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Лето у знаку воза

Од 19. марта када је пуштена у 
саобраћај деоница брзе пруге између 
Београда и Новог Сада, па до краја  јуна, 
овом пругом превезено је готово више 
од пола милиона путника. Сасвим је 
реално и извесно очекивати да ће та 
бројка у недељама које следе рапидно 
расти јер се приближава најмасовнији 
летњи музички фестивал у региону 
„EXIT“ 2022. Када је у питању превоз, 
верујем да ће „СОКО“ бити избор број 1 
међу омладином и љубитељима добре 
музике и забаве на отвореном, како из 
Србије, тако и из иностранства. 

Средином јуна кренуо је и ауто-воз 
ка црногорском приморју – за Бар. 
Отворио је летњу сезону у вечерњим 
часовима тог 17. јуна из станице Земун. 
И, као и сваке године, бар када је "барац" 
у питању – тражи се карта више.

Када се мало осврнемо и загледамо 
у године иза нас, стиче се утисак да је 
свако лето било у знаку воза. Као да је и 
само почињало са првим поласком воза 
ка приморју! Са циком, виком, грајом, 
перонима препуним путника и оних 
који испраћају. 

Е, сад, ми, железничари, желели бисмо 
да и свако друго годишње доба буде 
асоцијација на воз.  И, није немогуће!

За октобар је најваљен почетак ра-
дова на изградњи брзе пруге измећу 
Београда и Ниша, а за новембар завр-
шетак деонице брзе пруге између Су-
ботице и Хоргоша.  Србија је већ одавно 
постала једно живо, велико железничко, 
инфраструктурно градилиште. А кад 
се све заврши и пруга премрежи Србију 
модерним колосецима, уређеним и 
реновираним стајалиштима и ста-
ницама, модернизованим путним пре-
лазима, воз ће постати свакодневица 
свих нас! Чувајмо га зато – да нам што 
дуже траје!

Б. Гордић
Директор Медија центра
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АКТУЕЛНО

„До средине следеће године инвестира-
ћемо у 250 пружних прелаза 43 милиона 
евра уз помоћ и подршку наших партнера 
из ЕБРД-а и Светске банке, што ће бити 
вероватно највећа инвестиција у безбе-
дност железничког саобраћаја у претхо-
дних десет година“, изјавио је министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре Томислав Момировић прили-
ком обиласка пружног прелаза у Реснику, 
17. јуна. 

„На нашим пругама се само у мају месецу 
превезло 516.500 путника, што је раст за 
94 одсто у односу на прошлу годину. Зато 
морамо много више да инвестирамо у 
безбедност саобраћаја. На територији наше 
државе имамо око 2.118 пружних прелаза 
од којих су 520 обезбеђени рампама. 
Како је то добрим делом застарела техно-
логија, морамо у наредним годинама да 
је променимо и учинимо максимално бе-
збедним све пружне прелазе“, истакао је 
Момировић.

Министар је нагласио да ће први пру-
жни прелази бити модернизовани у наре-
дних месец дана када почињу радови на 35 
прелаза на којима ће бити уграђена најса-
временија опрема за одвијање железни-
чког и друмског саобраћаја, у складу са 
највишим европским стандардима. 

„Инфраструктура железнице Србије“ 
потписала је Уговор за повећање безбе-
дности на путним прелазима са конзо-
рцијумом који чине загребачки „Алтпро“ и 
београдски „Сигналинг“. Укупна вредност 
овог уговора је око 6,9 милиона евра, а 
средства су обезбеђена из зајма Европске 
банке за обнову и развој.

Према уговору, обавезе конзорцијума 
„Алтпро“ и „Сигналинг“ су да за сваки 
од 35 путних прелаза изради пројектну 
документацију и угради опрему за оси-
гурање путних прелаза, затим постави 
друмску вертикалну и хоризонталну сигна-
лизацију, као и да обави комплетно гра-
ђевинско уређење путних прелаза. По-
стављање првих система за регулисање 
саобраћаја преко путних прелаза очекује 
се у наредних месец дана, а цео пројекат, 
према уговору, требало би да буде завршен 
за годину дана.

Опрема по највишим 
европским стандардима

Централни део опреме за осигурање 
путних прелаза, који ће бити примењен 
на 35 путних прелаза, јесте  типа „РЛЦ23“ 
и биће смештен у типизирану кућицу 
непосредно поред путног прелаза. Овај 
уређај самостално управља радом полу-
браника, као и светлосном и звучном 
сигнализацијом, а има улогу да учеснике 
у друмском саобраћају обавештава о 
наиласку шинских возила. Дизајниран је и 
сертификован за највиши ниво безбедности 
на пругама, а овакви уређаји увелико се 
примењују на европским пругама.

Уређај ради тако што када се воз на 
удаљености од два километра приближава 
путном прелазу, активирају се сензори који 
шаљу сигнал софтверу у кућици на путном 
прелазу. Затим овај уређај даје задатак да се 
рампа спушта уз истовремено укључивање 
трепћућег светла на саобраћајном знаку и 
активирање јаке сирене која обавештава 

учеснике у друмског саобраћају о скором 
наиласку воза. Када се воз удаљи на два 
километра од путног прелаза, активира 
се сензор који потом истом процедуром 
омогућава прелазак друмских возила. Тиме 
је обезбеђена максимална безбедност свих 
учесника у саобраћају.

Предвиђено је да ова најмодернија 
опрема буде уграђена на деоници пруге 
Београд Центар – Прешево – путни прела-
зи код Багрдана (на деоници Лапово – 
Багрдан), затим путни прелази Јухор (у 

Јагодини), Бујановац и Прешево. На прузи 
Београд Центар – Велика Плана предвиђе-
но је подизање нивоа осигурања на пу-
тном прелазу Колари, а на прузи Београд 

За безбедност железничког 
саобраћаја – 43 милиона евра

Најсавременија опрема за осигурање на 35 путних прелаза

центар – Вршац-радови ће бити изведени 
на путним прелазима Владимировац, 
Уљма и Вршац. На прузи Лапово – Краљево 
– Косовска Митровица Север предвиђена 
је уградња опреме на путном прелазу 
Крагујевац блок 1 и у Звечану. На траси 
Суботица – Богојево нови изглед добиће 
два прелаза у Буковичким Салашима, Га-
ковачки прелаз, као и у Сомбору. Од Су-
ботице до Хоргоша биће уређен путни 
прелаз у стајалишту Суботица Јавна скла-
дишта, док ће на прузи од Панчева преко 
Зрењанина бити уређен прелаз Зрењанин 
Фабрика. Од Банатског Милошева до Су-
ботице предвиђена је реконструкција пре-
лаза у селу Ором, док су на прузи Нови Сад 

– Оџаци – Богојево предвиђени радови 
у Парагама, као и на два путна прелаза у 
месту Богојево Село.

Радова ће бити и на путном прелазу 
Вилово Гардиновци који се налази на прузи 
Нови Сад – Римски Шанчеви – Орловат 
Стајалиште. На отвореној прузи између 
Лознице и Лешнице, која се налази на 
траси Рума – Шабац – Зворник предвиђено 
је уређење једног путног прелаза. Нови 
систем повећања безбедности саобраћаја 
преко путних прелаза биће постављен на 
чак седам локација на прузи Мала Крсна – 
Бор – Вражогрнац, од чега на пет укрштања 
пруге и пута у Кучеву, као и у Рготини и 
Звижду. У селу Радинац, на прузи Смедерево 

– Мала Крсна такође је предвиђено по-
стављање савременог путног прелаза. Од 
Ниша до Прахово Пристаништа биће инста-
лирана три путна прелаза – Зајечар, Тамнич 
и Блок 2 у Неготину. И најзад, од Марковца 
до Ресавице предвиђена је уградња бе-
збедносног система у Деспотовцу и Дво-
ришту код Деспотовца.

На прелазима у Србији до сада је угра-
ђено 14 оваквих система за обезбеђивање 
преласка пруге у нивоу и на њима нису 
забележене никакве несреће, што најбоље 
показује колико се пажње посвећује 
повећању безбедности на путним пре-
лазима.

     Б. Гордић

АКТУЕЛНО

Министарство грађевинарства, саобра-
ћаја и инфраструктуре формирало је тим 
с припадницима МУП-а и Републичког ту-
жилаштва, који ће се бавити спречавањем 
угрожавања безбедности железничког 
саобраћаја и железничке имовине. Тим је 
формиран након што је брзи воз „СОКО“ 
каменован два пута и то 28. маја у зони 
стајалишта Камендин и 12. јуна при изласку 
из станице Земун поље. Осим каменовања, 

у више наврата постављене су барикаде 
на прузи, украдени делови контактне мре-
же и оштећена заштитна ограда, што све  
угрожава саобраћај и доводи у питање 
безбедност путника, радника на железни-
ци, али и свих осталих који се нађу у непо-
средној близини пруге.

„Реч је о кривичним делима која нису 
само усмерена против имовине, већ и 
против безбедности саобраћаја и угрожа-

вања људских живота“, рекао је ми-
нистар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић 
и нагласио да ће сви који свесно уништавају 
и имају намеру да угрозе животе радника и 
путника бити гоњени и кажњени у скла-ду 
са законом. 

„Возови, као и железничка инфрастру-
ктура припадају свима и једино их дома-
ћинским односом можемо сачувати. Др-

жава улаже велика финансијска средства 
у модернизацију целокупног железничког 
сектора и молим све грађане да се до-
маћински односе према железничкој 
инфраструктури и државној имовини“, на-
ведено је у саопштењу министра Моми-
ровића који је упутио јавни апел грађанима 
да се понашају одговорно како би се  же-
лезнички саобраћај обављао безбедно и 
неометано. 

Без обзира на то што Србија у овом 
моменту има најмодернију брзу пругу  у 
региону и најбрже нове возове, слична 
ситуација догађа се и у железничким упра-
вама у региону. Вандали оштећују вагоне, 
цртају графите, стављају препреке на пру-
гу, краду делове опреме. Тамо где јавно 
упућени апели и друштвено-одговорне 
кампање железничког сектора и локалних 
самоуправа нису дале резултате, ступили су 
на снагу казнена политика, процесуирање 
и стриктно кажњавање починилаца.

Према нашем Закону о железници, оште-
ћење железничке инфраструктуре је кри-
вично дело, кажњиво затвором до осам 
година уколико је причињена велика мате-
ријална штета или је неко тешко повређен. 
Уколико дође до смртног исхода, казна за-
твора је дванаест година.  

Као једну од мера спречавања угрожа-
вања безбедности и контроле министар је 
најавио употребу дронова који ће пратити 
возове дуж брзе пруге.

„Није цела пруга покривена камерама, 
јер је то превелика инфраструктура. Мо-
рали бисмо на стотине километара да 
поставимо камере и запослимо огроман 
број људи да прате те камере, али зато 
ћемо морати да ангажујемо дронове који 
ће пратити возове“, рекао је Момировић 
и изразио очекивање да ће ипак свест о 
важности једног овако капиталног инве-
стиционог инфраструктурног и саобраћа-
јног „пројекта“ у региону, али и шире, 
превладати побуде које су претња безбе-
дности и угрожавању живота људи.

Б. Гордић

Апели, казне и дронови
Друштвена свест на испиту

• Формиран тим за спречавање угрожавања безбедности железни-
чког саобраћаја • Казна затвора од 8 до 12 година • Дроновима против 
вандала
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Министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Томислав Момировић 
најавио је да почетком октобра крећу ра-
дови на изградњи брзе пруге Београд–
Ниш. Он је то рекао 5. маја у Нишу, након 

обиласка радова на модернизацији пруге 
Ниш–Брестовац и на изградњи  зграде Тер-
минала аеродрома „Константин Велики“.

Пре тога, министар Момировић, градо-
начелница Ниша Драгана Сотировски,  
директор Коридора Србије Александар 
Антић, градоначелник Прокупља Милан 
Аранђеловић и председник општине Ме-
рошина Саша Јовановић обишли су радове 
на изградњи прве деонице ауто-пута Ниш 
– Мердаре.

Момировић је истакао да ће Ниш за 
неколико година постати саобраћајни 
центар Југа Србије и целе југоисточне 
Европе. 

- Нећемо зауставити инвестиције ни у 
условима једног великог рата у Европи. 
Фокусирани смо на економски раст и на 
привлачење инвестиција и то се највише 
види у Нишу, јер ми се чини да је то град 
са највише инвестиција. Пројекат који је 
назван „ауто-путем мира“, има апсолутни 
приоритет да донесе много бољу еко-
номску перспективу и за Куршумлију и за 
Прокупље и за Мерошину, а нарочито за 
Ниш, како би он постао прави регионални 
центар. Наш примарни циљ јесте да по-

вежемо Куршумлију и Прокупље, да их 
интегришемо са Нишом и централном Ср-
бијом и да омогућимо људима да много 
јача економија овде дође – рекао је Мо-
мировић.

Осим тога, он је истакао да ускоро 
следи и реализација једног од највећих 
железничких пројеката у Србији – изградња 
јужног крака пруге за велике брзине између 
Београда и Ниша, чиме се отварају нове 
перспективе привредног развоја Србије.

- Реализација овог пројекта омогућиће 
повезивање три највећа града у републи-
ци Србији најквалитетнијом железничком 
инфраструктуром у источној Европи и 
представља један од великих приоритета 
Владе Републике Србије и председника 
Вучића.

- Да сутра ви из Ниша долазите до Бео-
града или из Београда до Ниша на исти 
начин као што ми данас путујемо до Новог 
Сада. Ми у октобру крећемо са радовима 
на Коридору 10. Очекујем да у наредне три 
до три и по године завршимо са радовима, 
и то је највећи пројекат  који ми тренутно 
припремамо у држави Србији. То је про-
јекат који радимо са нашим европским 
партнерима, за који очекујемо да добијемо 

бесповратна средства у износу од око 500 
милиона евра, истакао је Момировић.

Према његовим речима ово је један од 
капиталних пројеката државе Србије који 
ће помоћи у бржем економском и при-
вредном развоју јужних региона Србије.

- И ја очекујем да ћемо врло брзо, значи 
причамо о три  и по године, ми моћи нај-
бољим возовима и најквалитетнијом 
инфраструктуром да повежемо Ниш и 

Београд, и то ће бити права револуција – у 
железничком смислу. У инфраструктурном 
смислу, то ће бити показатељ да је Србија 
једна модерна, европска држава у којој 
грађани имају стандарде какве имају гра-
ђани у земљама Европске уније, истакао је 
министар. 

Изградња пруге за велике брзине до 
Ниша омогућиће много бржи транзит 
људи, робе и услуга ка југу земље, а осим 

Изградња брзе пруге између Београда 
и Ниша на јесен

Момировић обишао радове и најавио велике пројекте

• После повезивања Београда и Новог Сада брзом пругом најмо-
дернија железничка инфраструктура у наредне три и по године 
требало би да буде изграђена и у смеру од Београда ка Нишу • Ниш 
ће постати саобраћајни центар не само југа Србије већ југоисточне 
Европе

МОДЕРНИЗАЦИЈА МОДЕРНИЗАЦИЈА

тога отвара могућност убрзаног развоја 
привреде и туризма.

- Железничко чвориште у Нишу је јако 
важно, и ту је у току, или је планирана 
реализација, неколико железничких про-
јеката. Тренутно нам недостаје само да 
урадимо реконструкцију пруге од Ни-
ша до Београда, јер се већ увелико ради 
на деоници пруге од Ниша према Бре-
стовцу. Споменула бих и да је завршена 
реконструкција пруге од Ниша према 
Зајечару, и да нас у догледно време очекује 
почетак радова на електрификацији пруге 
од Ниша до Димитровграда. Када уз то 
имате и планирано проширење аеродрома 
„Константин Велики“ имате и трећи сег-
мент неопходан за развој привредних и 
туристичких капацитета овог региона. Када 
имате инфраструктурне предуслове, онда 

можете да размишљате такође о једној 
јако важној ствари, а то је да развијате ту-
ризам као важнији сегмент привреде и, 
са друге стране, да повезујете постојеће 
привреднике и да стварате услове за будуће 
инвеститоре, истакла је градоначелница 
Ниша, Драгана Сотировски.

Градоначелница Ниша Драгана Соти-
ровски истакла је да ће тај град изградњом 
„ауто-пута мира“ добити још један крак 
коридора 10, који је важан због повезивања 
Ниша са Топличким округом.

"Повезивањем ћемо добити не само 
основу будуће туристичке регије него 
ћемо повезати индустријске зоне Ниша, 
Прокупља и Куршумлије, што је важно 
због инвеститора и могућности да поново 
отворимо Слободну зону. Аутопут ће нас 
повезати с најближом луком у Драчу, што 

ће  и те како значити за инвеститоре", ре-
кла је Сотировић.

Она је објаснила да ће на тај начин бити 
створени и неопходни предуслови за 
повезивање нишке индустријске зоне са 
прокупачком, куршумлијском и пиротском 
зоном. 

- Захваљујући привредној комори Ниша, 
чије је седиште у Нишу, а која иначе покрива 
три округа, превасходно размишљамо и 
о новој, односно некадашњој, слободној 
зони у којој могу да раде привредни 
субјекти под неким другим условима. Све 
то ћемо моћи да изведемо захваљујући  
предусловима које држава ствара за 
развој привреде и туризма као и за до-
вођење нових инвеститора, објаснила је 
градоначелница Ниша.

Н. Аврамовић

Иван Булајић – нови в.д. генералног                                      
директора

Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“

Влада Републике Србије на седници одржаној 16. јуна именовала је Ивана 
Булајића за вршиоца дужности генералног директора Акционарског 
друштва за железнички превоз путника "Србија Воз". 

Пре именовања за првог човека овог привредног друштва Булајић је био 
запослен у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
на функцији саветника министра Томислава Момировића за железнички 
сектор.

Искуство у управљању великим тимовима, сложеним пројектима и 
процесима у земљи и иностранству стицао је радећи најпре као консултант 
у Banca Intesa SpA у Милану, а потом у Societe Generale банци у Србији. 

Школовао се на Факултету за пословне студије Универзитета Астон 
у Великој Британији. Мастер из корпоративних финансија завршио је у 
Италији. 

Одлично говори енглески и италијански. 
Рођен је у Београду, 1980. године.

