
1Децембар 2022.www.zeleznicesrbije.com 1Јануар 2021.www.zeleznicesrbije.com www.zeleznicesrbije.com  

Број: 1117                                                   Децембар 2022. · Година LVII  

ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ "ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ" АД ISSN 2737-9779



2Децембар 2022.www.zeleznicesrbije.com 3Децембар 2022.www.zeleznicesrbije.com

Сара Меховић, 8. разред, 
ОШ "Јован Јовановић Змај", Нови Пазар

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

658(497.11)(085.3)

     ПРУГА: информативни лист "Железница Србије" 
/ главни и одговорни уредник Александар Ранковић. 
- Год. 1, бр. 1 (1966) -. - Београд: "Железнице Србије", 
1966 -  (Београд: Birograf Comp). - 30 cm

Двомесечно.
ISSN 2737-9779 = Пруга (Београд)
COBISS.SR-ID 19073282

У овом броју:

4

Лист издају
"Железнице Србије" ад Београд, 

Немањина бр.6

Телефони Медија центра:
011/361-8344, 011/361-8308

Електронска пошта
medijacentar@srbrail.rs

Директор Медија центра
Биљана Гордић

Главни и одговорни уредник
Александар Ранковић

Техничко уређење
Душанка Милошевић

Насловна страна
Марина Миловановић Кушић

Тираж
3.000 примерака

Лист је бесплатан

Штампа
"BIROGRAF COMP" d.o.o.  Београд

ИНФОРМАТИВНИ  ЛИСТ  "ЖЕЛЕЗНИЦА  СРБИЈЕ"  АД

Безбедност железничког саобраћаја 
најзначајнији задатак свих 
железничких компанија

Поштовани читаоци, 

Крај године време је када се традици-
онално своде рачуни, анализира урађе-
но, праве неки нови планови за наредну 
годину.  И поред стандардних, али и нај-
битнијих жеља – да смо живи и здрави, 
весели и томе слично, промакне понека 
жеља за успесима на пословном плану, 
за прихватање нових изазова, за ведро 
расположење и позитиван поглед на све 
што  нас  окружује  и  са  чиме  се  суочавамо.

Донела је ова  2022. година железнича-
рима неке лепе и незаборавне моменте, 
историјски важне: пуштање у саобра-
ћај прве брзе пруге од Београда до Новог 
Сада, најмодерније, нове возове „СОКО“. 
Све то утицало је да се железница вра-
ћа полако путницима, постаје омиље-
но превозно средство као некада, до-
ступно највећем броју корисника. Два 
милиона превезених путника за девет 
месеци била је, до сада, заиста одавно 
заборављена бројка у српским желез-
ницама. Кренуло се, то је најважније! 
И премда често чујемо коментаре да 
није све брза пруга и да има и других 
делова Србије у којима железнички 
превоз готово замире, неки планови и 
неке жеље, биле оне празничне или не, 
захтевају мало више времена за оства-
рење и додатно стрпљење. Ако томе 
додамо предан и пожртвован рад, резу-
лтати неће изостати. 

Верујемо да ће и у Новој 2023. години 
бити добрих резултата и да ће српске 
железнице наставити пут модерниза-
ције у свим својим сегментима. Наста-
вићемо да пратимо најсавременије евро-
пске трендове у овом транспортном 
сектору и настојаћемо да будемо сим-
бол привредног и индустријског развоја 
Србије, али и стуб модерне државе у ре-
гиону. 

Срећнo у Новој 2023. на свим плановима!
Б. Гордић

Директор Медија центра

Министар Весић одржао састанак са запосленима 
„Инфраструктуре железнице Србије“

Нови железнички ред вожње 2022/2023.

Највећи и најмодернији депо за 
одржавање возила у региону

Техничко-путничка станица Земун

Железница симбол развоја Србије
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Да Србија полако постаје логистички 
центар говори податак о броју страних фи-
рми  које све више долазе у Србију. 

„Да би она то могла да буде, неопхо-
дно је да има развијене пруге и инфра-
структуру“, рекао је Весић и додао: „Пре-
узимамо, сада, интермодални терминал у 
Батајници, заједно са Кинезима ћемо ра-
дити интермодални терминал у Макишу, 
радиће се неколико лука што је важно јер 
је повезано са железничким превозом и ту 
видим будућност“.

„Када је реч о железничком путничком 
саобраћају, то има везе са реконструкцијом 

пруга, као и да ли ће превоз путника бити 
удобнији, бржи и квалитетнији од друм-
ског саобраћаја. Чињеница је да се данас 
од Београда до Новог Сада најбрже и нај-
удобније стиже железницом. Од Београда 
до Лазаревца брже се стиже него аутобусом 
и аутомобилом. Железницом је потребно 
свега 63 минута да се стигне од станице 
Вуков споменик до железничке станице 
Лазаревац“,  истакао је министар Весић.

„Чињеница је да Европска унија пла-
нира да до 2030. године повећа, односно 
дуплира број километара железничких ко-
лосека, што значи да се Европа пребацује 
на железнички саобраћај који је јефтинији, 

удобнији, сигурнији, еколошки  прихватљи-
вији. То  је нешто што ћемо и ми сигурно 
пратити. То значи да ће за ово предузеће 
бити посла. Оно за шта ми морамо да се 
изборимо јесте да зарадимо више новца 
за одржавање. Милијарду је издвојено за 
одржавање брзе пруге. Мораћемо више 
новца да имамо за одржавање као што ћемо 
морати посебно да се бавимо Београдским 
чвором“, рекао је Весић. 

Министар је истакао да није све 
брза пруга и да је планирано улагање и 
у  регионалне пруге, али и индустријске 
колосеке како би се све преусмерило на 

железницу. Весић је истакао да је све више 
оних који производе и хоће да користе 
железницу и то треба да омогућимо.

Нужан железнички подмладак 

„Професија железничара је „стара“. По-
знајем читаве породице и генерације које 
раде на железници“, навео је  министар 
и додао да ће се трудити да врати досто-
јанство железници и железничкој профе-
сији.

„Као што видите, железница је пре-
живела све ово што се дешава и поново се 
враћа на велика врата“.  

Министар Весић је обавестио запо-
слене да су већ обављени разговори са 
железничким школама и да ће се позабави-
ти кадровима јер највећи број запослених 
има између 51 и 60 година. „Требају нам 
млађи кадрови. Кроз дуално образовање и 
стипендирање ћемо обезбедити младима 
сигуран посао на железници, јер како се 
буде развијала железница, биће више по-
сла“, рекао је министар.

„Радићемо заједно, чека нас тежак пут, 
сигуран сам да нас уз све инвестиције које 
даје држава чека светла будућност за сва 
железничка предузећа. Све је више људи 
који  ће користити железницу, све више 
робе  ће се превози железницом, то је нешто 
што нас чека у будућности“, закључио је 
министар Горан Весић и пожелео свим 
запосленима и њиховим породицама сре-
ћне празнике. 

Б. Гордић

Железници треба Музеј

„Железница треба да има свој музеј. 
Она је симбол развоја Србије и понос 
наше земље. Да ли ће Музеј остати 
у Пословној згради или ћe бити 
измештен у Бетон халу или негде у 
неку станичну зграду на прузи, остаје 
да се види. Мој претходник је успео да 
обезбеди део средстава за подршку и 
оснаживање Железничког музеја у виду 
донације од три милиона евра и ја 
очекујем да ћемо и ми обезбедити још 
средстава“, рекао је министар Горан 
Весић.  

Подсетимо, у јуну 2021. године потпи-
сан је Меморандум о разумевању између 
Владе Србије и швајцарског „Штадле-
ра“ у области железничког саобраћаја и 
инвестиција. Том приликом у име Владе 
Републике Србије тадашњи министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре потписао је  Меморандум 
о значајној финансијској помоћи Же-
лезничком музеју ради развоја и про-
моције ове установе културе која је 
организациони део привредног друштва 
„Железнице Србије“ ад.

