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Драге колеге железничари,

Пред нама је много пословних иза-
зова, планова и заједничких циљева. 
Надам се да ћемо у Нову 2022. годину 
ући мотивисанији, наоружани са још 
више разумевања, толеранције, соли-
дарности, али и жеље и тимског духа 
да остваримо зацртане циљеве.

Нека Нова 2022. година, вама и 
вашим породицама, донесе добро 
здравље, безбрижност, љубав и бла-
гостање, пуно успеха у пословним 
подухватима и напретка у свим 
сферама живота! 

Срећни новогодишњи и божићни 
празници!

                                Горан Аџић,
в.д. генералног директора

 „Железнице Србије“ ад      

У станици Нови Сад ранжирна

Возови каквих нема у региону

Нови железнички Ред вожње 
ступио на снагу 12. децембра

Традиционални обилазак у „прелазној ноћи“ 
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Почели радови на изградњи 
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ћемо наставити да се боримо, и да 
ћете бити поносни на своју земљу и да 
ћете обезбедити будућност за своју 
децу“, закључио је председник Вучић и 
подвукао да је ово велики успех којим 
Србија много добија.

Министар спољних послова и трго-
вине Мађарске Петер Сијарто рекао је 
да ће обе државе имати велику корист од 
изградње брзе пруге и да овај пројекат 
доприноси јачању пријатељских односа 
двеју земаља, али и позиционирању Истока 
у новом светском поретку. 

„Значај пруге између Београда и Будим-
пеште је велики када се посматра све јача 
конкуренција у погледу тога који ће се 
саобраћајни коридори користити за превоз 
робе из грчких лука у Западну Европу. 
Стога ће обнова ове железничке линије 
допринети јачању и вредности и значају 
наших земаља“, истакао је шеф дипломатије 
Мађарске. 

Нинг Џиџе, потпредседник Национа-
лне комисије за развој и реформе НР 
Кине, подсетио је у свом видео-обраћању 
да је изградња брзе пруге заједнички 
пројекат три земље и да ће користи од брзе 
пруге осетити цела Европа. 

„Овај пројекат омогућиће Србији и Ма-
ђарској, али и другим европским земљама 
да се изграде транспортна и логистичка 
чворишта, чиме ће се подстаћи економски 
развој читавог региона око пруге“, за-
кључио је Џиџе.

Председник Србије Александар Вучић је 
са Сијартом и Чен Бо обишао салу у којој је 
смештен симулатор, где је  имао прилике да 
види како изгледа вожња новим возом из 
кабине машиновође. Председник је, у шали, 
затражио да оператер у симулатору убрза, 
што је било могуће тек када је напуштено 
градско подручје. Делегација је након то-
га погледала и велику макету, на којој су 
приказани и српски и мађарски део пруге.

Брза пруга по европским 
стандардима

Пруга за велике брзине Нови Сад – Субо-
тица – државна граница са Мађарском 
дуга је 108 километара. Извођач радова 
је кинески конзорцијум „China Railway 
International” и „China Communications 
Construction Company”.  Вредност уговора  
је 1,16 милијарди долара, а завршетак 
радова планиран је за новембар 2024. 
године.

Пројекат изградње пруге за велике брзи-
не између Новог Сада и Келебије  обухвата 
трасу двоколосечне пруге и станице са 
објектима на прузи, реконструкцију и 
модернизацију железничких чворова 
Нови Сад, Врбас и Суботица, денивелацију 
укрштања пруге са друмским и пешачко-
бициклистичким стазама, као и уградњу 
електротехничке инфраструктуре која 
омогућава безбедно одвијање саобраћа-
ја пројектованим брзинама и увођење 
европског система управљања железни-
чким саобраћајем.

У оквиру изградње пруге за велике 
брзине између Новог Сада и Келебије би-
ће изграђено укупно 49 подвожњака, над-
вожњака и сличних објеката. Пројектом 

је предвиђена реконструкција девет же-
лезничких станица (Нови Сад, Сајлово, Ки-
сач, Степановићево, Змајево, Бачка Топола, 
Жедник, Наумовићево и Суботица), као и три 
нове станице са станичним капацитетима 
(Руменка, Врбас и Ловћенац). У Врбасу ће 
бити изграђен и вијадукт дужине 1,6 кило-
метра.

Пројекат модернизације пруге Нови Сад – 
Келебија подразумева примену европских 
стандарда интероперабилности. 

У првој фази радови ће се одвијати на 
оним местима која не захтевају обуставу 
железничког саобраћаја. Железнички сао-
браћај између Новог Сада и Суботице, 
односно Келебије  биће због извођења ра-
дова обустављен у пролеће 2022. године. 

Током извођења радова између Новог 
Сада и Суботице у условима обуставе 
железничког саобраћаја возови ће ићи 
алтернативним правцима Нови Сад – 
Богојево – Сомбор – Суботица и Нови 
Сад – Зрењанин – Сента – Суботица, што 
је „Инфраструктура железнице Србије“ 
омогућила реконструкцијом регионалних 
праваца Нови Сад – Богојево и Сента – Су-
ботица.

Б. Гордић

БРЗА ПРУГА

Почели радови на изградњи 
железничке пруге Нови Сад – Келебија

У станици Нови Сад ранжирна

Притиском тастера за покретање гра-
ђевинске машине, 22. новембра у ста-
ници Нови Сад ранжирна,  председник 
Републике Србије Александар Вучић, 

министар спољних послова и трговине 
Мађарске Петер Сијарто и Њена ексе-
ленција амбасадорка Народне Репу-
блике Кине Чен Бо симболично су озна-
чили почетак радова на деоници Нови 
Сад – Келебија  у оквиру брзе пруге Бео-
град–Будимпешта.

Свечаној церемонији почетка радова 
присуствовали су министар грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре Томи-
слав Момировић, председник Скупштине 

Војводине Иштван Пастор, председник 
Покрајинске владе Игор Мировић, гра-
доначелник Новог Сада Милош Вучевић, 
директори железничких предузећа и бро-
јни Новосађани.

„Знам колико је ово важно за будућност 
Србије. За тачно три године имаћемо изгра-
ђену пругу, а Мађари ће свој део заврши-

ти 2025. године. Брже ће се путовати од 
Београда до Будимпеште, него од Буди-
мпеште до Беча, за 125 минута“, казао је 
председник и нагласио да овакви пројекти 
мењају изглед наше земље, представљају 

кључну промену и симболизују напредак 
Србије.

„Не би требало да заборавимо да већ 
три деценије не знамо шта је пристојан 

воз и пристојна пруга, као и да возове не 
користимо. У овоме ћемо да уживамо и 
ово ће да значи и кроз изградњу, и кроз 
оно што ћемо тек да добијемо, а то су веће 
плате и пензије, виши животни стандард 
и боља будућност за нашу децу“, казао је 
председник Вучић.

Председник  је навео да ћемо имати 183 
км велелепне пруге кроз Србију и 167 км 
кроз Мађарску, укупно 350 км пруге. Брзи 
воз, по речима председника, стајаће у 
Новом Саду, Врбасу, Тополи, Суботици. 

„Изградићемо велику и модерну станицу 
у Новом Саду, а на овој траси брзе пруге 
биће изграђено укупно 49 подвожњака, 
надвожњака и сличних објеката. Србија 
добија модерну пругу за 21. век“, нагласио 
је Вучић. 

„Све ово говори шта смо у стању да 
урадимо само када верујемо у себе, 
гарантујем вам, само једну ствар, да 

• Овакви пројекти мењају изглед наше земље и 
симболизују напредак Србије • Сијарто: изградња брзе 
пруге доприноси јачању пријатељских односа двеју 
земаља

БРЗА ПРУГА
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Председник Србије Александар Вучић 
и премијер Мађарске Виктор Орбан 
симболичним спајањем шина обележили 
су, 18. октобра у Хоргошу, почетак радова 
на реконструкцији и модернизацији пру-
ге Суботица–Хоргош–државна грани-
ца–Сегедин. Почетку  радова на реко-
нстру-кцији пруге присуствовали су 
министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић, 
председник Покрајинске владе Игор Ми-
ровић, председник Скупштине Војводине 
Иштван Паштор, представници српских 
железничких компанија и велики број 
грађана.

„Пуштањем у саобраћај ове трасе, дуге 27 
километара, биће унапређене транспортне 
и путничке везе између Суботице и Се-
гедина и ојачане економске, културне и 
пријатељске везе између Србије и Ма-

ђарске и између Срба и Мађара. Цео про-
стор постаће развојно чвориште за тур-
изам, трговину и развој културе наших 
народа“, рекао је председник Александар 

Вучић приликом свечаности поводом по-
четка радова на овој прузи. 

 „Предвиђено је да започети радови на 
прузи Суботица–Сегедин буду завршени у 
новембру 2022. године, након чега ће наше 
две земље добити најмодернију железничку 
деоницу са најбољом техничком опремом 
и системима безбедности, пруга ће бити 
оспособљена за оптерећења од 22,5 тона 
по осовини. Биће потпуно обновљене и 
модернизоване станичне зграде на Палићу, 
у Бачким Виноградима и Хоргошу, као и 
стајалишта Јавно Складиште и Хајдуково“, 
рекао је Вучић и додао да је планирано 
и 13 путних прелаза у нивоу, као и два 
потходника на Палићу и Хоргошу.  

„Грађани и привреда имаће директан 
приступ интермодалној луци Баја на Дунаву 

и луци Сегедин на Тиси, као и логистичким 
центрима у Војводини и Београду.  Пруга 
Суботица–Хоргош ће се у станици Суботица 
прикључивати на брзу пругу Београд–

Будимпешта, чиме ће корисници добити 
приступ  југоистоку и северозападу Евро-
пе“, истакао је Вучић. 

Он је подсетио да је израду идејног про-
јекта за реконструкцију и модернизацију 
ове пруге суфинансирала Европска унија 
у оквиру ИПА прекограничног програма 
Мађарска–Србија, док је Србија издвојила 
86,7 милиона евра, који су обезбеђени кроз 
кредит ОТП банке и из буџета.

Председник Вучић је нагласио да пруга 
Суботица–Сегедин показује да се налазимо 
у центру Европе и да ће та пруга донети 
конкретне резултате. Изразио је уверење 

да можемо да се договоримо како да дамо 
заједничко име тој прузи у будућности, као 
и прузи која ће спајати Београд и Будимпе-
шту. „Да има српско име и мађарско презиме 
или обрнуто, да покажемо да све заједнички 
можемо да направимо“, рекао је он.

Председник Вучић је поручио Србима 
и Мађарима да заједнички можемо да 
постигнемо боље резултате и да смо 
заједно многоструко јачи.

„Желимо да обновимо железничку линију 
стару 150 година, али у ствари постављамо 
камен темељац. Ово је симбол сарадње и 
заједничког напретка Мађарске и Србије, 
Мађара и Срба, који граде нову заједничку 
будућност“, нагласио је премијер Мађар-
ске Виктор Орбан. 

„Ми радимо заједно на изградњи же-
лезничке линије између Будимпеште и 
Београда, а такође смо спремни да радимо 

и на успостављању линије између Суботице 
и Баје. Али то је све висока политика. За 
живот грађана је важно да ћемо ову же-
лезничку линију изградити и да ће они за 
35 минута стизати од Хоргоша до Сегедина, 
а радићемо на томе да се обезбеди што 
једноставнија контрола на граници. Србија 
је капија Балкана и кључна земља за без-
бедност Европе, поручио је Орбан.

Љ. Богдановић

Пруга Суботица–Сегедин симбол 
пријатељства Србије и Мађарске

Свечано обележен почетак модернизације пруге Суботица–Хоргош–Сегедин

Пруга Београд–Будимпешта је од 
изузетног стратешког значаја

Почели радови на мађарском делу брзе пруге од Будимпеште до Београда на деоници 
Шорокшар–Келебија

Министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Србије Томислав Мо-
мировић и министар за иновације и те-
хнологију Мађарске Ласло Палкович, 15. 

октобра 2021. године, свечано су отвори-
ли радове на мађарском делу пруге за ве-
лике брзине Београд–Будимпешта, на же-

лезничкој деоници Шорокшар–Келебија.
Министар Момировић, који је боравио у 

посети Мађарској, истакао је том приликом 
да је “пројекат мађарско-српске железнице 

и изградња модерне пруге од Будимпеште 
до Београда круна пријатељства између 
Србије и Мађарске”. 

,,Овај Пројекат је од изузетног стратешког 
значаја за обе земље с обзиром на то да 
представља део јединствене европске 
железничке мреже, део Коридора 10 
и железничку везу не само Републике 
Србије и Републике Мађарске, већ овом 
изградњом спајамо Централну Европу са 
Јужном Европом,“ рекао је Момировић. 

Момировић је истакао да овакав прија-
тељски однос гарантује економски, трго-
вински и саобраћајни просперитет наше 
две земље, што је и резултирало изгадњом 
најмодерније железничке инфраструктуре 
између Београда и Будимпеште.

,,Изузетно ми је задовољство што имам 
прилику да будем на овом месту, 137 година 
од када је први воз из Србије, из Београда, 
кренуо управо према Будимпешти. Данас 
имамо најбоље односе између Републике  
Србије и Мађарске, а они су резултат, пре 
свега, једног искреног пријатељства између 
председника Владе Мађарске Виктора 
Орбана и председника Републике Србије 
Александра Вучића“ казао је Момировић.

Љ. Богдановић

Вредност радова 
10,2 милијарде динара 

За  реконструкцију и модернизацију 
пруге од Суботице до државне границе 
са Мађарском уговор је потписан 12. 
јуна ове године, а вредност радова је 10,2 
милијарде динара. Завршетак радова 
се очекује половином новембра 2022. 
године.

АKТУЕЛНО  АKТУЕЛНО

Од Суботице до Сегедина 
за 40 минута 

У плану је обнова 26,63 километара 
пруге и електрификација. Након завр-
шетка реконструкције и модернизаци-
је путовање од Суботице до Сегедина 
трајаће мање од 40 минута, а возови 
ће моћи да иду новом пругом 120 кило-
метара на час.

Изграђена 1885. године 

Пруга Суботица–Хоргош–граница са 
Мађарском је регионална, прекограни-
чна и неелектрифицирана пруга. Она 
се, на мађарској територији, наста-
вља до Сегедина у дужини од 12,6 ки-
лометара. Изграђена је 1885. године, 
као део железничке магистрале Баја–
Суботица–Сегедин.

Када буде реконструисана, пруга 
Суботица–Хоргош ће се у станици Су-
ботица прикључивати на брзу пругу 
Београд –Будимпешта и представљаће 
алтернативни правац за одвијање 
саобраћаја возова, посебно теретних.
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град–Стара Пазова, а да ће око Божића 
2022. године кренути и тестирања пруге 
Стара Пазова–Нови Сад, те да очекује 
да ће овај најмодернији воз на спрат  у 
комерцијалној употреби бити око 1. мар-
та следеће године.

„Србија једина у региону има овакве 
возове, модерне, луксузно опремљене, на 

спрат, са местом за бицикле, пртљаг, апа-
ратима за кафу, сокове. Ово је велика нови-
на и показује колико смо земљу успели да 
променимо за неколико година, промени-
ли очекивања људи, јер толико тога можете 
да урадите када верујете у себе, свој народ и 
сопствене могућности", рекао је Вучић.

Он је искористио прилику да се захвали 
Швајцарској и на помоћи коју је пружила 
Србији у увођењу дуалног образовања, 
које нам даје предност у односу на друге 
земље.

"Поносан сам што ће ови најбољи 
возови саобраћати српским пругама. 
Снови постају реалност када верујете 

у њих, борите се за њихово остварење, 
сигурни да радом то можете да пости-
гнете", рекао је Вучић, и додао да ће ова-
кви возови саобраћати и ка Нишу, Дими-
тровграду, Прешеву...

"Гледаћемо да Србија иде брже напред и 
брже него до сада", поручио је председник.

Долазак новог брзог воза у Србију, шва-
јцарског произвођача "Штадлер",  почетак 
је нове ере у јавном саобраћају у Србији, 
изјавио је амбасадор Швајцарске конфе-
дерације у Србији Урс Шмид.

Истакао је да је импресивно време то-
ком којег је Србији испоручен брзи воз, 
подсетивши да је уговор потписан 8. априла 
ове године.

"Честитам Влади Србије и компанији „Шта-
длер“ на том успеху у прецизности, ово су 
изузетне вести", рекао је амбасадор Шмид. 
Додао да је промоција воза једнa у низу 
"швајцарско-српских прича" и подсетио да је 
пре неколико недеља обележено 20 година 
од доласка трамваја из Базела у Београд.

Шмид је рекао да Швајцарска и Србија 
обележавају 30 година сарадње, наводећи 
да се оно што је почело хуманитарном по-
моћи 1991. године развило у свеобухватну 
билатералну сарадњу.

"Кроз бројне пројекте подржавамо ино-
вације и модернизацију као залагања Владе 
Србије када је реч о државној управи, обра-
зовању", рекао је швајцарски амбасадор.

Изразио бих велико задовољство што смо 
имали прилике да испоручимо Србији нове 
возове. Испоруком новог савременог дабл-
декер воза “Штадлер КИСС”, Србија је ушла 
у “ексклузивни клуб” од свега 12 земаља 
на свету (Немачка, Швајцарска, Сједињене 
Америчке Државе) које користе ова возна 
средства. Нови возови су прављени са 
посебном бригом о потребама путника и 
карактерише их велики комфор и простор 
за смештај путника, истакао је Петер Шу-
лер,  председник борда компаније “Шта-
длер Бушнанг АГ”.

Шулер је посебно истакао да је швајца-
рска компанија успела да испоручи први 
од три уговорена воза у року, након 
потписивања уговора са железничком ко-
мпанијом “Србија Воз” почетком априла ове 
године, и додао да набавка нових  гарнитура 
представља наставак успешне сарадње 
јер су 2013. године за потребе српских же-
лезница испоручили 21 савремени путни-
чки воз “Штадлер Флирт”.

Б. Гордић,
Н. Аврамовић

 МОДЕРНИЗАЦИЈА  МОДЕРНИЗАЦИЈА

Брзе пруге и модерни 
возови – нова слика Србије

Возови каквих нема у региону

Председник Републике Србије Алекса-
ндар Вучић присуствовао је 29. октобра 
примопредаји новог воза за велике брзине 
“Штадлер КИСС” у железничкој станици 
Нови Београд. Осим председника, први од 
три најмодернија воза, који ће превозити 
путнике на прузи за велике брзине између 
Београда и Будимпеште, дочекали су и 
министар грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре Томислав Момировић, 
амбасадор Швајцарске конфедерације Урс 
Шмид, председник борда директора ком-
паније “Штадлер Бушнанг АГ” Петер Шулер, 
градоначелник Београда Зоран Радојичић, 

заменик градоначелника Горан Весић, као 
и представници српских железничких ко-
мпанија.

Председник Александар Вучић провозао 
се новим Штадлеровим брзим возом и 
истакао да су брзе пруге и модерни во-
зови нова слика наше земље. 

“Штадлер КИСС” се сврстава у ранг нај-
модернијих путничких возова. Реч је о 

возу компаније "Штадлер Бушнанг АГ" за 
брзине до 200 километара на сат, а његов 
приказ и полазак на пробну вожњу започео 
је у железничкој станици Нови Београд, 
одакле су се присутни упутили на кратку 

промотивну вожњу до железничке станице 
"Београд Центар".

Вучић је током вожње, заједно са 
представницима „Штадлера“, српских же-
лезница и медија, у разговору са бившим 
немачким канцеларом Герхардом Шре-
дером рекао да је почетак саобраћаја на 
брзој прузи велика промена за грађане 
Србије.

Он је истакао да нови, модерни возови, 
који ће модернизованим српским пругама 
ићи 200 километара на сат, од којих ће један 
око 1. марта бити у комерцијалној употреби 
од Београда до Новог Сада, значе ново 
време и нову Србију и нешто на шта ћемо 
полако почети да се навикавамо – да је 
наша земља успешна.

