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ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ "ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ" АД

Карта више
Сезона годишњих одмора увелико
траје и по неком, неписаном правилу,
а потврђено вишедеценијским искуством, сви се баш тада сете да имају
„неког на железници“. Ето повода да се
са тим неким чују после вишемесечне,
да не кажем вишегодишње паузе, да
се „питају“ за здравље, породицу, да
прокоментаришу пандемију, узгред, да
похвале нове возове, брзу пругу. Тек у неком моменту срамежљиво најављују
свој одлазак на дугоочекивани одмор,
а ми, железничари, већ знамо питање
које лебди негде у телефонским жицама:
“Може ли нека резервација за воз?“ Све
су снаге и начине исцрпели да дођу до те
жељене карте, али никако! Нема, па нема!
И заиста, сваког лета иста слика!
Колико год карата да је у продаји, то
не задовољава потребе путника.
Убацују се и додатна кола, допуњују
капацитети, али стиче се утисак да
ни то није довољно. Једноставно, људи воле да путују возом на море. Да
ли је емотивна повезаност са временом када смо као мали путовали са
родитељима на приморје, или је питање комфора, а сада и питање кућног
буџета ако узмемо у обзир цене горива
које се мењају на недељном нивоу? Шта
год да су разлози, увек је лепо доживети
ту цику, гужву, гуркање и звук точкића
кофера по перонима железничких станица. Људи путују – весели, раздрагани, полетни! Журе да се удобно сместе и уживају у путовању.
За то време, железничари вредно
раде! Дању, на врелини, ноћу под
звезданим небом, брину да сви стигну
на своја одредишта. Да кола буду
исправна, да је пруга у реду, да нема
кашњења... Труде се да сваком изаћу у
сусрет и нађу ту карту која недостаје.
И.... увек се нађе! Традиционално!
Б. Гордић
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АКТУЕЛНО

АКТУЕЛНО
Оснивање Министарског координационог савета Бугарске, Мађарске, Србије и Турске

Развој железничког саобраћаја у региону
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије Томислав Момировић потписао је, 5. јула у Истанбулу, заједно са колегама министрима из Бугарске, Мађарске и
Турске, документ о оснивању Квадрилатералног министарског
координационог савета. Фокус рада овог Квадрилатералног саве-

та биће даљи развој железничког саобраћаја у региону. Железница ће се развијати кроз реализацију инфраструктурних пројеката, олакшавање граничних процедура, као и размену знања и
искустава.
Први пут смо са колегама из Мађарске, Бугарске и Турске
направили министарски савет у форми квадрилатерале који ће
пратити све инвестиције у инфраструктуру, пре свега у железницу,
где држава Србија има амбициозне планове“, изјавио је министар
Момировић.
Он је својим колегама у региону пренео да Влада Републике
Србије у овом тренутку инвестира у десет аутопутева и да не
одустаје ни од једног инфраструктурног пројекта, нагласивши
притом да ће највеће градове у Србији ускоро спајати најмодернији
путеви, али и железнички коридори којима ће се кретати најбржи
возови у Европи.
Квадрилатерални министарски координациони савет ће бити на
врху Радне групе за железнице, а планирано је формирање и више
техничких група.
Љ. Богдановић

Стимулативне мере Владе Републике Србије

Седамдесет три милиона динара за
унапређење комбинованог транспорта

Министар грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Томислав Момировић
потписао је 15. јула са представницима привредних друштава Уговор о додели финансијских средстава као стимулативних мера
за унапређење комбинованог транспорта
за 2022. годину, у укупном износу од 73 милиона динара.
„Упркос чињеници да се у Европи одвија
рат између земаља које пружају сировинску
базу, када се логистика намеће као кључно
питање обезбеђивања сировина и стабилности нашој држави али и целој Европи,
као и обезбеђивање одрживе потрошње
енергената, Влада Републике Србије, преко ресорног министарства поново је у
могућности да помогне привредним друштвима чија је претежна делатност обављање комбинованог транспорта да унапреде своје пословање и реализацијом
предметних инвестиција допринесу даљем
развоју железничког саобраћаја и комбинованог транспорта на територији Републике Србије“, истакао је министар Момировић.
Привредна друштва која су добила
финансијска средства у поступку за доделу
средстава као стимулативних мера путем
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јавног позива за унапређење комбинованог
транспорта за 2022. годину су: Комбиновани
превоз ДОО Прокупље, Предузеће за
услуге шпедиције и трговину Милшпед ДОО
Београд, Трансагент оператор ДОО Београд, Привредно друштво за међународну
и унутрашњу шпедицију и јавна складишта

велики инвестициони циклус улагања у
унапређење железничке инфраструктуре
са циљем стварања оптималних услова за
функционисање железничког саобраћаја
као масовног, еколошки најприхватљивијег
и енергетски најефикаснијег вида превоза,
у складу са савременим тенденцијама ра-

Транспортшпед ДОО Београд, Предузеће
за спољну и унутрашњу трговину и услуге
Нелт цо, ДОО Добановци.
Влада Републике Србије је покренула

звоја транспортног система у целини и
циљевима политике постизања климатске
неутралности и одрживости.
Извор: МГСИ
www.zeleznicesrbije.com

У наредних шест месеци

Енергенти и роба од виталног значаја
приоритет на пругама
Влада Србије донела је 7. јула Уредбу о
привременој мери утврђивања приоритета
превоза у железничком саобраћају који се
обавља на мрежи пруга Републике Србије
како би се спречио поремећај на тржишту
снабдевања енергентима и другом робом
од виталног значаја за обављање делатности привредних субјеката у Србији.
Уредба је уведена на шест месеци, а
односи се на превоз који обавља Акционарско друштво за железнички превоз робе
„Србија Карго“ за привредне субјекте у
односу на друге превозе који се обављају
на мрежи пруга, укључујући и путнички железнички саобраћај.
Новоуведена привремена мера односи
се на превоз угља, мазута, нафте и нафтних
деривата; руде гвожђа, руде кокса и руде
бакра, готових производа од гвожђа и челика; контејнерски превоз робе широке потрошње, као и превоз киселина.
Овакав режим железничког теретног
саобраћаја важиће у наредних шест месеци на 23 железничка правца: према Свилајнцу и то из граничних станица Брасина,
Пријепоље, Димитровград, и из станица
Грљан и Пискања; из станице Панчево
према Црвеном Крсту и Пожеги; из Граничне
станице Суботица према Прешеву граница
и Граничној станици Димитровград; из Бора
према граничним станицама Пријепоље и
Шид; из Граничне станице Димитровград
према Шапцу и Прахову; из Прахова према
Шапцу; из Радинца према Алексинцу, Чачку,
Јагодини; из граничних станица Суботица,
Шид, Брасина, Пријепоље према Радинцу и
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из Шапца према Радинцу и станици Шид.
По речима мр Аните Димоски, помоћника министра за железнице и интермодални транспорт, због међународних
дешавања у Европи и свету, пре свега рата

у Украјини и кризе изазване пандемијом
заразне болести COVID-19, односно поремећаја који су из тих разлога настали на
многим тржиштима, првенствено на тржишту енергената, у наредном периоду потенцијално може доћи до настабилности и
поремећаја на овом тржишту, са неизвесним периодом стабилизације.
Поменуте појаве потенцијално могу да
доведу до угрожавања електроенергетског
система Републике Србије, али и пословања
привредних субјеката која доприносе бруто домаћем производу Републике Србије.
„Железница као вид саобраћаја у контексту поменутих превоза има огроман

значај, с обзиром на своје техничко-експлоатационе карактеристике, укључујући
могућност масовних превоза, ефикасност
и економичност, док је за већину превоза
који су предмет ове уредбе практично и
једина могућност“, каже помоћница министра за лист „ПРУГА“. Димоски је објаснила да је након разматрања модалитета
организације саобраћаја на тржишту превоза робе железницом у Републици Србији
утврђено да се у редовним условима организације саобраћаја приоритизација саобраћаја (давање приоритета приликом
отпреме одређеног воза из железничке
станице) обавља сходно саобраћајном рангу теретног воза, а не сходно стратешком
значају робе која се превози.
„Будући да оваква пракса може проузроковати кашњење у испоруци робе од
виталног значаја за електроенергетски
сектор и остале стратешки значајне системе за Републику Србију, а који у условима поремећаја на тржиштима могу
потенцијално имати штетне последице
по привреду и становништво Републике
Србије, Владa Републике Србије је донела
предметну уредбу како би се у наредном
периоду обезбедило очување стабилне
ситуације у електроенергетском систему
Републике Србије, односно очували сигурност у снабдевању и избегавање великих
буџетских трошкова, као и несметан превоз
сировина и енергената од виталног значаја
за стабилност привреде Републике Србије“,
закључила је мр Анита Димоски.
Б. Гордић
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ИНТЕРВЈУ

Иван Булајић, в.д. генералног директора Акционарског друштва за превоз путника „Србија Воз“

„СОКО“ – раме уз раме с „Ер Србијом“

О брзим возовима, промотивним кампањама, Егзиту, летњој сезони и плановима, али и радном амбијенту и постојећим пословним изазовима разговарамо са новим вршиоцем дужности генералног директора „Србија Воза“
Иваном Булајићем
Пруга: Месец дана сте на месту првог човека у „Србија
Возу“. Кратак је то период за оцену стања у овом друштву, али будући да сте били на функцији саветника министра Томислава Момировића за железнички сектор, функционисање овог великог саобраћајног система није Вам
непознаница. Који су то пословни изазови са којима сте
се суочили по преузимању руковођења овим великим саобраћајним системом и то на самом почетку летње туристичке сезоне?
Од првог дана постоје изазови који захтевају готово дневну пажњу мог тима и мене. Првенствено овде мислим на
изазове који директно утичу на одржавање редовитости и
тачности међународног и домаћег саобраћаја. У медијима се
појавило доста негативних чланака због учесталих дефеката
на локомотивама које вуку возове за Бар, али и дефеката на
ДМГ711 на линијама у централној Србији. Узроци су свима
на железници добро познати, али они не могу бити изговор.
Брзо смо предузели неке кораке као што је спрезање по две
локомотиве на ноћним возовима за Бар и свакодневно прање
хладњака на ДМГ 711 како би се избегла прегревања која су
чест узрок дефеката и отказивања полазака. Оно што је пред
нама, а што ће захтевати више времена јесте дефинисање
стратегије подмлађивања флоте електричних локомотива и
организација ремонта одређеног броја поменутих дизел моторних гарнитура. Свакако не смемо више да дозволимо да
нашим путницима испоручујемо услугу која је далеко испод
оне коју смо им обећали када су куповали карту. Када путник
купује карту, ред вожње за који је купује за нас је дата реч. Тако
морамо и да се односимо. Морамо предузети апсолутно све
што је у нашој моћи да ту реч одржимо, а ако у томе не успемо,
морамо бити транспарентни и поштени према путнику. Зато
смо након кашњења воза за Бар, 3. јула, одлучили да путницима
рефундирамо 50% цене карте, али и да предузмемо поменуте
конкретне мере да се таква ситуација више не понови.
Пруга: Четири месеца је прошло од успостављања саобраћаја на деоници пруге за возове великих брзина од Београда
до Новог Сада. Најмодернијим возовима у региону превозе се,
без разлике, и малишани, и млади и стари, наши сународници
и странци. Критике јавности су заиста позитивне, од цена
превоза, преко услуге, до комфора и брзине. Да ли сматрате
да је „Србија Воз“ спреман да у времену које долази одржи
услугу на тако високом нивоу и да ли је у плану увођење још
неких новина у железнички путнички саобраћај?
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Линија Београд – Нови Сад је доказ да када имамо добру
пругу и добре возове путници то знају да цене и брзо се враћају железници у великом броју. Од пуштања саобраћаја,
свега 2% „Соко“ возова је имало кашњење веће од 3 минута,
што је ниво поузданости у самом врху европских железница.
До сада смо продали преко 650.000 карата, а негде око 40%
прихода од продаје карата „Србија Воза“ потиче управо из те
линије. Бренд „Соко“ је поред бренда „AirSerbia“ најјачи бренд
у целом транспортном сектору. Ови подаци недвосмислено
говоре да је апсолутни приоритет за запослене „Србија Воза“
да не дозволимо да било шта угрози ове сјајне квалитативне и
финансијске показатеље, и ја чврсто верујем да ми то можемо.
Истовремено смо свесни да српска железница није само Београд

брзом пругом од Београда до Новог Сада, специјално због
поменуте музичке манифестације уведени су додатни,
ноћни поласци брзих возова, што је потпуно нов, друштвено-одговоран приступ превозу путника из аспекта
безбедности. Колико сте укупно превезли путника током
трајања Фестивала и да ли су овај нов пословни потез, као и
нова медијска кампања дали очекиване резултате?
Сарадња са Егзит фестивалом дала је фантастичне резултате
и слободно могу рећи да је то био одличан пословни потез. За
дане Егзита превезли смо готово 10.000 путника више до Новог
Сада и назад. Успех ове акције, међутим, не огледа се само у
томе, већ и у чињеници да смо имали огромну експонираност
у медијима јер смо показали да смо компанија која размишља
тржишно и пружа иновативне услуге тамо где постоји потреба.
Све ово битно утиче на начин на који нас грађани посматрају,
и како вреднују бренд „Србија Воза“ и наш рад. Не смемо ни у
једном тренутку да заборавимо да смо национални оператер,
те да су нам послодавци путници који купују карте и порески
обвезници наше државе који покривају велики део наших
трошкова кроз уговор о обавези јавног превоза. Зато је важно
да се понашамо рационално и тржишно, али и као што сте добро
приметили – друштвено-одговорно. Наравно, то неће остати
једини пример. Већ смо у преговорима са организаторима
других фестивала. Биће ту још пуно лепих акција и пријатних
изненађења.
Пруга: У ери савремених електронских комуникација врло
је комфорно и уобичајено куптити карту преко Интернета
или апликације на мобилним телефонима. У Србији се, нажалост, не могу сви похвалити поседовањем датих могућности, можда и знања и вештина, тако да код већине једино
средство комуникације преостаје телефон. Рекло би се да
је „најусијанији“ телефон на железници број 011/360-28-99.
Према бројним мејловима и телефонским позивима Медија
центру „Железнице Србије“ ад „баш он не ради, нико се не
јавља, заузето“. Да ли сте за ово кратко време могли да
уочите овај проблем и на који начин би могао да се побољша
рад КОЛ ЦЕНТРА како би сви корисници „Србија Воза“ могли да
добију правовремене информације о путничком саобраћају
на српским пругама?
У данашње време комуникација са путницима је исто толико важна колико чистоћа и уредност станица или тачност
и безбедност возова. Нажалост, у овом сегмента рада и даље

имамо још много простора за унапређење. За последња три
месеца просечно смо имали преко 560 позива ка контакт
центру дневно, а апсолутни рекорд у броју позива био је 30.
априла са 920 позива у једном дану. Можете замислити колики
је то притисак на релативно мали број људи који ради у контакт
центру. Самим тим није изненађење да нам је просечан проценат
неодговорених позива 25%, са чиме засигурно не можемо бити
задовољни. Постоји неколико ствари које ћемо релативно брзо
предузети. Прво и основно, у току је анализа који је то адекватан
број људи који треба у смени да раде у контакт центру, и како да
тај број људи попунимо. Већи изазови очекују нас и у подизању
ефикасности и квалитета у пружању информација. Дешавале су
нам се ситуације да дође до непланиране обуставе саобраћаја
на прузи, а да та информација не дође до оператера контакт
центра више од сат времена, што значи да путницима пружамо
нетачне информације. Морамо посебне напоре уложити на повећање брзине и квалитета тока информација које се размењују
између машиновођа, оператике ИЖС и „Србија Воза“ и људи
који имају контакт са путницима, као што су оператери контакт
центра, оператери електронске поште putnik.info, благајници,
кондуктери и колеге које ажурирају информације на новом
сајту „Србија Воза“: www.srbijavoz.rs. Сви они налазе се у истом
ланцу и с истим циљем – а то је да путник добије брзу, тачну и
поуздану информацију онда када му је потребна.
Б. Гордић

– Нови Сад и да додатне напоре морамо уложити у повећање
поузданости и тачности возова и на другим релацијама где смо
тренутно конкурентни. Добри примери су Београд – Ужице и
Београд – Вршац. У међувремену морамо и да се припремимо
за спајање Београда и Будимпеште брзом пругом и за завршетак
модернизације других праваца као што су, на пример, Београд –
Ниш –Табановце и Ниш – Димитровград.
Пруга: Недавно је завршен највећи музички фестивал у
региону – „ЕГЗИТ 2022“. Поред редовног саобраћаја новом,
www.zeleznicesrbije.com

www.zeleznicesrbije.com

Aвгуст 2022.

