
његовог тржишног удела.
Позивајући на већу електрификацију,
Allianz pro Schiene такође верује да
савезна влада треба да подржи развој и
примену алтернативних вучних технологија као што су водоник, батерије и
локомотиве са двоструким режимом
рада. Напомињући да нове смернице за
финансирање Федералног министарства
саобраћаја омогућавају држави да покрије између 40 и 60 посто додатних

трошкова за набавку шинских возила
са алтернативним погонима, они истовремено истичу да су субвенције за
аутобусе са алтернативним погонима
дозвољене до 80 посто. „Нема разлога
да се алтернативни погонски системи
на железницама ставе у гори положај од
оних на путевима“, прокоментарисао је
Флеге. Представници алијансе су навели
да још увек није јасно дефинисано да ли
локомотиве са двоструким режимом рада
за железнички теретни превоз, које могу
да саобраћају на и ван електрифицираних
линија, уопште испуњавају услове за било
какву подршку при финансирању, иако се
„управо овим локомотивама могу избећи
многа путовања дизелом испод електрифицираних делова пруге“. Супротно томе,
куповину дизелских камиона и даље је
финансијски подржавала савезна влада,
известила је та организација.
Н. Аврамовић
Извор: RailwayPro

РЖД, "Синара" и "Руснано" развијају теретне
локомотиве на водоник
Компанија Руских државних железница (РЖД) у сарадњи са компанијама Руснано и групацијом Синара потписали
су, средином јуна, уговор о сарадњи за
развој теретних и маневарских локомотива са погоном на водоник које ће бити
коришћене за теретни саобраћај.
Планирано је да нове локомотиве
користе погон базиран на новим електрохемијским водоничним горивним
ћелијама у спрези са литијум-јонским
батеријама.
Према споразуму, РЖД ће бити потенцијални купац нових локомотива, Синара
групација ће производити локомотиве,
док ће се компанија Руснано и њени
организациони делови фокусирати на
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иновативна техничка решења за производњу водоничних горивних ћелија и
система за складиштење произведене
енергије базираним на литијум-јонским
батеријама.
Најновија иницијатива представља
за РЖД наставак рада на пројектима
заштите животне средине и плановима
да од 2025. године пређу на коришћење
искључиво електричних локомотива, као
и локомотива са погоном на алтернативне изворе енергије попут природног
гаса и водоника. Према речима председника компаније РЖД Олега Белозјорова, најновија иницијатива ће омогућити даље смањење притиска на животну
средину.

„Суецки канал на прузи“
Аин Сокхну на Црвеном мору ускоро
ће бити повезан железничким коридором
са Александријом и Марсом Матру на Медитерану. Планирано је да траса иде преко
нове административне престонице Египта
и града Шести октобар.

Ово је, иначе, тек прва фаза нове саобраћајне везе, а план је да се до краја
изгради укупно 1.800 километара. Петнаестогодишњи уговор по систему кључ
у руке који покрива пројектовање, постављање, пуштање у рад и одржавање
линије, потписали су „National Authority for
Tunnels“ и конзорцијум компаније „Siemens
Саобраћајни коридор од
вишеструког значаја
Процене су да ће више од 30 милиона
путника годишње користити само ову
линију. Електрифицирана пруга, такође,
би имала мање емисије гасова са ефектом
стаклене баште него тренутно. Становништво Каира се удвостручило од
1980. на око 20 милиона становника,
мада се и нови градови тренутно развијају око метрополе.
Mobility“ са локалним партнерима „Orascom Construction“ и „Arab Contractors“.
Замисао је да се овим железничким пројектом у Египту граде мостови који би
олакшали грађевинске радове.

Удео „Siemens Mobility“ вредан је око 3
милијарде америчких долара. Компанија
је објавила да ће се пројекат заснивати на
најсавременијој технологији, доказаним
производима и европским стандардима.
Биће сервисирани брзи возови Веларо као
и регионалне електричне јединице Дезиро, односно, теретне локомотиве Вектрон.
Конзорцијум очекује отварање више од

15.000 директних радних места у Египту, са
додатних 3.800 код локалних добављача.
Партнери планирају да закључе споразуме
у наредним месецима, чиме ће бити покривене и две додатне линије. Реч је о линијама које повезују регион Великог Каира
са Асуаном на југу, дуж реке Нил и Луксор
са Хургадом и Сафагом на обали Црвеног
мора. Тиме ће се време путовања смањити
за 50 посто.
Будућа железница ће повезати морске
и суве луке ради побољшања укупне ефикасности кретања терета. Очекује се да
обим теретног транспорта, који се иначе
превози железницом, буде повећан за 15
посто.
"Овај брзи воз ће ојачати инфраструктуру подручја кроз која пролази, али ће
и утицати на развој урбаних подручја
кроз повезивање нове административне
престонице са новим градовима, објаснио
је министар саобраћаја, генерал потпуковник Камел Ел-Вазир .