Железница симбол развоја Србије

Министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Горан Весић са сара-
дницима одржао је 22. децембра  у Великој 
сали Пословне зграде српских железница 
састанак са запосленима у компанији 
„Инфраструктура железнице Србије“. Са-
станку су присуствовали шеф Кабинета 
министра Душко Полић, помоћник мини-

стра грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре за железнички и интермодални 
транспорт Анита Димоски, чланови посло-
водства „Инфраструктуре железнице Ср-
бије“ и запослени овог друштва.

„Држава има намеру да много  више 
улаже у железницу. Сада ћемо са друма, 
друмског саобраћаја полако усмеравати 
инвестиције на железницу“, рекао је 
Весић.

Министар је најавио да у наредном 
периоду следи потписивање Уговора са 
Европском унијом и Европском инвести-

ционом банком за изградњу брзе пруге 
Београд–Ниш, као и потписивање Уговора 
за изградњу брзе пруге према Прешеву.

 „У плану је изградња брзе пруге према 
Шиду. Кренућемо у реконструкцију дела 

пруге од Ваљева ка Врбници. У плану је 
реконструкција пруге Краљево–Сталаћ–
Рудница. Ради се обилазница око Ниша, као 
и реконструкција пруге Сомбор–Врбас“, ре-
као је Весић.

„Из наведеног се види да ће инвестиције 
у железнички саобраћај бити велике. То 
значи да ће инфраструктура бити боља, да 
ће ваше предузеће боље стајати. Оно што 
мора да се доведе у ред јесте регулисање 
међусобних плаћања између железничих 
предузећа, јер од тога зависи статус вашег 
предузећа. Корисници инфраструктуре ће 
морати да измирују своје обавезе, јер је то 
до сада био суштински највећи проблем. 
Нећу допустити да ваше предузеће уни-
штавају друга железничка предузећа, 
инфраструктура мора да буде модерна, 
ремонтована и добро одржавана“, био је 
изричит Весић. 

Министар Весић одржао састанак са запосленима „Инфраструктуре железнице Србије“

АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

  • Заједнички и тежак рад на путу ка светлој  будућности железнице • 
Регулисати плаћања између железничких предузећа • Железница треба да 
има свој музеј

Конституисан Одбор директора
На седници одржаној 1. децембра 2022. године Одбор директора „Инфраструктуре железнице Србије“ донео је Одлуку о 

конституисању Одбора директора ове железничке компаније, у следећем саставу:
• др Небојша Шурлан, в.д. генералног директора, председник Одбора директора;
• Милутин Милошевић, дипл. инж. саоб., извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром, члан Одбора 

директора и
• Милан Нововић, дипл. инж. пословне информатике, извршни директор за развој, инвестиције и заједничке послове, члан 

Одбора директора.                                                                                                                                                                                                                 Б. Гордић

„Инфраструктура железнице Србије“
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РЕД ВОЖЊЕ

“Долази деценија великих инвестиција 
у пруге. То је визија председника Србије 
Александра Вучића, да се сваки део земље 
повеже, тако да железничари могу са 

оптимизмом да дочекају своју Нову годину, 
јер никада се није више улагало у пруге, 
у железницу”, поручио је Горан Весић, 
министар грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, који је са представницима 
пословодства железничких компанија 
и запосленима у железничком сектору  
прославио "Железничку Нову годину", 

која се традиционално  обележава у ноћи 
ступања на снагу новог реда вожње. 

„Уз сва улагања, неопходно је да 
предузећа која раде у железничком 

сектору буду ефикаснија и мање зависе од 
субвенција, а више од новца који ће моћи 
сама да зарађују“, рекао је Весић.

Министар је са сарадницима у „прелазној 
ноћи“, 10/11. децембар, обишао станицу 
Београд центар. Горан Максић, шеф станице 
Београд центар, поднео је министру 
рапорт и повео га у обилазак Салон-вагона 
„Инфраструктуре железнице Србије“ који 
се користи за одржавање састанака, а затим 
станичним потходником у Телекоманду 
Београд центра, тј. Диспечерски центар у 
коме се прати функционисање саобраћаја 
на првој српској брзој прузи од Београда 
до Новог Сада. 

Марко Јеремић, менаџер за саобраћајне 
послове „Инфраструктуре железнице 
Србије“ упознао је министра Весића и 
остале госте са радом и функционисањем 
овог диспечерског центра. 

Безбедност железничког саобраћаја 
најзначајнији задатак свих 
железничких компанија

Нови железнички ред вожње 2022/2023.

  • Очекују нас велика инвестициона улагања и реализација важних 
железничких инфраструктурних пројеката • Брзом пругом од Београда до 
Новог Сада превезено више од два милиона путника • До краја деценије 
брза пруга од Ниша до Будимпеште

"Овај 11. децембар посебно је важан дан 
јер нас већ наредне године очекују велика 
инвестициона улагања и реализација 
важних железничких инфраструктурних 
пројеката", најавио је министар у Телеко-
манди. 

Министар је подсетио да је Србија први 
пут у историји добила брзу пругу Београд 
– Нови Сад и да је њом, од 19. марта када 
је пуштена у саобраћај, прошло 16.000 во-
зова и  превезено више од два милиона 
путника.

„У току је изградња брзе пруге према 
Суботици, која ће бити завршена 2025. 
године, када ће наши мађарски партне-
ри завршити свој део, па ћемо већ те го-
дине имати брзу везу између Београда и 
Будимпеште“, додао је Весић. Министар 
је навео да ће у току месеца бити пот-
писан и уговор са ЕУ о изградњи брзе 
пруге према Нишу, чији се завршетак 

очекује 2028. године. „То значи да ћемо 
до краја деценије имати брзу пругу од 

Ниша до Будимпеште, која ће касније 
бити настављена према Прешеву, веро-

ватно затим и даље, према Солуну и Ис-
танбулу“.

РЕД ВОЖЊЕ

Традиционална додела сатова 
најбољим радницима

Иван Булајић, в. д. генералног дирек-
тора „Србија Воза“, са извршним ди-
ректорима и директорима сектора, 
обишао је у „прелазној ноћи“ објекте у 
Техничко-путничкој станици „Земун“ и 
разговарао са запосленима. Директор 
Сектора ЗОВС Владан Петровић до-
делио је сат најбољем раднику Раде-
нку Банковићу, бравару у сервису. У 
станици Београд центар пословодство 
је обишло све запослене који су „Же-
лезничку Нову годину“ дочекали радно. 
Том приликом Директор сектора за 
вучу возова Предраг Полић доделио је 
сат Јеленку Стевановићу, машиновођи 
из Секције Краљево, који је тренутно 
на испомоћи у Београду, а Марко Ђукић, 
директор Сектора за СКП, Драгану 
Милићу, кондуктеру ОЈ за СКП Београд.
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РЕД ВОЖЊЕ
Министар је указао и на то да је Србија 

спремна да ради и брзу пругу према Шиду, 
дужине 90 километара.

„Ускоро се очекује и уговор о обнови пруге 
Ваљево – Врбница, која је део пруге Београд 
– Бар, након што је завршена деоница од 
Ресника до Ваљева, јер је тај међународни 
железнички коридор веома важан. Следи 
обнова пруге Kраљево – Сталаћ – Рудни-
ца, док се тренутно ради обилазница око 
Ниша“, рекао је министар.

Весић је напоменуо да, након што у јуну 
буде завршен сектор Ц на обилазници око 
Београда, следи уговарање даље изградње 
магистралног прстена око главног града, 
од Београда до Панчева, који ће обухвати-
ти и градњу великог друмско-железничког 
моста код Винче.

