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138
Средином месеца – 15. септембра – обележено је 138 година постојања српских
железница. На овај дан, те давне 1884.
године све очи јавности биле су упрте у
малену земљу у срцу Балкана која је пре
многих развијенијих и економски јачих
држава у тадашњој Европи изградила
свој „гвоздени пут“. И, разуме се, не било
какав, већ онај који ју је убрзо повезао са
Европом и Блиским истоком и учинио је
железничким чвориштем Балкана.
Почетком двадесетог века уследили
су ратови, разарања, изградња, па опет
ратови, поново рушење и обнова, па
један период препорода и узлета, да би
крај прошлог века донео нова разарања
и стагнацију, једно затечено лоше и
збуњујуће стање и сазнање да се мора
брже, даље и више. Сазнање да то није
ствар избора нити опције, већ опстанка
и егзистенције српских железница.
И како се на крају тунела увек покаже
светлост, тако је после сто тридесет
осам година железница поново доживела
свој препород, ренесансу. Добила је прву
српску брзу пругу, од Београда до Новог
Садa, по којој возови иду 200 километара
на сат, ужурбано се гради и даље, ка
Суботици, а предстоји изградња брзе
пруге ка југу Србије, ка Нишу. Добила је
Србија и нове, најмодерније брзе возове
у региону. Модерна српска железничка
флота „Соколова“ превезла је за мање од
шест месеци милион путника и постала
је омиљено превозно средство и младих
и старих, пословног света и туриста, а
„СОКО“ – бренд препознатљив у читавом
региону.
Враћају се српске железнице на железничку мапу Европе, постају поново, као
давне 1884, железничко чвориште Балкана. И то захваљујући свеобухватној модернизацији – највећим и најзначајнијим
инвестиционим и инфраструктурним
пројектима у овом делу Европе!
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ЧЕСТИТКА

АКТУЕЛНО
Председник Александар Вучић:

Брзом пругом од Београда до Будимпеште
за 2 сата и 45 минута до краја 2025.
Председник Србије Александар Вучић био је домаћин председници Мађарске Каталин Новак, која је, 9. септембра, боравила
у званичној посети Србији. Председник је изјавио да су односи две
земље на највишем могућем нивоу и да је сарадња напредовала у
свим сферама – политици, економији, трговини.
„Ради се убрзано на инфраструктурном повезивању брзом
пругом две земље и уверен сам да ћемо до краја 2025. године пу-

товати између Београда и Будимпеште за 2 сата и 45 минута“, рекао
је председник.
„Председница Новак поменула је пругу Сегедин–Суботица, ми
смо наше радове скоро завршили и ми ћемо имати воз који иде 45
минута, замислите идемо возом 45 минута који стоји на граници
50 минута, то је бесмислено“, рекао је Вучић истичући да се на
решавању тог проблема већ ради са мађарском владом, али да
проблем праве европски прописи.
„Србија је“, рекао је председник у оквиру иницијативе Отворени Балкан тражила да се на граници са Мађарском отворе
зелене линије или траке којима би се овлашћеним трговцима и
произвођачима омогућио пролаз. Отварање зелених коридора
било би у договору са ЕУ.“ Председник је нагласио да би проблем
задржавања на граници могао да се реши и увођењем неке врсте
Шенгена, како би возила из наше земље имала слободу кретања,
пре пуноправног чланства у ЕУ.
Подсетимо, председник Србије Александар Вучић и мађарски
премијер Виктор Орбан путовали су првим брзим возом од Београда до Новог Сада, 19. марта 2022. године. Дан касније, ова
деоница брзе пруге званично је пуштена у саобраћај. За мање од
шест месеци, овом пругом превезено је милион путника.
Б. Гордић

Томислав Момировић у железничкој станици Стара Пазова

Српска железница је на добром колосеку

„Великим инвестицијама у железницу,
потпуно смо променили овај вид саобраћаја у нашој земљи, нагласио је министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић приликом обиласка железничке станице у
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Старој Пазови. Он је реконструисану станицу на брзој прузи Београд–Нови Сад обишао
у пратњи вршиоца дужности генералног
директора железничке компаније за
превоз путника „Србија Воза“ Ивана
Булајића.

„Очекујемо да ће „Србија Воз“ у овој
години превести око 5,5 милиона путника
што јесте дупло више у односу на претходну
годину. То је најбољи показатељ да грађани
имају све више поверења у наше железнице
и полако их враћамо на место које им
припада“, рекао је Момировић.
Момировић је изјавио да се најквалитетнијом железничком инфраструктуром
повезују највећи градови у Србији, а ту
није реч само о прузи Београд–Нови Сад.
Он је најавио да у октобру крећу радови
на деоници од Београда до Ниша, али и да
ће Крагујевац добити бољу конекцију са
Коридором 10. У завршној је фази и израда
пројектне документације за наставак
градње од Ваљева ка Врбници, тачније до
Пријепоља.
„Наш циљ је да додатно повећамо брзину
и квалитет услуге, чиме ћемо знатно променити железничку перспективу у земљи
и нећемо се зауставити док железница не
буде главни вид саобраћаја у нашој држави“,
истакао је Момировић.
Љ. Богдановић
www.zeleznicesrbije.com

Министар Момировић:

Хвала железничарима на градњи
модерне Србије
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић, поводом Дана железничара Србије, упутио
је честитке свим запосленима у српским железничким предузећима.
„Захваљујем вам се за огроман труд и помоћ у реализацији
заједничког циља да српске железнице опет буду лидер у овом
делу Европе. Заједно ћемо да наставимо да модернизујемо и
градимо нове километре пруга свесни да ефикасна железница
представља један од најважнијих подстрека напретка наше
земље. Градећи модерну железницу истовремено градимо
модерну и развијену Србију. Хвала вам на томе и нека вам
је са срећом ваш дан – Дан железничара у Србији!“, изјавио је
министар Момировић.
На кратком састанку који је одржан у Сали библиотеке у Пословној згради српских железница, министар је са представиницима пословодства српских железничких компанија говорио о улагањима у инфраструктуру и нове возове, али и у повећање
квалитета наставе и едукације запослених, како би железничари могли да одговоре свим технолошким иновацијама.
Момировић је подвукао да се за кратко време
далеко одмакло у враћању железнице на место
које јој је одувек припадало као најсигурнијем,
најудобнијем и најекономичнијем виду транспорта путника.
„Ова година ће у историји Србије остати
уписана златним словима. Два највећа града у нашој земљи повезали смо брзом пругом којом саобраћају најмодернији возови
брзинама од 200 км/ч. За свега неколико
месеци превезено је милион путника
овом пругом, и то је прави знак да је пред
железницама блистава будућност. Наш стратешки циљ је да највеће градове у Србији
повежемо брзом пругом и да афирмишемо
железнички превоз као примарни превоз у
Србији“, изјавио је министар Момировић.
www.zeleznicesrbije.com
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МОДЕРНИЗАЦИЈА

АКТУЕЛНО
Заједнички успех српских железница

Изградња пруге за велике брзине Нови Сад – Суботица – државна граница

Брзом пругом од Београда до Новог
Сада путовало милион путника
Милион путника за протеклих пет и по
месеци српска железничка компанија “Србија Воз“ превезла је на брзој прузи од
Београда до Новог Сада. Тим поводом, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић и в.д.
генерални директор ,,Србија Воза“ Иван Булајић 5. септембра на железничкој станици
Нови Београд уручили су милионитој путници, Весни Радмилац из Београда, награду
– годишњу возну карту и железничку капу.
„Рекордан број путника показује да је
железница Србије на одличном путу да
искористи свој потенцијал за економски
и друштвени развој наше земље и читавог
региона“, рекао је министар Момировић
и додао:
,,Данас је заиста леп и велики дан за
Републику Србију, с обзиром да је за само
неколико месеци милион путника прошло брзом пругом између Београда и
Новог Сада. Потпуно другачија слика у
односу на пре неколико година! Људи су
заборавили железницу, а ми смо је вратили на велика врата. Заиста смо једни од
пионира са инвестицијама у железничку
инфраструктуру, са најмодернијом железничком инфраструктуром која спаја два
највећа града у Србији и најмодернијим
возовима. Отворили смо ново поглавље у
нашој земљи када је реч о инвестицијама у
железничку инфраструктуру.“
Министар Момировић је рекао да се настављају радови ка Суботици, а када је у
питању брза пруга између Београда и Ниша, у току су припремни радови на делу
трасе између Сталаћа и Ђуниса. Момировић
је најавио да ће у октобру бити потписан
оквирни споразум са Европском комисијом

и Европском инвестиционом банком и да је
вредност пројекта око две милијарде евра.
„Највеће градове у нашој држави спојићемо најквалитетнијом железничком инфраструктуром по којој ће саобраћати најбржи
возови, јер је то стратешки циљ ове земље

поверење је најбољи показатељ да смо
успели да променимо слику железнице.
Наставићемо са модернизацијом услуга и
унапређењем ефикасности пословања целе компаније. Очекујемо да ћемо до краја
године забележити двоструко већи број

посвећеношћу свих настојимо да пруга буде
завршена у предвиђеном року“, истакао је
Симовић.
У станици Нови Сад изводе се радови
на трећем перону. Завршено је набијање
шљунком и бетонирање перонских зидова,
а ради се на постављању бехатон плоча.
У продужетку перона постављају се и
нове челичне конструкције за надстрешнице. При крају су радови на бетонским
конструкцијама за нове лифтове којима
ће путници из станичног потходника долазити на пероне. Постављају се нове
мермерне плоче на фасаду станичне зграде.
Реновирају се и просторије отправника
возова и саобраћајног особља у приземљу
објекта. На делу трасе од Новог Сада до
Руменке чисти се траса од отпада и уклања
се зеленило и дрвеће. Стара пруга је већ
демонтирана, а постојећи материјал од
доњег строја односи се и складишти на
предвиђеним депонијама. Исти радови се
одвијају на деоницама од Руменке до Кисача,

те од Степановићева до Змајева, од Змајева
до Врбаса, и од Врбаса до Наумовићева. На
деоници од Жедника до Наумовићева, ради
се на демонтажи индустријског колосека
суботичке Азотаре. У појединим станицама
у току су земљани радови и постављање
хидротехничких инсталација, као и радови
на дренажи, ископу ровова, постављању
дренажних цеви, затрпавању ровова, постављању шахтова и остали пратећи геодетски радови. На деонци од Суботице до
државне границе са Мађарском демонтирају
се контактна мрежа, ТТ и СС уређаји.
Ј. Вебер

Ремонт машина за одржавање колосека
и ми од тога нећемо одустати,“ рекао је
Момировић.
Иван Булајић, в. д. генерални директор
,,Србија Воза“, изјавио је да је стратешки циљ
пословања ове компаније повратак што већег
броја путника на железницу, уз константно
унапређење корисничког искуства.
,,Поред удобности и поузданости, данас
путницима нудимо и савремене начине
продаје карата путем дигиталних канала.
У возове полако враћамо и младе. Њихово

путника у односу на претходну,“ додао је
Булајић.
Весна Радмилац из Београда, милионита
путница на релацији Београд – Нови Сад,
није крила узбуђење због геста српског
железничког путничког оператера:
,,Заиста сам се пријатно изненадила! Скоро сам се возила француским брзим возом,
али је наш Соко лепши, између осталог и
зато што је наш!“
Б. Гордић

Према речима вршиоца дужности генералног директора „Србија Воза“ Ивана
Булајића ова железничка компанија очекује да ће превести око 5,5 милиона
путника до краја 2022, у односу на 2,8 милиона путника колико се возило
прошле године.
Бројке недвосмислено говоре да сви сегменти пословања овог железничког
друштва показују знатно боље резултате.
„За првих осам месеци 2021. године у међународном саобраћају превезли смо
више од 44.000 путника, а у истом периоду ове године тај број прелази 66.000
путника за Црну Гору, што је повећање од 50 одсто. Овакви резултати имају
позитивне ефекте и на остваривање прихода од продаје карата, што се све
одражава и на укупно остварене приходе на годишњем нивоу, који би према
нашим проценама могли бити за око 300 милиона већи од планираних“, каже за
"Пругу" Иван Булајић.

Септембар 2022.

Радови на изградњи нове брзе пруге за
200 км/сат на деоници Нови Сад – Суботица
–државна граница са Мађарском, средином
септембра одвијају се на већем броју места
и локација дуж читаве трасе будуће нове
железничке саобраћајнице.
Према речима Веселина Симовића, директора пројекта на изградњи пруге у „Инфраструктури железнице Србије“, радови теку
према утврђеној динамици. Анализу урађених захвата ради комисија састављена од
инвеститора и надзорних органа и то на недељном нивоу. Надзорни органи редовно
обилазе градилишта, разговарају са извођачима и подизвођачима о свим текућим
проблемима који се решавају у ходу.
„Стање на терену је добро. Сарадња и
ангажовање свих запослених на градилиштима је таква да се и проблеми који увек
прате овако велике и значајне пројекте
благовремено отклањају. Тим стручњака који
је запослен на овим пословима је изузетно
квалитетан и максималним ангажовањем и

„Инфраструктура железнице Србије“

Пословање у узлазној путањи
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Две машине за одржавање геометрије
колосека ремонтују се у зрењанинском
„Шинвозу“ за потребе „Инфраструктуре железнице Србије“, а средства у износу од 1,8
милиона евра обезбеђена су из донације
аустријске компаније “Plasser & Тheurer“,
која је у овом погону отворила регионални
сервисни центар. На овај начин створени су
услови да одржавање геометрије колосека
на српским пругама буде квалитетно, док
се не набави нова, модерна механизација
за одржавање пруга, која је неопходна због
старости и техничких могућности расположивих машина.
Једна од машина већ је ремонтована и
крајем септембра обављена је пробна вожња, а до краја октобра очекује се завршетак ремонта друге машине. Поменуте машине произвела је 2003, односно 2004.
године аустријска компанија “Plasser &
Тheurer“, која је једана од највећих произвођача машина за одржавање и полагање
пруга у свету. Пре ремонта једна машина
је обавила 18 хиљада, а друга нешто више
од 12 хиљада радних сати на терену. Након
ремонта, машине ће се користити превасходно на одржавању магистралних српских пруга, а биће оспособљене и за радове
на брзој прузи Београд – Нови Сад.
www.zeleznicesrbije.com

Фото: Татјана Младеновић

Ремонт машина одвија се у две фазе. Прва
фаза ремонта обе машине, поред осталог,
обухвата оправку осовинских склопова,
оправку обртних постоља, замену подбијачких агрегата, оправку кочионих уређаја,
замену оштећених стакала, замену дизел
мотора, фарбање, калибрисање, сервис
клима уређаја и уградњу уређаја будности.
Друга фаза планирана је за новембар 2022.
године када ће се обновити ентеријер машина и уградити лед светла.
Одржавање ремонтованих машина пред-

виђа и контролни преглед на свака 24 месеца, као и главну оправку након шест година од дана примопредаје из фабричког
погона ремонтера.
У зрењанинском „Шинвозу“ “Plasser &
Тheurer“ отворио је овлашћени регионални
сервисни центар, a ова донација резултат
je промоције нових услуга које аустријска
компанија нуди у региону, али и дугогодишње успешне сарадње са српским железницама.
Б. Гордић

Септембар 2022.
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АКТУЕЛНО

АКТУЕЛНО
Музејско-туристички воз „Носталгија“

браћаја и веза Републике Српске Недељко
Ћорић, начелник општине Вишеград Младен

После вишегодишње паузе поново
возом од Мокре Горе до Вишеграда

Пруга Мокра Гора – Вишеград
обновљена 2010. године

• У пројекат успостављања саобраћаја инвестирано око 10 милиона евра • Велики саобраћајни, привредни и
туристички потенцијал за цео регион
Српске железничке компаније „Србија
Воз“ и „Инфраструктура железнице Србије“
потписале су са Жељезницама Републике
Српске 26. августа привремени Споразум о

