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Све очи упрте у железницу
Година 2021. проглашена је годином железнице у Европи. У Србији, септембар је,
без сумње, протекао у знаку железнице.
У станици Београд центар – „Прокоп“
13. септембра дочекан је воз „Connecting
Europe Express“, путничка композиција
покренута у оквиру обележавања Европске године железнице 2021. Њеним доласком почео је Железнички самит Западног Балкана. Од 15. до 17. септембра
одржан је Сајам железничке технологије
„SEE Mobility 2021“, који је, према проценама стручњака, био један од највећих
скупова железничке индустрије у последњих тридесет година у Србији.
Отворен је на дан када се у Србији обележава празник железничара – 15. септембар. Сутрадан, железничарима у
част, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав
Момировић отворио је изложбу јединог
информативног листа железничког
сектора – листа „ПРУГА“, који је већ 55
година хроничар времена, али и сведок и
пратилац убрзаног развоја и модернизације српских железница. Да се поменута модернизација не односи само
на инфраструктуру и возна средства
већ и на улагања у образовање и младе
доказ је и Меморандум о развоју тренинг центара за дуално образовање
будућих железничара, који су истога
дана потписали Бранко Ружић, први
потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја и
министар грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Томислав Момировић.
Крајем септембра започели су радови на модернизацији и рехабилитацији
пруге Ниш–Брестовац, на међународном
коридору 10. Средином октобра, свечано
су отворени радови на мађарској деоници
брзе пруге од Будимпеште до Београда.
Мало-помало и октобар протиче у знаку железнице.
Према најавама – и новембар ће.
Чекамо да стигне први од три најлуксузнија путничка воза на спрат.
И тако редом... Србија свој „гвоздени
пут“ мења у најмодернију железничку
инфраструктуру – део јединствене
европске железничке мреже. Срећно!
Б. Гордић
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Председник Србије Александар Вучић и председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен
у Доњем Међурову свечано отворили радове на модернизацији пруге Ниш–Брестовац

Ниш постаје центар балканских
железничких коридора

• Пруга од Беча, Будимпеште, преко Новог Сада,
Београда, Ниша, до Скопља, Солуна и Атине повезује
југ и север Европе • Ускоро потписивање уговора за
модернизацију пруге Београд–Ниш • Снажна подршка
Урсуле фон дер Лајен евроинтеграцијама Србије.
Председник Републике Србије Александар Вучић и председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен
присуствовали су, 30. септембра, у Доњем
Међурову, обележавању почетка радова
на модернизацији и рехабилитацији пруге Ниш–Брестовац на међународном железничком Коридору 10. Обележавању
почетка радова на овој деоници, која је
део будуће брзе пруге Београд–Ниш–
Прешево, присуствовали су министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић, министарка
за евроинтеграције Јадранка Јоксимовић, директор Коридора Србије Александар Антић, као и представници српских
железничких компанија.
Почетак радовa на модернизацији пруге
председник Вучић и Фон дер Лајен симболично су обележили притиском на тастер,
уз звук сирене железничке локомотиве, а
реконструкција ове пруге почела је подизањем првог железничког поља у Доњем
Међурову.

и пут су важни и за нас и за Европу. Дугујем
огромну захвалност госпођи Фон дер
Лајен што је данас дошла у Ниш, који нама
постаје центар, средиште свих балканских коридора, постаје балканска раскрсница“, истакао је председник Вучић
том приликом.
Он је додао да је пруга Ниш–Брестовац важна за нас али и за Европу, јер нас међусобно
повезује. Пруга иде од Беча, Будимпеште,
преко Новог Сада, Београда, Ниша, до
Скопља, Солуна, Атине.
„За нас је важна јер спаја Ниш са Лесковцем, Лесковац са Врањем, а затим наравно
и са Северном Македонијом и Грчком. То ће
бити један од најважнијих путева који спаја
југ и централну Европу, југ и север Европе“,
казао је Вучић.
Председник је најавио да ће ускоро бити
потписан и уговор за пругу Београд–Ниш,
а вредност радова биће око 1,8 милијарди
евра.
Он је подсетио да су наши возови овом
пругом до сада ишли између 26 и 40 кило-

између Београда и Ниша. То је укупно 243
километара, а 230 километара радимо са
Европском комисијом. То је око 1,8 милијарди
евра и добијамо огромна бесповратна финансијска средства од Европске уније. То
значи да ћете пругом Београд–Ниш моћи да
путујете два сата“, нагласио је он.
Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен истакла је да присуствује
посебном тренутку отпочињања радова
на деоници железничког Коридора 10, који
повезује Србију са Аустријом и Грчком.
Додала је да је Србија већ превалила дуг пут
ка чланству у ЕУ, забележила невероватан
напредак и залагање последњих година и
унапредила услове у различитим секторима.
Она је поручила да снажно подржава
европске интеграције Србије.

Модернизација и рехабилитација
пруге Ниш – Брестовац

„У Доњем Међурову гради се пруга од
23 км, коју ће 75 одсто финансирати Европска унија. То је за нас огроман новац,
велики подстрек и поштовање. Ова пруга
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метара на сат, а сада ће на овој деоници моћи
да саобраћају и 120 километара на сат.
„Увелико водимо разговоре и ускоро
ћемо потписати уговоре за прву деоницу

Укупна дужина пруге обухваћене пројектом модернизације и рехабилитације је
22,8 километра. Осим пруге Ниш (од излаза
из станице) – Брестовац (до улаза у станицу),
модернизација обухвата и железничку
пругу Трупале – распоредна станица Ниш
ранжирна–Међурово, као и железничку
пругу распоредна станица Ниш чвор – Мост,
која ће бити реконструисана као посе-бан
паралелни колосек једноколосечне железничке деонице Ниш–Брестовац.
Просторним планом обухваћена је пруга за велике брзине Е-85, у постојећем коридору пруге која у највећем делу прати
постојећу трасу уз мања одступања.
www.zeleznicesrbije.com

Пројектом су предвиђени комплетан
ремонт и модернизација доњег и горњег
строја пруге са објектима на том делу пруге,
модернизација електровучних постројења,
комплетних електротехничких постројења
(телекомуникације и сигнално-сигурносни
уређаји) и електроенергетских постројења.
Модернизација пруге Ниш–Брестовац
обухвата изградњу осам нових армиранобетонских мостова на месту постојећих који
ће бити уклоњени и у грађевинском делу то
је најсложенији део пројекта. Најдужи мост
биће преко Јужне Мораве код Малошишта,
чија ће дужина бити 180 метара.
Радовима ће бити обухваћена, такође, и
реконструкција дванаест пропуста и три
подвожњака. Изнад друмске саобраћајнице
на уласку у нишко насеље «9. мај» биће
уместо постојећег изграђен нови надвожњак
висине четири и по метра, чиме ће трајно
бити решен досадашњи саобраћајни проблем у овом делу Града Ниша.
Пројектом модернизације ове пруге предвиђена је испорука и уградња 12 електронских путних прелаза, чиме ће осигурање
на свим путним прелазима на овој деоници
бити подигнуто на највиши ниво.

ге Ниш–Брестовац, која је део међународног железничког Коридора 10 кроз Србију,
на правцу Ниш – Прешево – државна граница
са Северном Македонијом, биће завршени у
јуну 2023. године.
Вредност уговора је 59.850.000 евра, а
финансирање је обезбеђено из бесповратних средстава ИПА фондова и буџета
Републике Србије. Од укупне вредности
инвестиције за реконструкцију пруге Ниш–
Брестовац, из ИПА фондова финансира се
44.076.000 евра, док из буџета Републике
Србије издвајање је 15.774.000 евра. Извођач
радова на модернизацији и реконструкцији
пруге Ниш–Брестовац је конзорцијум бугарских компанија «Trace Group Holding PLC“ и
„Balkantel“.

Модернизација пруге Ниш–
Димитровград до 2024. године

Модернизација обухвата и комплетан
ремонт колосека у станицама Међурово и
Дољевац, изградњу јавног осветљења службених места, перона и станичних тргова
у Међурову, Белотинцу и Дољевцу, као и
изградњу перона и осветљења у четири
железничка стајалишта између Ниша и
Брестовца (Чапљинац, Малошиште, Кочане
и Пуковац). У Међурову и Белотинцу биће
изграђени и подходници.
Након реконструкције, пруга Ниш–Брестовац биће оспособљена за брзине до 120
км/сат.

Председник Србије Александар Вучић, на
конференцији за новинаре у Нишу, рекао је
да се од европских грантова финансирају и
радови на прузи од Ниша до Димитровграда.
Он верује да ће до 2024. године бити завршен пројекат модернизације пруге Ниш–
Димитровград од 108 километара. Модер-

низација подразумева електрификацију
пруге, као и изградњу нове, једноколосечне
електрифициране обилазне пруге. Тиме ће
се железница изместити из центра града,
што су грађани Ниша и тражили.
„Европска инвестициона банка нам
финансирањем помаже изградњу пруге
Ниш–Димитровград, посебно дела пруге
Сићево–Станичење–Димитровград,
што
је од огромног значаја јер је то коридор.
За нас су важни Ниш, Бела Паланка, Пирот,
Димитровград. Али је важно што ће до
Софије и Истанбула моћи да иду они из
Беча, Будимпеште, Минхена и сваког другог
града из централне Европе, управо преко
Београда, Ниша и Пирота уз подршку
Европске уније, додао је Вучић.
Укупна вредност пројекта је 268,3
милиона евра и сва потребна средства су већ
обезбеђена. Кредитна средства Европске
инвестиционе банке износе 134 милиона
евра, донаторска средства Инвестиционог
оквира за Западни Балкан намењена
инвестиционој реализацији пројеката који
доприносе инфраструктурном повезивању
у региону износе око 73,04 милиона евра, а
Србија обезбеђује око 61,24 милиона евра.
Љ. Богдановић

Финансирање из ИПА
фондова и буџета Србије
Радови на модернизацији и рехабилитацији једноколосечне електрифициране пруwww.zeleznicesrbije.com
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Југослав Јовић, в.д. генералног директора Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“

Најмодернији путнички возови
стижу у Србију
У реконструкцију и модернизацију пруга, као и у набавку возова, Србија је до
сада уложила више од 600 милиона евра. Намера Владе Републике Србије јесте
да железница постане примарни вид путничког и робног саобраћаја, али и да се
пругама повеже са регионом. О томе како тече реализација планираних пројеката
и како вратити путнике у возове разговарамо са в. д. генералним директором
„Србија Воза“ Југославом Јовићем.
Пруга: Обилазећи радове на траси брзе пруге крајем августа, председник Србије Александар Вучић најавио је да ће
Србија добити „врхунске возове, даблдекере“. У питању су
електромоторни возови који ће се користити за брзине
од 200 km/h, на релацији Београд – Нови Сад – Суботица.
Уговорена је набавка три оваква воза и када очекујете да
би први од њих требало да стигне у Србију? Како изгледају
„најмодернији возови у Европи“ који ће се кретати српским
пругама?
На реконструисаној траси брзе пруге од Београда до Новог
Сада и Суботице саобраћаће и електромоторни возови STADLER
KISS 200, такозвани „даблдекери“, што ће представљати куриозитет
у возовима за превоз путника у региону.
Даблдекер STADLER KISS 200 су модерни, комфорни, четвороделни возови на спрат, намењени превозу путника на пругама
брзине од 200 km/h. Капацитет воза је нешто више од 300 места за
седење, поседује пет тоалета (четири стандардна и један намењен
особама са ограниченом покретљивошћу). У возу су постављени
кафомати и фрижидери за продају хладних напитака и хране,
воз поседује систем обезбеђења ETCS ниво 2 и задовољава све
стандарде и очекивања савременог путника.
Набавка ових возова финансира се из средстава буџета Републике Србије за које је, након спроведене тендерске процедуре за
„Набавку електромоторних возова за брзине 200 km/h“, за набавку
3 воза за саобраћај на релацији Београд – Нови Сад – Суботица,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре потписало Уговор о набавци са компанијом Stadler. Први ЕМВ би требало да буде испоручен почетком новембра ове године, док се
испорука остала два очекује у првом кварталу 2022. године.
Пруга: Да ли возови који буду стигли морају да прођу нека
тестирања или могу одмах на пругу и да ли има потребе да
машиновође „Србија Воза“ прођу неки додатну обуку за управљање најновијим возовима?
Након што „даблдекери“ стигну у ТПС “Земун”, потребно је да
се на овим EMВ спроведу одређена тестирања, односно њихово
усаглашавање са инфраструктуром на прузи Београд центар –
Нови Сад.
Да би могли да управљају новим возовима на пругама великих брзина, биће спроведена обука прве групе машиновођа у

6

Октобар 2021.

погонима STADLER-а у Швајцарској. Предвиђено је да ове машиновође учествују и у управљању EMВ приликом тестирања и
током обуке осталих машиновођа.
Пруга: Осим возова који се набављају за брзу пругу, да ли је
„Србија Воз“ планирао још неку набавку возних средстава?
Циљ „Србија Воз“ а.д. јесте осавремењавање и модернизација возних средстава за превоз путника. У току је тендерска
процедура и предвиђено је да 15. новембра буде отварање
понуда у другом кругу тендера за набавку минимум 18 електромоторних возова намењених регионалном саобраћају.
Позив да доставе понуде добили су понуђачи Siemens, Alstom
i Stadler и очекује се до краја године потписивање уговора са
најповољнијим понуђачем. Набавка ових возова финансира се
средствима зајма ЕБРД у износу од 100 мил. евра.
Пруга: Да ли се већ сад планира организација саобраћаја
на траси брзе пруге и да ли можете да кажете колико ће
бити возова, колико полазака, колико ће трајати време путовања?
Новим Редом вожње, који ступа на снагу почетком децембра ове године, испланирана је и пројектована организација
саобраћаја возова на траси брзе пруге.
На релацији Београд центар – Нови Сад – Београд центар
планирано je да саобраћа укупно 18 пари возова за превоз путника, од чега ће половина полазака бити остварена новим
електро-моторним „даблдекер“ возовима, серије 410/418 (KISS),
a друга половина постојећим ЕМВ серије 413/417 (Flirt).
Пројектованом организацијом саобраћаја предвиђено је
да саобраћају три врсте возова за превоз путника: Inter city (пет
пари возова), Regio Express (четири пара возова) и Regio (девет
пари возова), чије ће време путовања бити 36, 49 и 56 минута
респективно.