7

“ПРОКОП”

“ПРОКОП”

и косе комуникације тј. лифтови, ескалатори
и конвејери и веза са станичним доњим
тргом, односно ауто-путем. Пројекат и јесте
тако конципиран да већи приступ путника
буде са доњег станичног трга, можда и 60
посто њих. То би требало да буде циљ који
„Инфраструктура“ треба у наредне две и по
године да оствари.“

У наредној години
нагласак на санацији

Милутин Милошевић, извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром,
„Инфраструктура железнице Србије“

Повезивање станице Београд центар и
текућа санација приоритети
Завршетак радова на плочи железничке
станице Београд центар може се очекивати
почетком августа ове године, сазнајемо
од Милутина Милошевића, извршног директора „Инфраструктуре железнице Србије“.

Ускоро први обриси
станичне зграде
Подсећамо, реч је о радовима на коти
105 где је у финишу градња бетонске
конструкције површине од скоро 50
хиљада квадратних метара. Вредност
радова износи око 1,4 милијарде динара.
Инвеститор пројекта је „Инфраструктура
железнице Србије“, а уговореним радовима
били су обухваћени сви трошкови реализације овог посла, односно радне снаге,
материјала, механизације, опреме и извођења грађевинских радова.
„У оквиру уговора са „Elita-кop“ дошли
смо до самог краја инвестиције. То претпоставља да су темељи и стубови направљени, плоча изливена и у току су завршни радови на хидроизолацији. Након тога
следи технички пријем плоче, укњижење
објекта и потом, у оквиру државног уговора
са партнером „Railway City“, пренос плоче у
њихово власништво на којој ће, њиховим
средствима, у централном делу бити изграђена станична зграда, а на осталом делу
објекти из њиховог пројекта. Та фаза је
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спремна и мислим да је септембар реалан
термин почетка радова“, каже Милошевић.
„Инфраструктура железнице Србије“ дала је сагласност на урађену пројектну документацију, чиме је потврђено да будућа
станична зграда испуњава све потребе редовног, безбедног и несметаног рада и функционисања железнице, железничког саобраћаја, запослених и корисника услуга.

дора којим треба да прође предвиђена
приступна саобраћајница. Оно што је добро
јесте постојање усвојеног детаљног плана
регулације у оквиру Малешког брда, а којим

Приступне саобраћајнице
круцијалне
„Оно што је пред нама у наредној фази
јесте изградња приступних саобраћајница
и то је, по мом мишљењу, круцијалан
моменат комплекса и можда најзначајнији
за афирмацију целе локације и самим тим
функције, с обзиром на већ „традиционалне“
примедбе грађана, за које морам да кажем да су оправдане, да нова главна
железничка станица није интегрисана у
систем јавног градског саобраћаја. Дакле,
следи повезивање објекта са, пре свега,
друмским саобраћајницама, а након тога
и јавним градским превозом да би ова
локација остварила оптималну везу“, каже
Милошевић и додаје: „За тај посао потребно је обезбедити око десет милиона
евра. У питању је инвестиција која је у
надлежности Града и почетак тог посла,
поред израде пројектне документације,
јесте експропријација једног дела кори-

Прва половина текуће године је свакако
била у знаку завршетка и пуштања у промет
брзе пруге ка Новом Саду. Готово сви железнички капацитети су били ангажовани
за остварење тог подухвата. То се у једном
делу свакако одразило и на одржавање
постојећих пруга.
„Чињеница је да смо сви били веома
посвећени завршетку пруге ка Новом Саду.
Међутим, то није оставило посебан траг у
сфери квалитета експлоатације редовног
саобраћаја. Ваља рећи да смо претходну
годину, а и први део текуће, завршили у
оквиру планираних величина, што значи да
смо упркос великом изазову успели да одржимо планирану инвестициону активност.
Укратко, нешто смо велико и значајно
остварили, а да на осталом делу нисмо забележили пад.
У наредном периоду план је да послови
текућег одржавања буду много већег обима. Рачунамо на знатно повећање буџета
за те активности, односно износ од око
три и по милијарде динара. Ако узмемо у
обзир да је претходних година он износио
око милијарду, закључак је да знатно
амбициозније хоћемо да се позабавимо
овим послом. То пре свега значи санирање

негде око 300 километара актуелних лаганих вожњи. Од овог броја, око 150 километара су електрифициране пруге и ту
су главни проблеми у контактној мрежи
која је, истина, стара, али и у крађама које
су интензивне и ремете постојеће стање
и самим тим експлоатацију и безбедност
саобраћаја. Ту су проблеми и са телекомуникацијама, путним прелазима и план је
да текуће интервенције учинимо бржим и
ефикаснијим.
То је када је у питању електроинфраструктура. С друге стране, мало тежи посао је у
грађевинској инфраструктури где такође
имамо око 150, 160 километара лаганих
вожњи. Неке захтевају озбиљнији ремонт,
али ћемо у наредних годину дана пробати
60, 70 километара да отклонимо, као и да
све новоуведене брзо санирамо и вратимо
у нормалну употребу, а за делове који
захтевају озбиљније ангажовање, проба-

ћемо да мањим интервенцијама подигнемо брзину саобраћаја у очекивању
ремонта комплетних деоница. Лично сам
јако мотивисан да пробамо то да изведемо
и себе растеретимо кад је у питању безбедност саобраћаја и да учинимо пруге
проходнијим и са нешто већим пропусним
моћима. То је јако битно јер доста има
робног саобраћаја који је сада у статусу
високог приоритета, почев од превоза угља,
енергената, контејнерских возова, „Зиђина“
из борских рудника, приватних оператера
и санацијом пруга би себи олакшали оперативно функционисање, а њима бржу
транспортну услугу. И зато су нам ови
текући послови који се због наведених
разлога можда нису у претходном периоду
обављали са, донекле, довољно ресурса, за
наредну годину највећи приоритет“, каже
на крају Милошевић.
С. Јочић

је предвиђена веза станице с аутопутем.
Очекујем да ти радови крену у другом делу године, а уколико се Град и Република
договоре, тај део инвестиције може бити
пренет и у нашу надлежност. У сваком случају, почетак ове активности јесте хитна
израда пројектне документације.“
Завршен сегмент пројекта „Прокоп“ је
део испод саме плоче. Он ће се радити
по старом пројекту ЦИП-а. „У питању је
око десетак хиљада квадрата, углавном
службеног простора. Има и дела јавног
простора: два мала вестибила, вертикалне
www.zeleznicesrbije.com
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ОБРАЗОВАЊЕ

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Тродневни семинар у Анкари

У фокусу безбедност и сарадња
Тродневни семинар у оквиру IPA пројекта (2020–2022), који спроводи Европска агенција за железнице (ERA), организован је крајем
јуна у Анкари. Поред представника Дирекције за железнице, семинару су присуствовали представници националних тела за безбедност и националних тела за истраживање несрећа у железничком
саобраћају из земаља учесница IPA пројекта: Турске, Црне Горе,
Северне Македоније и Албаније.
Први дан семинара био је посвећен административним пословима проистеклим услед реформе железничког сектора. Била је
то прилика да се размене искуства оних железничких управа које
су прошле кроз процес трансформације, али и земаља код којих је
овај сектор још у фази реструктурирања. Највише дискусија било је
на тему комуникција између железничког сектора и влада земаља
чланица, потешкоћа са којима су се земље чланице сусретале током
реформи, али било је и примера добре праксе превазилажења
препрека које реформе собом носе.
Истраживање несрећа у железничком саобраћају била је тема
другог дана семинара. Анализиран је велики број примера из
праксе како би несреће и незгоде требало да се обрађују. Дате су,
такође, и смернице о организационој структури националних тела
за истраживање несрећа у железничком саобраћају у односу на
величину железничке мреже одређене земље, као и препоруке
какав би статус то тело требало да има у односу на остале
организације у железничком сектору.

Последњи дан семинара започет је предавањем на тему
Директиве 2016/798 – Поглавље IV. Теме су биле: издавање лиценци
за превоз и сертификата за безбедност, издавање дозвола за
управљање вучним возилом, надзор над Системом за управљање
безбедношћу и сертификацију лица задужених за одржавање.
Представници националних тела за безбедност у саобраћају и
националног тела за истраживање несрећа у саобраћају актино
су учествовали у раду по групама и то кроз симулације реалних
случајева који могу да се десе у свакодневном обављању активности националних тела надлежних за безбедност железничког саобраћаја.
Б. Гордић

Кроз историју српских железница

Представници Транспортне заједнице
посетили Железнички музеј

Делегација Сталног секретаријата Транспортне заједнице у Београду на челу са заменицом директора Љупком Сиљаноском и
сарадницима, посетила је Железнички музеј. Уз стручно вођење
кустоскиње Музеја Иване Радојевић Бошковић, делегација је обишла сталну поставку, као и музејску галерију где су погледали изложбу „Железничко школство кроз време“.
Посета је започета упознавањем са политичким и економским
околностима у Србији крајем 19. века, непосредно пре и током
изградње прве пруге на овим просторима између Београда и Ниша. Том приликом истакнуто је да прва српска пруга није уједно и
најстарија пруга на данашњем тлу Србије, већ да се ова налази на
тлу Војводине. Кустоскиња је истакла да је Музеј смештен у здању
некадашњег Министарства саобраћаја Краљевине Југославије, грађеном тридесетих година ХХ века, које је проглашено за споменик
културе.
Посебну пажњу гостију привукао је део поставке посвећен
историји и развоју железнице у периоду до Другог светског рата, а
нарочито слика на болничком платну штабног сликара Васе Ешкићевића, лични предмети и делови униформи железничких радника
из тог периода, као и бројни други експонати који говоре о значају
железнице на овим просторима.
Кустоскиња Музеја упознала је представнике Секретаријата са
свим специфичностима железничког наслеђа на овим просторима,
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и нагласила да је у сталној поставци представљен само део великог
богатства културне и индустријске баштине коју Железнички музеј
поседује и чува.

Представници Транспортне заједнице су запазили да је настанак
и развој железнице на овим просторима имао велики утицај на
економски развој Србије и истакли су да железница представља и
даље један од најбитнијих покретача привреде модерних земаља.
Н. Аврамовић
www.zeleznicesrbije.com

Железничка техничка школа

"Заврши и запосли се"
Заинтересованих средњошколаца за
упис у Железничку техничку школу је ове
године био неупоредиво мање у односу
на нека ранија времена. Од слободних 210
места за прву годину на образовним профилима које ова школа нуди, уписано је
свега 99 ученика.
Највеће интересовање у првом уписном
кругу било је на смеру „техничар телекомуникационих технологија“, где је од 60
предвиђених места уписано 52 ученика.
„За посао техничара (управљања железничким саобраћајем) уписало се свега
седам ученика. На овом смеру квота је 30
места. На смеру „техничар безбедности
железничког саобраћаја“ попуњено је
седам места од превиђених 30, каже за
„Пругу“ директор школе Златко Радосављевић.
Према његовим речима, на образовни

профил „транспортни техничар у железничком саобраћају“, који има капацитет од
30 места, уписана су само три ученика. На
смеру „техничар вуче“ уписано је 30 од
предвиђених 60 средњошколаца.
Ове школске године новина су модернизовани профили који нуде реалну могућност запослења након окончања школовања. Реч је о занимањима као што су:
транспортни техничар, техничар за безбедност железничког саобраћаја, техничар
вуче (машиновођа), техничар управљања
железничким саобраћајем и техничар телекомуникационих технологија.
Железничка техничка школа ове године
обележава сто година рада и постојања.
Настављамо традицију образовања железничких радника дугу, безмало, 130
година. Са модернизацијом европских и
српских железница, ученици наше школе

обављаће практичну наставу која ће
им користити у будућем раду. Званични
мотивациони слоган ове школске године
гласи: "Заврши и запосли се", поручује
Радосављевић, који се нада да ће у другом
уписном кругу бити нешто више ученика.
А. Стојковић

Сарадња железничке компаније „Србија Карго“ и Академије техничко-уметничких струковних студија

Дуални модел образовања и за студенте
Високе железничке школе
Вршилац дужности генералног директора железничке компаније „Србија Карго“ Душан Гарибовић и председница Академије техничко-уметничких струковних
студија др Вера Петровић потписали су
крајем јуна Уговор о дуалном моделу студија у високом образовању.
Будући студенти моћи ће да студирају
по моделу дуалног образовања на три
акредитована студијска програма Одсека
Високе железничке школе, који се налази
у саставу Академије. Реч је о програмима:
Железнички саобраћај, Електротехника у
саобраћају и Железничко машинство.
Говорећи о значају потписаног уговора,
в.д. генералног директора „Србија Карго“ Душан Гарибовић рекао је, да ће овакав вид образовања омогућити младима
да уписују железничку школу и да након
завршетка школовања, као стипендисти,
буду стално запослени у железничким
предузећима.
„Проблем који се појавио у Србији, а
појавио се и у развијеним земљама Европске уније, јесте недостатак кадрова који
би требало да опслужују све оно што
железница тражи, а тражи пуно. Те извршне
www.zeleznicesrbije.com

службе: од машиновођа, прегледача кола,
возовођа неопходне су да би се Србија
вратила на железничку мапу Европе“, рекао је Гарибовић.

да је само у последњих десетак година
железница знатно модернизована, а
планирано је да се у наредним годинама
железнички сектор још више унапреди.

Он је нагласио да је компанија „Србија
Карго“ дала пуну подршку идеји о дуалном
образовању, додавши да железница мора
да оспособи нове кадрове и младе стручњаке, како би се они што пре укључили у
функционисање железничког система.
Гарибовић је овом приликом подсетио

Потребно је, како је рекао, да се за обновљену железничку инфраструктуру, превоз робе и превоз путника оспособе нови
кадрови и нови људи, који ће дати свој допринос како би се Србија вратила у европски железнички систем.
Љ. Богдановић

Aвгуст 2022.
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БРЗИ ВОЗОВИ

MOДЕРНИЗАЦИЈА
Железничка станица Нови Сад

Да путовање буде још пријатније

Друга фаза уређења тече по плану

Радови на уређењу новосадске железничке станице који су почели крајем прошле године током лета су интензивирани.
Тренутно су у току радови у склопу друге
фазе, којом су обухваћени подходници,
нови колосеци, пратећи перони и делови

фронталне фасаде. Према речима Жељка
Кнежевића, шефа станице за саобраћајне послове, саобраћај путничких возова
ка Београду је редован и постојећи радови
не ометају његово функционисање.
„И поред високих температура које су
биле током јула, вредни неимари поштују
планирану динамику радова. У оквиру
друге фазе изводе се радови на другом,

трећем и четвртом и првом Б перону.
Нове надстрешнице се постављају изнад
деветог, десетог и једанаестог колосека, а
интензивно се ради и на потходнику који
ће бити продужен до новоизграђеног трећег и четвртог перона. На фронталном
делу станице која гледа на пероне у току
су и радови на замени фасаде, односно
мермерних плоча. Томе је претходила
уградња дела нове PVC столарије, која је
заменила дрвену столарију уграђену још
давне 1964. године, када је нова станица
и отворена. Од средине јула почела је
уградња лифтова који путнике возе из
потходника до првог и другог перона.
Завршавају се послови на поплочавању
комплетног првог перона, а предвиђено
је да то буде готово у септембру. Овом
фазом рада предвиђено је да се уради и
комплетна контактна мрежа у другом делу
станице,“ истиче Кнежевић.
Саобраћај нових електромоторних гарнитура ка Београду са новосадске станице
одвија се строго по реду вожње и нема
кашњења. Путницима су на располагању
неколико благајни за продају карата,
мада су у функцији и картомати. Што се
тиче освежења, у станици има бифе, док
су у вестибилу инсталирани кафемати
и аутомати који имају добар асортиман
сланих и слатких грицкалица, односно

воде и безалкохолних пића. Путници често
користе чекаонице за предах, док најмлађи
путници време до поласка воза проводе
у дечјој чекаоници, која је опремљена
играчкама и пратећим мобилијаром.