"Виктор Иго је рекао да снови стварају 
будућност. Ми смо деценијама уништавали 
сопствене ресурсе, нестајале су нам пруге, 
нисмо их одржавали, а камоли обнављали. 
Возови су нам били стари и старомодни, да 
смо били срећни када бисмо прелазили 26 
километара на сат", рекао је председник.

Вучић је нагласио да данас, супротно 
томе, Србија може да се похвали куповином 
три овакве фантастичне гарнитуре возова, 
вредне готово 52 милиона евра, којима 
ћемо ускоро моћи да се возимо по најмо-
дернијим пругама.

Председник је изјавио да ће око 15. но-
вембра почети тестирање пруге Бео-

Воз на спрат 

Нови воз “Штадлер КИСС” може да иде брзином од 200 километара на сат и први 
је дабл-декер, односно воз на спрат, који ће саобраћати на пругама за велике брзине 
у Србији. Реч је о веома комфорном возу који је опремљен најновијим техничким 
решењима по питању управљања и безбедности. Поседује модеран дизајн, изузетан 
комфор, седишта за први и други разред која гарантују изузетно угодну вожњу јер имају 
могућност померања ради што удобнијег смештаја путника. Осим тога, седишта су 
опремљена утичницама за пуњење лаптопова и мобилних уређаја које су интегрисане 
испод наслона за руке.

Нове гарнитуре имају посебан простор за особе са посебним потребама и апсолутно 
су прилагођене особама са смањеном покретљивошћу. 

Воз је прве класе и има 316 места, све је функционално и прилагођено удобности. 
Воз је оспособљен за ЕТЦС (Европски систем управљања возовима) – савремени облик 
сигнализације који користе многе европске земље помоћу кога је олакшано праћење 
и управљање возовима из диспечерских центара. Осим тога, нови воз је опремљен 
интернетом, дисплејима који показују заузетост седишта, тоалетима који су 
прилагођени особама с посебним потребама и мини баром.

• Први од три најмодернија воза за велике брзине 
“Штадлер КИСС” стигао у Србију• Од 1. марта у комер-
цијалној употреби
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На пролеће почиње обнова пруге Ниш–
Димитровград која ће, како је планирано,  
бити завршена до краја 2024. године, најавио 
је министар грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре Томислав Момировић 
на састанку са министром транспорта, 

информационих технологија и комуни-
кација Републике Бугарске Христом 
Алексијевим, одржаном 25. новембра у 
Димитровграду.  

На билатералном састанку министара 
било је речи  о будућој сарадњи Србије 
и Бугарске у области транспорта, тре-
нутним активностима и плановима за 
унапређење инфраструктуре на желез-
ничком и путном Коридору 10, као и 
побољшању протока теретног и путничког 
саобраћаја међународном пругом Ниш–
Димитровград.

Момировић и Алексијев су нагласили да 
је тема побољшања капацитета граничних 
прелаза, како железничког, тако и путног 

између Србије и Бугарске, од највишег зна-
чаја за обострани развој.

Министар Момировић је истакао да 
је од огромне важности и пројекат ре-

конструкције и електрификације пруге од 
Ниша до Димитровграда, који мора да буде 
завршен у рекордном року. 

"Информисао сам колегу да планирамо 
да на пролеће започнемо реконструкцију 
комплетне пруге од Ниша до Димитров-
града. У наредних неколико месеци пу-
штамо брзу пругу Београд–Нови Сад и 
врло брзо крећемо да реконструишемо 

и пругу Београд–Ниш. Деоницу од Ниша 
до Димитровграда  морамо да завршимо 
у рекордном року и ја сам уверен да ћемо 
2024. године имати потпуно реконструисану 
и електрифицирану пругу", рекао је ми-
нистар Момировић.

Министар Алексијев је најавио да ће 
Бугарска помоћи Србији како би се из евр-
опских средстава финансирала рекон-

струкција железничке пруге од Ниша до 
Димитровграда. 

,,Бугарска је почела са реконструкцијом 
пруге од Софије према граници са Ср-
бијом и лично сам инсистирао да то 
буде приоритет када је у питању развој 
инфраструктуре,“ нагласио  је бугарски 
министар.

Састанку министара Србије и Бугарске  
присуствовао је и директор Транспортне 
заједнице Западног Балкана Матеј Зако-
њшек, који је истакао задовољство што 
Србија има озбиљне пројекте модерни-
зације пруга и да је то од велике важности 
за целу Европу. 

"Важна тема разговора била је железница 
и њена модернизација. Као што знамо, 
подршка за железницу и модернизацију 
те мреже је апсолутно неопходна за овај 
део Европе. Оно што ради Србија у мо-
дернизацији своје железнице биће од 
изузетне важности и за Бугарску", рекао је 
Закоњшек.   

Љ. Богдановић

 ДИГИТАЛИЗАЦИЈА МОДЕРНИЗАЦИЈА

Мобилна апликација за 
куповину карата и бржи интернет

Потписан споразум о сарадњи српских железница и „Телекома“

Mинистaр грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Томислав Момировић 
присуствовао је, 6. новембра у железничкој 
станици Београд Центар, потписивању Пи-
сма о намерама, са циљем унапређења 
корисничких услуга у возовима српских 
железница, између “Инфраструктуре же-
лезнице Србије“, „Србија Воза“ и „Телекома 
Србија“.

Споразум су, у новом возу српских же-
лезница „Штадлер Кисс“, потписали врши-
оци дужности генералних директора 
“Инфраструктуре железнице Србије“ 
Небојша Шурлан и „Србија Воза“ Југо-
слав Јовић и генерални директор „Теле-
кома Србија“ Владимир Лучић.

Министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Томислав Момировић 
нагласио је да је један од главних прио-
ритета у раду Владе Србије и ресорног 
министарства модернизација српских же-
лезница. 

„Деценије запостављања железнице су 
готове. Највећи инвестициони талас у развој 
српске железнице је на свом врхунцу. Влада 
жели да омогућимо грађанима најбољу и 
најсавременију услугу. Наш задатак је да 

вратимо грађане, да вратимо путнике у 
наше возове, да свест људи променимо и 
да схвате колико је то квалитетан и поуздан 

начин путовања и транспорта. Корисничко 
искуство мора да буде врхунско и у складу 
са европским стандардима, тако да ћемо 
ускоро да имамо и апликацију за куповину 
карата, као и бесплатан приступ интернету 
у возовима “Србија Воза”. Наши грађани 
заслужују да имају услугу као у средњој 
Европи, а ускоро као у Западној Европи. 
Доста је било стагнације“, истакао је 
министар Момировић. 

Вршилац дужности генералног дире-
ктора „Србија Воза“ Југослав Јовић је 
рекао да споразум представља наставак 
сарадње са „Телекомом“, која траје дуги низ 
година.

„Бежични интернет и данас функционише 
у нашим возовима, али услуга није на 
задовољавајућем нивоу. Овом сарадњом 
желимо да постигнемо беспрекорну везу у 
возовима и да заједнички развијемо апли-

кацију за продају карата“, рекао је Јовић. Он 
је додао да ће путници моћи ускоро да купе 
возне карте преко мобилне апликације, 
као што је то доступно грађанима широм 
Европе и света.

Како је истакао генерални директор 
„Телекома Србија“ Владимир Лучић, 
стратешки правац „Телекома“ је да помогне 

и буде носилац дигитализације у друштву и 
привреди.

„Захваљујући нашим партнерима из 
„Србија Воза“ и „Инфраструктуре желе-
знице Србије“ ми ћемо путницима омо-
гућити бесплатни брзи бежични интернет 
у возовима. Такође, развијамо и апликацију 
за мобилне уређаје, путем које ће путници 
моћи једноставно и брзо да купе карту 
за путовање возом. Честитам министру 
Томиславу Момировићу на новим брзим 
возовима, а „Телеком Србија“ ће се потру-
дити да обезбеди брз интернет“, поручио је 
Лучић. 

Љ. Богдановић

Обнова пруге Ниш–Димитровград 
креће наредне године

Министри Србије и Бугарске разговарали о унапређењу железничког саобраћаја између две 
државе

Три пројекта 

Потписивањем споразума компаније су се договориле о сарадњи на реализацији три 
значајна пројекта на железници. 

Први пројекат је постављање базних станица на железничким стубовима дуж 
траса којима се обавља железнички саобраћај и обезбеђивање Wi-Fi сигнала за приступ 
интернету на железничким станицама. Други пројекат је обезбеђивање Wi-Fi сигнала за 
приступ интернету у возовима „Србија Воза“, док се трећи односи на развој мобилне 
апликације намењене корисницима за куповину возних карата.

Зелени коридори 

Успостављање Зелених коридора нео-
пходно је за смањење чекања на српско-
бугарској граници, била је једна од тема 
билатералног разговора два министра 
у Димитровграду. 

Министри Момировић и Алексијев 
разговарали су о решавању проблема 
задржавања возова на граници и убрза-
вању теретног и путничког железни-
чког саобраћаја.

"Договорили смо се да не смемо да до-
зволимо да чекања на граничним пре-
лазима за железнички саобраћај буду 
дуга", казао је министар Момировић по-
сле састанка са бугарским министром 
саобраћаја Алексијевим. 
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Министар Момировић је нагласио да се у 
железничком транспорту наставља процес 
модернизације основних транспортних 
капацитета којима железница располаже 
и то, пре свега на пругама Коридора 10 
и на прузи Београд–Бар. Овим ће бити 
заокружена неопходна улагања у Коридор 
10 кроз Србију и возни парк српских же-
лезница, чиме ће Србија моћи да парира 
земљама југоисточне Европе.

Обраћајући се декану и професорима 
Саобраћајног факултета, Момировић је ре-
као да је њихов задатак да својим знањем и 
искуством допринесу да се сви ови циљеви 
испуне, али пре свега да припреме нова 
покољења врхунских младих инжењера 
способних да реше изазове које друштво 
постави пред њих. Сарадња Министарства 
и Саобраћајног факултета, као важног 
партнера у транспортном систему, од  кру-
цијалног је значаја јер су дипломирани 
инжењери са овог факултета они који раде 
на унапређењу одрживог, безбедног и по-
узданог саобраћајног система у Србији, по-
ручио је министар.

Значајна сарадња факултета са 
привредом и учешће у пројектима

У име Универзитетске заједнице, ректор 
Универзитета у Београду проф. др Владан 
Ђокић, честитао је јубилеј Саобраћајном 
факултету, истичући да је ово заправо 
јубилеј институције која се изнедрила и 
развијала од Више саобраћајне школе до 
данашње признате високошколске уста-
нове.

Ђокић је нагласио да је Саобраћајни фа-
култет једна од најзначајнијих техничко-
технолошких установа која се истиче сво-
јим достигнућима. То је, најпре, сарадња 
са привредом и израда пројеката од на-
ционалног значаја, а затим, међународна 
сарадња са европским институцијама и 
другим факултетима и активно учешће 
у пројектима. Најбољи студенти са овог 

факултета су будуће наде на које се друштво 
ослања, закључио је он.

Проф. др Небојша Бојовић, декан 
Саобраћајног факултета је објаснио да је 
прошлогодишња 70. годишњица обележена 
виртуелно због познатих околности са пан-
демијом и  Факултет је био принуђен  да 
мења доктрину рада и деловања. Он је 
истакао да су ипак успели, уз велико зала-
гање запослених и студената, да се процес 
наставе одржи, а није прекидана ни научна 
сарадња, ни учешће у пројектима.

- Пандемија је показала колико је сао-
браћај важан и како све стаје, кад он стане, 
као и да је потреба за нормалним функцио-
нисањем саобраћаја све већа, а ми као 
саобраћајни инжењери носимо одређену 
одговорност за то, рекао је Бојовић.  

Декан Саобраћајног факултета је казао да 
су попуњене све квоте за упис на основним 
студијама и повећан број уписаних студе-

ната на мастер студијама. Прошле године 
је дипломирало 212 студената, 13 на ма-
стер академским студијама и четири на 
докторским. Забележени су и завидни про-
сеци студената, 8,06 на основним студијама 
и 9,36 на мастер академским студијама. 
Он је навео да су потписана и два уговора, 
кад је реч о пројектима везаним за Фонд 

за развој, а потписан је и Меморандум о 
сарадњи факултета са Универзитетом из 

Црне Горе. Саобраћајни факултет је први 
факултет који је организовао пункт за вак-
цинисање, додао је Бојовић.

Гостима је приказан филм о Саобраћајном 
факултету, а затим су додељене награде 

студентима који су постигли изузетни успех 
на основним студијама, мастер академским 
студијама и студенту генерације.

Свечана академија поводом Дана факу-
лтета увеличана је уметничким програмом 
академског хора Колегијум музикум.

В. Гојић Вучићевић
Фото: Раде Прелић

НАУКА И ОБРАЗОВАЊЕ

Важност улагања у образовање
Свечана академија поводом 71. годи-

шњице Саобраћајног факултета одржана  
je 19. новембра у Свечаној сали Пословне 
зграде Железница Србије. 

Први потпредседник Владе Србије и 
министар просвете, науке и технолошког 
развоја Бранко Ружић је, честитајући Дан 
факултета, истакао значај Саобраћајног 
факултета за развој образовања у Србији, а 
уједно и за развој државе.

„Све смо више окренути ка спајању 
теоријског и практичног знања које одго-
вара на све изазове, а пружа могућност 
сваком студенту да буде мотивисан и си-
гурнији у себе и знање које је стекао. Данас 
се можемо похвалити сјајним појединцима 
који доприносе развоју друштва са својих 
пословних позиција, а завршили су управо 
Саобраћајни факултет“, навео је Ружић 
на свечаности поводом годишњице ове 
високошколске установе, која је окупила 
наставнике, сараднике, студенте и пред-
ставнике академске заједнице.

Он је нагласио да је Саобраћајни факу-
лтет у Београду најстарији факултет ове 

врсте у југоисточној Европи и једини 
који има свеобухватне програме за 
образовање стручњака из области сао-
браћаја, транспорта, комуникације и 
логистике. 

До сада је овај факултет изнедрио  преко 
6.000 студената, много стручњака са којима 
можемо да се поносимо, нагласио је Ружић 
и додао да треба похвалити и активности 
факултета на пољу спорта. Спортско дру-
штво „Саобраћајац“ које се такмичи у ко-
шарци, одбојци и рукомету, доприноси 
ширењу спортског духа и развија сарадњу 
и дружење са студентима различитих фа-
култета.

Министар Ружић је посебно истакао зна-
чај Саобраћајног факултета за реализацију 
многих инфраструктурних пројеката, у 
претходном периоду, а нарочито данас 
када је то од виталне важности. Реализаци-
ја важних саобраћајних пројеката нас 
приближава Европи, а захваљујући арми-
ји стручњака које је, између осталог, изне-
дрио Саобраћајни факултет. Ружић им је, 
на крају, пожелео да и убудуће наставе са 
традицијом унапређења наставе и развојем 
пројеката.

Активности на побољшању 
квалитета транспортне мреже

- Данас са поносом можемо да кажемо 
да је Саобраћајни факултет један од 
најважнијих центара за образовање сао-
браћајних инжењера, који могу да одговоре 
најкомплекснијим изазовима, рекао је ми-
нистар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић. 
Он је додао да данас Факултет учествује 
у неким од најважнијих пројеката развоја 
саобраћаја у Европској унији и региону.

Према његовим речима, потребе нашег 
друштва за квалитетнијим функционисањем 
саобраћаја, све су веће, саобраћај и ин-
фраструктура убрајају се у најважније 
привредне гране и уједно су покретачи 
развоја Републике Србије. Момировић је 
истакао да Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре чини вели-
ке напоре да побољша квалитет транс-
портне мреже Србије и активности су 
усмерене у неколико праваца. То је, пре 
свега,  изградња транспортне мреже која 
недостаје, затим очување и унапређење 
постојеће транспортне мреже, повећање 
квалитета и безбедности саобраћаја, као 
и улагање у образовање кадрова ради 
унапређења транспортног система. 

Он је додао да је ефикасно управљање 
безбедношћу саобраћаја  од суштинске 
важности, како на националном, тако 
и на локалном нивоу и нагласио да је у 
току израда нове Стратегије безбедности 
саобраћаја за период од 2020. до 2030. 
године са Акционим планом који ће дати 
смернице за развој ове важне области.

НАУКА И ОБРАЗОВАЊЕ

 Обележена 71. годишњица Саобраћајног факултета у Београду

Награде најуспешнијим 
студентима 

Међу студентима који су добили награде 
за изузетан успех, награду за студента 
генерације, у виду преносивог рачунара, 
добила је Јована Петровић.

- Дугујем посебну захвалност мојим 
професорима који су ми делили савете и 
критике и радовали се мојим успесима. 
Наравно, велику захвалност дугујем и својој 
породици. Надам се да ћу својим радом 
оправдати указано поверење, поручила је 
Јована приликом уручења награде. 

До сада дипломирало 6.000 
студената 

На Саобраћајном факултету данас 
ради 122 наставника и 22 асистента. 
Овај факултет је, током досадашњег 
рада, учествовао у око 2.000 пројеката.

За 70 година постојања на овом 
факултету је дипломирало 6.000 сту-
дената.

Прошле године је дипломирало 212 
студената на основним студијама, 13 
на мастер академским студијама и че-
тири на докторским студијама.



14 15Децембар 2021.Децембар 2021. www.zeleznicesrbije.com www.zeleznicesrbije.com

Од недеље, 12. децембра, на српским 
пругама примењује се нови железнички Ред 
вожње 2021/2022. и важиће до 10. децембра 
2022. године. За разлику од претходног, 
актуелним редом вожње предвиђен је 
мањи број полазака. Разлог за то су бројни 
инфраструктурни радови који се изводе 

на пругама широм Србије у склопу свеобу-
хватне модернизације. 

Новим Редом вожње, у међународном 
и унутрашњем путничком саобраћају пла-
нирано је 413 полазака возова. Од укупног 
броја планираних полазака десет возова 
саобраћа у међународном саобраћају, осам 
је  пограничних, док ће 174 воза саобраћати у 
систему БГ:ВОЗ-а. У унутрашњем саобраћају, 
новим Редом вожње, планирано је 195 
полазака брзих, регио и путничких возова. 
Од недеље, 12. децембра, међународни воз 
за Бар полази из станице Београд Центар у 
20.20 часова.

Подсећамо да ће се, у наредних годину 
дана, наставити велики и значајни радо-

ви на модернизацији железничке инфра-
структуре у Србији, који ће утицати на 
функционисање саобраћаја возова. У току су 
радови на изградњи пруге за велике брзине 
на деоницама Београд–Нови Сад и Нови 
Сад–Суботица, на деоници међународног 
Коридора 10, Јајинци – Мала Крсна, као и 

на прузи Ниш–Прешево, од Ниша до Бре-
стовца.

Саобраћај возова из система БГ:ВОЗ 
на релацији Београд Центар–Батајница–
Београд Центар, као и возови на релацији 
Београд Центар–Шид–Београд Центар, 
до завршетка радова на модернизацији и 
изградњи двоколосечне пруге, одвијаће се 
по привременој организацији саобраћаја 
возова, који је могуће реализовати у усло-
вима једноколосечног саобраћаја.

Због радова на реконструкцији пруге 
Ниш–Брестовац, није планиран саобраћај 

возова на релацијама Ниш–Прешево, Ниш–
Прокупље и Ниш–Лесковац.

  Љ. Богдановић
Ј. Вебер

ДРУШТВО АKТУЕЛНО

Човек великог срца
Одржана комеморација Милутину Мркоњићу

Комеморација славном неимару Милу-
тину Мрки Мркоњићу (1942–2021) одржана 
је 30. новембра у Великој сали Пословне 
зграде српских железница. Опроштајном 

скупу присуствовали су  председник Ску-
пштине Србије Ивица Дачић, први пот-
председник Владе и министар просвете, 
науке и технолошког развоја Бранко Ру-
жић, директори, бивши и садашњи, као и 
бројни сарадници, колеге и поштоваоци 
лика и дела Милутина Мркоњића. 