регулисању међусобних односа и обавеза у
оквиру одвијања железничког саобраћаја
на делу музејско-туристичке пруге узаног
колосека у дужини од 25 километара. Тако
је после вишегодишње паузе, у недељу, 28.
августа, поново успостављен железнички
саобраћај ускоколосечном пругом између
Мокре Горе и Вишеграда. Свечаним возом
који је из Мокре Горе кренуо у 11.15 сати
путовали су вршилац дужности генералног
директора “Србија Воза” Иван Булајић и
вршилац дужности генералног директора
Жељезнице Републике Српске Жељко Радић, са својим сарадницима, као и бројни
новинари и путници.
Вршилац дужности генералног директора „Србија Воза“, Иван Булајић,
изразио је велико задовољство што је, након само месец дана од последњег састанка са представницима ресорних министарстава и железничких компанија Србије и
Републике Српске, коначно успостављен
саобраћај на овој траси.
„Не можемо посматрати ову пругу само у
контексту железнице. О њој морамо говорити и из аспекта повезивања Републике
Србије са Републиком Српском. Узбуђени
смо што после толико времена поново
обнављамо саобраћај на овом колосеку.
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Путницима морамо пружити не само доживљај док путују или евентуално одмарају
на успутним станицама већ их морамо
упознати и са туристичким садржајима Ви-

шеграда и околине“, казао је овом приликом Булајић.
„Успостављање железничког саобраћаја
ускоколосечном пругом од Мокре Горе,
преко Добруна, до Вишеграда, има велики
туристички и привредни значај. Реч је о

уложено и много послова урађено како би
се створили неопходни услови да Вишеград
поново буде повезан са Мокром Гором. Да
би та прича у потпуности заживела, неопходна су знатна финансијска улагања у
железнички сегмент који је од заједничког
интереса и за Републику Српску и за Србију.
„Жељезнице Републике Српске имају чврсте и јасне намере да у складу са својим
могућностима у наредном периоду улажу
у ову пругу као и пратеће објекте. Верујем
да помоћ неће изостати ни од локалних
заједница, влада Републике Српске и Србије, као и компаније „Србија Воз“ – рекао
је Радић.
Успостављању железничког саобраћаја
између Мокре Горе и Вишеграда претходио
је договор министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Томислава
Момировића и министра саобраћаја Републике Српске Недељка Ћорића, на састанку
који је одржан 31. јула у Музејско-туристичком комплексу „Шарганска осмица“.
„Наш циљ је да железницу додатно интегришемо са Републиком Српском и Мокру
Гору поново повежемо са Вишеградом,
чиме ћемо добити јединственост, како
у саобраћајном, тако и туристичком смислу,
рекао је том приликом министар грађеви-

Годишње – 70.000 превезених туриста
„Носталгија“ ће у овој сезони саобраћати до 30. октобра, сваке суботе и недеље у
месецу. Из станице Мокра Гора за Вишеград воз “Носталгија” ће полазити у 11.15 сати,
док ће из станице Вишеград за Мокру Гору полазити у 15.35 часова. Цена карата за
одрасле је 1.800 динара, док је за децу од 6 до 14 година 900 динара, а малишани млађи од
6 година не плаћају карту.
,,Спајањем ове две дестинације туристима је омогућено да уживају у природним
лепотама и културним садржајима које нуде и Мокра Гора и Вишеград, чиме су обједињене
и обогаћене туристичке понуде Србије и Републике Српске. Додатно, у компанији ,,Србија
Воз“ смо изузетно поносни и на чињеницу да у 21. веку, у време када на наше пруге уводимо модерне возове са савременим функционалностима, истовремено и нудимо несвакидашње искуство путовања железницом са почетка 20. века, чиме унапређујемо
туристичку слику целог региона,” изјавио је в.д. генералног директора ,,Србија Воза”
Иван Булајић.
Годишње, овом музејско-туристичком железницом узаног колосека превезе се око
70.000 туриста.
веома значајном пројекту у оквиру успостављања будућих железничких веза Републике Српске и Србије“, рекао је в.д.
генералног директора Жељезнице Републике Српске Жељко Радић. Он је нагласио
да је у претходном периоду доста труда

нарства, саобраћаја и инфраструктуре
Томислав Момировић.
Министар Томислав Момировић нагласио
је том приликом да је ресорно министарство,
на чијем је челу, инвестирало око десет
милиона евра да би се створили услови који
www.zeleznicesrbije.com

ће Мокру Гору повезати са Вишеградом.
„Без квалитетне саобраћајне инфраструктуре, без јачања економије неће бити бољег стандарда ни у Србији, ни у Републици
Српској, ни у БиХ, али ни на Балкану“, закључио је министар Момировић.
Министар саобраћаја и веза Републике
Српске Недељко Ћорић потврдио je да је
састанак јасан показатељ интензивне са-

радње, али и великог труда како би се унапредили заједнички потенцијали.
Састанку су присуствовали вршилац дужности генералног директора „Србија Воза“
Иван Булајић, представници „Инфраструктуре железнице Србије“ Радован Глибетић, Ненад Станисављевић и Зоран Масал, градоначелница Ужица Јелена Раковић – Радивојевић, а
у делегацији Републике Српске министар сао-

Ускоколосечна железничка пруга Мокра Гора – Вишеград дуга је око 25 километара. Првобитна траса пруге, која
је повезивала Ужице са Вишеградом,
свечано је отворена 1925. године, али је
1974. године укинута због нерентабилног
железничког саобраћаја. Пруга је обновљена августа 2010. године и тада је
од Мокре Горе до Вишеграда саобраћао
музејско-туристички воз „Носталгија“.
Од 2012. до 2019. године, возови на овој
релацији саобраћали су према потреби.
Током 2020. године „Носталгија“ није
саобраћала на релацији Мокра Гора –
Вишеград, а у протеклој години редован
саобраћај овог туристичког воза организован је само на прузи од Мокре Горе
до станице Шарган Витаси.
Ђуревић и в. д. генералног директора Жељезнице Републике Српскe Жељко Радић са сарадницима.
Б. Гордић,
Ј. Вебер

На траси пруге Суботица–Сента

У сусрет изложби о историји села Ором
Највећа железничка станица између Суботице и Сенте, станица Ором, обновљена је
пре две године у оквиру реконструкције
пруге Суботица–Сента–Бечеј. Зграда ове
станице једини је станични објекат на траси
ове регионалне пруге којом данас, након
реконструкције, возови уместо 20 иду 80
километара на час, што је допринело повећњу броја путника.
„Захваљујући проласку пруге и изградњи
железничке станице настало је, 1889. године, ово село на северу Баната. Упоредо са
насељавањем грађени су школа, млин, крчма, радњице“ рекао је председик Месне
заједнице Ором Оливер Ердељи.
Захваљујући „Инфраструктури железнице
Србије" која нам је омогућила презентацију у аутентичном објекту, као и Историјском институту у Суботици и Културноуметничком друштву „Петефи Шандор“, у
железничкој станици Ором, 11. новембра
биће организована изложба о историји настанка овог села, како бисмо овом древном објекту подарили нови живот и сачували историју села од заборава“, рекао је
Ердељи.
Активности на реализацији овог пројекта договорене су 19. септембра приликом обиласка железничке станице у овом
месту. Обиласку су присустваовали држаwww.zeleznicesrbije.com

вни секретар у Министарству правде Михаљ Њилаш, иначе житељ Орома, и Ненад
Станисављевић, пи-ар менаџер „Инфраструктуре железнице Србије“. Била је то
прилика да се разговара и о значају пруге Суботица–Сента за овај регион, о реализацији пројеката модернизације српских
железница, као и о могућностима будуће
сарадње у наредном периоду.
„Инфраструктура железнице Србије“ је
пре две године у склопу пројекта уређења железничких станица обновила и станицу Ором. Урађена је фасада, замењена
столарија, уређене су чекаоница, благајна
и канцеларија отправника возова. Том

приликом реконструисани су и станични
колосеци и подигнута брзина на 80 километара на час“, објаснио је Станисављевић и рекао да је постигнут договор са
комуналним предузећима из општине
Кањижа да помогну у уређењу станичног
простора.
По речима председника Месне заједнице,
ово севернобанатско место са мање од две
хиљаде житеља већ је уредило и озеленило
парк покрај железничке станице, што јасно
указује на то колики значај има железница не
само у настанку већ и у развоју и културнм
развитку овог краја и њених мештана.
			
Б. Гордић

Септембар 2022.
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БУДУЋИ ЖЕЛЕЗНИЧАРИ

ОБРАЗОВАЊЕ
Потписан Уговор о дуалном образовању између „Србија Воза“ и Академије техничко-уметничких
струковних студија Београд

Корак за бољу будућност железнице
Вршилац дужности генералног директора „Србија Воза“ Иван Булајић и председница Академије Вера Петровић
потписали су Уговор о дуалном образовању
између „Србија Воза“ и Академије техничкоуметничких струковних студија Београд
(АТУСС) на Дан железничара, 15. септембра,
у просторијама Више железничке школе.

„Велика ми је част што потписујемо овај
важан Уговор о дуалном образовању, по
коме ће студенти имати прилике да стекну
сва потребна знања и вештине. У име Академије као кровне институције техничко-уметничких струковних студија захваљујем се
директору Булајићу и на-дам се дугорочној
и успешној сарадњи са „Србија Возом“, а ми
ћемо као школа испунити све захтеве који
буду пред нама“, истакла је председница
Академије Вера Петровић.
„Када посматрамо будућност железничког сектора у целини, не постоји ништа
важније од сарадње са Железничком техничком школом и са Високом железничком школом“, рекао је в. д. генерални
директор „Србија Воза“ Иван Булајић и
наставио: „Технолошки напредак у смислу
модернизације инфраструктурне мреже и
набавке нових возних средстава мења систем железнице, али шта вреде ивестиције
ако немамо људе који ће га на квалитетан
водити, одржавати, управљати њиме.“
„Циљ нам је да из обе образовне установе које школују кадар потребан за железнички сектор излазе стручњаци, који
ће својим знањем и вештинама подићи
железницу на ниво какав она заслужује.
Мој тим предано ради на томе да се створе
услови да се исти овакав уговор потпише
са Железничком техничком школом, а онда
још остаје да формирамо Центар за стручно
усавршавање. Уверен сам да ћемо у том
заједничком циљу и успети“, истакао је Иван
Булајић.
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наших колега ће у наредних неколико година отићи у пензију и менаџмент мора да реши тај проблем – да у релативно кратком
року оспособи велики број оних који ће
имати ниво стручности, вештина и знања
да одмах по доласку на посао могу да узму
конкретан посао да раде. Немамо времена
више да одшколујемо кадрове, примимо их,

сусрет пословним изазовима“, казао је в.д.
генерални директор „Србија Воза“ Иван
Булајић.
На питање присутних да ли је убрзан развитак „Србија Воза“ и железнице уопште
погодан треутак за развијање образовања
ових младих људи, Булајић је рекао:
„Ми смо сви свесни напретка у железничком сектору у инвестиционом и у технолошком смислу и брза пруга између
Београда и Новог Сада је показатељ будућности на железници, али је екстремно
важно да идемо корак по корак и са Железничком техничком школом и Високом
железничком школом кроз систем дуалног
образовања, као и кроз инвестиције у
школски сектор. Министарство просвете,
науке и технолошког развоја заједно са
Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре врло напорно ради
на једном програму модернизације ове
две школе и уверен сам да ће технолошки
напредак на железници пратити технолошки напредак у самим школама и образовању. Једно без другог не може!“
У протеклом периоду одржан је састанак
са представницима Немчког инвестиционог
фондом КФА и, по речима првог човека
„Србија Воза“, одобрење средстава која ће
бити уложена у сређивање зграде и опрему

па онда раде као приправници годинама.
Управо зато је важан Уговор који смо потписали јер ће он омогућити да за време трајања образовања упоредо са теоретским
и практичним делом који се спроводи у
оквиру школе ученици и студенти имати
обавезну праксу и рад у конкретним погонима „Србија Воза“ са врло пажљиво изабраним инструкторима и менторима ове
компаније и, наравно, у сарадњи са научнонаставним већем и професорима те
две школе, а све с циљем да у што краћем
периоду што боље обучимо наше будуће
колеге како би стекли адекватне вештине
да првог дана по доласку на посао крену у

за кабинете за практичну наставу је у завршној фази.
„Оно на чему најпре желимо да радимо, у
сарадњи са ваме, јесте да утичемо на свест
ђака, али и њихових родитеља, да се у ове
школе уписују они који баш то желе, а не
зато што нису успели у другим школама.
Покушаћемо да омогућимо добро образовање, практичан рад, смештај у Дому за
будуће ђаке, стипендије, а онда и запослење на српским железницама. Инсистирамо
на томе да ове две школе буду – ШКОЛА
ПРВОГ ИЗБОРА !“
А. Стојковић,
Н. Аврамовић

„Железница се током процеса модернизације суочава са два проблема. Један проблем јесте што се полако појављују занимања која раније нису постојала, а други што
због дугог периода неинвестирања и неперспективности у железничком сектору постоји врло висока старосна структуру“,
рекао је Булајић и наставио: „Велики број
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„Србија Воз“ наградио најбоље ученике и студенте

„Рачунамо на вас!“
Вршилац дужности генералног директора „Србија Воза“ Иван Булајић, заједно
са извршним директорима Зораном Пузовићем и Ђорђем Прокићем, уручио је,
на Дан железничара, најбољим студентима Високе железничке школе и ученицима
средње Железничке техничке школе СРБ
ПЛУС легитимацију.
Најбољи ученици ових школа имали су
прилику да у непосредном разговору са топ
менаџментом јединог српског железничког

напреднијих које се односе на дигиталну
технологију, нису на нивоу на којем бисмо
желели да буде. Доста колега ће отићи у
пензију у наредним годинама и будућност
ове компаније зависи од наших капацитета
да најбоље међу студентима и ученицима
некако привучемо и заинтересујемо их да
после завршеног школовања дођу и заснују
радни однос у „Србија Возу“. Ако не будемо
направили неки систем којим ћемо успети
да привучемо најталентованије људе, као

путничког оператера сазнају све о ситуацији у компанији, будућим плановима, и
да кажу која су њихова очекивања и да ли
своју будућност виде у „Србија Возу“ након
завршеног школовања.
„Железница је у процесу модернизације и
унапређења целог система и они најлошији дани су за нама. Проблем са којим се
суочавамо јесте да је старосна структура
запослених и ниво вештина, поготово оних