Фото: Кабинет градоначелнице града Ниша
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Поводом педесете годишњице Омлади-
нске радне акције „Пруга Београд–Бар“, 
у Дому кулутуре „Студентски град“ при-
ређена је фото-документарна изложба и 

представљена монографија „Пруга снова 
– омладинска радна акција Београд – Бар 

1971–1975“, чији је аутор др Видоје Голубо-
вић. Изложба и монографија представљају 
само део манифестације коју је, поводом 
јубилеја, организовало Удружење уче-
сника омладинске радне акције „Београд– 
Бар“, а под покровитељством Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Привредне коморе Ср-
бије и Саобраћајног института ЦИП.

„Пруга Београд–Бар једна је од највећих 
пруга у Европи, „најфантастичнији про-
јекат“ бивше Југославије и сви ми који 

стојимо у структурама власти добро знамо 
шта сте урадили и увек су нам ваши резу-
лтати на памети.  Ви сте показали да овај 
народ има људе за велика дела“, рекао је 
министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић док 
је примао признање. Нагласио је да има 
обавезу да да обећање да ће пруга Београд–
Бар бити комплетно реконструисана и нај-
мање што се може очекивати је да буде 
враћена у стање у којем је предата по 
изградњи и да ће она поново бити понос 
ове земље и овог народа, јер без ње нема 
ни Западне Србије, ни Србије уопште.

Истакао је да је деоница до Ваљева већ 
реконструисана, а за остатак је израђена 
пројектна документација и обећао да ће 
и овај пројекат бити завршен као и сви 
остали. 

„Ви сте нам оставили те пројекте, а ми 
ћемо их завршити. Бићете поносни на нас, 
као што смо и ми поносни што смо ваши 
потомци“, рекао је министар Момировић 
пред окупљеним некадашњим учесницима 
омладинских радних акција.

Генерални директор Саобраћајног 
института ЦИП, Милутин Игњатовић је, 
примајући повељу изјавио да је пруга 

Београд–Бар, када се узму у обзир гео-
лошке карактеристике терена преко којега 
прелази, један од грађевински најтежих 
објеката на тлу Европе којим је свет и 

данас фасциниран, а у време изградње је 
представљала чудо неимарства. Ова пруга 
је ушла у анале светског градитељства. 
Пругу дугу 500 km је, у целости, градио 
саобраћајни институт ЦИП и на њој се 
налази 254 тунела и 234 моста од којих један 
има дужину од 6.170 m и налази се у Црној 
Гори. Посебан изазов је представљала 
градња моста Мала Ријека 200 метара 
високог. Осим тога, Игњатовић је истакао 
да је, као млад инжењер, имао прилику 
да ради на деоници од Стојића, Ражане, 
Косјерића до Ужица и Златибора.

Бригадири поново на окупу
Пет деценија од изградње барске пруге

Како се живело и радило на акцији

На изложби која је одржана у Дому културе „Студентски град“ приказане су фотографије 
настале током четири године омладинске радне акције. Посетиоци, посебно они који су 
рођени много после времена радних акција, били су у прилици да виде како су бригадири 
радили, како су изгледала бригадирска насеља, али и како су се забављали, дружили, учили 
и усавршавали се. Изложба представља прозор у неко друго време о којем се данас мало 
зна и мало говори, а које је оставило велики допринос нашем друштву.

Допринос бригадира

Велизар Поповић, председник Удру-
жења учесника омладинске радне акције 
Београд – Бар,  био је у време радне 
акције командант насеља Чајетина и 
заменик команданта главног штаба. 
Истакао је да је за четири године, колико 
је радна акција трајала, допринос 
бригадира био велики, иако се, на по-
четку, сумњало да омладина може да 
одговори тако великом грађевинском 
изазову. Током четири године, 12.345 
бригадира распоређених у 23 бригаде је 
радило на изградњи пруге Београд–Бар. 
Ти млади људи су потицали из свих 
слојева друштва, из села, из градова, 
различитог образовног нивоа. Било је 
и 1.213 бригадира који су потицали из 
страних држава

У име компаније „Инфраструктура же-
лезнице Србије“ признање је примио из-
вршни директор Милутин Милошевић. 
У свом обраћању је изразио дивљење 

према неимарским подухватима, као и 
према друштвеним вредностима које 
су афирмисане у то доба. Најавио је и 
скору реконструкцију пруге рекавши: 
„Имамо друштвену обавезу за одржавање 

и коришћење пруге на прави начин. У 
наредних годину дана, након 50 година, 
планирамо озбиљан капитални  ремонт. 
То говори о чињеници да сте посао гра-
ндиозно извели, а сада је ред на нас да 
пругу Београд–Бар модернизујемо.“

Предраг Петровић, генерални секретар 
Привредне коморе Србије се, примајући 
признање, обратио присутнима, прве-
нствено некадашњим учесницима радних 
акција и исказао захвалност за моралне 
вредности које су тада уткане у друштво.

Председник Удружења учесника омла-
динске радне акције, Велизар Веља По-
повић, представио је програм манифе-
стације у оквиру које је планирано 
постављање спомен-плоча на железни-
чким станицама у местима у којима су се 
налазила насеља учесника радне акције 
током изградње пруге и нарочити „акци-
јашки воз“ који би путовао од места до 

места у којима би свечано биле откриване 
спомен-плоче.

Поповић је истакао да су носиоци 
омладинске радне акције „Београд–Бар“ 
биле омладинске организације Србије и 
Црне Горе, уз учешће других омладинских 
организација из земље и иностранства. 
Нагласио је да манифестација има циљ да 
промовише учешће тадашње омладине 
у остварењу грандиозног пројекта какав 
је била изградња пруге „Београд–Бар“ 
и изразио наду да ће некадашње радне 
акције послужити као подстицај младим 
генерацијама за развијање осећаја соли-
дарности и друштвене свести. Нарочито је 
истакао залагање ученика IX београдске 
гимназије који својим волонтерским 
радом доприносе развоју екологије код 
нас.

И. Јовичић Ћурчић
Р. Ковачевић

Монографија „Пруга снова“

Поводом педесетогодишњице омладинске радне акције „Београд–Бар“ објављена је 
монографија „Пруга снова – омладинска радна акција Београд – Бар 1971–1975.“ Аутор 
монографије је др Видоје Голубовић, и сам учесник радне акције, а издавач је Удружење 
учесника омладинске радне акције Београд–Бар. Фотографије коришћене за израду ове 
монографије потичу из личних збирки учесника акције, као и из фонда Железничког музеја.

”ПРУГА СНОВА” ”ПРУГА СНОВА”
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ИНТЕРВЈУ

Лидер железничког теретног 
транспорта у југоисточној Европи

Душан Гарибовић, в.д. генералног директора Акционарског друштва за железнички превоз робе 
„Србија Карго“

Пруга: Национално признање „Капетан Миша Анаста-
сијевић“, које најуспешнијим појединцима, компанијама и 
институцијама, већ више од две деценије додељује „Медиа 
Инвент Нови Сад“ под покровитељством Привредне 
коморе Србије и Уније послодаваца Србије, прошле године  за 
најбољи транспорт и услуге у региону припало је железничкој 
компанији „Србија Карго“. Међу двадесет лауреата који су 22. 
јуна 2021. године били присутни у Ректорату Универзитета у 
Београду, награђени сте аплаузом као први човек регионалног 
лидера у области железничког превоза робе. Колико Вама 
ова награда, као генералном директору „Карга“, значи у про-
фесионалном смислу, с обзиром на то да сте (лично) носилац 
великог броја признања из различитих области? 

Свакако је значајна сатисфакција, она видљива, која се 
у ствари надовезује на свакодневне, јавно невидљиве сати-
сфакције, а које доживљавам радећи на овом одговорном и 
државотворном месту. Добијам их од комитената, добијам 
их кроз савлађивање многобројних, дневних изазова. Неи-
змерно задовољство је када видим успешност у пословним 
подухватима, попут везивања великих привредних субјеката за 
"Србија Карго", као националног оператера, препознатог да је 
способан да  уради у овим тешким и изазовним временима све 
то што је потребно. Сатисфакција ми је то што наша компанија 
партиципира у великим инфраструктурним радовима и то не 
само железничким него и у радовима у путној индустрији и 
неким другим областима, кроз несебичну помоћ извођачима 
радова, дајући локомотиве, превозећи шине, туцаник, прагове, 
без обзира што нам то у појединим тренуцима и у већем 
времену отежава реализацију наше основне делатности. Ме-
ђутим, свесни чињенице да смо државна компанија, свесни 
свеобухватне изградње која се дешава последњих неколико 
година у Србији, нема за нас дилеме да ли нам је приоритет и да 
ли нам је уопште потребно и могућно да партиципирамо у свему 
томе. То радимо са великим задовољством и то нам ствара чи-
сту и мирну савест, да смо поред свега овога што радимо кроз 
нашу основну делатност, урадили и у погледу нашег доприноса 
у јавном интересу. На крају, један сам од људи који сматра 
да постоје трајне вредности у свим временима, и те трајне 

вредности су са моје тачке гледишта важиле и у двадесетом 
и у деветнаестом, а важе и у двадесет првом веку и на то не 
може да утиче ни интернет, ни брзина живљења и пословања, 
електронска и интернетска комуникација, а ни време које 
живимо, са све мање дружења, солидарности, хуманости. На 
неки начин, времена отуђености. Рад, одговорност, опште 
добро, патриотизам, солидарност и хуманост би требало да 
буду вредности које важе за сва времена. Наравно, све то потиче 
из васпитања, карактера, окружења из ког сте потекли, начина 
на који сте образовани и како доживљавате јавну функцију, 
припадност својој земљи, својој отаџбини. Морам да признам 
да ме тако јавне и видљиве сатисфакције терају на  додатни 
опрез. У Србији се успех баш и не опрашта, и инсистирање на 
овим трајним вредностима о којима сам причао, нажалост 
додатно отежавају функционисање, јер жаргонски речено, није 
„ин“ и није интересантно кад радите и одговарате за то што 
радите, када чините све за опште добро, када желите да будете 
солидаран и хуман. Зато овакве награде, са којима се поносим 
и које са великим задовољством држим у својој архиви, а 
имајући у виду и пратеће реакције на њих, нагоне ме на још већу 
посвећеност и одрицање, јер у овом нашем кратком животу, 
бар по мени је врло важно да ли остављате неки траг, пре свега 
својој отаџбини, а онда и својој породици и својим потомцима, 
наравно водећи рачуна и о својим прецима и о нашим преци-
ма, који су засигурно били бољи од нас. 

Пруга: Не тако давно, просечна старост машиновођа у 
„Србија Каргу“ била је око 50 година. У међувремену су се и на 
том плану ствари знатно промениле. У протекле две године 
Ваша компанија је појачана са 180 младих машиновођа који 
су примљени у сталан радни однос. Да ли сте, упоредо, са 
кадровским освежавањем, оспособили и неопходан број ма-
шиновођа за управљање модерним (Вектрон) локомоти-
вама?

Ми смо инсистирали да део Уговора са Сименсом буде и 
обавеза да се наше машиновође и наши радници ЗОВС – а  обуче 
и добију сертификате, како за управљање, тако и за одржавање 
Вектрон локомотива. Са успостављањем комерцијалног пре-

Након петогодишњег циклуса, колико је трајало важење претходног сертификата о 
безбедности за превоз, „Србија Карго“ прво је предузеће у држави које је од Дирекције 
за железнице добило Решење о обнављању поменутог документа – део А и део Б. Тиме 
је ова компанија потврдила да је у минулом периоду успешно имплементирала све 
законом прописане услове у циљу контроле ризика и безбедног саобраћаја на мрежи. 
Да се у животу као и у послу ништа не дешава случајно, доказ је и престижно признање 
„Капетан Миша Анастасијевић“, које је за најбољи транспорт и услуге у региону, прошле 
године, припало управо „Србија Каргу“ и њеном првом човеку. О актуелним трендовима 
у области међународног карго транспорта и бројним другим темама разговарамо са в.д. 
генералним директором „Србија Карга“ Душаном Гарибовићем.

(Наставак из прошлог броја)

ИНТЕРВЈУ

воза на деоници Београд – Нови Сад, која је покривена систе-
мом безбедности ЕТЦС ниво 2, наше машиновође  додатно 
обучавају своје друге колеге, како би и они добили своје ли-
ценце. Користим прилику да кажем да смо од ове године, 
Програмом пословања предвидели, као и сва друга железничка 
предузећа, да кренемо у један озбиљан посао по питању дуа-
лног образовања и  стипендирања кадрова у средњој Желе-
зничкој школи, како би за наредне године обезбедили све оне 
извршне службе које су неопходне у функционисању овакве 
компаније. Дакле, имајући у виду старији кадар који тренутно 
јесте у железничким друштвима, то се не односи само на ма-
шиновође, него и на прегледаче кола, возовође, маневристе и 
све остале структуре које су потребне, како би се у наредним 
годинама обезбедио подмлађен кадар, неопходан за обављање 
делатности. 

Пруга: На трећем регионалном Сајму саобраћајних техно-
логија („See Mobility 2021“), штанд компаније на чијем сте челу 
привукао је велику пажњу студената саобраћајне и техничке 
струке. За многе од њих, професионална каријера у „Србија 
Каргу“ након завршеног факултета представљала би велику 
сатисфакцију за уложени труд и стечено знање. Млади, да-
кле, нису изгубили веру у српске железнице. Да ли оне по вама, 
заиста, могу постати „број један“ у овом делу Европе, како је 
то на поменутом скупу, изјавио ресорни министар Томислав 
Момировић?

Апсолутно, и зато ми чинимо све и радимо на пројектима, 
који ће нам са једне стране обезбедити модернизовање, у сми-
слу инфраструктуре и возних средстава, али истовремено, по-
учени  искуством европских земаља и наравно успешнијих и 
бољих од нас, да применимо одређене ствари, како бисмо то 
могли да испратимо и кадровски. Свакако да су млади свесни 
чињенице колико држава ствара услове да се железница оса-
времењује и даље развија,  и препознају потенцијал за реа-
лизацију својих будућих каријера у железничком сектору. А да 
српске железнице могу постати „број један“ као што је рекао 
министар Момировић, у потпуности се слажем и делим његово 
мишљење. 

Пруга: Дирекција за железнице је, средином јуна прошле 
године извршила надзорни аудит над свим процесима упра-
вљања у „Србија Каргу“. Програми обуке и други поступци 
којима сте обезбедили стручност особља, оцењени су веома 
добро имплементираним. С обзиром на целокупни утисак 
приликом анализе документације система за управљање 
безбедношћу, а затим и добијеним Решењем  Дирекције, 
оправдали сте своју лидерску позицију на тржишту. Да ли 

ће „Србија Карго“ успети и дугорочно да задржи своје водеће 
место међу железничким оператерима у региону?  

Морам мало и да се похвалим, јер једино смо железничко 
предузеће које је у редовној процедури аудита Дирекције за 
железнице добило сертификат, готово без примедби, одно-
сно са неким лаганим примедбама, које се иначе решавају 
током рада и нашег функционисања. Још један доказ колико 
одговорно радимо и колико нам је фокус на безбедности у 
железничком саобраћају. Користим прилику да кажем, да смо 
једина железничка компанија, која је још пре три, четири го-
дине формирала посебан Сектор за управљање квалитетом 
пословања и безбедности, где су по нама, окупљени људи 
од великог искуства и знања и ово што се догодило, а што је 
речено у Вашем питању јесте у ствари најбољи доказ колико је 
тај наш потез дао резултате.

Пруга: Ви сте у српске железнице дошли 2013. године као 
остварен човек, са богатим искуством у приватном сектору 
и иностраним компанијама. Били сте небројено пута спонзор 
спортских манифестација и покровитељ културно-уметни-
чког стваралаштва. Ктитор сте Српске православне цркве, 
нарочито храма у Бадовинцима. Носилац сте великог броја 
признања за хуманитарни и добротворни рад, што је тек 
делић Вашег друштвеног и јавног активизма. Када неко са 
таквом радном биографијом дође на чело једног великог др-
жавног система, логично питање за крај разговора јесте – да 
ли управљање великим јавним предузећем, у организационом 
смислу, представља за Вас највећи изазов у досадашњој про-
фесионалној каријери? 

Читав мој живот и моја каријера су очигледно предодређе-
ни за бављење разним пословима и у различита времена која 
су увек била изазовна и захтевна. Пре свега, велико ми је задо-
вољство што сам добио поверење да од септембра 2017. године 
будем на челу компаније која јесте и биће лидер превоза робе у 
овом делу Европе. Пре тога, и као  директор „Инфраструктуре 
железнице Србије“ сам такође имао то задовољство, да после 
ко зна колико деценија, потпишем Уговор о модернизацији 
пруге Београд – Стара Пазова, 2016. године. Да ли је то највећи 
изазов у досадашњој каријери, можда јесте, а можда и није. 
Свако време носи своје бреме, време гради, време разграђује, 
пре бих рекао и то ми је најважније, врло сам срећан човек 
јер сам савременик овог руководства Републике Србије које 
се последњих шест, седам година ухватило у коштац са заиста 
великим послом и великим обавезама у свим сегментима. Уз 
оптимизам, а са великом жељом и сигурношћу да ће се у томе 
и успети, од готово потпуно девастиране железнице, како у 
инфраструктурном смислу, тако и у погледу возних средстава 
и свега осталог, интензивно се ради на томе да се железница 
врати на место које јој у свакој уређеној земљи и припада. Врло 
сам задовољан и срећан што сам савременик свега тога и што 
захваљујући томе, могу да кажем да је ето и моја маленкост 
оставила неки траг за добробит ове земље, нашег народа и свих 
грађана који у њој живе. То су оне вредности које сам поменуо 
у малопређашњем питању и врло сам захвалан Богу што сам 
добио ту прилику да у томе будем актер. Чињеница је да ми се 
живот пуно променио, јер велика посвећеност послу, а уз то и 
велика одрицања, умногоме мењају приватни живот и неке ли-
чне афинитете. Не жалим због тога, напротив, таква искуства из 
ових претходних шест, седам година, на челу две железничке 
компаније, омогућила су ми да својој деци кроз васпитање, 
допринесем учвршћивању оних трајних вредности о којима сам 
малопре причао, без обзира на време у којем живимо.

А. Ранковић
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РЕГИОНАЛНИ СКУП

Дводневни регионални скуп у железни-
чком сектору, одржан 19. и 20. априла у 
Пословној згради српских железница у 
Београду, окупио је бројне представнике 
железничких компанија из Србије и регио-
на, с циљем размене искустава у управља-
њу железничким тржиштем, о усвојеним 
прописима и променама у железничком 
законодавству. Успостављање мреже ре-
гулаторних тела и тела за безбедност на 
регионалном нивоу такође су биле теме 
разговора представника железничког сек-
тора у окружењу. 