„Соко“ са новом понудом
У „Inter City“ возовима „Соко“ који саобраћају између Београда и Новог Сада
уведена је, почетком јула, нова угоститељска понуда за путнике. Поред стандардних топлих напитака, безалкохолних
пића и пива, у понуди је и више врста
сендвича, односно, пецива. Цене су приступачне, а додатна погодност за путнике
јесте та да за време вожње не морају
одлазити до возног бифеа како би нешто
наручили. До њих долазе стјуардесе и
стјуарди, који веома брзо услужују све
заинтересоване путнике. Према речима
Аните Богдановић, стјуардесе у брзом
возу „Соко“, посао услуживања путника
је веома динамичан и занимљив, а што је
најважније, стиче се и велико искуство у
раду са људима.

воде и пива, а посебно се траже сендвичи,
којих сада у понуди има више (различитог
састава). Током трајања фестивала „Егзит“
путници у нашим возовима највише су
тражили сендвиче, воду и пива, мада су
били тражени и сокови, а посебно газирани.
За ова три месеца колико сам ангажована
као стјуардеса стекла сам многа искуства.
Рад са путницима који имају различите
прохтеве је веома захтеван, али изнад
свега занимљив – истиче за наш лист Богдановићева.
Стјуард Никола Радета такође је ангажован на услуживању хране и пића у возу
„Соко“. Он истиче да су путници веома
задовољни понудом и услугом, мада има
и спорадичних случајева када појединци
траже да буду услужени нечим чега нема

Саобраћај путничких возова за Сомбор
и Суботицу и даље се одвија из станице
Нови Сад ранжирна. За путнике који путују
ка тим правцима организован је превоз
аутобусима, а време поласка аутобуса с
платоа испред станице идентичaн је времену поласка воза. Такав режим ће бити све
док трају радови у другом делу станице.
J. Вебер

Под сводовима реконструисане железничке станице у Новом Саду, налази се и
амбуланта “Завода за здравствену жаштиту
радника железнице Србије”. „Амбуланта
у Новом Саду постоји дуги низ година.
У овом нашем делу Завода, поверење у
лекаре и медицинско особље поред железничара дали су и грађани Новог Сада,
тако да се више од 4.000 пацијената лечи
у амбуланти на станици“, истиче прим. др
Владо Батножић, директор Завода за
здравствену заштиту радника “Железнице Србије”.
Део који припада Заводу чине четири
просторије. Амбуланта за пријем пацијената опремљена је потпуно новим намештајем и свом потребном опремом.
„Имамо и просторију у којој је смештен
ЕКГ апарат, дефибрилатор, кревет, као
и сталак за инфузију. Као и у свим амбу-
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лантама које припадају Заводу и овде
постоји простор за изолацију – каже за
“Пругу” директор Батножић.
Од како су брзи возови кренули да саобраћају модерном двоколосечном пругом
до Новог Сада, медицинари Завода имају
пуне руке посла.
„Пацијенти који се лече у Амбуланти
Завода у железничкој станици Нови Сад
задовољни су нашом услугом. Сарадња
са железничким особљем и полицијом на
станици је одлична. У плану нам је и реновирање амбуланте у Суботици што ћемо,
такође, реализовати у складу са свеукупном
модернизацијом српских железница“, закључио је прим. др Батножић.
Радно време амбуланте је од 7 до 15 часова, а бригу о пацијентима воде докторка
опште медицине и медицинска сестра.
А. Стојковић
www.zeleznicesrbije.com

пружимо и информације које се тичу реда
вожње. Често им објашњавамо и како
доћи до станице, предлажући им, притом,
шта конкретно треба да обиђу у Новом
Саду и Београду. Није редак случај да
нам путници траже и пуњаче за мобилни
телефон како би могли да напуне батерије
у својим уређајима, покадкад захтевају и да
их фотографишемо док воз јури 200 километара на сат,“ истиче Радета.
Цене услуга у возу су приступачне. Од
почетка јуна знатно је проширен асортиман, па путници сада имају још бољу
Попуст за чланове УНС-а важи
за брзи воз „Соко“ и по окончању
промотивног периода р

Амбуланта "Перон" на новосадској станици

У складу са модернизацијом железнице

Анита Богдановић и Никола Радета

„Веома сам задовољна што имам
прилику да будем радно ангажована у нашем престижном возу за велике брзине,
популарном „Соколу“. Пре него што смо
кренули са овим послом прошли смо
обуку на којој смо стекли додатна знања и
вештине за услуживање у возу. Са колегама
сам још од првог дана успоставила одличну сарадњу. Организацију посла смо заједнички прилагодили потребама путника
који се возе овим возом на релацији од
Београда до Новог Сада. Путнике почињемо да анимирамо неколико минута пре
поласка воза тако што их, уз речи добродошлице, питамо шта би желели да поруче.
С поруџбинама долазимо до возног бифеа
где припремамо топле напитке и охлађено
пиће, које затим носимо путницима у возу. У
јутарњим и преподневним сатима највише
се тражи кафа, капућино, топла чоколада
и све врсте воде. Током послеподнева
већа је потражња безалкохолних пића,
www.zeleznicesrbije.com

у понуди, па исказују тренутно незадовољство. Такви случајеви су ређи, али се
ипак дешавају.
„Радно смо ангажовани током целе смене. Практично, времена за паузу скоро и
да немамо. Мени и колегама је императив
да сви путници буду услужени на време
и да задовољни стигну до Новог Сада,
односно, Београда. Време вожње је доста
кратко јер воз до Новог Сада стигне за
нешто више од пола сата. И поред кратког
времена, путницима је заиста уживање да
у возу могу да се опусте уз кафу, сокове и
понеки сендвич. Сав асортиман који имамо
је пажљиво одабран, строго се води рачуна
о свежини намирница (сендвича, кроасана и воћног јогурта). У бифеу имамо најсавременије уређаје, тако да путници у
сваком тренутку могу добити најквалитетнију кафу, охлађено пиће, што је у овим
летњим данима веома важно. Поред добре
угоститељске услуге битно је да путницима

Чланови Удружења новинара Србије
(УНС) моћи ће да остваре новинарски
попуст на цене карата за воз „Соко“ и
по престанку промотивног периода,
као и за Inter City и Regio Express возове.
Након окончања промотивног периода,
у овим возовима важиће све законске и
комерцијалне повластице, као и попуст
од 30 одсто за чланове Удружења новинара Србије. На осталим домаћим
линијама српских железница чланови
УНС-а уз новинарску легитимацију, оверену за текућу годину,такође имају
попуст од 30 одсто.
понуду. Кафа се креће од 130 до 210 динара
у зависности од врсте, чајеви су 150, воде
од пола литре су 120, сокови су од 160 до
200, енергетско пиће кошта 290 динара, док
су алкохолна пића од 180 до 290 динара.
Тренутно је у понуди 5 врста сендвича, чија
се цена креће од 200 до 360 динара, као и
воћни јогурти са протеином који су 260
динара. Слане грицкалице су од 50 до 140
динара, а слаткиши од 40 до 150 динара,
колико коштају и мини кроасани.
Ј. Вебер
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БРЗИ ВОЗОВИ
Завршен музички фестивал „Егзит“

Велико интересовање посетилаца за
путовање новим возовима
У Новом Саду је од 7. до 10. јула одржан
музички фестивал „Егзит“. Према процени
организатора, током четири фестивалска
дана на Петроварадинској тврђави било је
више од 200 хиљада посетилаца, претежно
омладине која је на овај престижни
музички фестивал дошла из свих крајева
света. Значајну улогу у довођењу гостију
на фестивал имала је и железница, чијим су
модерним возовима посетиоци путовали
до Новог Сада. Према речима Жарка Симовића, шефа Секције за СКП „Нови Сад“,
интересовање за путовање возом било
је изузетно. Током четири дана из Новог
Сада за Београд било је организовано
неколико ванредних ноћних полазака.
Ако се томе дода и дан након завршетка
фестивала, у возовима који су саобраћали
долазим редовно од 2010. године, а
ове године сам први пут са Маријом.
Невероватно је леп осећај путовати новом
пругом до Новог Сада. То је заиста ново лице
Србије, а тог мишљења је и моја партнерка.
На неки начин, сличног смо менталитета
као и људи у Колумбији, волимо спорт,
музику, добру храну и дружење изнад свега.
Нови Сад као европска престоница културе
и домаћин једног од најбољих фестивала у
свету прави је репрезент свега оног лепог
што има Србија. Марија из наше земље
носи најпозитивније утиске, а верујем да ће

неки начин будем домаћин у Новом Саду,“
истакао је Шкоро.
У новосадској станици је, као и ранијих
година, пред сваки полазак воза била
организована претконтрола карата па су,
могуће баш из тог разлога, апсолутно сви
путници у возу поседовали путне исправе.
Треба напоменути да су гости били пријатно
изненађени уређењем новосадске станице,
која се претходних година реновирала.
Савремен изглед станице и перона,
уређене чекаонице и тоалети, понуда хране
и пића, као и изузетно љубазно станично

Димитрије Шкоро и Марија Дуке

између Београда и Новог Сада путовало
је преко 36 хиљада путника. Томе треба
додати и неколико хиљада људи који су у
Нови Сад долазили путничким возовима из
правца Суботице и Сомбора. Према речима
возопратног особља, млади путници који су
били гости фестивала, током путовања су
се заиста коректно понашали. Сви су имали
уредно купљене карте, мада је било и оних
који су карте набавили путем електронске
апликације „Србија Воза“. Неколицина
гостију „Егзита“ поседовала је међународне
Inter rail карте.
Првог дана фестивала, у поподневном
возу за Нови Сад затекли смо младог
Димитрија Шкора, пореклом из Мостара,
који живи и ради у Енглеској, са својом
партнерком Маријом. „Ове године на
фестивал долазим с партнерком Маријом
Дуке, пореклом из Колумбије. На Фестивал
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након фестивала ти утисци бити још лепши.
Свакако се видимо и следеће године,
вероватно ћу доћи са неколико мојих
пријатеља из Енглеске који још нису били
у Србији. Биће ми задовољство да им на

и возопратно особље оставило је веома
леп утисак, а порука коју су млади послали
говори све! „Било нам је лепо и занимљиво,
видимо се и следеће године".
Ј. Вебер
www.zeleznicesrbije.com

У „Inter City“ возу „Соко“

Малишани одушевљени новим возом

Међу многобројним путницима који свакодневно путују новим „Inter City“ возовима „Соко“ треба поменути и оне најмлађе. Најчешће путују с родитељима, а није

редак случај да се возе истим релацијама
и по неколико пута у току истог месеца.
Родитељи су због тога на „слатким“ мукама јер жеља малишана да путују новим

Породица Јовановић у возу

„Соко“ возом буквално не престаје. Током
само једне вожње, објектив нашег фоторепортера забележио је безбрижну игру малишана породице Јовановић. Лецеј, Славко,
Стефан и Мила заједно са оцем Стеваном
нису крили одушевљење што су овим возом
„летели“ 200 километара на сат. Посебну
радост су им приредиле љубазне стјуардесе које су их послужиле соковима, баш
као и један симпатични кондуктер који им
је током путовања испричао причу о новој
брзој прузи. Малишане је посебно импресионирала вест да ће за само неколико
година у Будимпешту стизати за нешто
мање од три сата. Радује чињеница да се
чак и најмлађи путници увелико интересују
за нове возове и брзе пруге. Стечену љубав
према железници ови млади људи врло
брзо ће преточити у навику да сигурно и
комфорно путују током даљег школовања.
Железница ће им, тврде, бити савршено
превозно средство да можда већ као
студенти посете најлепше градове Европе.
Ј. Вебер

Trace Group Hold PLC Ogranak Beograd
Ul. Kneza Miloša 9/V
11000 Beograd
e-mail: tracegroupsrb@trace.bg
Delatnosti:
U delu izgradnje železničke infrastrukture "Trace Group
- izgradnja puteva i autoputeva;
Hold" je specijalizovan za delatnos na donjem i gornjem
- izgradja železničke infrastrukture;
stroju železničke pruge:
- izgradnja podzemnih metroa;
• rehabilitacija, rekonstrukcija i izgradnja nove pruge
- izgradnja aerodroma;
mehanizovanim metodama;
- izgradnja mostova i tunela;
• mehanizovana demontaža stare pruge i montaža nove
- izgradnja industrijskih, poslovnih i stambenih zgrada.
pruge;
• zemljani radovi, iskop stena, izrada nasipa sa uređenjem
i rekul vacijom terena, primenom savremenih tehnologija i mašina visokih performansi;
• popravka, sanacija i izgradnja novih velikih i malih veštačkih objekata na postojećim i novoizgrađenim prugama;
• rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih pruga, železničkih stanica i stajališta.
www.tracebg.com
www.zeleznicesrbije.com
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“ВУКОВ СПОМЕНИК”

ЛЕТЊА СЕЗОНА
Служба централног букинга Београд

Највећа потражња резервација за возове
ка мору и популарну „Носталгију“

Као и претходних летњих сезона, службенице Централног букинга Београд (у
Управној згради железнице), имају пуне
руке посла. Повећана је тражња резервација, нарочито за возове који иду пут
црногорског приморја. Још пре неколико

Снежана Тодоровић

седмица биле су распродате готово све
резервације за кушет и спаваћа кола у јулу
месецу, да би већ око Петровдана биле
распродате и скоро све резервације за
август. Према речима Снежане Тодоровић, запослене у Централном букингу,
летња сезона је време када се највише путује, а самим тим је и највећа потражња за
резервацијама.
„Службенице централног букинга су
у сталној вези са путничким благајнама
широм Србије, које су компјутерски умрежене и са којима се у од 9 до 17 сати реализују послови резервисања. Наша смена
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траје од 8 до 20 часова и радимо по 12
сати сваки други дан. Телефони учестало
звоне током целог радног времена, тако
да има дана када немамо времена ни за
паузу, а није редак случај да „доручкујемо“
у пет сати поподне. Поред резервација,
колеге из путничких благајни нас зову и за
друге информације у вези са издавањем
карата или редом вожње. Толико је велико интересовање за возове ка Бару и
резервације да се практично увек тражи
карта више. Поред резервација седишта,
кушета и спаваћих кола, преко наше службе се резервишу и места за превоз праћених аутомобила у ноћном возу за Бар,
који однедавно има полазну станицу у
Земуну. Док није било епидемије корона
вируса односно до марта 2020. године,
Служба централног букинга била је у
европском систему за резервацију карата
ЕПА. Обустављањем саобраћаја услед
епидемије дошло је до привременог
прекида, који стицајем околности још
траје. Ипак, и поред тога наша служба је
у редовном контакту са службама букинга железница у региону, а нарочито са
колегама из букинга Жељезничког превоза Црне Горе, са којима размењујемо
информације и податке о резервисаним
местима на дневном нивоу“, каже Снежана
Тодоровић
Весна Миланковић, такође запослена
у букингу, истиче да се поред издавања
резервација за брзе возове ка Бару,
Пријепољу, Ужицу и Нишу, у овој служби
резервишу карте и за воз „Носталгија“
на Шарганској осмици. У томе свакако

предњаче туристичке агенције које уговарају долазак школских екскурзија, као
и агенције из иностранства које доводе
стране групе туриста на вожњу по овој
предивној музејско-туристичкој прузи.