што сте данас ви овде, мислим да нам будућност неће бити најсветлија. Мислим да сте
изабрали један позив у тренутку када он
није много атрактиван, када финансијски и
практични услови рада нису на највишем
нивоу, али изабрали сте позив који има
можда најбољу перспективу у овој земљи.
Видећете да ћемо већ за четири до пет
година имати модерне пруге, модерне
возове, висок квалитет услуге, и тај осећај
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као да сте било где у Европи. То ће отворити
велику перспективу компанијама у систему
железнице да самостално зарађују и приходују. Ми желимо да живимо од свог рада,
од квалитета услуге, од тога да нас путници
препознају као изабрани вид превоза
и да желе да дођу да купе карту, а ми на
тај начин да остваримо своје приходе и
будемо самостални. Од тог тренутка ће
се и политика зарада, услова рада и свега
овога о чему сам малопре причао потпуно
променити, и ту ћемо моћи да понудимо
заиста много боље услове за наше будуће
раднике“, рекао је в. д. генерални директор Иван Булајић.
На овај начин, после дугог низа година,
једна од компанија из система српских железница заузела је проактиван став и отворила врата младима како би их упознала са
својим потенцијалом.
Најбољи ђаци том приликом добили су и
пригодни поклон у виду СрбПлус картица
са којима ће у наредних годину дана моћи
да остваре попусте при путовању возом.
„Овај поклон је симболичан и жеља нам
је да вам на скроман начин кажемо да водимо рачуна о вама и да рачунамо на вас!“,
истакао је Булајић.
Ђаци су рекли да су упознати са ситуацијом на железници јер већина њих потиче
из железничких породица, и да су се уписали
на железничке смерове јер сматрају да
железница има светлу будућност. Истакли
су да им је много значио овакав сусрет и да
их радује чињеница што ће имати прилике
да раде у компанији која мисли на њих.
Још један од бенефита оваквих непосредних сусрета јесте што омогућавају младима да на време препознају своје таленте
и открију склоности ка занимањима са којима се можда не би сусретали. А судећи по
најавама, овакве активности ће се наставити и у будућности.
Н. Аврамовић
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ПРОМО

АКТУЕЛНО
После три и по године

Теретни возови брзом пругом
Београд – Нови Сад
У ноћи између 17. и 18. септембра прве
теретне композиције кренуле су брзом пругом између Београда и Новог Сада.
По речима Ненада Станисављевића,
пи-ар менаџера „Инфраструктуре железнице Србије“, ова железничка компанија организовала је саобраћај укупно седам теретних возова, од којих из Београда
у правцу севера пет, а из Новог Сада ка
главном граду два.
Теретни возови брзом пругом саобраћаће
сваке ноћи од 23 сати до 5.00 сати ујутру, на
деоницама магистралне брзе пруге Стара
Пазова – Нови Сад – Нови Сад Ранжирна и
Инђија – Нови Сад – Нови Сад Ранжирна.
По речима Станисављевића, теретни возови саобраћају овом пругом брзином и до
90 km/h, а осим безбедности на навјвишем
нивоу, траса између Београда и Новог Сада
краћа је за око 80 километара у односу на
досадашњи алтернативни правац преко
Панчева и Орловата.
„Прва српска брза пруга Београд –
Нови Сад инфраструктурни је објекат од
посебног значаја, с најсавременијом опре-

ТРЕЈС гради надземне и
подземне железнице
У Србији "Трејс" изводи радове на пројекту „Модернизација и рехабилитација
железничке пруге на деоници Ниш – Брестовац”.
мом велике вредности и сви превозници
у теретном железничком саобраћају упознати су са својим обавезама и одговорностима“, каже Станисављевић и упозорава да је појачан надзор ради повећања
безбедности транспорта, као и то да је обавезан и додатни технички преглед возних
средстава и локомотива.
Како би се целокупан саобраћај одвијао

"Србија Карго" – Радионица за одржавање локомотива у Руми

Сертификат на пет година
Железничко предузеће за превоз робе
„Србија Карго“ почетком августа обављало
је сертификацију радионице за одржавање
локомотива у Руми, која је део Секције
ЗОВС Нови Сад. Сертификат је издат на
пет година и односи се на редовно и ван-
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редно одржавање дизел и електричних
локомотива серија 621, 644, 661 i 664.
Чланови аудит тима из Дирекције за железнице, крајем јула, обавили су проверу
радионице и уверили се да она испуњава
све услове прописане законским актима

редовно, несметано и безбедно, дефинисани су и посебни услови и утврђена додатна процедура организовања теретног
железничког саобраћаја на брзој прузи,
објаснио је саговорник и најавио да ће
сваке ноћи брзом пругом између Београда
и Новог Сада саобраћати између пет и десет
теретних железничких композиција.
Б. Гордић

које морају да имају радионице за одржавање железничких возила. Реч је о организационој структури, опремљености,
капацитетима и стручној оспособљености
запослених у радионици, чиме су испуњени
услови за добијање сертификата.
Да је додела сертификата овој радионици
оправдана, говори и податак да је током
првих шест месеци ове године обављено
55 оправки локомотива од 68, колико их је
ушло у радионицу. За сваку поправљену
локомотиву која је изашла из радионице
у Руми, запослени својом стручношћу гарантују за квалитетно обављен посао.
Иако радионица броји само шест запослених, оспособљеност и стручност радника,
врсних мајстора, олакшава посао на оправци локомотива и гарантује остваривње
свих планских задатака. Запослени ове радионице често су аганжовани и као помоћ
колегама у Новом Саду и Суботици.
Радионица за одржавање вучних возила
у Руми, иначе, главна је веза између Руме и
Брасине, односно Србије са Федерацијом
Босне и Херцеговине и Републике Српске,
на чијој деоници се одвија велики обим
саобраћаја.
Љ. Богдановић
www.zeleznicesrbije.com

"Трејс Груп Холд" АД пројектује и реализује кључне грађевинске пројекте за Р. Бугарску у области железничке инфраструктуре, а током 2020. године потписао је Уговор
о извођењу радова на Пројекту модернизације и рехабилитације деонице железничке
пруге у Р. Србији. Компанија запошљава инжењере и грађевинаре који испуњавају
високе критеријуме и захтеве предвиђене пројектима који се финансирају у оквиру
Инж. Бојан Делчев,
извршни директор "Трејс Груп Холда" АД
различитих финансијских инструмената EU, као и уговором Међународне федерације
инжењера консултаната FIDIC.
„Са екипом и људима, који
Модернизација и рехабилитација железничке пруге на деоници „Ниш – Брестовац” je у
знају шта раде, ма колико комфази истовременог пројектовања друге и треће фазе пројекта и реализације прве фазе.
пликован задатак био, он се
Дуж колосека од 23 km завршени су радови на горњем и доњем строју између станица
успешно решава. Изградња зеМеђурово и Белотинце. У исто време изводе се и грађевинско-монтажни радови на обе
лене линије метроа у Софији
станице. Пројекат се финансира из бесповратних средстава ИПА фондова и буџета
је доказ за то. Оцену рада грађевинара дају људи који сваР. Србије. Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен и председник Р. Србије
кодневно путују метроом,
Александар Вучић свечано су отворили радове 30. септембра 2021. године. Ова пруга
као и они који ће пре изабрати
део је међународног железничког Коридора 10, који повезује Србију са централном и
надземну железницу уместо
западном Европом на северу, са Северном Македонијом и Грчком на југу.
аутомобила, како би себи
У Бугарској "Трејс" тренутно реализује два пројекта, који су део железничке инфрауштедели време. Резултат за
структуре. Један од њих – "Развој железничког чвора Пловдив" део је главног правца Косве нас је смањен аутомобилридора "Оријент/Исток - Медитеран" од Европе преко Србије до Турске и Црног мора.
ски саобраћај и смањење еми"Трејс" је део реализације најуспешнијег инфраструктурног пројекта деценије у Бугарској
сије штетних гасова.“
– изградње метроа у Софији. Историја изградње метроа за "Трејс Груп Холд" почиње 2006.
године. До данас, Трејс је изградио 11 метро станица, тренутно ради на изградњи нове.
Најдубљу станицу метроа у престоници Бугарске – „Орлов Мост“ изградио је конзорцијум са водећим партнером „Трејс
Груп Холдом“ АД. Сложени геолошки и хидролошки услови и пролаз испод активних тунела Линије 1 метроа током изградње
станице условили су примену модификоване верзије новог аустријског метода, на
великој дубини од 28 m. На трећој линији метроа направљен је и нови тип контактнокабловске мреже за Бугарску. Проф. др инж. Стојан Братоев, директор Софијског
ЈП „Метрополитен“ изјавио је: „Трећа линија метроа је најдубља и ту су се извођачи
радова суочили са највише изазова.”
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ПРУГА НА ПРУЗИ

ПРУГА НА ПРУЗИ
Мала Крсна

Панчево Војловица

Саобраћај путничких возова ка
Београду и даље на чекању
Станица Мала Крсна протекле три године
била је велико железничко градилиште.
Дуги низ година пруга од Мале Крснe до
Јајинаца на правцу ка Београду вапила је
за обновом. Ремонт је коначно почео крајем маја 2019. године и трајао је три и по
године. Радови су донекле били успорени
због епидемије Корона вируса, али су се
уз одређене потешкоће ипак одвијали по
плану и то по фазама. Сама станица Мала
Крсна са станичним колосецима била је
завршена крајем септембра прошле године, док је саобраћај (за сада теретни)
успостављен у мају ове године. Путнички
саобраћај се одвија на правцима ка Смедереву, Пожаревцу и Великој Плани односно Лапову. Путнички возови на овим
релацијама имају добру попуњеност,
највише је запослених и ученика, а у току
дана кроз станицу прође око стотину
путника. Путници са нестрпљењем очекују и успостављање путничког саобраћаја са Београдом, али за сада још нема
конкретнијих информација када би на том
правцу могли да крену путнички возови.
Према речима Жељка Данића, шефа станице Мала Крсна, у току 24 сата кроз станицу
прође у просеку 70 до 80 возова. Од тог броја 18 је путничких и то 6 полазака за Пожаревац, 9 за Смедерево и 3 поласка за Велику
Плану и Лапово. Од теретних композиција
највише је оних које саобраћају за потребе
смедеревске Железаре и рудника у Бору
и Мајданпеку. Ту је и један број транзитних
возова који иду из правца Димитровграда и

(донете са магистралне пруге Београд
– Шид), нови дрвени прагови и шински
прибор. Гумени панели су наручени од
стране немачког произвођача, а туцаник
је већ ускладиштен у станици Панчево
главна. Планирано је да радови трају пет
до десет дана, а рок завршетка ће свакако

изводе прво на једном, а затим и на другом
колосеку, како не би дошло до обуставе
железничког саобраћаја. Што се тиче друмског саобраћаја, он ће бити у потпуном
прекиду, а као алтернативни правац возачи
возила ће користити пут који иде преко
насеља Стрелиште и даље кроз Војловицу
до Јужне индустријске зоне и осталих
села овог дела панчевачке општине. Тачан
датум почетка радова одредиће надлежне
службе града Панчева након издавања свих
потребних дозвола. По раније потписаном
уговору, радове на доњем строју изводиће
београдска фирма „Триопројект“, док ће
радове на горњем строју и колосечној

зависити и од временских прилика. Будући да на пружном прелазу постоје два
колосека, договорено је да се радови

решетки изводити радници панчевачког
ЗОП-а.
Ј. Вебер

У току припреме за
ремонт пружног прелаза

Прешева ка западним земљама. У станици
тренутно раде 24 железничара, од тог броја
11 су отправници возова, 7 је маневриста, 4

станице до Јајинаца саобраћај одвија на
станични размак. Слична ситуација је и
на прузи ка Великој Плани што умногоме

чувара пружних прелаза, те заменик шефа и
шеф станице.
- Реновирана станица са новим уређајима умногоме олакшава рад саобраћајном
особљу. Међутим, неки проблеми на прузи
ван станице су и даље присутни. И поред
тога што су пруге ка Великој Плани и Јајинцима ремонтоване и даље су присутни
проблеми на сигнално-сигурносним и телеграфско-телефонским уређајима. На правцу ка Јајинцима систем АПБ-а у функцији
је само до станице Колари, док се од те

отежава редовно одвијање саобраћаја, а
што утиче и на пропусну моћ пруге. Надам
се да ће се ови проблеми брзо решити јер
ће се тиме умногоме олакшати рад саобраћајног особља и омогућити лакши и
бржи проток композиција. Нарочито ће
то бити важно када ускоро буду кренули
радови на прузи Раковица – Велика Плана.
Очекивања су да ће се комплетан саобраћај
између Београда и Ниша одвијати правцем
преко Мале Крсне, изјавио је Данић.
Ј. Вебер

У железничкој станици Панчево Војловица, која се налази на ободу панчевачког
насеља Топола, изводиће се радови на
пружном прелазу који води ка Јужној
индустријској зони и селима Старчево,
Омољица, Иваново и Банатски Брестовац.
У питању је веома фреквентан пружни
прелаз преко којег прелази изузетно
велики број путничких возила и аутобуса
као и теретних возила који превозе
нафтне деривате из панчевачке Рафинерије, односно, производе панчевачке
„Петрохемије“ и ХИП „Азотаре“. Према речима Горана Мијовића, шефа ОЦ. ЗОП-а
Панчево, панчевачки радници ЗОП-а
увелико се припремају за овај ремонт, а
део припремних послова већ је завршен.
Предвиђено је да се цео пружни прелаз
са два колосека капитално ремонтује, што
подразумева уклањање старог колосека и
колосечног застора, изградњу комплетног
новог доњег строја са дренажном, нове
колосечне решетке, уклањање старих и
постављање нових гумених панела, уређење путних ивичњака као и пратеће
путне сигнализације. Што се тиче горњег
строја обезбеђене су шине типа УИЦ 49

На ремонтованом индустријском колосеку НИС "Рафинерије нафте" Панчево

Бржи и сигурнији превоз
нафтних деривата

Завршени су радови на ремонту индустријског колосека НИС "Рафинерије нафте"
Панчево. Рамонтовање је извело предузеће РЖД "Интернешнл" уз учешће неколико
домаћих подизвођача радова. Колосек се
ка Рафинерији одваја од блока 2 станице
Панчево варош и дугачак је близу 8 километара. Куповином панчевачке Рафинерије

од стране руског "Гаспромњефта" технологија прераде нафте је у великој мери
узнапредовала и побољшана. Самим тим
повећана је производња као и превоз,
нарочито железницом. Управо из тог разлога процењено је да због повећаног
обима превоза стари индустријски колосек
мора бити капитално ремонтован. Ремон-

Панчево варош међу првих 5 станица по приходу
Већ више од 50 година станица Панчево варош прелазна је станица са индустријског
колосека НИС "Рафинерије нафте" Панчево на пруге српских железница. Поред тога што је
била прелазна она је била и обрачунска станица за возове који су долазили из Рафинерије,
Индустрије стакла, Фабрике авиона и приколица “Утва”, ХИП "Азотаре", "Петрохемије"
као и из панчевачке "Луке Дунав" где су своје индустријске колосеке имале још неколико
фирми. Због тога је ова станица у време бивше СФР Југославије била међу првих пет
станица по укупном приходу на основу обрачуна трошкова превоза. Тако је и данас
будући да се превоз углавном обавља из фирми панчевачке Јужне индустријске зоне.
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тованом пругом композиције са разним
врстама нафтних деривата данас се превозе
брже и безбедније. Деривати се превозе
до Ниша (складиште код станице Црвени
крст) и Пожеге ( нафтни терминал), као и
за Румунију, Бугарску, Мађарску и Северну
Македонију.
Ј. Вебер
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ОГЛАС

ДОПИСНИЦИ ЈАВЉАЈУ
Станица Сомбор

Траже се додатни поласци

Железничка станица Сомбор некада је по
броју возова и превезених путника била једна од најфреквентнијих станица не само у
Војводини већ и у читавој Југославији. У њој
се укрштало чак 7 пруга, а возови су кроз
сомборски чвор пролазили 24 сата дневно.
Ситуација је сада потпуно другачија. Од некадашњих пруга у функцији су само оне ка
Суботици, Новом Саду и Врбасу, с тим што
се на правцу ка Врбасу, од 1. јуна ове године
због ремонта колосека више не одвија путнички саобраћај. Остале пруге (ка Риђици, Бачком Брегу, Апатину и Оџацима) су
дужи низ година без саобраћаја, а ускоро
се очекује и њихова демонтажа. Та одлука
наишла је на негативне реакције људи који
живе дуж поменутих праваца. Путници
су незадовољни и чињеницом да је постојећим редом вожње смањен број возова. Кроз сомборску станицу у току 24 сата
прође укупно 8 пари путничких возова,
док је теретних у просеку 10 до 12. Теретне
композиције највише превозе разне врсте
житарица ка Мађарској и Хрватској. Недељом се због изузетно великог броја путника
за поједине поподневне поласке ка Новом
Саду уводе синхрон гарнитуре, односно,
два спојена дизел-моторна воза серије СВ