изгледати ТПС „Земун“, како теку радови и да ли је реално
очекивати да до краја године почне са радом?
Пројекат модернизације ТПС „Земун“ подразумева изградњу
свих потребних објеката, колосека, постројења, опреме и
инсталација које су у функцији неге и одржавања железничких
возних средстава за превоз путника. Планирана је изградња
пријемно-отпремних колосека, хигијенско-санитарних колосека, колосека са дијагностичким уређајима, хале за спољно
прање, хале за негу и одржавање кола без отквачивања, административних и помоћних просторија, радионица, хале за негу и
одржавање путничких кола са откачивањем (колска радионица),
као и завршетак започетих и реконструкција постојећих објеката
према планираној намени.
Вредност модернизације Техничко-путничке станице „Земун“ износи око 51 мил. евра и финансира се средствима међународних финансијских институција. Србија ће се, изградњом
ове модерне техничко-путничке станице, по квалитету процеса
рада и повећаној безбедности саобраћаја, изједначити са земљама у окружењу.
Премда је велики утицај на реализацију пројекта имала
пандемија болести КОВИД19, као и последице које је пандемија
оставила на тржиште материјала и радне снаге, до краја године
биће завршен и стављен у функцију део смештајних и колосечних
капацитета.
Пруга: Будући да је завршена и летња сезона, колики је број
превезених путника у току прва три квартала 2021. и да ли је
ситуација у железничком путничком саобраћају ове године,
упркос корони, бар мало боља него претходне када смо имали
и потпуну обуставу саобраћаја?
Путници су и ове године, а нарочито у време летњих годишњих одмора, показали велико интересовање за путовање
возом. Сви капацитети у возовима за превоз путника ка туристичким дестинацијама били су резервисани и унапред распродати. Поред редовних и сезонских, велико интересовање
домаћих и страних путника било је и за воз Носталгија на Мокрој
Гори.
Реконструкцијом пруга повећане су брзине саобраћаја
возова за превоз путника и скраћено је време путовања, па је
самим тим забележено повећање броја путника на релацијама
ка Ваљеву, Ужицу и Вршцу, у просеку за 60%.
Поред прописаних мера ограничења и заштите услед
пандемије вируса, „Србија Воз“ а.д. је у прва три квартала 2021.
године превезао око 2,2 милиона путника, што је у просеку за
око 14% више него у истом периоду прошле године.

То је показатељ да је путовање возом велика конкуренција
осталим видовима саобраћаја.
Пруга: Цена превоза у унутрашњем путничком саобраћају
није се мењала једанаест година, тачније од 2010. године.
Од априла ове године у примени су нове цене возних карата
за превоз путника железницом, које су увећане за 15 одсто.
Колико је то утицало на конкурентност воза на тржишту
превозних услуга?
Поред комформних возова, брзине превоза, цена возне
карте је веома важан фактор који путника усмерава на путовање
возом.
Цене превоза у унутрашњем железничком путничком саобраћају повећане су у априлу 2021. године за 15%. Повећање
цена возних карата није утицало на број путника који користи
воз као превозно средство, јер и поред тога, воз је и даље
повољнији вид превоза у односу на друмски превоз.
Пруга: Осим модернизације возног парка која подразумева
нове, комфорне возове, конкурентне цене на тржишту
превозних услуга и подизања свести клијената да је воз
најбезбеднији и еколошки најчистији вид превоза, које све
активности спроводи „Србија Воз“ како би вратио путнике
у возове?
Пројекат модернизације продајне мреже, набавка и инсталација опреме, допринеће ширењу могућности on-line куповине
карата путем рачунара и мобилних телефона за све релације
„Србија Воза“ а.д. у унутрашњем саобраћају.
Ова могућност је и сада доступна путницима на релацији
Београд Центар – Вршац, где су кондуктери опремљени мобилним терминалима који им омогућавају контролу карата
купљених путем интеренета.
Поред пружања квалитетне, безбедне, економски и еколошки прихватљиве услуге превоза путника у унутрашњем и
међународном саобраћају, „Србија Воз“а.д., као национални
лидер у масовном превозу путника на транспортном тржишту,
а у складу са савременим трендовима рекламирања бренда и
токовима информација, континуирано спроводи и „агресивније“
маркетиншке кампање.
У циљу популаризације коришћења редовних линија „Србија Воза“ а.д. и приближавања железнице путницима, кампања
„Купи карту, оствари попуст“ је наишла на велики одзив путника.
Од ове године акција “Купи карту, оствари попуст” добила је и
међународни карактер, јер је изазвала интересовање колега
из “Жељезнички превоз Црне Горе” и Туристичке организације

Пруга: По угледу на многобројне земље у региону и Србија
ће ускоро добити савремену техничко-путничку станицу,
по свему у складу са европским стандардима. Земун ће тако
постати место где ће се одржавати сва железничка возна
средства која се користе за превоз путника на српским
пругама, али и ван граница Републике Србије. Како ће тачно
www.zeleznicesrbije.com

www.zeleznicesrbije.com
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ЖЕЛЕЗНИЧКИ САМИТ
Конкурентан наступ на тржишту превоза путника
железницом, и већи број превезених путника, значи и већи ниво
прихода, који би, уз реалан ниво средстава из буџета Републике
Србије за финансирање Обавезе јавног превоза, обезбедио
одрживо пословање Друштва.

Бар, који су нас подржали и са којима смо покренули заједничку
кампању “Возом до Бара”. Жеља “Србија Воза” а.д. јесте да ова
иницијатива добије регионални карактер, са вишеструким
бенефитом за све учеснике, као што је проток већег броја
пуника.
У оквиру летњих акција и ове године је путницима
омогућена куповина сезонске релацијске возне Аква карте
за возове од Београда и Ниша до Јагодине. Организовани су и
промотивни периоди продаје легитимације СРБ Плус по нижој
цени за младе и путнике старије од 60 година, као и карата за
Нишвил фестивал.
„Србија Воз“ а.д. се представља корисницима своје услуге и
путем друштвених мрежа, на инстаграм и фејсбук профилима,
ангажује инфлуенсере који рекламирају путовање возом, појављује се и промовише на телевизијама са националном фреквенцијом и благовремено објављује сервисне информације.
Влада Републике Србије препознала је значај и напоре које
„Србија Воз“ а.д. улаже у придобијању већег броја корисника
железничких услуга превоза путника, односно повећање
транспортног прихода и определила је додатна финансијска
средства у висини од 30 милиона динара за финансирање савремених маркетиншких и промотивних активности.
Пруга: Друштво је на основу Методологије вредновања елемената за одређивање надокнаде за коришћење железничке
инфраструктуре и планираног Реда вожње доставило захтев
за обезбеђивање буџетских средстава за финансирање Обавезе јавног превоза (ОЈП) у износу од 5,2 милијарде динара.
Средства опредељена буџетом далеко су испод тражених
и износе 3,59 милијарди динара. Како се то у овом моменту
одражава на економски положај друштва и да ли сматрате
да су добијене субвенције довољне да би се одржало пословање
јединог путничког железничког оператера у Србији?
Велики утицај на економски положај „Србија Воз“ а.д., у
условима када је приход од превоза путника знатно умањен у
односу на период пре пандемије и када је због модернизације
железничке инфраструктуре потпуно обустављен саобраћај на
прузи Београд – Нови Сад, има висина средстава опредељена за
финансирање Обавезе јавног превоза а која је испод потребног
нивоа за реализацију планираног Реда вожње.
Имајући у виду претходно, менаџмент „Србија Воза“ а.д., у
сарадњи са ресорним министарством, предузима све потребне
активности у циљу изналажења решења за обезбеђење реалних
извора финансирања у комплексним условима пословања,
како би се реализовао планирани Ред вожње и измириле
приоритетне обавезе из пословања Друштва.
У складу са стратегијом Владе Републике Србије у вези са развојем железничког сектора, у току је реализација модернизације железничке инфраструктуре и набавка нових железничких возних средстава за превоз путника. Заједнички циљ је омогућити
да „Србија Воз“ а.д., као једини путнички железнички оператер у
Србији, понуди још квалитетнију превозну услугу.

8

Октобар 2021.

Пруга: Какви су планови „Србија Воза“ за наредни период
и како тече реализација инвестиционих пројеката који
се финансирају из средстава међународних финансијских
институција?
„Србија Воз“ а.д. реализује бројне пројекте који се
финансирају из средстава зајмова ЕБРД и из средстава буџета
Републике Србије, међу којима су:
- Нови информациони систем за планирање ресурса
предузећа, чија је вредност око 2,2 мил. евра;
- Модернизација продајне мреже, чија је вредност око 2,2
мил. евра;
- Управљање енергетском ефикасношћу, чија је вредност
нешто изнад 400 хиљада евра.
За наредни зајам Европске банке за обнову и развој, за који
је Република Србија у Закону о буџету за ову годину планирала
издавање гаранције у висини од 25 мил. евра, „Србија Воз“ а.д.
кандидовао је пројекат „Реконструкција 5 депоа за одржавање
возних средстава и набавка опреме“.
Заједно са компанијама „Инфраструктура железнице Србије“
а.д., „Србија Карго“ а.д. и Дирекцијом за железнице, „Србија
Воз“ а.д. учествује у реализацији пројекта „Модернизација
железничког сектора у Србији“. За овај пројекат Република
Србија је 10.5.2021. године потписала споразуме о зајму са
Светском банком и Француском агенцијом за развој, у износу
од по 51 мил. евра, а за који је Република Србија зајмопримац,
а Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
крајњи корисник.
У оквиру прве фазе овог пројекта, „Србија Воз“ а.д.
кандидовао је, као једну од подкомпоненти прве фазе целокупног
Пројекта, пројекат Редовне оправке петоро кола, основне
гарнитуре Плавог воза и реконструкцију и модернизацију једне
локомотиве, у вредности од 1,5 мил. USD.
Поред пројекта који се односи на Плави воз, „Србија Воз“
а.д. ће у оквиру прве фазе целокупног пројекта учествовати
и у реализацији подкомпоненти које се односе на факторе
модернизације железница (интегрисани територијални развој
и повећање тржишног учешћа), као и подкомпоненти које се
односе на инсталацију система за управљање документацијом
и на спровођење стратегије људских ресурса.
Средства за наредну фазу пројекта Модернизација
железничког сектора у Србији, за коју ће Друштво кандидовати
пројекат „Набавка 15 нових путничких кола“, биће обезбеђена
када задуживање буде предвиђено Законом о буџету.
Б. Гордић

Српске железнице на првом Железничком самиту Западног Балкана 2021

„Будућност је на шинама“
Тренутак уласка воза „Connecting
Europe Express“ у железничку станицу
Београд Центар, формално је означен као
почетак првог Железничког самита Западног Балкана. Организатори поменутог
скупа били су Стални секретаријат Транспортне заједнице, Европска инвестициона банка (ЕИБ) и Европска банка за
обнову и развој (ЕБРД), а домаћин – Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.

Током Самита одржано је неколико панел дискусија. У једној од дебата на којој
се полемисало о пословању железнице
присуствовали су и директори железничких
оператера из региона. Генерални директор „Србија Карго“ а.д. Душан Гарибовић, том приликом, учеснике Самита је
информисао о компанији на чијем је челу.

инвестиционе пројекте. За сада, успевамо
да испратимо и повећање производње
великих инвеститора као и привредних
субјеката који имају све већу потребу за
повећаном услугом и сервисом железнице,
казао је Гарибовић.
Према речима генералног директора
„Карга“, потребно је задовољити и инфра-

Меморандум о разумевању управљача железничке
инфраструктуре на Западном Балкану
У панел дискусији која је уследила након потписивања Меморандума о међусобном
разумевању управљача железничке инфраструктуре на Западном Балкану, генерални
директор „Инфраструктуре железнице Србије“, Небојша Шурлан, апострофирао
је као основну ствар (железничке инфраструктуре), обавезу да возови иду одговарајућим
брзинама. За реализацију поменутог циља неопходни су инвестиције и време. Искуства
из Србије показују да инвестициони пројекти повећавају капацитете, ниво и брзину
железнице, али и омогућавају преговоре са Владом за нова финансијска средства.
- Ми смо набавили нова мерна кола како бисмо утврдили тачно стање железничке
инфраструктуре у Србији, као и висину средстава за њено одржавање. О свему томе
ћемо преговарати са Владом следеће године – рекао је Шурлан.
Генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“ истакао је, на крају свог
обраћања учесницима панел дискусије, значај пројекта „Отворени Балкан“. Реализацијом
ове идеје, која, како је саопштио, подразумева саобраћај без граница између Србије,
Албаније и Северне Македоније, биће смањено кашњење возова на царинама.
Говорећи о „Србија Каргу“, он је споменуо
неколико важних чињеница. Између
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осталог и то да је реч о националном оператеру који, од момента када је (2016. године) тржиште превоза робе железницом
отворено, послује у конкуренцији 11 приватних превозника.
- Суочавамо се са инфраструктурним
проблемима, пре свега због великих и капиталних инфраструктурних радова који
знатно отежавају посао свим железничким превозницима. Упркос томе, у последњих неколико година имамо велике

www.zeleznicesrbije.com

структуру и кориснике превоза, у чему је
ова компанија изузетно успешна. Највећа

сатисфакција, казао је он, јесте управо то
што су сви корисници, за које „Србија Карго“
ексклузивно превози робу и поред бројних
проблема, више него задовољни.
- Пословање је тешко, али смо се ми
определили да идемо у два правца. Један
је стратешки и подразумева да пратимо све
платформе и директиве пословања у ЕУ. Пре
две године купили смо 16 вишесистемских
Вектрон локомотива као залог за будућност.
С друге стране, свакодневно покушавамо да
доскочимо проблемима који се појављују
због инфраструктурних радова и затвора
пруга. Ово све како би корисницима омогућили да у жељеном времену превезу
своју робу – рекао је генерални директор
„Србија Карга“.
На Самиту је изражено задовољство
због добре сарадње са свим регионалним,
а нарочито националним и приватним
оператерима, уз опаску да ће Србија
кроз коју годину имати репрезентативну
инфраструктуру и возна средства. До тада,
наравно, корисници превоза морају бити
задовољни услугом која им се пружа.
Генерални директор „Србија Воза“
Југослав Јовић истакао је, током панел
дискусије, да превоз путника дефинитивно
значи завршетак свих инвестиционих
улагања.
- После поделе 2015. године, компанија
„Србија Воз“ је наследила лоша возна
средства. Нажалост, у нашем возном парку
немамо кола за спавање и ручавање, а
овај недостатак компензујемо добром
сарадњом са „Жељезницама Црне Горе“
по питању превоза путника. Са суседном
Хрватском нисмо нашли заједнички језик,
па је овај правац међународне линије остао
непокривен, рекао је Југослав Јовић.
Он је, такође, истакао да ће улагањем
у модернизацију железнице и обновом
возног парка, путнички саобраћај имати
велику прилику да буде конкурент друмском превозу.
А. Стојковић
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МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ

АКТУЕЛНО

Француска развојна агенција у посети „Инфраструктури железнице Србије“

Циљ – сагледати стање на терену
Крајем септембра Београд је посетила делегација Француске развојне агенције предвођена директорком Одељења за транспорт
Лисом Бреиул и шефом пројекта из Париза
Антоа Шевреом, а посети су присуствовали
и руководиоци Регионалне канцеларије за
Западни Балкан у Београду. Намера гостију
је била упознавања на лицу места с пројектима модернизације железнице у Србији
у којима Агенција учествује као финансијер
са 62,5 милиона долара.
Генерални директор „Инфраструктуре
железнице Србије“ Небојша Шурлан дочекао је француску делегацију у станици
Београд центар и упознао их са текућим
радовима у Прокопу, али и са плановима
за реализацију друге фазе пројекта главне
железничке станице, односно изградњу
прва два колосека.