“То ће омогућити да из Београда буде 
измештен комплетан железнички саобра-

ћај. Тако ћемо добити друмску, али и же-
лезничку обилазницу са новим мостом”, 

рекао је министар Весић. Говорећи о све-
обухватним инфраструктурним пројекти-

ма у наредном периоду, министар је навео 
неопходност улагања и у Београдски же-
лезнички чвор, где је предвиђена изградња 
нове железничке станице, са аутобуском, 
на Новом Београду, као и улагања у 
градску железницу како би  све приградске 
општине биле повезане и како би велики 
број путника могао да користи метро, чија 
је израдња у плану. 

 “Држава инвестира милијарде у же-
лезницу, а сада железница треба да почне 
да прави приходе, посебно када је у питању 
карго превоз. Завршавамо интермодални 

Честитка министра Весића 
железничарима

Машиновођама, железничарима, кон-
дуктерима, станичном особљу и свима 
који раде у железничком сектору желим 
срећну „Железничку Нову годину“. 

Хвала вам на одговорном и профе-
сионалном раду, а ми ћемо да наставимо 
да улажемо у српске железнице како 
бисте имали најбоље услове за рад,  а 
наши грађани брз, безбедан и поуздан 
превоз“, стоји у честитки коју је ми-
нистар Горан Весић упутио свим же-
лезничарима поводом преласка на нови 
ред вожње.  

„У наредном периоду Министарство 
ће посветити посебну пажњу желез-
ничким предузећима, што се посебно 
односи на „Србија Карго“ који је на 
тржишту. Ова предузећа, посебно 
Карго, морају и могу боље да послују и 
тако одговоре на милијарде евра које 
наша земља улаже у железницу“, рекао 
је Весић. Министар је нагласио да је 
безбедност железничког саобраћаја и 
у новом реду вожње најзначајнији за-
датак свих компанија у железничком 
сектору.

„Наравно, сви железничари својим 
професионалним, одговорним и посве-
ћеним радом дају свој пуни допринос 
не само успешној реализацији новог 
реда вожње, већ и остваривању свих 
постављених пословних задатака и 
циљева“, поручио је министар.

терминал у Батајници, радићемо такав у 
Макишу. То су све инвестиције које следе, 
али поред тога, морамо да нађемо начин 
да се свима који раде у железници више 
одужимо за посао који раде”, закључио је 
министар Весић.

Од  11. децембра возови 
по новом реду вожње

Тачно у 5 минута након поноћи, 11. де-
цембра, Владан Пурић, помоћник дирек-
тора за оперативне послове у Сектору за 
саобраћајне послове „Инфраструктуре же-
лезнице Србије“ поднео је в. д. генералном 
директору Небојши Шурлану извештај о 
преласку на нови ред вожње. Први воз по 

новом реду вожње кренуо је у 03.52 часа, 
ка Нишу, чиме је почела примена новог 
реда вожње на српским железницама, 
који ће важити до 9. децембра 2023. у 

међународном и унутрашњем железни-
чком транспорту.  

„У наредних годину дана путницима ће 
бити на располагању 206 возова у дома-
ћем саобраћају и 128 полазака у систему 
БГ воза, као и међународни возови за Бар 
који ван сезоне саобраћају у дневном 
режиму, а у летњој сезони два пута дневно 
– дневни воз и ноћни  ауто-воз из станице 
Земун до Бара“, изјавио је Иван Булајић, 
в.д. генералног директора „Србија Воза“. 
Булајић је казао да је најфреквентнија 
линија до Новог Сада, на којој има 30 по-
лазака дневно. „Доста добра понуда је 
од Београда до Вршца и од Београда до 
Ужица. Ове године смо поново отворили 
линију од Београда до Шида и Београд – 

Рума – Шабац – Лозница – Мали Зворник“, 
рекао је Булајић. 

Према подацима „Инфраструктуре же-
лезнице Србије“ број планираних траса 

у теретном железничком саобраћају је 
2.818, што је за 509 више него у прошлом 

реду вожње. Код теретног транспорта 
пројектовано је  500 траса за међународне 
возове, 1.157 у унутрашњем саобраћају и 
1.161 траса за локомотивске возове.

Како истичу у овој компанији, нови же-
лезнички ред вожње пројектован је у складу 
са великим инфраструктурним радовима 
на реконструкцији и модернизацији же-
лезнице. Како би се у условима великих 
инфраструктурних радова очували посто-
јећи обим и квалитет превозне услуге, 
саобраћај путничких и теретних возова 
прилагођен је  расположивим материјално-
техничким капацитетима и утврђеним 
смерницама за организацију железничког 
саобраћаја.

Б. Гордић,
Н. Аврамовић

РЕД ВОЖЊЕ
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МОДЕРНИЗАЦИЈА

Савремени, најмодернији мултифункци-
онални центар за одржавање возних сре-
дстава у региону добија коначно своје 
финалне обрисе. Како теку радови на 
завршетку овог модерног „чворишта“ за 
одржавање возова и какви су планови у 
наредном периоду у вези са стављањем 
у функцију свих објеката разговарали 
смо са вршиоцем дужности генералног 
директора „Србија Воза“ Иваном Булајићем 
током посете овом комплексу. 

Обилазак започињемо од хале која је, 
према речима Ивана Булајића, једина хала 
која је оперативнa. „Заменили смо сва 
врата, направили смо нова роло-врата и 
овај објекат је предвиђен да се у каснијој 
фази, кроз кредит ЕБРД-а среди, јер је он 

сад, будући једини оперативан, у доста 
лошијем стању у односу на нове објекте“, 
каже Булајић. 

Пролазимо поред БГ воза који је горео 
и добијамо информацију да је расписана 
јавна набавка за ремонт. „Припремили смо 
воз да може да се транспортује, иначе цео 
иде у ремонт и биће враћен у возно стање 
како треба“, појашњава наш саговорник.

На питање како решавају проблем са 
графитима, Булајић каже да је дао налог да 
се са прозора свих возова до 31.12. скину 
графити и од тог тренутка ће сва стакла 

да буду одржавана и чиста. „Ставићемо 
специјалне фолије да кад се ишарају може 
лакше да се скида, јер је фарбање возова 
прескупо“, и додаје да пословодство ра-
зматра реорганизацију службе обезбеђе-
ња на обртним станицама како би се 
стало на пут уништавању железничке имо-
вине. „Разговарали смо и о томе да се за 
део послова ангажују наши људи који су 
изгубили здравствену групу или раде на 
неким пословима који више нису потребни, 
а да онда растеретимо остале раднике 
обезбеђења да се баве тиме“, обавештава 
нас Булајић. 

Улазимо у главну халу за одржавање 
електромоторних возова, у којој ће се 
одржавати цела „Штадлерова“ флота. Ди-

ректор објашњава да су завршени радови 
на конструкцији и сада се хала облаже 
панелима за изолацију, премда лоше време 
неповољно утиче на динамику радова јер 
панели не могу да се подижу по киши и 
влажном времену. 

  На питање: „Да ли ће се у овој хали 
ремонтовати само „Штадлерове“ гарни-
туре или ће она бити предвиђена и за 
ремонт осталих гарнитура“, Иван Бу-
лајић објашњава да ће се у „Овој хали 
ремонтовати 42 „Штадлерова“ воза: 21 
"Флирт" из прве серије која је већ у упо-

треби, плус ова три воза „Соко“ које имамо 
и од августа наредне године крећу да 
нам стижу испоруке нове серије од 18 
"Флиртова", тако да ћемо укупно имати до 
краја идуће године флоту од 42 швајцарска 
воза". 