711. Према речима Слободана Кириџића,
отправника возова у сомборској станици,
путници који се интересују када ће бити
уведени додатни поласци ка Суботици и
Новом Саду јављају се свакодневно. Често
се распитују и за поновно успостављање
саобраћаја према Осијеку преко Богојева и
Ердута. Из Сомборске станице се после 20
сати више не може путовати јер полазака

нема. То посебно погађа запослене из околних места који у Сомбору раде у поподневним сменама, као и ђаке и студенте који,
док траје школска година, имају предавања
до вечерњих сати. Сомбор је град у којој је
железница „привилегован“ начин превоза.
Традиција путовања возовима у овом делу
Војводине присутна је више од 150 година
и због тога не чуди што путници траже
додатне поласке возова. На то, свакако, утиче чињеница да се железницом брже, квалитетније, безбедније, удобније, али и јефтиније стиже до других градова.
Ј. Вебер

Пригревица

Ремонтују се станични колосеци

Почетком лета почели су радови на ремонту два станична колосека у Пригревици.
Већи део пружног материјала за ову интервенцију стигао је са железничког коридора

Суботица – Хоргош. Тај правац недавно је у
потпуности реновиран и пуштен у саобра-

ћај. Грађевинари су тренутно ангажовани на
доњем строју колосека, а што је најважније,
поменути захват не омета редовно одвијање саобраћаја кроз станицу. Радове изводе

радници суботичког ЗОП-а, уз асистенцију
колега из ЗОП-а Београд. Како смо сазнали

Први воз прошао кроз Пригревицу
пре 152 године
Иако је Пригревица једно мало место са
око 4 хиљаде становника (лоцирана на
магистралној прузи Сомбор – Богојево –
Нови Сад), железнички транспорт овде
има заиста јаку и дугу традицију. Први
воз кроз пригревичку станицу прошао
је давне 1870. године, пругом којом се
Сомбор преко Богојева и скеле преко Дунава спајао са Даљем и Осијеком.
на лицу места, планирано је да реконструкција потраје наредних неколико месеци.
Путници из Пригревице често користе железнички превоз до оближњег Сомбора у
којем већина њих ради, мада има доста и
ђака који се у овом граду школују. У станици
Пригревица, трећи (пролазни) колосек ремонтован је још 1989, а планом пословања
за ову годину, коначно је предвиђена и санација првог, односно, другог колосека.
Ј. Вебер

На прилазима Сомбору

Апел сомборских машиновођа

Протеклих шест година сомборски железничари, нарочито машиновође, често су
били суочени са мањим или већим групама
миграната на отвореној прузи. Мада у Сомбору постоји прихватни центар за поменута
лица, готово сви капацитети давно су попуњени. Додуше, постоје ту и тамо услови за
бригу о мигрантима, али тек у случајевима
када затраже азил или су у транзиту. Доста
је и оних који се не пријављују надлежним
институцијама јер немају никаква документа
код себе. Такви најчешће пребивају у шикарама и шумским појасевима који се простиру дуж пруге на правцу од Сомбора до
Богојева. Машиновође које пролазе овом трасом, нарочито на делу око улазног сигнала
па све до станице Буковачки салаши, као и
код железничког моста на Великом бачком
каналу, истичу да је њихово понашање крајње
ризично јер се ретко обазиру на могућу опасност од проласка воза. По читав дан седе на
шинама и као по неком међусобном договору
склањају се са колосека тек када им се воз
приближи (буквално) на десетак метара. Не
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помажу ту никакви звучни нити остали знаци
упозорења. Постоји само начин да се приликом проласка максимално прикочи и лагано
прође даље. Толико су неодговорни да је
права срећа што до сада нико од њих није
страдао. Иако до данас није било случајева
гађања возова, машиновође и даље стрепе
од могућих испада које би можда неко од
њих могао да направи. О овоме се редовно

обавештава полиција, која по пријави уредно
излази на терен, али убрзо након тога „прича
се наставља“ и тако већ месецима. С тога
машиновође по ко зна који пут, поново апелују на надлежне – да спроведу конкретну
акцију како би се решио овај проблем и створили услови за безбедан железнички саобраћај.
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
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Милан Богићевић, возач ТМД-а у ОЈ КМ Ваљево

Никола Раонић, колега из „Србија Карга“, поносни отац шесторо деце

Највећа срећа је дечји осмех

Човек са безброј вештина
Када је у 26. години, Милан Богићевић,
дошао у српске железнице, поседовао
је неупоредиво више знања и вештина
од већине колега на барској прузи. Прекаљени руковалац грађевинске механизације који је до поменутог ангажмана
у београдској деоници ЕТД, већ добро
„испекао“ занат у реномираној „Хидротехници“, а касније и у ваљевској „Ерозији“,
није имао пуно избора. Бацили су га
одмах у ватру јер професионалцу са таквом рутином у послу железничари нису
морали пуно објашњавати. Радна биографија, на самом почетку, била му је врло
слична очевој, будући да су обојица, своје

Породица на првом месту
Док разговарамо са колегом Богићевићем, телефон му непрестано звони.
Мада тог јутра није на послу (ради у
турнусу), његове услуге свима требају.
Ипак, он се током разговора јавља, на
кратко, само ћерки Јулији (15) и сину
Алекси (12). Деца су му, каже, увек на
првом месту.
претходно возачко искуство стекли ван
наше компаније. Милан је после завршене
Техничке школе у Ваљеву (смер – руковалац грађевинске механизације) брзо
дошао до посла. С обзиром на то да је
већ у средњој школи примао стипендију
београдске „Хидротехнике“, фирма га је
након матурског испита упутила на велико
градилиште акумулације Ровни. Наредне
четири године радио је као багериста на
најзахтевнијим грађевинским локацијама у
ваљевској околини, а повремено био ангажован и на траси лозничке пруге. Иако о
железници тада уопште није размишљао,
од судбине није могао побећи. Баш као и
отац Никола, тек у зрелим годинама стигао
је у Немањину 6.
“Отац је у железницу примљен у касним
тридесетим, пошто је своју гастарбајтерску
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епизоду у Немачкој окончао тек 1982. године. Пензионисан је као возач утоваривача у ваљевској секцији ЗОП. Ја сам ишао
другачијим путем јер сам као стипендиста
„Хидротехнике“ морао спонзору најпре
(кроз радни ангажман) вратити уложена
средства у своје школовање. Након кратког периода у ГП „Ерозија“, стигао сам у
београдску деоницу ЕТД, тек негде у јуну
1998. године“ - каже за наш лист Милан
Богићевић, ТМД возач у ваљевској КМ
служби.
За непуних четврт века на српским пругама био је ангажован на готово свим
значајнијим деоницама у земљи, променивши успут неколико радних позиција
у компанији. Неколико година након доласка у железницу пребачен је у Сектор
за инвестиције где је по потреби ускакао
и као лиценцирани шофер за „кормило“
различитих друмских возила. Једно време
је радио у СС служби као возач мини багера, односно, камиона са приколицом,
па су га у том периоду, покаткад, слали и
на удаљене локације где се морало хитно
интервенисати. Како је одувек словио за
изузетно употребљивог и поузданог радника, шефови су Милана углавном упућивали на најзахтевније задатке. Знали
су да ће чак и потпуно сам, на критичној
деоници колосека одрадити апсолутно
све у најкраћем року. Често су се колеге у
фирми шалиле на његов рачун, говорећи за
Милана да је човек „мултипрактик“.
„Неколико путних прелаза сам буквално
сам одрадио. На потезу Ристовац – Павловац код Врања машином сам прошао читаву
трасу. Најпре бих багером ископао канал
уз труп пруге (3 километра), потом бих
положио па развукао каблове и на крају
све то лепо „попеглао“ као да интервенције
уопште није било. Радио сам, сећам се,
тих година и у Крагујевцу. Разни ископи,
обезбеђење скретница. Дешавало се да
по четири недеље не дођем кући, јер сам
у то време био ангажован на крајњем југу
Србије“, присећа се „старих добрих времена“ наш саговорник и лежерно саопштава како већ 15 година поседује дозволу
за управљање ТМД возилом.
Мало му је, изгледа, било што у џепу
већ има лиценце за грађевинску механизацију и тешке камионе, па решио ваљда
да „под старе дане“ коначно седне у дрезину. Од 2009. године је возач ТМД-а у
организационој јединици КМ „Ваљево“. Тако
бар стоји у систематизацији радних места

Просечан дан ове осмочлане породице је ред смеха, ред плача, потребно
је пуно љубави и стрпљења, а на крају дана остане онај прелеп осећај
испуњености

овдашње КМ испоставе. Пословодству
„Инфраструктуре“ вероватно није промакла
мултифункционалност колеге Богићевића,
јер у конкретном случају најмање је важно
шта тачно пише у Милановом радном досијеу.
„За доквалификацију сам се пријавио
у првој групи полазника чим је објављен
конкурс за стицање квалификације – возач
ТМД возила. Полагали смо, након теоретске обуке, те 2007/2008. године сигурно
неких тридесет испита. У то време сам
увелико био ангажован као багериста на
различитим пружним правцима, али ме
није мрзело да сваког викенда са колегама
путујем на наставу у београдски ЖОЦ“, каже
за „Пругу“ ваљевски железничар који је, на
конто поменутог сертификата, прешао на
садашње радно место.
„Последњих тринаест година сам овде,
мада често ad hoc одрадим све што компанија затражи од мене. Нисам ја само
багериста, возач камиона и шинског возила. Молерски занат сам усавршио пре
неких двадесет година, што је и људима
у железници добро познато“, вели наш
саговорник (гласно се присећајући), бројних
објеката које је, у међувремену, мајсторски
средио.
Осим просторија СС службе у Вршцу,
изглетовао је и молерски комплетно обрадио још неколико канцеларија у станичним
зградама на барској прузи. Мада су његови
пореклом из Косјерића (село Радановци),
настанили су се, каже, у Дивцима пре тачно четрдесет година. Ту је отац Никола
саградио породичну кућу, па тако данас,
две генерације Богићевића живе уз кључни
железнички коридор према Јужном Јадрану. Људи са безброј заната, изузетно су ретки. Таквима и пола сата „украсти“, равно
је подвигу. Ми, ето, „на вересију“ избоксовасмо читав сат, можда и који минут преко.
Мало ли је у ова ужурбана времена.
А. Ранковић
www.zeleznicesrbije.com

Четрдесетшестогодишњи Никола Раонић
је правник у Центру за правне послове и
људске ресурсе „Србија Карга“. Са супругом Миленом, која има 42 године, тринаест
година је у складном браку.
Повод за разговор са Николом за наш лист
је најлепши могући, а то да је поносни отац
четири девојчице и два дечака. Најстарији
син Сава има 12 година, Симеон 10, Симона
9, Сара шест, Теона три, а најмлађа Мила
десет месеци.
Како то да сте се одважили да у овим
тешким временима имате шесторо
деце, јер је све више људи који и са оних
„просечних“ двоје, једва састављају крај
с крајем?
Све је дошло некако спонтано, ништа нисмо планирали, започиње причу Никола.
Одмалена сам волео да видим вишечлане
породице и одувек сам ценио породичне
вредности. Генерације пре наших родитеља су имале много деце, нису имале материјалних средстава, али су били пуни љубави. Тада су вредности биле другачије
него данас, када већина људи срећу тражи
у метеријалном.

Да ли је тешко чувати шесторо деце,
имате ли помоћ бака и дека?
Помоћ у чувању деце немамо, али то не
сматрамо недостатком, него предношћу,
каже Никола, јер проводимо пуно времена
са њима, бавимо се њиховим одрастањем и
васпитањем, уживамо у томе. Напорнo јесте, али је лепо.
Никола и Милена са децом живе у изнамљеном стану. Да ли Вам то представља проблем?
www.zeleznicesrbije.com

Сада имамо друге приоритете у животу,
а то је подизање и васпитање деце, а стамбено питање, када дође на ред, наводи
Никола. Некако ми се чини, да ако човек
има све услове у старту, то не испадне
увек најбоље за децу. Не кажем да не ваља
имати, али овако ако човек почне од нуле и
бори се, неке боље вредности се уграђују
у човекову личност. Рекао бих кад је човек
постављен на добрим темељима, постане
добар човек, може да отвори сва врата.
Упознао сам породице које имају све услове,
али им недостаје та породична блискост
и топлина. За мене је највећа срећа кад
гледам децу како одрастају с осмехом.
Како изгледа један просечан дан ове
велике породице?
Веома садржајан, одговорио је Никола,
слатко се насмејавши, ред осмеха, ред плача, као оно ред сунца, ред кише и тако целог
дана. На нашу опаску да људи кажу да је
лакше чувати више деце, него једно, Никола
одговара да је то тачно. Старији помажу
млађима, једни од других уче, заједно се
играју. Има наравно и потешкоћа, има и
љубоморе, али све је то природно. Укратко,
каже Никола, то је живот који захтева баш
пуно љубави и стрпљења, али на крају дана
остане онај прелеп осећај испуњености.
Троје деце породице Раонић су школарци, а четврто ове године полази у
предшколско.
Све троје су одлични ђаци, поносно истиче Никола, супруга највише ради са њима, ја више радим на дисциплини. Морају да
обављају своје обавезе на време, да се зна
кад је време за учење, јело, спавање. Потребно је доста труда уложити да се све то
организује, да бисмо могли да функционишемо. Могу рећи да је моја супруга Милена
јунак, то посебно хоћу да истакнем, јер је
она та која је изнела огроман терет. Не каже
се џабе да је жена стуб породице, а Милена
то заиста јесте и све увек ради са осмехом.
Често је људи питају како јој то успева.
Крајем јула ова осмочлана породица
је стигла и до мора, летовали су у Бечићима.
Било нам је много лепо, сви су били
срећни и уживали смо. Беба Мила прави
прве кораке, а Сара је ове године научила
да плива. Старија деца су ову вештину већ
савладала. Иначе, кад год смо у могућности, водимо их на летовање, каже Никола.

Испричао нам је и занимљивост са путовања, а то је да када на граници дају све
пасоше, цариник обавезно провуче главу
кроз прозор кола да нас преброји, зачуђен
бројем путника..
После одмора, враћате се у свакодневицу. Почиње школа, чека Вас набавка
уџбеника, гардеробе, обуће... Како успевате?

Увек има родбине и пријатеља који
ускоче да помогну, деца наслеђују ствари,
сналазимо се, наводи Никола и додаје да
Сава и Симеон тренирају фудбал од своје
пете године, значи већ, седам, односно пет
година и веома су успешни у томе. Девојчице су више уметнички настројене, воле
да пишу, цртају, певају.
Кад сумирате свој живот до сада, шта
бисте рекли?
Нисам имао представу да ће овако живот
да ми се одвија, али захвалан сам богу на
томе, на овом богатству, које се не може
потрошити. Некада када тражим речи да то
опишем, не налазим, а нисам особа која се
хвали, говори нам овај скромни отац, а из
сваке његове речи исијава љубав и понос
на све што је са својом супругом створио.
Да ли ћете имати још деце, нисмо могли,
а да не питамо на крају, а Никола нам је с
осмехом рекао да ништа нису планирали
и одлучили да неће више, тако да је све
могуће...
В. Гојић Вучићевић
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све до Букурешта. Парне локомотиве су
дугo година градиле имиџ железнице у
целом овом региону. У заслужену пензију
отишле су 1989. године, а Сомборци су
као успомену сачували и поставили као
музејски експонат једну „парну лепотицу“
серије ЈЖ 20, која и данас краси плато
испред железничке станице.