Радни састанак на тему: „Отварање тр-
жишта на регионалном нивоу; железничко 
законодавство и успостављање мреже ре-
гулаторних тела и тела за безбедност на 
регионалном нивоу“ отворила је мр Анита 
Димоски, в. д. помоћника министра за 
железнице и интермодални транспорт 
у Министарству грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре, и истакла 
велико задовољство одзивом железничких 
компанија из региона на овом дводневном 
регионалном скупу.

- Посебно бих истакла да разговори 
на тему отварања тржишта, железничког 
законодавства, успостављања мреже ре-
гионалних тела и тела за безбедност на 
регионалном нивоу свакако представљају  
битан фактор и елемент развоја железни-
чког саобраћаја у региону, и у свакој зе-
мљи посебно, а то је важан предуслов  за 
развој и напредак нашег железничког 
сектора на транспортном тржишту. По-
дсетила бих да су некадашње “Железни-
це Србије“ пре седам година ушле у 
процес реструктурирања, уз оснивање 

и формирање три нова железничка пре-
дузећа. Тај процес реструктурирања ишао 
је паралелно са процесом интензивног 
рада на инфраструктурним пројектима на 
железници, а посебно бих истакла да су ти 
процеси ишли упоредо са усклађивањем 
законодавства са дефинисаном национа-

лном стратегијом за усвајање правних 
тековина Европске уније. Први корак у 
том реструктурирању десио се у августу 
2015. године када смо уз статусну проме-
ну издвајања и формирања нових желе-
зничких предузећа ушли у процес стварања 
железничких компанија  које треба да буду 
отворене према тржишту,  да профитабилно 
функционишу и  да покажу да су способна, 
спремна и ефикасна за пружање услуге за 
коју су основани.

Димоски је истакла да се у годинама иза 
тога отпочело са стварањем и дефинисањем 

уговора за управљање јавном железничком 
инфраструктуром и уговора за обавезу 
јавног превоза који компанија која се бави 
превозом путника „Србија Воз“ у периоду 
од 2016/17. и овим тренуцима спроводи на 
начин како је могуће.  Све нас је у региону 
и свету задесила ситуација са вирусом 
корона која се протегла на више година, и 
која је онемогућила остварење свих оних 
„чврстих“ циљева које смо у том тренутку, 
од 2015. године на овамо, зацртали. Парале-
лно са тим у систему српских железница 
спроведени су процеси оптимизације ра-
дне снаге, рационализације железничке 
мреже и решавања историјских дугова ко-
ји су свакако имали за циљ обнављање те 
железничке мреже између главних градова 
у региону.

- Оно што је битно и што треба нагласити 
јесте отварање, што и јесте тема овог дво-
дневног регионалног скупа. У Србији је 
створен законодавни оквир који је омо-
гућио да се тржиште за транспорт робе 
отвори и омогући пословање приватним 
железничким превозницима. Министар-
ство заједно са регулаторним телом и 
железничким компанијама у процесу је 
измена и допуна и доношења нових за-
кона о железници, закона о интеропера-
билности, закона о безбедности у желе-
зничком саобраћају и на тај начин се 
омогућава праћење и усклађивање че-
твртог пакета закона са директивама 
Европске уније. Све то ће омогућити да 
железнички сектор буде поузданији, бе-
збеднији, интероперабилнији, а железни-

Одржан дводневни регионални скуп
у железничком сектору

Ка јединству европског железничког тржишта

РЕГИОНАЛНИ СКУП
чко европско подручје и европско желе-
зничко тржиште јединствени. 

На крају обраћања Димоски је искори-
стила прилику да свим железничарима у 
Србији честита месец дана од отварања 
комерцијалног саобраћаја на прузи за 
велике брзине између Београда и Новог 
Сада, и том приликом изнела податак да 
је у суботу,  16. априла,  остварен највећи 
превоз путника у току једног дана на овој 
релацији са преко 13 хиљада превезених 
путника од Београда до Новог Сада.

- Све ово показује да грађана, односно 
корисника железничких услуга, има и да су 
они вољни да своју пажњу и време врате на 
вид саобраћаја који је сигуран и који их у 
најкраћем времену превози са једног места 
на другу локацију – закључила је Димоски.

Лазар Мосуровић, в.д. директора Ди-
рекције за железнице поздравио је при-
сутне и упознао их са улогом и значајем 
Дирекције за железнице у Републици Ср-
бији и навео која су очекивања од овог 
регионалног скупа. 

- У сарадњи и уз подршку нашег ре-
сорног министарства и српских железни-

чких компанија  овај регионални скуп за-
почињемо радним састанком, који ћемо 
искористити као прилику за боље упозна-
вање са пословањем ваших компанија и 
изазовима са којима се железнички се-
ктор у Србији и региону суочава, и да у 
непосредном контакту кроз заједнички 
рад и активности, које ће се наставити и у 
наредном периоду, пробамо да изнађемо 
решења за побољшање пословног амбије-
нта на железничком транспортном тржи-
шту у региону.

Осим тога, Мосуровић је истакао да 
очекује и помоћ представника Транспортне 
заједнице који ће, у оквиру својих ресора и 
надлежности уприличити радне састанке 
на којима ће се даље дискутовати о свим 
темама везаним за железнички сектор.

- Само добром координацијом свих ре-

гионалних партнера створићемо пози-
тивне ефекте за читав регион и нека то 
буде уједно и порука овог скупа – рекао 
је директор Дирекције и подсетио при-
сутне да је Дирекција за железнице др-
жавно независно регулаторно тело које 
је задужено за регулисање српског желе-
зничког саобраћаја и безбедност желе-
зничког саобраћаја. Осим тога, он је иста-

као да по отварању железничког  тржишта 
у Републици Србији данас постоје 24 лице-
нцирана оператера теретног саобраћаја и 
један оператер за превоз путника, 26 сер-
тификованих радионица и око две хиљаде 
машиновођа који возе по нашим пругама. 

Представник Секретаријата Транспор-
тне заједнице у Београду Љупка Сиља-
носка истакла је да је велики знак то што је 
Транспортна заједница препозната као поу-
здан партнер свима у региону.

 – Верујемо да је ово почетак и нова 
димензија сарадње између институција 
у железничком сектору на регионалном 
нивоу. Транспортна заједница је међуна-
родна организација у области мобилности 
и транспорта коју укупно чине 33 чла-
на (све земље чланице Европске уније 
и шест регионалних партнера из Југои-

сточне европе). Главни фокус нашег рада 
јесте да подржимо свих шест партнера 
са Западног балкана да усвоје и импле-
ментирају законодавство Европске уније 
у области транспорта и да реализују 
све пројекте који повезују регионалне 
партнере Западног балкана, међусобно и 
с Европском унијом, у циљу јачања Аге-
нде повезаности. Прошлогодишњи желе-
знички самит био је успешан јер је оку-
пио све заинтересоване стране како би 
дискутовали о могућностима и изазовима 
у железничком сектору само са једним 
заједничким циљем – да заједно раде 
на развоју јаке, конкурентне индустрије 
железничког саобраћаја са отвореним и 
конкурентним железничким транспортним 
тржиштем. Успостављање мреже мена-
џера железничке инфраструктуре јесте 
корак напред у овом правцу, као и овај 
регионални скуп. Отварање тржишта желе-
зничких услуга јесте изазов, али и при-
лика за нове пословне могућности и веће 
учешће приватног сектора. Такође, то је и 
додатни подстицај за јавне компаније да у 
условима конкуренције побољшају своје 
услуге. Верујем да Србија и Црна Гора, као 
две чланице Транспортне заједнице, које су 
тренутно најближе остварењу овог циља, 
могу да буду узор и другим партнерима из 
региона да спроведу неопходне реформе 
које ће им омогућити отварање тржишта на 
регионалном нивоу, истакла је она.

 Дводневном скупу у железничком се-
ктору присуствовали су представници 
Министарства грађевинарства, саобраћа-
ја и инфраструктуре, Дирекције за желе-
знице, српских железничких компанија, 
представници црногорских железница и 
железница Републике Српске, предста-
вници Транспортне заједнице.

Другог дана скупа организована је во-
жња најновијим брзим  возом „СОКО“, бр-
зом пругом од Београда до Новог Сада.

Б. Гордић
Н. Аврамовић
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Представљено ново лице 
српских железница

Високи представници српских и црно-
горских железничких компанија, Дире-
ктората за жељезнички саобраћај Црне 
Горе, као и Железница Републике Српске 
у склопу дводневног регионалног скупа 
у железничком сектору посетили су 20. 
априла Нови Сад и Сремске Карловце. 

Делегације су на пут кренуле из Београда 
возом „Соко“. У току вожње в. д. генералног 
директора „Србија Воза“ Југослав Јовић 
гостима је представио нову гарнитуру 
швајцарског воза „Штадлер“ – модела „KISS“ 
који саобраћа између Београда и Новог 

Сада. Гости су били фасцинирани вожњом, 
а нарочито чињеницом да су се први пут у 
Србији возили модерном гарнитуром која 
саобраћа брзином од 200 км на час. У Новом 
Саду госте су дочекали Веселин Симовић, 
шеф Секције за инфраструктуру чвора 

Нови Сад и директор пројекта на изградњи 
пруге Београд – Нови Сад – Суботица – 
државна граница са Мађарском и шеф 
станице за саобраћајне послове Жељко 
Кнежевић. Уследио је обилазак станице 
у којем су гости обишли нову галерију у 
којој се налази изложба фотографија из 
историјата железнице у Новом Саду, затим 
путничке чекаонице, чекаонице за мајке и 
децу, као и чекаонице за кућне љубимце и 
бициклисте. У вестибилу су гости обишли 
путничке благајне где је представљен нови 
аутомат за издавање возних карата. Након 

тога у свечаној сали  Веселин Симовић је 
гостима представио досадашње радове 
на пројекту изградње пруге за велике 
брзине од Београда до Новог Сада, радове 
на обнови железничке станице Нови 
Сад, као и планове на изградњи нове 

пруге за велике брзине од Новог Сада 
до Суботице и границе са Мађарском 
који су недавно започети. Уследио је 
обилазак новоизграђене станице Сремски 
Карловци где су гости били упознати 
са организацијом саобраћаја и новим 
системом управљања. У име Туристичке 
организације Сремских Карловаца госте је 
поздравила Марија Петровић, туристички 
водич, која је на леп и занимљив начин 
организовала краћи обилазак туристичких 
знаменитости Сремских Карловаца.

У име црногорске делегације органи-
заторима регионалног скупа захвалио се 
Мирослав Брајовић, председник Одбора 
директора „Монтекарга“, а у име Жеље-
зница Републике Српске, генерални дире-
ктор Жељко Радић. Они су истакли да је 
скуп био одлично организован и да је после 
дуго година било неопходно разменити 
искуства и усагласити активности за развој 
и напредак железничког саобраћаја у 
региону, али и на европском транспортном 
тржишту.

Ј. Вебер

Учесници регионалног скупа у најмодернијем возу на брзој прузи

РЕГИОНАЛНИ СКУП САЈАМ

Железнички музеј на 43. међународном 
сајму туризма у Београду

Генерални директор „Железнице 
Србије“ ад Горан Аџић посетио је, шта-
нд Железничког музеја на 43. међунаро-
дном сајму туризма. Директорка Медија 
центра „Железнице Србије“ ад Биљана 
Гордић и директор Железничког му-
зеја Страхиња Вуковић упознали су 
генералног директора са изложбеном 
поставком којом се Железнички музеј, 

као музеј у саставу привредног друштва 
„Железнице Србије“ ад представио посе-
тиоцима у Хали 4 београдског сајма.

 „Од значке до локомотиве“ слоган  је 
под којим се Железнички музеј, први пут 
самостално, представио на овој изузетно 
посећеној туристичкој, али и привредној 
манифестацији, коју је ове године виде-
ло нешто више од тридесет хиљада посе-
тилаца.

На штанду Железничког музеја био је 
приказан само мали део изложбене по-
ставке „На колосецима прошлости“, која је 
приређена поводом обележавања седам 
деценија Железничког музеја, у октобру 
2020. године. Величина изложбено-изла-
гачког простора диктирала је и одабир 
експоната, те су овом приликом изложени 
предмети мањих димензија. Тако су посе-
тиоци могли да погледају у витринама 
изложене експонате: ручни фењер, ло-
парић, кондуктерска клешта, пиштаљку, 
железничку капу, али и некадашњу уни-
форму железничара. На паноима су пре-
дстављене фотографије музејских локо-

мотива, које су део Техничке збирке, као и 
Одељење узаних пруга Пожега. 

Према речима директора Железничког 
музеја, није било лако одабрати предмете 
који ће на најбољи начин представити 
више од седам деценија рада запослених 
на  прикупљању, проучавању и чувању све-
колике историје железнице на ограниче-
ном простору сајамског штанда.

Како би употпунили изложбену поста-
вку и приказали и предмете који својим 
димензијама премашују границе излага-

чког простора, посетиоцима је предста-
вљена и монографија о Железничком 
музеју под називом „70 година Железни-
чког музеја – На колосецима прошло-

сти“, која је, уједно, и  прва публикација 
написана о овој важној установи која чува 
спомен на настанак и развој железнице на 
нашим просторима.

Током трајања ове сајамске манифеста-
ције најбројнији посетиоци штанда били су 
основци и средњошколци, али и љубите-
љи железнице и представници железни-
чких удружења. Ученицима је одржано 
кратко предавање из историје и развоја 
железнице у Србији, али и објашњена 
важност очувања културне националне 
баштине. Договорене су и групне посете 
Железничком музеју у наредном периоду, 
а велико интересовање владало је и за 
посету Одељењу узаних пруга у Пожеги.

Била је ово још једна прилика да Желе-
знички музеј представљајући јавности 
техничка културна добра као део богатог 
националног наслеђа из прошлости, по-
пуларише железнички саобраћај и укаже 

на неопходност заштите сваког делића же-
лезничке историје.
  Љ. Богдановић

Н. Аврамовић

„Од значке до локомотиве“
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Посета Групе франкофоних 
амбасадора

На предлог Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, током 
месеца Франкофоније Железнички музеј 
посетила је група франкофоних амбаса-
дора.

Његова екселенција амбасадор Белгије 
Кун Адам, Његова екселенција амбасадор 
Швајцарске Урс Шмид, Његова екселенција 
амбасадор Краљевине Камбоџе Тан Вут, 
Његова екселенција амбасадор Републике 
Кипра Димитриос Теофилакту и Станислас 
Пјере, директор Француског института у 
Србији, представници Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструкту-
ре и Министарства спољних послова у 
двочасовној посети сазнали су о историји и 
развоју железнице на нашим просторима. 

Госте је у име Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре по-
здравила Татјана Делић, в. д. помоћника 
министра за међународну сарадњу и 
европске интеграције, а добродошлицу у 
Железнички музеј пожелела им је извршна 
директорка „Железнице Србије“ ад Све-
тлана Јелић-Бурић.

Директор Железничког музеја, Страхиња 
Вуковић, и кустос, Ивана Радојевић Бошко-
вић, провели су госте кроз сталну поставку 
„Настанак и развој железница Србије“ и 
објаснили како је грађена прва пруга у 
Србији, од Београда до Ниша, 1884. године, 
али и како се железница развијала током 
историје. Гостима су показани изложени 
експонати из збирки Железничког музеја, 
који сведоче о настанку и развоју желе-

знице не само на тлу Србије него и Југосла-
вије. 

Сваког марта бројне културне и обра-
зовне институције, установе и удружења у 

сарадњи са француским амбасадама и пре-
дставништвима организују културне мани-
фестације које имају за циљ неговање фра-
нцуског језика, културних и лингвистичких 
различитости, али и унапређење мира, де-
мократије и људских права.   

Група франкофоних амбасадора основана 
је 2018. године  са циљем да подржи Србију 
у статусу придруженог члана Међународне 
организације франкофоније –  МОФ која 
окупља 23 дипломатске мисије (амбасаде и 
међународне организације) и бави се коо-
рдинацијом активности Месеца франко-
фоније, уз подршку Француског института 
у Србији. 

Одлуком Владе Републике Србије, у 
фебруару 2021. године, образована је Ра-
дна група за сарадњу са Међународном 
организацијом Франкофоније, чији је фо-
кус на унапређењу наставе и употребе фра-
нцуског језика у Србији. 

Б. Гордић

Железнички музеј
“ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АД АКТУЕЛНО

Из Земуна кренули први возови ка 
црногорском приморју

Тачно по реду вожње, 17. јуна у 8.44 ча-
сова, из станице Земун кренуо је први 
сезонски (дневни) воз за Бар. Ка истом 
одредишту, из земунске станице у 19.58 
сати, кренуо је и ноћни воз са праћеним 
аутомобилима, па ће од сада земунска 
станица бити полазна и долазна станица 
за ове линије. Железничари су били при-
јатно изненађени великим интересовањем 
путника који су после дуже паузе, проу-
зроковане епидемијом корона вируса, 
у великом броју почели да путују желе-
зницом. То се видело већ када је по-

стављен први ноћни воз за Бар у којем су 
сва места у вагонима, кушет и спаваћим 
колима била распродата. Како сазнајемо, 
по потреби ће у редовне саставе возова 
бити додавана и факултативна кола. Возови 
ће на територији Београда стајати још само 
у станицама Београд Центар и Раковица, 

а у Бар ће стизати у 19.58, односно, у 7.23. 
Поласци из Бара за Земун предвиђени су 

за термине у 9 сати, односно, у 19 часова, 
а по реду вожње у земунску станицу би 
требало да стижу у 20.19 сати, односно, 
у 6.27. У склопу недавне реконструкције 

земунске станице направљена је утоварно-
истоварна рампа за праћене аутомобиле, 

тако да су се створили услови да утовар и 
истовар убудуће буде у овој станици. 

Према речима туристичких посленика, 
очекује се да ће ове године број туриста 
који путују из Србије за Црну Гору бити 
доста добар. Судећи по информацијама 
добијеним са путничких благајни за ре-
зервације – за ноћне возове влада велико 
интересовање, кажу да се већ сада тражи 
карта више. 

Летња сезона саобраћаја путничких 
возова ка Бару трајаће до 18. септембра. 
Цена карте за други разред износи 21 
евро у једном смеру, а за први разред 
31.80 евра, док је резервација седишта три 
евра. Цене лежаја и постељних карата су 
у шестокреветној кабини 6 евра, четво-
рокреветној 9 евра, трокреветној 15 евра, 
двокреветној 20 евра, док за лежај у једно-
креветној кабини треба издвојити 45 евра.