„Пројекат ће, на најбољи начин, промовисати туризам, али ће (генерално) и значајно подићи ниво сигурности како би се
задовољиле потребе и очекивања Египћана широм земље.

Председник и извршни директор Сиеменс АГ, истакао је задовољство због новог
аранжмана своје компаније у овом делу
света.

„Поносни смо што подржавамо амбицију египатске владе да трансформише свој
транспортни сектор изградњом прве брзе мреже електричних железница. Овај
велики пројекат ће створити радна места,
подстаћи економски раст и побољшати
квалитет живота милиона људи стварањем
ефикаснијег, сигурнијег и одрживог транспортног система.
Д. Милошевић
Извор: Railwaygazette

Клизиште затрпало железничку композицију
Према речима Дмитрија Пумпјанског,
председника Синара групације, прототипови нових теретних и маневарских локомотива на водоник могу бити развијене
током 2023. и 2024. године. Овај споразум је
пример стварања савеза који ће поделом
надлежности смањити трошкове за развој
обећавајућег технолошког пројекта.
Н. Аврамовић
Извор: RailwayPro
www.zeleznicesrbije.com

Вишедневно невреме које је средином августа погодило аустријска туристичка места
Кримл и Валд, у близини Инзбрука у Аустрији, оставило је праву пустош и причинило
велику материјалну штету. Железничка станица узаног колосека, Вордеркримл, буквално
је “нестала” у мору камења које се обрушило са оближњег клизишта. Након обиласка
терена, градоначелник Михаел Обермозер могао је само да констатује да штета од
невремена премашује цифру од милион евра. Будући да су у питању туристичка места,
одмах је дат налог да се обнови комплетна друмска и железничка инфраструктура.
На чишћењу је током вишедневног ангажовања радило 15 багера, са мештанима и волонтерима, а велику помоћ пружили су и
припадници ватрогасне службе, полиције и војске. Вагони железничке композиције су након уклањања камења преузети посебном
механизацијом и одведени у радионице на преглед. Туристички радници овог краја, такође су, учествовали у обнови чувене железнице
Пинцгау која је, кажу, један од главних носиоца туризма поменуте регије.
Ј.Вебер
Извор: www.krone.at
www.zeleznicesrbije.com
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Железница и невидљиви слепи путници

Железница у борби против заразних
болести (други део)
Воз за вакцинацију и
дезинфекцију
Потпуковник др Стонерс је, 25. марта,
израдио од старих радних кола експериментални вагон – дезинфикатор, а Хантер
је 6. априла, у радионици у Нишу, од једног
вагона који је коришћен за превоз месних
прерађевина, осмислио „железнички вагон туш купатило“, с идејом да такав буде
употребљен у спрези с вагоном – дезинфикатором. Један мотор за грејање је врелу
пару убацивао у оба вагона.
Пошто су се експерименти показали као
успешни, по налогу председника Владе Николе Пашића израђена су још три слична
вагона за дезинфекцију и купање.
Стварање воза за дезинфекцију била је
потпуно нова мера која није била виђена ни
у једној војсци у свету. Рад на изради воза за
дезинфекцију и вакцинацију који је чинило

Сузбијање заразе на железници
у међуратном периоду

за спавање и боравак српских и енглеских
официра и лекара. Осим тога, постојала су и
три вагона за залихе. Заједно са овим возом,
путовао је и воз српског Црвеног крста.
Вагони за вакцинацију су били некадашњи
вагони трећег разреда, преправљени тако
што су уклоњена седишта и, уместо њих,
уграђена три стола. У колима намењеним
за смештај официра постојали су тоалети и
тушеви, као и канцеларије за потпуковника
др Стонерса и капетана Христића, српског
командира и официра за везу на возу.