Град туризма и угоститељства
Сомбор и околина обилују многим туристичким атракцијама које прате угости-

ВОЗОМ ПО СРБИЈИ
Сомбор

Архитектура

Кармелска црква Светог Стјепана краља

Град богате железничке историје

До једног од најлепших српских градова
возом се данас може доћи из правца
Новог Сада и Суботице. Путнике на овим
релацијама превозе нови руски дизелмоторни возови серије 711, чијим је доласком
протеклих година повећан број путника
који гравитирају ка крајњем северозападу
Аутономне покрајине Војводина. Сомбор
се налази на веома важном стратешком
месту између паневропских коридора 7
и 10. Захваљујући развијеној путној, железничкој и водној инфраструктури, град је
веома добро повезан са земљама Еврoпске
уније на неколико фреквентних граничних
прелаза.

Градска библиотека

Зграда жупаније

Хоргоша и Суботице. То је уједно била
и прва железничка пруга у Бачкој. У наредним десетлећима Сомбор је ширио
пруге ка свим деловима региона. Пруге су
се из главне сомборске станице рачвале на
седам страна и то ка Апатину, Бачком Брегу,
Риђици, Суботици, Оџацима и Новом Саду,

тељски објекти, међу којима су и надалеко
познати ресторани познати по разноврсној
понуди и квалитетно спремљеним јелима,
не само од класичних врста меса већ и од
разне врсте дивљачи и речних риба. Разни
специјалитети српске, бечке, мађарске и
оријенталне кухиње могу се наћи у неким
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Школовање за учитеље у Сомбору је
традиција која траје близу 250 година.
Прва школа за образовање учитеља

Градска кућа

www.zeleznicesrbije.com

Градска читаоница

Коњовић, сликар Сава Стојков, нуклеарни
физичар и научник светског гласа Богдан
Маглић, певач и композитор Звонко Богдан,
глумац Велимир Веља Суботић и епископ
Град спорта

Народно позориште

Железничка традиција
дуга више од 150 година

Сомбор је изнедрио велика имена српске
културе. Песник Лаза Костић, композитор
Петар Коњовић, пионир кинематографије
Ернест Бошњак, сликар и академик Милан

Надалеко позната
Педагошка академија

Кули и Врбасу и Богојеву, односно Ердуту
у данашњој Хрватској. Кроз Сомбор је дуги
низ година саобраћао и чувени „Оријент
експрес“. Та линија легендарног воза саобраћала је из Париза преко Милана, Љубљане и Загреба, па преко сомборске
станице до Суботице, Кикинде, Темишвара,

Црква Пресветог Тројства и Жупни двор

Први воз у ову бачку варош стигао је још
давне 1869. године из правца Сегедина,

Бројни градски објекти данас су прави
репрезенти неколико епоха кроз које је
Сомбор пролазио. Поменимо само неке:
Жупанија, Градска кућа, Грашалковићева
палата, Гимназија, Црква Светог великомученика Георгија, Капела Светог Ивана Непомука, Црква Пресветог Тројства, Фрањевачки самостан (Жупни двор), Црква
Светог Јована претече, Пашина кула, Крушперова кућа, Фернбахова кућа (Градски
музеј), Српска читаоница, Народно позориште, Препарандија (Учитељска школа),
Соколски дом и многа друга здања која
свакако треба посетити.

Знаменити Сомборци, посленици
у култури и уметности

од многобројних ресторана, лоцирани
углавном у самом центру града. Поред
тога треба напоменути и пристојне цене и
љубазно особље, то су свакако препоруке
које деценијама доводе нове туристе, а
нарочито младе.
www.zeleznicesrbije.com

основана је давне 1778. године, и звала
се „Норма“. То је била претеча данашњег
Педагошког факултета који ради у склопу
Универзитета у Новом Саду. Овај факултет
је познат у ширем региону по одличним
студентима.

Сомбор је изнедрио многе познате
спортисте који су славу свога града
пренели широм планете. Међу познатијима треба споменути кошаркаше
Радивоја Кораћа и Млађана Шилобада,
ватерполисту Николу Рађена, кајакашицу Антонију Нађ, тенисера Филипа
Крајиновића и свакако кошаркаша Николу Јокића, тренутно најбољег кошаркаша у свету.
Бачки Иринеј Буловић само су неки од
многобројних Сомбораца који су широм
света, својим уметничким и културним
ангажовањем, пронели лепоту и славу овог
романтичног места на северу Бачке.
Ј. Вебер
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НАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТ
Татјана Урошевић и Наташа Мијановић

Ћерке за понос
Када разговарате са колегом Мирославом Лазаревићем, пословођом у ОЈ ТТ Ваљево, готово увек имате исти утисак. Да
се пред вама налази физички максимално
утегнути рекреативац који је управо дотрчао са индивидуалног тренинга на кратак јутарњи брифинг и лимунаду. Популарни Лаза, како га ваљевски железничари
најчешће зову, чак и данас у 61. години,
виталан је, бритак и окретан као да је
тек окончао успешну спортску каријеру.
Ускоро ће прославити четрдесет година

рада у железници, што је чињеница коју
тешко прихватају чак и његови стари познаници. Давно се, вели, остварио и као
супруг и као отац. Поносан је на своје две
ћерке, Татјану (1988) и Наташу (1992), а како је већ начео седму деценију живота
сасвим је, тврди, логично што га и његове
мезимице, Клара и Лина већ „дуже време“
ословљавају са – деда! Ускоро ће га, нада
се, тако дозивати и најмлађи унук Лука
који je тек навршио годину дана. О својим
ћеркама често прозбори у друштву, али
само у ситуацијама када прича о деци
крене спонтано. Никада сам није инсистирао на теми родитељства, јер нису
(сматра) сви имали срећу да се породично
остваре.
Старија, Татјана (1988), данас је лекар.
Удата је у Зајечару за свог старијег колегу,
др Ивицу Урошевића са којим има ћерку
Клару. Запослена је у тамошњем Заводу за
јавно здравље.
- Тања је још у основној школи била
одговорно и амбициозно дете. Од првог
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до осмог разреда била је одличан ученик,
исказујући притом увек завидно интересовање за школско градиво. Средњу медицинску школу завршила је као један од
најбољих ученика у својој генерацији, па
је Медицински факултет у Београду уписала као „буџетски студент“, што и није
чест случај када су у питању матуранти
ове средњошколске установе. При крају
студија упознала је свог садашњег супруга,
(Зајечарца) Ивицу који је тада био на
специјализацији у Београду. Заједничко
интересовање за микробиологију донекле је „кумовало“
њиховој каснијој љубави. Отуда и не чуди
Тањина велика жеља
да баш као и супруг
добије специјализацију из ове области
– каже за наш лист
пословођа ваљевске
ТТ службе и истиче да
је на његово велико
задовољство, ћеркино и зетово свадбено весеље уприличено чак два пута,
додуше у различитим
крајевима Србије.
- Након прославе у Зајечару, исту свечаност смо организовали и у Ваљеву.
Ипак, морам да се похвалим да је моја мезимица Клара крштена у Манастиру Лелић, задужбини Светог Владике Николаја
Велимировића. На томе сам веома захвалан и Ивици и Тањи јер су испоштовали
оно што су ми обећали чим су постали
родитељи. Од Зајечара до Ваљева има
преко 300 километара и то, поштени да
будемо, није мали пут – искрено казује колега Лазаревић.
Судбина је тако хтела па му се и млађа
ћерка, Наташа (1992), удала у другом граду. Додуше, коју годину раније од старије
Тање, те данас већ слови за успешног предузетника, а успут и брижну мајку четворогодишњој Лини, односно, маленом Луки
који је недавно прославио први рођендан.
- Наташи су одувек ишли језици. Не каже
случајно она народна изрека – „шта мачка
роди, то мишеве лови“. Моја супруга Весна
је, када смо се венчали пре 35 година,

прекинула студије немачког језика, али
их је неколико година касније успешно
привела крају (сада ради као професор у једној љишкој школи). Ћерка је
изгледа повукла на мајку, па је и она, ето,
уписала страни језик. На трећој години
Филолошког факултета у Београду (одсек
Француски језик) одлучила је да се уда,
баш као и Весна својевремено за мене.
Прекинула је студије, убрзо родила дете и у београдском насељу Жарково
отворила салон лепоте. Одлично се
снашла у свом приватном бизнису, па
ћемо тек видети хоће ли у неком моменту евентуално решити да оконча студије,
или ће се потпуно посветити послу
који очигледно зна да ради. Завршила
је претходно, баш као и старија ћерка,
Медицинску школу у Ваљеву, што је у
њеном случају дефинитивно било најбоље решење. Наташа је фактички и пре
факултета „у џепу“ већ имала адекватно
знање и звање за рад у поменутој струци, па с тим у вези никакву разлику
у испитима није морала да полаже –
задовољно закључује ваљевски железничар Мирослав Лазаревић (1961) док
испијамо јутарњу кафу у дебелом липовом хладу на кеју Колубаре.
Постигао је колега Лазаревић, признаје
и сам, неупоредиво више него што је са
тадашњег аспекта било могуће сањати.
Са скромном железничком платом, двоје
мале деце и незапосленом супругом, требало је преживати турбулентне деведесете године прошлог века, санкције, рат,
хиперинфлацију и још стотину мука које
су нас у оним временима сналазиле свакодневно. Јесте да су му, данас, обе ћерке у
другим градовима, али до Београда се
ионако брзо стигне.
- Веруј ми, ни Зајечар данас није „преко
света“. Док одслушаш два музичка диска у
колима, већ си у Параћину. Одатле је пут
прав, квалитетан и лак за вожњу. Добро
су средили тај коридор, лепа је и природа.
Чини ми се да увек када кренемо код ћерке,
зета и унуке у Источну Србију, ту негде код
Ртња супруга и ја заједно помислимо:
„Боже, хвала ти на дивној деци коју си
нам подарио“. Удахнемо онда пуним
плућима, заћутимо и уживамо у доброј
музици све до Зајечара.
Када се пробуди данас, Лази је срце
пуно. Мушки је испливао из животног
галиматијаса, а ствари су се, хвала богу,
посложиле баш онако како их је још давно
зацртао. У својој вишедеценијској борби
за статус узорног супруга, доброг оца и
поштеног железничара никада није правио компромисе. Лавовски се борио и заслужено изборио
А. Ранковић
www.zeleznicesrbije.com

ПРИЧЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦЕ
Данијел Мандић, машиновођа „Србија Воза“ из Вршца

Сачувао живот залуталом детету

Данијел Мандић (1990) једну ствар одувек je знао – мајстор за
струју никада неће бити. Иако је још у 19. години имао конкретан
занат (електротехничар), образовање је наставио у новосадској
Саобраћајној школи „Пинки“, на смеру за машиновође. Будући
да потиче из железничке породице у којој се ова професија

преносила с колено на колено, конкурисао је одмах за пријем
нових извршилаца у компанији „Србија Воз“. Након једногодишње
обуке као треће лице у управљачници, савладао је основне
„тајне“ управљања дизел-моторним гарнитурама (серије СВ 711)
као машиновођа под надзором. Пуне четири године самостално
превози путнике на релацији од Вршца до Београда.
„На месту машиновође сам од лета 2018. године. Сматрам да нисам
погрешио у избору професије. Наставио сам породичну традицију
и због тога сам веома поносан. Свестан сам одговорности и заиста
се трудим да овај посао обављам на најодговорнији начин. Није
лако возити гарнитуру пуну људи. Додуше, поред своје редовне
дужности, седам дана месечно ангажован сам и на пословима
надзорника локомотива у вршачком депоу“, каже за наш лист
колега Мандић.
Поред стресних ситуација које често прате ову професију,
догађаји са срећним крајем имају нарочиту „тежину“. Они се памте
током читаве каријере. Такав један моменат Данијел је доживео
почетком јуна 2021. године у месту Николинци код Банатског
Карловца. Управљајући возом од Београда према Вршцу, одмах
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иза кривине у нивоу улазног сигнала, при редовној брзини, спазио
је једно лице како непомично стоји на прузи. Реаговао је истог
тренутка, завео кочење и моментално се огласио сиреном. И поред експлицитног упозорења, непознато лице и даље је стајало на
средини колосека не показујући, притом, ни најмању намеру да ће
се померити са пруге.
„Нагло сам успорио и коначно се зауставио на једва десет метара
од поменуте особе. Када сам стао, имао сам шта да видим. Преда
мном је било дете старости око седам година, замишљено и
ћутљиво, потпуно запуштеног изгледа. Чини ми се као да уопште
није схватало шта се око њега дешава, нити је реаговало на
околину. Било је потпуно одсутно, у неком свом свету. По правилу
службе одмах смо контактирали полицију, па је дежурна патрола
убрзо стигла и дете одвела код родитеља. Након тога, композицију
сам уз озбиљно кашњење, срећно довезао у Вршац“, присетио се
Данијел ове несвакидашње ситуације и том приликом нагласио да
се готово пресликана сцена са истим дететом поновила два месеца
касније.
Уравнотеженост и прибраност које га красе на радном месту
вероватно дугује свом стабилном карактеру, али и томе што
је пасионирани пецарош (на реци Караш) и ватрени поборник
пешачења (по планинарским стазама Вршачких планина).
Ј. Вебер

Чувари „последњег“ шинобуса
Данијел је члан екипе машиновођа и механичара из Вршца
који свакодневно брину о шинобусу СВ 814, јединим из ове
серије у активној резерви Србије. Поменуто железничко возило
допремљено је (пре неколико година), сада већ укинутом пругом
Зрењанин – Вршац као последњи воз на тој траси. Привремени
домицил му је вршачки депо и ту је у сталној активној резерви.
Данијел и колеге га с времена на време стартују, допуњују му
струјом акумулаторе, проверавају количину горива, уља и
мазива, одржавају чистоћу. За поменути шинобус с пуним
правом се може рећи да је исписао историју железнице на
војвођанским пругама. Његово чување и одржавање представља
„слатку“ обавезу не само за машиновође и механичаре из
вршачког депоа већ и за остале вршачке железничаре који
га на један необичан начин доживљавају као аутентичног
„хроничара“ железничке историје.
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Остеопороза – тихи крадљивац костију

Стоматолошка амбуланта у Пословној згради српских железница

Здрави зуби предуслов здравља
У приземљу Пословне зграде (Немањина
6) смештена је стоматолошка амбуланта за

раднике у железничком сектору. Превасходно намењена лечењу зуба запослених
и чланова њихових породица, у амбуланти,
стоматолошку услугу могу добити и лица
изван железничких компанија. Докторка
Александра Вучић и стоматолошки техничар Небојша Швабић су, без обзира на епидемиолошку ситуацију изазвану ковидом

Повољне цене
Цене услуга у стоматолошкој амбуланти компаније нису високе. За беле пломбе на предњим зубима потребно је
издвојити тек 1.500, а на бочним 2.000
динара. Уклањање каменца (по вилици)
је 1.000, меких наслага само 500 динара.
Обрада пародонталног џепа је 500, терапија дубоког каријеса, такође, 500
динара, док је лечење канала зуба од
гангрене 1.000 динара.
у Србији, од почетка године имали преко
1.400 пацијената.
„У нашу амбуланту углавном долазе
активни железничари и чланови њихових