Ј. Вебер

Ступио на снагу летњи ред вожње

Возовима и на Златибор

Велики број туриста годишњи одмор 
проведе и на планини, те су путници-
ма из станице Београд центар свако-
дневно на располагању два поласка 
регио воза, у 12.40 и 15.25 сати, који 
стају у станици Златибор, а иду ка 
Пријепољу. Из Пријепоља ка главном 
граду свакодневно полази 3 воза, који 
стају на Златибору.

Недељом из Београда до Златибора 
саобраћа директан воз из Прокопа. Цена 
карте у једном правцу за овај воз износи 
852 динара, а уколико путник жели да 
купи повратну карту, оствариће по-
пуст од 20 посто. 
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У наредне две године уклања се око 
435 km старих пруга

У наредне две године „Инфраструктура 
железнице Србије“ демонтираће и укло-
нити око 435 километара старих пруга, 
на којима се железнички саобраћај већ 
деценијама не обавља и које нису предви-
ђене за даљу експлоатацију. Највише њих, 
скоро 400 километара, налази се у Војво-
дини. На неким колосецима возови не сао-
браћају и преко четрдесет година.

Реч је о пругама чије функционисање 
и одржавање ни на који начин није било 
исплативо, а било какве нове инвестиције 
и поправке немају ни економско, ни сао-
браћајно оправдање.

„Инфраструктура железнице Србије“ 
потписала је уговор са компанијом ЗГОП 
из Новог Сада о продаји шина, скретница, 
скретничких делова и колосечног прибора 
који се буду добили приликом демонтаже 
петнаест пруга у Србији, односно, око 25 
хиљада тона секундарних сировина, чијом 
продајом ће се зарадити нешто више од 
302 милиона динара. Планирано трајање 
уговора је две године.

И раније је било покушаја да се уради 
овај велики посао и реши проблем старих 
пруга у Србији, али су се сви завршавали 
неуспешно. Овај пут, јавна продаја секу-
ндарних сировина са старих пруга је дуго, 
пажљиво и детаљно планирана, што је 
довело до успешне реализације и потпи-
сивања одговарајућег уговора. Сектор за 
набавке и централна стоваришта „Инфра-
структуре железнице Србије“, уз пуну 
по-дршку пословодства компаније, на тај 
начин спровела је једну од највећих ја-
вних продаја у Србији у последњих десет 
година.

У складу са принципима заштите живо-
тне средине у јавним набавкама и начели-
ма друштвено-одговорног пословања, уго-
вором о продаји секундарних сировина 

са ових петнаест пруга предвиђена је и 
обавеза демонтаже, транспорта и депоно-
вања железничких прагова, према  актуе-
лним законским решењима која регу-
лишу ову област. То значи да ће око 350 
хиљада отпадних дрвених железничких 
прагова, који по последњој класифика-
цији представљају опасан отпад, бити 
уступљени на даље располагање ком-
панији која је тај посао добила на тендеру 

Министарства за заштиту животне сре-
дине. Вредност отпадних дрвених желе-
зничких прагова који ће на овај начин бити 
уклоњени износи око 6,8 милиона евра.
Демонтирањем и уклањањем старих желе-
зничких инфраструктурних капацитета ко-
ји одавно више нису у употреби ослобађа 
се и око 590 хектара земљишта у инфра-
структурном и пружном појасу, у 26 оп-

штина широм Србије, које ће локалне 
самоуправе моћи да користе за најразли-
читије намене и у складу са својим по-
требама. С обзиром на то да је реч о лини-
јским инфраструктурним објектима и 
катастарским парцелама које су повезане, 
многе од тих локалних самоуправа одавно 
су већ исказале потребу и интересовање 
за коришћење земљишта са кога ће бити 
уклоњена железничка инфраструктура. 

Тако ће земљиште са кога буду уклоњене 
пруге моћи да се користи за изградњу 
нових путева, спортске садржаје, бицикли-
стичке или трим стазе и друге намене, а 
биће створени  и услови за бољу и лакшу 
саобраћајну повезаност и инфраструктур-
ни развој ових локалних самоуправа. 

С. Јочић

„Инфраструктура железнице Србије“

МОДЕРНИЗАЦИЈА МОДЕРНИЗАЦИЈА

Станице заблистале новим сјајем
Током априла и маја месеца изведени су 

радови на реновирању станичних зграда 
у станицама Панчево Главна и Панчево 
Варош. Вредност радова износила је око 
1,7 милиона динара, а средства је наменски 
обезбедило Министарство грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, као 
сопствено учешће у подршци „Инфрастру-
ктури железнице Србије“. У железничкој 
станици Панчево Варош у потпуности 
су обновљене путничка чекаоница, над-
стрешница,  саниран је део крова и тоалет 
за путнике. Урађени су молерско-фарбар-
ски, столарски, браварски, лимарски и 
водоинсталатерски радови, поправљени 
су кров и врата, обављено је хобловање 
патоса и чишћење, као и дезинфекција 
мокрог чвора. Додатно је опремљен и тоа-
лет за путнике, што је од великог значаја 
за све кориснике железничког саобраћаја. 
Према речима Живка Опарнице, шефа 
станице Панчево Варош, у реновирању 

станице помогли су и сами железничари. 
Додатни посао било је уређење зеленила 
у станичној згради као и на перонима око 

станице. Вредност изведених радова у ста-
ници Панчево Варош износила је око 1,4 ми-
лиона динара.

Знатно мањи обим радова, али значајан 
за потребе путника и кориснике услуга, 

изведен је у железничкој станици Панчево 
Главна, где су реновирани путничка чекао-

ница и тоалети. Урађени су молерско-
фарбарски и водоинсталатерски радови, 

санирани кров и врата, обављено је хобло-
вање патоса и чишћење, односно, опрема-
ње тоалета. Према речима Драгана Стано-

јковића, шефа станице Панчево Главна, 
у плану је да се обнови и станична чесма 
која је стара близу седамдесет година. 
Кроз железничке станице Панчево Главна 
и Панчево Варош свакодневно пролази по 

шест возова из Београд Центра ка Вршцу, 
и обрнуто. Број путника је из годину у го-

дину све већи па је због тога реновирање 
ових станица било ургентно. Према ре-
чима Виолете Радивојев, шефице ОЦ за 
саобраћајне послове Панчево, радови на 
уређењу ће бити настављени и током лета. 
Она је напоменула да је у току решавање 
административних проблема везаних за 
уклањање напуштених монтажно-демонта-
жних угоститељских и трговачких објеката 
који се налазе на платоу испред станичне 
зграде и који нису у функцији годинама.

Ј. Вебер

Панчево

Ускоро реконструкција комплетне пруге Панчево – Вршац

Након што је 2017. године модернизован постојећи и електрифициран нови, други 
колосек на петнаест километара дугој прузи Панчевачки мост – Панчево Главна 
станица, планирано је и да се у наредним годинама реконструише и електрифицира 75 
километара дуга пруга од Панчева до Вршца, односно Државне границе са Румунијом. На 
тај начин железнички транспорт у јужном Банату моћи ће да постане још доминантнји 
вид превоза не само у путничком већ и теретном саобраћају

У наредне две године биће демонтиране и уклоњене следеће пруге у Србији:

1. Бечеј – Сента (35,8 km), на којој је деоница Банатско Петрово Село – Ада затворена 
за саобраћај 1978. године;  

2. Сента – Кањижа (17,07 km), затворена за саобраћај 1978. године;  
3. Сечањ – Јаша – Томић (10,36  km), путнички саобраћај обустављен 1999. године, а за 

саобраћај потпуно затворена 2006. године;  
4. Сомбор – Бачки Брег (25,33 km), ван експлоатације од 1978. године;  
5. Сомбор – Риђица (28,11 km), ван експлоатације од 1978. године;
6. Владимировци – Ковин (40,9 km), затворена за саобраћај од 2014. године;  
7. Бечеј – Врбас (36,92 km), затворена за путнички саобраћај 1978. године, потпуна 

обустава саобраћаја 2006. године;
8. Зрењанин фабрика – Вршац (81,2 km), затворена за саобраћај 2005. године;
9. Хоргош – Кањижа (13,51 km), затворена за саобраћај 2002. године; 

10. Каравуково – Бач (13,4 km), затворена за саобраћај 2005. године; 
11. Петроварадин – Беочин (14,35 km), затворена за саобраћај 2007. године;  
12. Жабаљ – Бечеј деоница Чуруг – Бечеј (31 km), затворена за саобраћај 1978. године;  
13. Кикинда – Банатско Аранђелово (32,91 km), путнички саобраћај обустављен 1998. 

године, потпуна обустава саобраћаја 2010. године;
14. Сомбор – Апатин фабрика (21,6 km), путнички саобраћај обустављен 2005. године, 

за саобраћај потпуно затворена 2009. године;
15. Сопот Пожаревачки – Костолац (32 km), саобраћај обустављен 2008. године.

Станица Панчево варош у новом руху

У сарадњи са панчевачким Клубом 
љубитеља железнице у путничкој чека-
оници станице Панчево варош биће 
постављене нове фотографије које ће 
додатно оплеменити простор и пу-
тничке чекаонице. У плану је поста-
вљање педесетак фотографија разли-
читих формата на тему историјата 
железничког саобраћаја у Банату и новије 
фотографије железнице у Словенији. 
Испод перонске надстрешнице ће та-
кође бити постављене фотографије, 
а акценат ће бити на старим фото-
графијама из историјата железнице у 
Панчеву. Особље станице ће покренути 
иницијативу да се и остатак станице 
осветли адекватном расветом како 
би и ноћу она била боље видљива, а 
нарочито за путнике који у њу долазе 
у касним вечерњим сатима. Све ово је у 
плану да се уради у току лета да би на 
јесен, када почиње нова школска година, 
станица била још лепша и потврдила 
епитет једне од најлепших у Србији.
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Извршено мерење контактне мреже на 
шидској прузи

Запослени у Сектору за Електротехничке послове "Инфра-
структуре железнице Србије" током дводневног обиласка 
шидске пруге извршили су мерење контактне мреже. Кра-
јем априла месеца извршено је мерење мерним колима 
"Инфраструктуре железнице Србије" дуж пруге на деоници 
од Голубинаца до Сремске Митровице, а потом и од Сремске 
Митровице до Шида односно до границе са Хрватском. 
Екипа која је вршила мерење констатовала је да је стање 
контактне мреже на овом правцу у добром стању, као и то 
да је потребно да се отклоне неки мањи недостаци који су 
тада били уочени. Ова деоница је електрифицирана 31. маја 
1970. године и била је прва деоница која је електрифицирана 
на територији тадашњег ЖТО-а Нови Сад односно ЖТП-а 
Београд.

С. Јочић

Сектор за ЕТП Инфраструктуре железнице Србије

ЖЕЛЕЗНИЧКО НОВИНАРСТВО

Првих петнаест бројева листа „Пруга“, тј. 
сви бројеви штампани 1966. године диги-
тализовани су у сарадњи са Удружењем 
новинара Србије (УНС) и београдском 
библиотеком „Милутин Бојић“. Овом ди-
гитализацијом започела је реализација  
пројекта Медија центра „Железница Ср-
бије“ ад  – „Дигитализација информативног 
листа „Пруга“ од првог броја“.  Дигитални 

примерци информативног гласила „Пру-
га“, у години у којој је обележено пет и по 
деценија излажења листа, биће доступни 
јавности преко званичне веб презентације 
друштва.

Уз велику помоћ и подршку директора 
Библиотеке „Милутин Бојић“ и његових 
сарадника који су дигитализовали ових 
првих петнаест бројева, историја српских 
железница од седамдесетих година про-
шлог века биће доступна у електронском 
облику, чиме ће знатно бити олакшана 
претрага података.

Информативни лист „Пруга“ од 2006. 
године, осим у штампаној, излази и у ди-
гиталној форми и доступан је на звани-
чној интернет презентацији „Железница 
Србије“ ад. Бројеви који су излазили од 
1966. до 2006. године  доступни су искљу-
чиво у штампаној форми.  Пројекат „Диги-
тализација информативног листа „Пруга“ 
од првог броја" предвиђа да сви бројеви 
од 1966. године и у дигиталној форми буду 
доступни јавности.

Дигитализовањем „Пруге“ њен садржај 
биће лакше доступан ширем кругу кори-
сника, посебно бројеви са почетка њеног 
излажења. У оквиру Пројекта планирана 
је и систематизација богате фото-архиве 

листа. Поменутим активностима железни-
чки сектор добиће једну комплетну мулти-
медијалну базу података.

Дигитализација првих бројева „Пруге“ 
реализована је након састанка одржаног 
у Удружењу новинара Србије  почетком 
октобра, коме су присуствовали генерални 
секретар Удружења Нинo Брајовић, ди-
ректор Библиотеке „Милутин Бојић“ Јо-
вица Кртинић, директорка Медија центра 
„Железнице Србије“ ад Биљана Гордић, 
главни и одговорни уредник сајта „Же-
лезнице Србије“ ад Љиљана Богдановић 
и организатор музејских и промотивних 
активности у Медија центру „Железнице 
Србије“ ад Ивана Јовичић Ћурчић.

Љ. Богдановић

Дигитализовано првих 
петнаест бројева „Пруге“

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

Десета међународна ICROMA 
конференција у Београду

Под покровитељством Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и 
Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, у Београду ће од 25. до 
28. априла 2023. бити одржана престижна 
Међународна конференција  ICROMA 
(International Conference on Railway Opera-
tions Modelling and Analysis) из области 
математичког моделирања и анализе у 
железничком саобраћају – RailBelgrade 
2023. Домаћин и суорганизатор десете, 

јубиларне међународне конференције би-
ће Саобраћајни факултет  Универзитета у 
Београду. 

Конференције ICROMA организују се под 
окриљем Међународне асоцијације IAROR 
како би се разменила знања и искуства и 
повезали универзитетски истраживачи и 
експерти са железница широм света. 

Очекује се да ће RailBelgrade 2023 оку-
пити око 200 учесника из више од 20 зе-
маља, мећу којима је највећи број оних са 
високим академским звањем доктора наука 
из инжењерских области, примењене ма-
тематике и економије. Програмски одбор 
конференције чине еминентни светски 
универзитетски професори, директори 
института и експерти са железнице, а у 
Организационом одбору су: проф. др Роб 
Говерде, Delft University of Technology 
(председник IAROR-a); проф. др Франческо 
Корман, ETH Zürich (потпредседник 
IAROR-a); проф. др Владан Ђокић, ректор 
Универзитета у Београду; проф. др Небојша 
Бојовић, декан Саобраћајног факултета 
Универзитета у Београду; проф. др Иван 
Белошевић, Саобраћајни факултет Уни-
верзитета у Београду (председавајући Ко-

нференцији RailBelgrade 2023) и проф. др 
Сањин Милинковић, Саобраћајни факултет 

Универзитета у Београду (председавајући 
Програмском одбору Конференције 
RailBelgrade 2023). 

Прва конференција одржана је 2005. 
године у Делфту (Холандија), а након тога 
сваке друге године у Хановеру (Немачка), 
Цириху (Швајцарска), Риму (Италија), Ко-
пенхагену (Данска), Токију (Јапан), Лилу 
(Француска), Норћепингу (Шведска) и Пеки-
нгу (НР Кина). На ICROMA конференцијама 

се презентују радови са оригиналним на-
учним и истраживачким доприносима, 
идејним решењима и технолошким ино-
вацијама, као и корисним закључцима 
и смерницама за унапређење и развој 
саобраћаја конвенционалних железница, 
пруга за возове великих брзина или 
шинских урбаних система. Конференција 
подстиче иновативне теоријске приступе, 
високотехнолошке концепте и динамичке 
системе за подршку одлучивању који до-
приносе већој флексибилности, перфор-
мансама и тачности железничког сао-
браћаја.     

Међународна асоцијација IAROR (Inte-
rnational Association of Railway Operations 
Research) основана је 2005. године и броји 
више од 400 чланова. Она комбинује 
експертизу академских и професионалних 
железничких истраживања како би се 
побољшали квалитет услуге пружене пу-
тницима и корисницима, експлоатација 

железница, организација саобраћаја и 
безбедност. Оваквим активностима, кроз 
интеграцију најновијих достигнућа из 
различитих научних области, као што су 
инжењерство, математика, физика, еко-
номија и рачунарство доприноси се даљем 
развоју нових међународних стандарда 
за прорачун капацитета и управљање же-
лезничким саобраћајем.

Б. Гордић

RailBelgrade 2023

НАЈАВЉУЈЕМО
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Модерно лице Србије 
и српских железница

ЉУДИ И ВРЕМЕ

Александар Попара, адвокат из Београда

- Иако не радим на железници, љубав према 
возовима ми је остала још од малена.  У мојој 
породици је било доста чланова који су били 
запослени на железници. Међу њима је био и мој 
деда, који је био један од главних инжењера када 
се градила пруга од Београда до Дубровника преко 
Шаргана и Мокре Горе. Свакодневно сам путем 
медија пратио радове на новој прузи од Београда 
до Новог Сада, а у неколико наврата сам и лично био 
да видим како настаје нова пруга, нарочито у реону 
Фрушке горе. Данас путујем из личног задовољства 
и верујем да ћу на овој релацији путовати често. 
Осећај који имате док путујете железницом тешко је 
описати, нарочито ако путујете оваквим модерним 
возовима. Ускоро ћу на пут повести и целу моју 
породицу која такође воли да путује железницом. 
Све похвале за наше железнице и железничаре!

Вјекослав Сутон, железнички пензионер 
из Запрешића, Хрватска

- Дуги низ година у контакту сам са мојим колегама из Србије. Као 
велики љубитељ железнице пратим дешавања не само у земљама бивше 
Југославије већ и широм Европе. Веома ми је драго што сам имао прилику 
да се провозам новим швајцарским возом новом пругом. Вожња до Новог 
Сада је била веома импресивна, нарочито на деоници поред Дунава и кроз 
Фрушку Гору где је воз саобраћао 200 km/h на час.  Са пажњом ћу наставити 
да пратим радове на новој прузи ка Суботици и верујем да ће радови бити 
готови у року. Када крену возови и на тој релацији то ће бити додатни 
разлог да дођем у Србију и заједно са колегама уживам у вожњи модерним 
гарнитурама.