Информисао их је и о актуелним и планираним радовима у београдском желез-

ничком чвору, с акцентом на изградњу пруге
за велике брзине између Београда и Новог
Сада. У оквиру посете Србији, делегација
Француске развојне агенције сусрела се и
са представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Подсетимо, Светска банка и Француска
развојна агенција одобрили су марта ове
године по 62,5 милиона долара за унапређење железничке инфраструктуре у
Србији, укупно 125 милиона. Реч је о првој
фази кредитне подршке за пројекте модернизације железничког сектора у Србији.
Средства су предвиђена за радове београдских железничких тунела Дедиње, Стадион и Врачар, као и другу фазу изградње
железничке станице Београд Центар у
Прокопу, затим за пруге Панчево Главна
– Панчевачки Мост и Панчево – Вршац –

граница са Румунијом, обилазницу у железничкој станици Богојево, али и за путне

Извор: OTIF

Дирекција за железнице

Генерална скупштина и избор
генералног секретара OTIF-a
прелазе. У зависности од пројекта, средства
су предвиђена за техничку документацију
и пројектовање, али и за извођење радова, а обухваћена је и реализација институционалних и системских пројеката, попут управљања пројектима и имовином,
институционално јачање железнице, систем управљања безбедношћу, територијални развој или унапређење тржишног
пословања.
Током боравка у Србији представници
Француске развојне агенције возили су
се и БГ Возом на редовним линијама градске железнице Београд Центар – Овча
– Београд Центар. Поред тога, француска
делегација обишла је и Плави воз и гаражу
у Топчидеру.
С. Јочић

Сарадња железнице и Европске
престонице културе
„Инфраструктура железнице Србије“ успоставила је сарадњу са Фондацијом „Нови Сад 2022 – Европска престоница културе“,
са циљем заједничке сарадње на пословима припреме и реализације активности које се односе на укључивање железничког
сектора Србије у овај пројекат.
Споразум је у име „Инфраструктуре железнице Србије“ потписао генерални директор Небојша Шурлан.
Сарадња предвиђа активности украшавања простора железничких станица и других објеката железничке инфраструктуре, а у
просторијама „Инфраструктуре железнице Србије“ биће реализоване разне културне манифестације и догађаји.
Фондацију „Нови Сад 2022 – Европска престоница културе основао је Културни центар Новог Сада, а овај пројекат је проглашен
културним пројектом од националног значаја за Републику Србију.
Поред Новог Сада, у 2022. години титулу Европске престонице културе понеће још градови Еш сир Алзет (Луксембург) и Каунас
(Литванија).
С. Јочић
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У Берну је 28. и 29. септембра 2021. одржано 15. заседање Генералне скупштине
Међувладине организације за међународни
превоз железницом (OTIF). Овај догађај
окупио је представнике чак 43 од укупно
50 држава чланица Европске уније, две
државе са статусом посматрача и четири
међународне железничке асоцијације.
Републику Србију представљала је делегација састављена од представника Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре и Дирекције за железнице.
Представници држава чланица OTIF-а су
на овом заседању, између осталог, гласали
за избор генералног секретара за период од
1. јануара 2022. до 31. децембра 2024. Након
спроведеног изборног поступка, на чело
Секретаријата организације реизабран је
Волфганг Кипер из Немачке, правник са
тридесет година професионалног искуства
у области међународних железничких
политика, који први мандат на овој позицији служи већ скоро три године (од
априла 2019). У складу са одлукама донетим
током заседања, један од главних задатака
г. Кипера током његовог другог мандата
биће израда и имплементација дугорочне
стратегије организације засноване на
одрживом развоју, безбедности и даљој
хармонизацији железничког права.
На 132. заседању Управног одбора организације постигнута је сагласност око тога
да међународна организација као што
је OTIF треба да се бави не само текућим
питањима већ и да поседује дугорочну
стратегију која би обухватала неколико
година, поред већ постојећег двогодишњег
www.zeleznicesrbije.com

плана рада. У циљу припреме за доношење одлуке, чланице OTIF-а имале су
прилику да доставе своје мишљење о
периоду који стратегија треба да обухвати,
њеној структури, циљевима и другим
питањима. Узимајући у обзир мишљења
добијених од држава чланица и резултате
дискусије са 15. заседања Генералне скупштине у Берну, као и уз консултације са
одговарајућим органима организације,
генерални секретар ће припремити дугорочну стратегију OTIF-а и поднеће је на

Делегација Републике Србије на заседању

усвајање на следећем редовном заседању
Генералне скупштине, које ће се одржати на
јесен 2024. године.
Једна од кључних тема овог заседања
била је и хармонизација железничких
прописа у циљу смањења негативних
ефеката фрагментације железничког транспортног права. У том смислу, државе
чланице OTIF-а су подржале формирање и
усвајање законодавног интерфејса између

Конвенције COTIF/CIM (Једнообразна правила о уговорима о међународном превозу робе железницом) и Споразума о
међународном превозу робе железницом
организације ОСЖД у циљу олакшавања
међународног теретног железничког транспорта између Европе и Азије.
Република Србија ће, као изузетно
активна чланица OTIF-а која је у претходном периоду имала част да буде
једна од само осам држава чланица које
су председавале Управним одбором од

Извор: OTIF

оснивања организације (Србија је председавала Управном одбором OTIF-а у
трогодишњем мандату од 1. 10. 2015. до
30. 9. 2018), наставити да учествује у раду
свих органа OTIF-а, између осталог и као
заменик члана Управног одбора, где ће
током наредног трогодишњег периода
по потреби замењивати представнике
Аустрије.
Извор: Дирекција за железнице
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ЖЕЛЕЗНИЧКО НОВИНАРСТВО

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

Сарадња Медија центра, УНС-а и Библиотеке "Милутин Бојић"

Подршка пројекту „Дигитализација
листа Пруга“
У просторијама Удружења новинара
Србије, 5. октобра 2021. године, одржан
је састанак на којем се разговарало о
пројекту „Дигитализација листа Пруга“.
Састанку су присуствовали, генерални
секретар Удружења, Нинo Брајовић,
директор Библиотеке „Милутин Бојић“,
Јовица Кртинић, директорка Медија
центра „Железница Србије“ ад Биљана
Гордић, главни и одговорни уредник
сајта „Железница Србије“ ад Љиљана
Богдановић и организатор музејских и
промотивних активности у Медија центру
„Железница Србије“ ад Ивана Јовичић
Ћурчић.

Поводом „55 година листа ПРУГА“

Руководство УНС-а посетило
редакцију листа
Председник и генерални секретар Удружења новинара Србије, Живојин Ракочевић
и Нино Брајовић, посетили су, 21. септембра,
редакцију листа „Пруга“. Том приликом,
обишли су изложбу поводом 55 година овог
информативног гласила, која је постављена
у Галерији Железничког музеја.
Честитајући члановима редакције велики јубилеј, пожелели су да и убудуће, на
објективан и благовремен начин, информишемо железничаре као и ширу читалачку јавност о дешавањима у железничком
сектору. Осврнули су се, такође, на важну
чињеницу да је лист „Пруга“ – данас, заправо, једино железничко гласило намењено
информисању запослених.
Чланови редакције, на челу са директорком Медија центра Биљаном Гордић,
упознали су госте са богатом историјом
железничког новинарства у Србији (од 1890.
године до данашњих дана), информишући
их о развоју, односно, месту листа у систему
информисања на железници.
Директорка Медија центра Биљана Гордић упознала је председника и генералног
секретара Удружења новинара Србије са
новим визуелним идентитетом листа, новом концепцијом и планираним активностима у наредном периоду. „Поштујући
традицију нашег листа преузели смо одговорност да његово постојање продужимо
следећи изазовe које нам поставља савремено новинарство, али и убрзана модернизација сртпских железница“, рекла је
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Биљана Гордић и нагласила да је „велика
одговорност, али и част учествовати у
стварању јединог информативног листа
железничког сектора.“
Према речима председника УНС-а,
Живојина Ракочевића, оваква изложба
је јединствен пример представљања листа. Он је изразио наду да ће изложбу у
наредним недељама видети велики број
људи и сугерисао редакцији листа да, у

новом, ревијалном формату, „Пругу“ учини
доступном широј јавности у возовима.
Идеалан тренутак за реализацију једне
такве идеје, био би, сматра Ракочевић,
управо моменат пуштања у саобраћај брзе
пруге Београд–Нови Сад.

Новинари су, говорећи о плановима за
будућност листа, упознали госте и са Пројектом дигитализације „Пруге“. Осим тога,
било је речи и о систематизацији бо-гате
фото-архиве листа, која представља драгоцен историјски извор. Успешна сара-дња
Медија центра и УНС-а траје више деценија,
што потврђује и чињеница да су се гости
присетили некадашњих новинара „Пруге“,
који су били активни и у самом Удружењу.

Подсећамо да је лист „Пруга“ 2011. године
добио Специјалну повељу Удружења новинара Србије поводом јубиларног хиљадитог броја.
Љ. Богдановић
И. Јовичић Ћурчић
www.zeleznicesrbije.com

Приликом посете делегације УНС-а
изложби „55 година листа Пруга“ у Железничком музеју, гостима је представљен
наведени пројекат и они су, са своје стране,
обећали подршку у реализацији пројекта.
Наиме, од 2006. године, информативни
лист „Пруга“, осим у штампаној, излази и у
електронској форми. Као такав, доступан је
ширем кругу читалаца на сајту „Железница
Србије“ ад, а од 2013. године је доступна и
корисницима Народне библиотеке. Идеја
је да се сви бројеви од 1966. године на исти
начин учине доступним јавности. У склопу
Пројекта, планирана је и систематизација
фото-архиве листа и повезивање фотографија са објављеним чланцима.
Директор београдске библиотеке Јовица Кртинић говорио је о стању у облаwww.zeleznicesrbije.com

сти дигитализације културног наслеђа, о
плановима, активностима, реализованим
пројектима, али и о потешкоћама које се
јављају на том путу.
Кртинић је упознао учеснике састанка
са начином извођења једног таквог пројекта, односно са потребном опремом за
скенирање и фотографисање штампаних
издања, као и софтвером који се користи
за овакве активности. Као илустрацију,
приказао је успешно дигитализовану периодику из фонда Библиотеке „Милутин
Бојић“, која је сада доступна јавности на
сајту библиотеке.
Осим јасних инструкција датих представницима Медија центра, Кртинић је

понудио да се бесплатно, у Библиотеци
„Милутин Бојић“, дигитализује првих десет
бројева информативног листа „Пруга“ и у
том смислу, оспособе запослени у Медија

центру да самостално наставе даљи рад на
дигитализацији.

Првих десет дигитализованих бројева
листа „Пруга“ из 1966. године осим на сајту
„Железница Србије“ ад биће доступни и
на сајту Библиотеке „Милутин Бојић“, што
је велики допринос популаризацији овог
железничког гласила.
Дигитализовањем листа „Пруга“ њен
садржај биће лакше доступан ширем
кругу корисника, посебно бројеви са почетка њеног излажења, а и претраге по
задатим критеријумима ради различитих
истраживања биће знатно олакшане. На овај
начин, „Пруга“ ће и даље следити један од
својих утемељених циљева – биће чувар
и презентер националног културног наслеђа и сведок стварања железничке
историје на нашим просторима.
Љ. Богдановић
И. Јовичић Ћурчић
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ШКОЛСТВО

ЗДРАВСТВО

Вакцинe чувају здрављe

Железничка техничка школа

Промоцијом школе до
сигурног запослења

Живот као пре пандемије могућ само
колективним имунитетом

•Сваки ђак који буде уписао ову школу имаће загарантовано запослење и боље услове
рада • Узор – Ваздухопловна академија на Дорћолу • Ускоро нови образовни профили

Пандeмија корона вируса оставља озбиљан траг на целокупно друштво и светску
eкономију. Бројни животи већ су изгубљени.
Сведоци смо да готово свако можe да
оболи и да тeшка клиничка слика, најчешће,
производи дуготрајнe послeдицe.
- Вирус нeћe сам нeстати, на њeга нe утичу
врeмeнскe приликe, баш као ни топлота
и хладноћа. Многобројни стручњаци широм свeта прeдано су радили на развоју
вакцина као најeфикаснијe мeрe прeвeнцијe. Она спрeчава да сe особа тeжe
разболи уколико дођe у контакт са корона
вирусом. Вакцинисањe вeликог броја људи
онeмогућава вирусу да сe лако прeноси.
То онда штити и онe који из нeког разлога
нe могу да буду вакцинисани. Ако сe нe
вакцинишe вeлики процeнат популацијe,
вирус ћe сe и даљe нeсмeтано ширити и
односити својe жртвe. Када сe вакцинишe
довољан број људи и створи колeктивни
имунитeт, бићe могућ повратак на начин живота као прe пандeмијe. Зато јe битно да сe
свако од нас вакцинишe – истичe прим. др
Душан Митровић из Завода за здравствeну заштиту радника “Жeлeзницe Србијe”.
Како објашњава др Митровић, свака
рeгистрована вакцина испитана је кроз
вишe фаза прe нeго што јe одобрeна за
употрeбу. Рeакцијe којe сe могу јавити након
вакцинацијe обично су благe и краткотрајнe.
Могу сe јавити бол на мeсту убода и симптоми слични грипу (малаксалост и бол
у мишићима, главобоља или повишeна
тeмпeратура), који настају услeд имунолошког одговора организма. Нeкe озбиљнијe
рeакцијe након имунизацијe су изузeтно
рeткe. Свe досадашњe рeакцијe на вакцинe
забeлeжeнe широм свeта су у складу са
очeкиваним eфeктима и нe прeдстављају
прeпрeку за наставак вакцинацијe.
- Вeома јe важно знати да су послeдицe
COVID-19 по живот и здрављe вeћe нeго
ризик од рeакцијe након вакцинацијe.
Особe којe су билe инфициранe корона
вирусом, бeз обзира на то да ли су ималe
симптомe или нe, могу да буду вакцинисанe
вакцином против COVID-19, с тим да јe
потрeбно да прођe најмањe чeтири нeдeљe
од оздрављeња, односно да особа будe
здрава у момeнту вакцинацијe, савeтујe др
Митровић.
У Србији су трeнутно на располагању:
кинeска (Синофарм), руска (Спутњик) и

Средином септембра потписан је Меморандум о развоју тренинг центара у
железничком саобраћају. Документ су потписали први потпредседник Владе Републике Србије и министар просвете, науке
и технолошког развоја Бранко Ружић и
министар грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Томислав Момировић.
Кључни мотив за израду и потписивање
овог меморандума јесте убрзање сарадње
са предузећима у области железничког саобраћаја, односно, креирање и имплементација нових профила у образовни систем
Железничке техничке школе у Београду.
- Влада Србије донела је веома важну
одлуку о формирању тренинг центара за
развој железничког и шинског саобраћаја
при Железничкој техничкој школи. На тај
начин ће овај центар постати место за
комплетну обуку запослених у сектору
шинског саобраћаја у Србији, али и у региону, каже Златко Радосављевић, директор Железничке техничке школе.
Ове школске 2021/22. године уписано
је укупно 146 ученика од планираних 210.
Највише их је на смеру електротехничар
телекомуникација (укупно 60 ученика), док
је смер возовађа остао празан. Саобраћајно-транспортних техничара је уписано
22, транспортних комерцијалиста 18, а на
смеру кондуктера у железничком саобра-

14

Октобар 2021.