породица. Поред њих, има доста пензионисаних железничара, али и пацијената који
нису запослени у српским железницама.
Најчешће интервенције су вађење зуба и
уобичајне поправке (пломбирање, скидање
каменца и лечење канала – живца). Радимо
и избељивање зуба“, наводи др Вучић.
Бесплатне стоматолошке услуге имају
деца од пет и млади до 26 година, труднице,
породиље и незапослена лица. Ургентна
стања су, такође, бесплатна. Пацијенти у
овој амбуланти су углавном предшколска
и школска деца и они чине 60 одсто корисника наведених услуга.
„Увек смо били спремни да помогнемо
нашим колегама када имају проблема са
зубима. Треба стално наглашавати да су
здрави зуби веома важни за здравље сваког човека“, сматра Небојша Швабић, који је
на овом радном месту скоро четврт века.
Стоматолошка ординација у Пословној
згради српских железница ради сваког
радног дана од 7 до 13.30 часова.
Б. Радојичић

Ковид амбуланте Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“

Пацијентима на располагању
од 7 до 22 сата
Седми талас корона вируса јењава, што
потврђују бројке које из дана у дан падају, али како кажу епидемиолози, током
хладнијих месеци број заражених овим
вирусом још ће се увећавати.
Завод за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“ је током августа због
погоршања епидемиолошке ситуације увео
рад у три смене у ковид амбулантама у
Београду, Новом Саду и Нишу и то радним
данима од 7 до 22 сата, а викендом од 7 сати
до 20 часова.
„У нашим ковид амбулантама, у сва три
центра, дневно смо прегледали око 300 пацијената. Углавном су то оболели са лакшим
клиничким сликама попут температуре,
гребања у грлу, кашља, главобоље, промуклог гласа, језе, болова у зглобовима. Имали
смо, међутим, и пацијенте који су захтевали
болничко лечење због компликација услед
хроничних обољења која су имали“, каже
главна сестра у Заводу Јасмина Зарић.
Према њеним речима у време пандемије
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није лако организовати рад медицинске
установе какав је Завод.
„Да би фунционисала ковид амбуланта
која ради у три смене, морали смо да
ангажујемо 12 медицинских радника. У
свакој смени су лекар, медицинска сестра,
лаборант и микробиолог. Треба људске
ресурсе распоредити и водити рачуна о
подједнакој подели посла. Није било лако
било летос у скафандеру, на високим температурама, и радити са оболелима, а при
том чувати се од вируса“, објашњава главна
сестра Зарић и додаје да је пожртвованост
свих запослених у ковид амбулантама на
веома високом нивоу.
Сви запослени и пацијенти у овој медицинској установи у обавези су да се придржавају прописаних епидемиолошких
мера, како би се на што ефикаснији начин
смањио ланац заразе.
„Сви који долазе у Завод морају имати
заштину маску и држати одређену дистанцу, јер се овај тип ковида – омикрон –

Болест дама, али и „јачег“ пола

Завод за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“ једина је установа примарног нивоа здравствене заштите у Србији
која има апарат за мерење густине костију
(DEXA) и дијагностички центар у коме се
ова мерења спроводе врло прецизно.
„Декса центар почео је са радом још
2001. године и један је од прва четири дијагностичка центра који постоје у Србији.
Годишње кроз овај центар прође скоро
десет хиљада пацијената, готово читав
један град“, каже за Пругу примаријус др
сц. мед. Јелена Алексић, физијатар-реуматолог. „Долазе нам пацијенти из целе
Србије, али и странци. Цена прегледа је
2.500 динара и обухвата снимање, преглед
лекара специјалисте, тумачење налаза, даљу дијагностику уколико је недопходна, лечење и континуирано праћење“.
Завод има апарат који мери коштану микроархитектуру, што је веомa битно јер
даје податке о квалитету кости на основу

укључивање додатне суплементације, правилну исхрану и дозирану физичку активност, уз редовне контроле лекара, могу да
се предупреде озбиљни преломи и очува
здравље костију“, каже докторка Јелена.
По речима наше саговорнице, преглед
је безболан и кратко траје, петнаестак
минута. Мерење се обавља на куку и на
кичми, а доза зрачења је занемарљива.
„Свака дама која је ушла у менопаузу треба
да обави мерење густине костију. То се
посебно односи и на оне пацијенте који су
већ имали неке преломе, или су пушачи,
користе кортикостероиде или имају неку од
запаљенских или аутоимуних болести. Ако
неко има у породици родитеља који је имао
прелом кука, такође треба да обави овај
преглед“, објашњава докторка Алексић.
Премда преовладава мишљење да је
остеопороза болест која се јавља само код
дама, подаци га дематују. Да је и „јачи“ пол
склон оболевању потврђује и докторка:

Служба за физикалну терапију и рехабилитацију
Мерење густине костију и остеодензитометрија – DEXA обавља се у Служби за
физикалну терапију и рехабилитацију. Оваква врста дијагностике ради се у здравственим установама терцијарног нивоа, али се резултати читања лекара Завода за
здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ прихватају и цене, што Завод чини
препознатљивим на свим нивоима здравствене заштите.
На Одељењу физикалне медицине и рехабилитације у Београду ради пет лекара специјалиста и 18 физиотерапеута. Све услуге ове службе су веома цењене и тражене, што
се види по великом броју пацијената.
Одељења за физикалну медицину постоје и у организационим јединицама Завода у
Новом Саду и Нишу.
којих могу да се издвоје пацијенти који су
у високом ризику од прелома. „Зато је веома важно да се пацијенти јаве на време,
јер уколико се на снимку покаже да су због
стања коштане масе у ризику од прелома,
променом стила живота који подразумева

„Остеопороза се у највећем броју случајева јавља код припадница лепшег пола,
али и мушкарци изнад 50 година такође
могу да имају остеопорозу и то најчешће
као последицу неких других болести. На
девет жена дође један мушкарац са овим

Примаријус др сц. мед. Јелена Алексић

проблемима,“ каже докторка Јелена.
„Остеопороза је нема болест, тихи крадљивац костију. Када се деси прелом, тада
је касно, значи да је болест узнапредовала.
Најчешћи преломи због постаојања остеопорозе су преломи: подлактице, пршљенова на кичми, надлактице и кука. Прелом
на кичменом стубу је нем, може да се види
једино на рендгенском снимку, али неретко
доводи до тога да се пацијент снизи за 3
центиметра.“
На питање шта саветује пацијентима,
докторка Јелена Алексић саветује свима
рану – превентивну дијагностику, адекватну
супституција витамином Д, исхрану богату
калцијумом, редовну дозирану физичку
активност и то 3 до 5 пута недељно, 30 до
45 минута – аеробне вежбе и вежбе са
оптерећењем.
„Даме, будите одговорне! Издвојте
15 минута за себе и мислите на своје
здравље!“, поручује прим. др сц. Јелена
Алексић, физијатар-реуматолог.
Б. Гордић

Железничари на хуманом задатку
Јасмина Зарић, главна сестра

веома лако преноси. Зато морамо бити сви
на опрезу, поручује главна сестра Завода“,
Јасмина Зарић.
А. Стојковић
www.zeleznicesrbije.com

Чланови УЖС „Воја Станић“ у Сремској Каменици организовали су током лета акцију добровољног давања крви. Служба трансфузије крви при београдској ВМА клиници прикупила је,
како сазнајемо, 44 јединице крви. Поменутој акцији, уприличеној у просторијама Планинарског
дома занатлија на Фрушкој Гори одазвали су се железничари из Ниша, Пожаревца, Руме и
Новог Сада. Колеге из Сремске Каменице често истичу успешну сарадњу са Одсеком за имунохематологију Војно медицинске академије у Београду и једну заиста изванредну комуникацију
са тамошњом мобилном службом. Давање крви добро је за здравље, а посебно за особе са
високом хипертензијом, што даваоцима драгоцене течности даје додатни мотив да са оваквим
акцијама наставе и у будућности. Након краће летње паузе и пет успешно организованих
акција током ове календарске године, удружење ће, како смо сазнали, током предстојеће јесени уприличити још неколико оваквих донација. О будућим хуманитарним мисијама заинтересовани акцијаши биће благовремено обавештени.
J. Вебер
www.zeleznicesrbije.com

Удружење са традицијом
За 25 година рада, железничари
из Сремске Каменице прикупили су невероватних 17 тона
драгоцене течности. Само током прошле године организовано је 8 акција и прикупљено 274
јединица крви. УЖС „Воја Станић“, данас броји 378 чланова из
све четири железничке компаније међу којима су и железнички
пензионери.
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“ПРУГА“ у Ла Манчи

На путу за Толедо
Обићи возом једну од најлепших земаља
Старог континента, непоновљиво је искуство чак и за људе који железницу свакодневно користе. Туристичка велесила
смештена на Пиренејском полуострву и
два архипелага (у Медитерану и Атантском
океану) може се подичити много чиме.
Осим феноменалних градова, изузетног
вина, врхунског фудбала и чудесног фламенка, путовање кроз удаљене крајеве и
слабо насељена подручја Шпаније, право
је уживање без обзира на вид транспорта.
Ми смо се одлучили за железницу будући
да смо сва четири дана провели у Мадриду,
највећем чворишту брзих пруга у овом
делу Европе.

дриду који је данас права космополитска
метропола, Толедо је ушушкано и тајанствено место које ће мало кога оставити
равнодушним. Својим уским и стрмим
уличицама, средњовековним грађевинама
и романтичним видиковцима, овај империјални град недокучива је енигма за
већину туриста, што смо и ми врло брзо
схватили изгубивши се на литицама ове
готске чаролији бар десет пута за једно
поподне.
Са неколико различитих издања наше
модерно дизајниране ревије, последњег
дана марта, стигли смо на главну железничку станицу „Аточа“ сат времена пред
полазак воза на планирану дестинацију.

Гвоздена конструкција прочеља и крова
стилизована (за оно време) елегантном
кованом чипком, остављала је сасвим
довољно простора за широке стаклене
панеле. Путник заиста има утисак као
да је из воза ушао у бајку. Истина, ми смо
ишли обрнутим редом, мада нисмо остали
ускраћени за поменуту чаролију. Почев од

Најдужа железничка мрежа у
Европи

Посета Толеду, некадашњој престоници
Визиготског краљевства, а касније и читаве Шпаније, у којој је пре пет векова столовао император Карло Пети Хабсбуршки,
један од најчувенијих и најмоћнијих владара у европској историји, била је уписана болдираним словима у агенду наше
пролећне турнеје још и пре него што

Лоцирана једва петнаест минута хода од
тзв. нулте тачке и централног градског трга
Пуерта дел Сол, ова импозантна грађевина
подигнута је по замисли великог шпанског архитекте Мартина Алберта Паласија
Елисатнеа. Када је изграђена, давне 1892.
године, била је модерна лука парних возова са надкривеним, светлом обасјаним

Тропска вегетација у срцу метрополе
У години (1993) када је Мадрид постао културна престоница Европе, архитекти
Рефаелу Монеу поверен је посао преуређења „Аточе“. Станица је морала остати жива
раскрсница шпанске железничке мреже и мадридског метроа. Из тог разлога је идеја о
лепом уграђена у захтеве функционалног. Станични перони су измештени, па је сама
зграда остала слободна да се у њој направи стаклена башта која је убрзо постала
најлепша путничка чекаоница на свету. На 4.000 квадратних метара засађене су
тропске биљке, а између њих су уређене стазе и клупе. Скоро до саме куполе диже се
палмино дрво, а уочљиви су и огромни листови банане.
смо полетели са београдског аеродрома.
Насупрот грандиозном и ужурбаном Ма-
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перонима. Један век касније, управо ће јој
то заштићено светло донети нови живот.

Шпански брзи возови, познати под
именом „АВЕ“ саобраћају у оквиру националне железничке компаније „РЕНФЕ“ и
повезују све значајне градове у држави. Са
најдужом железничком мрежом у Европи
која престоницу (Мадрид) повезује са
Барселоном, Севиљом, Малагом, Ваљадолидом и где се нове дестинације додају свакодневно, неке чак и преко ноћи,
Шпанију је могуће обићи са краја на крај
за само неколико часова.
скулптура змајева који вас дочекују чим
закорачите под сводове овог монументалног здања, па све до минијатурног полицијског кабриолета на батерије за који
сте убеђени да је дечији, иако је реч о
двоседу са уредним полицијским ознакама.
Док седимо у станичном ресторану на тераси и посматрамо јединствени тропски
рај уживајући у пријатном гласу спикера
који баш у том тренутку, са разгласа, најављује линију Мадрид – Толедо, бармен нам
расположено прилази и љубазно нуди уобичајни шпански аперитив – суву лозу са
чинијом бадема и кикирикија.
Повратна карта до Толеда кошта 22
еура и једино што морате унапред знати
то је да ће на путничкој благајни увек од
вас захтевати тачан термин повратка у
Мадрид. Возови на овом потезу, у оба
www.zeleznicesrbije.com

смера, саобраћају на сваких сат времена па
ћете се, у том смислу, веома лако одлучити.
Раздаљину од 70 километара према југу
земље нећете осетити јер њихове брзе
гарнитуре до поменуте дестинације стижу за тек нешто више од пола сата. На
путу ка средњовековном граду три културе (арапске, јеврејске и хришћанске),
који се се огромне гранитне стене буквално издиже над равном Ла Манчом и
реком Тежо, најдужом реком на читавом
Иберијском полуострву, пробијаћете се
кроз живописну висораван Мезета. Ни
једног тренутка нећете помислити да се,
заправо, дуж читаве руте крећете на око
600 метара просечне надморске висине.
Кроз прозор посматрамо непрегледне
засаде винове лозе и шећерне репе док се
са обе стране колосека протежу прелепи
травнати пејзажи са необичном жбунастом
вегетацијом. Кондуктер нас посматра са
нарочитом пажњом, очигледно збуњен
изгледом часописа који држимо у руци.
Насловница „Пруге“ (са ћириличним пи-

смом) илустрована фотографијом штадлерове електрогарнитуре на барској прузи
брзо је побудила пажњу колегу из шпанске
националне компаније. Он нам се коначно
обраћа пред улазак на трећи станични
перон у Толеду. На вратима брзог АВЕ воза,
поклањамо Мигуелу из Фуенлабраде сва
три издања нашег листа које смо понели

на ово незаборавно путовање, а он нас на
својој шармантној мешавини шпанског и
енглеског језика уверава да ће компанијски
часопис српских железница већ до краја
дана бити у канцеларији шефа станице
„Аточа“ као вредан штампани документ из
једне, њима, удаљене земље.
А. Ранковић

Немачка железницa

За девет евра с краја на крај Немачке

Како преносе немачки медији, овог лета
53 милиона људи, што је више од 60 одсто
становништва, купило је месечну карту за
јавни превоз широм Немачке по цени од 9
евра.
Од 1. јуна до краја августа за свега 9
евра могла је да се купи карта за путовање
свим локалним и регионалним возовима, у
одељцима другог разреда, у свим немачким
покрајинама, као и у свим средствима локалног јавног превоза по свим градовима
Немачке. Карта је важила за месец у којем
је купљена и персонализована је, односно,
гласила је искључиво на доносиоца и није
могла да се пренесе на друго лице. Ова
карта није важила за превоз бицикала, као
ни за брзе возове типа IC, ICE, EC, ECE, FLIX
Train и ноћне линије.
Савезна влада Немачке увела је ову „летњу
меру“ као део пакета помоћи потрошачима,
али и као постицај како би се смањила
емисија штетних гасова, смањиле гужве по
путевима, али и уштедели енергенти који
ће бити неопходни током јесени и зиме у
условима слабије испоруке.
Анализирајући овај тромесечни „експеримент“, немачки стручњаци за саобраћај
сагласни су у томе да је ова кампања показала предности, али и указала на проблеме.
Наи-ме, финансијски ефекат у смислу растерећења грађана јесте постигнут и на
овај начин карта је била доступна највећем
www.zeleznicesrbije.com

броју корисника, али повећана потражња
показала је и слабости читавог система. Ре-

препуни, са неисправним клима-уређајима
и вишестним кашњењем. Критике су дола-

Фото: Х. Штемлер, Станица Штутгард

зултати аналазе тромесечног железичког
превоза по повлашћеној цени говоре да
су возови били претрпани, јер није било
довољно возила како би се одговорило на
повећан број путника, као ни железничког
особља. Током трајања ове кампање на
друштвеним мрежама могли су да се прочитају коментари како су возови прљави,

зиле и од љубитеља двоточкаша који нису
своје бицикле могли да превозе уз карту од
9 евра.
Да ли ће уследити наставак кампање, остаје да се види, будући да је ова мера коштала
буџет Немачке око 3,7 милијарди евра.
Извор: www.dv.com
Ј. Вебер
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Повећани приходи из основне делатности

Жељезнице Републике Српске редовно
измирују своје обавезе
Жељезнице Републике Српске сачувале
су ликвидност и солвентност предузећа
упркос потешкоћама са којима се свакодневно суочавају: падом привредне активности дела комитената (превасходно
„Митал Зеница“), растом цена енергената,
трошкова робе и услуга неопходних за остваривање планских величина, као и порастом
најниже плате, трошкова топлог оброка,
трошкова превоза и другим утицајним факторима који су последица глобалних поремећаја. Жељезнице Републике Српске
немају заосталих дуговања (осим оних
који су предмет конверзије дуга у капитал
према Плану финансијског и оперативног
реструктурисања). Редовно се измирују све
обавезе према запосленима, фондовима,
држави, комитентима и пословним партнерима, те се одговорно спроводе и извршавају планови пословања. Приходи из основне делатности током шест месеци 2022.

