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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 
Алексан-дар 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 желе-
зничком 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 симбо-
лично су обележили притиском на тастер, 
уз звук сирене железничке локомотиве, а 
реконструкција ове пруге почела је подизањем 
првог железничког поља у Доњем Међурову.

„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 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 

километара 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 
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 неве-
роватан 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

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 
посебан 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. 
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.
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Модернизација пруге Ниш–Брестовац 

обухвата изградњу осам нових армирано-
бетонских 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 
електрoнских путних прелаза, чиме ће 
осигурање на свим путним прелазима на 
овој деоници бити подигнуто на највиши 
ниво.  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.

Финансирање из ИПА фондова и 
буџета Србије

Радови на модернизацији и рехабили-
тацији једноколосечне електрифициране 
пруге Ниш–Брестовац, која је део међу-

народног 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 радо-
ва на модернизацији и реконструкцији пруге 
Ниш–Брестовац је конзорцијум бугарских 
компанија “Trace Group Holding PLC“ и 
„Balkantel“.

Модернизација пруге Ниш–
Димитровград до 2024. године

Председник Србије Александар Вучић, 
на конференцији за новинаре у Нишу, рекао 
је да се од европских грантова финан-
сирају 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. Мо-
дернизација 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 инве-
стиционој реализацији пројеката који 
доприносе инфраструктурном повезивању 
у региону износе око 73,04 милиона евра, а 
Србија обезбеђује око 61,24 милиона евра.
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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 упознавањe 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 до 
чекао 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 плани-
раним радовима у београдском железни-
чком 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 грађеви-
нарства, 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 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.

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 нацио-
налног значаја за Републику Србију.

Поред Новог Сада, у 2022. години титулу 

Европске престонице културе понеће још 
градови Еш сир Алзет (Луксембург) и 
Каунас (Литванија).
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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 пола-
гање 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 железни-
це 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 обложeне 
и ојачане канале од заосталеземље 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.

Крађе успоравају радове и наносе 
огромну штету

 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 
локација 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 



6
реализацији пројекта, а неимаре „Инфра-
структуре железнице Србије“ такође оче-
кују радови на санирању нанете штете. По 
завршетку санације предстоји испорука 
уређаја за теретну вагу, који ће бити компју-
терски умрежени.

Радови на терминалу започети 2019. 
године 

Радовима на изградњи новог контејнер-
ског 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 оптере-
ћење од 22,5 тона по осовини.

Комплетно је завршена приступна сао-
браћајница, урађене су хоризонтална и 
вертикална сигнализација, затим паркинг, а 
завршена је и велика манипулативна плоча 
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 
пријавницу, урађен је и бетониран плато за 
контејнере, као и сервисна саобраћајница, 
а урађени су и заштићени рефлектори 
и надоградња на њима. Према речима 
саговорника „Пруге“, доста напора и времена 
уложено је да се терен на коме се крајем 2019. 
године налазила шеста група ранжирних 
колосека раскрчи и припреми за извођење 
радова.

Већи простор и ефикаснији претовар

Нови контејнерски терминал у железни-

чкој 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.

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 „Инфра-
структура 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 повр-
шине од једног хектара и фронтом утовара од 
свега 200 метара.

Тајанствена лепотица скривена међу дрвећем

Последњи поздрав из топчидерске станице
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, скри-
вена 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 
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 
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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 
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 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.

Рушење и поновно уздизање

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 по 
стаје 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.

Станица „Топчидер“ престала с радом

Тачно по реду вожње, 30. септембра у 
21 час и 10 минута, са железничке станице 
Топчидер испраћен је последњи воз.

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 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.
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Вакцинe чувају здрављe

Живот као пре пандемије могућ само 
колективним имунитетом

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 струч-
њаци 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 
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 
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 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.

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.