Суспензија саобраћаја
На основу одлуке Владе, од 16. марта
до 16. априла 1915. године, дошло је до
потпуне обуставе железничког саобраћаја
на територији Србије. Саобраћали су
искључиво службени возови. У том периоду формиране су карантинске и дезинфек-

се налазио у непосредној близини станице
у Младеновцу.
Обустава железничког саобраћаја дала
је велике резултате у заустављању заразе. По пуштању саобраћаја, зараза се
поново шири, али захваљујући центру
у Младеновцу, више не достиже ранији
интензитет.
Спровођење вакцинације
Дан по пристизању првог контигента вакцине против трбушног тифуса, дезинфекциони воз стиже у Крагујевац где је, 20
априла, започета вакцинација против
трбушног тифуса и колере. Вакцинација
зе завршена до 28. маја, а укупно је вакцинисано 256.000 људи.
Нови изум

Железничка станица Младеновац, 1910. година

петнаест кола започет је 3. априла, а завршен за десет дана. Пуковник Хантер у својој
књизи изузетно позитивно оцењује рад и
прегалаштво мајстора радионице у Нишу
који су се потрудили да нови воз, између
осталог, има и атрактиван изглед, наневши
нови слој лака на све вагоне и обојивши
унутрашњост вагона белом бојом.
Пре првог поласка воз су посетили Никола Пашић, енглески министар Чарлс де
Груз и други високи владини званичници.
Новизрађени воз се састојао од троје кола
намењених за вакцинацију, двоја за дезинфекцију, једних за купање, као и шесторо
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ционе станице на железници. Осим тога,
све железничке станице су темељно
очишћене и дезинфиковане, а коришћена
су тада доступна дезинфекциона средства.
Пуковник Хантер бележи да су станице
битно промењене у односу на време када
је допутовао у Србију, чистоћа је била
видљива, а зидови и столарија окречени.
У Младеновцу је подигнута посебна
станица за дезинфекцију. Ово место је
одабрано као важна тачка у којој су се
сусретале ваљевска узана и београдска,
главна пруга, па је то чинило најпогоднији
локалитет за подизање карантина. Карантин

ни на железници и чланови њихових породица били вакцинисани. Цивили су помоћ
добијали у болницама.
Већ је речено да је ово прва појава
дезинфекционих возова у историји,
а, касније, таква кола коришћена су у
ратним областима у Египту, Палестини,
на Галипољу и другде.

„Српско буре“ јесте изум из времена
епидемије тифуса, 1915. године, а представља импровизовани парни дезинфикатор начињен од лименог бурета.
Коришћено је за дезинфекцију одеће. Слична направа употребљавана је у време
епидемије куге у Индији.
Воз се заустављао на оним местима на
прузи која су била најдоступнија трупама,
без великог ометања војног распореда, а
локације је одређивао српски официр за
везу. Саобраћала су два дезинфекциона
воза, од којих је један саобраћао северно
од Сталаћа, а други на узаним пругама.
Потребно је напоменути да је овај воз користила искључиво војска, а да су и запослеwww.zeleznicesrbije.com

Поучени страховитим искуством из
периода Првог светског рата, на нашим железницама велику пажњу придају хигијени.
Из тог периода датира „Пропис за чишћење
и дезинфекцију сточних и путничких вагона“ (1927). Из тог документа сазнајемо
да су полазне станице биле одговорне
за довољан број чистача, чија је дужност
била чишћење кола, како изнутра, тако и
споља. О хигијени током вожње старали су
се „амбулантни чистачи“ који су путовали
возом. О правилној и безбедној употреби
дезинфекционих средстава особље су обучавали шеф ложионице и станични лекар.
Дезинфекција путничких кола се делила на општу и делимичну. Општа се
спроводила кад су колима превожени
болесни од заразних болести, а подразумевала је детаљну дезинфекцију читавих кола. Обављана је формалином, у
дезинфекционом тунелу, у местима где
је такав постојао, или на отвореном. Дезинфекциони тунел за кола нормалног
колосека је постојао у Београду, а за кола
узаног колосека у Сарајеву.
Ван тунела, дезинфекција је обављана
помоћу нарочитог апарата за формалинску

Железничка станица Београд између два рата

Делимична дезинфекција радила се
лизолом или карболом, а посебно запрљана
места формалином. По завршеном поступку, чистачи који су, током рада, носили