године повећани су упркос смањеном броју
запослених на извршним пословима, као и
уз сва ограничења која и даље условљавају
пословни амбијент предузећа. У првих шест
месеци 2022. године превезено је укупно
39.793 путника, што је за 44% више у односу
на остварени превоз у истом периоду
прошле године. Остварено је 2.057.493 путничких километара, што је повећање за
37%. Број запослених у протеклом периоду смањиван је пензионисањем, док су
поједини радници одлазили на лични захтев и споразумним раскидом уговора о
раду уз стимулативне отпремнине. Ниједан
радник Жељезница Републике Српске у
претходном периоду није отпуштен. У првој половини 2022. године примљено је 50
нових радника у извршној служби и на техничким пословима.
Извор: zrs-rs.com
С. Јочић

Позитиван тренд остварених
резултата
Смањење годишње субвенције за одржавање железничке инфраструктуре
и суфинасирање путничког саобраћаја
по одлуци Владе Републике Српске за
Жељезнице Републике Српске са 25 на
20 милиона КМ, такође знатно утиче
на резултате пословања. Жељезнице
Републике Српске су током првог полугодишта 2022. године наставиле са
позитивним трендом остварених резултата, што потврђују оперативни
показатељи пословања. Финансијски
добитак без камата, пореза и амортизације (ЕБИТДА) остварен је у износу
од 2.226.095 КМ и знатно је виши у
односу на први квартал, што указује
на побољшање укупних перформанси
профитабилности из основне делатности, на које су Жељезнице Републике
Српске објективно могле утицати.

Словеначке железнице

У плану нове железничке линије
„Словенске железнице“ су недавно набавиле нове дизел и
електромоторне гарнитуре. Њиховим доласком на словеначке
пруге путовање железницом добило је нову димензију. Свест о
очувању животне средине све више је присутна код људи, па се
стога ради на кампањи да се мање путује аутомобилима, а више
железницом. После вишедеценијске паузе отворена је нова линија
од Љубљане до Кочевја, која је на прави начин донела „ренесансу“
у регији Долењска. Према речима Дарје Коцјан, директорке
друштва „Словенских железница – Превоз путника“ у наредном
периоду ће се интензивно радити на планирању и отварању нових
железничких линија, а свакако ће приоритет имати оне линије које
спајају велике европске градове са Словенијом. Тренутно се из
Љубљане директно може путовати за Цирих, Франкфурт, Минхен,
Беч, Грац, Салцбург, Филах, Будимпешту, Праг, Братиславу, Сплит,
Пулу, Ријеку, Опатију, Загреб, Вила Опћину, Трст и Удине. Постоји
могућност да од новог реда вожње који ступа на снагу у децембру
ноћни воз који иде из Загреба преко Љубљане за Минхен буде
продужен до Штутгарта. О томе ће се више знати у октобру када
то и званично потврде Хрватске железнице. У току су преговори
са представницима мађарских железница о успоставаљању нове
железничке линије која би спајала Будимпешту и Копер преко
Ходоша и Љубљане. Велико интересовање за овај воз влада међу
мађарским туристима који желе да летују у Истри, па се сматра да
би његовим увођењем највише користи имала туристичка привреда. Већ две и по године нема директне линије за Београд. Главни
разлог томе била је епидемија корона вируса. Железничка веза
са Београдом једна је од веома значајних железничких линија на
коридору 10, којом током целе године путује знатан број путника,

28

Септембар 2022.

посебно лети када њоме путују многи туристи, а посебно млади
када је у питању музички фестивал Егзит у Новом Саду, Бир фест у
Београду и сама посета Београду, омиљеној дестинацији омладини
из Словеније. Словенске железнице максимално се залажу да се
та линија поново крене, али за то је потребан конкретан договор
са железничким управама Хрватске и Србије. Сезонски воз који
је саобраћао из Братиславе преко Љубљане и Загреба за Сплит
забележио је велики број путника. Воз је саобраћао два пута недељно током летње сезоне, а највеће интересовање је имао управо
код омладине која је током лета путовала с међународним „Интер
рејл“ картама, као и туристима из Словеније који у великом броју
летују на сплитској ривијери и острвима.
Извор: „Нова Прога“
Приредио: Ј. Вебер
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Црногорске железнице током лета

Превезено више од 90 хиљада путника

Доласком последњег сезонског дневног
воза из Бара у земунску станицу 19. септембра, завршена је летња сезона саобраћаја
возова ка црногорском приморју. Према
информацијама добијеним од Јоване Јовановић, портпарола “Жељезничког превоза Црне Горе” у периоду важења летњег
реда вожње, од средине јуна до средине
септембра, у дневним и ноћним возовима
који су саобраћали од Земуна до Бара, и
обрнуто, превезено је више од 90 хиљада
путника. То је за 30 процената већи број у
односу на прошлу годину када су због епидемиолошких мера услед Корона вируса
резервације у возовима биле продаване у
ограниченим контигентима. У јуну je у међународном превозу између Србије и Црне
Горе превезено више од 22 хиљада путника,
док је у јулу и августу било више од 60 хиљада
путника. Веома добар је био и септембар
где је у првој половини забележено више
од 10 хиљада превезених путника. Кушети
и спаваћа кола су током летње сезоне били
скоро сто посто попуњени, док су вагони са
седиштима имали искоришћеност близу 80
процената. Велико интересовање владало
је и за превоз праћених аутомобила, те је
током летње сезоне превезено више од две
хиљаде путничких возила.
„За првих седам месеци у међународном
саобраћају „Жељезнички превоз Црне Горе“

забележио је пораст броја превезених путника од 51 проценат у односу на претходну
годину, док је у локалном саобраћају дошло
до повећања од 65 процената. “Жељезнички
превоз Црне Горе” је максимално посвећен
унапређењу и развоју путничког превоза.
У претходном периоду уложени су велики
напори ради успостављања редовитости
железничког саобраћаја, а издвојена су знатна финансијска средства за ремонт и оспособљавање возних средстава. Уложени су и
додатни напори како би се унапредиле услуге, како на благајнама, тако и у возовима, а
посебно водимо бригу и око усаглашавања
комерцијалне политике наспрам платежне

моћи и потреба наших путника. И даље су
актуелне разне повластице као што је промотивна цена карата на релацији Подгорица
– Никшић, која износи свега 1,5 евра, док је
цена за превоз бицикала умањена и сада
износи 2 евра“, истакла је Јована Јовановић.
Након завршене летње сезоне возови на
релацији Земун – Београд – Бар, и обрнуто,
наставиће да саобраћају у редовном ноћном термину, уз стандардну понуду у вагонима са седиштима другог разреда, кушет и
спаваћим колима, као и вагонима за превоз
праћених аутомобила.
Ј. Вебер

Пруга за брзине до 160 km/h

Креће модернизација пруге Загреб – Ријека
Реализација највећег инфраструктурног
пројекта у историји Хрватске почела је
крајем јула потписивањем Уговора о модернизацији и градњи прве деонице железничке пруге Загреб – Ријека. Реч је о
деоници Хрватски Лесковац – Карловац,
дугачкој 44 километра, а вредност уговора је око 226 милиона евра. Градња ће
почети у октобру. Рок за завршетак радова је 30 месеци. Радови обухватају реконструкцију постојећег и градњу новог
колосека, реконструкцију неколико постојећих станица и стајалишта, уградњу нових
безбедносних система итд. Реконструкцијом постојећег и градњом другог колосека ова деоница биће оспособљена за
највећу допуштену брзину 160 km/h, изузев на подручју Маврачића, Јастребарског
и Карловца, где ће она бити 120, односно
140 km/h због просторних ограничења.
www.zeleznicesrbije.com

Пруга Загреб – Карловац део је пројекта градње равничарске пруге од Ријеке
до Ботова на граници с Мађарском, те
је његов најсложенији и најскупљи део.
Процењује се да би модернизација и
градња целокупне пруге од Загреба до
Ријеке могла бити завршена до 2035. године, а процењен трошак тог подухвата
је око 2,8 милијарде евра. Како деонице
пролазе заштићеним подручјем Natura
2000, тренутно је у процедури и израда
главне студије утицаја на животну средину, којом је потребно доказати да
предвиђени пројекат неће имати знатан
негативни утицај на заштићена подручја.
Европска унија суфинансира градњу деонице Хрватски Лесковац – Карловац, па се
очекује да ће на крају са 85% европских
средстава бити финансирана градња и
модернизација целе пруге Загреб – Ријека.

Ова пруга изузетно је важна за даљи развој
Ријечке луке и за што бржи превоз терета
који у њу долази, посебно након што је
фирма „APM Terminals“ потписала Уговор о концесији за развој и коришћење
контејнерског терминала Zagreb Deep Sea
у луци Ријека.
Извор: Jutarnji.hr
С. Јочић
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Наградни међународни
конкурс фотографија
Заједница европских железница и инфраструктурних компанија
организује седми по реду „Алин Бестин фото конкурс“ (Aline Bastin
Photography Contest) на тему железнице. Акцији се ове године
придружила и „Инфраструктура железнице Србије“.
Очекивања су да нови имиџ шинског саобраћаја у Европи, као
дело еколошки одрживог, паметног и безбедног транспортног
система, подстакне не само креативност учесника већ и њихову
културну разноликост. Тиме би се показало да железница не повезује само места већ и људе који су одувек били фасцинантна
тема за уметнике.
Извор: www.cer.be
С. Јочић

Занимљивости

Немачка пустила у саобраћај
14 возова на водоник
Дванаест најбољих фотографија
биће награђено са по 200 евра

Поред ове награде, а у част обележавања 50 година од постојања Interrail карте, сваки победник на овогодишњем такмичењу
ће добити и бесплатну Global Interrail карту која важи за 5 дана
путовања у другом разреду у року од једног месеца. С обзиром
да се овогодишњи конкурс одржава у току трајања „Европске
године младих“, тема овогодишњег такмичења је „Истраживање
Европе: откривање континента возом у Европској години
младих“. Конкурс је отворен за чланове ЦЕР-а и становнике из
земаља Европске уније, као и из Албаније, Босне и Херцеговине,
Грузије, Северне Македоније, Молдавије, Црне Горе, Норвешке,
Србије, Швајцарске, Турске, Украјине и Уједињеног Краљевства.
На конкурс се могу слати само фотографије снимљене у
тим земљама. Највише 5 фотографија у високој резолуцији
треба доставити електронским путем пре 7. октобра 2022.
године, преко веб странице Заједнице европских железница и
инфраструктурних компанија (ЦЕР) на линку https://www.cer.
be/www.cer.be/forms/railway-photography-contest.

У немачкој држави Доња Саксонија,
крајем августа, пуштено је у саобраћај
14 путничких возова на водоник. Возови
користе водоничне ћелије као извор
електричне енергије која покреће моторе,
а производи их француска компанија
„Алстом“. Новим гарнитурама управљаће
регионална железничка компанија ЛНВГ,
на рутама између северних градова Кукс-

хавен, Бремерхавен, Бремерверде и Букстехуде. Пројекат је вредан 93 милиона
евра и одличан је пример напора државе
да своју економију учини „зеленијом“.
Како наводe из компаније „Алстом“,
употребом водоника произведеног из
обновљивих извора енергије возови ће
правити уштеду од близу 1,6 милиона литара дизел горива годишње. Немачка вла-

Фудбалски клуб “Железничар” Панчево

Дерби петог кола припао Београђанима
Уместо још једног славља на домаћем
терену, панчевачка “Дизелка” је својим навијачима у 5. колу лигашког такмичења
приредила разочарање. Тренутно најбољи

тав, па су скоро сваку озбиљнију грешку
момака у бело-плавим дресовима претварали у гол. „Графичар“ је повео рано,
већ у петом минуту, после корнера и већ

тим Прве лиге Србије, београдски “Графичар”, показао је да је много бољи од "Жеље"
са Тамиша, па је готово рутински дошао до
убедљивог тријумфа: Железничар – Графичар 1:3, полувреме (0:2). Панчевачки фудбалери дефинитивно нису били на висини
задатка. Београдски "љубичасти" на терену
су показали да су много квалитетнији сас-

тада наговестио епилог меча. Покушавао је
“Жеља” некако да се опорави од почетног
шока, али је нови уследио већ у 29. минуту
када је Миликић кардинално погрешио,
поклонио лопту капитену „Графичара“ Николи Кнежевићу, коме није било тешко да
матира Младена Живковића. „Железничар“
је после одмора деловао мало боље, успео
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врло брзо и да смањи предност гостију, јер
је у 51. минуту, после прекршаја над Луком
Петровићем, Страхиња Јовановић био прецизан са пенала. Таман када су сви на стадиону помислили да „Жеља“ евентуално
може и до преокрета, у 62. минуту уследила
је још једна школска акција Београђана који
су постигли погодак за коначних 1:3.
„Графичар је забележио заслужену победу. Изненадило нас је рано вођство гостију,
а када смо покушавали да се вратимо у
меч, уследила је индивидуална грешка и
тај, нажалост, поклоњен гол. Било је много
тешко на полувремену, покушали смо да се
престројимо, смањили смо њихово вођство
на време и када сам очекивао притисак мог
тима, уследила је још једна грешка, тако да
је меч тада практично и био завршен. После
трећег гола деловали смо као грогирани.
Ипак, то је сада иза нас. Морамо да се окренемо наредним мечевима, најпре овом
који следи у Ужицу, а после ћемо причати о
ономе што нас чека у наставку такмичења“,
рекао је тренер „Железничара“ Игор Савић
на конференцији за новинаре.
После пет одиграних кола, панчевачки
„Железничар“ налази се на петом месту
Прве српске лиге са освојених девет бодова.
Ј. Вебер
www.zeleznicesrbije.com