Последњи поздрав некадашњем ми-
нистру, генералном директору ЦИП-а и 
великом социјалисти упутили су његови 
најближи дугогодишњи сарадници: Ми-
лутин Игњатовић, директор Саобраћајног 
института ЦИП, Зоран Анђелковић, члан 
Скупштине „Железнице Србије“ ад, Ми-
ломир Минић, некадашњи директор 
ЖТП „Београд“, и Рајко Ковић, саветник 
генералног директора „Железнице Ср-
бије“ ад.

- Милутин Мркоњић није био само ве-
лики грађевински инжењер, већ човек 
великог срца који је својој Србији желео 
напредак. Дипломирао је 1971. године на 
Грађевинском факултету у Београду. По 
завршетку факултета радио је у Бироу за 
студије и пројектовање железница, а од 
1974. године био је руководилац Сектора 
за пројектовање. Године 1977. запослио се 
у Центру за истраживање и пројектовање, 
а његовим спајањем са Саобраћајним 
институтом постаје његов директор.

Био је руководилац обнове Србије 
Владе Србије после НАТО бомбардовања 
1999. године. У Влади која је формирана 
након избора у мају 2012. године, Милутин 
Мркоњић је обављао функцију министра 
саобраћаја до реконструкције која је 
завршена 2. септембра 2013. године. Мр-
коњић је био велики визионар и многи 

његови пројекти су данас заживели 
захваљујући његовом ентузијазму и за-
лагању, истакао је Милутин Игњатовић, 
директор ЦИП-а.

И некадашњи директор ЖТП „Београд“, 
Миломир Минић се потресним речима 
опростио од свог дугогодишњег пријатеља 
и колеге.

- Тешко ми је да прихватим реалност да 
се од Милутина растајем после 30 година 

нашег познанства. Волео је људе, волео је 
своју земљу и борио се за бољу будућност 
свих грађана. Мрка је био херој обнове 
земље после бомбардовања. Наш Милутин 
био је човек великог срца, истакао је 
Минић.

Последњи поздрав колеги упутио је и 
Зоран Анђелковић који је истакао да је 
Мрка био велики градитељ и визионар, али 
и спортиста који је обожавао кошарку. 

- Сећаћемо га се по речима да све мора да 
се заврши пре рока, а он нас је напустио пре 
рока. Нашег Мрку памтићемо као човека 
који нас je, окупљао у ЦИП-у и од кога се ту 

могло много тога научити. Да се дочекују 
наши славни спортисти на балкону била 
је његова идеја. Освајаче медаља из света 
кошарке, назвао је седам величанствених, 
присетио се ових детаља из богатог живота 
и каријере Зоран Анђелковић. 

- Када је Милутин, на нашим окупљањима 
својевремено  говорио о брзим пругама, 
ништа га нисмо разумели. Неколико година 
касније када нас је посао довео у железницу, 
тада смо добро разумели о чему је причао. 
Мрка је био човек испред свог времена. 
Силно је желео да српске железнице буду 
део европског система. Поред великог 
професионализма, знања и упорности у 
раду, наш Мрка је пре свега имао велику 
душу. Памтићемо га по добром, рекао је 
Ковић. 

Комеморативни скуп завршен је речима 
из интервјуа који је Милутин Мркоњић 

ексклузивно дао за лист „Пруга“ поводом 
15. септембра – Дана железничара, 2012. 
године:

Немамо право на нерад и одсуство 
амбиција. Потпуно сам сигуран да ће се 
железнице Србије у наредним годинама 
уклопити у општеприхваћени евро-
пски тренд који је најилустративније 
дефинисан тврдњом „да је са пер-
манентним побољшањем железничке 
инфраструктуре могуће доручковати 
у Паризу, ручати у Амстердаму и ве-
черати у Лондону.“

А. Стојковић

Нови железнички Ред вожње 
ступио на снагу 12. децембра

Модернизација српских пруга смањује број возова

Сатови најбољим колегама
Као и сваке године, у ноћи преласка на 

нови ред вожње, представници посло-
водства „Србија Воза“  су током обиласка 
железничких чворова широм Србије нај-
бољим радницима делили „традицио-
нално“ сатове. Директор Сектора за 
саобраћајно-комерцијалне послове „Ср-
бија Воза“ Марко Ђукић са сарадницима 
је у току ноћи обишао станице Београд, 
Нови Сад и Суботица, где је у ОЈ за 
саобраћајне послове „Суботица“ сат за 
своје радно залагање добио кондуктер 
Раде Баруџија из домицила Сомбор.

Панчево варош – више возова за 
превоз терета  

Прелазак на нови ред вожње у ста-
ници Панчево варош протекао је у 
складу са свим мерама и прописима. 
Новим редом вожње обим саобраћаја 
у овој станици повећан је, фактички, 
за око 40 процената. Број путничких 
возова ка Вршцу и Београду остао је 
исти, по шест за сваки правац, уз незна-
тне промене термина за полазак. У 
теретном саобраћају предвиђен је 
пораст превоза за све комитенте. За 
нови ред вожње трасе возова ће поред 
државног „Србија Карга“ бити додељене и 
приватним оператерима (Комбиновани 
превоз, Панон Раил, ЕРЛ, Локотранс, 
РТЛ и АБ превоз). Они ће пружати тра-
нспортно-логистичке услуге НИС-Рафи-
нерији нафте Панчево, ХИП Азотари, 
ХИП Петрохемији, Луци Дунав, „Гра-
некспорту“ и „Промисту“.

Традиционални обилазак у 
„прелазној ноћи“ 

Генерални директори „Инфрастру-
ктуре железнице Србије“ и „Србија 
Воза“, Небојша Шурлан и Југослав Јо-
вић, са својим сарадницима, и директо-
рима осталих железничких компанија, 
у присуству помоћнице министра за 
грађевинарство, саобраћај и инфра-
структуру за железницу и интер-
модални транспорт Аните Димоски, 
обишли су Београдски железнички чвор. 
Руководство српских железница запо-
чело је обилазак од депоа „Србија Воза“ 
у Земуну, у коме се чувају и одржавају 
нови „Штадлерови“ возови, а онда и 
железничку станицу Београд центар. 
Током дана руководиоци саобраћајних 
служби српских железница обилазили су 
железничке чворове по Србији како би се 
уверили да је све спремно за прелазак на 
нови ред вожње.

Са шефом станице "Београд Центар"

Обилазак ТПС Земун

Панчево Варош
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 ПРИЗНАЊА ПРИЗНАЊА

Светско признање за најбоље тури-
стичко село додељено је Мокрој  Гори, 
са музејско-туристичком пругом уског 
колосека и комплексом „Шарганска осми-
ца“, почетком децембра на заседању Гене-
ралне скупштине Светске туристичке 
организације Уједињених нација, које је 
одржано у Мадриду. 

„Мокра Гора у Србији је са разлогом 
понела ову титулу и проглашена за нај-
боље туристичко село 2021. године у 
свету међу више од 170 кандидата из 75 
земаља.  Светска туристичка организација 
препознала је Мокру Гору као изузетан 
пример руралне дестинације са огромним 
потенцијалом за унапређење сеоског ту-
ризма“, рекла је министарка трговине, 
туризма и телекомуникација Татјана 
Матић, приликом примања признања. 
Она је додала да ово туристичко село 

негује културу и чува традицију, слави 
разноликост, пружа могућности за развој 
одрживог туризма и чува биодиверзитет.

„Захваљујући јединственој Шарганској 
осмици и граду Мећавник-Дрвенград,  Мо-
кра Гора је дочекала свој "нови живот" у 21. 
веку и представља туристичку атракцију 

у Западној Србији коју годишње посети 
велики број туриста из земље и света“, 
рекла је министарка. 

„Престижно признање које је додеље-
но Мокрој Гори долази у години стогоди-
шњице успешног почетка изградње пруге 
„Шарганска осмица“, коју годишње посети 
око 300 хиљада посетилаца“, изјавио је 
Небојша Младеновић, саветник за тури-
зам и угоститељство у Медија центру 
„Инфраструктуре железнице Србије“. 
Он је нагласио да музејско-туристички воз 
„Носталгија“, тј. популарни „Ћира“ годишње 
превезе око 70 до 80 хиљада путника. 

Нема сумње да ће ово признање знатно 
допринети да туризам постане покретач 
руралног развоја и благостања, али и  
вредновања и очувања мокрогорске ру-
ралне заједнице.

У исто време, признање је и врхунски 
успех до кога су удруженим снагама дошли 
село  Мокра Гора,  Туристичка организација 
„Ужице“, Град Ужице, и Република Србија, 
али свакако и “Инфраструктура железнице 
Србије”, у чијем саставу послује музејско-
туристички комплекс “Шарганска осмица”, 
по коме је, поред осталог, најбоље тури-
стичко село у свету познато и препозна-
тљиво. 

Б. Гордић

Мокра Гора, са „Шарганском осмицом“,
најбоље туристичко село на свету

Светска, а наша

У  Галерији Железничког музеја отворена je изложба награђених 
и одабраних радова пристиглих за Тридесет осми традиционални 
ликовни конкурс „Железница очима деце 2021“.

Жири овогодишњег конкурса радио је у саставу: Страхиња 
Вуковић, виши кустос и директор Музеја; Ивана Радојевић Бо-
шковић, кустос; Александра Кецман, архивиста; Вукица Вукас 
Динуловић, архивиста; Александар Пфићер; фотограф доку-
ментариста. "Железнице Србије" ад и Железнички музеј доделили 
су девет равноправних награда за ликовне радове у категорији 
деце школског узраста, у вредности од по 6.000 динара, и шест 
равноправних радова за ликовне радове деце предшколског 
узраста, у вредности од по 4.000 динара. 

Награђени учесници школског узраста су: Биро Бенедек, 2.ц, 
ОШ “Петефи Шандор”, Бечеј; Михајло Бркић, I/2, ОШ “Бранко 
Радичевић”, Неготин; Ања Мачвански, VII раз, ОШ “Милан Ракић”, 
Београд; Бјанка Вукојевић, I/2, ОШ “Вук Караџић”, Крушевац; 
Виктор Стекулац, V/1, ОШ “Академик Радомир Лукић”, Милошевац; 
Филип Крстић, VIII/3, ОШ “Бранко Радичевић”, Нови Београд; 
Немања Јовановић, V/1, ОШ „23. октобар”, Голубинци; Петар 

Милидраговић, V/1, ОШ “Доситеј Обрадовић”, Умка; Кристина 
Савић, V/4, ОШ “Лаза К. Лазаревић”, Шабац. 

Као најуспешнији „мали аутори“ награђени су: Лука Вукелић, 
Вртић “Новосађанче”, Нови Сад; Михајло Карадаревић, ПУ 
“Радосно детињство”, Вртић “Бубамара”, Нови Сад; Алекса Ђурић, 
ПУ “Полетарац”, објекат “Лептирић”, Лалић, Оџаци; Анастасиа 
Ања Корица, ПУ “Врачар”, Вртић “Нада Пурић“, Београд; Дуња 

Живановић, Креативна школица “Трагом змаја”, Кикинда и Алекс 
Бите, ПУ “Наша радост“, Вртић „Дуга“, Хајдуково.  

Ове године на Конкурс је стигло 3.107 радова из 250 основних 
школа и ликовних радионица, 121 предшколске установе, вртића 

и забавишта широм Србије. Радове су послали, као и претходних 
година, ученици из три специјалне основне школе. 

„Железнице Србије“ ад и Железнички музеј као музеј у саставу 
захваљују се свим учесницима овог традиционалног, јединственог 

железничког ликовног конкурса, који се већ 38 година одржава са 
идејом да мотивише малишане и школарце да у ликовном формату 
прикажу воз као омиљено превозно средство које повезује људе и 
симболизује људске везе, сарадњу и пријатељство.  

Изложба награђених и одабраних дечјих радова биће отворена 
у Железничком музеју (Немањина 6) до 14. јануара 2022. године.  

Б. Гордић

„Железница очима деце 2021“
Награђена најбоља ликовна остварења основаца и предшколаца
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ИЗЛОЖБА ИЗЛОЖБА

У организацији Железничког музеја и Ме-
дија центра „Железнице Србије“ ад су, на 
манифестацији „Дани европске баштине“ 
учествовали са још једном изложбом –
„Железничко школство кроз време“,  која 
је одржана у Галерији Железничког музеја. 
Ауторке изложбе: Татјана Младеновић, Ива-
на Радојевић Бошковић, Ивана Јовичић Чу-

рчић, Александра Кецман и Вукица Вукас 
Динуловић приказале су ретроспективу 
железничког школства на тлу Србије од 
периода градње прве српске пруге и 
оснивања прве школе за железничаре у 
нашој земљи, до данашњих дана. Изло-
жене фотографије, које су технички и ди-
зајнерски дотерали Душанка Милошeвић 
и Александар Пфићер, као и архивска гра-
ђа и предмети махом припадају фонду 
Железничког музеја, а мањи број предмета 
и фотографија су уступили Саобраћајни фа-
култет и Железничка техничка школа.

Посебно треба поменути неке изложене 
предмете, будући да је реч о музеалијама 
које никада раније нису излагане, а које 
сведоче о богатој прошлости железничког 
школства у Србији. Посетиоци су имали 
прилику да виде „Карнет Антонија Пани-
ћа“ – дневник који је овај „Белгијанац“ 
водио током свог школовања у Белгији и 
из којега сазнајемо детаље о начину стру-
чног усавршавања наших железничара у 
иностранству. Ту је и оригинална диплома 
„Француско-српске професионалне же-
лезничке школе“ у граду Туру, у Францу-

ској, као и печат ове школе који припада 
Историјској збирци Железничког музеја у 
Београду. Изложена је и табла која је стајала 
на улазу у зграду Железничког техникума 
у Пули која је, такође, део музејске збирке. 
Ту су и оригинални распореди часова, 
легитимације и друга сведочанства о обу-
чавању младих за железничка занимања.

Почеци школовања железничара

Историја школовања српских железни-
чара сеже још у време када Србија још 
није стекла независност у односу на Тур-
ску. Министарство просвете Кнежевине 
Србије је септембра 1871. године распи-
сало конкурс да двојицу од пет државних 
питомаца о свом трошку упути у иностра-
нство на школовање за „инжењера за 
железницу“, а право конкурса  имали су 
младићи који су остваривали врло добар 
напредак у Техничком одељењу Велике 
школе у Београду. Две године касније, под 
истим условима, упућена су још петорица 
питомаца, између којих један на студије 
„железничке грађевине“. Исте године је, на 
предлог Академског савета Велике школе, 
Изменама и допунама Закона о Техничком 
факултету, уведен предмет Механика и 
наука о машинама, при чему је основни 
разлог био планирана градња железнице.

Убрзо је донета одлука да се школовање 
кадрова за послове извршне железничке 
службе организује у земљи. То се односи-
ло на образовање кадрова средњег обра-

зовног нивоа и специфичног стручног 
профила који се није могао наћи у гимназији. 
На иницијативу двојице чешких инжењера, 
Фрање Вишека и Вилхелма Томића, мини-
стар грађевине је, уз сагласност Владе и 
Генералне уније, 16. марта 1881, одобрио 
отварање „Књажевске српске железни-
чке и трговачке школе“ у Београду.

После две године школовања у земљи, 
један број ђака је, о трошку Генералне 
уније, послат у Аустроугарску и Белгију на 
усавршавање. На крају сваког сегмента обуке 
су одржавани испити, а за време читавог 
трајања практичне обуке, полазници су би-
ли дужни да воде специјалан дневник. На 
крају је полаган завршни испит. „Белгијанци“ 
су се вратили у Србију 1884. године, спремни 
да преузму послове на новоизграђеној 
српској железници. У наредних четрдесет 
година рада „Белгијанци“ су преносили 
своје знање на млађе колеге. Заузимали су 
високе положаје на српским железницама 
и били су први предавачи на курсевимна и 
наставници у првој железничкој школи.

За време Првог светског рата, 1916. го-
дине, отворена је „Француско-српска 
професионална железничка школа“ у 
граду Туру, у Француској, која је радила  до 
1919. године. Осим ове школе, у Зејтинлику 
код Солуна је, при Железничкој команди, 
основан занатски курс за железничка зани-
мања. Крајем јануара 1917. године, на предлог 
Дирекције СДЖ, Врховна команда је, при 
Војно-железничкој инспекцији, основала 
Железничку школу са саобраћајним и 
машинским курсем.

Школовање између два рата

Железнице у новоформираној Краљеви-
ни СХС се срећу са бројним потешкоћама.
Осим праваца који не одговарају новим 
потребама и разлика у организацији сао-
браћаја, јавља се проблем са кадровима 
који се разликују у начину примене стру-
чног знања, навикама, понашању. Осим 
тога, број запослених је недовољан за преу-

Образовање као припрема за градњу 
прве српске пруге

Богата прошлост железничког школства зимање потпуне техничко-технолошке екс-
плоатације железница. Управо из тих раз-
лога се већ 1919. године, у организацији и 
под надзором Министарства саобраћаја, 
организују курсеви, првенствено за зани-
мања која нису захтевала вишу стручност. 
Послови машинског особља и службе за 
одржавање пруга су, ипак, тражили већу 
стручну оспособљеност. Већ 1922. године 
је основана Државна саобраћајна желе-
зничка школа, која је почела са радом 1. 
октобра исте године. Зграда се налазила 
у близини данашње „Мостарске петље“, 
а припадала је Железничкој задрузи. 
Капацитети су омогућавали пријем 120 
ученика. Од 1935. године друго крило 
зграде је адаптирано и служило је као 
интернат. Ову школу похађале су и девојке 
које су, осим обавезних предмета, училе и 
дактилографију и стенографију. Од осни-
вања до 1941. године школу је завршило 
деветнаест генерација ученика. Први дире-
ктор Државне саобраћајне железничке 
школе, уједно и један од најзаслужнијих за 

њено оснивање, био је чувени „Белгијанац“ 
Јевтимир Д. Поповић – Јеша.

После Другог светског рата

Један од првих задатака обнове ратом 
разрушене железнице био је припрема 
кадрова – организовање одговарајућих 
школа и курсева. Већ 1945. године се на 
читавој југословенској железничкој мрежи 
организују образовне институције – средње 
стручне школе, као и школе за нижу стручну 
спрему. Железничке индустријске школе су 
отваране у: Нишу (Црвени крст), Смедереву, 
Суботици, Батајници, Тителу и Кикинди. 
У Новом Саду, 1. августа 1945. године 
отворена је Железничка саобраћајно-ко-
мерцијална школа. Школа је већ наредне 
године пресељена у Београд. Била је у 

рангу средње школе, интернатског типа, 
а припремала је кадрове за обављање 
саобраћајно-транспортних послова. Школа 
је укинута 1947, а потом укључена у рад 
железничких техникума.

Железнички техникум у Пули

У вези са петогодишњим планом развоја 
земље 1947. године, који је предвиђао 
образовање 42.000 железничких кадрова, 
долази до реорганизације школског си-
стема на железници. Образовани су желез-
нички техникуми у Београду, Загребу, 
Суботици, Љубљани, Сарајеву и Нишу за 
школовање железничара свих струка. Убрзо 
затим, одлуком надлежних железничких 
органа, основан је јединствени Железнички 
техникум у Пули, који је објединио све 
поменуте техникуме изузев љубљанског. 
Техникум у Пули је почео с радом 28. октобра 
1947. године, а престао са школском 1952/53. 
годином. У оквиру Техникума деловало је 
пет одсека: Саобраћајно-транспортни, Ма-

шински, Грађевински, Електротехнички и 
Економски. Током пет година рада, у овом 
образовном центру школовало се више од 
4.200 ученика. Наставу су држали железни-
чки стручњаци, а први директор био је 
Милорад Јокић. Ученици су се бавили и 
ваннаставним активностима – у Техникуму 
су постојали бројни спортски клубови, 
оркестар, фолклорна група… Године 1953. 
Техникум у Пули је укинут.