Тома Бачић, новинар из Загреба

- Захваљујући новинарском  послу који обављам за један енглески 
железнички портал успео сам да се провозам скоро свим европским 
железницама. Отварање нове пруге за велике брзине од Београда до Новог 
Сада за мене је био значајан догађај који никако нисам желео да пропустим. 
Са колегама из осталих редакција, како из Србије, тако и земаља у окружењу 
имао сам данас прилику да се на овим просторима први пут возим брзином 
од 200 km/h на час. Шта рећи, веома лепо и фасцинантно. Очекујем да ће 
радови ка Суботици бити реализовани по плану и да ћемо се за коју годину 
возити овом пругом до Будимпеште за свега три сата. Радује ме најава да ће 
се оваква пруга градити и ка Нишу што ће за овај регион бити од великог 
значаја.

Ристо Маслеша, пензионер из Требиња 

- Радове на новој прузи од Београда до Новог 
Сада пратим од самог почетка путем медија. Пуно 
ми је срце јер сам дочекао да на овим просторима 
будем у возу који јури 200 km/h на час. Није ми био 
проблем да дођем у Београд из далеког Требиња 
само да се провозам „Соколом“. То је био посебан 
доживљај који би речима тешко објаснио. Чисто, 
уредно, љубазно возопратно особље, потребне 
информације на једном месту, све су то чињенице 
због којих сам поносан. Радује ме да је држава 
Србија доживела овако нешто, сматрам и увек ћу 
бити мишљења да је железница окосница све-
обухватног развоја и да ће њеним развојем Србија 
крупним корацима ићи напред.

Након свечаног отварања нове пруге за велике брзине између 
Београда и Новог Сада, од 20. марта поново је успостављен редован 
железнички путнички саобраћај. Утисци возопратног особља и самих 
путника су више него импресивни. Сви се слажу да ово представља 
модерно лице наше државе и да са модернизацијом српске железнице 
свакако треба наставити.

Александар Попара, Вјекослав Сутон, Ристо Маслеша и Тома Бачић

Уређени перон новосадске станице

Растко Уверић, машиновођа „Србија Воз“-а

- Управљајући новим швајцарским возовима 
могу да кажем да сам на неки начин остварио свој 
дечачки сан. Још пре неколико година када сам 
полагао испит за управљање Штадлеровим возом 
„Флирт“ био сам презадовољан. Управљање новим 

возом за  велике брзине модел „Кис“ за мене је пре-
дстављало корак даље у стицању нових знања и 
искустава. Утисци су више него импресивни, а по-
себно ми је задовољство што сада могу да возим 
модерне возове раме уз раме са својим колегама 
из целе Европе. Управљачницу доживљавам на не-
ки начин и као свој дом и максимално се трудим да 
док управљам гарнитуром све буде чисто и уредно. 
Радује ме што су истог мишљења и моје колеге тако 
да ћемо се трудити да нове возове чувамо и бринемо 
да нам што дуже потрају, истакао је Уверић.

Снежана Јовановић из Београда

- Мојим унуцима сам недавно обећала да ћу да их водим у 
дечје позориште и да се заједно са њима провозам новим возом 
који  иде за Нови Сад. Стицајем околности успела сам да те две 
ствари спојим у једно и ето сада сам са унуцима и својом сестром 
Љиљаном у новом возу и путујемо у Нови Сад у позориште младих 
да погледамо дечију представу. Има ли лепшег начина од овога 
да их овако лепо изненадим. Њихово задовољство и осмеси све 
говоре. Карте сам на време купила преко електронске аплика-
ције и заиста је било ефектно. О утисцима не бих желела посебно 
да говорим јер је све веома лепо, једном речју савршено. Воз је 
тачан, особље воза изузетно љубазно, стјуардесе су нам одмах 
донеле кафу и освежавајуће напитке, а све остале информације су 
нам доступне на мониторима. Осећамо се изузетно лепо и имамо 
утисак као да путујемо негде по Европи, истакла је Јовановићева.

Зорана, службеница Државне управе

- Живим у Новом Саду и сваки дан путујем возом на посао у 
Београд где сам запослена у једној институцији у склопу Државне 
управе. Увођењем нових возова на овој релацији умногоме ми је 
олакшан одлазак и повратак са радног места. Сигурно ћу на посао 
и даље путовати железницом, јер на овој релацији она дефинитивно 
нема конкуренцију. Брзина, комфор, удобност, љубазно особље 
и кратко време путовања иду у прилог томе. Цена карте је, 
такође, веома важна у читавој причи будући да овом линијом 
запослени савкодневно одлазе на посао, а веома често је користе 
средњошколци и студенти 

J. Вебер

Небојша Гачић, кондуктер и домаћин воза „Соко“ 

- Велико ми је задовољство да сам као млад железничар почео да 
радим на савременим и модерним возовима. Посао који обављам са ко-
легиницама и колегама је веома захтеван, али леп и занимљив. Од почетка 
саобраћаја нових Штадлерових возова на релацији од Београда до Новог 
Сада превезен је изузетно велики број путника. До сада смо се суочавали 
са разним ситуацијама, као и са неким проблемима који су највише били 
присутни у тренуцима када су путници желели да уђу у воз без исправне 
возне карте. Тешко је уверити поједине путнике да за воз „Соко“ важи 
посебна карта са резервацијом и да се без ње не може ући у воз. Таква 
су правила и то мора да се поштује. Наравно, све те проблеме решавамо 
одмах, на  леп, културан и професионалан начин. Трудимо се да путницима 
будемо на услузи и да им дамо што више информација.

Припадници службе обезбеђења са возопратним особљем IC воза "Соко" 

Породица Јовановић

Станица Београд центар

ЉУДИ И ВРЕМЕ
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Боривоје Бора Грујичић, пензионисани машиновођа из Лајковца

Жива легенда 
лајковачке вуче

Лајковац, некада чувени чвор узане 
пруге у бившој Југославији, изградили су 
почетком прошлог века железничари из 
околних тамнавских села. Били су то људи 
привржени својим занимањима у мери која 
је данашњем човеку тешко разумљива. 
Боривоје Бора Грујичић потиче из поро-
дице са јаком железничком традицијом. 

Деда Момчило, а касније и отац Милутин 
службовали су на узаној прузи поред Колу-
баре до краја радног века. 

- Основну школу сам завршио у Лајко-
вцу, Средњу електротехничку школу у 
Лазаревцу. Те, сада већ давне, 1972. го-
дине расписан је, сећам се, Конкурс за 
машинског техничара – машиновође еле-
ктровуче. Знало се још тада да долази 
време пруга и да ће железница врло брзо 
преузети водећу улогу у саобраћају. Пар-
на вуча полако је одлазила у историју. 
Примљен сам у Вучу Београд, где сам возио 
локомотиву на територији која је била под 
управом престонице. Са двадесет година 

постао сам један од најмлађих машиново-
ђа у ондашњој СФРЈ. До тада су за посао ма-
шиновође бирани мајстори са занатом, па 
сам пре одласка у војску стекао потребне 
занатске вештине како би био примљен у 
радни однос. Вероватно сам и Комисији 
за пријем био симпатичан, будући да сам 
долазио из познатог железничког места, 

са највећим бројем машиновођа у односу 
на број становника – евоцира успомене за 
наш лист пензионисани колега, Бора Гру-
јичић. 

По повратку из ЈНА, 1978. године, Бори-
воје уписује Вишу железничку школу у 
Београду, са претходно одбрањеним ди-
пломским радом на тему „Локо трактор“. 
Посао машиновође обављао је пуних де-
сет година, шест у Београду и четири у 
Лајковцу. Од 1985. до 1990. ангажован  је 
на пословима надзорника локомотива у ОЈ 
Вуча возова Лајковац. Након тога постаје 
шеф вуче, где остаје наредних двадесет и 
пет година. У пензију одлази 2015. године, са 
44 године бенефицираног радног стажа.

- Најбоље године провео сам као ма-
шиновођа. Вишак енергије трошио сам 
на спортском пољу играјући активно 
фудбал. Никада на послу нисам имао кон-
фликата са железничарима из других 
делатности. Поштовао сам колеге, јер су 
и они поштовали мене. Пензионисао сам 
се у 61. години живота, јер нисам желео да 
учествујем у реорганизацији железничког 
система – вели Грујичић.

Пензионерске дане најчешће троши 
возећи бицикл (прелази сваког дана око 10 
км...прим.аут). Успешно игра шах, посећује 
сва културна и спортска дешавања у 
Лајковцу, не пропуштајући прилику и 
да прочита добру књигу кад год му се 
нађе при руци. Огромно задовољство му 
пружају унуци (четворогодишња Јулија и 

десетогодишњи Филип) са којима проводи 
сваки слободан тренутак. Поносан је на 
сина Милана који је наставио породичну 
традицију (запослен је у „Инфраструктури 
железнице Србије“ на месту начелника 
Одељења за путне прелазе и одвојене 
скретнице). Нада се, вели, да ће и унук 
Филип ускоро кренути дединим и очевим 
стопама. Уколико би се то заиста догодило, 
железничка агенда фамилије Грујичић про-
тегла би се на чак пет генерација!

Б. Радојичић                                                    

ЉУДИ И ВРЕМЕ

Блистава фудбалска каријера

Боривоје је још у 17. години постао првотимац ФК Железничар Лајковац. Са братом 
Владимиром, неколико сезона чинио је ударни нападачки тандем „Дизелке“ све док Влада 
није прешао у ФК Колубара. Капитенску траку преузео је од надалеко познатог Милорада 
Стефановића Миће и носио ју је изузетно успешно све до окончања каријере. Нажалост, 
спортску епизоду морао је да прекине услед тешке повреде колена 1986. године. По 
окончању каријере постаје најмлађи председник популарног „Жеље“  од оснивања клуба. 
Неколико пута био је у управи матичног спортског колектива и то баш у сезонама, када 
је „Железничар“ постизао највеће успехе, долазећи у пар наврата и на праг Прве лиге.

Председник

Данас је Бора председник Удружења 
„Лајковачка пруга“ која баштини 120 
година дугу традицију „железничарства“ 
у овој вароши. Удружење је основано пре 
пет година у циљу изградње „Парковске 
железнице“ и Музеја узаног колосека на 
простору хале Ложионице, изграђене 
1920. године. Замисао је да Ложионица 
буде музејски експонат и да заједно са 
Окретницом и Водоторњем постане 
права туристичка атракција. Из тог 
разлога је и упућена иницијатива Заводу 
за заштиту културе Ваљево, да се цео 
железнички комплекс заштити као спо-
меник културе. Како би аутентични дух 
вароши био сачуван за будућа времена 
у овај пројекат укључени су уз општину 
Лајковац и овдашња туристипчка орга-
низација, као и удружење грађана за 
оснивање Музеја узаног колосека.

Бора са унуком Филипом на лајковачкој прузи

Сусрет са признатим ужичким новинаром 
и публицистом Драганом Филиповићем 
Фипом (1959), творцем једног нестварно 
доброг атласа какав никада раније нисмо 
имали, уприличили смо, не случајно, баш 
у његовом родном граду. На сунцем оба-

сјаном Тргу слободе, Филиповић нам уз 
јутарњу кафу одмах и без увијања ста-
вља до знања да није написао алманах 
о пецању нити о железници. Драган се у 
својој изванредно одштампаној књизи 
читаоцу донекле обраћа и као привидно 
неамбициозни водич у миомирисне де-
лте Глуваћког и Царинског потока, све до 
скровитих вишеградских предела где ра-
сте вилина влас. То своје „одмицање од 
Ужица“ он изванредно документује кроз 
прозне параболе,  док поједине историјске 
чињенице маестрално колорише благом 
иронијом без задњих мисли. Филипови-
ћево приповедање о овој готово забора-
вљеној маршрути није дидактичко и 
сувопарно, већ управо супротно. Оно је 
језгровито и узбудљиво са аутентичном 
пуноћом зрелог промишљања и искреном 
бригом за природне ресурсе. 

У његовој складно упакованој галерији 
владара, ратника, хајдука, револуционара, 
градитеља, трговаца, лузера и визионара, 
стара пруга уског колосека између Ужица 
и Вишеграда, понајпре је симбол проспе-
ритета и заједништва. Скоро да не постоји 
ниједан важан топоним, мост, станица, 
тунел, манастир, врело или споменик на 
овој старој железничкој траси који писац 
није реконструисао кроз опис, анегдоту 
или белешку. Овог мултиталентованог ду-
гајлију са Ђетиње који се својим научно-
фантастичним причама и сценаријима 
за стрипове прославио још средином 
1980-их година у бившој Југославији, кра-

си и један нарочити квалитет. Његова 
бунтовничка упорност да „о својој рани 
и надници“ напише субјективну историју 
ужичког краја, увелико превазилази исто-
чњачке технике нестајања, укључујући „ха-
ракири“.

- Ово је путопис пешака у којем су 
представљене само неке од безброј слика 
и прича, укључујући и понеку што се 
приповеда шапатом. Збирка је од пецања 
позајмила тихо дивљење лепоти ужичког 
краја, а од градње пруге поштовање 
напору да се премосте простор и време 
и некако ухвати прикључак са светом или 
сном. Кад` мало боље размислим, тешко 
је дати упутства за кретање између оног 
што смо упропастили и оног што ћемо 
можда имати када се стекну услови - каже 
за наш лист аутор ове необичне едиције. 
На основу насловне одреднице, мање 
знатижељни читалац могао би помислити 

да је реч о необавезном пецарошком за-
новетању или риболовачком бедекеру са 
пописом скривених вирова у којима кле-
нови умиру од досаде. Ништа од тога. 

- Неколико година сам писао, лутао и 
фотографисао трасу пруге уског колосека 
од Ужица до Вишеграда како бих направио 
ову књигу. Објављена је на пролеће 2017. 
године у тиражу од 2.150 комада на ћири-
личном и латиничном писму, односно, на 
енглеском језику. Фактички, то су три књи-
ге са по 700 примерака. Неколико прија-
теља ми је донирало фотографије боље 

од мојих, а велики мајстор Игор Кордеј је 
илустровао збирку и направио насловну 
страну. Ово је заправо легенда о људима 
који одреде циљ, у напредовању прођу све 
што се проћи мора и када, напокон, стигну 
до краја, схвате да су безразложно зебли и 
бринули гледајући у највише врхове - каже 
за „Пругу“ Драган Фипа Филиповић.

За генерације које су крстариле старом 
пругом, Филиповићева књига послужиће 
као носталгични водич личних и урбаних 
митологема. За људе који су истом 
пругом, у вагону треће класе, дошли у 
град из супротног правца, ова збирка 
легенди ће оживети запуштене пејзаже 
детињства. Млађарију која време рачуна 
тек од појаве Џонија Депа на Мећавнику, 
Драганов путопис фантастике изненадиће 
богатством паралелних светова.

А. Ранковић                                                    

При „Златна Ника“. Како сазнајемо, РТС је у јесен 2019. године отпочео и снимање 
документарног серијала (пет епизода од по шездесет минута) са намером да коначно 
екранизује Филиповићеву необичну књигу. Репортажу о напорима ужичких занесењака да 
простор и време премосте на старој пружној траси изнад Ђетиње и Рзава, гледаћемо 
вероватно већ током ове године.

ЉУДИ И ВРЕМЕ

Драган Филиповић Фипа, аутор књиге коју је немогуће класификовати

Пецајући старом пругом 
од Ужица до Вишеграда

Јека пруге уског колосека

Телевизијски запис о прегалаштву, судбинама, 
знаним и мање знаним људима које је некада 
повезивао чувени воз „Ћира“ на путу од Ужица до 
Вишеграда, реализован је пре неколико година по 
тексту Драгана Филиповића Фипе. Аутор књиге 
„Пецајући старом пругом од Ужица до Вишеграда“ 
упоредо са ауторком емисије у овом РТС-овом 
остварењу, приповедао је о животу старог Ужи-
ца, кањона Ђетиње и узаног колосека бојећи га 
догађајима и анегдотама. На међународном фе-
стивалу „Интерфер 2017“, у конкуренцији неколико 
стотина радова у пет категорија, емисија „Јека 
пруге уског колосека“ освојила је главну награду, Гран
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ВОЗОМ ПО СРБИЈИ

До једног од ретких европских градова 
са две чаршије које, једну наспрам друге, 
дели река Колубара, стиже се возом из пре-
стонице за тачно сат и тридесет минута. 
Реконструисаном деоницом барске пруге, 
Штадлерове електрогарнитуре, од 2017. 
године, до Ваљева саобраћају осам пута 
дневно и исто толико пута у другом пра-
вцу. Због свог аутентичног изгледа, Ва-
љево је често инспирисало наше познате 
синеасте да баш у овом симболичном ко-
нтрасту истока и запада, реализују своја 
значајна филмска остварења. У граду који 
лежи на обалама четири реке (Колубаре, 
Градца, Обнице и Јабланице), већ два века 
буја живот у две вароши, од којих једна 
чува дух оријента, а друга сензибилитет 
Европе из 19. века. Уз десну обалу Колу-
баре протеже се Тешњар, стара чаршија 
оријенталног стила. Мале занатске радио-
нице, ниске кућице и калдрма чине да Те-

шњар чак и данас изгледа као да је заспао 
у доба турских паша и српских устаника. 
Насупрот оријенталном Тешњару, Кнез 

Милош Обреновић је почетком 19. века 
наредио да се на левој обали Колубаре 
трасира главна улица, а затим и направи 

четврт која ће бити урађена на ондашњи, 
европски начин. Подизањем трговачких и 
угоститељских објеката, занатских радњи 
и хотела, ова четврт с временом је постала 
језгро градског живота, али и позорница за 
многа културна дешавања.

Град устаника и ратника

Вреву старе чаршије, звуке занатских 
радионица у којој тиња ковачка ватра, 
виолину првог градског апотекара у 
Ваљеву, могуће је и данас доживети у је-
дном од најбољих музеја Србије. „Вре-
менске капије“ Народног музеја у Ва-
љеву, посетиоцима тродимензионално 
дочаравају све периоде у развоју града. 
Од неолитских грнчарских радионица, 
преко турске касабе, упарађених грађана 

Између истока и запада
Ваљево – град на четири реке
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Град – Болница

Током Првог светског рата, Ваљево 
је једно време било седиште штаба 
српске војске, а у његовој непосредној 
околини, под командом Ваљевца рођеног 
у мионичком селу Струганик, војводе 
Живојина Мишића, српска војска је у 
чувеној Колубарској бици поразила ау-
строугарске трупе. Ипак, претрпела 
је и велике губитке, а имала је и много 
рањеника. Због тога је читав град био 
претворен у огромну ратну болницу у 
којој су месецима лежали рањеници, као 
и оболели од велике епидемије тифуса.

Ненадовића кула из 1813.