Весна Миланковић

„Посао који обављам са колегиницама је
врло занимљив, али и веома одговоран и
захтеван. Трудимо се да свим колегама на
путничким благајнама изађемо у сусрет и
у складу са расположивим капацитетима
обезбедимо тражене резервације. Повремено се у саобраћај уводе ванредни вагони
на дан путовања, чије се резервације у
веома кратком року распродају. Када
бисмо имали још понеки додатни вагон са
лежајевима или постељама, као и вагоне
за превоз праћених аутомобила, и то било
распродато до краја лета“, каже за наш лист
Весна Миланковић.
Ј. Вебер

www.zeleznicesrbije.com

Двадесет седам година рада Железничке станице Вуков споменик

Током дана и до 120 путничких возова
Једна од најпрометнијих станица у београдском железничком чвору, кроз коју у
току само једног дана прође и по 120 путничких возова, овог јула обележила је пуних
27 година рада. Под ингеренцијом шефа
станице, Душана Веселиновића, осим
распутнице Панчевачки мост, односно,
станица Укрсница Крњача и Овча, у истом
командном ланцу налазе се и станице Београд Дунав, односно, Београд Доњи град.
„Обим посла по испоставама које покривамо је заиста велики. Није једноставно
имати ингеренције над станицама са толико великим бројем возова. Оно што краси колектив станице јесте да је он сачињен
од проверених и искусних железничких
радника који овај посао обављају већ дужи
низ година. У сарадњи са Саобраћајним

Душан Веселиновић, шеф станице и његов помоћник Јово Јахура

сектором и пословодством „Инфраструктуре железнице Србије“, станица Вуков

ускоро би требало да се распише тендер
за изнајмљивање кафе бара и осталих

Помоћник шефа станице, Јово Јахура,
поред станица на траси ка Панчеву,
редовно обилази и станице Београд
Дунав и Београд Доњи град. На прузи
од распутнице Панчевачки мост до ових
станица саобраћају искључиво теретни
возови који превозе старо гвожђе из
београдске луке. У току месеца, овуда
прође од 10 до 15 возова, а саобраћај
се организује преко укрснице Крњача и
станице Овча.
„Претпоставка је да докле год буде
у функцији Лука Београд, дотле ће се
одвијати и железнички теретни саобраћај.
Када се закаже воз који иде до Луке Београд,
наша је обавеза да са извршним особљем
запоседнемо станице Београд Дунав и
Доњи град све док не прође композиција.

споменик овог пролећа је коначно реновирана, а радове је у марту обишао
ресорни министар Томислав Момировић. На уређењу објекта неимари су ангажовани и данас. Тренутно се ради замена

локала који се налазе у склопу станице“,
каже за „Пругу“ Веселиновић и најављује
интензивне радове на поправци трећег
ескалатора који ће у најхитнијем року
поново бити на располагању путницима.

Током прошле године у Луци Београд
утоварено је више од 1.600 вагона старог
гвожђа, док је за потребе ЗОП-а утоварено
око 150 вагона“, истиче Јахура.
Ј. Вебер

комплетне расвете, будући да су тоалети
већ сређени. Према најавама пословодства,

Станица Вуков споменик изграђена је испод земље, на дубини од 40 метара, и једна
је од најдубљих железничких објеката у Европи. Рађена је према пројекту Саобраћајног
института ЦИП, а извођач радова био је „Енергопројект“. Има неколико нивоа: један
непосредно испод пролаза, затим део где се налазе благајна, шеф станице, полиција,
а на најдубљем нивоу, али не и последњем, налази се перон. Испод перона постоји
технички ниво одакле се одржавају покретне степенице и електричне инсталације.
Ту су смештени и контролна соба за видео-надзор, као и пожарне степенице. Станица
има по четири степеништа и евакуациона излаза, као и лифт за особе са тешкоћама
у кретању. Куриозитет ове станице свакако су покретне степенице дугачке 60
метара. Да би се стигло до перона, потребно је минут и двадесет секунди. Ако свему
додамо и скупоцени мермер, уметничка дела, тржни центар на више од 5.000 метара
квадратних, који данас не ради, али је некад био испуњен радњицама гардеробе,
уметничких производа, прехране, књига, нема сумње колико је станица у време када је
отворена деловала импозантно!

www.zeleznicesrbije.com
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ДОПИСНИЦИ ЈАВЉАЈУ
Путни прелаз „Бојовића гроб“ код Ваљева без коначног решења

Укинуте лагане вожње на свих девет пружних деоница између Ресника и Ваљева

Возови поново на време

"Гугл мапа" (додатно)
искомпликовала ситуацију
Хронични проблеми са путним прелазима у равничарском делу барске пруге постоје, у мањој или већој мери, од пуштања
железничког саобраћаја на овом колосеку.
Магистрални пут (М 4) који је чак и данас
једина друмска веза Ваљева са Ибарском
магистралом и новоизграђеним аутопутем
Милош Велики, све до села Дивци, трасиран је буквално уз саму пругу. На појединим местима, где се налазе можда и најфреквентнији путни прелази, растојање
између друмског и железничког коридора
износи једва десет метара. Маневарски простор за возаче путничких аутомобила који,
рецимо из правца Београда, намеравају
да својим возилом пређу барску пругу на
неком од поменутих пунктова, апсолутно

је лимитиран. За возаче великих камиона
ти прелази су права ноћна мора. Шоферски
кошмар, чини се да ни на једном месту није
толико присутан, као што је то на путном
прелазу „Бојовића гроб“ у селу Попучке,
удаљеном непуних шест километара од станице Ваљево. У конкретном случају, проблема има много више него што се то да
закључити на први поглед. Осим већ поменуте близине барске пруге која је од магистралне жиле куцавице удаљена једва осам
метара, проблем је и тај што баш на овом
прелазу свакодневно транзитирају велики
камиони отпремајући робу из фирме „Босис“,
лоциране одмах иза колосека. Када локални,
за већину возача, скоро неуочљиви путни
прелаз, с временом постане кључна веза
ка тржишту једној од највећих компанија за
производњу штампане и каширане амбалаже
у земљи, саобраћајни хаос за „тили час“
постаје реалност. У последњих десет година,
на тзв. прелазу код Европе, како Ваљевци
(у жаргону) називају ово укрштање пута и
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пруге, десило се неколико налета возова.
Најчешће на путничка возила, мада није
фалило и директних судара са великим
камионима. Проблем је што возачи шлепера
са приколицом када се крећу, рецимо из
правца „Босиса“, немају довољно простора
да се несметано укључе на магистралу и
наставе пут даље према Београду. У већини
случајева, приколица им остаје на отвореном
профилу пруге и то баш у тренуцима док
возач у кабини камиона покушава да скрене
у десну коловозну траку како би ухватио
жељени правац. Ништа боља ситуација није
ни када се овај саобраћајни ребус посматра
из супротног правца. Годинама је то тако,
железничари апелују, надлежно одељење
за урбанизам при Градској управи Ваљево

(као управљач путне инфраструктуре на том
делу магистрале), пословично не предузима
ништа. Ретко кога, у граду на Колубари, данас више и изненади информација да се
нпр. нови налет воза или мањи саобраћајни
инцидент догодио поново на путном прелазу
код „Европе“.
Ипак, да се ствари могу додатно искомпликовати чак и када су већ прилично
сложене, најбоље илуструје пример путног
прелаза у Попучкама. Иако је обилазница
око Ваљева са широким путним прелазом
(полубраници, светлосна и звучна сигнализација) удаљена од поменутог „Бојовића
гроба“ тек три или четири километра према
граду, због техничке грешке на серверу
„Гугл мапе“, возачи великих камиона из
правца Београда или Суботице, уколико
се воде искључиво навигацијом – за своју
маршруту према Ужицу, готово увек бирају
путни прелаз на Бојовића гробу (км 71.789).
То што би и апсолутном лаику, таман да први
пут седне у кола и крене на пут, морало бити

јасно, да овај путни прелаз напросто не може
водити нигде специјално, а камоли према
Златибору, за ову причу је од споредног
значаја. Важно је знати то да су већ месецима
уназад, огромни камиони због погрешне
навигације на „Гугл мапи“, уместо да наставе
кретање према правој обилазници око Ваљева, најчешће скретали на локални путни
прелаз у Попучкама, често изваљујући
бетонске стубове за габаритну капију. Додуше, то је тек једна од хаварија пошто се
остале ионако надовезују ланчано. Због
свега наведеног, дешавало се, у неколико
наврата, да железнички саобраћај буде
прекинут, па је претрпљена штета (услед
кашњења путничких гарнитура) фактурисана
„Инфраструктури“. За потпуну збрку, у конкретном случају, својски су се потрудили и
путари који су на магистралном путу (М4) из
правца Београда, баш код критичног путног
прелаза дуго времена држали саобраћајни
знак – „Царина право“! Тиме су додатно збуњивали остале возаче које навигација, иначе,
на том месту усмерава – лево, према „Босису“,
уколико намеравају да заобиђу центар града
и наставе пут према Ужицу.
Ваљевце који добро познају овдашње
стазе и богазе, „ситан превид“ на саобраћајном знаку („Царина право“) не може дезоријентисати, али зато друге возаче редовно
„баца у очај“. Уосталом, зашто би било ко
морао знати да је правац према Царини,
уједно и смер према Ужицу?! Њих навигација,
баш на том месту наводи да скрену на узак
путељак и одмах затим на малени, локални
прелаз преко колосека у правцу компаније
„Босис“. Тако је (нажалост) и данас, с тим да је
у међувремену Градска управа, на Видовдан,
28. јуна, коначно поставила одговарајући
саобраћајни знак. Њиме се експлицитно забрањује скретање камионима дужим од 9
метара на тзв. „Бојовића гроб“. У каквој су сада
дилеми млади и неискусни возачи великих
шлепера који свакодневно прилазе Ваљеву,
то само они знају. Навигација их наводи
директно на путни прелаз код „Европе“, док
им саобраћајни знак истовремено поручује:
„овуда не може“! А они, као за инат, запели
баш у Ужице.
А. Ранковић
www.zeleznicesrbije.com

Након пуна четири месеца, колико су регио
и брзи возови на пружној деоници Ресник
– Ваљево саобраћали у изнуђеном режиму
лаганих вожњи, ствари су коначно враћене на
своје место. Учестала отуђења КМ инсталација
на бројним железничким правцима током
зиме нису, нажалост, заобишла барски
колосек. Када су, прошле јесени, детектоване
прве крађе електроопреме на новосадској
прузи, а потом и на неколико пунктова у
београдском чвору, било је само питање
времена када ће се, по очигледно уходаном
сценарију, иста представа изводити и јужно
од престонице. Након неколико месеци, поТендери успорили снацију
Залихе КМ опреме биле су прилично
„танке“ у магацинима железнице на почетку ове године. Допуна дефицитарног материјала (затезачи, каблови
итд.) кроз поступак јавне набавке утицала је у извесној мери на нешто спорију
санацију девастираних делова барске
пруге. Ствари су, ипак, већ почетком
лета враћене у првобитно стање.
чев од 21. фебруара ове године, кренула је
серија крађа и на потезу под ингеренцијом
ОЦ ЗОП „Ваљево“. Од Ресника до Дреновачког
Кика било је на снази чак девет лаганих
вожњи на пружним деоницама у укупној
дужини од 23.765 метара. Према речима

Драгана Милутиновића, шефа ваљевске
испоставе „Инфраструктуре ЖС“, брзине су постепено смањиване на свим пунктовима са евидентираним крађама на
систему КМ-а. Максималне брзине на овим
деоницама смањене су на 30 km/čas, што је
био и једини разлог честих кашњења возова
у поменутом периоду.
„Све девастације на колосеку које су се,
фактички, одвијале до 10. маја ове године
(када су извршиоци поменутих кривичних
дела лишени слободе на отвореној прузи код
Словца), причињене су управо на пунктовима
где је раздаљина између магистралног
пута и пруге неколико метара. Делове КМ
инсталације криминалци су таргетирали, а
потом и односили искључиво на местима
која су им, такорећи, била на дохват руке.
Једина деоница која је у том смислу потпуно
одударала од њихове „стандардне руте“ јер
се нису могли паркирати тик до пруге, био је
потез Бела Река – Барајево, каже за наш лист
Милутиновић.
Повратни водови с контактне мреже,
скидани најчешће код тзв. крутих тачака,
одношени су сукцесивно у току непуна три
месеца. Због поменутог деловања организоване криминалне групе, режим лаганих
вожњи постепено је увођен на железничком
коридору према Ваљеву, па је у једном
тренутку било чак девет пружних деоница

(Лазаревац – Лајковац; Барајево – Велики
Борак; Вреоци – Лазаревац; Самари – Ражана;
Словац – Дивци; Дивци – Ваљево; Борак –
Степојевац; Бела Река – Барајево и Лајковац
– Словац – Дивци) на којима су возови (буквално) милели, озбиљно пробијајући термине својих долазака. На свим колосечним
правцима са лаганом вожњом саобраћај је
етапно нормализован по приспећу нових КМ
инсталација, а последња монтажа опреме
на отвореној прузи обављена је 22. јуна ове
године. Тиме је путнички превоз, на угроженом делу барског коридора, коначно враћен
у предвиђену сатницу по званичном реду
вожње.
А. Ранковић

"Инфраструктура железнице Србије" – ЗОП „Панчево“

Радни задаци по плану упркос врућини
Радници панчевачког ЗОП-а и током врелих летњих дана редовно су на терену где
обављају планиране радне задатке. Рад
на прузи у овим врелим летњим данима
изузетно је тежак и захтеван. Тренутно се
изводе радови на вршачкој прузи, на деоници између станица Панчево варош и
Банатско Ново Село, где се колосек допуњује
каменим туцаником. Према речима Ненада
Шалипура, заменика шефа Деонице за
хитне интервенције панчевачког ЗОП-а,
туцаник којим се допуњује колосек лагерован је у станици Панчево главна, где се
товари директно у тешку моторну дрезину и
одвози на отворену пругу, на истовар.
„Нимало није лако нити пријатно радити
на високим температурама, поготово на
отвореној прузи. Наш колега који дежура на
пружном прелазу између станица Владимировац и Алибунар током врелих јулских
дана неколико пута је измерио температуру
www.zeleznicesrbije.com

шина од чак 55 степени Целзијуса. У тим
случајевима се током дана, када су највише
температуре, ради безбедности уводе
лагане вожње на појединим деоницама.
То донекле утиче на ред вожње, али су
безбедност и сигурност железничког транспорта увек на првом месту. Наши запослени раде и припремне послове за замену
скретничарских прагова у станицама Панчево главна и Панчево варош. Тренутно се
припрема монтажа шинског прибора, а
након тога комплетирани прагови ће бити
замењени“, каже Шалипур.
Панчевачки чвор један је од најоптерећенијих у Србији јер дневно, у просеку,
прође око 70 до 80 теретних возова, па је
потреба за већи број пружних радника због
појачаног надзора и даље изражена. Када су
у питању набавке материјала, нових дрвених
прагова, шинског прибора, туцаника, горива и мазива има довољно. Уз логистику за-

послених у Занатској радионици ЗОП-а, сви
послови обављају се на време.
Ј. Вебер

Aвгуст 2022.
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ЉУДИ И ВРЕМЕ

Добра времена за вршачке железничаре

Приход увећан за 30 процената
У регио возовима на потезу Београд – Панчево – Вршац ствари су очигледно кренуле у добром правцу. Већ у јуну забележен
је знатно већи промет у путничком саобраћају. Остварени приходи су већи од
планираних за чак више од 30 процената.
Према речима Јована Јованова, шефа
ОЈ за СКП „Вршац“, радује чињеница
да се људи на овој прузи дефинитивно
враћају железници. Мада је, према плану
пословања, за јуни очекивана приходна
страна била око 4.400.000 динара, остварена зарада износила је 5.800.000 динара.
„Јун је за нас био веома успешан. Повољне цене карата, редовитост полазака,
климатизоване гарнитуре, комфор и брзина путовања – све су то чињенице које су
допринеле да се путници више окрену железничком превозу. Постоји, истина, још
један разлог. То су заиста високе цене карата у аутобуском саобраћају. Чињеница
јесте да је наше возопратно особље љубазно и да посао обавља на крајње коректан
и професионалан начин. Занимљив је
податак да расте интересовање путника
и за превоз бицикала, али не само на правцу Панчево – Београд, већ и на правцу

од Панчева до Вршца. Доплатна цена за
бицикле је свега 100 динара, а за двоточкаше је у возу предвиђен посебан простор“, истиче колега Јованов.