Железничка техничка школа

По укидању Техникума, у Земуну се 
оснива Железничка саобраћајна школа, 
која под тим називом ради до 1962. године. 
Тада је пресељена на Палилулу, усклађена 
са новодонетом Резолуцијом о образовању 
стручних кадрова и преименована у Желе-

знички школски центар. Железнички 
школски центар је већ пет година касније 
трансформисан у центар за стручно обра-
зовање железничких радника, а, 1974. го-
дине, у Железнички образовни центар. 
Од деведесетих, ова образовна институција 
носи назив Железничка техничка школа.

Виша школа и Факултет

План да се отвори железничка школа за 
више образовање постојао још од 1922, али је 
она отворена тек 1957. године и право уписа 
имали су само запослени на Југословенским 
железницама. Ова школа је, 1963, из Земуна 
пресељена на Палилулу, а, након доношења 
Статута, 1967. године је реформисана у Ви-
шу железничку школу. Усклађивањем са 
Болоњском декларацијом, 2007, трансфор-
мисала се у Високу железничку школу 
струковних студија. Данас је то Одсек Ви-
сока железничка школа у оквиру Акаде-
мије техничко-уметничких струковних 
студија Београд.

Највиши степен у образовању железни-
чара стиче се на Саобраћајном факулте-
ту. Његова историја почиње 1950. године 
оснивањем Високе саобраћајне школе у 
Београду, у тадашњој Федеративној Наро-
дној Републици Југославији. Школа је била 
смештена у згради данашњег Шумарског 
факултета, коју су железничари изградили 
својим прилозима и добровољним радом. 
У првој деценији постојања самосталност 
високог школства у области саобраћајног 
инжењерства пролази неколико трансфор-
мација: од самосталне Високе школе (1950), 
преко самосталног одсека најпре на Ви-
сокој техничкој школи (1952), а затим на 
Машинском факултету Универзитета у 
Београду (1954), па све до коначног осамо-
стаљивања јуна 1960. године, када Сао-
браћајни факултет постаје независна 
чланица Универзитета у Београду.

И. Јовичић Ћурчић
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је истакла да су наше две земље биле 
савезници током рата. 

У наставку обиласка, Иван Булајић, 
саветник министра грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре Србије  нагла-
сио је да се Железнички музеј већ седам-
десет година налази у неадекватним 
просторијама и упознао госте са Пројектом 
за измештање Железничког музеја у 
адекватну зграду. Истакао је да ће нови 
простор омогућити Музеју да представи 
вредне експонате чија је рестаурација 
такође у плану, а, осим тога, постојаће мо-
гућност за излагање неких предмета које 
шира јавност није имала прилику да види, 
будући да за то није било услова. Саветник 
министра Момировића упутио је гостима 
позив да се, у оквиру својих надлежности, 

укључе и помогну реализацију овог 
Пројекта значајног за историју и културу 

Србије. Британска амбасадорка је показала 
вољу да помогне у успостављању сарадње 
са Националним железничким музејем у 

Јорку – најзначајнијом музејском установом 
те врсте у Уједињеном Краљевству, иста-
кавши да би искуства тамошњих стру-
чњака могла да буду од велике користи у 
реализацији овог пројекта, али и самим 
стручњацима из Железничког музеја у циљу 
унапређења рада на обради експоната. Ова 
изјава је дочекана са одушевљењем свих 
присутних, будући да Велика Британија 
има не само велико искуство у градњи 
железница, већ и богату традицију чувања 
железничког индустријског наслеђа.

На крају посете, у Књигу утисака, господин 
Викерс је написао: „A fascinating visit, I hope to 
come again“ (Фасцинантна посета, надам се 
да ћу доћи поново). 

И. Јовичић-Ћурчић,
Н. Аврамовић

ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ

Трговински изасланик британског 
премијера за Западни Балкан и члан 
Парламента, господин Мартин Викерс и 
амбасадорка Уједињеног Краљевства у 
Србији, Њена екселенција Шан Меклауд 
посетили су Железнички музеј  у Београду. 
Госте су дочекали саветник министра гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Србије Иван Булајић, извршне директорке 
„Железнице Србије“ ад,  Светлана Јелић 
Бурић и Наташа Алексић Капетановић, 
директорка Медија центра „Железнице 
Србије“ ад Биљана Гордић и директор 
Железничког музеја Страхиња Вуковић. 

Светлана Јелић Бурић је пожелела до-
бродошлицу истакавши да је ова посета 
велика част за „Железнице Србије“ ад и 
Железнички музеј. Скренула је пажњу да 
је Музеј смештен у здању некадашњег 
Министарства саобраћаја Краљевине Ју-
гославије, грађеном тридесетих година 
ХХ века, које је проглашено за споменик 
културе. Након добродошлице, директор 
Железничког музеја Страхиња Вуковић је 
упознао госте са историјатом настанка и 
развоја Музеја, као и са музејским збиркама. 
Господин Викерс је запазио квалитет израде 
модела Ственсонове локомотиве „Ракета“ 
и био угодно изненађен чињеницом да 
је израђена према нацртима из Лондона, 
а да су је израдили чланови Студентске 
задруге.

Обилазак Музеја је, уз стручно вођење 
кустоса Иване Радојевић Бошковић 

започет у делу сталне поставке који се 
односи на почетке железничког саобраћаја 
у Србији. Кустоскиња је госте упознала 
са дугим и трновитим путем српских же-
лезница, почев од првог помена речи 
железница на српском језику до предаје 
саобраћају пруге Београд – Ниш. Истакнуто 
је да прва српска пруга није уједно и 

најстарија пруга на данашњем тлу Србије, 
већ да се ова налази на тлу Војводине. 
Гости су упознати са историјом Србије у 

деветнаестом и двадесетом веку, са свим 
променама граница и њиховим утицајем 
на развој железнице. Посебна пажња је 

посвећена представљању Одељења узаних 
пруга у Пожеги и најзначајнијим експона-
тима који се тамо чувају. Представљене 
су локомотиве „Милан“, „Рама“ и „Косто-
лац“ са свим занимљивостима везанима 
за њихов настанак. Посебно је указано 
на значај локомотиве „Милан“ – прве ло-
комотиве грађене у Србији по нацртима 
британских инжењера. Гости су, као љу-
битељи железнице, били упознати са 
постојањем тих локомотива, па им је 
детаљно објашњење историјата и значаја 
представљало задовољство.

Мартин Викерс је запазио да је настанак 
железнице на овим просторима имао ве-
лики утицај на економски развој Србије 
у XIX веку и додао да је железница и даље 
један од покретача привреде модерних зе-
маља. Нагласио је да је архитектура стани-
чних зграда била уклапана у урбанистички 
амбијент градова у којима су настајале.

Посебну пажњу гостију привукле су 
фотографије из периода Другог светског 
рата. Њена екселенција Шан Меклауд 

Богат музејски фонд представљен 
британским дипломатама

 Трговински изасланик британског премијера и амбасадорка Уједињеног Краљевства 
посетили Железнички музеј

ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ

У Градском музеју у Сомбору, 18. и 19. 
новембра организована је дводневна ме-
ђународна конференција под називом 
„Музејски посетилац: гост, партнер, прија-
тељ“, која је окупила музејске едукаторе и 
стручњаке који су у свакодневном контакту 
са различитим групама посетилаца. Циљ 
конференције, коју је организовала Секција 
музејских педагога Музеjског друштвa 
Србије, била је да се размене искуства и 
скрене пажња на посетиоце као кључне 
актере у музејском окружењу.

„Разноврсни фонд Железничког музеја 
привлачи и разноврсну публику. Музеј је 
отворен за свакога – за децу свих узра-
ста, одрасле и старије особе, локално 
становништво, запослене, незапослене, 
љубитеље железнице, технике и индустри-
јског наслеђа, студенте, грађанство разли-
читог интересовања“, рекао је Страхиња 
Вуковић, директор Железничког музеја 

у свом излагању и додао да се ниво знања 
посетилаца не подразумева, већ се ствара и 
надограђује. 

„Железнички музеј постоји више од се-
дам деценија и његови посетиоци могу 
се сврстати у три категорије: родитељи са 
децом; стручна јавност, ђаци и студенти и 
љубитељи железнице“, рекао је Вуковић. 

„Уколико посматрамо сталну поставку 
и презентацију Железничког музеја, али и 
додатне изложбено-галеријске активности, 
јасно је зашто су деца најмногобројнији 
посетиоци. Железнички музеј већ 38 година 
организује ликовни конкурс дечјих радова 
под називом „Железница очима деце“. Ко-
нкурс је намењен деци предшколског и 
школског узраста, која користећи разли-
чите технике цртања, сликања, колажа, 
комбиноване технике приказују како до-
живљавају воз и путовање. Најбољи уче-
сници конкурса добијају награде, што је 

само додатни мотив и подстицај за све ве-
ћи и већи број учесника конкурса“, каже 
директор Музеја. 

Када су у питању ђаци и студенти техни-
чких и железничких школа и факултета, 
по речима директора Музеја, за њих се, у 
сарадњи са кустосима Музеја, организују 
групне школске посете. Музеј је отворен 
и за разне мултимедијалне презентације, 
научне скупове и конференције, разне друге 
манифестације које имају за циљ отварање 
музеја ка посетиоцима и презентацију 
железничке културне и техничке баштине 
као дела индустријског наслеђа на овим 
просторима.

Страни и домаћи љубитељи железнице 
посећују музеј и деле искуства и инфор-
мације о свом истраживачком раду, што 
доприноси повезивању и проширивању 
знања о појединим музејским предметима. 
„Посетилац, тако, постаје и партнер и 
пријатељ музеја“, закључио је Вуковић.

У току излагања приказана је презентација 
"Железнички музеј: спој технике, историје 
и уметности", а Конференција је била и 
прилика да се музеолози, али и јавност, још 
боље упознају са значајем који Железнички 
музеј као једна од најстаријих културних 
институција на Балкану има. 

Б. Гордић

"Музејски посетилац: 
гост, партнер, пријатељ"

Конференција Секције музејских педагога Музејског друштва Србије

Гости обишли изложбу „55 година 
листа ПРУГА“ 

Током обиласка Железничког музеја, 
изасланик британског премијера и 
амбасадорка Уједињеног Краљевства 
у Србији обишли су изложбу „55 година 
листа ПРУГА“ која је одржана у Галерији 
Музеја. Ту им је укратко представљена 
историја железничког новинарства у 
Србији, као и настанак и развој јединог 
железничког информативног гласила 
„Пруга“.

Занимање за „Оријент-експрес“ 

Гости су показали велико занимање 
за предмете и документа везана 
за историју „Оријент-експреса“ из 
времена када је саобраћао на овим 
просторима. Упознати су са датумом 
почетка саобраћаја овог луксузног во-
за на српским железницама. Посебну 
пажњу им је привукао први ред вожње 
„Муњевитог воза“, како се „Оријент-
експрес“ називао код нас крајем деве-
тнаестог века.
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када је у питању остварени приход. Са 
ограничењима које смо имали (само 50% 
попуњености возова), услед примене свих 
епидемиолошких мера, од почетка па до 
краја сезоне, цифром од близу 40 хиљада 
туриста, можемо бити веома задовољни 
- каже за наш лист шеф ужичке секције за 
саобраћајно-комерцијалне послове.

Музејско туристички комплекс „Шар-
ганска осмица“ којим, иначе, газдује компа-
нија „Инфраструктура железница Србије“, 
био је отворен током читаве године.

-  У складу са епидемиолошком ситуа-
цијом, строго смо поштовали све мере и 
прописе које је доносила Влада Србије, 
а који се тичу спречавања ширења ви-
руса Ковид-19, каже за „Пругу“ Небојша 
Младеновић, саветник за туризам и уго-
ститељство.

Према Младеновићевим речима, радно 
време коначишта „Осмица“ (капацитет:  
50 лежаја), није се мењало. Почев од 
8. новембра 2021. године, за боравак у 

објекту после 20 часова, неопходна је 
ковид пропусница. Без обзира на бројна 
ограничења у ионако неповољним око-
лностима, посећеност је (генерално) била 
добра. Судећи по информацијама које смо 
добили од управнице МТК „Шарганска 
осмица“, Александре Милутиновић, тренд 
кратких одмора (два преноћишта), наста-
вљен је и ове сезоне. Једини изузетак у том 
смислу била је 2020. година, када су гости 
боравили дуже (3 до 7 дана) због затварања 
граница па су своје одморе проводили 
најчешће у овој туристичкој дестинацији.

- Мокра гора је и даље важно излетничко 
одредиште за госте који бораве на Зла-
тибору, Тари и Бајиној Башти. Они до-
лазе организовано преко туристичких 
агенција и такви излети, обавезно, по-
дразумевају вожњу „Носталгијом“, уз 
обилазак лековитих извора „Беле воде“ 
и Дрвенграда. Уприличено је неколико 
семинара и радионица са предавањима у 

сали за састанке коначишта „Осмица“, па 
смо за ове групе посебно осмишљавали и 
додатне излете како би се употпунио њихов 
боравак, каже за „Пругу“, Александра. 

Мада је редовна сезона вожњи, фактички, 
завршена, шарганска музејска железница 

неће потпуно стати ни у наредним месе-
цима. Осим појединачних ванредних по-
лазака током новембра, са почетком редо-
вне сезоне „Ћира“ ће у снежном амбијенту, 

љубитељима узаног колосека, приуштити 
нова уживања у духу ужичког краја. Истина, 
на нешто краћој, али не мање романтичној 

траси, од Мокре горе до станице Јатаре 
која слови за једну од најлепших укрсница 
Европе.

A. Ранковић

ДОПИСНИЦИ ЈАВЉАЈУ ДОПИСНИЦИ ЈАВЉАЈУ

Последњим возом туриста из свих кра-
јева света на чувеној „рути 8“, званично је 
(31. октобра) окончана још једна успешна 
сезона на најатрактивнијој ускоколосечној 
железници Европе. Први пут од како 
је „Шарганска осмица“ обновљена као 
музејско-туристичка пруга, љубитељи 
рестауиране путничке композиције, сас-
тављене од вагона из двадесетих и три-
десетих година прошлог века, имали су 
привилегију да у аутентичним природним 
лепотама златиборског краја уживају на 
један другачији начин. Парна локомотива 
која је ранијих година била у функцији само 
у изузетним приликама и то за потребе 
снимања музичких спотова или ТВ серија, 
покаткад и на захтев организованих 
туристичких група, од маја ове године 
саобраћала је (редовно) сваке суботе. 

Компанија „Србија Воз“ дефинитивно је 
направила велики маркетиншки искорак, 

будући да у овом тренутку, ретко где 
уопште и постоји парна вуча на музејским 

трасама Старог континента. С обзиром на 
то да је сезону 2021. пруга уског колосека 

Мокра гора – Шарган Витаси дочекала са 
15 реконструисаних тунела, цена карте за 

вожњу „Носталгијом“ (1.000 динара са дизел 
вучом, односно, 1.500 динара са парном 
локомотивом) била је у апсолутном складу 
са квалитетом услуге. Према речима Же-
љка Шпијуновића, шефа Секције за СКП 
Ужице, пословична заинтересованост стра-
них туриста за мокрогорско ремек дело 
градитељства, није јењавала током читаве 
сезоне. Парна вуча очарала је, каже он, чак 
и најпробирљивије конзументе природних 
пејзажа из далеке Аљаске.

- Мада је ранијих година туристичка по-
сета „Шарганској осмици“ била у односу 
70:30 % у корист странаца, светска панде-
мија изазвана вирусом Ковид-19, суштински 
је изменила констелацију оствареног про-
мета у прошлој и овој сезони. Наравно 
да ни ове године није фалило Индијаца, 
Руса, Кинеза и Немаца, али су они, ипак, 
партиципирали у знатно мањем обиму, 

„Ћира“ на „Осмици“ ове сезоне 
превезао близу 40 хиљада путника

 Летња сезона саобраћаја музејско-туристичког воза „Носталгија“ завршена на Светог Луку (31. октобра)

Руси, стандардно, најбројнији 

Музејско-туристички комплекс на 
Мокрој Гори, у највећем броју, као и 
ранијих година, посећивали су гости 
из Руске федерације (њих 350). Они су 
остварили укупно 450 ноћења. Одмах 
иза њих били су гости из Пољске (345) 
са 358 ноћења, а потом држављани 
Словеније (77) и Индије (72) са 89, одно-
сно, 113 ноћења. По бројности, ове 
сезоне, били су запажени и гости из Ма-
ђарске, Немачке, Украјине, САД и Босне 
и Херцеговине. Највећа попуњеност 
смештајних капацитета забележена 
је у мају и августу и кретала се до 70 %.



24 25Децембар 2021.Децембар 2021. www.zeleznicesrbije.com www.zeleznicesrbije.com

Након дуго времена, радници ваљевског 
ЗОП-а били су ангажовани у већем обиму 
на појединим пружним деоницама барског 
колосека. Железнички коридор јужно од 
престонице на овом потезу ремонтован 
је у два наврата: 2003, односно, 2005. 
године. Пред прошлу зимску сезону РЖД 

„Интернешнл“ је завршио уређење пруге 
(по смеру и нивелети) као део текућег 
одржавања доњег строја у гарантном року. 
Ове јесени се заправо интервенисало само 
на неколико пунктова између станица 
Велики Борак, Степојевац и Вреоци, који 

су и пре скоро двадесет година били у 
најлошијем стању. Хроничан проблем 
недостатка техничког особља превазиђен 
је добром организацијом посла што 
је, у конкретном случају, заиста равно 
подвигу. Готово да није било вечери без 
распоређених железничара на критичним 
тачкама које је требало санирати. Подељени 
у три смене, радили су даноноћно све док и 
последњи метар колосека није дотеран „под 
конац“. Од 21 сат увече па све до свитања, 
интервенисало их је покаткад и седморо на 
истој локацији. Са присутним инжењерима 
који су, заједно са заваривачима и возачи-
ма, умели „омркнути“, а почесто и „освану-
ти“ на прузи, успех није могао изостати. 
Озбиљније интервенције на дотрајалим 
путним прелазима уследиле су тек када 
су из Сектора за грађевинске послове на 
терен упућене машине за подбијање и 
планирање засторне призме. Кадровски 
десеткована секција у Ваљеву једина је 
оперативна испостава „Инфраструктуре 
ЖС“ која је последњих месеци на колосеку 
под својом ингеренцијом имала само 

једну привремену „лагану вожњу“. Овај 
саобраћајни потез је регулисан, што је не 
само права сатисфакција ваљевским ЗОП-

овцима за уложени труд већ и лепа вест 
за све љубитеље железнице који путују 
барском пругом према Лајковцу и даље ка 
Златибору. 

 А. Ранковић

Један од најлепших објеката који је изграђен на прузи Београд–
Бар, свакако је била зграда железничке станице у Пријепољу. Ово 
архитектонски занимљиво здање, укупне површине нешто преко 
хиљаду квадрата, осмишљено је тако да задовољи све потребе 
путника, али и запослених задужених за саобраћај и одржавање 
овог дела пруге. Некада се могло, чекајући возове, уживати у 
прелепом погледу који са терасе „пуца“ на магистрални пут, реку 
Лим и Шеховића поље. Зграда је имала и свој ресторан, где су се 
осим јела и освежења, преко разгласа или од љубазног особља 
могле добити информације о доласцима, поласцима и кашњењу 
возова.

Обимнији радови на адаптацији железничког објекта у Пријепољу 
нису, нажалост, у плановима пословања већ  годинама. Пре десет 
година на овој, некада најлепшој станичној згради на прузи Београд 
– Бар, адаптиран је кров и то је све што је у последњих неколико 
деценија урађено на овом објекту. 