ћају је свега 10 ученика. На смеру техничар
вуче примљено је 36 школараца.
- Мало ко зна да се у Београду школују
и кондуктери. Реч је о трогодишњем
смеру који још није прегазило време, а
постоји потреба на тржишту. Кондуктер

мора да зна пуно ствари. Чини вам се да
је то једноставно и питате се шта неко
ко наплаћује карту учи три године, али
уопште није тако просто. Постоји ту читаво
транспортно рачуноводство, први, други
разред наплате, обрачун попуста, објашњава Радосављевић.
Директор признаје да увођење електронске наплате карата може довести
и до тога да се овај смер обједини са
неким другим, како то већ тржиште буде
диктирало. Заправо, реформа би обухватила и још један образовни профил,
на коме тренутно нема ђака, а веома је
потребан. То је занимање – возовођа.
- Возовођа прати воз и спада у пратеће
особље. Пописује шта има у возу, прави
документацију, прегледа шта се превози, да
ли су вагони на броју. Ради у станици и без
њега се не може. Он учествује у маневрима
и може да буде вођа маневре – објашњава
директор.
Како каже Радосављевић, смањен број
уписане деце је из разлога што због пандемије ковида, фактички, нису успели да

промовишу школу по срединама које су
традиционално везане за железницу. Такође, родитељи због новонастале ситуације,
одустају од уписа деце у Београду јер се
плаше за здравље. Они ученици који су се
ипак одлучили за железничка занимања,

углавном нису из Београда и скоро по правилу долазе из породица железничара.
Док се школују, живе у неком од ученичких
домова у Београду.
- У наредном периоду циљ је да се школа
боље промовише, а узор који ћемо пратити
је чувена Ваздухопловна академија на
Дорћолу. Једноставно – свако ко буде у
будућности уписивао ову школу имаће
готово загарантовано запослење, али и још
боље услове рада, каже Радосављевић.
- У промоцију наше образовне установе
углавном смо обилазили школе у приградским насељима, јер у центру града
знамо да нећемо имати кога да привучемо.
Наши ђаци су из Борче, Овче, Крњаче,
Ресника, Винче, Обреновца, Калуђерице,
Врчина. Све су то добра деца која ће своју
будућност везати за железницу. Надам
се да ће у што скорије време у нашим
клупама бити све више деце која ће својим
знањем и умећем допринети развоју
железничког сектора у Србији, закључује
Радосављевић.
A. Стојковић
www.zeleznicesrbije.com

www.zeleznicesrbije.com

вакцинe произвођача Фајзeр/Бионтeк и
АстраЗeнeка. Прeма најавама званичника,
ускоро ће бити доступна и вакцина Модeрна.
Свима сe оставља могућност избора вакцинe,
полазeћи од тога да јe бeзбeдно и могућe
примити допунску дозу, такозвани „бустер“,
другачију од оних којима су вакцинисани
и рeвакцинисани. Коначан избор цeпива
особа ћe саопштити лeкару, током прeглeда
и консултација на вакциналном пункту.
Свe док сe нe вакцинишe довољан
број људи нeопходно јe да сe сви придржавамо мeра заштитe. Кључнe мeрe
заштитe од заражавања вирусом корона су ношeњe маски, хигијeна руку и
одржавањe физичког растојања мeђу
особама од најмањe два мeтра, поручио
је др Митровић.

Вакцинација против сезонског
грипа од 15. октобра
Уз имунизацију против корона вируса
почињe и вакцинација против сeзонског
грипа. Сви који жeлe да примe вакцину

Прим. др Душан Митровић у првој привременој
ковид болници на Сајму

остали масовни пунктови, објашњава др
Митровић.
Све особе које су у посебном ризику,
имају хронична обољења, особе које су
на терапији малигних болести и које имају
било које друге хроничне здравствене тегобе потребно је да се определе и дођу на
вакцинацију, зато што је период стварања
имунитета две до три недеље после примања вакцине.

Прим. др Душан Митровић и главни техничар Завода Мирослав Радојковић

против тe болeсти могу да сe пријавe прeко
портала e-Управe. Вакцинација почињe 15.
октобра.
- У складу са прeпорукама којe јe
дао Институт за јавно здрављe „Батут“,
приоритeтна група за вакцинацију против
сeзонског грипа јесу они грађани који су
старији од 60 година, као и грађани који имају
хронична обољeња. Имунизација против
грипа обављаћe сe на свим пунктовима
гдe сe ради и вакцинација против корона
вируса у домовима здравља и тамо гдe су

Заштита од вируса грипа је и у овој
сезони од великог значаја с обзиром на
компликације које се могу јавити ако се
удружено јаве вирус грипа и ковида. У
вакцинама се налазе они сојеви који су и
претходних сезона били коришћени, али по
препоруци СЗО која је одобрена за коришћење у овој сезони. То се ради на основу
заступљености сојева вируса на северној
хемисфери за претходну сезону. Ради се о
два типа вируса А и два типа вируса Б.
А. Стојковић
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МОДЕРНИЗАЦИЈА
кација у Макишу, која се неколико пута
у задњих шест месеци нашла на мети
разбојника. Највећа штета нанета је крајем
априла ове године када су на дужини од
750 м трасе, отуђени телекомуникациони,
сигнализациони и напонски каблови, као
и каблови за умрежавање камера. Том
приликом, оптички каблови су исечени
али нису покрадени, премда су остали
неупотребљиви. Процењена штета, настала
овим безочним деловањем неодговорних
појединаца или организованих криминалних група само у априлском инциденту,
износила је око 10.250.000 динара (вредност
каблова и рада). Ове нелегалне активности
настављене су у мањем обиму и током
наредних месеци, па је на тај начин нанета
штета премашила поменути износ. Ове
крађе утичу на вишемесечно закашњење
у реализацији пројекта, а неимаре
„Инфраструктуре железнице Србије“ такође очекују радови на санирању нанете

Нови контејнерски терминал у Макишу

Почели радови на изградњи
два колосека

Изградња новог контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна у Макишу ушла је ове године у
завршну фазу. Иако су проблеми настали
са појавом епидемије вируса Ковид 19,
у последњих годину и по дана, донекле
успорили реализацију овог значајног пројекта, радови су настављени током прошле
и текуће године.
„Инфраструктура железнице Србије“,
у оквиру својих активности, отпочела
је, 21. септембра, интензивне радове на
изради два нова колосека за потребе новог
контејнерског терминала у Макишу.
- Тренутно је урађен предбаласт од
туцаника на који ће бити извршено

полагање колосечних поља и 3 скретнице
у склопу изградње та два нова колосека
и нова три путна прелаза на овим
колосецима. За полагање поља биће коришћена машина за полагање скретница
жаргонски названа „паук“, која је у власништву наше компаније, рекао је за „Пругу“
Ђорђе Милошевић, надзорни орган „Инфраструктуре железнице Србије“ на
овом пројекту.
Најновији извештаји са терена потврђују
да је завршена израда 95% спојница на
армиранобетонској плочи. Осим тога,
радници „Инфраструктуре железнице
Србије“ искористили су повољно време током септембра и очистили су

Нови контејнерски терминал у железничкој станици Београд Ранжирној гради се
у оквиру шесте групе ранжирних колосека, односно на простору од 68. до 74. и на 77.
ранжирном колосеку у Београд Ранжирној.

обложeне и ојачане канале од заостале
земље и песка. На канализационим шахтовима урађена је уградња пењалица и
извршено премазивање унутрашњости
канализационих шахтова водонепропусним малтером, а полако се приводи крају
и уградња пењалица на дренажним ревизионим окнима.
- Пресек активности до средине јула
2021. године показује да је реализација
целокупног пројекта тада процењена на
око 86 одсто посла, а грађевински радови
у Макишу на изградњи новог објекта
интермодалног транспорта од тада су
напредовали, и за још неколико процената
приближили радове ка коначном циљу,
тј. завршетку пројекта, оценио је Милошевић.
Израда ограде око терминала је у току и
тренутно је око половине радова завршено.
Након што буду завршени неопходни радови око уземљења, планирано је да се
настави и са њеним полагањем.

Нажалост, сведоци смо да се велики
број градилишта по Србији често налази
на мети дрских лопова који због мале
материјалне користи наносе огромне
штете извођачима радова, и понекад знају
да потпуно зауставе реализацију пројеката.
У том смислу није била поштеђена ни ло-
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говорника „Пруге“, доста напора и времена уложено је да се терен на коме се

Већи простор и ефикаснији претовар

Крађе успоравају радове и
наносе огромну штету
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дуга 552 метра, која је тренутно у фази
испитивања, а у новоизграђеном објекту
биће обезбеђена одговарајућа оптика, као
и соларно напајање.
Завршени су и контејнери за вагу и

www.zeleznicesrbije.com

Терминал треба да омогући развој контејнерског саобраћаја на мрежи српских
пруга, односно већи и ефикаснији претовар контејнера из камиона у возове, и обрнуто,
у железничкој станици Београд Ранжирна.
Изградња новог контејнерског терминала у Макишу почела је 14. октобра 2019.
године, а извођачи радова су „Инфраструктура железнице Србије“ и „Србија пут“.
Вредност посла који реализује „Инфраструктура железнице Србије“ је око 5,6
милиона евра, а финансирање је обезбеђено из државног буџета.
Када буде завршена изградња новог контејнерског терминала на простору Шесте
ранжирне групе у станици Београд Ранжирна, манипулативна површина биће већа од
два хектара, а фронт утовара износиће око 750 метара, што ће омогућити знатно већи
капацитет контејнерског транспорта у Макишу него до сада, посебно ако се има у виду
да се сав контејнерски саобраћај обављао на привременом терминалу манипулативне
површине од једног хектара и фронтом утовара од свега 200 метара.
штете. По завршетку санације предстоји
испорука уређаја за теретну вагу, који ће
бити компјутерски умрежени.

пријавницу, урађен је и бетониран плато за
контејнере, као и сервисна саобраћајница,
а урађени су и заштићени рефлектори и
надоградња на њима. Према речима са-

крајем 2019. године налазила шеста група
ранжирних колосека раскрчи и припреми
за извођење радова.
Н. Аврамовић

Радови на терминалу
започети 2019. године
Радовима на изградњи новог контејнерског терминала у Макишу обухваћени
су демонтажа осам ранжирних колосека
укупне дужине око шест и по километара и
контактне мреже изнад њих, као и изградња
два нова колосека дужине 1.200, односно
1.040 метара, са новим шинама и бетонским
праговима, уз дозвољено осовинско оптерећење од 22,5 тона по осовини.
Комплетно је завршена приступна саобраћајница, урађене су хоризонтална и
вертикална сигнализација, затим паркинг, а
завршена је и велика манипулативна плоча
www.zeleznicesrbije.com
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ВОЗОМ ПО СРБИЈИ
Вршац – банатска престоница вина и уметности

Господски град на југу Баната
Када се из престонице запутите на
исток, Панчевачким мостом, а затим преко
Владимировца и Алибунара, ка граници са
Румунијом, стићи ћете у Вршац. Живописно погранично место у јужном Банату,
које је тек пре неколико година добило
статус града. У њему данас живи око 40
хиљада становника разних националнсти.
Један је од ретких банатских градова
који је на многим здањима задржао стару
аустроугарску архитектуру. Доласком
на железничку станицу приметићете да

Путничка чекаоница у железничкој станици

одељењу. Изложени су по поставкама које
се налазе у четири објекта. Седиште зграде
Музеја налази се у згради “Конкордија”, у
којој се налазе сале за тематске изложбе.

Град великана српске културе

Железничка станица Вршац

деветнаестог века одмах након доласка
железнице.

Од барока, преко сецесије и
неоготике до класицизма

Католичка црква Светог Герхарда

је Вршац, у правом смислу речи, једна
господска варош. Велелепна станична
зграда саграђена је давне 1902. године по
пројекту Ференца Пфафа, мада је на том
месту постојала и старија станична зграда
која је била саграђена у другој половини

Уколико се запутите од лепо уређеног
станичног трга ка центру, проћи ћете поред
Енолошке станице, као и производног
погона чувених „Вршачких винограда“, који
су од пре неколиког година приватизовани.
Препоручујемо вам да шетњу наставите
Дворском и Змај Јовином улицом. Испред
Владичанског двора или Двора Епархије
Банатске, застаните, на кратко, како бисте
уживали у погледу на најлепшу зграду у
Вршцу, саграђену у барокном стилу. Она
представља најстарији верски објекат у
граду и потиче из 18. века. Оближње куће
и зграде чине архитектонске примерке
из епохе барока, сецесије, неоготике као
и класицизма. У центру града у близини

Двора и позоришта налази се и једна
зграда необичне архитектуре, Градска кућа
– Магистрат, у којој је смештена Градска
управа.

Највећа католичка црква у Србији
Највећа римокатоличка црква у Србији
(Светог Герхарда), налази се управо у
Вршцу. Она је у бившој Југославији била
друга по величини, одмах иза загребачке Катедрале. Поред многих лепих уметничких остварења, храм се истиче по
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Фонтана у градском парку

Зграда је подигнута 1847. године за потребе хотела, након чега је на њеном месту
саграђен нови објекат, некадашња гостионица ,,Конкордија”. По њој је зграда и
добила име, а сада се ту налази Регионални
центар за културну баштину Баната.

Вршац је родно место Паје Јовановића,
чувеног сликара, као и Јована Стерије
Поповића, познатог српског комедиографа.
Осим ове двојице великих уметника, међу
познате Вршчане убрајају се песник Васко
Попа, шахиста Бора Костић, као и Јаша
Томић – новинар, политичар и књижевник.
Њихове бисте красе мали Руски парк који
се налази на тргу у непосредној близини
Хотела “Србија”. У улици где је смештен парк
налазе се Дом војске, Градска библиотека и
управа фирме ,,Вршачки виногради”.