Дезинфекциони тунел
У склопу велике реконструкције београдског железничког чвора, истовремено с градњом нове ложионице изграђен
је и дезинфекциони тунел, који се
користио за дезинфекцију кола у
складу с важећим прописима. Према
расположивим подацима, то је био
једини дезинфекциони тунел за кола
нормалног колосека на простору тадашње државе, док је тунел за кола узаног
колосека био у Сарајеву. Капацитет
дезинфекционог тунела био је шесторо
кола у 24 часа. Током Другог светског
рата тунел је тешко оштећен, те
се у почетку борбе против тифуса у
послератном периоду није користио.
дезинфекцију. Апаратима су руковала искључиво обучена лица. Сва кола намењена дезинфекцији посебно су обележавана
жутом цедуљом с натписом „За дезинфекцију“, а по завршеном поступку је стављана
бела цедуља.
www.zeleznicesrbije.com

Тунел за дезинфекцију

посебне мантиле дезинфиковали су себе и
детаљно прали руке.
Посебна пажња придавана је дезинфекцији тоалета у колима. Појаву паразита,
попут стеница и ваши, кондуктери су били
дужни да пријаве саобраћајном чиновнику.
Дезинсекција је спровођена искључиво у
дезинфекционим тунелима и то циклоном.

Други светски рат
и послератни период
Током Другог светског рата, на слободној
територији југозападне Босне, између
Дрвара и Јајца, функционисала је чувена
железница НОВЈ. Постоји податак да су за
евакуацију рањеника и оболелих од тифуса

коришћени возови. Прави санитетски возови се поново формирају тек крајем
рата – 1944/45. године.
У послератном периоду, у ратом разрушеној земљи, поново се појављују заразне болести. Павле Поповић у свом
чланку „Опасан непријатељ поново на нашим пругама“, објављеном у „Слободном
железничару“ број 12 од 1. децембра 1945,
пише о појави пегавог тифуса на територији БиХ. Наводи податак да је, од 1941.
до 1945. године, забележено 500.000 случајева обољевања, као и 50.000 смртних
случајева.
Тифус наставља да бесни и после
рата, будући да су хигијенске прилике у
разореној земљи на јако ниском нивоу.
Железница је, током рата, претрпела
велику штету. Колски парк је осиромашио,
што је довело до великих гужви у возовима.
Велики број људи у железничким колима
је допринео ширењу вашљивости. Осим
тога, преносу заразне болести доприносе
и велике миграције које карактеришу овај
период. Покренута је велика кампања
сузбијања ове опаке болести, сталног пратиоца ратова и сиромаштва.
Кампањом је руководио, на савезном
нивоу, др Прица који је сматрао да би
управо железнички санитет требало да
нарочиту пажњу посвети дезинфекцији и
дезинсекцији. Предложио је да се забрани превоз вашљивих особа, као и да се, у
саобраћајним чворовима, подигну дезинфекционе станице. Такође, постојао је и
предлог да се путовање дозволи само оним
особама које имају потврду санитарне
екипе да нису заражени. Како би се сузбио тифус, постављани су и плакати у
путничким зградама железничких станица,
преко којих су путници обавештавани о
начину заштите од инфекције.
И. Јовичић Ћурчић
Крај другог дела
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Најопаснија железничка деоница на свету

Независни синдикат машиновођа Србије, Ниш

Сећање на Левија трајаће заувек
Успомену на прерано преминулог Бобана Богдановића Левија, председника
НСМС Ниш, овдашњи железничари ревносно чувају. И овог 23. јуна, на дан његове смрти, стотинак бивших колега
из свих крајева Србије окупило се на
излетишту Бубањ како би кроз спортскогастономски матине евоцирали сећање

на овог великог и истрајног борца за
социјални статус радника наше компаније.
На традиционалном, трећем по реду,
турниру у малом фудбалу такмичили су
се тимови из Новог Сада, Краљева, Београда и Ниша. Прелазни пехар, после
победе у финалу над екипом београдског
одбора Синдиката железничара Србије

освојила је екипа "Бобан Богдановић Леви". Док су железничари одмеравали снаге
на спортском терену, “у најближем комшилуку” припремана је рибља чорба, уз коју
се бираним речима говорило о чувеном
синдикалном активисти.
- Циљ нам је да сачувамо успомену и
име Бобана Богдановића Левија, његов
рад и идеје, као још један мотив млађим
колегама да наставе путем који води ка
бољој железници и позицији железничара
у Србији. Непобедива болест прерано је
Левија одвела са места председника нашег
синдиката, али на нама је да његово име
сачувамо а дело наставимо, рекао је председник Независног синдиката машиновођа
Србије Ивица Стојановић.
Овом приликом, Левијевим синовима
уручена је уметничка слика са Бобановим
ликом уз обећање да ће се још масовнија
светковина, истим поводом, одржати
следећег јуна.
Ж. Ристић