Пропадањем некада великог градитељског поноса, почело је и 
пропадање зграде железничке станице у Пријепољу. Препуштена 
зубу времена урушава се на очиглед свих грађана, али и путника 
који пролазе кроз град на ушћу Милешевке и Лима. У чекаоници 
уточиште све чешће проналазе бескућници. Од неколико тоалета у 
употреби је само један, али се и он, из хигијнских разлога, увелико 
заобилази. На завојитом степеништу утабана земља, лепљива 
газишта од прљавштине,  умазани зидови чекаонице „покривени“ 
графитима, неколико старих клупа, исцепана завеса која тужно 
виси са плафона...    

 Перони зарасли у траву, подземни пролаз више нико одавно и 
не користи јер је пун смећа, пацова и воде која се слива од кише…

Возова сме мање, а и путника који су некада традиционално из 
Пријепоља и Прибоја  путовали ка престоници. У  међувремену, 
Пријепољци су воз заменили аутобусом. Шалтер аутопревозника 
за продају карата је са стране железничке зграде. 

И како каже народна пословица – док једном не смркне, другом 
не сване. Велику наду у обнову барске пруге и станичне зграде 
очекују Пријепољци. Веома радо би се вратили возовима, јер 
традиција, како кажу, треба да се настави. 

A. Стојковић

 ДОПИСНИЦИ ЈАВЉАЈУ

Без привремене „лагане вожње“
Ваљевски железничари спремни за зимску сезону

Лепотица на Лиму урушава се годинама
Зграда железничке станице у Пријепољу

Преквалификовани прегледачи кола 
као појачање

Имајући у виду да на платном спи-
ску надлежне секције нема пружних 
пословођа, на отвореној прузи и овога 
пута радили су преквалификовани 
прегледачи кола. Њих петорица су, на-
кон гашења ваљевске испоставе ТКС-а 
(2018.), прекомандовани на послове 
заваривача у овдашњу ОЈ ЗОП.

ПРУГА НА ПРУЗИ

У Чачку је реконструисан путни прелаз у 
Улици Симе Сараге.

То је шеснаести путни прелаз на прузи 
Сталаћ–Краљево–Чачак који су радници 
Секције за грађевинске послове из Краљева 
„Инфраструктуре железнице Србије“ реко-
нструисали за непуне две године.

На изузетно фреквентном путном прелазу 
обављена је комплетна замена прагова са 
припадајућим колосечним прибором, по-
стављен је нови туцаник, као и асфалт преко 
прелаза са чак четири колосека. Завршеном 
реконструкцијом овог путног прелаза обе-

збеђена је максимална безбедност за ме-
штане, као и бројне возаче који користе 
ову саобраћајницу. Инвестицију вредну око 
милион динара заједнички су финансирали 
Град Чачак и „Инфраструктура железнице 
Србије“.

Радници „Инфраструктуре железнице 
Ср-бије“ обновили су и два путна прелаза 
на прузи Лапово–Краљево–Лешак на 
подручју општине Крагујевац, и то један 
у централној зони града, а други у Дра-
гобраћи.

 С. Јочић

Укупно шеснаест сређених прелаза
Чачак

На аутоматизованом путном прелазу у 
Улици краља Александра у Шапцу заврше-
ни су радови на изградњи пешачке и бици-
клистичке стазе, укључујући и баријере, 
односно мимоилазнице са циљем пове-
ћања безбедности свих учесника у сао-
браћају.

Путни прелаз се налази на изузетно фре-
квентној прузи  Рума – Шабац – распутница 
Доња Борина – државна граница, која 
пролази кроз град.

Тиме је омогућен лакши и безбеднији 
прелазак преко пруге пешацима и бици-

клистима, уз олакшан приступ простору 
Савске авеније у Шапцу и то на потезу 
од Улице краља Александра до шабачке 
тврђаве.

Циљ овог пројекта који је инвестирало 
и реализовало ЈП „Инфраструктура“  Ша-
бац, био је да се формира пешачко – би-
циклистичка парковска авенија, уз озе-
лењавање околног простора. Највећи 
изазов инвеститорима представљало је 
уклапање постојећег друмског превоза  
са увођењем бициклистичког и пешачког 
саобраћаја.

Приликом уређења овог путног прелаза 
водило се рачуна и о особама са посебним 
потребама.

С. Јочић

Безбедније у Мачви

Интензивирани радови у путничкој станици
Нови Сад

Шабац

Јесенас су почели радови на реконструкцији новосадске 
путничке станице. У току је прва фаза реконструкције којом су 
обухваћени радови на изградњи  новог 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. 
колосека, као и кисачког подвожњака. И поред ових радова 
путнички саобраћај се одвија на групи од 4. до 9. колосека. 
Према речима Веселина Симовића, шефа Секције за сао-
браћајне послове „Инфраструктуре железнице Србије“ и 
руководиоца пројекта на изградњи пруге Београд–Нови Сад–
Суботица–Државна граница са Мађарском–Келебија, путнички 
саобраћај ка Суботици и Сомбору се одвија редовно и по реду 
вожње. Саобраћајно особље поступа у складу са новонасталом 
ситуацијом, а градилиште је обезбеђено заштитним оградама. 

Радови су током новембра били интензивирани, нарочито 
на кисачком подвожњаку који се налази на улазу у путнички 
део новосадске станице из правца Београда. Главни извођач 
радова је кинеска компанија CRCC са подизвођачима. Након 
завршетка прве фазе, уследиће радови на другој фази, којима ће 

бити обухваћена изградња надстрешница и постављање новог 
станичног мобилијара.

Ј. Вебер
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Када из Београда кренете возом преко 
Мале Крсне, за нешто мање од два сата 
стићи ћете у Смедерево, град са традицијом 
дугом више од два миленијума. Ова 
живописна варош саграђена је на десној 
обали Дунава. Данас је Смедерево модеран 
индустријски град, привредни, културни и 
туристички центар овог дела Подунавља. 

 
Град дуге историје и традиције

Читав крај је у давној прошлости био 
одбрамбена линија Римског царства. 
По узору на Цариград и његове бедеме, 
деспот Ђурађ је на ободу старог града уз 
саму реку Дунав саградио нову тврђаву, 
једну од највећих на овим просторима. 
Смедеревска кула као управно, војно, 
привредно, културно и црквено седиште 
српске деспотовине, саграђена је на ушћу 
реке Језаве у Дунав средином 15. века. Ово 
монументално здање неправилног троугла 
које се састојало из два дела - Великог и 
Малог града, данас представља центар за 
туристичке посете. Унутар чувених зидина, 
одржавају се бројни концерти и културне 

манифестације, међу којима су најпознатије  
“Смедеревска јесен“ и фестивал “Тврђава 
театар“.

Градски трг

Ходајући из правца тврђаве кривудавим 
смедеревским улицама стиже се до 
главног градског трга. Њиме доминира 

Храм светог Георгија из 19 века, зидан по 
угледу на манастир Манасију. Рађен је од 
белог мермера по пројекту Јана Неволе. 

У непосредној близини храма налази се 
и чувени “Карађорђев дуд”, ботанички 
раритет стар око 300 година. Под њиме је 
8. новембра 1805. године, вожд Карађорђе 
у присуству српских старешина и устаника 
примио кључеве Смедеревске тврђаве 
од турског заповедника града. Тим чином 
је Смедерево и званично ослобођено од 
турске власти.

Најживља улица у граду

Уз сам трг налази се улица Краља Петра 
са низом лепих продавница, занатских 
радњи и угоститељских објеката. Ту је и 
комплекс необичних дрвених кућица, 
изграђених од аутентичних бачви и бу-
ради, старих више стотина година. Реч је 
о својеврсном „винском граду“ у коме су 
током читаве године изложена најбоља 
вина из смедеревског краја. По имену града 

названа је и једна врста грожђа која се овде 
највише гаји - чувена “Смедеревка“.

Знамените грађевине

Шетајући центром Смедерева туристи 
могу опазити неколико веома лепих и 
архитектонски занимљивих грађевина.

Зграда старог општинског дома поди-
гнута је двадесетих година прошлог ве-
ка, по идејном пројекту професора и 
академика, архитекте Пере Поповића из 
Београда. Зграда окружног начелства, да-
нас зграда општинског суда, саграђена је 
између 1886. и 1888. године. У њој је била 
смештена политичка управа, грађевинске 
и царинске службе, државна штедионица, 
срески суд, затвор и жандармерија. 

Туристичке манифестације 
које треба посетити

Током календарске године у смеде-
ревској општини, уприличи се близу 
педесет туристичких манифестација. 

„Смедеревска јесен“, којом се на посебан 
начин слави грожђе, вино и остало јесење 
воће, приређује се у првој половини се-
птембра и траје осам дана. Светковина је 
праћена богатим целодневним културно-
уметничким програмом, па Смедерево тих 
дана посећује велики број туриста из Ср-

бије и околних држава. Поред ове, веома 
важна је и културна манифестација „Тврђа-
ва театар“. Реч је о интернационалном 
позоришном фестивалу који се одржава 
почетком јула и траје девет дана.

 Гастрономски кутак

Поред вина и квалитетног воћа, сме-
деревски крај познат је и по гастрономији. 
Многи ресторани у центру града имају 
традиционална јела од меса, припремљена 
по старим српским рецептима. За љуби-
теље рибљих специјалитета препоручују 
се ресторани који се налазе на обали 
Дунава, почев од излетишта Југово па 

све до дунавског шеталишта. Готово сви 
ресторани припремају свежу рибу која је 
претходне ноћи уловљена у Дунаву. 

J. Вебер

ВОЗОМ ПО СРБИЈИ

Tуристички бисер на обали Дунава
Смедерево

ВОЗОМ ПО СРБИЈИВОЗОМ ПО СРБИЈИ
ВОЗОМ ПО СРБИЈИ

Нушић као гимназијалац 

Године 1871. по одобрењу Министар-
ства просвете, у Смедереву је осно-
вана прва средња школа у овом крају. Из 
редова ученика Смедеревске гимназије 
која се налази у строгом центру града 
изашли су бројни научници, књижевнци 
и друштвено-политички радници. Је-
дан од њених најславнијих ђака био је 
књижевник Бранислав Нушић који се у 
овом масивном, репрезентативном 
здању школовао две године.

Вино са краљевским педигреом 
Најпознатији виноградари овог краја 

били су припадници српске краљевске 
породице Обреновић. Око летњиковца, 
виле “Златни брег” познатије као “Кра-
љев виноград“, налазили су се виногради 
кнеза Милоша. Данас се у овој вили на-
лази поставка Историјског музеја и Му-
зеја примењене уметности, а објекат се 
користи и у резиденцијалне сврхе.

Гимназија Смедерево

Храм Св. Георгија у Смедереву

Зграда суда

Главни трг

Железничка станица Смедерево
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ПРЕДСТАВЉАМО

Млади Матеја Митић је талентовано 
дете које потиче из железничке по-
родице. Рођен је у Београду, 22. октобра 
2003. године. Његов деда Јован Поповић 
био је отправник возова, док је мајка Маја 
Митић запослена у компанији „Србија 
Воз“. Матеја је још као дете заволео 
железницу, нарочито путовање возовима. 
Занимање је потекло од деде Јована којег, 
нажалост, није упознао, али је одрастао 
слушајући приче о његовој љубави пре-
ма железници. Мама Маја, такође је 
допринела томе јер га је водила на разна 
путовања возом. Као мали увелико је 
размишљао да ће да крене дединим и 
маминим  стопама и да свој радни век 
проведе радећи на железници. Како му 
је железница остала као нешто посебно, 
своје намере и жеље усредсредио је на 
оне ствари за које је био талентован. 
Још на почетку основног школовања 
показао се као веома успешан ђак, али 
и спортиста. Самосталан је био у изради 
домаћих задатака, а волео је  и сам да иде 
на тренинге кошарке. До краја основног 
школовања у дневницима су се низале 
само најбоље оцене. То је резултирало 

да је на крају постао носилац Вукове 
дипломе. Након тога уписује Десету 
гимназију „Михајло Пупин“ на Новом 
Београду, а наставу је похађао у разреду 
са билингвалном наставом. У том 
разреду се поред српског језика настава 
организује и на енглеском језику. Још од 
основне школе Матеја је волео да се бави 
кошарком. Свој спортски таленат успео 
је покаже тренирајући и наступајући за 
јуниорске саставе београдских клубова 
„Визура“ и „ОКК Београд“. Захваљујући 
томе имао је прилику да посети Грчку, 
Италију, Словенију и Црну Гору, где је 
играо по спортским турнирима. Поред 
кошарке он има још једну спортску 
занимацију, а то је трчање. Недавно 
је трчао полумаратоне у Београду и 
Суботици. Поред спорта Матеја је то-
ком школовања показао и таленат за 
лингвистику. Био је један од неколико 
деце, који је на једном конкурсу које 
је расписало Министарство просвете 
одабран да се у Тршићу, родном месту 
Вука Караџића, бави језиком и језичком 
културом. Веома добро говори енглески 
и италијански језик, а активан је члан 
Италијанског института за културу 
Београду. Његов таленат за писање и 

ораторство препознали су професори 
који су га због тога предложили да 
онлајн представља Србију у Европском 
парламенту. Том приликом је учествовао 
у дебати заједно са представницима 
осталих земаља из целе Европе. Матеја се 
успешно окушао и у једној хуманитарној 
акцији где је уз помоћ другара орга-
низовао квиз на коме су учествовали 

скоро сви ученици Десете београдске 
гимназије. Том приликом је прикупљено 
150 хиљада динара, а тај износ предат је 
једном дечку из Миријева. И поред тога 
што је добар и примерен ђак, Матеја своју 
свестраност не жели пуно да показује у 
јавности. Сви га знају као веома доброг, 
племенитог и скромног момка који је 
спреман увек да помогне. Слободног 
времена има мало, али сваки тренутак 
који уграби воли да проведе са својим 
вршњацима. Ту се наравно, нађе време и 
за неке културне програме. Ипак, Матеја 
воли да каже да су му велика слабост 
музеји. Сматра да су посете музејима од 
великог значаја за опште образовање и 
културу и да би људи требало што више 
да их посећују. У Београду их је посетио 
већину, а исто ради и по градовима где 
се затекне. Посебно место у његовом 
срцу има Музеј Југословенске кинотеке. 
За себе би рекао да је искрени љубитељ 
филма и не бира које ће гледати, већ без 
премишљања приступа сваком, било 
да је неми класик из педесетих година 
прошлог века, или премијера нових 
филмова, како страних, тако и домаћих.

Кроз своје многобројне ваннаставне 
активности стекао је мноштво пријатеља. 
Неки од њих живе у иностранству и с 
њима одржава контакт преко друштвених 
мрежа, због немогућности путовања за 
време пандемије.

Ј. Вебер

Железничко дете за пример
НАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТНАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТ

Филипа Стефановића (1991), младог ма-
шиновођу „Србија Воза“ из Вршца, затекли 
смо на перону станице Београд Центар. 
Само што је ушао у локомотиву воза 
(2605) и отпочео са редовном провером 
контролних уређаја у кабини, пред полазак 
за Вршац. Провера температуре и клима 
уређаја на дисплеју тек су неке од редо-
вних операција које Филип рутински одра-
ђује како би путничка гарнитура била у 
потпуности спремна за саобраћај. Профе-
сионалну каријеру у српским железница-
ма започео је као надзорник локомотива. У 
прву самосталну вожњу запутио се, каже, 1. 
априла 2019. године, возом 2604 из Вршца 
за Београд. 

- Нови руски возови су веома добри, али 
и захтевни за управљање и одржавање. 
Вршачка пруга је, иако пролази кроз равни 
Банат, веома компликована за вожњу. На 
неколико места има успона и падова, чак и 
до 15 процената, што од машиновођа изи-
скује посебно знање и искуство.  Додатни 
проблем представљају и несавесни во-
зачи који на појединим пружним пре-
лазима уопште не поштују саобраћајну 
сигнализацију. Од многобројних случајева 
које сам доживео управљајући возовима на 
вршачкој прузи, ипак бих желео да скренем 
пажњу на једно скорашње искуство. Кра-
јем прошлог лета управљао сам дне-
вним возом из Београда према Вршцу. У 
месту Николинци, из даљине сам спазио 
„човека“ који је корачао што по прузи, 
што поред пруге, непрестано мењајући 
смер кретања. Инстиктивно сам почео да 

успоравам воз. Како сам се приближавао, 
било ми је све јасније да је реч, заправо, 
о детету апсолутно незаинтересованом 
за дешавања на колосеку. Огласио сам 
се сиреном за упозорење, али дете на тај 
звук није реаговало. Чинило ми се као 
да је хтело да се баци под воз. Захваљу-
јући максималној концентрацији, успео 
сам некако да зауставим воз и то тек на 
неколико десетина метара од њега. Обра-
тио сам му се из кабине, али без успеха. 
Одмах ми је било јасно да је у питању дете 
са посебним потребама које је, ето, баш у 
том тренутку, из неког разлога, било без 
пратиоца. Мада сам за овај гест касније и 
награђен, поменути успех нисам доживео 
као нарочито значајну ставку у својој 
радној биографији. Свест о томе да сам 

максималну прибраност демонстрирао, 
фактички, у кључном моменту, то је у 
читавој причи нешто на шта сам, заиста, 
најпоноснији – каже за „Пругу“ машиновођа 
Филип Стефановић.

Према речима људи из пословодства 
„Србија Воза“, вршачка вуча сматра се једном 
од бољих у Србији. Старије машиновође 
колегу Филипа виде као једног од нај-
перспективнијих млађих железничара 
у управљачници. Иако је по природи 
изразито скроман, такав комплимент му, 
очигледно, прија. Сатисфакција је, каже он, 
још и већа имајући у виду чињеницу да је на 
своју прву, праву шансу у железници чекао 
готово пуних шест година. 

Ј. Вебер                                                                                                  

Присебан и сталожен када је најпотребније

ПРЕДСТАВЉАМО

Филип Стефановић,  машиновођа „Србија Воза“ из Вршца

ПРИЧЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦЕПРИЧЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦЕ

Истрајношћу до успеха

Један од кључних „криваца“ за Сте-
фановићеву опсесију железницом био 
је отац Горан, машиновођа у врша-
чкој Вучи возова од 1985. до 2018. 
године. Школовање у Железничком 
образовном центру Филип је окончао 
још 2011. године, на посао у струци 
чекао је прилично дуго. Радио је најпре 
у аутосервису, потом и у кројачкој 
радионици. Није, вели, бежао ни од 
послова на грађевини. Тако је било 
све до 2017. године када му се коначно 
указала прилика да заснује радни 
однос у компанији „Србија Воз“ и седне 
у локомотиву руског дизелмоторног 
воза.