Споменик борцима револуције на брду Видрак

Муселимов конак

који дочекују први воз, до ратног кабинета 
војводе Живојина Мишића са Солунског 
фронта. Део музејског богатства Ваљева 
смештен је у Муселимовом конаку из 18. 
века, најстаријој сачуваној згради у Ваљеву. 
Поменути објекат, фактички је, једини 
материјални остатак у Србији везан за „Сечу 
кнезова“ 1804. године. Данас се у простору 
старе „турске апсане“ у подруму Конака 
налази музејска поставка „Сеча кнезова“. 
Ово је и један од разлога што се Ваљеву 
често придаје епитет „града устаника и 
ратника“ о чему, уосталом, сведоче и бројни 
споменици културе посвећени великим и 
храбрим људима ваљевског краја.

Село пуно историје

Јединствен споменички комплекс и 
знаменито место на које су Ваљевци изу-
зетно поносни је Бранковина, удaљена 
11 километара од града. До овог питомог 

села стиже се кроз живописне крајеве из 
различитих праваца. Постојбина је чуве-
не породице Ненадовић чији су чланови 
били вође Првог српског устанка, дух-
овне вође и путописци, министри прве 
српске владе. Иако се убраја међу нај-
старија села ваљевског краја, у српску 

историју улази тек за време војевања 
кнеза Алексе Ненадовића у аустро–тур-
ском рату. Он је најпознатија жртва „сече 
кнезова“ чији је започети посао, са вели-
ким успехом убрзо наставио његов брат 
Војвода Јаков Ненадовић, командант це-

ле западне Србије, а потом и први српски 
министар унутрашњих послова. Бранко-
вина је позната и по Цркви Светих Арха-

нђела из 1830. године, задужбини Проте 
Матеје Ненадовића, дипломате и првог 
председника Правитељствујушчег совјета. 
Славу овог села светом је ширила и највећа 
српска песникиња Десанка Максимовић, 
која је у Бранковини провела детињство, 
у њој завршила основну школу, овде на-
писала своје прве стихове и увек се радо 
враћала своме селу. Сахрањена је по својој 
жељи, 1993. године, једва стотину метара 
од школе коју је завршила почетком два-
десетог века.

Савршено природно окружење

Ваљево у којем данас живи око 60 хи-
љада становника познато је и по кули 
Ненадовића из 1813. године, храму Вазне-
сења Христовог из 1992. године, дру-
гог по величини православног храма у 
Србији и бројним споменицима од којих је 
Споменик борцима револуције (са ликом 
Стјепана Филиповића) на брду Видрак, 
један од највећих вајарских приказа це-
ле људске фигуре у свету. У савршеном 
природном окружењу града налази се 
неколико манастира. Најпознатији и нај-
лепши је манастир Пустиња у кањону реке 

Јабланица. Манастир потиче из 1662. годи-
не када је и живописан, а највреднија у 
њему је фреска Јована Крститеља. Расуто 
испод венца ваљевских планина у чијој 
близини се налази зимски туристички це-
нтар Дивчибаре, Ваљево је увек било отво-

рено да гостима представи себе не само 
као град ратника и устаника, већ и као град 
са нестварно лепом природом и великим 
културним и уметничким богатством.

Кад сте већ овде, не пропустите...

На само 7 километара од града, код села 
Петница налази се Петничка пећина која 
се састоји од 600 метара дугих канала и 
бројних одаја. У њој и око ње су пронађена 
најстарија сведочанства о животу људи 
у Западној Србији, па је 1982. године овде 
направљена Истраживачка станица. Осим 
манастира Пустиња предлажемо вам да 
обиђете и друге манастире ваљевског 
краја: Манастир Лелић, Манастир Ћелије 
и Манастир Јовању. Села у околини Ваље-
ва расута по обронцима Јабланика, Ме-
дведника, Повлена, Маљена и Сувобора 
чак и данас живе у складу са традицијом 
и обичајима српског сељака из 19. века. У 
априлу не пропустите „Златни опанак“ – 
међународни фестивал фолклора, Дане 
малина у Бранковини крајем јуна месеца, 
Џез фестивал у октобру, а на Михољдан, 
незаобилазну „Чваркијаду“ јер ћете само 
овде - на кеју Колубаре моћи да пробате 
најбоље дуван чварке у свету, гастрономски 
бренд ваљевског краја.

 А. Ранковић

ВОЗОМ ПО СРБИЈИ

Градац, благо ваљевског краја

Река Градац и њена клисура називају се 
ваљевским чудом. Званично проглашена 
за једну од најчистијих река југоисточне 
Европе, Градац је водом најбогатија 
притока Колубаре. Усекла је клисурасто 
– кањонску долину дужине 22,7 киломе-
тара. Овај својеврсни природни драгуљ 
који је, такорећи, наслоњен на Ваљево, 
изузетно је богат живим светом и по-
дземним облицима крашке ерозије. На 
обали реке Градац, само 6 километара 
од Ваљева налази се манастир Ћелије, 
а испод њега етно-домаћинство са ре-
стораном. Најзанимљивија и најпосеће-
нија купалишта су Ливадице, Плоче, 
Крива врба и Шарено платно. Кроз 
клисуру Градца пролази и железничка 
жила куцавица југозападне Србије, пруга 
Београд – Бар.

Гостољубиви и знаменити људи

И пре него што стигнете у Ваљево, доста ћете чути о срдачности и гостопримљи-
во-сти овдашњих људи. Будући да је ово један од најтрадиционалнијих градова у земљи, 
ресторани у њему, такође су, освежавајући и разнолики. Зато и не треба да вас чуди 
обиље аутентичних српских кафана које се, готово у низу, ређају централним градским 
улицама. За Ваљево су везани устаници, војводе, касније и велики државници фамилије 
Ненадовић, владика Николај Велимировић, војвода Живојин Мишић, Јустин Поповић, 
Илија Бирчанин, Хаџи Рувим, Десанка Максимовић, Милован Глишић, академик Матија 
Бећковић, сликар Љуба Поповић, Радован Мића Трнавац, филозоф Бранислав Брана Пе-
тронијевић и други. У Ваљеву су рођени и у њему школе завршили многи актуелни и бивши 
спортисти, глумци, музичари. Поменимо само неке од њих: Милош Теодосић, Матија 
Настасић, Војислав Воја Брајовић, Ненад Јездић, Мики Јевремовић, Жељко Јоксимовић, 
браћа Милан и Владан Ђурђевић, оснивачи музичког бенда „Неверне Бебе“.

Железничка станица Ваљево

Зграда Вишег суда
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ПРЕДСТАВЉАМО

За овај успешан фолклорни тандем, познат не само у Алибунару 
већ и широм јужног Баната, вероватно је „најкривљи“ наш колега 
Живко Опарница, вредан железнички радник и велики уметник 
фолклорне игре. 

Његови синови Вељко (1991) и Борко (1994) су захваљујући 
фолклору пропутовали скоро читаву Европу. Старији син Вељко 
дипломирао је на Музичкој академији. Према очевим речима, 
прилично умеће за ритам и игру демонстрирао је већ са непуне 
три године. Прве кораке направио је као четворогодишњак у 
дечијем фолклорном ансамблу Културно-уметничког друштва 
„Младост“ у Алибунару. Како је растао тако је и прелазио из 
млађих категорија у старије, да би са 16 година увелико био члан 
првог ансамбла. Поред играчке вештине, темељно је усавршавао 
свирање на хармоници и клавиру. У време када је уписао Средњу 
музичку школу у Панчеву, постао је члан угледног панчевачког 
Културно-уметничког друштва „Абрашевић“. Своју активност 
у играчком ансамблу проширио је, током студија и на певачку 
групу „Абрашевић“ где је неколико година био руководилац и 
диригент. Без обзира на бројне обавезе које је у међувремену 
преузео, Вељко увек пронађе времена да помогне талентованој 
деци која похађају основну и средњу музичку школу. Стиже и 
да држи часове клавира и да припрема матуранте за упис на 
музичку академију. 

- Радост коју осећам када играм, певам и свирам тешко је речима 
описати. Пробе, наступи, путовања, као и дружење са колегама, 
заиста ми чине велико задовољство. То могу осетити само они 
који се баве овом врстом уметности.  Драго ми је да и поред многих 

пошасти које 
имамо данас 
у нашем дру-
штву, још   по-
стоји велико 
интересовање 
омладине за 
фолклор. Изворне народне игре и песме, свакако су део наше 
богате културне традиције које треба да негујемо. Ја томе дајем 
максимални допринос и трудићу се и у убудуће да своје велико 
искуство даље преносим свима онима који то буду желели. Драго 
ми је што поред фолклора могу промовисати и спорт, нарочито 
кошарку којом сам се, иначе, годинама активно бавио паралелно 
са фолклором, каже за наш лист Вељко.

Његов млађи брат Борко дипломирао је на Високој медици-
нској школи „Милутин Миланковић“ у Београду. Активно је играо 
кошарку за вршачки „Хемофарм“ годину дана, а данас ради у 
приватној медицинској клиници. Попут свог старијег брата и он 
је још као двоипогодишњак почео да долази на пробе које је у то 
време водио њихов отац Живко. Већ са четири године научио је 
прве фолклорне кораке и врло брзо се, кажу, истакао озбиљним 
играчким талентом. Уследили су потом наступи и у старијим 
групама, па је у средњошколском узрасту стекао статус редо-
вног члана КУД „Абрашевић“.

- Љубав према фолклору дефинитивно је потекла из породице. 
Захваљујући брату Вељку, а посебно тати Живку, који су ме са 
љубављу бодрили док сам био мали, постао сам прилично добар 
фолклорни играч. Многа лепа путовања и наступи широм Србије 
и Европе остали су ми у неизбрисивом сећању. Тај јединствени 
осећај, нарочито онај када завршавамо концерт и потом изађемо 
на бис, немогуће је речима описати. Тај аплауз публике, свакако 
је нешто најлепше што играч може доживети након свих тих 
захтевних проба пред наступ. Поносан сам што сам одрастао уз 
фолклор са другарима и другарицама из Алибунара и Панчева, 
који су припадници различитих националности. То је једно ве-
лико богатство које сам стекао и које ћу, наравно, увек неговати, 
каже за „Пругу“ Борко Опарница.

Мушки фолклорни трио породице Опарница пропутовао је 
читаву Србију уздуж и попреко, а безмало и највећи део Старог 
континента. Са оцем као што је Живко, чини се да је такав 
расплет био сасвим логичан. Актуелни шеф станице Панчево 
варош, фолкором се, каже, бави од своје једанаесте године. 
Својевремено је руководио дечијим ансамблом у Банатском 
Новом Селу, а касније и фолклорним друштвима у Алибунару и 
Пландишту. Сваке године учествује на семинарима за кореогра-
фе народних игара, а овим послом планира да се бави и када 
буде отишао у пензију. Рад са омладином, преношење искуства 
и припрема за наступе неке су од ствари које га у потпуности 
испуњавају и којих се сигурно никада неће одрећи.

                                                                 Ј. Вебер

Заволели фолклор и 
пропутовали свет

НАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТНАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТ
Браћа Борко и Вељко Опарница из Алибунара

Борко и Вељко са оцем Живком

ПРЕДСТАВЉАМО

Није чест случај да железничар у већем 
граду има озбиљну популарност и ван 
своје бранше. Једног од најискуснијих ма-
шиновођа у компанији „Србија Воз“, Зо-
рана Нешковића (1966), житељи Ужица већ 
годинама доживљавају као својеврсну "га-
ранцију безбедног саобраћаја" на барском 
колосеку. Човек који ће овог пролећа са 
пуних 46 година бенефицираног радног 
стажа отићи у заслужену пензију, током 
читаве радне каријере уживао је неподе-
љену наклоност колега јужно од престо-
нице. Иако му је отац био скретничар на 
узаној прузи, Зораново професионално 
опредељење у младалачком добу кретало 
се у сасвим другом правцу. Са завршеним 
браварским занатом, као треће (најмлађе) 
дете у породици, намеравао је да остане са 
оцем и мајком у родном  Вардишту и ту фо-
рмира породицу. Ипак, трагична смрт ста-
ријег брата Пантелије, машиновође који 
је у 24. години настрадао у саобраћајној 
несрећи код Крчагова, суштински је ути-
цала на животни пут нашег саговорника. 
Уместо да те јесени (1983) са родитељима 
оде на њиву и посеје пшеницу, Зоран се 
запутио на даље школовање у београдски 
ЖОЦ. У српским железницама је од 1. окто-
бра 1985. године и до данашњег дана, ра-
дно место машиновође у ужичкој вучи 
није мењао. Све до прошле јесени био је 
ангажован и на парној вучи у Мокрој Гори 
као један од тек неколико преосталих 
машиновођа „старе гарде“ лиценцираних 

за управљање шарганском музејском ко-
мпозицијом на парни погон. Када неко 
пуних 37 година управља брзим и регио 
возовима на најзахтевнијој прузи у овом 
делу Европе, тешко је замислити да такав 
уопште може имати непроживљено иску-
ство?! Овај прекаљени кормилар чели-
чних грдосија са којима је више од пола 
живота крстарио пружним коридором 
кроз клисуру реке Градац и обронцима 
Златибора према Црној Гори, једну вожњу 
памтиће, вели, док је жив. О свом подвигу 
у кањону реке Лима који је извео у ноћи 
15/16. априла 2002. године, а за који је ка-
сније и новчано награђен у висини једне 
просечне зараде, Нешковић је више пута 
говорио за локалне медије, мада су га често 
на улици заустављали и суграђани тражећи 
од њега додатне информације о кошмару 
код Врбнице. 

- Кренуо сам те вечери возом (број 812) 
из Бијелог Поља, са око четири стотине 
путника, према Пријепољу. Претходног 
дана преузео сам у Ужицу пословни воз 
(број 511) који саобраћа из Београда за Бар. 
Сећам се добро и те вожње која је била 
потпуно уобичајна, иако сам на 280. ки-
лометру од престонице (између станица 
Бродарево и Врбница), приметио мало 
свеже осутог камења уз колосек. Тај детаљ 
сам из неког разлога добро запамтио и 
он ми је, двадесет и четири сата касније, 
вероватно сачувао главу. Мада су пре мог 
поласка, 40 минута иза поноћи,  из Бије-

лог Поља већ отишли путнички и брзи 
воз за Ужице, односно, Суботицу, никакво 
обавештење или упозорење за лагану 
вожњу нисам добио. Имао сам, истина, неко 
чудно предосећање будући да сам истом 
трасом прошао дан раније када сам, рекох 
већ, детектовао оно ситно стење са друге 
стране Златибора. Прилазећи деоници 
између станица Врбница и Бродарево, као 
да ми је неки глас у тунелу шапнуо „полако“! 
Успорио сам воз са прописаних 85 km/h, 
на једва 40 km/h. Одједном, на свега 150 
метара раздаљине угледао сам огромну 
стену на шинама и моментално „завео“ 
брзо кочење. Локомотива је стала буквално 
на десет метара испред одрона. Лево, 
провалија дубока 40 метара. Десно, стена 
виша од 100 метара, сећа се јасно Зоран 
Нешковић и о свом проживљеном искуству 
говори експресивно као да се то кишно, 
магловито вече јуче догодило.

Данас, каже, све ово делује безазелно, 
али тада у мрклој ноћи на отвореној прузи 
„окаченој“ о литице велике клисуре Лима 
није било нимало једноставно.

- Када сам зауставио локомотиву и отво-
рио врата, чуо сам да се камење и даље 
отискује. Композицију сам одмах вратио 
назад у тунел где је било безбедно и за воз 
и за путнике. Пошао сам пешице ка уда-
љеном пружном телефону да обавестим 
надлежног отправника о свему што се 
догодило, али сам ипак одустао и помоћ 
затражио користећи позајмљени мобилни 
телефон. Убрзо је кренуло рашчишћавање 
затрпаног колосека – каже за наш лист по-
ноћни јунак са барске пруге.

Исти онај човек који је само две године 
пре наведеног подвига избегао незгоду код 
Бијелог Поља. Тада се на контактну мрежу 
срушило стабло бора, што је касније био 
повод да машиновођи Зорану Нешковићу 
признање уручи и Жељезница Црне Горе.

 А. Ранковић

Поноћни јунак у кањону 
Лима

Зоран Нешковић, машиновођа ужичке вуче

ПРИЧЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦЕПРИЧЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦЕ

У униформи из Првог светског рата
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ЗДРАВСТВО

Завод за здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“ недавно је употпунио 
свој фонд новим апаратима за дијагно-
стику. На одељењу офтамологије форми-
ран је кабинет са најсавременијом дија-
гностичком опремом која олакшава посао 
лекарима, а пацијентима даје детаљну 
дијагнозу. 

Апарат ОЦТ је купљен искључиво за 
потребе радника железнице, конкретно, 
машиновођа. Сада када имамо савремена 
возна средства и пруге за велике брзине, 
посебну пажњу морамо да обратимо на 
вид машиновођа који седе у кабинама и 
управљају возовима, истиче прим. Др 
Владо Батножић, директор Завода.  

Према речима др Татјане Ђиновић, уре-
ђај је заправо скенер ока, који се користи за 
испитивање жуте мрље и веома је битан за 
утврђивање болести ока. 

Добром дијагностиком на време, могу 
се спречити болести ока. ОЦТ апарат је 
најсавременији који се појавио на тржишту 
и само неколико државних установа га 
поседује у овом тренутку, објашњава др 
Ђиновић.

Поред овог офтамолошког скенера, оде-
љење је опремљено и новим апаратом за 
мерење диоптрије, као и уређајем за без-
контактно мерење очног притиска. 

Одељење за физикалну терапију може 
да се похвали новим мултифункционалним 

апаратом. Овај уређај у свом саставу има 
четири врсте струје, ултразвук, вакум, ла-
сер. Како кажу физијатри ово је право мало 
чудо које им умногоме олакшава посао, 
а пацијентима даје бржи опоравак као и 
велику зону комфора. 

Како је најавио први човек ове медици-
нске установе, Завод ће се и убудуће опре-
мати најсавременијим дијагностичким 
апаратима са циљем да корисницима даје 
прецизну и јасну анамнезу.

                                                            A.  Стојковић                                                       

Прецизна и јасна дијагностика
Најсавременији дијагностички апарати у Заводу за здравствену заштиту радника "Железнице Србије"

Железничко удружење добровољних 
давалаца крви Београд организовало је, 
након годину дана,  акцију прикупљања 
крви. Овој хуманој акцији, уприличеној 
у управној згради српских железница у 
Београду, одазвало се 30 железничара. 