разлика је на релацији
Карта возом у једном
повратна 688 динара,
карта на тој релацији

Београд – Вршац.
правцу је 430, а
док је аутобуска
у једном правцу

Поређења ради, карта купљена на железничкој благајни за један смер од станице
Панчево главна до Београда износи свега
84, а повратна 134 динара. Аутобуска
карта на тој релацији је 250, а повратна
400 динара. Карта возом од Панчева до
Вршца је 356, а повратна 570 динара, док
је аутобуска карта у једном смеру 830, а
повратна 1.310 динара. Свакако највећа

1.090, а повратна 1.680 динара. Овоме
треба додати информацију да су наведене
цене железничких карата, цене које важе
на путничкој благајни, а да су у возу код
кондуктера оне веће за 30 процената.
Реално је очекивати да ће на јесен број
путника, посебно у Београду, бити још већи
због почетка школске године.
Ј. Вебер

Интензивиран рад у ноћним сменама
Служба ТКС-а „Србија Карга“ у Панчеву налази се у станици Панчево главна. Током протеклих година, од како је почео ремонт
пруге Београд – Нови Сад, ова станица била је једна од најоптерећенијих на целој мрежи српских железница. И данас сав
теретни транзит који иде из јужне и централне Србије за Мађарску
и даље ка Европи пролази кроз главну панчевачку станицу. Према
речима запослених, обим посла је велики, током 24 сата прими се
и отпреми у просеку око 30 теретних композиција са различитим
врстама товара, мада има дана када је тај број и већи. У служби
је запослено укупно девет прегледача кола. У дневној смени дежурају двојица, а током ноћи, када је обим посла знатно већи,
дежурају тројица прегледача кола, а смене су у турнусу од по 12
сати.
„Посао који радимо је захтеван и веома одговоран. Посебан
режим рада имамо у ноћним сменама када је и број возова већи.
Композиције које прегледамо у доласку од нас се отпремају широм Европе. Посебно морамо водити рачуна на специјалне товаре
где се најчешће појављују неправилности. Тада приступамо поправци товара, најчешће у самој станици. Строго водимо рачуна
и о техничкој исправности вагона, што утврђујемо визуелним прегледима приликом пријема и отпреме. Уколико се појави и најмањи
недостатак, одмах реагујемо, ситне поправке радимо сами, док се
за веће кварове вагони упућују у најближу колску радионицу, а то
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На крају, прегледачи истичу да би било пожељно да се у радни
однос приме нови прегледачи кола којима би током наредних
година било пренето богато искуство које су дуги низ година
стицале њихове старије колеге.
Ј. Вебер

Милош Асановић, пружни радник

„Србија Карго“ – Служба ТКС „Панчево“
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дупредим и да их решим. Тако, на пример, дешавало се да на
вагон-цистерни уочимо неправилности које одмах пријављујемо
наручиоцу превоза, који у најкраћем року долази са својим
стручним лицима и решавају проблем на лицу места. Често
идемо и на терен, односно у станице где нема прегледне службе,
одакле треба превести формиране композиције. Наши људи за те
потребе иду до панчевачке Луке Дунав, до Томашевца, Ковачице,
Дебељаче, Банатског Новог Села и Владимировца, као и до Овче
и Крњаче на београдској прузи. Дешава се да на терен морамо
ићи и својим аутом, али ни то нам не представља већи проблем.
Једноставно, посао мора да се заврши и трудимо се да га обавимо
на брз, ефикасан, безбедан и професионалан начин“, истакао је
Живко Ћирић, прегледач кола.
Композиције које се примају углавном долазе из правца Београда. Вуку их нове електролокомотиве типа „Вектрон“, које у
панчевачкој главној станици, након допреме композиције, мењају дизел-електричне локомотиве серије 661, 644, као и 664
које су изнајмљене од Словенских железница. Рафинерија НИС-а
у Панчеву редовно отпрема композиције за своје терминале у
Пожеги и Црвеном Крсту у Нишу, а постоје и возови који вуку нафтне деривате и за Хрватску и Румунију.

је радионица у београдској ранжирној станици у Макишу“, рекао је
Стевче Стојкоски, прегледач кола.
„Свакодневно се суочавамо са многим изазовима које прате
овај посао. Захваљујући дугогодишњем искуству које сам заједно
са колегама стицао у овој станици, многе ствари успевам да пре-

Стевче Стојкоски и Живко Ћирић

www.zeleznicesrbije.com

У привременом смештају
на „неодређено“

Док чекамо омаленог Милоша Асановића
(1964) на перону ваљевске станице, о његовој марљивости и поштењу бираним
речима говори шеф пружне деонице
Мицко Миловановић, не пропуштајући
прилику да нас у најкраћим цртама информише о животним недаћама пружног
радника из Доњег Међурова. Популарни
Миде или само Циганче, како га најчешће
ословљавају железничари са барског колосека, пореклом је са југа Србије. Рођен
је, каже, у сиромашној ромској породици
као најмлађи од шесторо деце. Са тек завршеном основном школом није имао
много избора у животу, па је све до 24.
године углавном радио на грађевини као
НКВ радник, повремено товарећи дрва за
надницу уколико би било посла. Мучио
се, вели, „као грешан с' душом“ све до 11.
новембра 1988. године када је примљен
у железницу на место пружног радника
(ЗОП „Београд“). Распоређен је истог дана у
пружну деоницу Барајево, а потом упућен
у железничко коначиште, које ће убрзо
постати и његова нова адреса. Живео је у
лименом контејнеру иза станичне зграде у
Барајеву, делећи најчешће исту просторију
са тројицом колега из секције. Петком би
одлазио кући у Доње Међурово, носећи
свој поштено зарађени динар супрузи и
малолетној деци, а Миде их је већ тада
имао двоје. У међувремену се развео,
www.zeleznicesrbije.com

па поново оженио и са другом супругом
добио још четворо деце.
Будући да је Милош одувек важио за
вредног и поштеног железничара, железница му је те, 1992. године, изашла у
сусрет доделивши му нови „привремени
смештај“. Стан у озиданој згради, лоцираној тик до другог излазног блока у Белој
Реци, представљао је пре готово три деценије истински „појас за спасавање“
егзистенцијално угроженом раднику и
његовој (тада) шесточланој породици. Данас тај исти смештај не задовољава чак
ни најелементарније услове за пристојан
живот.
- Нису мени проблем ни влага, ни трула
столарија. Струја је мој највећи проблем, а
ја је немам већ две или три године. Више
не бројим?! Имао сам дуговања према
Електродистрибуцији, то не кријем. Шта
да ти кажем пријатељу, жена ми нигде
не ради. Ћерке стасале за удају, нити раде шта озбиљно у животу, нити хоће да
се удају, а обе већ пребациле двадесет
пету. Сви четворо живимо, практично, од
моје железничке плате, евентуално неке парице „ако се заради са стране“. Ма
шта да ти кажем, некако сам се снашао за
новац, само ја знам како. Пре месец дана
сам им све платио, измирио комплетан
дуг. Ево види, 106 хиљада динара сам
дао Електродистрибуцији – ту је и при-

знаница! Још ми струју нису укључили, а
ишао сам неколико пута. Јаукао, молио,
преклињао.... ништа не вреди – очајан је
Милош Асановић, који већ жури на воз
за Ластру. Тамо ће, каже, све до 16 часова
косити набујалу вегетацију на доњем колосечном строју.
Од посла не бежи, то сведоче и његове
колеге у ПД „Ваљево“. Тврде да је изузетно
вредан и послушан без обзира о каквом
задатку је реч. Знају да му није лако, да
се мучи. Не одбија физичке послове ван
радног времена, јер другачије „ како би и
шта јели њих четворо до краја месеца“?
Веш перу на руке – као у 19. веку. Понекад
га дају и комшиници, па им она опере у
својој машини. Ту услугу (дабоме) наплати,
углавном 100 динара по прању. За дрва
се ту и тамо снађу, па ручак кувају на
шпорету. Проблем је, вели, када су високе
температуре. Оно што жена скува, мора
исти дан да се поједе или да се баци.
Фрижидер без струје зими можда и има
неку сврху – ако је напољу. Лети, ама баш
никакву.
А. Ранковић
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Хисарџик, налази се средњовековно утврђење из 15. века, звано Милешевац. Заштићена као споменик културе, са тврђаве
се пружа предиван поглед на клисуру, а у
њеном подножју налази се и једна од најстаријих џамија у овом крају, у којој се чува
аутентичан примерак Курана стар више од
три века.

Слапови Сопотнице
Двадесетак километара од Пријепоља,
у атару села Сопотница, налази се један
од најлепших споменика природе у овом
делу Србије. Сопотница извире на падинама Јадовника на висини од 1150 метара, а након свега три и по километра
тока улива се у Лим, на висини од 465
метара надморске висине. У хармонији са
околним зеленилом, старим воденицама
и нетакнутом природом, ови слапови
представљају јединствену амбијенталну
целину југозападне Србије. До села Сопотнице стиже се најпре локалним асфалтним,
а потом макадамским путем, који се одваја
од магистрале која води према Бијелом
Пољу. До самих слапова из села води маркирана шумска стаза.

ВОЗОМ ПО СРБИЈИ
Пријепоље

Духовна оаза на раскршћу
старих караванских путева

На железничком коридору према Јужном
Јадрану, ту негде пред саму границу са
Црном Гором, скривена у живописној котлини лежи варош Пријепоље. До овог
града, пуног историјских знаменитости и
природних лепота, најлакше је доћи популарним “барцем” (брзи воз), који свакога
јутра из престонице према Луци Бар, креће
тачно у 9.00 часова. До овог мултиетничког
драгуља на реци Лим, једној од најлепших
река у Србији, може се кренути и неким од
бројних регио возова из станице Београд
Центар. Последњих година све је већи број
туриста који управо Пријепоље бирају као
жељено одредиште с идеалним балансом
духовног мира и активног одмора.

Духовно благо
Симбол овог града је несумљиво манастир Милешева, кога посећују туристи из
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свих делова Србије и иностранства. Милешева је један од најзначајнијих немањићких
и уопште српских средњовековних манастира. Налази се око 6 километара југоисточно од Пријепоља, у долини реке Милешевке.
Подигнут је 1219. године, као задужбина
краља Владислава, средњег сина Стефана
Првовенчаног и унука Стефана Немање.
Грађена у рашком стилу, по угледу на
Студеницу и Жичу, Милешева је један од
најлепших и најзначајнијих православних
манастира у Европи.
У манастиру Милешеви почивали су посмртни остаци Светог Саве све до 1594.
године када, су их Турци Османлије пренели у Београд и спалили на Врачару.
Кивот Светог Саве налази се и данас у првој
припрати манастирске цркве. Посебну вредност манастира Милешеве чине његове
фреске, а најпознатија међу њима без су-

Река Лим

Биста "Бели анђео"

мње је фреска Белог анђела, једно од најлепших дела уметничког сликарства средњег
века, не само на територији Србије већ и
Европе. О вредности ове фреске сведочи
и чињеница да се слика Белог анђела,
као универзални симбол мира, нашла у
првом видео-запису који је сателитским
путем размењен између Европе и Северне
Америке.

Клисура реке Милешевке
Узводно од манастира почиње клисураста долина реке Милешевке, која је због
своје изузетне лепоте и очуваности природе проглашена специјалним резерватом
природе и заштићеним подручјем прве
категорије. Клисура укљештена међу обронцима Јадовника и Златара, дуга је око 24
километра. У појединим деловима има
одлике кањона чије литице достижу висину
и до 1.200 метара. Долина ове планинске
реке, десне притоке Лима, представља
станиште великог броја ретких биљних
(Панчићева оморика) и животињских врста
(медведи, дивокозе, белоглави супови, соколови, видре).
У клисури Милешевке, непуна 3 километра узводно од манастира, у атару села
www.zeleznicesrbije.com

Једна од најлепших река Србије протиче
управо кроз Пријепоље. Од Плавског језера
на Проклетијама, Лим тече на дужини од око
220 километара и отприлике на половини
свог тока протиче кроз Пријепоље.
Као типична планинска река одликује
се бистром и хладном водом зеленкасте
боје и многобројним слаповима у свом
кориту, који производе карактеристичан
хук. У топлим летњим данима представља
идеалну опцију за расхлађивање и рекреативни риболов, а у пролеће и за својеврсну авантуру на води – рафтинг или сплаварење. Недалеко од центра Пријепоља
у Лим се улива и поменута Милешевка,
што овај град чини изразито живописним,
нарочито у топлијем делу године.

Манастир Милешева

Ибрахим-пашина џамија
Најстарија џамија у Пријепољу налази
се у непосредној близини Шарамповског
моста, а изграђена је давне 1572. године.
Њен покровитељ, Ибрахим-паша, био је
син херцеговачког субаше и заповедник турског одреда који је чувао мост на Лиму и
пут према Таслиџи (данашњим Пљевљима).
За више од четири века постојања, џамија
је рушена више пута, а највећа оштећења
задобила је током турско-угарских ратова
у 18. веку, када је уништена комплетна библиотека и архива ове исламске богомоље.
О старости и аутентичности Ибрахим-пашине џамије сведочи и оближње гробље
на коме и данас опстају споменици стари
више векова.

Сахат-кула
Можда и главни симбол Пријепоља,
Сахат-кула налази се на ободу данашњег
градског парка, на углу улица Владимира
Перића Валтера и Рифата Бурџевића. Верује
се да потиче с краја 16. века, из периода
када су овакви објекти зидани широм
Османског царства, мада о тачној години
и градитељу нема поузданих података. По
правилу лоцирана близу џамије, Сахат-кула има часовнике на све четири стране, а
куриозитет је да су бројеви на њима израђени и римским и арапским писмом.
www.zeleznicesrbije.com

Сахат кула

Видиковац Соколица
Крајем 2016. године Пријепоље је постало богатије за још једну туристичку
атракцију видиковац – Соколица. Изграђен
на око 680 метара надморске висине, на
истуреном брду западно од града, овај
видиковац представља место са ког се
може видети дословно читаво Пријепоље,
као и ушће Милешевке у Лим. Плавозелена

притока Дрине дели овај град на Шеховића
и Хашимбеговића поље, док се изнад њих
унедоглед издижу врхови околних планина чинећи поглед са Соколице спектакуларним. Релативно близу града, уз мало
физичког напора Соколица је лако доступна и била би штета заобићи је приликом
посете овом крају.

Познати Пријепољци
Један од најпознатих пријепољаца је
свакако народни херој Владимир Перић –
Валтер (1919 – 1945). Валтер је био обавештајац и један од организатора НОБ у Сарајеву.
Његови доживљаји из Другог светског
рата послужили су као инспирација за снимање култног партизанског филма „Валтер
брани Сарајево“, који је славу чувеног Валтера пронео широм социјалистичког дела
планете, а понајвише у Кини. Прослављени
српски и југословенски кошаркаш Владе
Дивац је рођени Пријепољац. Члан је кошаркашке Куће славних и један од најуспешнијих европских кошаркаша свих
времена. Професионалну каријеру започео
је у “Слоги” из Краљева, да би га, преко
“Партизана”, пут одвео до најквалитетније
лиге на свету у којој је провео пуних 14
сезона, играјући за ЛА Лејкерс, Шарлот и
Сакраменто. Освајач је чак осам златних
и две сребрне медаље са свим репрезентативним селекцијама Југославије и СЦГ.
По завршетку играчке каријере радио је
као скаут, од 2009. до 2016. године био и
председник Олимпијског комитета Србије, а тренутно се налази на функцији
генералног менаџера НБА франшизе Сакраменто Кингс. Један од најтрофејнијих
српских кошаркаша свих времена, све
своје медаље поклонио је градском Музеју
Пријепоља.
А. Стојковић
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НАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТ

ПРИЧЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦЕ

Млади, а већ признати у послу

Никола Бушић, машиновођа "Србија Воза"

Милица и Драган Павловић

Није чест случај да се деца из типично
железничких породица професионално
определе за струку која са колосеком нема никаквог „додира“. Деца нашег колеге
Милована Павловића, контролора за
здравље у Служби за БЗР Ужице/Краљево,
„саткана“ су дефинитивно од „нарочитог
материјала“. То су уосталом и доказала већ
у основној, а касније и у средњој школи.
И Драган (1993) и Милица (1996) су били
изузетни ђаци. Обоје су рођени у време
економске кризе и санкција које су тих,
деведесетих година, на својој кожи осетили
готово сви грађани наше земље, а чини се
нарочито радници српских железница.
Према речима колеге Милована, чија је
и супруга годинама радила у Друштву за
одржавање зграда, „живело се углавном
тешко, а тек понекад мало лакше“. Милици
и Драгану то није сметало да експресно