Урбана оаза и саобраћајно
чвориште
Једно од најлепших места у Вршцу јесте
Градски парк. Богат је зеленилом, различитим врстама дрвећа, ту је и прелепа
фонтана, споменици и бисте знаменитих људи, музички павиљон и стари
водоторањ. Парк постоји од 18. века,
а направила га је француска племићка

Градска управа - Магистрат

полазак. Чује се пиштаљка отправника
возова и крећемо пут Београда. Док
јездимо шинама по банатској равници у
сутон, уживамо у погледу ка непрегледним
пољима кукуруза и сунцокрета, сабирајући
утиске из прелепог Вршца.
Сваке године, у другој половини септембра, одржава се традиционална туристичка манифестација вршачка берба
грожђа “Грожђебал”. Некада је на ову
манифестацију возио музејски воз "Романтика".
Ј. Вебер

Вршачка кула

Саборна црква

Владичански двор

Ђурађ Бранковић, где је желео да се склони
након опсаде тврђаве у Смедереву. Налази
се на око пола сата хода од града, на 399
метара надморске висине.

породица. Вршац је познат у свету и по
својој пилотској Академији. Ту се налази
и аеродром који пружа услуге не само
будућим пилотима већ и свим осталим
пословним људима који путују у ове
крајеве својим приватним авионима. Кроз
Вршац пролази и међународни пут Е-70
који води ка Румунији. На свега десетак
километара од Вршца налази се веома
фреквентан гранични прелаз Ватин, преко
којег се путује за Румунију. Обилазак Вршца
завршавамо шетњом улицама Гаврила
Принципа и Војводе Книћанина које воде
до железничке станице. Поново смо на
станици, нови дизел моторни воз чека нас
на перону, улазимо у композицију и чекамо

оргуљама, а у њему се више пута годишње
одржавају концерти класичне музике и
хорова. Поред цркава у Вршцу обавезно
треба погледати и Градски музеј. Најстарији
је у Војводини, а основан је давне 1882.
године. Његов фундус броји више од 250
хиљада објеката у археолошком, историјском, нумизматичком, етнолошком,
природњачком и уметничком стручном
www.zeleznicesrbije.com

Симбол Вршца
Главна знаменитост Вршца је, свакако,
кула која се налази на брегу изнад града.
Она се сматра као једно од најзначајнијих
одбрамбених упоришта Јужног Баната. Не
зна се поуздано ко ју је и када саградио,
али по неким историјским чињеницама,
претпоставља се да ју је око 1439. подигао
www.zeleznicesrbije.com

Плато испред железничке станице
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ПРИЧЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦЕ

НАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТ
Александар Милутиновић, најмлађи грађевински инжењер
на пројекту изградње брзе пруге Београд – Суботица

Ненад Радивојев, машиновођа из Вршца

Вожња под сиренама за узбуну

Железничар у крви

У фамилијарној агенди грађевинског
инжењера, Александра Милутиновића
(1991), готово да нема ничега што није
у директној или индиректној вези са
пругама. Момак који је већ у својој 26.
години живота за српску железницу био
озбиљно кадровско појачање, поседовао
је респектабилну радну биографију и

пре доласка у Сектор за инвестиције,
2017. године. Са завршеним Грађевинским
факултетом у Београду и одбрањеним
мастер радом на тему: „Технички услови
за системе шинских причвршћивача на
пругама европске железничке мреже“,
Александар је на најрационалнији начин
своју породичну традицију надградио
знањем које је претходно демонстрирао у
„Сремпуту“ и „ЦИП-у“.
Син нашег колеге Драгана Гице Милутиновића, дугогодишњег руководиоца
и актуелног шефа ОЈ ЗОП „Ваљево“, брзо
је стекао поверење претпостављених у
Сектору за инвестиције (Инфраструктура
ЖС). Они су га као најмлађег грађевинског инжењера ангажовали на пословима изградње, модернизације и реконструкције брзе пруге Београд – Суботица
– државна граница са Мађарском. Радио је
на послу помоћног надзора за горњи строј
од Старе Пазове до Новог Сада, мада је
незванично укључиван и на послове доњег
строја где је изграђено чак 62 објекта.
Тренутно је, вели, у поступку добијања
лиценце за лиценцираног грађевинског
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инжењера у извођењу железничких инфраструктурних радова. У овом младом
момку, српске железнице добиће врло
брзо још једног стручњака калибра
његовог оца, иначе, врсног познаваоца
барског колосека. Ништа необично за овог
даровитог и способног момка који је још
током студија умео да заради „свој динар“

држањем приватних часова из геодезије,
техничке механике и рачунарског цртања.
На једнако одговоран начин, руководио
се касније и као помоћник надзорног
органа у пријемима материјала за горњи
строј у земљи и иностранству. Уосталом,
такав приступ имао је и приликом израде техничке документације за реконструкцију пружне деонице Ресник – Ваље-

во, односно, санацију тунела у Белој Реци
(3.816 м).
Тешко је, у овом тренутку, срести железничара са јачом фамилијарном „тапијом“ у нашем послу од оне коју поседује
Александар Милутиновић. Јер, ко се то
данас још може подичити чињеницом
да је истовремено син, унук и праунук
железничара. Да му је стриц, такође,
железничар, а мајка до пре коју годину
радила у железници. За његову железничку традицију, дугу читав један век, одавно
се све зна у граду на Колубари. Трагична
смрт деде Драгољуба, магационера који
је живот изгубио давне 1969. године
на радном месту у старој железничкој
станици Ваљево, није поколебала његове
потомке. Остали су на прузи све до данас,
а како ствари стоје, биће ту и наредних
педесет година. Лојалност према предузећу које их је отхранило у најтежим временима Милутиновићи бар никоме не
треба да доказују. Српске железнице то
врло добро знају и очигледно умеју да
цене.
А. Ранковић
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Ненада Радивојева, машиновођу „Србија
Воза“ из Вршца, затекли смо на перону
вршачке железничке станице. Исте оне станице на коју га је, почетком седамдесетих
година прошлог века, доводио деда Василије да заједно посматрају возове. Мада
није имао ама баш никога у породици ко
је пре њега радио на железници, љубав
и интересовање за гараве парњаче,
масне дизелке и легендарне шинобусе
никада није престајала. Породична кућа
Радивојева, која се налазила близу железничке станице, вероватно је и пресудно
утицала на Ненада да заволи железницу.
Чврсто је још тада решио да једнога
дана постане машиновођа. Жеља му се,
коначно, остварила 1987. године када је
завршио средњу железничку школу. На
почетку радног ангажовања стицао је
основна знања у Вучи возова „Панчево“.
Након одслуженог војног рока наставио
је службовање у Панчеву као приправник,
а недуго затим, положио је стручне испите
за управљање дизел локомотивама серије
ЈЖ 641 („мађарице“) 642 и 643 („Ђуро
Ђаковић“).
Посебно га је, вели, обрадовала вест
када су 2012. године, на наше пруге почели
да пристижу нови дизел моторни возови
(серије ЖС 712), произведени у Русији. Својим залагањем и ревношћу врло брзо је
стекао прилику да полаже испит управо за
ту серију возова.
- Догодовштина са пруга, током мог
службовања у железници, било је баш
много. Сваки радни дан представљао је
причу за себе. Честе промене дестинација
у току посла, изненадне временске неприлике, ванредне смене, непредвиђене
ситуације на прузи, као и честе смене
путничких и теретних композиција обележиле су мој рад на железници. Тешко је
издвојити неку посебну ситуацију, многих
више не могу ни да се сетим. Ипак, догађаји
којих ћу се, дефинитивно, сећати до краја
живота, збивали су се, готово у низу, током
НАТО агресије у пролеће 1999. године. И
данас се сећам прве вечери када смо били
нападнути. Тог 24. марта радио сам ноћну
смену. Доласком на посао, нисам ништа
нарочито слутио, мада смо сви ми, и те
како осећали „мирис невоље у ваздуху“.
Дошавши на посао у панчевачки депо, са
колегама сам почео да правим план рада.
www.zeleznicesrbije.com

Међутим, нешто после 20 сати, на само
пар стотина метара од нас пале су прве
бомбе. Мета је била оближња фабрика
авиона „Утва“. Настао је шок и неверица.
Ситуација је била крајње непријатна и
стресна. На станичним колосецима било
је неколико композиција међу којима и
оне са бензином и техничким гасовима.
Да су којим случајем ту пали пројектили,
сигурно би последице биле несагледиве.
То вече радили смо као ниједан дан до тада,
никоме није било свеједно, јер смо били
свесни да је и станица била могућа мета.
Силно смо се трудили да, то вече, урадимо
што више посла и композиције развеземо
до других станица. Ипак, међу најтежим
данима током Нато бомбардовања сматрам
једно априлско вече, када смо колега и ја
возили композицију са цистернама пуним
керозина из панчевачке Рафинерије за потребе наше војне авијације. Те вечери, из
НАТО авиона, бацани су леци са порукама
да ће Панчевачки мост бити бомардован.
Са првим мраком огласиле су се и сирене
за ваздушну опасност. Избора практично
није било, радна обавеза је постојала
и морала је да се спроводи. Радном задатку сам приступио храбро и крајње
професионално. Још од самог изласка
из Рафинерије ухватила ме је нека чудна
језа, стање у којем никада до тада нисам
био. Тешко је то описати. Кроз главу су ми
пролазили детаљи из целог дотадашњег
живота, читаво време сам размишљао шта
ће бити ако се задесим у локомотиви (на
мосту), баш у тренутку када га буду гађали?!
То је била једна мучна и несвакидашња
ситуација коју сам морао да превазиђем. И

ето, то вече сам, заједно са колегом, успео
да четири пута пређем Панчевачки мост.
До бомбардовања, богу хвала, није дошло,
али је зато у мени остао један неописив укус
моралне победе, која ми је дала додатну
снагу да истрајем и жив дочекам завршетак
агресије.
Ненад од 2005. године ради у Вршачком
депоу, а од 2015. у новоформираној компанији „Србија Воз“. Данас вози путничке гарнитуре на релацији између Вршца
и Београда. Иако има поприличан број
година радног стажа, о пензији уопште не
размишља. На крају разговора рекао нам
је једну веома битну ствар. Колеге треба
ценити и поштовати, јер ко једном дође
на железницу и окуси железнички хлеб, тај
железницу више не напушта! Он је свакако
такав пример због чега је, кажу, веома
поштују колеге у „Србија Возу“.
Ј. Вебер
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Жељезнице Босне и Херцеговине

И даље лидер губиташа
Прво место на име дуговања, према
подацима Пореске управе Федерације БиХ,
заузимају "Жељезнице" Федерације БиХ,
чији дуг износи 192.375.884 КМ.
Реагујући на ову статистику из овог
предузећа тврде да су у последње четри
године „Жељезнице ФБиХ“ у континуитету
смањивале главни дуг према јавним фондовима, уз измирење текућих обавеза. По
основу пореза и доприноса у 2020. години,
према јавним фондовима уплаћено је
31.150.065 КМ. Пандемија коронавируса
имала је великог утицаја на пословање,

кроз смањење путничког саобраћаја и
укидање редовних линија.
Током прошле године обустављен је
саобраћај на потезу Сарајево–Бања Лука
и Сарајево–Бихаћ која траје и данас.
Федерална влада је из буџета ФБиХ за
2020. годину овом предузећу доделила
средства за исплату плата у износу од три
милиона КМ на име финансијске помоћи у
околностима пандемије.
Током 2020. године возови „Жељезница
ФБиХ“ превезли су 122.578 путника, што је
за 75 посто мање у односу на 2019. годину,

када их је превезено 494.612. У првих осам
месеци ове године забежен је благи пораст
броја превезених путника. Бележи се
пораст и у превозу робе, и то за 5,3 посто
више у односу на исти период лане. Сходно
томе повећан је приход од превоза робе за
око 13 посто у односу на првих осам месеци
2020. године.
- Од почетка пандемије „Жељезнице
ФБиХ“ ставиле су своје капацитете на
располагање Влади и привреди БиХ те у
потпуности задовољиле све захтеве за
протоком роба у земљи и иностранству.
Осигурали смо несметано функционирање
енергетског сектора у БиХ, као и несметан
проток робе у извозу и увозу – тврде у предузећу.
Извор: poslovnojutro.com
С. Јочић

Жељезнице Црне Горе

Једино превоз путника у плусу

"Монтекарго", "Жељезничка инфраструктура" и "Одржавање жељезничких возних
средстава" оствариле су за шест месеци ове
године збирни минус од 1,8 милиона евра,
док је само Жељезнички превоз био у плусу
за 48 хиљада евра.

осталог пословања приходовано 248 хиљада, што је 43 одсто више него годину
дана раније. Трошкови су смањени за око
420 хиљада евра, па су од јануара до краја
јуна ове године износили 1,448 милиона.
На плате запослених је потрошено 1,860

"Монтекарго" за период првих шест месеци бележи нето губитак од 1,27 милиона
евра, што је за 525 хиљада, односно 41
одсто више но лане.
У циљевима пословне политике "Монтекарга" за ову годину наведено је да се очекује
"повећање обима превоза за 14 одсто у
односу на пројектовано извршење у 2020.
години, што ће резултирати исказивањем
позитивног резултата у пословању у износу
од 20.000 евра".
Приходи од продаје су износили 2,077
милиона евра, готово 800 хиљада мање
него 2020. године (јануар – јун), док је од

милиона, што је за 37 хиљада више него
2020. године.
У делу који се односи на остале расходе
пословања приметан је раст. За првих шест
месеци 2020. године потрошено 15 хиљада,
а ове године 278 хиљада евра.
Вредност сталне имовине са 16,564
милиона евра, колико је износила на крају
јуна 2020. године, смањена је на 15,379
милиона на крају јуна 2021. године, а укупни
губитак је порастао на 8,619 милиона.
Негативно је наставила да послује и
државна компанија Одржавања жељезничких возних средстава, која је прву полови-

Словеначке железнице

Започети радови на изградњи тунела
Компанија „2ТДК“ која ради на изградњи другог колосека на прузи Дивача –
Копар је започела радове на изградњи два од седам тунела на новој траси. Радови
су започети на тунелу Т7 дугом 1.154m у Осапској долини, на локацији Чрни кал и
на 3.808 m дугом тунелу Т8 у Декани, у области Копра. Пројекат Дивача – Копар
подразумева градњу 27,1km дугог другог колосека између Копра и Диваче. Због
конфигурације терена, 75% трасе пруге ће пролазити кроз тунеле. На овој линији је
предвиђена и градња два вијадукта, два моста и једне галерије на висини од 45 m.
Укупна дужина свих седам тунела биће 20,5 km, а најдужиће бити тунел Т1. Његова
дужина ће износити 6.714 m. За његову градњу су већ припремљени привремени
тунелски портали. У мају ове године су, у Деканију, у Словенији, свечано започети
радови на изградњи ове трасе у присуству представника Министарства
инфраструктуре Словеније, компаније „2ТДК“ и ЦПГ конзорцијума.
Извор: RailwayPro
И. Јовичић Ћурчић