У знак сећања на преминулог Драгана Лекића Леку

После краће и тешке болести заувек нас је напустио колега Драган Лекић Лека,
машиновођа у предузећу „Србија Воз“. Познавали смо га као вредног и савесног
колегу, а колико је био омиљен међу пријатељима и железничарима говори
податак да је, свега неколико недеља након смрти, њему у част осликан зид у
близини уласка у станицу Београд Центар. Аутор мурала и даље је анонимни
уметник. Према речима људи који су добро познавали машиновођу Лекића, овај
стваралачки израз савршено осликава његов лик.
Овим предивним гестом престоница је, по ко зна који пут, доказала да има
заиста велико срце. Изнедрила је једно лепо и топло дело које ће, верујемо,
трајати годинама. Веродостојно сећање на изузетног човека који нас је прерано
напустио.
Ј. Вебер
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сеизмичке активности, жуте грознице,
напада дивљих животиња и других несрећних случајева, на овом опасном терену
живот је изгубило висе од две хиљаде
особа.
Иначе, колосек су градили затвореници
осуђени на доживотну затворску казну,
махом Јамајчани и Порториканци. Њима је,
тврде упућени, након успешног завршетка
радова обећано помиловање.
Ђавољи нос одувек је био најпопуларнији
део целог еквадорског система железнице.
У деведесетим годинама прошлог века,
када је добар део инфраструктуре почео да
пропада, једино је поменута траса остала у
функцији.
За такав епилог највише су заслужни туристи који су из читавог света долазили

овде како би возом обишли, заиста,
спектакуларну руту. Локална власта је
на време препознала прилику за си-

гуран профит, па у том смислу новац за
ревитализацију трасе и данас редовно
пристиже.
Упркос застрашујућој позицији пруге,
вожња наведеном железницом сасвим
је нормална појава за народ ове латиноамеричке државе.
Д. Милошевић

Из наше фотоархиве

Путнички воз у Сићевачкој клисури

Кроз велелепан кањон Сићевачке клисуре, давне 1888. године, изграђена је пруга која је спајала Ниш и Димитровград, односно,
државну границу са Бугарском. Дужина целе пруге износила је 104 километра и била је једна од значајнијих железничких праваца не
само на Балкану већ и у Европи. Та пруга је представљала део паневропског коридора који је спајао Турску и блискоисточне земље са
Европом. Пругом је од 1889. до 1977. године саобраћао и чувени воз „Оријент експрес“. Стицајем тренутних околности, на тој прузи
данас нема међународних путничких возова, али се и
поред постојећег стања пруге локални путнички саобраћај
и даље одвија.
На фотографији коју је августа 1970. године снимио Херберт Штемлер, љубитељ железнице из Немачке, приказан
је путнички воз који је у поподневним сатима саобраћао
од Ниша до Димитровграда. Композицју састављену од
двоосовних путничких вагона и службених кола вукла је
дизел хидраулична локомотива домаће производње, серије ЈЖ 741, произведена у Машинској индустрији у Нишу.
Локомотиве те серије, којих је било само три, саобраћале
су на поменутој прузи од средине шездесетих до почетка
седамдесетих година прошлог века.
Ј. Вебер

Мурал на правом месту
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Nariz del Diablo или Ђавољи нос, име је
железничке деонице која пролази кроз
Анде у Еквадору. Железница је изграђена
на захтевном планинском терену на висини
од 800 метара. У овој јужноамеричкој
земљи пруга је спојила главни град Сан
Франциско де Кито са Гуањагуилом пре
више од једног века. Изграђена је примитивном технологијом и још увек је у
функцији. Реч је о једном запањујућем подухвату, будући да железница углавном
пролази кроз брдовите пределе, бесне
речне брзаке и густу шуму.
Најимпресивнија деоница (“Ђавољи
нос”) протеже се кроз стеновите падине
Анда између станица Алауси и Сибамбе, а
на тренутке се издиже чак и до 800 метара
надморске висине. Због последица честе
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СПОРТ

Спортско друштво железничких спортских клубова из Сомбора

Традиција за поштовање
Чланови спортског друштва железничких аматерских клубова (ЖАК) из Сомбора ове године имају велики разлог за
понос и задовољство. Мада је тачан датум формирања њиховог колектива делимично „магловит“, према званичним
документима („Југословенски алманах“
из 1928, прим.аут), стоји да је претеча
Спортском друштву из Сомбора био Железнички атлетски клуб (основан 1924).