заврше високе школе и врло брзо постану
цењени у послу којим се баве. Драган је

након завршеног Економског факултета
у Београду и обављеног приправничког
стажа у Ревизорској кући на Новом Београду, од прошле године запослен у најпризнатијој светској ревизорској фирми.
- Син ми је тренутно у Скопљу, у контроли
дела информационог система. Често иде на
терен. У компанији веома поштују његово
знање и труд, а видим да је и он задовољан
на послу, каже за „Пругу“ колега Милован
не скривајући задовољство својом децом
за коју сви железничари у ваљевском
ЗОП-у тврде да су заиста нешто посебно.
Милица (1996) је након завршеног Дефектолошког факултета у року (све четири
године на буџету) уписала мастер студије,
али је упоредо с учењем прихватила и
ангажман персоналног тренера дванаестогодишњем дечаку код којег је дијагностикован високофункционални облик аутизма.
- Чим је дипломирала, Милица је почела
да ради у једном београдском обданишту
као дефектолог. Убрзо су је именовали на
место координатора за децу ометену у развоју. Тај посао је обављала веома савесно,
али је убрзо решила да се потпуно посвети
мастер студијама. Није прошло пуно времена, а стигла јој је понуда да као персонални асистент води рачуна о једном
дечаку, поносно за наш лист истиче отац
Милован.
Милица, фактички, током читаве наставе седи у истој учионици поред свог
штићеника, пажљиво посматрајући његово понашање и реагујући искључиво

по потреби. Иако је крхке грађе ауторитативно је, кажу очевици, наступила према
дечаку од самог почетка. Манифестација
зрелог педагошког приступа у конкретном случају најбоље је илустрована у
моментима када се Милица са дечаком
враћа заједно из школе. Док разговарају
на улици смејући се наглас некој свежој

анегдоти из учионице, ретко ко од пролазника примећује да заправо присуствује
социјализацији на највишем професионалном нивоу. Да њена посвећеност послу и педагошка студиозност у раду нису
промакли људима од струке, очигледно је
и по позиву који је Милица недавно добила
из једне београдске школе. Будући да је реч
о установи (са креативном радионицом) за
децу са посебним потребама, понуђени
посао од 1. септембра ове године заиста је
валоризација по мери невероватног труда
ове ваљевске хероине.
А. Ранковић

Клуб љубитеља железнице „Панчево“

Обележили „Ноћ музеја“
На позив директора Народног музеја у Панчеву, Мирослава Бирцлина, панчевачки
Клуб љубитеља железнице учествовао је у овогодишњој културној манифестацији
„Ноћ музеја“. Клуб се представио изложбом фотографија „Жељезница у Требињу,
Боки Которској и околини“ аутора Јосипа Вебера, коју је пратила изложба железничких музејских експоната из фундуса клуба, као и макета минијатурних железница.
Изложба је организована у сарадњи са Макетарским клубом „Др Владимир Алексић“
из Панчева, који је том приликом представио разне макете авиона и војних возила.
Сарадња панчевачких љубитеља железнице и Народног музеја наставља се
заједничким учешћем у пројекту „Железница на Тамишу и стара индустријска зона Панчева“, који ће бити представљен крајем године изложбом фотографија и
документарним филмом.
J. Вебер
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Хитром реакцијом
спасао два живота

Млади машиновођа „Србија Воза“ Никола Бушић (1986) потиче из старе железничке породице. Деда му је, каже, пре
више од пола века возио парне локомотиве
чувеном лајковачком пругом, отац Ђуро
такође је био машиновођа. Знао је, вели, још
у раној младости да ће јака фамилијарна
традиција трасирати и његову судбину у
истом смеру. Као један од најбољих ђака
београдског ЖОЦ-а у својој генерацији,
након четворогодишњег школовања стекао је стручну спрему – техничар вуче.
Годину дана касније започео је своје службовање на позицији машиновође, баш
као и његови преци. За петнаест година
професионалне каријере догодило му се
(у кабини локомотиве) толико ствари да
би, тврди, могао да напише једну добру
књигу. У бројним ситуацијама које су му
периодично искакале на отвореној прузи,
издвојио је за наш лист један догађај. Тај ће
му остати у сећању док је жив.

Сналажљивост у новом „Флирту“
Никола Бушић је био међу првим машиновођама који су полагали за управљање
новим швајцарским возом „Штадлер“ серије 413/417. Јануара 2015. године доживео је
једну необичну ситуацију у возу који је из Ниша тог дана требало да довезе у Београд.
Дошао је хладног јануарског јутра у рану зору да преузме гарнитуру на нишком перону.
Када је ушао у нови електромоторни воз био је непријатно изненађен јер је гарнитура
била хладна, пошто читаве претходне ноћи није имала грејања. Покушавао је на
све могуће начине да активира систем за грејање, али ништа није могао да учини.
Стицајем околности гарнитура је још била под гаранцијом и није било дозвољено
било шта отварати у путничкој композицији без сагласности овлашћених сервисера.
Приближавало се време поласка, гарнитура је била хладна, напољу велики мраз, а
путници су почели полако да пристижу. Ипак, Никола није губио наду, сетио се да је
још за време обуке добијао информације да се и у новом возу, покаткад могу десити
и такве непредвиђене ситуације, те да је потребно истовремено стиснути и дугме
које има сличну функцију. Никола је, водећи се управо том логиком, дошао до закључка
да би евентуална комбинација на једном тастеру могла активирати грејање у возу.
Тако је и било, стиснуо је прави тастер и то је трајало скоро пун минут. Одједанпут
се само чуо туп звук из правца погонског дела, након чега је грејање било активирано.
Гарнитура је моментално била оспособљена и по реду вожње кренула за Београд.
- Била је 2008, друга година мог службовања на железници. Тог дана сам
управљао теретним возом који је
саобраћао од Београда до Ниша преко
Младеновца. У управљачници сам био са
колегом и будно пазио на ситуацију на
прузи. У близини станице Сопот Космајски
налази се пружни прелаз који је доста
фреквентан. Познавајући прилике, као
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и неке лоше навике
возача у том крају, додатно сам се сконцентрисао како бих воз
безбедно
превезао
кроз тај део насеља,
односно, преко прелаза на којем је и раније било доста инцидентних ситуација. Издалека сам видео да
су браници спуштени и да нема сметњи.
Због лагане вожње композиција је ишла
нешто мањом брзином. На свега неколико
стотина метара пре него што сам стигао
до критичног пункта, изненада се пред
пружним прелазом појавио аутомобил
чији је возач заобишао мотке полубраника
и кренуо да пређе преко пруге. Истог
тренутка сам употребио сирену и завео
лагано кочење, мислећи да ће аутомобил
прећи прелаз. Али баш тада је настао шок
за мене, јер аутомобил је буквално стао
на сред прелаза и није се мицао. Стајао је
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као укопан, возач није могао да одреагује.
Моментално сам потегао кочницу до краја
и на свега неколико метара пред прелазом сам успео да безбедно зауставим
композицију. Изашавши из локомотиве
видео сам да је у аутомобилу на месту
возача била жена од око 40 година с малим
дететом, узраста седам до осам година, на
задњем седишту. Пришао сам јој и љубазно

је питао неколико пута да ли је добро и
како се осећа. Није било одговора, била је
бледа као крпа и само је фиксирано гледала у мене, очигледно у стању великог
шока. Након неколико минута изашла је
из кола са дететом, а ја сам успео да је
одведем неколико десетина метара даље
од пруге, док је мој колега склањао њен
ауто са прелаза. Након што се мало прибрала, мирним тоном сам јој рекао да је
све у реду и замолио је да више никада не
заобилази спуштене бранике на пружном
прелазу, пошто су последице у таквим ситуацијама увек и без изузетка трагичне.
Потврдно ми је одговорила и уз дубоко
извињење мирно је са дететом отишла до
аута и наставила путовање. И данас памтим
бледо и избезумљено лице те жене коју сам
заједно са њеним дететом спасио хитром
реакцијом – поделио је ово искуство за
„Пругу“ колега Бушић, нагласивши да су га
старије машиновође (током каријере) често
даривале најбољим саветима, чак и када их
није експлицитно тражио.
Мада припада трећој генерацији Бушића која се определила за исту животну
професију, Никола се још као млади машиновођа максимално трудио да у управљачници научи апсолутно све. У данашњој
модерној железници за њега више нема
тајни. Бројне финесе у послу, које би његовом оцу и деди у она стара стара времена,
биле непојмљиве, наш саговорник одавно
држи у малом прсту. Са искуством у локомотивама на теретној вучи, Никола је, од
2011. до 2015. године, управљао и путничким гарнитурама у београдској градској
железници. У међувремену је полажио
испит за локомотиву серије 444 и ево, већ
седам година управља брзим путничким
возовима који саобраћају до Суботице, Новог Сада, Шида, Ниша, Ужица, Пријепоља и
Бијелог Поља у Црној Гори.
Ј. Вебер
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Од прекомерног излагања сунцу до поремећаја телесне температуре

Високе температуре штетне по здравље

Скуп у Соко Бањи

Синдикати у железничком сектору показали солидарност

Здравље на првом месту
Током пандемије корона вируса, која
траје већ трећу годину, синдикати радника
на железници на многе начине излазили
су у сусрет својим члановима. У најтежим
ситуацијама када је број оболелих вртоглаво растао, а лечење било поприлично скупо, јединствено су стали иза запослених у
намери да им помогну и олакшају тешку
ситуацију.
Синдикат Извршних служби српских железница је у протеклом периоду запосленима на терену обезбедио заштитне маске
и дезинфекциона средства.
„Много је наших чланова на терену оболело је од ковида током пандемије. Како бисмо људима помогли да купе лекове и све
што је потребно за лечење, наш синдикат
давао је бесповратну новчану помоћ својим
члановима и њиховим породицама. Такође,
оне који су прележали болест упућивали
смо на опоравак у Сокобању потпуно бесплатно, мада смо о трошку запослених
организовали и рекреативни одмор у Букови“, каже за „Пругу“ Милан Радовић, заменик председника синдиката.

Хумана акција на Видовдан
Синдикат „Србија Карго“ недавно је у
Сокобањи организовао две тематске
конференције: „Здравље на раду“ и „Безбедност железничког саобраћаја“.
Овим догађајима присуствовало је више од 170 железничара. На Видовдан,
28. јуна, поменута синдикална организација уприличила је и акцију добровољног давања крви у Косовској Митровици.
Према његовим речима, поред ових
активности синдикат је уложио и знатна
средства за побољшање услова рада. На
терену где је недостајало грејних и расхладних уређаја, колегама су обезбедили
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ТА пећи, грејалице и климе. Током прошле
године Синдикат „Независност“ је својим
члановима из фонда солидарне помоћи, а
на основу болести (превенствено због ковида 19) и дуготрајних боловања уплатио
више од пола милиона динара.
„Члановима нашег синдиката и члановима њихових ужих породица за куповину потребних лекова, дијагностику и
прегледе код специјалиста током прошле
године издвојили смо 230.000 динара на
име солидарне помоћи. Током трајања
пандемије радницима на терену смо делили заштитне маске и средства за дезинфекцију. За ту сврху смо издвојили око
100.000 динара. О трошку наше организације чланови синдиката су током 2021. године боравили на рекреативном одмору у
Врњачкој бањи и Сокобањи, као и на Златибору“, истиче Зоран Вучковић, председник синдиката „Независност“.
Како би унапредили услове рада, Синдикат „Независност“ је на многим радним местима обезбедио клима уређаје,
бојлере, тв апарате, фрижидере. Поред
уређаја, ова синдикална организација је
својим члановима обезбедила и заштитну
одећу која се састојала од панталона са трегерима, јакни и прслука.
Синдикат „Србија Карго“ је током читаве прошле године био активан на пољу
унапређења здравља и услова рада запослених. Ова организација је својим члановима који су оболели од корона вируса
помагала новчаним средствима. На терену
су били веома активни, па заштитне маске
и средства за дезинфекцију нису недостајала.
„Како смо знали и умели помагали смо
нашим члановима свуда по Србији. Поред
новчане помоћи, људима смо на терену
куповали грејна тела, ТВ уређаје и све оне

потрепштине за које смо имали обезбеђена
средства. Члановима нашег синдиката, оболелима од корона вируса и свима које су
били хоспитализовани, организујемо одлазак у бању на опоравак, каже за наш лист
Зоран Дашић, председник Синдиката
„Србија Карго“.

Нова заштитна опрема

Председник Синдиката железничара
„Инфраструктуре железнице Србије“
Јасминко Пјетловић у разговору за „Пругу“ наводи да је ова организација за превенцију против Ковида својим члановима
обезбедила 4.000 маски и 1.500 дозера за
дезинфекцију.
„Поред основних средстава за превенцију, наши чланови су преко Фонда
солидарности имали новчану помоћ за
набавку потребних лекова. Синдикална
организација је до данас упутила више од
400 људи на превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе на Златибору, Сокобањи, а било је и оних који су
одлазили на море у суседну Црну Гору“,
каже Пјетловић.
Синдикалне организације јединствено су
стале уз своје чланове и током свих пандемијских месеци. Када је била најпотребнија,
солидарност није изостала.
A. Стојковић
www.zeleznicesrbije.com

Високе температуре и велика влажност
ваздуха, који су чести пратиоци лета, представљају озбиљну претњу по здравље
људи, поготову ако трају неколико дана
узастопно.
На ове временске “неприлике” посебно
су осетљиве старије особе, деца, труднице,
кардиоваскуларни, церебрални болесници
и други који имају хроничне болести. Угрожени су и радници који послове обављају
на отвореном, изложени директном дејству сунчевих зрака, али и они који раде
у неадекватним недовољно расхлађеним
просторијама.
- Током летњих врућина, услед директног
и прекомерног излагања сунцу и топлотни,
могу се појавити различита непријатна
стања настала услед поремећаја регулације
телесне температуре. То су обично толотни осипи, грчеви или топлотне слабости.
Стања која забрињавају јесу сунчаница,
топлотни удар и исцрпљеност, упозорава
др Горан Марковић из Завода за здравствену заштиту радника “Железнице
Србије”.
Према речима др Марковића, дуже излагање главе сунцу доводи до сунчанице,
посебно када је потиљак директно на
високој температури и под утицајем сунчеве топлоте. Наше тело се хлади радом
кардиоваскуларног система и знојењем.
- Како би знојење било ефикасније, за
време великих врућина кроз кожу протиче
знатно већа количина крви која хлади
тело и тако штити своје најважније органе,
посебно мозак. Ако несмотрено излажемо
главу утицају сунца, температура у глави се
знатно повећава. Тело настоји да расхлади
мозак тако што више хладне крви упућује у
главу. Тиме долази до ширења крвних судова мозга и до наглог повећања његове
запремине. То утиче на појаву симптома
који су јако слични потресу мозга и нису
нимало безазлени. Озбиљни случајеви сунчанице се могу завршити несвестицом, па
и коматозним стањем, упозорава др Марковић.
Како каже наш саговорник симптоми
сунчанице су јака главобоља, сува кожа,
стално повећање телесне температуре.
Код особе која је добила сунчаницу пулс је
убрзан, а дисање плитко и такође убрзано.
Могуће и повећано знојење путем ког се
губи знатна количина течности и минерала,
нарочито калијума, који је веома важан за
све биохемијске процесе у организму, пре
свега у мозгу.
www.zeleznicesrbije.com

- Особу са оваквим симптомима треба
одмах сместити у хладовину или у расхлађену, затамњену просторију и раскомотити је. Важно је постепено расхлађивање
лаганим поливањем водом и стављањем
хладних облога са ледом на потиљак и
главу све док се температура не врати
у нормалу. Телесну температуру треба
стално контолисати. Човеку погођеном
сунчаницом треба давати хладне напитке,
али никако кафу и алкохол. У тежим случајевима губитка свести, појаве конфузије
и поспаности потребно је што пре позвати
лекара, саветује др Горан Марковић.
Топлотни удар, каже др Марковић, сличан је сунчаници и не мора настати као
последица директног излагања сунцу. Топлотни удар могу добити радници у пекари или у индустрији крај високих пећи,
као и неопрезни возачи у прегрејаном
аутомобилу, кампери који спавају у лоше
опремљеном шатору.
- Топлотни удар настаје као резултат
наглог, прекомерног повећања телесне
температуре и немогућности организма
да температуру одржи у нормалним
границама. Обично се јавља када је повећана влажност ваздуха у време летњих
спарина, јер је у таквим условима отежано
знојење. У таквим условима температура
тела стално расте и досеже вредности и