Мађарске железнице

Даља улагања у контејнерски транспорт

Компанија Метранс проширује своју мрежу терминала изградњом још једне локације у Мађарској. Нови хаб налазиће се у
западном делу земље, а Метранс – интермодална подружница
групације ХХЛА, у њега ће уложити 40 милиона евра.
Ова локација је стратешки позиционирана како би задовољила
растућу тражњу за претоваром и дистрибуцијом контејнера који
стижу у луке Копар, Ријеку, Трст и Пиреј. Тиме се обезбеђује и
редовна железничка веза са остатком Европе, а ново чвориште
углавном ће опслуживати Јужну и Југоисточну Европу, као и
Јадрански коридор, наводи се у саопштењу компаније.
Пројекат је подржан и средствима мађарске владе. Први возови
на терминалу очекују се 2023. године, а нови хаб обезбедиће и
посао за 120 људи.
Количина контејнера који се железницом превозе у Мађарској
континуирано расте последњих година. Метранс је имао користи
од тога, посебно преко терминала у Будимпешти који је почео са
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радом 2017. године. У првој години на овој локацији је претоварено
око 250.000 ТЕУ, а у прошлој 425.000 ТЕУ.
Извор: Metrans.eu
С. Јочић
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ну године завршила у минусу од 317 хиљада
евра, што је 12 хиљада мањи губитак него
лане. Приходи су износили 707 хиљада евра, а расходи 1,024 милиона.
Укупни губитак те компаније почетком
јула је већи од 6,2 милиона. Минус од готово
200 хиљада остварила је и "Жељезничка
инфраструктура". Укупни губитак компаније
је са 3,325 милиона, колико је износио на
крају 2019. године, скочио на 4,123 милиона
на крају јуна ове године.
Позитивно је пословао једино "Жељезнички превоз", који је прву половину 2021.
завршио с пословним резултатом од 48
хиљада евра. Лани је тај резултат био негативан, па је губитак износио 45 хиљада.
Приход од продаје је био 718 хиљада,
за 15 одсто више него за прву половину
претходне године, коју су добрим делом
обележиле рестрикције због коронавируса,
док је од осталих активности зарађено
3,228 милиона.
Трошкови су остали на сличном нивоу
као прошле године и заједно с платама
су износили 3,88 милиона евра за прву
половину године.
Укупни губитак те компаније, који је на
почетку године био 28,383 милиона евра,
на крају јуна се смањио на 27,829 милиона,
док је вредност сталне имовине за исти
временски период пала са 26,838 милиона
на 24,406 милиона евра.
Извор: RailwayPro
С. Јочић

Жељезнички превоз Црне
Горе набавља нове возове
Европска банка за обнову и развој
(ЕБРД) одобрила је компанији Жељезнички
превоз Црне Горе државни зајам од 14
милиона евра за набавку два нова путничка
електромоторна воза. Нови возови замениће постојећа возна средства чија је просечна старост око 50 година, а која и даље
користи црногорски оператер.
Реализација пројекта омогућиће склапање петогодишњег уговора о јавним
услугама између владе Црне Горе и
националног оператера у складу са најбољом међународном праксом, а осим тога
пројекат ће омогућити усвајање новог
закона о безбедности и правима путника,
који је развијен као део Акционог плана за
www.zeleznicesrbije.com

железницу који је усагласила Транспортна
заједница уз подршку ЕУ и земаља Западног
Балкана. Део пројекта укључује и развој
акционог плана корпоративног управљања
како би се помогло компанији да побољша
корпоративно управљање.
Набавка нових путничких возова
представља још један важан корак у
модернизацији црногорског железничког
сектора. Испоруком нових, савремених
и сигурнијих путничких возова, пројекат
ćе допринети побољшању квалитета железничких путничких услуга, продужењу
животног века железничке флоте и, на крају,
расту железничког путничког превоза у
земљи. Осим тога, два нова воза имаће

знатан утицај на смањење емисије угљендиоксида, смањиће оперативне трошкове и
трошкове одржавања компаније и повећати
приходе од тарифа повећањем капацитета,
фреквенције и нивоа услуге. Осим тога,
очекује се да ће нова средства допринети
побољшању финансијске одрживости Жељезничког превоза Црне Горе.
Извор: RailwayPro
Н. Аврамовић
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Једнакост за особе с посебним потребама
У Великој Британији недавно су ангажовани тренери који воде
курсеве о једнакости особа с посебним потребама. Комплетно

особље „Govia Thameslink Railway“ , укључујући и Управни одбор
компаније, мора проћи све курсеве. Курсеве води компанија
у власништву специјалисте за приступачност и инклузију, која
истражује са којим се све препрекама корисници суочавају и на
који начин понудити помоћ и комуницирати како би се препреке
превазишле.
На поменутим обукама особље може стећи додатне вештине
за спуштање рампи са возова на пероне. Научиће како правилно
да гурају корисника у инвалидским колицима, воде слепе или
слабовиде особе. Један од тренера за приступачност је Сара Рение, која користи инвалидска колица. Она сматра да претходно
знање које је особље имало о клијентима с посебним потребама
није било добро јер није долазило од особа с посебним потребама.
Нове обуке ће бити „корак по корак“. „Свака част компанији што је
довела тренере с посебним потребама“, рекла је Сара.
Извор: RaillwayGazzete

UIC – домаћин Дана приступачности железницом
Међународна железничка унија (UIC) ће одржати онлајн конференцију поводом Дана приступачности железнице. Конференција се организује како би се
подигла свест о
важности инклузије и промовисао
уложени труд у
побољшање приступачности. На догађају ће бити речи о
изазовима са којима
се суочава железничка
индустрија.
Биће укључени представници међународних организација, институција, добављача и железничке
компаније. Теме дебата обухватиће изазове у побољшању

приступачности, међународне сарадње, одрживости и корисничког искуства, дигитализације и станица.
Извор: RaillwayGazzete
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Након 36 дана путовања широм Европе и пређених 20.000
километара, 7. октобра воз „Connecting Europe Express“ стигao
je до крајњег одредишта – у Париз.
Воз се кретао широм Европе од запада до истока, од севера
до југа и по земљама које нису чланице Европске уније.
Повезивање Европе Експрес возом је колективно европско
достигнуће. Окупио је националне, регионалне и локалне
власти, друштво у целини и железнички сектор, од оператора
до менаџера инфраструктуре.
Воз је био комбинован са аустријским и италијанским
спаваћим колима, швајцарским панорамским вагонима и
вагонимима са немачким седиштима. Током свог путовања,
воз је био домаћин неколико конференција, покретне изложбе

Корпорација „Agilis“ је у септембру ове године потписала четрнаестогодишњи уговор са „Bayern railway agency“ (BEG) за управљање
овим возовима. Возови ће саобраћати на релацији Нурбенг –
Регенсбург – Платинг – Нумарк – Регенсбург – Платинг.
Ови возови ће имати две додатне осовине и моћи ће да развију
максималну брзину до 160 km/h. Имаће 216 седишта, са пространим
дизајном и великим бројем носача за пртљаг. Код свих врата ће се
налазити вишенаменски простори. Биће обезбеђени и лифтови за
инвалидска колица, који ће се користити на станицама са ниским
перонима. Информациони систем за путнике приказиваће у реалном времену све везе, а биће обезбеђен и бесплатни ви-фи.
„Наш фокус је да обезбедимо високи ниво удобности путника
са добро дизајнираним ентеријером“, рекао је извршни директор
„Agilis-а“ др Акел Хенихаусен. "Сматрамо да је посебно важно да
наши путници имају потпуну удобност у путовању."
Извор: RaillwayGazzete
www.zeleznicesrbije.com

и школских часова. Воз је направио преко 120 заустављања,
прешао је 26 земаља и 33 границе, путујући успут на три
различита колосека.
Извор: Cer Monitor

Пројекат за проширење
чворишта у центру Мадрида
Европска инвестициона банка предложила је фирми „Adif Alta Velocidad“, која
управља мадридским железницама, финансирање у износу од 740 милиона евра за
пројекат проширења железничког чвора у
Мадриду. Укупна процењена вредност за
овај пројекат је 1,48 милијарди евра.
Пројекат обухвата неколико шема за проширење капацитета две главне мадридске
станице и друге мере у циљу њиховог
заједничког функционисања као једно чвориште са два терминала.
Главни део пројеката се састоји од
изградње тунела који повезује станицу
Шарматин (медитерански коридор) са

Нови Сименс возови за регионалне пруге
„Siemens Mobility“ ће у Регенсбургу, до децембра 2024. године,
испоручити побољшану варијанту „Mireo“ електричних путничких
возова. Корпорација „Agilis“ je наручила 4 воза са 23 „ЕМU“ вагона.
Зглобни „ЕМУ“ ће се градити у фабрици „Siemens Mobility“ у
Крефелду.

Воз „Connecting Europe Express“ стигао на
одредиште

станицом Аточа (атлантски коридор.) Поред
изградње тунела неопходни су и радова на
адаптацији станица ради бољег преноса
између оба коридора.
Пројекат обухвата изградњу тунела од
7,3 km, од којих је 6,8 km ископано помоћу
машине за бушење тунела.
На основу позива CEF-а за транспорт,
одобрено je 1,1 милион евра зa финансирањe студије градског чвора у Мадриду,
једним делом се покрива и друга фазу која
предвиђа реконструкцију станице Аточа.
Станица ће бити прилагођена бржим линијама, омогућавајући возовима да улазе и
излазе из било ког коридора и да се зау-

ставе на станици. Ова станица се налази на
траси брзе пруге Лисабон–Мадрид и има
велики проток путника. Пројекат обухвата
изградњу две платформе и четири брзе
пруге, чиме би се укупан број колосека
повећао на 25. Дванаест колосека ће се
користити за стандардне возове и биће
подземни, а остали колосеци за возове
великих брзина.
Извор: RailwayPro

Прва тест вожња на Кордиљерима кроз тунел
На Кордиљерима, на северу Шпаније,
део пруге од 50 km која је још у израдњи
од 2004. године отворен је 20. септембра
ове године. „ADIF Alta Velocidad“ је возио
први воз за тестирање са путницима од
места Ла Робла до Чампонесе. Пробна
вожња је трајала 28 минута са дизел
лабораторијским возом Сенека. У возу
су поред 20 путника биле министарка
саобраћаја, Ракел Санчез, и председница
„ADIF“-а, Мариа Луиса Домингез. На овој
тест вожњи воз је први пут прошао кроз
тунел дужине 24,6 km испод планине,
између градова Пола де Гордона и Толеда.

Гости су могли у Чампонеси да погледају
опрему за промену мерила. Ове јединице

су опремљене са више од 140 сензора
и спрејевима за топлу воду. Спрејеви
служе за одлеђивање осовина, нарочито
на осовинама точкова за промењиве
колосеке. У току је низ завршних радова
и завршетак и пуштање у рад електрификације, пре него што се нова линија
отвори. Очекује се да ће национални
оператер RNFE на својој рути поставити
свoje брзе возове Талго Аврил. Ова
линија би ишла од Мадрида до Овиједа и
предвиђено је да буде пуштена почетком
2023. године.
Извор: RailwayPro
Текстове припремила: Д. Милошевић
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на „уски колосек“ и просперитет који је
железница донела и даље живи код људи

да чују причу о „Колима IV разреда“, иначе
најстаријим сачуваним путничким колима

Железница у „Данима европске баштине“

Воз – културно наслеђе за све
Три компаније железничког сектора: „Железнице Србије“ ад, „Инфраструктура
железнице Србије“ и „Србија Воз“ биле
су „домаћини“ манифестације „Култура
на шинама“ у оквиру „Дана европске баштине“.
Веома интересантан и занимљив програм
осмислили су и реализовали библиотекари
из Народне библиотеке Пожега, Градске
библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у
Чачку и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву у част „Године европске
железнице“.
У програму је учествовао велики број
стваралаца, познавалаца културно-историјског наслеђа и природно-географских
одлика овог подручја, а окупио је и бројну
публику свих узраста.
Сви путници који су тог 30. септембра
путовали овим возом од Пожеге ка Чачку
и Краљеву, и назад, били су у прилици
да слушају надахнуте наступе уметника,

едукативна предавања и да уз љубазност
железничког особља „Србија Воза“ уживају
у пријатној вожњи.
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Учесници пројекта „Култура на шинама“
у Чачку окупили су се испред старе парне
локомотиве на Железничкој станици, где их
је Невена Петковић, библиотекар, упознала
са историјом железнице у свету и Србији.

Путницима је испричана прича о изградњи
пруге и уласку првог воза у Чачак. Незаобилазна је била и прича о возу Ћири. На
зидовима чекаонице била је постављена
изложба „Позив на путовање“. Аутори
ове поставке су чачански библиотекари
Оливера Недељковић и Владимир Симић.
Поред избора из дела Владислава Петковића Диса, Данице Марковић, Бранка В.
Радичевића, Бране Петровића, Александра
Ристовића, Миленка Пајића, Владана Матијевића, Живорада Недељковића, Бориса Капетановића и других аутора, она
садржи и уметничке фотографије Миленка
Савовића.
Током путовања до Краљева путницима
су подељени ваучери за бесплатну годишњу чланарину у библиотеци, а потом
су им се обратиле Маријана Лазић, библиотекар Одељења за децу и младе, и
Оливера Недељковић, књижевница, која је

прочитала своју причу „Карта за све правце“.
На станици у Краљеву, др Драгољуб Даниловић упознао је путнике са значајем
железнице у историји нашег народа, а
потом су путници погледали поставку „Од

малих читалаца велики писци“, ауторке
Јелене Андрић, да би се на крају догађаја
у Краљеву укључили у стварање „Воза од
жеља“, којим ће бити дароване „Железнице
Србије“.
Када се тачно у 10 часова на станици у
Краљеву зачуо звиждук воза, учесници
програма кренули су назад за Пожегу. Док је
воз пристизао у станицу, Даниела Скоковић,
библиотекар из Пожеге, представила је поставку посвећену историјату железнице
у овом крају, пожелевши добродошлицу
путницима одломцима из књиге Миленка
Пајића „Станица прича Пожега“.
У Одељењу узаних пруга Пожега, које је
део поставке Железничког музеја у Београду, учеснике програма дочекао је Страхиња Вуковић, директор Музеја.
- Пожега је, узаном пругом, све до половине 1969. године повезивала Београд
са Дубровником и Сарајевом, а сећање
www.zeleznicesrbije.com

Директор Железничког музеја Страхиња Вуковић
прима збирку дечјих радова "Воз од жеља"

на овим просторима, истакао је Вуковић.
„Управо је богатство индустријског наслеђа
железнице, и жеља за његовим очувањем,
и иницирало оснивање музејског одељења
узаних пруга у априлу 1990. године“, закључио је директор Железничког музеја.
Ђаци и гимназијалци су имали прилике
да се у овом музејском одељењу ближе
упознају са занимљивом историјом „Раме“,
једне од најстаријих сачуваних локомотива на овим просторима, за коју се сматра да је довукла први воз у Сарајево 5.
октобра 1882. године, и која је, више од
сто година касније, доведена у возно
стање да би вукла „мали свечани воз“ на
свечаној церемонији отварања Одељења
узаних пруга у Пожеги. Посебну пажњу
деце привукла је локомотива „Костолац“,
која је због свог необичног изгледа,
међу нашим железничарима, називана и
„Двоглава аждаја“, а о њеној ванвременској
привлачности најбоље говори и чињеница
да нико није прошао поред ње без макар
једне фотографије. Осим њих, Вуковић је
посетиоцима представио и „Милана“, прву локомотиву изграђену на Балкану за
потребе рудника Мајданпек, а прохладно
време је посебно мотивисало посетиоце

www.zeleznicesrbije.com

у региону, која у својој унутрашњности
имају стару пећ на дрва којом су се грејали
путници.