седам година касније биле формиране
стонотениска и куглашка секција. Оне
су биле активне све до почетка Другог
светског рата. Одмах по ослобођењу
формиране су одбојкашка, кошаркашка

као играч и као координатор у раду са
млађим категоријама (поседује тренерску
„Б“ лиценцу и диплому ДИФ-а). Место
првог тренера поверено је провереном
стручњаку Драгану Максимовићу – каже

и стрељачка секција, па је СД „ЖАК“ већ
тада имао 500 активних чланова, од којих
је већина била запослена на железници.
Најпознатији клуб у друштву данас јесте фудбалски који је постао цењен не
само међу железничарима, већ и на простору читаве Војводине. За век постојања
спортско друштво сомборских железничара дало је изузетан допринос нашем
националном спорту, што је чињеница коју
нико не може оспорити.

за „Пругу“ председник Владимир Маријанац и наглашава да је ова фудбалска
екипа, заправо, спој младости и искуства.
Састављена је од седам омладинаца и
четири ветерана, док остали део екипе
чине махом двадесетогодишњаци.
Фудбалски клуб има три млађе селекције са око 60 малишана. Са њима, поред
Пауновића раде и тренери: Саша Квргић, Немања Дабић, Горан Кнежевић и
Горан Терзић. Највише су у свом рангу

Златне године
Фудбалери „ЖАК“–а играли су утакмице на стадиону лоцираном између
данашње касарне, пруге и рампе на
Гаковачком путу. Свлачионице, фактички, нису постојале, па су се годинама
уназад играчи пресвлачили у вагону. На
утакмице се најчешће путовало возом,
ређе аутобусом или фијакером. Златне
године за сомборске железничаре биле су за време бивше СФРЈ када их је
финансирала Заједница југословенских
железница. Спортисти су имали обезбеђен посао и предност приликом запошљавања. Та времена су, нажалост,
далека прошлост.
Баш у то време, започела је такмичење
и фудбалска селекција. Веома скромни
услови нису били препрека за успех јер

Наредне сезоне у вишем рангу такмичења
Фудбалски клуб „ЖАК“ се тренутно такмичи у Подручној лиги Сомбор (пети ранг
фудбалског такмичења). Прошлогодишњи прекид првенства, изазван пандемијом
коронавируса, добро је дошао Сомборцима јер су тако задржали статус у постојећем
рангу такмичења. У текућој сезони, после првог дела првенства, заузели су десето
место у конкуренцији осамнаест клубова. У другом делу сезоне фудбалери су играли
као препорођени, па су такмичарску сезону завршили, на одличном, четвртом
месту. То наговештава да ће, колико следеће године, фудбалери бити један од главних
претендената за улазак у виши ранг такмичења.

се великим другарством најбоље „лечила“
немаштина. Све до 1932. године фудбалска
секција представљала је „ЖАК“, да би
www.zeleznicesrbije.com

- После више година таворења и такмичења на фудбалској маргини, а захваљујући
ангажовању бивших играча, постоји жеља
да се нађемо у пристојном рангу, који
доликује клубу са тако дугом и богатом
традицијом. У клуб су стигла два проверена и искусна играча: Немања Дабић
(34), бивши интернационалац у Аустрији и
Премијер лиги БИХ, и Мирослав Пауновић
(36), некадашњи играч суперлигашких и
прволигашких клубова Србије. У наставку
првенства он ће бити у двојакој улози –

напредовали пионири који се тренутно
такмиче у лиги Војводина, група „Север“.
- Инфраструктура до скоро није била
на завидном нивоу. Прошле године је, уз
помоћ одговорних људи из Спортског
центра Соко, терен доведен у стање какво
је, иначе, неопходно за организовано
бављење спортом. Надамо се још већој
подршци и помоћи на радост будућих
фудбалера – вели први човек ЖАК из
Сомбора.
Б. Радојичић
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ИЗЛОЖБА 55 ГОДИНА ЛИСТА

од 16. до 29. септембра 2021. у Галерији Железничког музеја
Železnice Srbije ad
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