да је, претходно, подржала проширење
употребе водоника као чисте алтернативе фосилним горивима. Водоник је
нуспроизвод у хемијској индустрији, али
ће немачка специјална гасна компанија
„Линде“ у наредне три године, локално,
покренути наведену производњу ко-ристећи само обновљиву енергију. Реч је,
дефинитивно, о великом технолошком
искораку, будући да су на неелектрифицираним пругама Доње Саксоније деценијама уназад саобраћали, искључиво, возови на дизел вучу.
Извор: 021.РС
В. Гојић Вучићевић

Из наше фотоархиве

Полазак комбинованог воза из Вишеграда

Железнички саобраћај узаног колосека
између Вишеграда и Ужица одвијао се
редовно скоро пола века. Отварањем ове
деонице, железничком пругом директно
је повезан Београд са Сарајевом, Мостаром, Требињем, Дубровником и Зелеником у Боки Которској. Ова деоница била
је у функцији од 25. децембра 1925. до
28. фебруара 1974. године, када је на њој
обустављен саобраћај. Поред директних
возова за Јадранско море, овим пружним
правцем саобраћали су и возови који су се
од већих српских градова кретали према
Сарајеву. Посебно је било прометно између Вишеграда и Ужица пругом која се
протезала преко Вардишта, Мокре Горе,
Кремне и Биоске чувеном Шарганском
осмицом. Поред путника који су путовали
до Београда и Сарајева, том пругом
путовали су и многи запослени, као и
ђаци којима су Вишеград и Ужице били
одредишне станице. Због великог успона
преко Шаргана, композиције су често
вукле две парне локомотиве, најчешће
су то биле серије ЈЖ 83 и 85. Поред
www.zeleznicesrbije.com

путничких и теретних композиција на
овој релацији су се често могли видети
мешовити, односно комбиновани возови

приказан је полазак комбинованог воза
број 331 из Вишеграда за Титово Ужице.
Композицију су вукле парне локомотиве

састављени од путничких и теретних вагона. На фотографији коју је 27. августа
1971. године у Вишеграду снимио Херберт
Штемлер, љубитељ железнице из Немачке,

серије ЈЖ 83-033 и ЈЖ 85-045 које су пре
тога имале намирење водом и угљем у
вишеградској ложионици.
Ј. Вебер
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Први путнички возови на српским пругама

Возом кроз XIX век
Почеци
На дан предаје прве српске пруге за јавни саобраћај, на релацији од Београда до
Ниша саобраћала су два пара возова, један
путнички, један мешовити. Путнички је из
Београда полазио у 16 часова, а из Ниша у
17 часова. Мешовити су саобраћали у јутарњим сатима – онај из Београда је полазио
у 6 часова, док је нишки воз кретао у 9. Из
Пеште су, за Београд, саобраћала два пара
брзих возова, као и два пара мешовитих,
одакле су, у правцу Ниша, брзи отпремани
као путнички, а путнички као мешовити.
Већ на пролеће 1885. године, у априлу
је формиран и први дворски воз, а свега
неколико дана касније образован је и први
војни воз. Исте године, у мају, уведени су
први „шетни возови“ који су саобраћали на
линији Београд–Топчидер, а који су служили
за превоз излетника. Саобраћали су само у
летњим месецима.
Брзина првих возова на српским пругама
износила је од 25 до 40 km/h.
Почетком 1887. године завршена је пруга
Лапово–Крагујевац и предата путничком
саобраћају. Иако директно повезана са
пругом Београд–Ниш, није се сматрала
њеним саставним делом, па су се карте
могле купити само од Крагујевца до Лапова, а путовање ка Нишу или Београду је
настављано одатле, уз куповину нове
карте.
Пруга Смедерево – Велика Плана, која
је саграђена 1882. године као помоћна
пруга намењена довлачењу грађе за радове на изградњи пруге Београд – Ниш,
10. новембра 1886. године, пошто је прилагођена за путнички саобраћај, предата је на
употребу.

Први возови
Локомотива у Србији није била новина,
будући да су се већ појавиле на рудничким
пругама у Мајданпеку и да су четири коришћене за потребе изградње пруге Београд – Ниш, као и за земљане радове на
подручју предвиђене београдске станице.
Можемо рећи да су прве локомотиве
наручене за потребе Српских државних
железница изграђене у Немачкој, у Кемницу, а пристигле су 1884. године. Биле
су све истог типа и представљале су најмодерније локомотиве тога доба. Било их
је дванаест и добиле су бројчане ознаке
од 1 до 12. Максимална дозвољена брзина
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ових локомотива је износила 55km/h, а
коришћене су за вучу путничких и мешовитих возова. Нешто касније пристигле су
и наручене локомотиве намењене вучи
теретних возова.
У Београд су, 20. августа 1884. године
стигла и путничка кола првог и другог
разреда изграђена у Нирнбергу. Кола су
била или искључиво прве класе, или комбинована, што значи да су се у истим колима налазили одељци првог и другог
разреда. Осим ових, набављено је и више
кола треће класе. Вагони првог разреда су,
како пише тадашња штампа („Београдски
дневник“) били конструисани у складу са
тада најмодернијим стандардима, а такву
конструкцију су, наводно, имали још само
вагони који су саобраћали италијанским
пругама.
Ентеријер кола првог разреда је био
украшен финим црвеним плишем, којим
су била пресвучена седишта и од којег су
биле начињене завесе. На завесама се на-

други 11 пара, а за трећи 8 пара. Деца су
плаћала половину карте. Примера ради,
цена вожње у трећем разреду од Београда
до Ниша је износила 17,10 динара, у другом
разреду 25,65 динара, док је за вожњу у
првом разреду требало издвојити 34,20
динара. Преведено у робу, за цену карте у
трећем разреду у једном правцу до Ниша
могла су се купити три прасета. То није био
трошак који је свако могао да приушти.
И поред високих цена, забележено је да је
у септембру 1884. године, за непун месец, у
првој класи превезено 609 путника, у другој
3.227, а у трећој 12.695, чиме је железница
остварила приход од 99.017,00 динара. Већ
наредног месеца је опао број путника и то
на 202 у првој класи, 2.031 у другој и 10.937 у
трећој класи, а приход је износио 87.966,55
динара. Из наведеног је јасно да су се током
првог месеца железничког саобраћаја код
нас многи возили из радозналости, да ли-

Раљски вијадукт, 1885. године, Фонд Железничког музеја

лазио монограм Српских државних железница. Оно што је представљало праву
атракцију били су нарочити грејачи у свакој
кабини који су, у зависности од положаја
ручице, грејали или хладили простор. На
таваницама су се налазили и вентилатори,
као и фино израђене светиљке. Кола су била
опремљена луксузно уређеним тоалетима.
У колим другог разреда је све било исто,
осим што су седишта уместо плишем била
пресвучена фином кожом. Кола трећег разреда су, такође, била удобна. Сва путничка
кола која су набављана у каснијим периодима су наручивана по узору на ова.
Иако су кола одисала луксузом, а железница и возови представљали нешто готово
космички, није све било тако сјајно. Тарифе
за превоз путника су биле одређене по
особи и километру. Тако је, за први разред,
тарифа за километар износила 15 пара, за

чно виде и осете чудо технике и напретка
које је стигло и у малену Србију.

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

Са Народним контоаром за есконт
закључен је Уговор за изградњу пруге Ниш
– Пирот – бугарска граница 1884. године.
Градња је започета у јуну 1885. године, а
до Пирота је пруга стигла 1. новембра 1887.
године. Тек пошто је Бугарска завршила
своју пругу до границе, 1. августа 1888.
године извршено је потпуно спајање са
Царибродом и бугарском железницом.

плоатацију преузето укупно 35 локомотива, од чега је двадесет служило за вучу путничких возова.
Приступило се изради нове путничке
тарифе. Цена по километру и особи је у
више наврата смањивана у циљу одржања
што интензивнијег путничког саобраћаја

петком, а заустављао се само у станицама:
Београд, Паланка, Ћуприја, Ниш, Пирот и
Цариброд. По реду вожње објављеном у
„Српским новинама“ број 235 од 26. октобра 1888. године, из Београда је полазио у
12:50 после подне, а у Цариброд стизао у
9:05 увече.

Захуктавање
Дошло је време за развој озбиљног међународног железничког саобраћаја. Растојање од Будимпеште до Солуна износи
1.025 km, а од главног града Мађарске до
Цариграда 1.425 km, наравно, уколико се
путује преко Београда. Путник је, путујући
из Пеште преко Суботице, Новог Сада,
Београда и Ниша директним колима стизао
до Солуна за 30 часова, а до Цариграда за 38
часова. То је представљало знатну уштеду
времена ако се узме у обзир да се, пре
тога, путовало преко Темишвара, Оршаве
и Букурешта до Варне, где су се путници
укрцавали на лађе и пловили читавих 15
сати, а целокупно путовање трајало је 58
часова.
Повезивање српске пруге са бугарским
и турским железницама код Цариброда и
Ристовца, луку Солун и далеки Цариград
приближило je великим европским центрима попут Беча и Париза. Постоји податак да
је пут од Париза до Солуна тада трајао око
72 часа.
Од почетка маја 1888. године, на релацији
Беч–Цариград почињу свакодневно да саобраћају, у оба правца, по једна директна
путничка кола прве и друге класе. Кола су
била део композиције воза који је из Беча
полазио у 8 часова изјутра, у Будимпешту
стизао у 2:40 часова, где су квачена за воз за
Београд у који се, по реду вожње, стизало у
10:50 увече. Одатле се, без напуштања кола,
пут настављао.
Још 1887. године, у време када су се
радови на повезивању са турским и бугарским железницама приводили крају,
као део припрема за интензивнији међународни железнички саобраћај, из Еслингена код Кеслера у Немачкој наручене су
прве четири брзовозне локомотиве. Ове
четвороосовинске локомотиве са ознакама
СДЖ 101-104 су развијале максималну брзину од 70km/h. Две године касније, 1889.
године купљено је још четири локомотива
овог типа – СДЖ 105-108, али у „Хартману“ у
Кемницу. Ове моћне машине са точковима
пречника 1.850 mm, тешке 45 t омогућиле су
вучу возова највишег ранга, што је значило
брже и удобније путовање.
Забележено је да је на дан преузимања
железнице од Друштва за грађење и ексwww.zeleznicesrbije.com

Железничка станица Ниш, крај 19. века, Фонд Железничког музеја

преко српске пруге, како би се сузбила конкуренција преко Констанце. Тако је цена
карте постала приступачнија.
Српски тарифски систем је прописивао
три класе на железницама: прву, другу
и трећу класу, које су постојале у готово
свим путничким возовима нормалног колосека. Извори помињу још једну, незваничну четврту класу у једном једином
специјалном возу који је имао надимак
„пилићар“, али то се није сматрало класом
званично заведеном на српским железницама. Изглед „пилићара“ нам није познат,
а можемо претпоставити да су његови
корисници били најсиромашнији путници.
Према јединим сачуваним колима четврте
класе у региону, која су саобраћала на
босанскохерцеговачким пругама и која се
чувају у Одељењу узаних пруга у Пожеги
(Железнички музеј), можемо претпоставити да су у састав „пилићара“ улазила затворена кола без ентеријера, у којима се седело
на поду, а у чијем центру се налазила једна
пећ.
Из свега овога можемо закључити да су
српским пругама саобраћали најразличитији путнички возови, од композиција
вагона без ентеријера, до правих господских салона на точковима.

„Муњевити воз“ тутњи кроз Србију
Од краја октобра 1888. године пругом
Српске државне железнице почео је да
саобраћа директан воз који је повезивао
Париз и Цариград. Био је то чувени „Оријент експрес“. Овај воз који се састојао
искључиво од кола прве класе је, на почетку, саобраћао свега једном седмично,

Повратак овог воза је био сваког понедељка. Из Цариброда је полазио у 17:20
часова, а у Београд је стизао у 01:45 ноћу.
За овај воз су важиле искључиво карте
за прву класу, а у самом возу плаћала се
доплата у висини од двадесет посто вредности појединачне карте.
Већ у мају 1889. године донета је одлука
која, наравно, није имала везе са Српским
државним железницама, да се уведе још
један полазак, тачније да „Оријент експрес“
саобраћа два пута недељно. Како је објављивање овог реда вожње одложено због
преузимања српских железница 21. маја
1889. године, тек је 22. јула, у „Српским
новинама“ број 161 објављен возни ред са
важношћу од 1. августа, из којег се види да
су од Београда до Ниша саобраћала два
пара возова – путнички и мешовити, а да
је „Оријент експрес“ саобраћао два пута
седмично и то ка Цариброду уторком и
петком, а од Цариброда средом и суботом.
„Муњевити воз“ су крајем деветнаестог
века, српским пругама вукле локомотиве
серије СДЖ 101-108, као најбрже и најјаче
локомотиве намењене вучи путничких
возова на Српским државним железницама.
Вожњу овим луксузним возом није могао да приушти свако, будући да се на већ
високу цену карте за прву класу, која је
прелазила 50 динара, доплаћивало двадесет процената, што би значило да је
цена карте за вожњу „Оријент експресом
од Београда до Цариброда прелазила 60
динара. То је, илустрације ради, била месечна плата сталног учитеља или половина
потпоручничке плате.
И. Јовичић Ћурчић
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Фудбалски клуб „Железничар“ Инђија

Железничари у вишем рангу

Након четири сезоне, ФK “Железничар”
из Инђије коначно се пласирао у виши ранг
такмичења. Плаво-бели су нови лигашки
статус изборили за зеленим столом, пласманом у Војвођанску лигу „Југ“. После
жестоких борби са ФК „Словеном“ из Руме,
популарни железничари окончали су првенство са 77 освојених бодова, колико
су сакупили и фудбалери из Руме. Због
бољег међусобног скора, велики ривал се
пласирао директно у Војвођанску лигу, док
је „Жеља“ морао у бараж за попуну лиге. У
свом најважнијем мечу ове године, пред
домаћом публиком, поразили су екипу
„Шајкаша“ из Ковиља резултатом 3 : 1.
“Чекао се реванш пун набијених емоција
за улазак у виши ранг. Током читавог сусрета били смо доминантни, што је уосталом и већинско мишљење љубитеља фудбала који су пратили овај сусрет. Ипак,
домаћини из Ковиља су нашу индолентност
казнили најпре у 87., а потом и у 92 минуту.
После шокантног пораза, већ сутрадан
се јавила (нова) могућност уласка у виши
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ранг. Фузионисање појединих клубова максимално је одговарало плаво-белима који
су након пуне четири године ушли у Војвођанску лигу – Југ. Од наредне фудбалске
сезоне љубитељи фудбала у Инђији ће
имати ретку прилику да истовремено уживају у зонском такмичењу сениорске, омладинске и кадетске лиге“, каже за „Пругу“
други човек ФК „Железничар“, Игор Ђумић.
Подсећања ради, ФК „Железничар“ је све
до ове сезоне имао само кадетски погон.
Јачањем утицаја УО Клуба, коначно се јавила
идеја о оснивању омладинског погона, што
је након неког времена и реализовано. Тиме је Клуб у новој сезони обезбедио квалитетније такмичење и за свој кадетски и за
омладински тим. Они ће се, како нам је речено, такмичити у Кадетској лиги Војводина
2, односно, Омладинској лиги Војводина 2.
„Наши наредни потези биће у правцу
оснивања и развоја пионирске категорије,
што би „Жељу“ уврстило међу ретке клубове
у Срему са сопственом школом фудбала.
Мишљења смо да ћемо уз квалитетне

тренере, који би се одмах укључили у рад
са младим нараштајем, врло брзо добити
респектабилан број играча за сениорску
селекцију из сопственог погона“, сматра
Игор Ђумић.
Новинари листа „Пруга“ ће у наредном
периоду ревносно пратити рад свих категорија ФК „Железничар“. О спортским
успесима „плаво-белих“ тек ће се писати
озбиљне колумне.
Б. Радојичић
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