„Ову халу смо направили да би одржава-
ње тих возова било перфектно. У хали пре-
ко пута одржаваће се серија 412, БГ возови 
и са друге стране хале има један мали 
анекс где ће бити одржавање локомотива. 
У згради доле – "осмици" одржаваће се пу-
тничка кола. Планирали смо у наредном 
периоду велике инвестиције у набавку 
електролокомотива и путничких кола за 
међународни саобраћај. План је да се у  
износу од 90 милиона евра, уз државне 
гаранције, задужимо код Еурофиме која као 
железничка банка има изузетно повољне 
кредите и од тога планирамо  да купимо 
осам нових локомотива за 200 km/h, од 10 
до 15 нових спаваћих кола. Радићемо из тог 
износа и један ремонт и модификацију 711 
флоте где ћемо кроз ремонт отклонити све 
оне бољке које смо за задњих осам година 
уочили да су проблематичне на целој тој 
серији. Ту мислим пре свега на прегревање, 
као и проблеме у софтверском систему 
за управљање који се није баш показао 
поуздано“, представља Булајић планове 
за осавремењавање флоте „Србија Воза“ у 
наредном периоду.

"Пре неколико година, тачније 9. сеп-
тембра 2019. године били смо овде на 
обележавању почетка радова. И премда 
је тада рок који је дат, а био је 27 месеци 
од почетка радова, тј. 11. новембар 2021. 
године одавно „пробијен“, овај простор 

Највећи и најмодернији депо за 
одржавање возила у региону

Техничко-путничка станица Земун

• Завршетак радова 30. јуна 2023. • Најсавременија техничка решења за 
ефикасно одржавање возова, али и већу безбедност запослених и имовине 
• До краја наредне године 42 швајцарска воза у флоти јединог железничког 
путничког оператера у Србији

се сада убрзано развија и није скромно 
да кажемо да ће овде бити најмодернији  
центар за одржавање возних средстава 
у овом делу Европе“, каже директорка 
Медија центра „Железнице Србије“ ад 
Биљана Гордић. 

„Апсолутно“, одговара Булајић и додаје: 
„И не само најмодернији него и највећи, 
на 35 хектара, 15 хиљада квадрата нових 
хала за одржавање и градњу. Овде имамо 
четири колосека – три са каналима и један 
без и у горњем делу ће радници моћи да се 
попну да одозго директно имају приступ 
крову. Осим тога, на спрату су предвиђене 
канцеларије Вуче и ЗОВС-а, ту ће бити и 
просторија за одмор, учионице и сале за 
састанке, просторија за медицинску негу, 
речју све услове које сигурно у региону 
нема ниједна железница“.

На питање да ли то значи да је планирано 
да се комплетан "Србија Воз" пребаци 
овде или само извршне службе, директор 
одговара: „Размишљамо да пребацимо 
цео "Србија Воз", да овде буде главна 
зграда како бисмо били близу колега 
које раде у извршним службама. Они ће 
имати најбоље услове у Европи за рад, 
ово је прави европски стандард. Овде сад 
примењујемо најмодерније услове за овај 
тип објекта, а све канцеларије биће урађене 
по најновијим стандардима, који свакако 
обухватају и централну климатизацију и 
централно грејање“. 

„Има још једна новина – овде ћемо 
пустити прву аутоматску перионицу за 
возове у рад, што значи да се спољно 
прање возова  неће више радити ручно 
него аутоматизовано са четкама, као у 
ауто-перионици. Нови возови поседују 
мод за прање где машиновођа активира 
функцију притиском на тастер. Тада се 
воз током прања креће брзином од један 
или два километра на сат, пролази кроз 

четке полако и четке перу воз споља. 
Процедура је да ће нам возови сваки пут 
кад дођу на преглед одавде излазити чисти 
и значи да ће бити чисти на станицама 
и чисти на пругама и то је свакако један 
нови стандард. Осим тога, аутоматизација 
процеса допринеће уштеди времена и 
радне снаге“, каже Иван Булајић.

И док пролазимо овим комплексом, ра-
зговарамо о томе колико је уз ова огромна 
и инвестициона и инфраструктурна улага-
ња важно још нешто. Човек! Неопходност 
промене става и свести људи. „У моменту 
када стварамо модерну српску железницу, 
набављамо најмодерније возове и градимо 
најмодернију халу, оно на чему морамо 
паралелно да радимо јесте да радимо 
на другачијем приступу запослених, на 
промени свести о актуелном тренутку који 
захтева брзину, одлучност, поузданост и 
реакцију без одлагања“, истиче Иван Бу-
лајић и додаје: „Зато ћемо запослити и нове 
младе инжењере који ће да прођу обуке 
старијих колега, да раде заједно годину-
две, да им пренесу своја знања и искуства  

и да са новом генерацијом радимо на један 
потпуно другачији начин“.

Улазимо у халу за одржавање путничких 
вагона: „У хали имамо  око 50, 51 вагон у 
ревизији и планирамо да флоту Z1 кола 
са седиштима пошаљемо на комплетан 
ремонт и модернизацију и да се среди и 
питање климатизације и свих проблема 
које смо имали током лета“. Машан Ра-
дојевић, менаџер за инвестиције, који нам 
прави друштво у обиласку, објашњава да је 
стигла јединица за доставу песка, а ту су и 
два карет возила за превоз терета.

 Из хале се пењемо на спрат на коме су 
канцеларије. „Ја ћу бити лично најпоно-
снији на овај део зато што нисам инжењер. 
Овде ће бити срце „Србија Воза“– на преко 
две хиљаде квадрата канцеларија, сале 
за састанке и све што нам омогућава да 
радимо свој посао у далеко далеко бољим 
условима него што тренутно имамо на 
располагању“, каже Булајић.  

У једној од канцеларија затичемо рад-
ника који изводи гипсарске радове и  
објашњава да су управо пробили врата 
на једној од просторија и да постављају 
гипсане плоче. Шеф градилишта инфор-
мише Булајића да се радови још не одвијају 
пуним капацитетом и да су тренутно 
приоритетни радови на мокрим чворовима 
и постављање керамичких плочица, а осим 
радова на плафонима у току су интензивни 
радови на зидовима што је важно како 
би могли да се паралелно изводе радови 
на постављању керамичких плочица и 
мокрим чворовима. Према његовим ре-
чима, до краја јануара треба да буду готови 
гипсарски радови и керамика.

Улазимо у канцеларију где су сви радови 
завршени да бисмо видели  како треба да 
изгледају зидови и плафони са уграђеном 
вентилацијом и климатизацијом и шеф 
објашњава  да се расвета инсталира након 
тога. Уочивши пар неправилности на једном 
од делова плафона, Булајић је радницима 

МОДЕРНИЗАЦИЈА

Хала за одржавање путничких кола

Нова хала за ЕМВ
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скренуо пажњу на то да очекује да се, 
осим поштовања договорених рокова за 
извођење радова, посебно поведе рачуна 
о педантности при извођењу радова.

„Објекат неће бити примљен док се све 
неправилности не уклоне, о чему ће се 
постарати надзорни органи компаније“, 
изричит је Булајић, и наставља: „То напо-
мињем из разлога уштеде времена и 
новца, јер боље је отклонити све уочене 
недостатке у фази извођења радова него 
касније када се радови заврше и када је све 
то много теже решити и санирати. Морамо 
да водимо рачуна о тим стварима“. 

На питање в.д. генералног директора 
о распореду радова и броју запослених, 
пословођа објашњава да изводе радове по 
утврђеном распореду у фазама: гипсарски, 
водоинсталатерски, опет гипсарски, па ке-
рамичарски радови (што се тиче мокрих 
чворова) и објашњава да се објекат у коме 
се налазе може привести намени тек за 

два, два и по месеца. По потреби ће се уба-
цивати на градилиште додатни радници 
како би се испратила динамика и према 
његовој процени 80 посто радова ће бити 
завршено до краја јануара. Он је истакао и 
потребу повољних временских услова за 
тај рок али и чврсто уверење да ће толико 
бити завршено у наредних пар месеци. 
Објаснио је још да се интензивно ради на 
комплетном затварању објекта како би се 
унутра створила потребна температура, 
чиме ће се обезбедити  предуслови и нео-
пходна динамика унутрашњих радова. 
У великој мери на то утиче и постепена 
електрификација објекта, што ће омогу-
ћити постављање грејалица које ће због 
сушења такође утицати на брзину изво-
ђења радова. 