градовима. Учесници програма обишли су
и малу изложбу посвећену узаним пругама
на подручју бивше Југославије, која је

Посета је настављена обиласком станичне зграде у којој је, осим намештаја и
уређаја који су красили станице на трасама
узаног колосека, уз прегршт ситних детаља
дочаран амбијент времена када су парне
локомотиве биле једина веза са већим

смештена у робном магацину станице.
После обиласка, деца су искористила прилику да се фотографишу са железничком
капом и лопарићем, уз незаобилазан смех
и грају која је на најбољи начин угрејала
срца присутних тог последњег, прохладног
септембарског дана.
Н. Аврамовић
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Рушење и поновно уздизање

Тајанствена лепотица скривена међу дрвећем

Поздрав са топчидерском станицом
Белог двора 1929. године, резиденције
краљевске породице. Наиме, закључено
је да је путовања краљевске породице и
дочек њених гостију лакше организовати са
места у непосредној близини резиденције
него са београдске станице.
До зграде, у смеру ка Кошутњаку, налазила се зимска башта у којој су, по изградњи Белог двора 1929. године, две адаптиране просторије служиле као дворска
чекаоница. Средином тридесетих година,
на иницијативу Двора, на месту зимске баште изграђена је дворска чекаоница. Репрезентативна грађевина, са надстрешницама и стубовима, равног крова са
балустрадом, служила је као чекаоница
– почетна и крајња тачка путовања краљевске породице, дочек и испраћај њихових
Једна од најлепших станица у Београду,
железничка станица у Топчидеру, у октобру ове године престала је са радом. Ово
би можда промакло као сасвим обична вест
да није реч о железничкој станици која има
најнеобичнију историју на читавој српској
железничкој мрежи. Свега двадесетак минута вожње од центра Београда, скривена
међу растињем, стоји приземна, али репрезентативна грађевина основе облика слова
„Т“, са стубовима украшеним волутама на
перонској и на уличној страни.

Бурна историја
топчидерске лепотице
Приликом пројектовања пруге Београд–
Ниш одлучено је да станичне зграде дуж
пруге, са изузетком београдске и нишке,
буду скромне и функционалне. Тако је и
овде, на другој станици прве српске пруге,
изникла обична грађевина без сувишних
украса на фасади, како и доликује споредној станици која није предвиђена за заустављање возова вишег ранга. Станицу
су, углавном, током летњих месеци, користили београдски излетници, будући да су
Топчидер и Кошутњак и у то време били
омиљена излетишта становника престонице.
Станица је мирно „живела“ до почетка
Првог светског рата, када је, будући да
је рад Железничке станице Београд био
онемогућен честим бомбардовањима са
реке, преузела неке функције главне станице. Одавде су полазиле композиције са
војском и цивилима који су се евакуисали из
Београда. Током жестоког бомбардовања
Београда, 6. октобра 1915. године, бомбом

28

Октобар 2021.

је погођена и станица „Топчидер“. „Смртно
рањена“, остала је да чека крај рата.

Од излетничке до дворске станице
Станица је обновљена после рата. Како
је новостворена држава захтевала нову
железничку мрежу, уместо наслеђеног
правца север–југ било је неопходно
изградити и повезати железницу у смеру
исток–запад. Тада се приступило изради
пројекта за употпуњавање железничке
мреже. Истовремено, започета је и велика
реконструкција Београдског железничког
чвора који више није одговарао новим
потребама.
У склопу радова на реконструкцији, уз
саму топчидерску станицу је изграђена
зграда дворске чекаонице, а, недалеко одатле, у смеру ка Раковици и Гаража дворског
воза. Градња дворске чекаонице на том
месту стоји у тесној вези са изградњом

Током II светског рата станична зграда у
Топчидеру је, поново, погођена и срушена.
По завршетку рата, одустаје се од идеје
да се станична зграда обнови, па улогу
путничке зграде преузима некадашња
дворска чекаоница. Ентеријер је измењен
– прилагођен потребама путничког саобраћаја.
Станица „Топчидер“, међутим, не губи
на значају. Како је гаража дворског воза
постала Гаража Специјалног воза, познатог
као „Плави воз“, топчидерска станица постаје полазна и одлазна станица за бројна
путовања Јосипа Броза Тита. Овде су се у
воз укрцавали и бројни државници који су
били гости наше земље.

Неколико мирних деценија
После смрти Јосипа Броза станица полако
губи на значају – постаје оно што је и била,
споредна станица на прузи Београд–Ниш и
Београд–Бар. Скривена у зеленилу, готово
непозната Београђанима. Без станичне гужве, излетника, радника, ђака, службеника, краљевске породице, високих гостију,
председника, свите, само железничари,
покоји воз у пролазу и понеки радозналац,
љубитељ и поштовалац историје Београда.
Наравно, дух времена прошлих никада није

нестао: смех излетника, песма, разговори
ђака, шапутање дворских дама. Историја је
наставила да живи у овим зидинама и као да
чека да изађе и путнику намернику исприча
све тајне ове необичне станице.
Како је 30. јуна 2018. године, тачно у 21:40
часова са Железничке станице Београд, у
правцу Новог Сада и даље ка Будимпешти
отишао последњи воз, топчидерска станица је, као сто година раније, преузела
неке функције главне станице. Постала је
полазна станица за међународне возове ка

Бару, Солуну и Софији. Путничка благајна и
чекаоница су смештене у преостали анекс
старе станичне зграде порушене 1941.
године
Од 1. октобра 2021. године, топчидерска
станица престаје са радом, а отпрему и
прихват возова преузима станица Београд
Центар.
Тајанствена лепотица скривена међу
дрвећем парка дефинитивно је предата
историји.
И. Јовичић Ћурчић

Станица „Топчидер“ престала с радом

Последњи “Барац” испраћен са сузама
гостију. Од главног пута изграђена су два
приступна пута за аутомобиле, који су се
заустављали под надстрешницом са уличне стране, да би угледни путници могли
несметано, без излагања сунцу, киши или
снегу, да уђу у зграду чекаонице и неометано сачекају укрцавање у дворски воз.
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Тачно по реду вожње, 30. септембра у
21 час и 10 минута, са железничке станице
Топчидер испраћен је последњи воз. Популарни “Барац”, како су га звали многи путници, отпутовао је у кишну ноћ испраћен
сузама неколицине љубитеља железнице.
Било је ту и наших колега који су овај
историјски тренутак желели да забележе
фотоапаратима и видео камерама. Путничка композиција кренула је лагано након
писка отправника возова, уз надзор шефа
станице, Славише Јовановића. Последњи
поздрав возу, те кишне вечри, упутио је и
један симпатични малишан са железничком
капом на глави, машући све док путничка
композиција није нестала у мраку.
Протеклих неколико година путници су
са Топчидера путовали за Софију, Скопље,
Солун, Ниш и Бар, јер су српске железнице
ову станицу користиле из техничких разлога. Једино је ту било могуће организовати
утовар и истовар праћених аутомобила.
Возови за Бар су, од 1. октобра, преусмерени на станицу Београд Центар. Превоз
www.zeleznicesrbije.com

праћених аутомобила до пролећа неће бити
могућ. Тако ће бити све док се не заврши
станица Земун, где је предвиђено да буде
изграђена утоварно-истоварна рампа за
возила која се превозе возом на релацији
Београд–Бар–Београд. Станична зграда

у Топчидеру биће сачувана као споменик
културе, а на месту где се налазе колосеци
планирана је изградња новог булевара.
Ј. Вебер
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Железница и невидљиви слепи путници

Железница у борби против заразних
болести (трећи део)
Заштита железничара од заразних
болести у послератном периоду
Железничари су се, по природи свог
посла, сврставали у групацију која је била
најугроженија од заразних болести. Запажена је и појава паразита, попут стеница и
ваши, у железничким касарнама. Радило се
на интензивној дезинсекцији, а особље је,
превентиве ради, редовно попрашивано
средствима против вашију.
Осим ових мера, од краја рата па до краја педесетих година, сваке године спровођена је вакцинација железничког особља
против трбушног тифуса. Запажено је и
да водоснабдевање на железници, током
педесетих година, није било на завидном
нивоу, те је постојала опасност од појаве
цревних зараза у локалу.
Истовремено с вакцинацијом и поправљањем хигијенских услова на железници
подизана је и свест запослених о важности
заштите од заразних болести. Железничка
штампа тог времена редовно је објављивала
чланке о заштити од инфекција. Такође, уз
помоћ синдикалних организација, радило
се на развоју поверења у санитет и превентиву.

„Покретна амбуланта“
и „купаћи воз“

карска ординација, као и рендгенска кабина. Ова амбуланта била је намењена прегледима железничког особља у удаљеним
крајевима.
Већ 1948. године, ради побољшања хигијене и заштите здравља железничара,
изграђен је „купаћи воз“, чија је намена
била да обилази железничке станице у
удаљеним крајевима и омогући купање и
дезинфекцију, како железничара и чланова њихових породица, тако и грађанства
уопште.
Композиција се састојала од осам железничких кола. Од тога, два четвороосовинска вагона била су опремљена са шеснаест тушева. Из њих се улазило у кола у
којима је купаче чекало дезинфиковано
рубље. На крају композиције, налазила су
се кола с уређајем за парење одела и котао
за воду.
Из свега овога закључујемо да се, у
другој половини ХХ века, на нашим железницама, велика пажња придавала
превенцији заразних болести, а да је
заштита запослених била на завидном
нивоу. Нарочита пажња придавана је развоју свести о важности одржавања личне
хигијене, а заштита је реализована посредством посебних и специјалних органа,
амбуланти и поликлиничких установа.

Железница у борби против туберкулозе
На нашим железницама је, 1947, установљена прва „покретна амбуланта“. Реч је о
четвороосовним железничким колима у
којима су се налазиле зубнотехничка и ле-

Поред свих мера спровођених за хигијенску заштиту, железница је препозната
и као погодан посредник за преношење

Током пандемије корона вируса
предузете све мере

туберкулозе. После Другог светског рата
спроводи се велика акција борбе против
туберкулозе, ради искорењивања те опаке
болести која је, током протеклих векова,
била један од главних узрочника смрти
људи.
У ову борбу железница се активно укључила. Велику улогу у овом рату против
болести је играла железничка здравствена служба. Осим редовних прегледа, обављано је детаљно чишћење и дезинфекција.
Такође, постојала су и специјална железничка кола – прерађени Пулманови вагони
у којима је, од 1951, обављано флуорографисање на железничким станицама.
Пропаганда је, такође, чинила битан
сегмент ове борбе. Путем железничке
штампе, у чланцима које су потписивали
лекари железничке здравствене службе,
запослени на нашим железницама су
информисани о начинима заштите од туберкулозе, као и о значају редовних прегледа и раног откривања болести. Део
пропагандних активности био је намењен и
путницима, па су, у чекаоницама, постављани
плакати и обавештења о флуорографисању.

Епидемија великих богиња
Не тако давне 1972. године, Југославија
се суочила са епидемијом смртоносне болести за коју се мислило да је давно искорењена. Последњи забележени случај код
нас био је четрдесет година раније. Била
је то вариола вера, позната и као велике
богиње и црне богиње. О улози железнице
и железничке здравствене службе у борби
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против смртоносне заразе писао је др
Новаковић у свом чланку „У белом рату
против црне богиње – успешно положен
тежак испит“, објављеном у „Железничким
новинама“ број 649 од 5. априла 1972.
Запослени у тадашњем Железничком
здравственом центру у Београду, са свим
својим истуреним пунктовима, нашли су
се на линији фронта дајући свој допринос у
заустављању опаке заразе. На првом месту
је спроведена вакцинација. Вакцинисани су
сви запослени на железници, а из наведеног
чланка сазнајемо да је, у једном тренутку,
нестало пера за цепљење, па је вакцинација
обављана зарезивањем дебелим иглама.
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Према речима генералног директора
„Железница Србије“ ад, Горана Аџића,
већини запослених у Предузећу било је
омогућено да раде од куће, а за дванаест
до четрнаест запослених чије је присуство у пословним просторијама било
неопходно, организован је превоз како
би се избегла могућност заражавања.
У сарадњи са Заводом за здравствену
заштиту радника „Железница Србије“ и
у складу са њиховим упутствима, набављена су адекватна заштитна и дезинфекциона средства. Такође, на свака два
дана спровођена је дезинфекција простора.
Што се саобраћаја тиче, свим запосленим
је било наложено да се најмања сумња на
заразу, било код железничара, било код
путника, мора одмах пријавити најближој
здравственој служби.

слени је добијао одговарајућа хигијенска
средства. Осим тога, запослени су, писменим путем, обавештени о начинима спречавања ширења ове заразне болести.

Пандемија заразне болести
изазване вирусом SARS COVID19
Пандемија заразне болести изазване
вирусом SARS COVID19 није заобишла
Србију. Ванредно стање је проглашено 15.
марта 2020. године, а путнички железнички
саобраћај је, у потпуности, обустављен
21. марта, у 20.00 часова, док се теретни
саобраћај несметано одвијао. Тиме је
спречено ширење болести из жаришта
у незаражене области, а, самим тим и
смањен број заражених. Свима чији опис
послова је то допуштао, био је омогућен
рад од куће, а они који су, по природи посла
морали да раде на својим радним местима,
обезбеђена су средства заштите.