склонити у хладовину, скинути му одећу и
обилно га расхлађивати хладном водом.
Обавезно позовите хитну помоћ! За време
топлотног удара тело губи способност терморегулације тако да се може прегрејати
или у неким случајевима расхладити. Због

тога је у тежим случајевима неопходно
стално мерити телесну температуру и, наравно, сходно томе унесрећеног хладити
или утопљавати. Јако је важно надокнадити
изгубљену течност и минерале.
- Да не бисте добили сунчаницу, добро
заштитите главу. Носите качкете или
шешире са ободом, чија калота је од прозрачних материјала. Одећа мора одговарати климатским условима, важно је да је

Пазите на здавље деце
На високе температуре посебно су осетљива деца, а нарочито бебе између шестог
месеца и прве године живота, јер немају довољно развијен терморегулациони систем.
Зато у данима када је температура изразито висока бебе шетајте само у раним
јутарњим или касним послеподневним сатима. Децу не треба утопљавати, али
је важно да им дајете што више течности. Пратите понашање свог детета, јер
раздражљивост или плачљивост често указују на то да је жедно.
Ни старија деца не би требало да се излажу сунцу између 10 и 18 часова, посебно
на бетонским и асфалтним површинама. Уколико дете у том периоду, ипак, борави
напољу, главу треба да му заштитите шеширићем или качкетом, а тело намажете
кремом за сунчање с високим заштитним фактором, саветује др Марковић.
до 40. подеока Целзијусове скале. Овако
висока температура доводи до дисфункције централног нервног система која
разултује делиријумом, конвулзијама, па
и комом. Уколико овакво стање потраје,
може доћи до трајних оштећења и неуролошких поремећаја. Организам се у оваквој
ситуацији брани системском реакцијом,
која може проузроковати стање шока, објашњава др Марковић.
Како саветује др Горан Марковић, у
случају топлотног удара, као и код сунчанице мора се интервенисати и одмах
почети са расхлађивањем. Особу треба

од природних тканина и светлијих боја.
Због високих температура организам губи воду, па је важно узимати што више
течности. Исхрана, такође, мора бити уравнотежена и лагана, богата витаминима и
минералима. Потребно је надокнађивати
калијум и магнезијум, које уз натријум и
хлор организам нарочито губи. Просторије
у којима се борави морају се редовно
проветравати, а уколико се користе расхладни уређаји, температуре у односу на
спољашњу средину не би требало да се
знатно разликују, каже др Марковић.
А. Стојковић
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Жељезнички превоз Црне Горе

Летња сезона

У јеку летње туристичке сезоне све
резервације за кушет и спаваћа кола распродате су до друге половине августа
и то и од Београда ка Бару, и обрнуто.
Понеко место у вагонима са седиштима
може се наћи и у ноћном и у дневном возу.
Путници који су спремни да купе карту на
дан поласка, испред благајни стрпљиво
чекају информацију да ли ће тог дана у
композицију бити уврштена додатна, тј.
факултативна спаваћа кола.
Према речима Стефана Палибрка, шефа јединице за превоз путника у Бару
(Жељезнички превоз Црне Горе), за ноћне
возове ка Београду за јул и август тражи
се увек карта више. Велика је потражња и
за места у вагонима за превоз праћених
аутомобила, и то траје од самог почетка
саобраћаја сезонског летњег воза. То се
приписује чињеници да су цене горива
и путарина и даље високе, као и то да су
на граничним прелазима велике гужве
са чекањем и до неколико сати у шпицу
сезоне.
„Свакодневно смо на услузи путницима
који се интересују за сезонске возове ка
Београду. Редовно их обавештавамо о
стању у саобраћају, о евентуалном кашњењу возова, као и о расположивим капа-

Овог лета поново саобраћа воз на релацији Сарајево–Плоче, а ускоро се очекује и успостављање линије Сарајево–Загреб. Након девет година једна од, некада,
најатрактивнијих железничких линија у
летњој сезони поново превози путнике до
Јадрана.
Према договору Железница Федерације
БиХ и Хрватског железничког путничког
превоза, возови до 10. септембра између
Сарајева и Плоча саобраћају петком, суботом и недељом.
Цена карте је 12,5 евра, а како би се смањило чекање и скратиле контроле при
преласку границе, путници су у обавези да
унапред доставе личне податке, односно
број пасоша.
Премијер Федерације БиХ Фадил Новалић оценио је тим поводом да је вожња
том деоницом једна од најзанимљивијих
у Европи. Подсетио је да је CNN ту “јужну
пругу” сврстао у десет најлепших, а британски „Гардиан“ у 18 најатрактивнијих у
свету.
Новалић је навео да у развијеним земљама “кичму” транспорта чине железнице, а
не друмски превоз.
“Сада се преговара са железницама Републике Српске и Републике Хрватске о
успостављању саобраћаја и према Загребу”, рекао је Новалић.
Генерални директор Јавног предузећа Железнице Федерације БиХ, Енис
Џафић, казао је да је то први међународни
воз на релацији Сарајево–Плоче и подсетио да је након готово пет година коначно постигнут споразум с Хрватским
железничким путничким превозом за отварање међународне линије и њено враћање у функцију.
Најавио је да ће од новог реда вожње
бити успостављена и линија Сарајево–
Загреб. До децембра, када ће на снагу
ступити нови ред вожње, радиће се на

Тражи се карта више за Београд

цитетима. Највише посла на путничкој
благајни има у преподневним сатима,
то јест у време када долази брзи воз из
Земуна. Путници након приспећа воза у
барску станицу одмах одлазе до путничке
благајне и купују резервације за повратак.
Интересовања има за све датуме до краја
лета, а највише за дане када је смена туриста. И поред факултативних спаваћих
кола која се скоро свакодневно уврштавају
у саобраћај, потражња је увек већа од
понуде. Тренутни састав ноћног воза за
Земун чине четворо спаваћих кола, три
кушета од којих је један комбиновани, у

Возом поново од Сарајевa до Плоча

којем се налазе купеи са 4 и са 6 лежаја, три
вагона са седиштима другог разреда и два
вагона за превоз праћених аутомобила.
Гарнитури се по потреби додају и једна
факултативна спаваћа кола. Као резерва
у станици Бар налази се и један вагон за
превоз праћених аутомобила“, рекао је
Палибрк.
У дневном возу на релацији између
Земуна и Бара саобраћају три климатизована вагона другог разреда, а воз ће
саобраћати до краја летње сезоне, tj. до
средине септембра.
Ј. Вебер

ХЖ Путнички превоз

Хрватске железнице увећавају флоту

Са 21 електромоторним возом које „Кончар – Електрична возила“ производе за
ХЖ Путнички превоз (ХЖПП), тај превозник
би 2024. године у возном парку требало да
има готово 70 нових композиција, што чини
више од 50 посто флоте.
Производња нових возова суфинансира
се из Оперативног програма „Конкурентност и кохезија 2014–2020.“ са 85 посто, при
чему укупна процењена вредност пројекта
износи 1,29 милијарди куна, а на европско
суфинансирање отпада 880,3 милиона
куна.
Тим пројектом ХЖПП наставља модернизацију возног парка са 11 електро-моторних гарнитура за градско-приградски и 10
за регионални превоз.
„Кончар – Електрична возила“ и ХЖПП
уговор о купопродаји 21 композиције потписали су 2020. године. Крајњи рок за
испоруку свих возова јесте децембар 2023.
године, док би прва гарнитура за градскоприградски превоз требало да буде пу-
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штена у саобраћај крајем ове године.
Министар мора, промета и инфраструктуре Олег Бутковић оцењује да
хрватска индустрија има велике бенефите од тога што Кончар европским средствима производи возове за ХЖПП.
Најавио је и завршетак новог воза за
регионални превоз, 40. по реду, из програма који финансира Еурофима, а уз
подршку Владе.
Планирана је, такође, и набавка два прототипа батеријских композиција вредности
100 милиона куна, а убрзо се очекује расписивање тендера за набавку 20 нових
трамваја за Загреб и десет за Осијек, што
је нова прилика за хрватске произвођаче,
рекао је Бутковић.
Председник Управе ХЖ Путничког
превоза Жељко Укић поручује да је
главни циљ компаније обнова возног парка и подизање квалитета превоза, истакнувши да би у 2024. ХЖПП у својој флоти
требало да има готово 70 нових возова,

чиме би се обновило више од 50 посто
флоте.
Набавка нових возова, каже Укић, побољшаће локалну и регионалну повезаност и
мобилност, довести до нижих оперативних
трошкова, а путницима ће се осигурати
већа удобност, већи капацитет возова и
поузданији превоз.
Приликом реализације уговора за испоруку 21 воза Кончар је био суочен са знатним порастом цена материјала, јер је сукоб
Русије и Украјине утицао на знатан пораст
цена сировина, а самим тим и производње.
Тренд пораста цена постоји у целој
Европи и на свим тржиштима на које
„Кончар“ извози, а с купцима се преговара
и траже се решења која би ишла у корист и
њих и произвођача.
План Хрватске јесте да у модернизацију
железница до 2030. године уложи око 3,5
милијарди евра.
Извор: Хина/Влада Републике Хрватске
С. Јoчић
www.zeleznicesrbije.com

техничким припремама, успостављању
возних капацитета и особља, што ће бити

воз на дизел вучу пругом нормалног колосека кренуо је из Сарајева до Мостара 26.

неопходно за поновно успостављање те
међународне линије.
Плоче су у бившој Југославији биле почетно одредиште бројним туристима из
некадашње државе који су путовали на
Јадран, а железнички превоз им је био
најјефтинији и најсигурнији, док су добре
аутобуске везе омогућавале наставак пута
до одредишта на дубровачком приморју
или Далмацији.
Пругу од Сарајева до Плоча започела
је Аустроугарска, наставила Краљевина
Југославија, а завршила СФРЈ. Пруга је
изграђивана у више етапа и била је једна
од највећих саобраћајних и инфраструктурних пројеката прошлог века.
Дугачка је готово 200 километара, са 27
железничких станица, 71 мостом и 106 тунела, који су дугачки око 37 километара,
а међу њима је, с преко три километра,
најдужи тунел Иван, прокопан кроз истоимену планину.
Пруга Сарајево–Плоче пуштена је у саобраћај 29. новембра 1966. године поводом
прославе Дана Републике. Први свечани

новембра 1966, поводом обележавања дана Првог заседања АВНОЈ-а у Бихаћу.
Возом је управљао машиновођа Рефик
Маснопит, а од Мостара до Плоча, дан
касније, Перо Андрић. Од 1967. до краја
маја 1969. године завршени су радови на
полагању контактне мреже.
Ратна дешавања на територији бивше
Југославије условила су потпуни предкид
саобраћаја из Плоча према Мостару и Сарајеву, све до 16. јуна 1996, када је кренуо
први послератни воз с дизел вучом из
Сарајева према Плочама, чиме је означен
почетак успостављања железничког саобраћаја на овој деоници.
Међутим, тек након више од две године
службено је успостављена линија Сарајево – Плоче. Линија се одржавала до 15.
децембра 2013. године када су Хрватске
железнице у потпуности укинуле железнички путнички саобраћај од Плоча до
Метковића, па су возови према Сарајеву и
Загребу полазили из станице Чапљина.
Извор: Ал Џазира Балкан
С. Јoчић

Европска унија помаже
модернизацију Коридора 10
„Инфраструктура железнице Србије“ у склопу даљих настојања у модернизацији железнице моћи ће у наредне три године да
рачуна и на техничку помоћ делегације Европске уније у Републици Србији, која је расписала тендер за пројекте имплементације
у железничку инфраструктру Коридора 10. Вредност посла износи два и по милиона евра, без ПДВ, а предвиђено је да радови
трају 36 месеци. Како се наводи у документацији, цена неће бити једини критеријум за доделу посла. Рок за учешће на тендеру је
11. август 2022. године.
С. Јoчић
www.zeleznicesrbije.com
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Доба када су путовали краљеви, научници и уметници

рића пошао ка излазу из станице док га је окупљено грађанство
поздрављало с одушевљењем.

Знаменити путници
Од својих почетака железница је имала улогу у развоју српске
привреде и друштва. О томе су писане бројне студије и чланци и
готово да више нема никога ко нема барем најблажу представу о
важности железнице и железничког саобраћаја. Ипак, најјаснију
представу о значају железнице за Београд и Србију стичемо тек
када схватимо да, од 1884. године до шездесетих година ХХ века,
тачније до изградње аеродрома у Сурчину, није постојала ниједна
значајна личност која је посетила Србију а да није допутовала
железницом.
Пругама које данас припадају железничкој мрежи Србије путовали су многи државници, чланови владарских породица, али
и књижевници, научници, уметници. Тако је познат податак да је
на отварање Суецког канала цар Франц Јозеф путовао возом и то
пругом Сегедин – Темишвар. Том приликом прешао је преко територије данашњег Баната.

Дочек краља Петра I Карађорђевића

обавио је обред освећења водице. По завршетку обреда, тачно у 8
часова и тридесет минута, високе званице заузеле су своја места у
вагонима. Тог дана су са београдске станице пут Ниша кренула два
воза.

Путовање патријарха Павла

Први путник
Двадесетог августа 1884. године (по јулијанском календару), по
жељи краља Милана Обреновића, на новоизграђеној београдској
станици одржана је свечаност поводом отварања пруге Београд–
Земун. Тог дана је, у 14 часова и 30 минута поподне, краљ с породицом отпутовао у Беч.
Оновремена штампа извештава да се краљ десетак минута пре
поласка воза појавио на станици на којој се већ од тринаест часова
окупљао свет. На краткој свечаности владар је доделио одликовања министру грађевина Јеврему Гудовићу, главном директору
Друшва за грађење и експлоатацију српских државних железница
Амиљоу, главном предузимачу Филипу Виталису, директору експлоатације Фрадеу и директору Железничког одељења Министарства грађевина Рихтеру.
Тачно у четрнаест часова и тридесет минута дворски воз је, праћен музиком коју је свирао краљевски орекстар, са београдске
железничке станице пошао пут Земуна и даље, ка Бечу. Штампа
извештава да је музика свирала све док воз није прешао преко
моста на Сави.

Једном приликом директор агенције „Доброчинство“ појавио се
на шалтеру станице да купи карте за Атину у другом разреду за
патријарха Павла и себе.Тадашњи шеф станице дуго је убеђивао
представника ове агенције да пут од 18 сати у другом разреду није
претерано угодан. Сам патријарх Павле, међутим, инсистирао
је на картама другог разреда. Шеф станице није могао да се
помири са тим да једна таква личност путује тако скромно,
те је употребио једини преостали аргумент о безбедности
путовања. Све се завршило тиме да је Патријарх Павле ипак
прихватио понуду и у Атину отпутовао салон-колима ЖТП-а
„БЕОГРАД“.

Забележено је да су тог дана у свечаним возовима место имали
председник владе Милутин Гарашанин, министар грађевина
Јеврем Гудовић, министар финансија Ђока Павловић и многи други
чланови Министарског и Државног савета, официрски хор и бројни
виши чиновници.
Од гостију из иностранства свечаности су присуствовали гроф
Зичи из Пештре, кнез Ратибор, саветник немачког Посланства у
Бечу, генерални директор Лендербанке Хан, гроф Виларс, потпредседник Лендербанке, француски генерални конзул Рапопорт,
вицедиректор Јужних железница Марсије, председник Друштва
„Fives – Lill“ и многи други.
Осим представника домаћих гласила, догађај су пратили и дописници стране штампе тог времена, што говори о томе да је
изградња прве српске пруге привукла пажњу читаве Европе.

Тесла и воз

Министарски воз
Свега три дана по поласку првог воза са београдске железничке
станице, у 8 часова изјутра одржана је свечаност поводом завршетка и отварања пруге Београд–Ниш. На привременој станици
свечано окићеној тробојкама и венцима митрополит Теодосије
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Краљ Петар I Карађорђевић је у Београд стигао је посебним возом
11. јуна (јулијански календар) 1903. године. Према раније утврђеном
распореду, новог краља су, на перонима, дочекали чланови Владе
Краљевине Србије, представници Београдске општине и чланови
официрског кора. Воз је стигао у десет часова ујутру, а краља је,
одмах по изласку из кола, председник Владе Јован Авакумовић
поздравио пригодним говором. Детаљан опис дочека преносе
„Српске новине“ од 11. јуна 1903. године, у којима се каже да је краљ
узвартио говором у којем је изразио захвалност, како члановима
Владе, тако и свим окупљенима. Потом је обишао почасну чету
гарде која је, такође, била постројена на перону.
По завршеној смотри, краљ Петар I упознао се с члановима
Владе и официрског кора да би му, на крају, одборник београдске
општине Милан А. Павловић принео хлеб и со у знак добродошлице
и поздравио га свечаним говором.