„Ово је потподни струг, а ово под 
цирадом  најскупља машина и овакве нема 
у Србији – вертикални струг за обраду 
точкова“, објашњава Машан. 

На питање Небојше Аврамовића, по-
моћника директора Медија центра, о ро-
боту који прегледа доњи строј, пројекат 

студената Машинског факултета у Београду, 
Иван Булајић одговара да је пословодство 

„Србија Воза“ већ имало састанак са де-
каном Машинског факултета и да су се 
договорили да потпишу протокол о сара-
дњи где ће они у ТПС "Земун" доводити 
студенте и држати део предавања, као и 
и помагати око свих ствари где могу да се 
укључе.

Док завршавамо обилазак, Иван Бу-
лајић нас обавештава да је план да овај 
најмодернији комплекс хала за одржавање 
возила буде готов до 30. јуна 2023. године. 

Почетком рада ТПС-а пуним капаците-
том „Србија Воз“ повећаће расположивост 
електромоторних гарнитура, путничких 
кола, електролокомотива, смањиће се 
просечно време задржавања возних сред-
става на операцијама неге и одржавање, а 
све то одвијаће се под будним оком свих 
запослених у „Србија Возу“, који ће, по ре-
чима в.д. генералног директора, имати 
најбоље могуће услове за још ефикаснији и 
ефективнији радни учинак.

Б. Гордић,
Н. Аврамовић

Представници „Шарганске осмице“, организационог дела Ме-
дија центра „Инфраструктуре железнице Србије“, промовисали су 
Музејско-туристички комплекс „Шарганска осмица“ на недавно 
одржаном међународном сајму туризма у Венецији – БИТЕСП 2022.  

У оквиру сајма Александра Милутиновић, управница 
Музејско-туристичког комплекса „Шарганска осмица“ у Мо-
крој Гори, и Небојша Младеновић, саветник за туризам и уго-
ститељство, одржали су радне састанке са представницима 
земаља окупљених око пројекта „Thematic“, како би оства-
рили директну сарадњу са потецијалним партнерима из 
Словеније, Пољске, Италије, В. Британије, као и ради размене 
искустава из области GREEN туризма.   

Б. Гордић 

МОДЕРНИЗАЦИЈА АКТУЕЛНО

Инвестиција од 1,1 милијарде евра за 
230 километара пруге

Европска инвестициона банка (ЕИБ) je 
одобрила, средином новембра, буџет од 
1,1 милијарде евра за модернизацију 230 
километара пруге Београд – Ниш. 

Радови ће подразумевати значајне 
измене на траси пруге, као и изградњу 
другог колосека на појединим деоницама. 
како би се омогућило путовање у оба 
смера. Највише доступних информација 
односи се на деоницу пруге Сталаћ - Ђунис, 
која ће добити други колосек, а радови ће 
омогућити брзине возова до 160 киломе-
тара на сат. Преостали радови биће усме-
рени на надоградњу постојеће линије уз 
електрификацију и друга побољшања, пи-
ше портал www.railfreight.com. 

Према пројекцијама Европске инве-
стиционе банке, очекује се да ће у првој 
години пројекат донети бенефите за више 
од 2,3 милиона путника, те да ће подржати 
транспорт 9,4 милиона тона терета.  Реа-
лизацијом овог пројекта омогућиће се 
постепени прелазак на железницу као 
ефикаснији и еколошки прихватљивији 
вид транспорта. Европска инвестициона 
банка неће бити једина финансијска ин-
ституција која обезбеђује буџет за ову 
инвестицију. У финансирање овог пројекта 
укључиће се и  Европска банка за обнову 
и развој (EBRD), Инвестициони оквир за 
западни Балкан (WBIF) и Влада Србије. 
Европска банка за обнову и развој ће Ср-

бији дати кредит од 500 милиона евра за 
унапређење железничке инфраструктуре 
између Београда и Ниша. Према подацима 
Европске инвестиционе банке, укупна про-
цењена потребна инвестиција за обнову 
линије Београд – Ниш је око 2,8 милијарди 
евра.

Извор: www.railfreight.com 
Приредила: Љ. Богдановић

Европска инвестициона банка (ЕИБ) одобрила буџет за пројекат модернизације пруге 
Београд – Ниш

„Шарганска осмица“на међународном 
сајму туризма у Венецији

Промоција железничког туризма

Разговор у једној од будућих канцеларија

Иван Булајић, в.д. генералног директора "Србија Воза", Ђорђе Прокић, извршни директор, и Машан 
Радojевић, менаџер за инвестиције, у обиласку хала у ТПС-у

Хала у којој се обавља обрада точкова
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радова деце предшколског узраста до-
дељено шест, такође равноправних на-
града.

Изложбу су отворили директор Медија 
центра Биљана Гордић, и директор Же-
лезничког музеја у саставу привредног 
друштва „Железнице Србије“ ад Страхиња 

Вуковић. Биљана Гордић је у име предузећа 
„Железнице Србије“ ад и Железничког 
музеја поздравила све окупљене и захва-
лила се на доласку. Истакла је да се већ 
тиридесет девет година, традиционално, 
у Железничком музеју година завршава, а 
уједно и следећа почиње у знаку дечијих 
радова и најавила следећи, јубиларни, че-
трдесети дечији ликовни конкурс.

Страхиња Вуковић је испред жирија по-
здравио све окупљене и истакао да је жири 
и ове године имао тежак задатак да између 
бројних квалитетних радова издвоји оне 

најуспешније. Рекао је да сваке године на-
грађени радови сведоче о аутентичности 
визуелне културе из перспективе детета 
и развијају сензибилитет публике за овај 
облик ликовног изражавања, а да тема 
железнице младим ауторима даје велики 

простор за испољавање сопствених ли-
ковних способности кроз различите те-
хнике. 

„Ове године, осим бројношћу и инте-
ресовањем, све радове можемо похвалити 
изузетним нивоом ликовне вредности у 
односу на узраст и чињеницу да већина 
аутора не похађа уметничке школе,“ на-
гласио је Вуковић.

После свечане доделе награда малим 
ауторима, Биљана Гордић се још једном 
захвалила свим учесницима на ликовном 
конкурсу, наставницима и родитељима и 
позвала да узму учешће и наредне године, 
на четрдесетом ликовном конкурсу „Желе-
зница очима деце“.

И. Јовичић Ћурчић

ЛИКОВНИ КОНКУРС

„Железница очима деце“
Изложба дечјих радова у Железничком музеју

Свечано отварање изложбе дечијих 
радова и додела награда победницима 
на традиционалном ликовном конкурсу 
„Железница очима деце“ одржано је 15. 
децембра 2022. године у Галерији Же-
лезничког музеја. 

Реч је о ликовном конкурсу који се одржа-
ва већ тридесет девет година, јединственом 
у региону, који су „Железнице Србије“ ад и 
Железнички музеј успели да очувају готово 
четири деценије с циљем да се прикажу  
најфинија дечја осећања и доживљаји 
у вези с возом, пругом, путовањима и 
људима на железници. Конкурс је постао 

нешто по чему је Железнички музеј 
препознатљив већ неколико деценија. 
Традиционално велики одзив основних 

школа и предшколских установа сведочи 
не само о значају конкурса, већ и о месту 
које железница заузима у друштву. Пруге, 
возови и путовања су одувек будили ма-
шту најмлaђих, па не треба да нас чуде 
најфантастичније представе шарених во-
зова које виђамо из године у годину. 