Иницијатор хуманитарне 
акције за дечији осмех

Матеја је овог децембра, баш као 
и претходних година, био један од 
иницијатора новогодишње хумани-
тарне акције за децу без родитељског 
старања. Са својим друговима орга-
низовао је доделу новогодишњих паке-
тића за малишане београдског дома 
„Моша Пијаде“. Важно је напоменути 
да су донатори, заправо, деца која 
традиционално пред Нову годину, сво-
јим вршњацима дарују гардеробу и 
играчке уз пригодан  забавни програм и 
неизбежног Деда мраза.
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Херберт Штемлер, грађевински инжењер 
и велики љубитељ и познавалац железнице 
из Немачке, недавно је у разговору за наш 
лист испричао своју необичну животну 
причу. Рођен је 27. децембра 1946. године 
у Ротенбургу на реци Некар, у немачкој 
покрајини Баден Виртемберг. Иако у по-
родици никога није имао ко је радио на 
железници, захваљујући оцу и стрицу још 
као дете је био “заражен железничким 
вирусом”. Железничка станица у Ротенбур-
гу налазила се у близини породичне 
куће у којој је живео Херберт. Одласци 
на станицу су у почетку били са оцем, а 
касније и са стрицем. Али већ од своје 
шесте године више није било потребе да 
иде у њиховој пратњи, то је чинио сам и то 
му је причињавало велико задовољство. 
Брдо изнад станице било му је омиљено 
место јер је ту могао на миру и из најбоље 
перспективе да проматра возове и деша-
вања на станици. Станица у Ротенбургу  
налазила се на некадашњој магистралној 
прузи Штутгарт–Цирих.  Средином прошлог 
века траса ка Цириху је измештена, али су 
возови кроз Ротенбург и даље наставили да 
возе, нарочито у регионалном саобраћају.  
Велики број возова који су пролазили кроз 
станицу малом Херберту био је више него 
фасцинантан, нарочито се дивио моћним 
парним локомотивама које су након Другог 
светског рата биле једино вучно превозно 
средство. Као средњошколац Херберт је 
дошао до свог првог фотоапарата, тако 
да је тада интензивно почео да путује 
и фотографише све што га је занимало. 
Уследила је и ера дизелки, а касније и 
електролокомотива и возова које је Херберт 
са посебном пажњом фотографисао. Сре-
дином шездесетих година прошлог века 
почео је да се занима за железнице узаног 
колосека, нарочито за оне на простору 
тадашње Југославије. У оближњем Тибин-
гену, на тамошњем универзитету, била је 
отворена Катедра за славистику односно 
српскохрватски језик. Уједно са тим кренуло 
се и са организовањем курса за учење 
српскохрватског језика, где се Херберт 
одмах пријавио. Главни мотив похађања 
курса било је истраживање узаних пруга 
по Југославији, а нарочито по Србији. 
Њему је пруга узаног колосека Београд–
Сарајево сама по себи била веома лепа и 
занимљива, надасве фасцинантна, посебно 
у делу западне Србије где је пролазила кроз 
Шарган и Мокру Гору. Завршивши неколико 
курсева српскохрватског језика, стекао 

је завидно знање и након тога почео је са 
путовањима по бившој Југославији. Где 
год је долазио, због свог познавања језика, 
изазивао је веома лепе реакције људи, а 
посебно железничара. Имао је ту и тамо 
проблеме око фотографисања јер је тада 
то било строго забрањено. Херберт је, ипак, 
успевао да се снађе и кришом снима разне 
железничке детаље. Због тога је у неколико 
наврата чак био привођен у полицију, али 
је захваљујући знању српскохрватског је-
зика полицајцима успевао да објасни да 
је он само велики љубитељ железнице 
и да није никакав шпијун. Широм бивше 
Југославија стекао је многа пријатељства, 
нарочито међу железничарима. У његовим 
фотоархивама налазе се изузетно вредне и 
занимљиве фотографије, нарочито оне са 
пруга са наших територија које су укинуте и 
демонтиране. Своје фотографије несебично 
је давао за објављивање по многим 
часописима и фотомонографијама. Дуго 
година Херберт сарађује са новинарима 
листа “Пруга” који редовно објављују ње-
гове фотографије из шездесетих и седам-
десетих година прошлог века, настале на 
територији Србије, Црне Горе и Босне и 
Херцеговине. 

Данас, у својој 75. години и даље је веома 
виталан, и што је најважније ентузијазам 
га и даље не напушта. Велики је број зе-
маља по којима је путовао железницом, 
а треба истаћи: земље источне Европе, 
бившу Југославију, Италију, Швајцарску, 
Шпанију, Француску, Блиски исток (Иран, 
Турска, Сирија, Јордан, Израел, Египат, 
Тунис, Мароко, Еритреја), Украјину, земље 
Балтика, Русију (Сибир), Кину, Аустралију, 
САД, Канаду, Еквадор, Кубу…

Дуги низ година сарађивао је са многим 
новинарским редакцијама, а највише је 
објављивао текстове и фотографије у нови-
нама: Eisenbahn-Kurier, Eisenbahn-Magazin 

Freiburg, Lok-Magazin, Miniaturbahnen 
Nürnberg (za makete), Modelleisenbahner, 
Franckh-Verlag Stuttgart, GeraMond-Verlag 
München, Пруга.

Због епидемије вируса корона своје про-
шлогодишње путовање у Србију морао је да 
одложи, али се нада да ће следеће године 
за то поново бити прилике. Поред жеље 
да обиђе Железнички музеј, Музеј науке и 
технике, као и да се провоза новим руским 
и швајцарским возовима на ремонтованим 
пругама, велика му је жеља да поново 
посети Мокру Гору и присети се лепих 
времена када је ту као младић шездесетих и 
седамдесетих година путовао од Београда 
ка Вишеграду, Сарајеву, Боки Которској и 
Дубровнику.

 Ј. Вебер

Ретки су железничари који су током 
своје професионалне каријере тако по-
свећено долазили на барски колосек као 
што је то, последњих 29 година, чинио 
Александар Митровић (1971), отправник 
возова у станици Ваљево. Са челичним 
шинама и храстовим праговима није имао 
додира све до својих зрелих година. Ипак, 
након завршених „заједничких основа“ 
(машински смер) у Техничкој школи, 
Александар одлучује да баш на прузи 
обезбеди даљу егзистенцију. За једног 
осамнаестогодишњег дугајлију из Ваљева, 
био је то храбар корак у непознатом пра-

вцу. Фамилијарно, није имао чак ни човека 
од кога би могао потражити савет у вези 
будућег посла, а камоли некога на кога би 
се у железници касније могао ослонити. 
Одустати од већ трасираног пута ка со-
лидно плаћеном послу ВКВ мајстора у 
„Крушику“, значило је, у оно време, само 
једно – да си или апсолутно сигуран у своју 
одлуку, или да си лудо храбар. У његовом 
случају, вероватно је било и једног и другог, 
али и необичне зрелости да феноменално 
искалкулише понуђене опције. „Крушик“ је 
крајем 1980-их, сећа се Александар, знатно 
смањио плате својим радницима. Кренули су 
најпре минималци, а потом су и нередовна 
очева примања све више угрожавала 
нарушени кућни буџет. Стабилност коју је 
тих година гарантовала железница, као и 
могућност брзог запослења, мотивисала 
га је да школовање настави у београдском 
ЖОЦ-у. Након приправничког стажа на 
месту отправника возова у станици Ваљево, 
Александар је распоређен у станицу Бела 
Река где је често, вели, радио у три смене. 
Шест или седам месеци био је, потом, 
ангажован и у укрсници Градац, да би 
коначно, 1992. године добио сталан посао 
на месту отправника возова у станици 
Словац. 

- Све до укидања телекоманде, 1995. 
године, радио сам у Словцу. Касније 

сам био упућиван на замену у Стапаре, 
Севојно и Ужице, присећа се за „Пругу“ 
педесетогодишњи Ваљевац благе нарави 
којем колеге, због разоружавајућег шарма, 
моментално опросте сваку врцаву опаску, а 
покаткад и „грубљу“ шалу на послу.

Довољно је, причају железничари, само 
да виде расположеног Ацу у канцеларији,  
па да одмах забораве на све приватне и 
породичне тескобе. Велемајстор добре 
атмосфере, према сведочењу запослених, 
лековито делује на људе у свом радном 
простору таман и када читавог дана 
не прозбори једну једину реч. Мало је 

професионалаца у железници који по 
аутовизуелизацији колосека могу парирати 
нашем саговорнику. Са необичним инсти-
нктом за текућа дешавања на прузи, Ми-
тровић одскаче још једним квалитетом. Не 
постоји, тврде упућени, чак ни парче доњег 
колосечног строја на траси од Ресника до 
Пожеге, а да Александар, у сваком тренутку 
нема тачну перцепцију свих усека, засека, 
косина или стабилних делова уз улазне 
Т-портале. Свеједно је да ли воз пристиже 

из правца Београда или са Златибора. Овом 
уравнотеженом човеку потребно је свега 
неколико секунди да у глави створи потпуну 
слику конкретне ситуације на терену. У то 
смо се лично уверили крајем јула у Лајковцу, 
где је био (привремено) распоређен као 
испомоћ. Инструкције које је тада давао 
машиновођама телефоном, односно, ко-
легама отправницима распоређеним по 
службеним местима дуж барског коло-
сека, задржавајући истовремено два ре-
гио воза у станици Лајковац и бар још 
толико у Лазаревцу и Ваљеву, увериле 
су нас да му мозак ради, буквално, као 
најмодернији „Пентијум“ са системом хи-
перпроточне обраде. У својој струци је бе-
спрекоран. За себе каже да није брз. Због 
свог темперамента, чак и најкомплексније 
проблеме на отвореној прузи увек решава 
сталожено, без панике. Сматра да је у том 
смислу вероватно повукао на покојног 
деду. Тај, каже, никада није журио, али је 
увек све стизао.

А. Ранковић  

Професионалац старог кова
Александар Митровић, отправник возова у станици Ваљево

ПРЕДСТАВЉАМО

Породица за понос

Мада је у животу пролазио кроз бројне турбулентне периоде, Александар је 
брзо формирао породицу. Данас, у 50. години живота, поред супруге, сина и ћерке, 
има већ и унукa Јакова. То га, упркос скромној железничкој плати, чини срећним 
и задовољним јер поседује апсолутно све што је одувек желео. Супруга Славица, 
транспортни комерцијалиста по струци, ангажована је преко једне агенције на 
одржавању канцеларијског простора („Србија Воз“ и „Карго“) у железничкој станици 
Ваљево. Изузетно је поносан на ћерку Јелену која је као студент генерације, недавно, 
дипломирала на Војној академији. Остало му је, вели, само још да ожени сина 
Стефана и коначно оде у заслужену пензију.

Због узаних пруга научио српски језик
Херберт Штемлер, љубитељ железнице из Ротенбурга на Некару, Немачка

ЉУДИ И ВРЕМЕ

Београдска железничка станица, август 1970. године
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„Grup Feroviar Romаn“ развио је и импле-
ментирао нову апликацију која се зове 
„Trasa Expert“. Овај информациони систем 
има за циљ побољшање у проналажењу 
идеалних траса  и њихових капацитета ко-
ји се додељују теретним возовима. Про-
јектовање идеалних возних траса засни-
ва се на прорачунима и технолошким 
потребама, а тачност ових прорачуна је 
неопходна за ефикасан теретни транспорт. 
Нова апликација пружа процене у реалном 
времену доласка возова на одредиште и 
веома је корисна јер може проширити рад 
старе апликације  „ETA Expert“.

„Коришћењем нове апликације проши-
рили бисмо потпуно развијен систем ди-
гиталних услуга и вратили бисмо ауто-
ритет реду вожње, с обзиром на то да је 

железнички теретни транспорт у Румунији 
данас често подложан променама. 

„Grup Feroviar Romаn“ је отворен партнер 
за дијалог, у коме тражи конкретна решења 
за побољшање квалитета услуга које пружа  
систем железничког транспорта“, рекао 
је Амедео Нецулцеа, заменик генералног 
директора „Grup Feroviar Romаn“ .

„Trasa Expert“ је комплексан дијагностички 
систем који користи информације о 
железничком саобраћају у последње три 
године. Генерише статичка и математичка 
решења, као и елоквентне репрезентације 
планираног и стварног саобраћаја возова. 

Иновативни систем развили су дигитални 
огранак „Grup Feroviar Romаn“ и Институт 
за рачунарску технологију у Румунији. 
„Grup Feroviar Romаn“ има кључну улогу 

за позиционирање Румуније у европској 
индустрији. Оператер је до сада развио 
и имплементирао преко 20 дигиталних 
решења усмерених на поједностављање 
оперативних и комерцијалних активности. 
Ту се убраја и електронски товарни лист, 
који омогућава приступ комерцијалним и 
техничким подацима о утоварним вагонима. 
Пружа такође и помоћ у састављању уго-
вора о транспорту и железничке наруџбине, 
чиме се корисницима обезбеђује приступ 
интернету у процесу наручивања и оси-
гурања празних вагона.

 Извор: RaillwayGazette
Д. Милошевић

Нови информациони систем
Румунија

Министарство транспорта и комуникација 
Босне и Херцеговине (БиХ) потврдило је 
да је у току припрема споразума БиХ и 
Русије о сарадњи у области железничке 
инфраструктуре.

У Нацрту основа за вођење преговора 
ради закључивања споразума стоји да је 
„Министарству транспорта и комуникација 
БиХ, путем Министарства иностраних по-

слова, достављена иницијатива Русије за 
покретање активности на закључивању 
билатералног споразума две земље“. Истиче 
се да би закључивање споразума створило 
предуслов за реализацију пројеката „из-
градње железничке инфраструктуре на те-
риторији БиХ“.

„Ови пројекти би обухватали ремонт, 
реконструкцију, рехабилитацију, одржа-
вање и изградњу нових објеката“, наводи 
се у Нацрту основа за вођење преговора 

ради закључивања споразума БиХ и Русије. 
Споразумом би се омогућило провођење 
пројекта електрификације пружних праваца 
кроз оба ентитета, Републику Српску (РС) и 
Федерацију БиХ (ФБиХ) који су повезани са 
железничким саобраћајем у Србији.

Планирана је изградња и нове пруге на 
релацији Вареш–Бановићи, у централном 
делу БиХ, која би скратила транзит и 
транспорт робе из луке Плоче, у Хрватској, 
према Београду и Будимпешти.

Пројекти би се финансирали кредитним 
средствима Руске извозне банке. У Транс-
портној заједници Југоисточне Европе 
подсећају да БиХ учествује у редовном 
дијалогу о политици са Европском унијом 
(ЕУ), те да је „посебна пажња посвећена про-
јектима које не финансира ЕУ“.

Истиче се да пројекти морају да поштују 
тренутне и будуће обавезе из споразума 
са ЕУ. Босна и Херцеговина има око 1.000 
километара пруге, са нешто више од 600 
километара  пружних праваца у ентитету 
Федерација БиХ управља предузеће Жеље-
знице ФБиХ, а са око 400 км пруга у другом 
ентитету, Републици Српској, Жељезнице 
РС. Ентитетска министарства саобраћаја 
надлежна су за саобраћајну инфраструктуру 
и комуникације унутар ентитета, а 
државно министарство је надлежно за 
међународни и међуентитетски саобраћај 
и инфраструктуру. За сваку припрему 
међународних споразума државно мини-

старство мора затражити и мишљење 
ентитетских министарстава. У Министарству 
промета и комуникација ентитета ФБиХ 
истичу да још нису добили текст споразума, 
али да подржавају „склапање споразума 
који би унапредио односе ове двије државе 
а посебно реализација будућих пројеката из 
области железничке инфраструктуре што је 
нужно за будући развој земље“.

- Везано за намере успоставе нове 
деонице железничке инфраструктуре 
између Вареша и Бановића можемо казати 
да Влада Федерације БиХ подржава овај 
пројекат и да је у 2019. години издвојила 
износ од 600.000 марака (300.000 евра) 
Жељезницама ФБиХ за програм израде 
студије изводљивости са геолошким 
истраживањима и идејним пројектним 
рјешењем“, кажу у Министарству. Истовре-
мено, у Министарству саобраћаја и веза у 
другом ентитету, Републици Српској, истичу 
да још нису добили нацрт споразума, због 
чега не могу да га коментаришу.

Из Жељезница Републике Српске ко-
ментаришу како верују да ће се о детаљима 
нацрта "радног споразума" разговарати на 
нивоу министарстава и влада оба ентитета 
у БиХ, „како би се изабрао најповољнији 
модел финансирања када је у питању будућа 
опредељеност за улагање у модернизацију 
железнице“.

Извор: Радио Слободна Европа
С. Јочић

Русија жели да улаже у железнице
Жељезнице Босне и Херцеговине

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНА

Током лета словеначке железнице 
пустиле су у саобраћај нове електричне 
једноспратне вишесистемске возове Флирт, 

швајцарског произвођача “Штадлер”. Пре-
двиђено је да до краја 2022. године на 
словеначким пругама буде 52 нова путничка 
воза: 21 једноспратни електрични воз, 
10 двоспратних електричних возова и 21 
једноспратни дизел воз. Модернизација 

путничког саобраћаја Словеначких желе-
зница важан је корак у модернизацији 
железничког саобраћаја у Словенији. Возо-

ви су удобни и функционални, брже убрзавају 
и крећу се до 160 километара на сат, а дизел 
возови до 140 километара на сат. На овај 
начин ће се у наредним годинама повећати 
фреквенција регионалних веза са мање 
заустављања, а локални возови ће имати 

више капацитета. Овим се ставља велики 
акценат на интеграцију јавног превоза и 
микромобилности. На већим железничким 
станицама или стајалиштима путници већ 
имају могућност изнајмљивања бицикала, 
бициклистичке хале и паркинге за бицикле. 
Са новим возовима, уз комплетну ревизију 
система продаје карата, развија се и мрежа 
„Паркирај и вози се“. Новим паркинг про-
сторима за бициклисте и, на крају, али не 
и најмање важно, дељењем електричних 
аутомобила, управа Словенских железница 
жели да обезбеди још успешнију будућност 
путничког железничког саобраћаја, а исто-
времено и јавног путничког саобраћаја у 
Словенији. Путници који путују возом могу 
искористити време током путовања за 
безбедно коришћење мобилних телефона, 
читање онлајн садржаја, читање књига, 
уживање у погледу на лепе словеначке 
крајолике.

  Ј. Вебер

Нови возови на словеначким пругама
Словенске железнице

Грађани са севера Црне Горе, који за 
превоз користе железницу, указују на то 
да је полазака и повратака до Подгорице 
и приморја мало. Кажу, први полазак из 
Подгорице за Бијело Поље је у шест часова 
и 31 минут, наредни тек у 16 и 48, а последњи 
у 19 и 45. 

То је десет сати разлике између прва два 
поласка, те предлажу макар још један воз  
у термину од 15 или 15 и 30 часова. Други 
избор је аутобуски превоз, који је много 
скупљи у односу на воз. Карта возом до 
Колашина је 3,20 евра, а аутобусом је тај 
износ дупло већи.

Још гора ситуација је када су у питању 
поласци са севера према Подгорици. Во-
зови из Бијелог Поља ка Подгорици и Бару 
саобраћају у 6.39, 9.42 и 19.45 часова. Из 
Жељезничког превоза Црне Горе признају 
да имају слабу фреквентност саобраћаја од и 
ка северу, али поручују да су у преговорима 
за набавку возова који би се користили на 
тој релацији.

- Тренутно смо у процесу преговора 
са Европском банком за обнову и развој 
за финансирање набавке нових возних 

средстава, односно два нова модерна еле-
ктромоторна воза који би, уколико се све 
буде одвијало по плану, били коришћени за 

саобраћај првенствено на овој релацији”, 
тврде из ЖПЦГ.

У важећем реду вожње, како су навели, 
постоји више полазака на релацији Бијело 
Поље – Подгорица–Бар и назад. “Из Бара за 
Бијело Поље у 5.20, 15.30 и 17.58 часова, из 
Подгорице тај исти воз са севера полази у 
6.31, 16.48 и 19.10. Поласци из Бијелог Поља 

за Подгорицу су у 6.39, 9.42 и 19.45 часова”, 
навели су из ЖПЦГ. Ред вожње, како су 
додали, на годишњем нивоу усаглашава се 
са управљачем инфраструктуре на основу 
расположивих капацитета и у договору са 
оператерима теретног и путничког пре-
воза.

Жељезнички превоз Црне Горе 2013. 
године купио је три електромоторна во-
за новцем од кредита ЕБРД-а, за који је 
гаранцију дала Влада Црне Горе. Возови су 

типа “Цивитy”, шпанског произвођача ЦАФ.
Њихова цена износила је 13 милиона евра.

Користе се у локалном саобраћају, а 
максимална брзина им је 120 километара на 
час. Пре тога Црна Гора је последње возове 
купила 1984. године.