- Ранијих година овакве акције смо 
организовали три пута годишње и било 
је увек пуно добровољних давалаца кр-
ви. Нажалост, због Корона вируса као и 
страха да се евентуално не заразе, све се 
мање наших колега опредељује за овај 
вид помоћи угроженим лицима – каже 
за “Пругу” Вера Арсенијевић, секретар 
Железничког  удружења добровољних 
давалаца крви Београд.

Према њеним речима, све је мање младих 
људи који се одлучују да дају крв, тако да 
су добровољни даваоци у новије време 

најчешће железничари који годинама уче-
ствују у овом хуманом гесту. 

- Надам се да ће следећи пут бити више 
колега који ће дати крв и некоме спасити 
живот,  истиче Вера Арсенијевић.

                                                            A.  Стојковић                                                       

Увек ту када је потребно
Железничко удружење добровољних давалаца крви Београд

Удружење и за хитне 
интервенције

Важна информација за све раднике 
у железничком сектору јесте та да 
се у ургентним ситуацијама увек могу 
обратити матичном удружењу добро-
вољних давалаца крви. Без обзира на то 
да ли је реч о хитној операцији или некој 
другој здравственој интервенцији, 
телефон удружења на располагању је 24 
сата дневно, седам дана у недељи.

Крв живот значи

Нови ОЦТ апарат

Преглед најсавременијим скенером ока

Мултифункционални апарат за физикалну терапију

ЗДРАВСТВО

Продужени ковид
Мада не толико учестала као болест 

крвних судова срца (коронарна болест), 
упала срчаног мишића или миокардитис 
јесте веома значајна болест која се може 
јавити код људи свих узрасних категорија. 
Најчешћа је у популацији млађих и пре-
тходно здравих људи. Јавља се два пута 
чешће код мушкараца и представља тре-
ћи, водећи узрок изненадне смрти код 
деце и младих. Према речима др Алекса-
ндре Николић, интернисте у Заводу за 
здравствену заштиту радника “Желе-
знице Србије”,  клиничка слика вирусне 
упале срчаног мишића може знатно да 
варира. Већина болесника брзо оздрави 
и потпуно се опорави. Постоји већи број 

вируса који могу да доведу до упале 
срчаног мишића. Ови вируси се (због своје 
склоности да нападну срчани мишић) на-
зивају још и кардиотропни вируси.  

- Корона вирус је специфичан по много 
чему. Прошло је више од две године како се 
боримо са њим и до сада су лекари стекли 
знатно искуство о томе какву клиничку 
слику изазива корона вирус, односно, који 
је то профил пацијената код којих се оче-
кују компликације - каже др Николић, која 
је месецима била ангажована у црвеној 
зони.

Ковид треба посматрати као системску 
болест, сматра наша саговорница. Иако је 
најчешћа клиничка слика болести исказана 
кроз респираторне тегобе, знатан број 
болесника има разноврснију презентацију 
болести. Сматра се да је око 20-30% бо-
лесника инфицираних корона вирусом 
под ризиком да развије упалу срчаног 
мишића. 

- Да ли ће доћи до миокардитиса зависи 
од имунолошког статуса, вирулентности 
вируса и општег здравственог стања па-
цијента. С друге стране, могуће је да бо-
лесник који претходно није боловао од 
болести срца и крвних судова развије 
упалу срчаног мишића. Међутим, требало 
би имати на уму да су бројни фактори 

ризика који су од утицаја за настанак и 
развој компликација код корона вирусне 
инфекције, уједно и фактори ризика за 
настанак кардиоваскуларних болести 
(гојазност, дијабетес, хипертензија итд). 
Корона вирус има специфичне рецепторе 
преко којих може да нападне ћелије ср-
чаног мишића што, последично, доводи 
до његовог оштећења, стварања ожиљка 
и смањења срчане снаге. Ове промене су 
у мањој или већој мери неповратног ка-
рактера, истиче др Николић.

Како каже наша саговорница, упала ср-
чаног мишића је посебно интересантна из 
домена тзв. пост-ковид синдрома. Приме-
ћено је да болесници који су прележали 
ковид дуго времена не могу да се опораве 
и поврате ниво физичке кондиције који 
су имали пре инфекције. Један од разлога 
може бити и чињеница да је срчани 
мишић оштећен деловањем корона ви-
руса. Препоручује се да болесници који 
имају симптоме пост-ковид синдрома, 
обавезно ураде кардиолошки преглед 
са ултразвучним прегледом како би се 
утврдило стање срца.

- Озбиљност болести је посебно нагла-
шена у случају када се развије код кардиова-
скуларних болесника. Дугогодишњи ка-

рдиоваскуларни болесници (оперисани 
болесници, болесници са стентовима, са 
срчаном слабости итд.) имају, у одређе-
ној мери, ослабљене функционалне ка-
пацитете. Болест почиње вирусном инфе-
кцијом респираторног тракта, и/или са 
појавом симптома попут малаксалости, 
болова у мишићима и зглобовима, појавом 
гастроинтестиналних тегоба попут му-

чнине, пролива и повраћања. После де-
сетак дана надовежу се симптоми који 
одговарају кардиоваскуларним тегобама, 
попут болова у грудима, гушења, отицања 
ногу или аритмија. Упала срчаног мишића 
може да прође готово неприметно или 
са врло мало тегоба, с друге стране па-
цијенти се жале на прескакање у срчаном 
ритму или чак изражен оштар пробадајући 
бол у грудима, објашњава за наше читаоце 
др Николић.

Код највећег броја болесника који су 
имали миокардитис ток болести је такав 
да ће доћи до потпуног опоравка, без ика-
квих трајних оштећења срца. Опоравак 

може да траје од неколико недеља до 
неколико месеци, али се срчана функција 
у потпуности поврати. Врло је важно на-
поменути да особе које су се опоравиле 
од миокардитиса, у наредних шест месеци 
треба да избегавају веће физичке напоре, а 
уколико су спортисти, у том периоду не би 
смели да се такмиче.

А. Стојковић 

Опрез после прележаног вируса

Шатор за пријем ковид пацијената у Заводу
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КУЛТУРА ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ

У присуству бројних Панчеваца и гостију 
из Црне Горе и Републике Српске, свечано 
је, у галерији Народног музеја у Панчеву, 
отворена изложба: “Жељезница у Боки  
Которској, Требињу и околини”. Отварању 
изложбе присуствовале су делегације гра-
дова Панчева, Херцег Новог и Требиња, 
представници железничких компанија из 
Србије, Црне Горе и Републике Српске, као 
и туристичке организације Херцег Нови, 
чија је овогодишња летња понуда предста-
вљена у склопу отварања изложбе. На по-
четку церемоније присутнима се обратио 
градоначелник Панчева Александар 
Стевановић. 

- Велико ми је задовољство и част да 
могу да отворим ову занимљиву изложбу 
која нас подсећа како је некада изгледала 
железница у Боки Которској, Требињу и 
околини, као и какав је био њен свеопшти 
значај. Ових деведесет фотографија наста-
лих током 20. века нас враћају кроз време 
и подсећају не само на значај железнице 
већ и историју места и предела кроз која је 
пролазила и управо због тога ова изложба 
има посебну вредност. Ово је прилика и да 
се млађе генерације упознају са периодом 
када је железница била веома важно пре-
возно средство, практички неко време и 
једини вид превоза у тим крајевима истакао 
је Стевановић.

Присутнима су се потом обратили Мирко 
Мустур, потпредседник Општине Херцег 
Нови, и Далибор Вуковић ПР Туристичке 
организације Херцег Нови. Они су у 
свом излагању навели колики је био значај 
железнице не само за привреду и људе већ 
и за развој туризма. Иако данас железнице 
више нема, она је и даље на неки начин 
присутна јер део пруге која је ишла уз море 

данас је претворен у предивно шеталиште 
дугачко више од 6 километара. У име Града 
Требиња присутнима се обратио Дражен 
Бошковић, заменик градоначелника. Он 
је у свом обраћању истакао велики значај 
који је железница имала за целу југоисточну 
Херцеговину, посебно за град Требиње. 
Том приликом је предочио планове којима 
је предвиђено да се неки делови старе 
трасе пруге обнове и да се поред пешачких 
и бициклистичких стаза направи и 
туристичка пруга попут Шарганске осмице. 
Гостима су се још обратили и Драгана 
Лукшић, директорка Директората за 
жељезнички саобраћај Црне Горе и Же-
љко Радић, генерални директор Жеље-
знице Републике Српске. Аутор изложбе, 
Јосип Вебер, истакао је да је ова изложба 
до сада гостовала у неколико градова Црне 
Горе и Требињу, и да је у плану да гостује и 
у Херцег Новом, Добоју, Бањалуци, Загребу 
и Љубљани.

Изложбу чини деведесет фотографија на-
сталих у периоду од 1901. до 1968, односно 
1976. године на територији Боке Которске, 
Требиња, Дубровника, Конавала, Поповог 
поља и југоисточне Херцеговине. Фотогра-

фије су прикупљане дужи низ година из 
породичних албума старих железничких 
радника који су били запослени у тадашњем 
ЖТО-у Сарајево, архива Херцег Новог, Ду-
бровника, Требиња, Мостара и Сарајева, 
железничких музеја у Београду, Загребу, 
Љубљани, Будимпешти, Бечу као и из при-
ватних колекција љубитеља железнице 
из Аустрије, Немачке и Швајцарске. Оне 
представљају плод вишедеценијског рада 
на терену и на један леп и сликовит начин 
приказују развој железнице, региона, као 
и самих насеља дуж пруга, које су се након 
укидања саобраћаја, нажалост, постепено 
гасила, рекао је Вебер. Део ових фотогра-
фија објављен је и у фотомонографији „Же-
љезница у Боки Которској 1901-1968“ коју 
је Вебер објавио, а чије је треће допуњено 
издање изашло крајем 2021. године у Херцег 
Новом. Организацију изложбе помогли су 
Клуб љубитеља железнице "Панчево", НВО 
"Синергија" из Херцег Новог, градови Па-
нчево, Херцег Нови и Требиње, Народни 
музеј Панчево, Дирекција за железнице Ре-
публике Србије и железничке компаније из 
Србије, Црне Горе и Републике Српске.

                                                Редакција “Пруге”

Жељезница у Боки Которској, Требињу 
и околини

Детаљ са отварања изложбе у Панчеву

Изложба у Народном музеју у Панчеву

Фото: Херберт Штемлер, Зеленика 8.август 1967.

Туристичка понуда у новом формату
Одељење узаних пруга Пожега

Одељење узаних пруга у Пожеги, које 
је део Железничког музеја у Београду, по-
сетила је 25. маја група домаћих и страних 
блогера и инфлуенсера који промовишу 
туристичке потенцијале и локалитете Ср-
бије у новим дигиталним форматима.

Тим поводом, а у сарадњи са Туристичком 
организацијом Пожеге, ово музејско оде-

љење представило је своје туристичке по-
тенцијале  с циљем ближег упознавања са 
историјским значајем железнице на овим 
просторима, богатом традицијом и инду-
стријским наслеђем „уског колосека“ на 
овој локацији. 

- Пожега је, узаном пругом, све до поло-
вине 1969. године повезивала Београд са 
Дубровником и Сарајевом, а сећање на 
„уски колосек“ и просперитет који је же-
лезница донела и даље живи код људи на 
овим просторима, истакао је Страхиња 
Вуковић, директор Железничког музеја 
приликом дочека гостију.

Према Вуковићевим речима, управо је 
богатство индустријског наслеђа желе-
знице, и жеља за његовим очувањем, и 
иницирало оснивање музејског одељења 
узаних пруга у априлу 1990. године. 

Након уводног обраћања, директор Му-
зеја је посетиоцима представио највре-
дније и најзначајније локомотиве и сре-
дства из музејске збирке у Пожеги, међу 
којима су посебну пажњу традиционално 
привукле најстарије локомотиве на овим 
просторима: Рама, Милан и Костолац. 
Вуковић је објаснио да је на четири му-
зејска колосека смештено 10 парних, 
18 путничких и теретних вагона, као и 
специјална железничка возила, а да је 
најзначајнији експонат локомотива Рама из 
1873. године. 

На уређеној музејској површини од 
око 1,5 хектара гости су уз помоћ камера, 
фотоапарата и телефона успели да забе-
леже део од око 500 оригиналних експо-
ната узаног колосека који представљају 
део историјског и техничког развоја ср-
пских железница, али и железница би-
вших југословенских република. Осим 

њих, посетиоци су могли да виде како су 
изгледале канцеларије отправника во-
зова и шефа станице из времена „уског 
колосека“, а могли су и да пробају стари 
индукторски телефон и да се сниме како 
изговарају ону чувену филмску реплику– 
„Ало Пожега“. 

Савремена индустрија туризма после-
дњих година, а посебно под утицајем 
епидемије вируса корона, пролази кроз 
својеврсну "ренесансу". Више нису толико 
актуелни општи трендови и познате де-
стинације, већ се све већи број туриста 
окреће ка необичним локацијама на 
којима се може осетити и доживети дух 

локалног идентитета. Управо у томе је и 
велика предност локација са индустри-
јским наслеђем чија популарност и годи-

не у годину расте, а уз помоћ оваквих 
"дигиталних номада" и за музејско одељење 
у Пожеги можда долазе нека нова, лепша 
времена.

Н. Аврамовић
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Пожаревац је близу 80 година био повезан железничком пругом са Костолцем. Са станице Сопот Пожаревачки која се налази на 
прузи Пожаревац–Мајданпек одвајала се пруга до Костолца  у дужини од 9,9 километра. Била је саграђена 1942. године за потребе 
експлоатације угља у Костолачким рудницима и од изградње 
на њој није било већих  ремонта. Редован путнички саобраћај 
између Пожаревца и Костолца обустављен је 2001. године, а 
теретни три године касније. У периоду од 2004. до 2008. године 
пругом се повремено одвијао теретни саобраћај уз посебне 
услове, да би 2008. године у потпуности била затворена за 
саобраћај. Недавном одлуком пословодства “Инфраструктуре 
железнице Србије” пруга је због нерентабилности укинута 
и предвиђена је за демонтажу која ће бити у наредне две 
године. На фотографији коју је снимио Херберт Штемлер, 
љубитељ железнице из Немачке, приказан је шинобус који је 
саобраћао од Пожаревца ка Костолцу. Фотографија је настала 
на отвореној прузи у близини станице Сопот Пожаревачки.

                                                                                                     Ј. Вебер

МОЗАИК

Друмско-железнички аутобуси
Занимљивости

Регионална компанија „Asa Kaigan Tesudo“ у југоисточном 
Шикоку (Јапан) добила је дозволу за  превоз путника са моди-
фикованим аутобусима. Реч је о првој редовној линији на свету 
која ће се користити друмско-шинским возилима, иако су слични 

прототипови већ те-
стирани у многим 
земљама током 20. 
века. Ова пруга је 
издвојена као неза-
висна железница 
1992. године, да би 
касније била пове-
зана и са „MUGI“ 
линијом. Поменутом 
иницијативом, мало коришћена линија је претворена за саобраћај друмско-железничким 
аутобусима који могу напустити пругу, односно, опслужити градске центре на оба краја 
пруге. Свечано отварање уприличено је 25. 

децембра 2021. године, када је пуштен први аутобус на једноколосечну пругу. За почетак 
се користе три „Тојотина“ дизел аутобуса. Свако возило има седишта за двадесет и једног 

путника са  три стајаћа 
места. У унутрашњости 
се налази простор за 
инвалидска колица и 
пртљаг. Точкови са при-
рубницама су спуштени 
напред и позади да би 
се спречило искакање 
из шина. Задњи точкови 
су гумени и њима се 
обезбеђује вуча када је 
аутобус у режиму вожње 
по шинама.

Д. Милошевић

Шинобус на костолачкој прузи
Из наше фотоархиве

Чешки ЕП Холдинг саопштио је почетком 
недеље да је уговор о стратешком пар-
тнерству између предузећа ЕП Логистик 
Интернешенал (ЕПЛИ) и Словеначких желе-
зница (СЖ) у фази затварања. То значи да 
је у пракси заживело дугоочекивано за-
једничко предузеће које ће у региону по-
словати у сектору теретног  транспорта и 
логистике, наводи у званичном саопштењу 
ЕП Холдинг. Новоосновано предузеће СЖ 
ЕП Логистика обухвата и СЖ Теретни пре-
воз и Фершпед. У власничкој структури 
Чеси имају 49% удела, а матична компанија 
Словеначке железнице преосталих 51%. 
Износ чешке инвестиције није познат, а 
незванично се процењује да је „тешка“ око 
100 милиона евра. Оба партнера имају 
велика очекивања од заједничког преду-
зећа СЖ ЕП Логистика д.о.о. Из ове ко-
мпаније поручују да ново партнерство од 
самог почетка значи и ново поглавље у 

међународном развоју теретног транспо-
рта и логистике двеју групација, као и да 
су органи заједничког предузећа, као и 
органи СЖ-ТП и Фершпеда „ојачани не са-
мо капитално, већ и кадровски, врхунским 
међународним стручњацима“. Подсетимо, 
раније је најављивано да се од заједничког 
предузећа очекује да ће имати довољно 
капитала за преузимање стратешких ко-
мпанија у иностранству, путем којих ће 
тада пословати на другим тржиштима. 
На тај ће начин проширити своју мрежу, а 
са свежим капиталом моћи ће да обнови 
застарела возна средства, посебно на до-
маћој мрежи. Очекује се и да ће ново пре-
дузеће за пет година удвостручити добит 
у односу на ону коју је током 2020. имао 
Теретни превоз, као и да ће имати барем 
упола веће приходе. 

Словеначке железнице су од 2017. године 
покушавале да пронађу одговарајућег 

стратешког партнера за свој теретни се-
ктор. ЕП Холдинг је једина компанија која 
је предала обавезујућу понуду. Преостале 
заинтересоване стране одвратила је чи-
њеница да контролни удео компаније 
није био доступан, пошто закон обавезује 
Словеначке железнице да задрже 50% и 
један удео у свим својим предузећима, те 
тако држава остаје (индиректни) већински 
власник теретног железничког предузећа.

Извор: Plutonlogistics.com
С. Јочић

Велики планови за 
балканско тржиште

Словеначке железнице

Мађарске железнице

Субвенције за железнички транспорт
Како би се ојачала конкуренција теретног транспорта и пре-

лазак са друмског на железнички, мађарска влада обезбедила је 
30 милијарди форинти (83,8 милиона евра) субвенција до 2025. 
године. Министарство за иновације и технологију потписало је 5. 
новембра прошле године оквирне уговоре о државној подршци 
за вагонски превоз, исплате ће се реализовати на основу учинка, 
а највише користи имаће „CER Hungary“, „Gysev Cargo“, „Floyd Zrt“ 
и „Rail Cargo Hungaria“.