Дечији радови рађени у различитим те-
хникама, попут звездане прашине испу-
њавају зидове Галерије Железничког музеја, 
приказујући воз као средство путовања 
између стварног света и света маште. Иза 
сваког рада стоји дете и његова жеља да се 
отисне у далека пространства до којих води 

чаробна пруга. Возови који израњају из 
океана и узлећу пут звезда красе зидове на 
којима, обично, виђамо радове „озбиљних“ 

уметника. Већ готово четири деценије, 
сваког децембра, у Галерији Железничког 
музеја чуда постају могућа, баријере не-
стају, а воз из маште постаје једино пре-
возно средство које нас непогрешиво води 
у свет шарених снова. 

Ове године, на конкурсу су учествовала 
деца из 294 основне школе и ликовне 
радионице и 118 предшколских установа 
из свих крајева Србије. Жири у саставу: 
Страхиња Вуковић, виши кустос, директор 
Музеја, Ивана Радојевић Бошковић, кустос, 
Александра Кецман, архивиста, Вукица Ву-
кас Динуловић, архивиста и Александар 
Пфићер, фотограф имао је тежак задатак да, 
између 3.550 пристиглих радова изабере и 
награди 15 најбољих и одабере више од две 
стотине најлепших радова који су изложени 
у Галерији.

Награде су додељене у две категорије. У 
Категорији радова деце основношколског 
узраста додељено је девет равноправних 
награда, док је у Категорији ликовних 

ЛИКОВНИ КОНКУРС

Награђени мали уметници

У Категорији радова деце школског узраста награђени су: Алекс Антал, ученик првог 
разреда ОШ „Јован Јовановић Змај“, Суботица, Ђорђе Војиновић, ученик трећег разреда 
ОШ „Владислав Рибникар“ из Београда, Сара Николић, ученица петог разреда ОШ „23. 
октобар“ из Голубинаца, Сара Меховић, ученица осмог разреда ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ из Новог Пазара, Стефан Ђорђевић, ученик петог разреда ОШ „Алекса Шантић“ из 
Калуђерице, Валентина Мароти, ученица петог разреда ОШ „Фејеш Клара“ из Кикинде, 
Вељко Булатовић, ученик петог разреда ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Србобрана, Зоран 
Димитров, ученик првог разреда ОШ „Малдост“ из Томашевца и Анђела Младеновић, 
ученица седмог разреда ОШ „Бранко Радичевић“ из Неготина.

У Категорији ликовних радова деце предшколског узраста шест равноправних 
награда је додељено: шестогодишњем Андреју Лустију из вртића „Лилипут“, Нови 
Сад, петогодишњој Ањи Димитров из ПУ „Десанка Максимовић“, Српски Итебеј, 
шестогодишњој Луни Стошић“, ПУ „Наша радост“ из Бујановца и петогодишњем Марку 
Бадрљици из вртића „Невен“ из Мокрина.
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ОБРАЗОВАЊЕ

Саобраћајни факултет прославио 
72. рођендан

Свечана академија

На Саобраћајном факултету у Београду, 
19. новембра 2022. године одржана је 
Свечана академија поводом прославе 72 
године постојања и развоја ове најважније 
високообразовне институције у области 
саобраћајног инжењерства у југоисточној 
Европи. 

 “Србија се најдинамичније развија у својој 
историји и то није успех само Владе него 
и академске заједнице и целе Србије. Кре-
ћемо на велико путовање промена наше 

земље и на том путу ћемо ићи заједно са 
овим, као и са другим факултетима”, рекао 
је Горан Весић, министар грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре говорећи 
на свечаном обележавању 72. годишњице 
Саобраћајног факултета у Београду.

„Држава мора да укључи различите фа-
култете из области природних наука, као 
и друге научне установе,  у велике инфра-
структурне пројекте које изводи широм 
Србије“, рекао је министар и додао да је 
саобраћај постао незаобилазна делатност 
у свакодневном животу и важно је да поста-
не динамичнији и зато треба да се улаже у 
њега.

“Сваки динар који уложимо у саобраћај 
се мултипликује у БДП-у, јер грађењем 
инфраструктутре, путева, пруга, креирају 
се нова радна места, имамо развој тури-
зма, виши животни стандард. И, што је 
најважније, равномерно се развијају сви 
делови земље”, нагласио је Весић.

Министар је нагласио да државна управа 
нема довољно капацитета да сама испрати 
све своје пројекте и да је важно да се 
ослања на своје факултете. 

“И зато ћемо морати да укључимо у све 
пројекте многе факултете који доприносе 
да се земља развија. Професорима, сара-
дницима и студентима то даје шансу да 
унапреде нашу науку и да стекну искуства 
за посао којим ће се бавити касније”, рекао 
је Весић.

Декан Саобраћајног факултета проф. др 
Небојша Бојовић истакао је да у осмој де-
ценији свога рада Саобраћајни факултет 
има више од 9.000 дипломираних и мастер 

инжењера саобраћаја, неколико стотина 
магистара и доктора наука и да учествује 
у бројним међународним, али и домаћим 
пројектима.

Бојовић је рекао да студије показују да ће 
мобилност, како путника, тако и транспорта 
робе, у наредних десетак година бити утро-
стручена и да је важно пронаћи алгоритме 
по којима ће се та мобилност дешавати.

"Управо је то оно што се ради на нашем 
факултету и због посвећености саобра-
ћајном инжењерству, науци  и педагошком 
раду Саобраћајни факултет је позицио-
ниран међу најбоље високообразовне 
институције у југоисточној Европи", закљу-
чио је декан и захвалио се свима који су 
присуствовали Свечаној академији.

Присутнима су се обратили проректор 
за науку Универзитета у Београду проф. 
др Бранислав Боричић, министар про-
свете Бранко Ружић, министарка техноло-
шког развоја и иновација др Јелена Бе-
говић, министарка здравља др Даница 
Грујичић, министар информисања и теле-
комуникација др Михаило Јовановић.

Традиционално, на Свечаној академији 
дедељене су и награде најуспешнијим сту-
дентима у школској 2021/2022. за пости-
гнут изузетан успех и допринос угледу 
Саобраћајног факултета,  а у име свих захва-
лила се студенткиња генерације Милица 
Радовановић.

Б. Гордић
Фото: Саобраћајни факултет

Унапређење железничког 
саобраћаја између две земље

Посета бугарске агенције Дирекцији за железнице

Сарадња Србије и Бугарске у железни-
чком саобраћају била је тема билатералног 
састанка који је одржан у Дирекцији за же-
лезнице са представницима Агенције за 
железнице Републике Бугарске.

Гост Дирекције био је извршни директор 
бугарске Агенције за железнице Веселин 
Василев, заједно са сарадницима који ру-

ководе пословима тела за регулисање же-
лезничког тржишта и националног тела 
за безбедност. Састанку је присуствовао 
и Дејан Ласица из Транспортне заједнице. 
Циљ састанка било је унапређење ме-
ђусобне сарадње ове две сродне инсти-
туције, као и допринос унапређењу же-
лезничког саобраћаја између две земље 
посебно имајући у виду да се ускоро 
очекује почетак реконструкције пруге Ниш 
– Димитровград.

Према речима представника бугарске 
Агенције, услови за отварање тржишта за 
приватне превознике у Бугарској стекли су 
се тек  2001. године доношењем новог Закона 
о железници. Овим законом спроведена је 
подела железничке националне компаније 
Бугарске на управљача инфраструктуре и 
превознике. У Бугарској тренутно има 18 
лиценцираних железничких превозника и 
то 17 за транспорт робе и један за превоз 
путника.