Завод је отворио и посебну изолациону
амбуланту за пријем свих са симптомима
инфекције.
У знак солидарности са широм заједницом, све четири железничке компаније
су уступиле своја друмска возила здравственом систему. До поновне успоставе
путничког саобраћаја дошло је 5. маја, уз
све мере опреза.
Од својих почетака до данас, а надамо се да ће тако бити и убудуће, наша железница, железничари, као и железничка здравствена служба су, осим
своје основне сврхе, а то је превоз путника и робе, успешно узимали учешће у
заштити становништва од невидљивог и
опасног непријатеља – заразе.
И. Јовичић Ћурчић
(Крај)
ЛИТЕРАТУРА: „13о година железничког здравства у
Србији 1886-2016“, Београд 2016, „Развој железничког
здравства у Србији (1891-1981)“, Београд 1981,
Вилијам Хантер „Епидемија пегавог тифуса у

Пандемија грипа изазваног
вирусом H1N1

Србији 1915“, Нови Сад 2016, М. Грба „Британске
санитетске мисије у Србији“ Београд, „Упутство
за предохрану од колере на железници“, Београд

У свету је, током 2009. године, дошло до
пандемије грипа изазваног вирусом H1N1,
познатог и као „свињски грип“. У Србији је
епидемија проглашена крајем октобра месеца исте године, а спроведена је и кампања
ванредне имунизације. Завод за здравствену заштиту радника „Железница Србије“
је, у складу са одредбама Градског завода
за јавно здравље и Републичког завода за
јавно здравље „Батут“, као и са одредбама
Министарства здравља, ради спречавања
ширења болести отворио посебну изолациону амбуланту у коју су се јављали пацијенти са симптомима болести.
„Железнице Србије“су, са своје стране, по
препоруци Завода за здравствену заштиту
радника „Железница Србије“, спровеле
додатне хигијенске мере, како у саобраћају,
тако и у пословним просторијама. Тада
су сви тоалети за запослене опскрбљени
дозаторима за течни сапун, а сваки запоwww.zeleznicesrbije.com

1910, „Пропис за чишћење и дезинфекцију сточних
и путничких вагона“, Суботица 1927, проф.др. М.Ф.
Протић „Српски санитетски возови у прошлости“,
Београд, П. Поповић „Опасан непријатељ поново
на нашим пругама“, „Слободни железничар“ број 12
од 1. децембра 1945, Београд; М. Стефановић „За
бољу хигијенску службу на нашим железницама“,
„Слободни железничар“ број 17 од 22. јануара 1943,
Београд; „Прва покретна амбуланта на нашим
железницама“, „Транспорт“ број 20 од 17. децембра
1947; В. Р. „Железница у борби против туберкулозе“,
„Транспорт“ број 43 од 13. oктобра 1948; др М.
Форенбахер

„Важност заштитног цијепљења

против трбушног тифуса“, „Транспорт“ број 29 од
19. jула 1950; др Б. Новаковић „У белом рату против
црних богиња – Успешно положен тежак испит“,
„Железничке новине број 649 од 5. aприла 1972; А.

Особље Завода за здравствену заштиту
радника „Железница Србије“ је било ангажовано у привременој болници на Београдском сајму и „Штарк“ арени. Осим тога,

Стојковић „На време код лекара“, „Пруга“ број 924 од
31. децембра 2009; С. Јочић „Потпуно обустављен
железнички путнички саобраћај“, „Пруга“ број 10971098 од 8. aприла 2020.

Октобар 2021.

31

МОЗАИК

КУЛТУРА

У Требињу отворена изложба поводом 120 година од доласка железнице

Успомена на време развоја и просперитета
У Музеју Херцеговине у Требињу 15.
октобра отворена је изложба фотографија
„120 година жељезнице у Требињу, Боки
Которској и околини“, аутора Јосипа
Вебера.

Ивана Грујић, директорка Музеја Херцеговине присутне је упознала с историјатом
железнице у овим крајевима, а посебно
се осврнула на значај који је железница
имала у развоју овог региона. Захвалила
се за помоћ некадашњим железничарима
и старијим Требињцима који су својим предањима и фотографијама допринели да се
један сегмент железничке историје ових
крајева сачува и за будућа поколења.
„Чување фотографија, докумената и
експоната, као и њихово презентовање јавности свакако ће представљати задатак
и за будуће генерације да наставе са овом
праксом, јер ко не чува своју историју и

Председник Одбора директора "Одржавања жељезничких возних средстава"
из Подгорице, др Трипко Драганић, истакао је да је железница веома важан и комплексан систем и да улагањем у њу целокупно друштво може имати само бољитак,
како кроз развијање привреде, тако и у зближавању и повезивању људи.
Мирко Мустур, потпредседник Општине Херцег Нови истакао је да су Херцег
Нови и Требиње братски градови и да су до
пре пола века били повезани и возовима.
- Железница је за наша два града била
од веома великог значаја. Иако је пола
века више нема, она је и даље присутна на
један посебан начин. Наша општина ће и у

Прва железничка композиција са високим Аустроугарским државним званицама дошла
је у Требиње 16. јула 1901. из правца Мостара и Габеле. Истог дана железница је стигла и у
Дубровник, односно Зеленику у Боки Которској. Овај догађај је био од великог значаја јер је
цео овај регион тада био повезан преко Сарајева и Босанског Брода, односно Славонског
Брода са мрежом пруга широм Европе. Уследио је снажан свеобухватни развој целог
региона, а самим тим почео је и развој туризма, за шта је највећу заслугу имала породица
Маџар из Зеленике која је одмах након доласка железнице изградила хотел, који уједно био
и први хотел у овом делу јужне Далмације. Возови су до Боке Которске саобраћали све до
29. јуна 1968, када је обустављен путнички саобраћај, а одмах затим и теретни. Осам
година касније укунут је саобраћај и на прузи од Чапљине кроз Попово поље за Дубровник и
Требиње. После скоро пола века железница није остала заборављена. На многим трасама
ускоколосечних пруга кроз Херцеговину и Боку Которску данас су бициклистичке стазе и
шеталишта, као што је Шеталиште пет Даница у Херцег Новом на обали и шеталиште
у Требињу поред Требишњице. Овај тренд ће се наставити, а у плану је и ревитализација
појединих траса у туристичке сврхе.
будуће помагати пројекте који имају за циљ
очување успомене на железницу. Посебну
пажњу ћемо посветити наставку сарадње са
суседним општинама Конавле и Требиње, са
надом да ћемо у неко скорије време почети
реализацију заједничког пројекта обнове

Железничка станица Требиње, фото Перо Николић

прошлост, тај неће имати ни будућност“,
рекла је Александра Симић, шеф Службе
за односе са јавношћу из "Жељезница
Републике Српске".

32

Октобар 2021.

шедеценијског рада на терену“, рекао је
Јосип Вебер и додао да их је сакупљао
обилазећи протеклих неколико деценија
железничке музеје у Београду, Загребу,
Љубљани, Бечу, Будимпешти и Нирнбергу,
као и од љубитеља железнице из Словеније,
Аустрије и Немачке који су током педесетих,
шездесетих и седамдестеих година прошлог
века кришом фотографисали железничке
композције и објекте на просторима бивше
Југославије.
- Међу изложеним фотографијама неколико њих до сада никад нису биле представљене јавности, а то су фотографије љубитеља железнице из Немачке, који су за
ову прилику дали дозволу за објављивање“,

појединих траса некадашње “Штреке”, изјавио је Мустур.
„Фотографије које су прикупљене и
постављене на овој изложби плод су ви-

казао је Вебер.
По речима аутора свакако треба споменути и железничке љубитеље и ентузијасте Тадеја Братеа из Љубљане, Ајдина Февзију Брацу из Сарајева, Херберта Штемлера
из Немачке, Вјекослава Сутона из Загреба,
Станислава Вукорепа из Чапљине, чланове
породица Вавић, Радовић, Милановић, Лепетић, Беко, Влачић, Доклестић, Муришић,
Чворо из Боке Которске, породица Путица, Еркочевић, Николић и Маслеша из Требиња и породица Шарић и Тошовић из
Дубровника, који су уступањем породичних
фотографија и усменим казивањем догађаја
из периода док је железница саобраћала,
допринели да ова изложба буде још лепша
и садржајнија“.
У оквиру програма је приказан и кратак
документарни филм, снимљен пре 20 година
у Зеленици, а поводом 100 година железнице
у Црној Гори, у коме су говорили тадашњи
железнички пензионери и људи који су
били савременици железнице. Приказан је и
промотивни филм о Жељезници Републике
Српске.
Редакција “Пруге”
www.zeleznicesrbije.com

ЗАНИМЉИВОСТИ

Капсуле за вагоне

Током руског форума који је одржан, први
пут ове године у Москви, Руске железнице
и фирма Transmashholding представили су
путничке вагоне у капсули.
Изглед и концепт ентеријера развио је
Национални центар за индустријски дизајн
и иновације Русије.
- Консултовали смо многе путнике и дизајнере пре преласка на реализацију. Применили смо све иновације везане за услуге

које су сада популарне, као што су утичнице,
завесе, осветљење, пртљажни простор и
још много тога. Сада чекамо процене и прегледе, након чега ће овај концепт вагона
бити финализован и пуштен у рад“, рекао је

Дмитриј Пегов, заменик генералног директора Руских железница.
Ови нови вагони највећу потражњу ће
имати на брзим возовима, посебно тамо
где се путници мењају дуж руте. Распоред
у капсули има облик слова Т у основи, што
повећава ширину вагона за 28 центиметара, а у дужини за 73 центиметара у односу
на стандардна возна средства. Свака капсула има седиште/лежај које је 15 центиметара дуже од уобичајених димензија. Преуређењем унутрашњег простора добија
се већи простор за путнике и за складиште
пртљага. Носач капсула има 56 појединачних места за капсуле, 28 при дну и 28
на врху. Капсуле су смештене дуж централног пролаза и одвојене су од путничког
простора непрозирном завесом. Простор
за спавање има ергономски наслон у облику
фотеље, где путници могу удобно седети и
користити сто који има удубљења за држање
чаша. Између стола и зида је простор у који
путници могу ставити своје личне ствари,
а за одлагање пртљага користи се простор
испод доње капсуле. На бочној површини
налазе се УСБ утичнице и прекидачи за светло, а завесе имају уграђено осветљење и
неколико диода за појединачно светло.

Посебна пажња посвећена је хигијени
која укључујуе систем за дезинфекцију
воде и ваздуха, бесконтактне славине, дозе
сапуна, сушаче за руке. Користе се само
антибактеријски материјали и обезбеђен је
посебан систем прикупљања отпада.
Нови концепт вагона рађен је за „Federal

Passenger Company“ (FPK), подружницу
Руских железница.
Извор: RailwayPro
Д. Милошевић

Из наше фотоархиве

Парњаче у Сипском каналу

Почетком 20. века саобраћај бродова на Дунаву у Сипском каналу био је веома отежан. Нарочито је била компликована пловидба у
узводном делу канала. Једно од првих решења било је превлачење бродова помоћу челичних сајли које су биле повезане са реморкером
и парним машинама. Тако је било све до почетка Великог рата када је српска војска запленила брод реморкер „Васкапу“ (Челична
врата) и спровела га до Црног мора. Наредне две године Сипски канал био је без помоћне вуче, што је довело до застоја у саобраћају.
Током 1916. године немачка транспортна команда је донела одлуку да се дуж обале постави колосек по којем би парне локомотиве
превлачиле бродове. Тада је на обалном насипу изграђено 1,8 km колосека, као и пратећи објекти за одржавање локомотива. Испомоћ
бродовима пружале су три парне локомотиве које су их вукле помоћу челичних ужади. Пред крај рата, приликом повлачења, Немци су
минирали сва железничка постројења. Тек 1928. године приступило се обнављању локомотивске вуче, а три године касније колосек је
продужен за још 400 метара. Током времена када је била актуелна железничка вуча, било је ангажовано укупно 11 парних локомотива.
Овакав саобраћај одвијао се све до 1969. године када је изградњом прве хидроелектране „Ђердап“ створено велико акумулационо
језеро. Пола године пре него што су градитељи електране
најавили и предвидели, ниво воде је нагло порастао и цео
железнички комплекс је изненада био поплављен. Тако је
под водом остала комплетна железничка инфраструктура
као и две немачке парне локомотиве, „берлинке” како су
их звали поморци и железничари. Припадале су серији
ЈЏ/ ЈЖ 30, које су произведене 1930. године у берлинској
фабрици локомотива „Борсиг“. Ове две локомотиве се и
данас налазе у муљу на дну Дунава. На фотографији коју је
3. августа 1967. године снимио Херберт Штемлер, љубитељ
железнице из Немачке, приказане су две парне локомотиве
серије ЈЖ 30 приликом превлачења у Сипском каналу.
Ј. Вебер
www.zeleznicesrbije.com
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Женски одбојкашки клуб „Железничар“

Лајковчанке шампионке сезоне!

Одбојкашице „Железничара“ из Лајковца
освојиле су титулу првака Србије. Девојке
које су биле најбоље и у Супер лиги (сезона
2018/2019), у финалној серији плеј-офа
савладале су фаворизовано „Јединство“ из
Старе Пазове, резултатом 3:2. Иако су после две изгубљене утакмице биле готово
у безизлазној ситуацији, нису дозволиле
„Јединству“ да искористи чак три везане
меч лопте за титулу. Чудесним спортским
инатом, све три преостале утакмице Лајковчанке су решиле у своју корист. У мајсторици која је организована у Старој Пазови славиле су убедљиво у три сета (25:13,
25:23 и 25:21), па су након 80 минута велике
борбе заслужено прославиле још један
велики успех.

том 3:0 (25:22, 25:19 и 25:21). Меч је трајао 85
минута, а Лајковчанке су имале подршку
3.000 љубитеља одбојке.

првенства. Следи велика борба за најбољи
тим у Србији. Доста екипа је квалитетно, па
верујем да ће љубитељи одбојке уживати

Одбојкашице промовишу Лајковац

Али, то није био крај овогодишњим
чаролијама одбојкашица ЖОК „Железничар“. Други пут заредом освојиле су Куп
Србије, победивши Црвену Звезду резулта-

www.zeleznicesrbije.com

Захваљујући ентузијазму фанова одбојке, Лајковчани су добили клуб, који је својим
одличним играма у минулом периоду потврдио да чак и један тек основани спортски
колектив, из мале средине, може играти раме уз раме са најбољим клубовима из читаве
Србије. Честим појављивањем у медијима одбојкашице су у претходних неколико година
знатно допринеле промоцији своје општине. Нема пуно вароши у земљи које се могу
похвалити чињеницом да су њени житељи суперлигаши у неком спорту, а камоли тако
трофејном као што је то наша женска одбојка.
- Супер Куп Србије у овој години је сјајна
увертира за оно што нас чека у наставку

у текућој сезони. Морам напоменути да је
ово седми трофеј у последњих пет година,
што само потврђује да смо пословично у
врху. Верујемо и желимо да трофеј првака
државе вратимо на лајковачку пругу. Ове
године нас очекује и ЦЕВ куп, где ћемо
угостити турску екипу „Езацибашија“, у
којој наступају наше репрезентативке Маја
Огњеновић и Тијана Бошковић – казала је
Ивана Лазаревић, спортски директор
ЖОК „Железничар“.
Лајковачки клуб предводе искусне бивше репрезентативке, Ана Антонијевић
и Марина Вујовић, које су се заиста феноменално уклопиле са младим одбојкашицама. На челу стручног штаба је тренер
Бранко Ковачевић.
Б. Радојичић
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