Београд је, 20. маја (по јулијанском календару) 1892. године
угостио великог научника Николу Теслу. Те вечери, нешто пре 22
часа, на београдској станици окупила се маса света да дочека воз
из Пеште којим је путовао овај научник. „Браник“ од 28. маја (9. јун)
1892. године бележи да је, осим општинских изасланика, инжењера
и чиновника, на станици било окупљено мноштво ученика Велике
школе, богословије и учитељске школе.
Одмах по искрцавању, Тесла се поздравио са изасланицима
општинског одбора и, у пратњи професора Велике школе Љ. Клеwww.zeleznicesrbije.com

Потом је краљ праћен члановима Владе ушао у салон где су,
према утврђеном распореду, чекали председник Државног савета,
председници Касационог суда и Академије наука, ректор Велике
школе, гувернер Народне банке, чланови породица чланова Владе
и посланици из иностранства.
По изласку из салона краљ се свечаним колима, с председником
Министарског савета, одвезао у Саборну цркву.

Државници на колосецима
Поводом десете године пробоја Солунског фронта, 6. и 7. октобра 1928. године, у Београду су одржане велике свечаности. На
београдску станицу су пристизале бројне високе званице из
земаља савезница у Првом светском рату: из Француске Франше
д`Епере, једна велика делегација из Италије, представници Велике
Британије. Била је ту и велика делегација из Чехословачке. Високе
госте дочекивао је Коста Кумануди, тадашњи градоначелник Београда, с највишим официрима. Перон је био искићен венцима и
тробојкама, као, уосталом и читав град. У граду су организоване
параде, а током свечаности, откривен је „Победник“ и отворено
Велико степениште на Калемегдану.
Године 1937, у салону београдске железничке станице су се
састали Милан Стојадиновић, тадашњи председник југословенске Владе и председник турске владе Инани, о чему је писала
„Политика“ од 24. маја 1937. године.
Првим пероном Железничке станице Београд, тридесетих
година ХХ века, корачали су и Пол Бонкур, 1935. године, Георги
Гофенку, Едуард Бенеш. Ту су дочекани и Виктор Антонеску и Камил
Крофта, када су стигли на заседање Сталног савета Мале антанте.
Они и многи други.
www.zeleznicesrbije.com

Не само државници
Но, није само државницима, у међуратном периоду, приређиван
дочек на перонима и испред београдске станице. Постоје записи
да је многобројним плесачима, глумцима, певачима Железничка
станица Београд била прво место на које су крочили долазећи у
овај град.
У пролеће 1929. године у Београду је гостовала Жозефина
Бејкер, чувена плесачица, певачица и забављачица. На београдској
станици приређен јој је велики дочек. Двадесетрогодишња звезда
била је изненађена масом света који се окупио на станичним
перонима. Иако је воз стизао тек предвече, грађанство је почело
да се окупља већ у шеснаест часова. Бејкерова је, од масе света,
једва прошла пероном. Иначе, била су врло подељена мишљења
о наступима чувене плесачице у Београду, будући да је наступала
готово без одеће, само омотана воћем, изводећи свој „банана плес“,
или у оскудним костимима.
Београдска станица памти и велики дочек и Светиславу Петровићу, првом Србину који се прославио на филмском платну,
у периоду између два рата. Ова звезда мађарских, француских,
немачких, америчких, шпанских и чехословачких филмова дебитовала је у остварењу Михаља Кертеса „Натчовек“.
„Плави воз“
Јосип Броз Тито је био веран железници. Његов „Плави воз“ је
прокрстарио свим пругама тадашње Југославије, а у сваком граду
били су му приређивани свечани дочеци. Организација вожње
„Плавог воза“ била је посебан изазов за железничаре, будући да
ништа није смело да пође наопако. Специјални воз, популарно
назван „Плави воз“, служио је за путовања Јосипа Броза Тита и
високих гостију који су долазили у посету Југославији.
Петровић је, 1928. године, посетио Нови Сад и Београд. На перонима београдске станице тог дана је владала велика пометња.
Претпоставља се да је дочеку присуствовало између 30.000 и
40.000 људи, махом девојака које су похрлиле ка свом љубимцу. На
фотографијама објављеним у „Илустрованом листу“ види се део те
атмосфере и мноштво младих жена како се нагињу преко ограде од
кованог гвожђа која је ограничавала перонску башту ресторације.
Током боравка у Београду, Светислава Петровића је примио чак и
краљ Александар, том приликом га одликовавши орденом светог
Саве првог степена.
И чувеној српској глумици словеначког порекла, Ити Рини, звезди филмова „Буђење пролећа“, „Еротикон“ и многих других приређен је свечани дочек на београдској станици, 1929. године. Дочек
је аранжирао Ј. Кронштајн.
И. Јовичић Ћурчић
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Занимљивости

Кинеска железничка мрежа за брзе
возове достигла дужину екватора
унапреди међународну сарадњу Кине са
чланицама Асоцијације држава југоисточне Азије (АСЕАН)", изјавио је за "Глобал
тајмс" професор са шангајског универзитета Сун Жанг.

У Кини је отворена нова деоница брзе
пруге која повезује главни град Пекинг са
Хонгконгом. Пуштањем у рад ове деонице
кинеска железничка мрежа је достигла
дужину од чак 40.000 километара, колико
износи и дужина екватора.

Нова пруга великих брзина повезује
град Анцинг у источној провинцији Анхуи

и Ђуђанг у провинцији Ђангси. Пресеца
главне градске путеве и друге железничке
путеве, а пролази и кроз дивне пејзаже
уз реке и језера. Пруга је пројектована за
возове који достижу брзине од 350 километара на сат. Нова деонца дуга је 176 километара, а време путовања скраћено је са
досадашњих четири на само два сата.
"Кинеска брза пруга повезује више међународних лука са унутрашњим провинцијама. Ширећи своју мрежу може да

Август 2022.

Планинарско друштво „Железничар“
Београд основали су давне 1948. године
радници Београдског железничког чвора.
Друштво данас броји око хиљаду чланова
и има десет професионалних водича који
су пре неколико година добили лиценце за
рад са планинарима.

Стручњаци указују да ће ефикасан кинески систем брзе пруге имати значајну
улогу у склопу иницијативе “Појас и пут”, а
и Регионалног свеобухватног економског
партнерства.
Извор: www.nationalgeographic.rs
Д. Милошевић
Радмило Марић

Локомотива без ватре на узаној прузи
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Планинари са традицијом
подсећа читаоце „Пруге“ на некадашња
времена када су чланови друштва добијали
бесплатне карте за удаљене дестинације.
Планинарско друштво „Жеља“ је, према
Марићевим речима, отворен за примање
нових чланова, будући да се њихови лиценцирани водичи могу адекватно старати о безбедности експедиција. Свака
четири месеца организују се обуке за новопримљене људе, мада се у периоду од
2010. до 2014. године драстично смањило
интересовање за високогорску обуку. На то
је превасходно утицала економска криза,
али и повећана цена обуке.

фиксалне рачуне за бројне ситнице које
њихови чланови купују пред своје акције.

Седам деценија као подстанари

Из наше фотоархиве

Педесетих година прошлог века државни врх тадашње Југославије одлучио је да у Лучанима буду саграђене фабрике за
производњу робе посебне намене. Фабрике је требало повезати
новим индустријским колосеком с пругом узаног колосека Београд–Чачак–Вишеград–Сарајево–Дубровник. У близини Јелен
Дола саграђена је нова станица –Кратовска стена, која је била
повезана новоизграђеним индустријским колосеком с фабрикама у Лучанима. У почетку, тим колосеком превозио се само
грађевински материјал, док је на месту спајања с пругом била
распутница. Касније се показала потреба за изградњом посебних колосека, што је и урађено. Како у фабрике наменске производње у Лучанима није смела да улази класична парна локомотива, за вучу возова коришћена је локомотива без ватре, а
помиње се да су у једном периоду биле у саобраћају и посебне
акумулаторске локомотиве. Те локомотиве су због својих техничких карактеристика имале ограничен радијус кретања и нису
могле да саобраћају на пругама Југословенских железница.
Зато је у Кратовској стени подигнута посебна станица која је
служила за промену локомотива, маневру и манипулацију за
прелаз теретних композиција са мреже Југословенских железница на индустриску пругу за Лучане. Овај колосек је због
специфичности фабрика имао посебан режим рада и био је дуго
у употреби. Када је крајем шездесетих година прошлог века
изграђена пруга нормалног колосека Чачак–Пожега, изграђен је
и крак пруге до Лучана. На самом почетку било је покушаја да се

Планинарско друштво „Железничар“ Београд

саобраћај одвија специјалном дизел локомотивом, али је услед
техничких компликација и безбедности она повучена. Одмах
након тога у зрењанинској фабрици “Шинвоз” направљена је
специјална локомотива, односно локомотива без ватре за нормалан колосек, која је и данас у употреби.

- За ових седам деценија кроз наше Друштво прошло је десетине хиљада чланова.
Некада смо имали преко две хиљаде чланова и до 250 акција. Најатрактивније
експедиције су Хималаји, који су сан сваког
планинара, Кавказ, Анди, Алпи с врхом
Монбланом. Већ две деценије води се и
зимска Планинарска школа високогорства,
у којој се стичу знања у зимским условима
на планини. Они који заврше школу настављају са даљим усавршавањем. Вели-

Одмах по оснивању, 1948. године, Планинарском друштву „Железничар“ биле су обезебеђене просторије у Савској улици (бр. 21). Током 1951. године чланови Друштва
прешли су на нову локацију (у улици Милоша Поцерца). Друштво већ седам деценија
живи и ради као подстанар и плаћа високе закупнине које иду на уштрб занављању
опреме и одржавању обука. Просторије су неопходне за учлањивање нових чланова,
чување докумената потребних за текући рад, као и архиве које свако правно лице мора
да држи одређен број година.
- Наше друштво од 1948. године носи и чува име железнице. За све те године никад
није престало да ради. Било би јако корисно када би српске железнице у нама коначно
препознале своје одано спортско друштво и уступиле нам на бесплатно коришћење
једну просторију. На тај начин ми бисмо се, напокон, вратили „кући” после 75 година
путешествија по којекаквим канцеларијама града Београда. Што је најважније, вратили бисмо се не као седамдесетпетогодишњаци већ са спортистима младе и средње
генерације, закључује председник Планинарског друштва «Железничар» Радмило Марић.
- Планира се омасовљење друштва, као
и подмлађивање водичког кадра. Финансирамо се од Дома у Овчар Бањи и
од чланарине, која износи 1.200 динара
на годишњем нивоу. До сада смо имали
разнолике акције, од оних пешачких
до високогорских тура. На наше „висинске турнеје“ могу ићи сви чланови

Из руке у руку

На фотографији коју је снимио Херберт Штемлер, љубитељ
железнице из Немачке, августа 1971. године у близини Лучана,
приказана је теретна композиција коју је вукла локомотива
узаног колосека без ватре.
Ј. Вебер
www.zeleznicesrbije.com

Министарство железница ФНРЈ, решењем из 1950. године, „преноси“ напуштену зграду
у близини железничке станице у основна средства Централном дому железничара, чији
је правни следбеник ПД „Железничар“. Планинарски дом се градио од 1948. до 1961. године.
Дом су користили планинари и радници железнице. Од 1972. до 1981. године издаје се у
закуп ЖТП Београд – ООУР СТП делатност железничке станице Београд. Просторије су
коначно враћене Друштву 1986. године са све двојицом (припадајућих) домара. Већ 1991.
године дом је предат Видоју Боранијашевићу на управљање уз минималну накнаду, будући
је он лично реконструисао и адаптирао све просторије. Чланови Планинарског друштва
су, на основу уговору који је тада важио, имали бесплатно преноћиште једном месечно
и то за викенд који сами одаберу. Од краја 2014. године, када је дефинитивно враћен и
стари назив (Планинарски дом „Богољуб Ђурић“), овај смештај могу поново користити
сви планинари по приступачним ценама током читаве године.
ки недостатак је тај што се млади људи не
пријављују у наше Друштво, па гро чланова
чине планинари средњих година и они
старији – каже за „Пругу“ председник
ПД „Железничар“ Радмило Марић и
www.zeleznicesrbije.com

планинарских друштава у саставу Планинарског савеза Србије, поручује председник друштва, Радмило Марић.
Од 1. маја ове године београдски ПД
„Железничар“ има обавезу да издаје и

Мада им је то у почетку, тврде, реметило
дневну рутину, функционисање друштва
сада тече беспрекорно. Томе, без сумње,
доприноси и њихово огромно искуство јер
популарни „Жеља“ није више млад. Живи и
траје пуне 74 године.
Б. Радојичић
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Кошаркашки клуб „Железничар“ Лајковац

За длаку оде виши ранг

Најуспешнија селекција кошаркашког
клуба из Лајковца ове сезоне била је мушка сениорска екипа са освојеним првим
местом у групи Друге регионалне лиге (Западна Србија). На велику жалост овдашњих
љубитеља кошарке, у баражу је заузела тек

- Уз велики рад можемо доћи до великог
резултата, тако да ће се читаво лето напорно
тренирати. Надамо се да резултати неће
изостати – каже Небојша Миловановић,
задужен за млађе пионире и женску
сениорску селекцију.

Пионири КК "Лајковац"

Сениори КК "Лајковац"

треће место, па није успела да се пласира
у виши ранг. Нову сезону овај спортски
колектив дочекује с великим амбицијама,
пошто ће и женска и мушка сениорска екипа
нападати прво место, баш као и пионирке,
односно, млађи пионири.

Кошаркашки клуб „Железничар“ основан
је 1976. године и један је од најстаријих спортских колектива у општини Лајковац. У овом
клубу тренира преко стотину малишана,
а ове сезоне у такмичарском погону поред женске и мушке сениорске екипе,

Панчевачка „Дизелка” завршила припреме на Златибору

С нестрпљењем очекују
старт новог првенства

учествовале су још две женске селекције:
пионирке и млађе пионирке, као и две мушке: пионири и млађи пионири.
- У клубу имамо две (не)такмичарске
селекције. То су заправо две школице кошарке, где се едукују девојчице и дечаци
од првог до четвртог разреда, као и малишани вртића старости од три до седам
година. Имамо и једну групу у Јабучју.
Стратегију клуба базирали смо кроз развој
деце из Лајковца и околине, која ће бити
ослонац сениорима и у женској и у мушкој
селекцији. За рад са децом, осим мене, задужени су Марко Росић, Драган Савић и
Катарина Ивановић. Организацију нашег
клуба поверили смо Драгану Јовановићу,
дугогодишњем председнику, рекао је између осталог тренер млађих селекција Небојша Миловановић.
Б. Радојичић
и мечеви са „Радничким“ из Сремске Митровице, „Графичарем“, односно, изралеским клубом „Бнеи Сакхнин“. Стручни
штаб, баш као и играчи, нестрпљиво ишчекују почетак нове првенствене сезоне. Панчевачки “Железничар” је, по мишљењу
стручне јавности, можда и најозбиљнији
кандидат за новог члана Супер лиге Србије.
Ј. Вебер

Сениорска екипа панчевачког фудбалског клуба “Железничар” недавно се вратила
са Златибора где је завршила највећи део
припрема за предстојећи шампионат. Под
будним оком шефа стручног штаба Игора Савића и његових сарадника Бојана
Павловића, Ивана Тасића, Стефана Радуловића и Душка Љубичића, играчи су уз
изузетне временске услове на планини
спровели апсолутно све кондиционе и тактичке замисли тренера. Током златиборског дрила, фудбалери популарне „Дизелке“ одиграли су и неколико контролних
утакмица. Прву у Ужицу, где су снаге
одмерили са новим прволигашем ФК
„Слободом“. До почетка нове сезоне у Првој фудбалској лиги Србије планирани су
www.zeleznicesrbije.com
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