Извор: Vjesti.me
С. Јочић

Север Црне Горе тражи већу 
динамику саобраћаја

Жељезнице Црне  Горе
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Рок за завршетак  реорганизовања "Жељезница Републике Српске" 
продужен је до краја 2022. године. Пројекат реструктурирања добро 
напредује и знатно је поправљена финансијска ситуација предузећа 
уз отплату више од 36 милиона евра дуга и заосталих обавеза. 
Међутим, због одређених кашњења, Светска банка продужила је 
период трајања зајма до децембра 2022. године.

То потврђује и Кристофер Шелдон, шеф канцеларије Светске 
банке за БиХ и Црну Гору.

- Главни разлог за кашњење је сложеност пројекта. Та сложеност 
се огледа у мултидимензионалном аспекту потребних промена и 
то на три нивоа – финансијско реструктурирање, организационо и 
реструктурирање радне снаге. На све три димензије треба радити 
истовремено и усклађено.

На основу Споразума са СБ договорено је да се посао заврши 
са 2021. годином, која је пре четири године дала 51,3 милиона КМ 
кредита ЖРС за тај пројекат, са циљем унапређења ефикасности и 
одрживости функционисања система.

- За финансијско реструктурирање намењено је 42,7 милиона КМ, 
а обухватало је исплату заосталих дуговања према радницима. За 
реструктурирање радне снаге одређено је 3,5 милиона и преосталих 
пет милиона марака за организационо – каже в.д. генералног 
директора ЖРС Жељко Радић. Поступак за продужење крајњег 
рока за реструктурирање покренут је највише због продужетка 
пандемије за најмање годину дана. По њиховом мишљењу није 

реално да се тај процес, због проблема које је донела пандемија, 
заврши у првобитно планираном року и договору са Светском 
банком.

Управа компаније остаје при опредељењу да се ЖРС организују 
као вертикално интегрисано предузеће, према ранијем закључку 
Владе РС.

Извор: Новости
С. Јочић

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНА

Продужен рок за реструктурирање
Жељезнице Републике Српске

Инфраструктура Словенских железни-
ца званично је означила завршетак пето-
годишњег програма модернизације. Ура-
ђена је и последња деоница дуга 26,2 km 
на делу магистралне пруге Марибор–

Љубљана између Зиданог Моста и Цеља. 
Ова рута чини део Балтичко-јадранског и 
Медитеранског ТЕН-Т коридора. 

Главни радови омогућили су подизање 
осовинског оптерећења са 20 тона на 22,5 

тона, чиме су створени услови за саобраћај 
модернијих електричних локомотива на 
овој деоници и повећање дневног броја 
возова са 328 на 354. Годишњи проток робе 
је порастао са 20,6 на 24,4 милиона тона. 

Радови су почели током 2016. године 
и били су подељени на три деонице, 
Зидани Мост – Римске Топлице, Римске 
Топлице – Лашко и Лашко–Цеље. У оквиру 
овог пројекта обновљене су железничке 

станице Цеље, Лашко и Римске Топлице.  
Перони на станицама су модификованим 
како би се побољшала приступачност 
особама са смањеном покретљивошћу. 
Пружни прелази на све три станице и 
три међупрелаза на централном делу су 
затворени, а уместо њих су изграђени 
путни подвожњаци.  У Римским Топлицама 
и у Марија Градецу уместо два путна 
прелаза изграђено је путно скретање дуж 
реке Савиње у дужини од  123 метра. Дуж 
железничког коридора подигнуто је око 
3.500 m баријера против буке. 

Свечаност поводом завршетка пројекта 
одржана је 3. новембра. Укупна вредност 
програма процењена је на нешто мање 
од 230 милиона евра, што је 50 милиона 
евра испод првобитних процена. Од 
тога је 90,6 милиона евра обезбеђено у 
оквиру европског суфинансирања кроз 
Инструмент за повезивање Европе. 

Извор: RaillwayGazette
Д. Милошевић

Завршетак модернизације
Словенија

Грип је заразно обољење које је гото-
во сваки човек преболео бар једном у 
животу. Епидемија грипа углавном по-
чиње крајем године, а завршава се у 
априлу. Иако, грип сваке године у свету 
однесе неколико стотина хиљада живота, 
многи ово обољење не схватају озбиљно. 
Разлог томе је што се код већине грип 
манифестује симптомима који су често 
слични обичној прехлади, па се занемари 
чињеница да грип може имати врло 
озбиљне и за живот опасне последице. 
Сваке године лекари упозоравају на опа-
сност од грипа и указују на потребу и 
важност вакцинисања, али је још много 
оних који сумњају у ефикасност вакцина.

- Прехлада и грип имају сличне 
симптоме, те се неретко дешава да 
помешамо ове две заразне болести. Обе 
су вирусног порекла и представљају 
инфекцију респираторног система, а 
од њих најчешће оболевамо у јесењим 
и зимским месецима. Како да их разли-
кујемо, објашњава др Лидија Стевић, 
специјалиста опште медицине у Заво-
ду за здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“.

Према њеним речима прехлада (назо-
фарингитис, ринофарингитис или акутна 
вироза) је вирусна инфекција горњег 
дисајног система. Најчешће прође за 
недељу дана и нема компликација. Први 
симптоми се јављају благо и огледају се у 
сузним очима, цурењу из носа и болом у 
грлу. 

- За разлику од прехладе, грип почиње 
акутнијим симптомима у којима имамо 
идентичне симптоме, али праћене пови-
шеном температуром, малаксалошћу, бо-
ловима у мишићима, главобољом. Док код 
прехладе скоро и да нема компликација, 
код грипа (вирус инфлуенце) оне су честе 
и треба бити опрезан. Компликације могу 
бити упала синуса, бронхитис, упала 

плућа. Уколико имамо грип, битно је 
одмарати, спавати и пустити организам 
да се сам избори са вирусом, јер је под 
слабим имунитетом организам подложан 
другим инфекцијама и болестима. Темпе-
ратура најчешће опада кроз неколико 
дана, а уколико не прође и уколико 
настану компликације, обавезно се треба 
обратити доктору за савет и помоћ, 
упозорава др Стевић.

Превенција и лечење

У лекарској пракси, посебно у орди-
нацијама примарне здравствене заштите, 
људи често сваку прехладу сматрају гри-
пом, те панично иду доктору, чиме само 
капљично (кијањем, кашљањем, зевањем) 
преносе заразу на друге.

- Како бисмо се заштитили од ових 
болести најбоља превенција јесте јак 
имуни систем који можемо побољшати 
здравом и разноврсном исхраном са пуно 
поврћа и воћа. Мањак витамина у орга-
низму такође утиче на пад имунитета. У 
борби са прехладом поред витамина Ц 
и других, битни су и минерали, нарочито 
цинк. Битно је истаћи и сан као метод 
регенерације организма, као и редовну 
физичку активност, саветује др Лидија 
Стевић.

Како упозорава наша саговорница, грип 
и прехлада, као респираторне инфекције, 
шире се капљицама и било би добро да 
не будемо физички близу оболелог. Лична 

хигијена је од изузетног значаја, те треба 
подсетити да када кашљемо, кијамо, 
зевамо, обавезно прекријемо уста руком, 
односно марамицом коју ћемо одмах 
бацити. 

-  Руке треба да перемо што чешће 
сапуном и топлом водом, како бисмо 
неутралисали вирус. Такође, треба одр-
жавати хигијену простора, нарочито због 

тога што се вируси задржавају на свим 
предметима које заражена особа користи. 

Зато је битно да не додирујемо нос, очи 
или уста уколико са оболелим делимо 
простор и користимо исте предмете. 
Изузетно важно је да у затвореној 
просторији ваздух буде чист, те је 
потребно често проветравати простор у 
ком боравимо, саветује др Стевић. 

Како упозорава др Стевић, епидемио-
лошка истраживања показала су да се 
грип појављује редовно око и иза Нове 
године. Због тога се правовремено ва-
кцинисање обавља у октобру и новембру, 
како би се имунолошки систем могао 
развити и припремити за вирусну инфе-
кцију грипа. 

- Вакцина садржи малу количину 
ослабљених облика вируса против 
којих ће наш организам почети да се 
бори и то траје две до три недеље. 

Након тога, уколико дођемо у контакт са 
вирусом, наш имуни систем ће га брзо 
препознати и неутралисати. Вакцинација 
се препоручује особама старијим од 
65 година због ослабљеног имунитета, 
као и деци до 5 година због недовољно 
развијеног и имуног система, закључује 
др Лидија Стевић.

A. Стојковић

ЗДРАВСТВО

Разлике између прехладе и грипа
Сезона вируса и респираторних обољења

СИМПТОМИ ПРЕХЛАДА ГРИП

Повишена температура Ретко Присутна, 38–40Ц

Главобоља Ретко Изражена главобоља

Бол по целом телу Незнатно Присутна, често јака бол

Умор, општа слабост Благо Може трајати 2–3 недеље

Запушен нос Присутно Понекад

Кијање Присутно Ретко
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МЕЂУНАРОДНЕ ВЕСТИ

Жене представљају тек нешто више од 21% запослених у желе-
зничким компанијама, а за неке професионалне категорије тај удео 
још је мањи. Заједница европских железница и инфраструктурних 
компанија (CER) је 2019. године ушла у преговоре са Европском 
федерацијом транспортних радника (ЕТF) за промовисање запо-
шљавања жена у железничком сектору. 

Након четири рунде преговора 2019–2020, због пандемије вируса 
КОВИД-19 преговори су настављени на нивоу Европске уније 
током 2021. године, што је резултирало привременим споразумом 
који је постигнут 30. јуна. Коначни споразум је усвојила Генерална 
скупштина CER-а 20. септембра, а железничка секција Европске 
федерације транспортних радника  27. октобра. 

 Обавезујући и аутономни споразум ступио је на снагу 5. но-
вембра на званичној церемонији потписивања у Бриселу. Зва-
нични потписници су Заједница европских железничких и инфра-
структурних компанија, која представља послодавце, и Европска 
федерација транспортних радника, која представља особље. 
Овај споразум је ушао у историју као први споразум о родној 
равноправности у било ком сектору на нивоу Еропске уније.

Циљ споразума јесте да привуче више жена у железнички сектор и 
гарантује једнак третман на радном месту. Конкретне мере обухватају 
усклађивање посла са приватним животом, стварање могућности за 
унапређење и развој каријере, једнаку плату, здравље и безбедност, 
радно окружење и превенцију било ког вида узнемиравања. Же-
лезничке компаније имају 12 месеци да успоставе политику родне 
равноправности и разноликости и 24 месеца да је спроведу. После 
овог периода обе стране ће поново оценити споразум. 

 Извор: ЦЕР

Потписан споразум о родној равноправности

Код Инзбрука, у аустријској покрајни 
Тирол, крајем октобра симболично је 
обележен почетак радова на ископавању 
будућег северног портала.

Нова железничка веза повезаће базни 
тунел Бренер са главном станицом 
у Инзбруку. Радови на ископавању 
започели су у западној тунелској цеви и 
помераће се ка југу. На овој траси биће 
урађена два ископа укупне дужине од 
140 метара.

Улазна и излазна тачка тунела северног 
портала Бренер налазиће се у подножју 
планине Вилер Берг и представљаће 
најдужу подземну железничку везу на 

свету. Пробој јужног портала тунела 
Бренер код Фортеце је урађен у децембру 
2018. године.

Планирано је да се до краја 2024. 
године заврше и многи други радови за 

повезивање тунела Бренер са главном 
станицом у Инзбруку. У поређењу са 
другим градилиштима у Аустрији, где 
су радови углавном подземни, радови 
на овом градилишту углавном су изнад 
земље. 

По завршетку ове трасе, северни 
портал користиће углавном путнички 
возови, док ће теретни возови користити 
обилазницу око Инзбрука. Железнички 
саобраћај, после проласка кроз портале 
у Тиролу, од Инзбурка до Фортеце, 
одвијаће се кроз две једноколосечне 
цеви у дужини од 55 km.

Извор: RailwayPro

Најдужа подземна железничка веза на свету

Министар саобраћаја Републике Турске, 
Адил Караисмаилоглу, присуствовао је це-
ремонији поводом завршетка пробијања 
тунела Т1. Ископавање првог великог тунела 
који се налази на деоници пруге Ешме–Сали-
хли, на траси за брзу пругу Анкара–Измир, 
завршено је 16. октобра и то за рекордних 
206 дана.  Дужином од 3.005 m и пречником 
од 12,5 m,  Т1 је највећи тунел у земљи који је 
ископан помоћу машине за бушење тунела.

Предвиђено је да бушотина буде за два 
нивоа, при чему ће се на горњем нивоу 
налазити двоколосечна пруга, а на доњој пут 
за хитан  приступ. На овој деоница Ешме–
Салихли  дужине од 74 km биће изграђено 
25 тунела и 21 вијадукт. Влада је најавила 

да се прва деоница, Анкара–Коња,  до споја 
код Афјонкарахисара отвара до краја 2022. 
године, а затим деоница Афјонкарахисар 
–Менемен до краја 2023. године. Код Мене-
мена  би се пруга за велике брзине поново 
прикључила на постојећу мрежу и тако би, 
фактички, стигла до центра града преко већ 
изграђеног коридора Избан. Очекује се, да 
ће се ова два града, Анкара и Измир пове-
зати до краја 2023, када се обележава и 100 
година модерне Турске републике. 

Изградњом 503,2 km нове пруге смањиће 
се укупна железничка  удаљеност између 
главног града Анкаре и Измира са 824 km 
на 620 km. Очекивано време путовања биће 
скраћено, па ће се уместо 14 сати путовати 

око 3 сата и 30 минута. Брза линија имаће само 
пет међустаница и то у Афјонкарахисару, 
Ушаку, Салихлију, Тургутлуу и Маниси. 

Радови на пројекту почели су 2013. године 
и тек треба да се заврши тендер за уговоре о 
грађевинским радовима за око 300 km трасе.  
Изградњу трасе између Ешмеа и Салихлија 
ради конзорцијум „Bayburt Grup“ и „Kolin“.

Извор: RaillwayGazette

Највећи тунел у земљи

“Rail Baltica“ расписала је највећи тен-
дер за изградњу железнице у Летонији. 
Заинтересоване компаније морају да се 
пријаве на тендер до 28. јануара 2022. го-
дине. Међународни тендер за извођење 
грађевинских радова одвијаће се у две 
фазе. Уговор ће бити закључен крајем 2022. 
године, после избора извођача. Изградња 
нове железничке пруге почеће у првој 
половини 2023. године. 

Победник тендера мораће да обезбеди 
радове на изградњи железничке пруге на 
територији Летоније у дужини од 200 km, 
укључујући припрему терена, изградњу 
насипа, железничких мостова, путева, над-
вожњака, шина и измене мреже. У оквиру 
овог тендера биће изграђени подсистеми 
електрификације и сигнализације. Због 
сложености ових железничких система, 

високих захтева, и безбедност система, 
одлучено је да набавку покрене предузеће 
“Rail Baltica“.

Кандидати морају имати најмање 7 
година искуства на пословима изградње 
железничке и друге инжењерске инфра-
структуре, с годишњим прометом који 
одговара обиму пројекта. Заинтересоване 
компаније морају имати систем управљања 
квалитетом и животном средином, као и 
искуство у информационом моделирању 
зграда. Овим тендером ће се омогућити 
најбољи избор кандитата кроз комбинацију 
података о трошковима и професионалном 
искуству. 

Пројекат за повезивање Европе финан-
сира 85 процената буџета, а преостали 
део обезбеђен је из летонског државног 
буџета.  

Предвиђено је да се радови изводе 
узастопно у складу са спремношћу деоница. 
Највише технички припремљена деоница 
за сада је јужни део границе Летоније и 
Литваније. Очекује се да ће се Летонија 
повезати с европским железничким систе-
мом до 2026. године.

Летонија је већ потписала уговоре за 
изградњу главне железничке станице у Ри-
ги и железничке станице аеродром Рига. 
“Rail Baltica“ у Летонији биће дуга 260 km и 
пролазиће кроз 10 општинских територија.

Извор: Railwaypro

Тендер за изградњу железнице
МЕЂУНАРОДНЕ ВЕСТИ

Специјалисти за технологију и електри-
фикацију железнице „Furrer+Frey“ у са-
радњи са комуналним предузећем „SWT“ 
у Тибингену, у Немачкој, развили су 
систем „Voltap“. 

Нови систем „Voltap“ је станица за брзо 
пуњење батерија на возовима. Главни 
циљ био је да се произведе јефтина 
станица која би могла да се инсталира 
свуда где је потребно. С оваквим начином 
пуњења проширила би се употреба во-
зова са батеријама, поготово на нееле-
ктрифицираним деловима националне 
железничке мреже.

Након тестирања ван железничког 
окружења, уследила су прва тестирања у 

реалним условима. На станици Пафиген, 
на прузи Баден–Виртемберг, крајем 

октобра постављена је „Voltap“  станица. 
Тестирање је рађено на батеријско-еле-
ктричном Штадлеровом Флирт Аку возу. 
Предвиђено је да станица пуни батерије 
на батеријским возовима од 15 kV или 25 
kV било ког произвођача.

„Voltap“ би требало да постане еко-
лошки прихватљива алтернатива за 
железничке оператере и оператере који 
управљају инфраструктуром, како би 
електрична вуча што пре постала ствар-
ност широм земље“, рекао је Ортвин Вие-
бецке, генерални директор „SWT“-а. 

Коришћењем овог система смањили би 
се трошкови, а и време које је потребно за 
проширење далековода и мреже.

 Извор: RaillwayGazette                                                                                          

„Voltap“ станица за брзо пуњење

На железничким станицама у Шведској 
објаве на станицама ће се убудуће 
оглашавати само ако возови касне или 
је промењен перон. Ову одлуку донео 
је „Trafikverket“ јер сматра да путници 
треба да добијају само те информације, 
а да су остале беспотребне. У Шведској 
481 станица има системе за разглас, а 
у току једног дана само 86 најава је у 
вези с кашњењем возова или  неким 
променама. Од 15. новембра све станице 
треба да се усагласе са овом политиком 
пословања. „Trafikverket“ је објаснио да 
овим поступком желе да путницима буде 
јаснија најава преко звучника, како би 
знали да је реч о најави (преко разгласа) 

неке промене. Ову одлуку је критиковало 
шведско удружење слабовидих. Саопште-
но је да ће особе са оштећењем вида моћи 
да користе тачке за помоћ на којима се 
читају информације о услугама, а мобилна 
апликација ће бити доступна следеће 
године. Међутим, удружење за особе 
са оштећеним видом је захтевало да се 
задрже све звучне најаве, бар док не буду 
доступне одговарајуће алтернативе. 

„За особе са оштећеним видом, позив 
преко звучника замењује знакове ко-
је остали путници виде“, објаснио је 
председавајући Никлас Матсон. Зами-
слите како би то било да на станицама 
уопште нема знакова – путници се не би 

снашли. Апликација ће радити, али за оне 
који користе паметне телефоне. Многи 
наши чланови нису у могућности да их 
користе из разних разлога, па зато и јесу 
потребни бољи системи.

„Trafikverket“, такође, разматра и уво-
ђење саопштења на енглеском језику. 

Извор: RaillwayGazette

Мање објава на станицама

Текстове припремила: Д. Милошевић
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О прузи Београд–Ниш, првој српској пру-
зи, као и о деоницама до бугарске и турске 
границе, писане су бројне књиге и чланци. 
Пруга је предата за саобраћај у септембру 
1884. године и у првим годинама њеног 
постојања експлоатисало ју је француско 
Друштво за грађење и експлоатацију Ср-
пских државних железница. Но, у периоду 

који називамо „добом француске управе“ 
на тлу Србије изграђене су пруге намењене 
превозу људи и транспорту робе о којима се 
мало зна. Једна од њих је пруга нормалног 
колосека Смедерево – Велика Плана, 
а друга је пруга коју нису ни градили ни 
експлоатисали странци – пруга Лапово – 
Крагујевац.