Реализацијом ове финансијске подршке 10–12 милиона тона 
робе из друмског саобраћаја биће пребачено на железнички 
саобраћај. Компаније које пружају услуге превоза опасних ма-
терија створиће сигурне услове за испоруку преко 2,3 милиона 
тона на годишњем нивоу. У оквиру овог програма компаније могу 
да конкуришу и за бесповратне субвенције за пружање услуга 
превоза у једном вагону. 

У последњем периоду забележен је губитак од приближно 6 
милијарди форинти (16,7 милиона евра) на годишњем нивоу у 
железничком сектору за превоз робе. 

„Уколико овај сектор не буде финансијски подржан, око једне 
петине робе која се превози железницом превозила би се дру-
мским саобраћајем, а то би утицало на животну средину. Поред 
тога, интервенцијом ће железнички сектор заштитити хиљаде 
радних места“, објаснио је заменик министра за иновације и 
технологију Тамаш Шанда.

„Једна од важних обавеза Европске уније је да до 2030. године 30 
посто друмског теретног транзита буде пребачено на железнички 
транспорт. Према Европској стратегији паметне мобилности, 
обим превоза железничког терета требало би да се повећа до 

2030. године за 50 процената, а до 2050. железница би морала да 
удвостручи обим у превозу терета. Важно је да се купци окрену 
железничком транспорту, а услуге једног вагона су од суштинског 
значаја за привреду јер настављају да обезбеђују снабдевање 
и испоруку сировина за 700 мађарских компанија, укључујући 
стратешка велика,  мала и средња предузећа“, рекао је Роберт 
Хомоља, генерални директор „MАV Zrt“, фирме која реализује 
финансијску исплату железничким оператерима.

„У пројекте за развој железнице широм земље биће издвојено 
6.000 милијарди форинти (16 милијарди евра), од чега ће се 2.000 
милијарди форинти (5,9 милијарди евра) издвојити за моде-
рнизацију и обнову возног парка, а 4.000 милијарди форинти 
(11,8 милијарди евра) за транспортну инфраструктуру“, изјавио је 
министар за иновације и технологију Ласло Палковић.
   Извор: RailwayGazette

                                                        Д. Милошевић
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Још 1855. године „Царско краљевско 
привилеговано друштво аустријских држа-
вних железница“, St.E.G (Staats – Eisenbahn 
Gesellschaft) добило је концесије за пругу 
Сегедин – Темишвар, чија деоница Бана-
тско Аранђелово – Врбица – Валкањ – Кики-
нда – Банатско Велико Село прелази преко 
територије данашње Србије. Друштво је 
конституисано исте године, нешто раније, 
када су париски и бечки огранак банкарске 
куће Ротшилд од државе откупили тра-
нсферзалу Беч – Будимпешта – Сегедин – Те-
мишвар чиме је конституисано поменуто 
друштво.

Изградња пруге

Радове на изградњи пруге су већ запо-
чети 1853. године у државној режији, а ко-
мпанија се обавезала да ће финансирати 
градњу до самог краја који је предвиђен за 

1856. годину. Првобитним пројектом који 
су израдили стручњаци француског пре-
дузећа „Julies Ganin“је било предвиђено да 
се гради двоколосечна пруга нормалног 
колосека.

Земљани радови у Кикинди су започети 
1. септембра 1853. године, главни инжењер 
је био инг. Бауер, а предузимач извесни 
Колумбо.

Труп пруге је изграђен за двоколосечну 
пругу, али се, у једном тренутку, одустало 
од градње другог колосека. За израду го-
рњег строја су употребљене шине типа A, 

G и С, а шинска поља су монтирана са по 
шест дрвених прагова постављених на ра-
стојању од 95cm. Између Рабе и Банатског 
Аранђелова је изграђен мост од опеке.

На овој прузи је било релативно мало 
објеката. Мостом преко Тисе се стизало 
до Сирига, а, одатле, до Темишвара су по-
стојале следеће станице: Банатско Ара-
нђелово, постаја Врбица, Валкањ, Мокрин, 
Кикинда, Банатско Велико Село, Жомбољ, 
Кларија, Царпинис и Бергсен. Стражаре 
дуж пруге, „боктернице“ су биле грађене 
типски, а свака је имала бунар.

Пруга је на употребу предата 15. нове-
мбра 1857. године.

Жила куцавица Баната

Пруга Сегедин – Темишвар која је пове-
зивала битне центре је имала велики 
значај. Дуж њене трасе места су нагло на-

предовала, а утицала је и на развој инду-
стрије и пољопривреде. Значајно је ола-
кшала и убрзала превоз робе до лука на 
Дунаву (Оршава и Базијаш) и до лука на Тиси 
(Сегедин и Бечеј), а самим тим и до великих 

европских центара. Све то је довело до 
проширења саобраћаја и изградње нових 
веза.

Већ је 1870. године изграђена пруга 
другог реда од Валкања до Перјамоша која 
је имала велики значај у локалу и нарочито 
је утицала на даљи развој Кикинде. Године 
1883. железницом су спојени Кикинда и 

Велики Бечкерек (данашњи Зрењанин), а 
постојали су и одвојци Кикинда – Њере и 
Кикинда – Наково из 1907. године.

Аустријска компанија St.E.G је, на тери-
торији Угарске, све више потискивана. 
Године 1882. Угарска је, од St.E.G-а купила 
југоисточне пруге и основала OMAV 
(Osztrack – Magyar Allamvasut). Осамдесе-
тих година XIX века су постављени мање 
строги технички захтеви за изградњу пруга, 
што је узроковало праву „експолозију“ гра-
дње локалних железница чија мрежа убрзо 
надмашује мрежу MAV-а.

Осамдесетих година XIX века је пруга 
Сегедин – Темишвар реконструисана. По-
стављене су нове, боље шине и прагови 
импрегнирани катраном који су уграђи-
вани у слој туцаника, шљунка и песка дебео 
до 30cm.

Године 1891, пругу је у потпуности пре-
узео MAV, али је угарска саобраћајна по-
литика све више обраћала пажњо на пра-
вце Будимпешта – Суботица – Београд и 
Сегедин – Арад – Темишвар. Још осамде-
сетих година је опао значај деоници пр-
уге која је прелазила преко Кикинде бу-
дући да су возови за Велики Бечкерек 
усмеравани новоизграђеном пругом Се-
гедин – Карлово (Банатско Милошево) где 
се спајала са пругом Кикинда – Велики Бе-
чкерек.

Стара банатска пруга
Пруга Банатско Аранђелово – Кикинда

Друга најстарија пруга

У августу 1854. године је отворена прва железничка пруга у Банату, а самим тим и 
најстарија пруга на тлу Србије. Реч је о делу пруге Оравица – Јасеново – Базијаш која је у 
дужини од 27km прелазила преко данашње територије Србије. Пруга Сегедин – Темишвар, 
која је преко Банатског Аранђелова, Врбице, Валкања, Мокрина, Кикинде, Банатског 
Великог Села прелазила преко данашње српске територије, саобраћају је предата свега 
три године касније, 15. новембра 1857. године, што је чини другом најстаријом пругом на 
тлу данашње Србије.

Банатско Аранђелово

Водоторањ у Кикинди

Стари водоторањ се налазио иза че-
твртог колосека кикиндске станице. 
Није могао да задовољи потребе па је, 
1905. године, Инжењерском одељењу 
MAV-а поверена градња нове водоцрпне 
станице у Кикинди. Састојала се из 
два подземна резервоара – базена, а 
на средини мањег резервоара је била 
постављена цев артеског бунара, цев 
црпке и повратни вод. До „Wortington“ 
парне пумпе вода је допремана уз 
помоћ електричне централне пумпе. 
На висини од 8,3m су постављена три 
резервоара пречника 4,7 m (70 m3). Зи-
дови водоторња су израђени од опеке, а 
резервоар је, од врха до дна, био покривен 
дрвеном оплатом и покривен црепом.

Кикинда, остаци водоторња

Даље опадање значаја

По завршетку Првог светског рата, три-
јанонским споразумом, државна граница 
је утврђена 15km јужно од Сегедина, чиме 
су линије Сегедин – Темишвар, Сегедин 
– Карлово – Велики Бечкерек и Сегедин 
– Суботица пресечене. На територији но-
воосноване Краљевине СХС остала је 
деоница дуга 54 km која је повезивала Ба-
натско Аранђелово, Кикинду и Банатско 
Велико Село.

Нова држава је захтевала нове правце, 
па су све снаге усмерене на изградњу и 

повезивање у смеру исток запад. Истина, 
средином двадесетих година ХХ века, 
појавило се интересовање за обнову линије 
Сегедин – Темишвар. Године 1925, у августу, 
започели су преговори између министра 
спољних послова Мађарске, представника 
града Сегедина, Државних Железница 
Краљевине СХС, Трговачке коморе и др-
жавних представника о обнови линије. Кра-
јем године су уведена два поласка дневно 
у оба правца, па се, од Панчева, преко 
великог Бечкерека, Кикинде и Сегедина 
могло доћи до Будимпеште.

Наредне године, Хашка конвенција одлу-
чује да се у план узме отварање пруге 
Темишвар – Жомбољ – Зрењанин у разма-
трање, а у септембру исте године секретар 
Банатске трговинске коморе захтева успо-

стављање брзе линије од Великог Бечке-
река до Будимпеште преко Сегедина. Први 
брзи воз је кренуо у мају 1928. године, а 
саобраћао је до маја 1933. године.

Од краја рата до данас

Приликом повлачења, немачка војска 
је разорила пругу према Сегедину, па је, 
да би се барем провизорно оспособила 
за саобраћај, демонтиран крак Кикинда 
– Наково. У новембру 1945. године је 
склопљен Споразум о привременом сао-
браћају између MAV и ЈДЖ. Саобраћај је 
успостављен крајем године. Међутим, мост 

код Сегедина је разорен у рату, чиме је 
прекинута веза са Будимпештом, па овом 
пругом до 1952. године саобраћају само 
локални возови на релацији Кикинда – 
Сириг. Услед политичких односа, до нових 
споразума између MAV и ЈДЖ није дошло, 
па је железнички саобраћај уништен.

Године 1978. је демонтиран колосек 
између Банатског Аранђелова и Сегедина. 
Иако је седамдесетих година ХХ века 
било иницијатива за поновно отварање 
ове линије, али није било економског 
оправдања за овај подухват. Временом 
је и локални карактер пруге Банатско 
Аранђелово – Кикинда дуге 32,8 km 
ослабио, а отпрема путника се смањила за 
90%.

До потпуног укидања теретног и 
путничког саобраћаја на овој релацији 
је дошло 1988. године и приступило се 
расходовању средстава. Године 1993. је 
поново изведен покушај успостављања 
саобраћаја на овој линији, али је он 
убрзо укинут. Деоница пруге која је спа-

јала Кикинду и Банатско Аранђелово је 
напуштена. Дуж пруге су остале пусте 
станице и боктернице препуштене зубу 
времена да сведоче о некадашњој слави 
ове пруге. Било је, истина, више предлога 
да се ова пруга ревитализује, али до 
реализације таквих планова никада није 
дошло. Пруга је демонтирана почетком 
2022. године.

И. Јовичић Ћурчић

Објекти на прузи

Станична зграда у Кикинди је грађена у стилу угарских железница. Централни део 
представља приземни објекат правоугаоне основе са кровом на две воде који, са леве и 
десне стране има испусте са забатима окренутим ка улици и перонима. Од ових испу-
ста, приземне грађевине издужене правоугаоне основе воде до спратних грађевина чији 
су забати окренути перонима и улици. У изгледу, зграда представља две једноспратне 
грађевине међусобно повезане приземним објектом. Фасада је малтерисана, а углови и 
ивице забата су наглашени декоративно ређаном црвеном опеком, каквом је израђен 
и венац који на бочним корпусима одваја спрат од приземља. Са перонске стране се 
налази надстрешница која је придодата током реконструкције и чији пројекат је ра-
дио Ференц Пфаф, архитекта вршачке станице.

Станична зграда у Мокрину је приземна грађевина правоугаоне основе са централним 
делом благо истуреним ка перону и колосецима, одакле се развијају два приземна, 
симетрична бочна крила са крововима на две воде. На централном делу се налазе 
врата и ка улици и ка перонској страни, а изнад врата су забати украшени округлим 
слепим прозорима. Косине забата и углови су пластично наглашени.

Станична зграда у Банатском Аранђелову је изграђена између 1901. и 1903. према 
истом пројекту као и зграда мокринске станице. Пре тога, возови су се у овом месту 
заустављали на отвореној прузи. Осим станичне зграде, у овом месту је сачуван и 
стари магацин.

Први железнички објекат у Кикинди

Радови на изградњи пруге у Кикинди су 
започети почетком септембра 1853. 
године. Први железнички објекат је сачу-
ван у измењеном облику и са измење-
ном наменом, а налзи се у Улици Браће 
Богоршки 220. Ту је била смештена ка-
нцеларија „Инжењерског одељења“ Ди-
рекције за изградњу пруге.

Железничка станица Мокрин, перонска страна

ИСТОРИЈА

Железничка станица Кикинда



38 Јун 2022. www.zeleznicesrbije.com

СПОРТ

Финале Купа Србије за жене и мушкарце 
по трећи пут је одржано у Лајковцу. Био је 
то прави спектакл у којем су Лајковчани 
поново доказали да су изврсни домаћини. 
Љубитељи одбојке имали су прилику да 
посматрају заиста „атомску“ одбојку. У 
првом мечу снаге су одмерили ОК „Пар-
тизан“ и ОК „Млади радник“. Мада су 
Пожаревљани имали повољан резултат на 
почетку меча (1:1), одбојкаши „Партизана“ 
су на крају, ипак, тријумфовали резултатом 
3:1. Након мушког финала, на терен су, уз 
громогласно навијање преко три хиљаде 
домаћих навијача, изашле одбојкашице 
„Железничара“. У женском финалу Купа 
Србије оне су одмериле снаге са одбојка-
шицама „Црвене Звезде“. У првом и дру-
гом сету доминирала је „Црвена Звезда“, 
што је за мање од сат времена игре 
потврдио резултат на семафору (2:0). 
Трећи сет донео је много више узбуђења. 

Френетичним аплаузом домаћа публика 
истрајно је бодрила своје миљенице, па су 
железничарке добиле трећи сет. Почетком 
четвртог сета повредила се Љубица Мило-
јевић (на позицији средњег блокера), изу-
зетно важан „шраф“ у екипи „Жеље“. Та 
повреда као да је, на тренутак, ујединила  
Лајковчанке, па су убрзо повеле са 7:3, а 
недуго затим резултат је гласио и 11:5. У 
четвртом сету Београђанке су имале више 
од игре и тако дошле до тријумфа тесним 
резултатом 25:23. Овом победом „Црвена 
Звезда“ је освојила пехар који су у клубу 
чекали од 2014. године. Епилог финала 
није ишао на руку домаћој одбојкашици 
Аници Кутлешић, која, нажалост, ни пети 
пут није освојила пехар намењен побе-

днику. Домаћа публика је „тешка срца“ 
прихватила пораз својих миљеница које, 
овога пута, једноставно нису имале ни 
ону прекопотребну дозу спортске среће. 
„Горком укусу“ пораза у великој мери кумо-
вала је и повреда Љубице Милојевић. Док 

су лекари покушавали да санирају незгодну 
повреду колена ове играчице, у лајковачкој 
Хали спортова неколико минута владао је 
потпуни мук. Када је Љубица, након указане 
лекарске помоћи, одскакутала до клупе – 
чуо се громогласни аплауз гледалаца, али 
и ривалки које су колегијалним бодрењем 
поздравиле малерозну блокерку „Жеље“.

 - Што се тиче Европе имали смо „несре-
ћу“ да смо за противника добили екипу 

која се налазила на првом месту у Турској 
лиги, где играју наше познате одбојкашице 
Маја Огњеновић и Тијана Бошковић. Наше 
играчице су пружиле пристојан отпор 
екипи која је сигурно највећи фаворит за 
освајање ЦЕВ купа. Једноставно нисмо 

имале срећу са жребом. Надамо се да ћемо 
и следеће сезоне играти у Европи. За сада 
нам се враћа Јелена Олујић, која је носила 
наш дрес у сезони 2018/1019, када је била 
једна од најзаслужнијих за освајање дупле 
круне – рекла је Ивана Лазаревић, спортски 
директор ЖОК „Железничар“.

Након финалног меча, тренер домаћих 
грација, Бранко Ковачевић, апострофирао 
је повреду средње блокерке Љубице Мило-
јевић, због које је, тврди он, знатно била 
нарушена концентрација тима у наставку 
утакмице. 

„Жељи“ је мало недостајало и у финалу 
Купа против ОК „Црвене звезде“ и полу-
финала плејофа са ОК „Уб“. Мојим дево-
јкама немам шта да замерим јер су против 
Убљанки пружиле фантастичну и истрајну 
борбу. То је било узбудљиво полуфинале 
и једна од наших најбољих партија ове 
сезоне – казао је за "Пругу" тренер 
лајковачког „Железничара“, Бранко Ко-
вачевић.

                                                           Б. Радојичић

Женски одбојкашки клуб „Железничар“ Лајковац

Изостало славље железничарки

Одлазак легенде

Велики губитак за ОК „Железничар“ Лајковац свакако је изненадни одлазак великог 
књижевника Радована Белог Марковића.  Марковић је био присутан у Клубу, такорећи, 
од оснивања. Словио је за човека који је уз неколицину спортских визионара, фактички, 
довео одбојку у Лајковац. Био је почасни председник „Жеље“ и део управе Клуба. 
Незаборавни књижевник написао је чувени роман „Лајковачка пруга“ – оду нашем крају, 
али и ону већ легендарну песму „Иде Миле Лајковачком пругом“.  Верујемо да нас гледа 
однегде и да са истим жаром навија као да је и сада ту, уз нас. Ми њему посвећујемо ову 
сезону и надамо се да га нећемо разочарати, казала је Ивана Лазаревић.

Борба за сваки поен

"Горак укус" пораза

Препуна хала за финале Купа Србије
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/ главни и одговорни уредник Александар Ранковић. 
- Год. 1, бр. 1 (1966) -. - Београд: "Железнице Србије", 
1966 -  (Београд: Birograf Comp). - 30 cm
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