Током састанка, учесници двеју земаља 
разговарали су и о регулисању тржишта 
железничких услуга, правима путника, 
лиценцирању железничких превозника, 
безбедности железничког саобраћаја и ин-

тероперабилности железничког система. 
Било је речи и о издавању сертификата о 
безбедности и дозвола за возна средства, 
с посебним освртом на процедуре које се 
у Бугарској, као земљи чланици Европске 
уније, спроводе од успостављања четвртог 
железничког пакета. Такође, размењене 
су информације и дати предлози у вези са 

Нацртом споразума о утврђивању граничне 
процедуре за железнички гранични пре-

лаз Димитровград – Драгоман, чије усагла-
шавање је у току.

Билатерални састанак одржан у Београду 
закључен је предлогом за установљавање 

оквира за сталну сарадњу у области без-
бедности и интероперабилности у желез-
ничком саобраћају између две институ-
ције, а био је одлична прилика да се 
размене искуства у свим аспектима рада и 
унапређења железничког саобраћаја.

Након званичног дела састанка, пред-
саставници Агенције за железнице Репу-
блике Бугарске посетили су Железнички 
музеј, где их је директор музеја Страхиња  
Вуковић упознао са историјатом развоја 
железнице и укратко им представио 
изложбу „Настанак и изградња железнице 
у Србији до Првог светског рата“. Након 

посете Железничком музеју, за госте је 
организована вожња брзим возом „Соко“ 
до Новог Сада.

Б. Гордић

ДИРЕКЦИЈА
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Железничка компанија за превоз робе 
„Србија Карго” почела је ремонт 30 плато-
вагона, серија Sgnss и Regs. Пројекат ре-
монта, један од највећих који се тренутно 
реализује у овој компанији, вредан је преко 
13,3 милиона динара и финансира се из 
сопствених средстава. Ремонт плато вагона 
уговорен је са два домаћа ремонтера, 
фабриком „Желвоз“ у Смедереву, која 
је задужена за редовну оправку 15 кола 
(серије Sgnss) и ремонтном радионицом 
„МИП-РШВ“ у Ћуприји, која ће ремонтовати 
15 кола (серије Regs). Рок за завршетак је 
шест месеци, након чега ће вагони бити 
спремни да се поново укључе у саобраћај.

"Овим ремонтом биће обухваћени де-
монтажа, детаљан преглед и оправка свих 
склопова и сигурносних уређаја, оправка и 
провера геометрије постоља кола, компле-
тна оправка пода, као и антикорозивна 
заштита. За све обављене радове у редовној 
оправци добија се одговарајућа гаранција 
од ремонтера, а радови ће се изводити пре-
ма најстрожим европским стандардима и 
важећим техничким прописима. Уговором 
је предвиђено да сва опрема, која ће бити 
уграђена у ове вагоне, мора испуњавати 
европске нормативе квалитета, што значи 
да ће кола бити потпуно интероперабилна“, 
кажу у „Србија Каргу“.

Радници Сектора за одржавање желез-
ничких возила ове компаније прегледали 

су кола пре упућивања на оправку, а де-
финисана је и недостајућа опрема, одно-
сно, динамика слања кола у радионице. 
Током извођења радова у ремонтним ра-
дионицама, стручни тим „Србија Карга“, 
обављаће контролу квалитета уграђене 
опреме и пратити квалитет извођења ра-
дова.

"Пројекат ремонта плато-вагона настао 
је сагледавањем постојећег стања и тран-
спортне тражње за превозом робе у посма-
траном периоду, краткорочно, до 2023. 
године и дугорочно до 2035. године. Оба-
вљена је  и анализа по релацијама, плани-
раном превозу и токовима роба, као и 
планираним приходима и расходима. Оче-
кујемо да ће ремонт вагона знатно утицати 
на квалитет наших услуга, конкурентност, 
квалитет теретних кола, као и на раст и 
развој железничког теретног саобраћаја“, 
истичу у овој компанији.

Железничка компанија „Србија Карго“, 
овим ремонтом, жели да се припреми за 
успешан наступ на тржишту као друштвено 
одговорни оператер у условима отвореног 
тржишта транспорта робе, усклађивањем 
техничких спецификација својих теретних 
кола са потребама привреде и у складу 
са прописима заштите животне средине. 
Наиме, тенденција ЕУ је у повећању оби-
ма железничког саобраћаја, поготово 
контејнерског превоза, како због еко-

номичности, тако и због потребе за сма-
њењем загађења животне средине, што 
је једна од основних предности желез-
ничког транспорта. Омогућавањем мо-
далног преласка са друмског на теретни 
железнички транспорт и заменом старих 
неефикасних вагона, овај пројекат ће по-
зитивно утицати на животну средину у 
смислу смањена емисија угљен-диоксида. 
Употребом контејнера повећаће се, та-
кође, комплементарност различитих ви-
дова превоза и побољшати сарадња у 
транспортном ланцу кроз лакше кретање и 
стандардизацију терета.

Љ. Богдановић

АКТУЕЛНО

Пројекат ремонта 30 плато вагона 
вредан преко 13 милиона динара

 „Србија Карго”

Обезбеђена стена изнад барске пруге
Скоро двадесет дана пре предвиђеног рока, 27. новембра 2022. године, 

окончани су радови на осигурању стене изнад барске пруге, на деоници између 
Бистрице и Пријепоља. На радовима започетим почетком новембра су били 
ангажовани, осим грађевинара и алпинисти. Радови су обављани у условима 
редовног функционисања путничког и теретног саобраћаја, у интервалима када 
није било возова. Радови су обављани на изузетно неприступачном терену, а 
подразумевали су рашчишћавање растиња и наноса камења на површини 
од 1.200 квадратних метара. Са косине дуге преко 30 метара је уклоњено и 
теретним железничким колима отпремљено преко 200 кубика земље. Потом 
се приступило замени ограде порушене обрушавањем стене, бушењу анкера, 
постављању заштитне мреже, затезању сајли и утега, у чему су значајну улогу 
одиграли алпинисти.

Током извођења овог сложеног задатка, безбедност путника ниједног тре-
нутка није била угрожена.

Приредила: И. Јовичић Ћурчић

Између Бистрице и Пријепоља

АКТУЕЛНО

Домаћи интермодални вагони за 
превоз контејнера

У Фабрици шинских возила "Гоша" у Смедеревској Паланци, 
први пут у Србији пројектован је и произведен прототип интер-
модуларног вагона за превоз контејнера различитих димензија и 
намена. Вагон, чија је серијска производња већ почела, израђен 
је према најстрожим међународним стандардима, а читав посао 
обављен је домаћим снагама. Годину дана било је потребно да 
стручњаци "Гоше", ослањајући се на сопствено знање и искуство, 
направе прототип подвагона и добију лиценцу за серијску про-
изводњу.

 Од фабрике у стечају, после пет година “Гоша” је успела да се 
уздигне и направи нови вагон за домаће и европске железнице, 
што је велики успех. У будућности ће, осим фабрике, бенефит имати 
и Смедеревска Паланка, кроз оживљавање привреде и отварање 
нових радних места. Ово је, иначе, први пут да једна домаћа фирма 
производи овакав вагон, који је све траженији на европском и 
светском тржишту, јер се транспорт великих терета све више са 
друмских коридора сели на железницу.

Вагон је израђен од домаћих материјала тестираних према 
међународним прописима и испитан у практичним условима 
експлоатације. Од фазе пројектовања, испитивања, па до прои-
зводње, учествовале су све домаће фирме, осим фирме која је 
сертификовала вагон. У надзору пројекта учествовала је ФЖВ 

“Желвоз”, од железаре ХБИС су набављени материјали, велики 
допринос дао је Машински факултет у Београду, као и Дирекција 
за железнице. 

Нови интермодуларни вагон, који ће носити жиг "произведено 
у Србији", правиће се за познате купце у земљи и иностранству.

Постоји и могућност да се интермодални вагон надогради 
и модификује за превоз "фриго контејнера", који захтевају снаб-
девање електричном енергијом. 