Пруга за војне потребе

У Крагујевцу се налазило Главно војно 
слагалиште оружја, претеча Војно-техни-
чког завода у Крагујевцу, а повезивање 
овог града са новоизграђеном магистра-
лном пругом имало је стратешки значај, 
будући да је железница омогућавала бржи 
и безбеднији транспорт материјала нео-
пходног војсци. Иако је пруга Београд–Ниш 
грађена искључиво из економских разлога, 
од самог почетка уочен је њен стратешки 
значај. Зато не треба да чуди чињеница 
да је првим Уговором о експлоатацији и 
Законом о послузи војске из 1885. године, 
обухваћено војно коришћење прве српске 
пруге. Једино логично место за спајање 
планиране пруге са магистралном било је 
Лапово.

Градња пруге Лапово–Крагујевац

Уговором од 11. маја 1885. године градња 
пруге уступљена је домаћем предузимачу 

„Марко Марковић и комп.“ из Крагујевца 
који је победио на лицитацији. Договорено 
је да се гради пруга нормалног колосека, 
другог реда, у дужини од 30 km. Пруга чији 
је пројекат са предрачуном већ постојао 
у Железничком одељењу Министарства 
грађевина целом својом дужином ишла 
је долином Лепенице, а тунела и већих 

мостова на њој није било. Предузимач се 
обавезао да ће изградити пругу по цени од 
54.000 динара по километру, што се односи 
само на градњу, а држава се, са своје стране, 
обавезала да ће за новоизграђену пругу 
набавити возна средства.

У Крагујевцу је образована Секција 
за надзор градње пруге, а у јуну 1885. 
започети су радови обележавањем трасе. 
Динамику градње с пажњом прати тада-
шња штампа, па једном месечно „Српске 

новине“ у последњем броју у месецу обја-
вљују „Извештај о напредовању градње же-
лезница“ за месец који претходи месецу у 
којем се извештај објављује. У том извештају 

се, осим о радовима на изградњи деоница 
од Ниша до бугарске и турске границе, 
пише и о току радова на изградњи пруге 
Лапово–Крагујевац.

Земљани радови започети су 14. августа 
1885. године и трајали су до марта 1886. 
Забележено је да је, у периоду трајања 
ове врсте радова, на изградњи било анга-
жовано, у просеку, по 270 радника дневно. 
Праћено је и здравствено стање радника 
који су радили на изградњи пруге, па знамо 
да проблема ове врсте није било. У децембру 
1885. године почела је набавка материјала 
неопходног за изградњу доњег строја. У 
фебруару 1886. почела је градња горњег 
строја. Колосеци су полагани од лаповске 
стране. У марту је почела градња објеката 
на прузи и до краја месеца су завршена три 
пропуста. У лаповској станици је довршено 
спајање са главном пругом. Истовремено, 
започета је градња железничке станице у 
Крагујевцу, која је имала станичну зграду, 
локомотивску шупу и робни магацин.

Радови на изградњи горњег строја 
завршени су до 10. августа 1886. године, 
када је, свечано, прва локомотива дошла у 
Крагујевац.

Настављени су радови на монтажи 
гвоздених конструкција мостова, као и на 
довршавању станичних зграда. У септембру 
је у потпуности био завршен мост преко 

Неке друге пруге
Даља изградња пруга у Србији између 1884. и 1890. године Пруга Ниш–Цариброд

Уговор за изградњу пруге Ниш – Пирот – 
бугарска граница закључен је 1884. године 
са Народним контоаром за есконт. Цена 
градње ове пруге била је виша, будући да 
је терен био изузетно тежак за градњу. 
Градња је започета у јуну 1885. године, а 
поверена је предузимачу Виталису. До 
Пирота је пруга стигла 1. новембра 1887. 
године, а пошто је Бугарска завршила 
своју пругу до границе, 1. августа 1888. 
године обављено је потпуно спајање са 
Царибродом и бугарском железницом.

Лепенице. Преостали су само ситни радови 
на довршавању станичних зграда.

Предаја пруге саобраћају

У броју 284 од 20. децембра 1886. године, 
„Српске новине“, на последњој страни, обја-
вљују ред вожње путничких возова за пругу 

Лапово–Крагујевац, са важношћу од 1. ја-
нуара 1887. године. Ред вожње је донела 
Управа железничке команде. Из реда вожње 
види се да су на прузи постојале станице: 
Лапово, Баточина, Бадњевац, Милутовац, 
Јовановац и Крагујевац.

За превоз робе пруга је отворена тек 1. 
марта 1887. године, а обавештење о томе 
је издало Инжењерско-техничко одељење 
Министарства војног, будући да је пруга 
првенствено била намењена транспорту за 
потребе војске. 

У марту 1887. године свечано окићена 
локомотива „Шумадија“ повукла је воз ко-
јим се новоизграђеном пругом возио краљ 
Милан.

Ово је била прва пруга у Србији коју нису 
ни градили ни експлоатисали странци, па 
је можемо с правом назвати незваничном 
првом српском пругом. Карте за ову пр-
угу, будући да није у склопу Друштва за 
грађење и експлоатацију Српских држа-
вних железница, нису могле да се купе ди-
ректно, већ само од Лапова и до Лапова. 
Забележено је и да је ова пруга пословала 
тако да јој је приход био већи од расхода, за 
разлику од осталих пруга које су пословале 
са губитком.

Пруга Велика Плана – Смедерево

Прва пруга изграђена у Србији била је 
управо пруга која је повезивала Смедерево 
и Велику Плану, а грађена је за потребе 
довожења грађевинског материјала за гра-
дњу пруге Београд – Ниш. Врло је логичан 
одабир баш ове линије за довлачење 
материјала, будући да је он бродовима 
довожен до Смедерева и, одатле, пругом 
транспортован до Велике Плане, а одатле 

распоређиван за градњу деонице ка Нишу 
и деонице ка Београду. 

Градња ове пруге завршена је 1882. 
године, али она није била прилагођена 
редовном саобраћају, па се није могла кори-
стити за превоз људи и робе. Једноставно, 
није задовољавала безбедносне стандарде 
који су важили за јавни саобраћај. По пр-

вобитном плану, ову пругу требало је де-
монтирати по окончању радова, но, 9. јуна 
1884. Влада ју је откупила од Друштва за 
грађење и експлоатацију Српских државних 
железница за 1.400.000 динара. 

Радови на довршавању ове пруге, тачније, 
на изградњи станица и прилагођавању 
пруге јавном саобраћају поверени су дру-
штву „Марко Марковић и комп.“ из Крагу-
јевца које је градило и пругу Лапово–
Крагујевац. У априлу 1886. године, ово 
друштво преузело је на себе да „доврши и 
прилагоди“ 46 km дугу пругу од Смедерева 
до Велике Плане. Предвиђена је градња 
железничких станица у Смедереву и Оси-
паоници и постаја у Сараорцима и Орашју, 

као и ојачавање колосека како би се сао-
браћај безбедно одвијао. 

Радови су започети већ у априлу када је 
почело насипање места на којима су пре-
двиђене станице. У „Извештају о напредо-
вању градње железница за месец септе-
мбар“, објављеном у „Српским новинама“ 
број 246 од 2. новембра 1886. gодине, стоји 
да је пруга завршена и да се чека предаја 
саобраћају.

Занимљивост у вези са овом пругом јесте 
чињеница да су, на дан предаје ове пруге 
саобраћају, 10. новембра 1886. године, на 88 
km пруге Београд–Ниш, на распутници где 
се прикључивала пруга Смедерево – Велика 
Плана, постављени нарочити сигнали – 
семафори. Овим сигналима се руковало по 
посебном Упутству издатом 10. новембра 
1886. године. Упутство је усавршено 1890. 
године, али ова распутница је и даље 
представљала опасну тачку на прузи. После 
трагичног удеса 1920. године, изграђен је 
посебан колосек за ову пругу са уласком у 
станицу Велика Плана.

По завршетку радова, Влада је, иако је 
пругу откупила, нову железницу уступила 
Друштву за грађење и експлоатацију Ср-
пских државних железница, што је изазвало 

велику буру у Народној скупштини. До-
водило се у питање и то што Споразум о 
откупу пруге из 1884. године никада није 
објављен, као ни подаци о бруто прихо-
ду ове пруге. Све то је резултовало дугим 
судским спором против министра фина-
нсија из 1884. Године, Вукашина Петровића. 
Његова кривица није доказана, а он је до-
датна обавештења објавио у својој књизи 
„Железница Велика Плана – Смедерево“.

И. Јовичић Ћурчић

Од Ниша до Ристовца

Одмах по завршетку градње пруге Београд–Ниш започело се са градњом деонице Ниш–
Врање–Ристовац. Деоница до Лесковца дуга 45 km завршена је 1886. године и, за путнички 
саобраћај, предата 22. фебруара исте године, а од 6. марта и за робни саобраћај. Деоница 
до Врања завршена је до 1. септембра 1886. године, али је са турским железницама 
спојена тек 19 месеци касније, будући да турска пруга од Скопља до границе још није била 
изграђена. Спајање је обављено код Ристовца. Године 1888, 6. маја завршено је оно што је 
Општом конвенцијом и предвиђено – изградња пруге од Београда до турске границе.

ИСТОРИЈА

Локомотива "Шумадија"

У станици Крагујевац

Лапово 1884. 

Северна страна тунела Грделица, 1885.
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СЕЋАЊА

Све нас је дубоко дирнула вест о смрти нашег дугогодишњег 
колеге Ђуре Лазића. Ђура  је рођен у Гњилану, завршио је српски 
језик и књижевност на Филолошком факултету у Приштини. 
Био је новинар у приштинском дневном листу „Јединство“ и 
дописник „Вечерњих новости“ са Косова и Метохије. Предавао 
је српски језик у средњој школи у Приштини. Остао је упамћен 
као неко ко није учио децу само градиво, већ их је учио и 
животу, због чега су га ђаци много волели и био им је омиљени 
професор.

На железницу је дошао почетком 2006. године. Био је, 
најпре, новинар у листу „Пруга“, затим је радио као уредник 
Службеног гласника “Железница Србије“, био је главни и 
одговорни уредник листа „Пруга“ и редактор. Памте се његови 
надахнути текстови пуни прелепих описа писани са терена, 
репортаже о људима пуне топлине, писане на њему особен 
начин. Знао је и да „наоштри перо“ у критичким анализама 
тема везаних за пословање железнице или указивањем на 
негативне појаве.

Наш колега Ђура био је права енциклопедија знања, паметан 
и мудар, али несебичан да своје знање подели са другима. 
Боем седе косе и браде, по којој су га сви препознавали, увек 
је био спреман да помогне и да савет. Био је пун прича о 
догодовштинама из свог богатог живота, већим делом из кафана, 
где се  сусретао са многим живописним ликовима, песницима, 
глумцима, певачима, али и са оним „обичним светом“, а којима 
је увесељавао колеге. 

Изузетно је волео своју породицу, био пожртвован супруг 
супрузи Светлани, а трудио се да своје троје деце Николу, 
Небојшу и Косовку изведе на прави пут, да буду честити људи, 
у чему је и успео. Највећи део пензионерских дана, којих 
нажалост није доживео много, проводио је са унуком Максимом 
кога је обожавао.

Драги Ђуро, никада нећемо заборавити твој боемски 
шарм, мудре изреке и топлу људску реч.

Колеге из Медија центра

Шармантни боем седе браде
Сећање на колегу Ђуру Лазића (1953–2021)

После више од деценије планирања почели су радови на 
подводном тунелу који ће повезивати Данску и Немачку кроз 
Балтичко море. Тунел „Фемарнбелт” налазиће се 40 метара 
испод Балтичког мора, а биће отворен 2029. године. Дужине 
од 18 километара, он ће бити један од највећих подводних 
тунела на свету. Тунел представља један од највећих европских 
инфраструктурних пројеката и у њега ће бити уложено преко 
седам милијарди евра. 

Пролазиће кроз Фемарн појас, мореуз између немачког острва 
Фемарн и данског острва Лоланд, а пројектован је као алтер-
натива садашњој трајектној линији. Превоз трајектом из Родбија 

и Путгардена траје 45 минута и том линијом превезе се преко 
милон путника годишње. Након изградње тунела биће потребно 
седам минута возом и 10 минута аутомобилом да се пређе из 

једне земље у другу. Тунел, чији је званични назив "Фехмарнбелт 
Фикед Линк", биће уједно и најдужи комбиновани тунел на свету, 
јер ће имати компоненте за аутопут и за железницу. Састојаће се 
од два аутопута, који ће бити одвојени службеним пролазом, и од 
две електричне пруге.

 "Данас, ако идете возом од Копенхагена до Хамбурга, потребно 
вам је око четири и по сата. Након изградње тунела, исто путовање 
ће трајати два и по сата. Многи користе авио превоз  између ова 
два града, али у будућности биће боље да сви идемо возом“, рекао 
је Јенс Оле Каслунд, технички директор у данској државној 
компанији „Ferman A/S“, која је задужена за овај велики пројекат. 
Исто путовање ће бити брже за возаче, јер ће уштедети време које 
иначе проводе чекајући трајект. 

Пројекат датира из 2008. године када су Немачка и Данска 
потписале уговор о изградњи тунела. Након тога, било је потребно 
више од десет година да обе земље донесу посебне законе и 
спроведу сродне студије.

Извор: National geographic Srbija
 Д. Милошевић

МОЗАИК

Крајем деветнаестог века покренута је иницијатива за изградњу пруге од Прахова (преко Зајечара, Књажевца и Ниша) до 
Куршумлије. Разлози су били стратешки – да се најкраћом и сигурном везом повежу Дунав и Јадранско море. Држава Србија је 
намеравала да ова пруга буде што пре урађена, па је Народна скупштина у Нишу, 6. децембра 1898. године, усвојила Закон о грађењу 
и експлоатацији нових железница. Овим документом била је предвиђена и изградња пруге нормалног колосека Ниш –Зајечар са 
продужетком до Кладова односно до границе са Румунијом, као и пруге узаног колосека Параћин– Бољевац–Зајечар. Деоница од 

Маневра у станици Прахово пристаниште
Из наше фотоархиве

Тунел ''Фехмарнбелт''
ЗАНИМЉИВОСТИ

Прахова до Вражогрнца је завршена 1912. године, да 
би две године касније, у освит Великог рата, 14. ју-
на 1914, пруга у потпуности била готова и предата у 
редован саобраћај. Саобраћај је на прузи био инте-
нзиван и током Првог и Другог светског рата, као и у 
послератним годинама. Она је представљала велики 
замајац за развој привреде целе Тимочке крајине. 
Велики ремонт пруге од Прахова до Зајечара рађен је 
1961. године, а за нови ремонт чекало се скоро шест 
деценија. На фотографији коју је, 1. августа 1967. године, 
снимио Херберт Штемлер, приказана је маневра парне 
локомотиве серије ЈЖ 33-087 у станици Прахово 
пристаниште, која је у поподневним сатима довезла 
путнички воз из Зајечара. Данас се ова локомотива 
налази у саставу музејског воза “Романтика”.

                                                                                                                                 Ј. Вебер

Успостављањем нове железничке линије 
између Кунминга у Кини и Вијентиала, 
главног града Лаоса, почетком децембра 
ове године створена је потенцијално нај-
дужа непрекидна железничка линија на 
свету.

Повезивањем ова два града оборен је 
досадашњи рекорд најдуже напрекидне 
железничке линије, дужине 16.898 ки-ло-
метара, која се завршавала у Вијетнаму.

Према неким проценама, путовање од 
Лагоса, који се налази на југу Португала, 
све до Сингапура трајало би око 21 дан, 
са укупном дужином трасе од 18.755 ки-
лометара. Путници би током овог зани-
мљивог путовања прошли кроз чак 13 
земаља Европе и Азије, од Португала, 
Шпаније, Пољске и Белорусије све до 
Монголије, Тајланда, Малезије до Синга-
пура.

Током вожње пут би се неколико пута 
прекидао током ноћи ради регулисања 
виза и друге неопходне папирологије, а 
била би потребна и кратка преседања у 

градовима како би се укључили на друге 
железничке станице. Што се тиче цене, 
резервација карата за цело путовање би 
износила око 1200 евра.

Ако сте планирали да кренете на ово 
путовање, морате знати да се две нај-
дуже деонице, Париз–Москва и Москва–

Пекинг, тренутно не користе због короне. 
Потенцијални путници мораће да при-
чекају боље епидемиолошке услове како 
би кренули на најдуже путовање возом на 
свету.

 Извор: Euronews.rs
Р.  Ковачевић

Возом од Португала до Сингапура 
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СПОРТ

Фудбалски клуб „Железничар“ Инђија 
стандардни је члан Сремске лиге већ ду-
ги низ година. У последње три сезоне 
редовно се бори за улазак у Војвођанску 
лигу, а највећу шансу имали су у сезони 

2018/2019, када су на пенале изгубили 
од екипе „ТСК“ из Темерина. Почетак ове 
сезоне, готово да је налик претходним, 
пошто се „железничари“, коло пре краја,  
налазе на другом месту са шест бодова 
заостатка иза првопласираног “Словена” 
из Руме. 

- „Жеља“ је дуги низ година имао про-
блема са игралиштем, па је морао да буде 
домаћин на теренима изван Инђије. Мали 
број утакмица одиграо је у свом месту, 
па ипак, није мањкало ентузијазма да се 
води тим који сви много воле. Ко чека он и 
дочека, јер ове јесени, пред сам крај првог 
дела такмичења добли смо нови терен са 

вештачком подлогом – каже за „Пругу“ 
потпредседник клуба, Игор Ђумић.

„Кров над главом“ умногоме ће олакшати 
руковођење екипом која, сада има још већи 
мотив пред пролећни наставак првенства 
Сремске  лиге. 

- Што се тиче играчког кадра, водило 
се рачуна да екипу чини већина играча 
из Инђије, мада смо ове године кренули и 
са новим идејама како би коначно ушли у 

виши ранг такмичења. У летњем прелазном 
року, „Жељу“ су појачали играчи изван наше 

општине, што је у великој мери утицало на 
нашу веру да можемо у виши ранг. Момци 
који су дошли у клуб су, заиста, сјајни 
фудбалери, али и сјајни људи. Врло брзо 
су се уклопили у нову средину, па сада 
имамо хармоничну атмосферу која даје 
једну додатну енергију да се на пролеће 
офанзивно крене у борбу за Војвођанску 
лигу – каже Ђумић.

„Железничар“ у Инђији има пуно сим-
патизера који прате клуб где год да игра. 
Поред сениорског тима, имају и кадетску 
селекцију која се такмичи у КПЛ „Запад“. 
Ускоро ће, сазнајемо, бити формиран и 
пионирски погон.  

Б. Радојичић

Фудбалски клуб „Железничар“ Инђија

Велике амбиције 

Будуће наде 

Кадетска екипа „Железничара“ из 
Инђије такмичи се у КПЛ „Запад“ и 
тренутно заузима  четврто место 
у лиги. У конкуренцији још четрнаест 
клубова, фудбалери „Жеље“ убедљиво 
су најмлађи, будући да већина ових 
момака има између 15 и 16 година. 
Према мишљењу стручњака, али и 
пасионираних љубитеља фудбала, ови 
талентовани играчи, дефинитивно 
су, на правом путу да наследе своје 
старије колеге из првог тима.

Клуб са монографијом

Фудбалски клуб „Железничар“ један 
је од ретких нижеразредних клубова 
који поседује своју монографију. Посебну 
захвалност, у том смислу, дугују пре-
минулом професору Александру Ми-
хајловићу, који је 2009. године написао 
вредно штиво о фудбалу у Инђији. 
Монографија садржи комплетну био-
графију клуба са свим резултатима 
од оснивања, 1933. године. Популарни 
професор Аца активно је играо за 
„Жељу“ све до своје педесете године 
живота (од 1951. до 1981. године, прим. 
аут).

Капитен Никола Бранковић 
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