Иако је серијска производња тек најављена, прототип вагона 
изазвао је огромно интересовање странаца недавно на сајму у 
Берлину, где је "Гоша - Желвоз систем" имао штанд.

Извор: Вечерње новости
В. Гојић Вучићевић

Фабрика "Гоша" у Смедеревској Паланци почела производњу шинских возила

Реконструкција пруге Тител–Орловат
Реконструкција пруге Тител–Орловат, 

која представља 24 km дугу деоницу пру-
ге Нови Сад – Распутница Сајлово – Римски 
Шанчеви – Орловат започета је 6. септе-
мбра 2022. године. Предвиђена је замена 
шина и прагова, као и посипање туцаника, 
а за ове потребе ће бити искоришћене 
демонтиране шине са деонице брзе пруге 
Београд – Суботица. Сав неопходан гра-
ђевински материјал, попут дрвених и бе-
тонских прагова, туцаника и колосечних 
постројења унапред је припремљен и 
обезбеђен. 

Реконструкцијом ће носивост пруге бити 
повећана са 16 t на 22,5 t, што ће локалној 
привреди донети бенефите обезбеђивањем 
најквалитетнијег железничког транспорта. 
Осим овога, биће обновљено и четрнаест 
путних прелаза.

Радови на реконструкцији ове пруге која 
је последњи пут реконструисана пре пола 
века су интензивирани почетком октобра 
ове године. До сада је готово у потпуности 
реконструисана пруга између Титела и 
Перлеза, а у току су завршни радови на ре-
конструкцији колосека у станици Перлез, 

што представља прву фазу радова. До краја 
године се очекује и завршетак радова на 
реконструкцији деонице Перлез–Фарка-
ждин у дужини од 6,5 km који су већ до пола 
готови. На трећој деоници дугој близу 9 km 

која повезује Фаркаждин и Орловат у току 
су припремни радови.

Радови се изводе у временском ин-
тервалу од 7.00 до 17.00 часова, а у периоду 
кад нема радова, на деоници од Новог 
Сада до Орловата, према Панчеву и према 
Зрењанину, као алтернативним правцима 
у условима изградње брзе пруге Нoви 
Сад–Суботица, одвија се теретни саобраћај. 
Путнички возови неће саобраћати пру-
гом докле трају радови на њеној рекон-
струкцији.

Градња пруге Тител–Орловат је започета 
још 1922. године, а дефинитивно је завр-
шена тек 1927. године изградњом моста на 
Тиси. Године 1925. је пуштена у саобраћај, 
али је саобраћај ишао само до Книћанина 
где су се путници искрцавали и до Титела 
превожени скелом. Њена изградња је тада-
шњу државу коштала 80 милиона динара.

Садашње радове на реконструкцији 
ове важне деонице финансира привредно 
друштво „Инфраструктура железнице Ср-
бије“ ад, а извођач радова је новосадско 
предузеће ЗГОП.

Приредила: И. Јовичић Ћурчић

Радови теку по плану
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Радови на изградњи пруге за велике бр-
зине Нови Сад – Суботица – државна грани-
ца одвијају се у зацртаним роковима. 

Према речима Веселина Симовића, шефа 
Секције за инфраструктуру чвора Нови Сад 
и помоћника директора на пројекту изгра-
дње нове пруге, у станици Кисач изводе 
се радови на бетонским конструкцијама 
потходника и уграђује хидроизолација за 
степеништа.

"У станици Наумовићево настављени су 
радови на изградњи потходника. Изведено 
је полагање арматура зидова и окана за 
лифт. Радови на осталим деловима пот-
ходника биће настављени када се измести 
постојећа мобилна фабрика бетона пре-
дузећа "Карин комерц". На отвореној прузи 
између станица Змајево и Врбас Нова оба-
вљају се радови на изради насипа са по-
стављањем геотекстила и геомреже, а ради 
се и завршни слој насипа (слој за ојачање 
насипа), на постељици и прелазном слоју, 
каже за „Пругу“ Веселин Симовић.

Према ономе што смо видели на лицу 
места, друмски надвожњак на путу Вр-
бас – Куцура лепо напредује. У току су 

припремни радови на изградњи новог 
вијадукта и насипа, док се на деоници од 
Врбаса до Суботице већ изводе радови на 
доњем строју пруге. 

Ј. Вебер

ОГЛАС

Trace Group Hold PLC Ogranak Beograd
Ul. Kneza Miloša 9/V
11000 Beograd
e-mail: tracegroupsrb@trace.bg

Delatnosti:
- izgradnja puteva i autoputeva;
- izgradnja železničke infrastrukture;
- izgradnja podzemnih metroa;
- izgradnja aerodroma;
- izgradnja mostova i tunela;
- izgradnja industrijskih, poslovnih i stambenih zgrada.

U delu izgradnje železničke infrastrukture "Trace Group 
Hold" je specijalizovan za delatnos na donjem i gornjem 
stroju železničke pruge:

• rehabilitacija, rekonstrukcija  i  izgradnja  nove  pruge 
    mehanizovanim metodama;

• mehanizovana demontaža stare pruge i montaža nove 
   pruge;

• zemljani radovi, iskop stena, izrada nasipa sa uređenjem 
   i rekulvacijom terena, primenom savremenih tehnolo-
   gija i mašina visokih performansi;

• popravka, sanacija i izgradnja novih velikih i malih vešta-
   čkih objekata na postojećim i novoizgrađenim prugama;

• rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih pruga, žele-
   zničkih stanica i stajališta.

wwwwww..ttrraacceebbgg..ccoomm

Лепо време погодовало радовима
Изградња нове пруге за велике брзине Нови Сад – Суботица

Неимари на све стране

У станици Змајево тренутно се изво-
де радови на бетонској конструкцији 
потходника и окана за лифт. Поодма-
кли су радови и на бетонској констру-
кцији потходника, односно, бетонирању  
степеништа у станици Степановићево, 
док се у Ловћенцу  завршава оплата зи-
дова и горњих плоча потходника. Пара-
лелно са наведеним интервенцијама 
поставља се и хидроизолација на ли-
фтовским окнима. Исти грађевински 
захвати одвијају се и у станицама Бачка 
Топола и Жедник.

МОДЕРНИЗАЦИЈА

Интензивирани радови друге фазе
Радови друге фазе на реконструкцији 

новосадске железничке станице интензи-
вирани су током новембра. И поред честих 
киша, кинески и српски неимари успели су 
да се држе планираних рокова и наставе са 
градњом. Према речима Жељка Кнежевића, 
шефа станице за саобраћајне послове, ра-
дови се одвијају према планираној дина-
мици. Крајем прошлог месеца окончано 
је уређење фасаде на станичној згради 

са новим мермерним плочама. Када је у 
питању ентеријер, у току је постављање 
нових електроинсталација у приземним 
канцеларијама, али и на првом спрату. 

Упоредо се ради и на новом улазу кроз 
који ће се директно потходником долазити 
до перона. Завршено је постављање нове 
водоводне и канализационе мреже у тоа-
летима, а тренутно се изводе молерско-
фарбарски радови и постављање столарије. 
Радови се одвијају и у потходнику, који је 
сада продужен и спајаће све колосеке на 
којима ће саобраћати путнички возови. При 
крају је монтажа нових надстрешница са 
наношењем завршних слојева беле фарбе. 
И даље се изводе земљани радови на 
месту нових колосека, као и на потпорним 
зидовима који ће се налазити тик уз колосек 
за  улаз у ЗОП-ову радионицу и предузеће 
ЗГОП. 

"Задовољан сам динамиком радова на 
новосадској станици. Сарадња са кинес-
ким и домаћим извођачима радова је 
веома добра. Наше станично особље се 
максимално труди да грађевинцима изађу 
у сусрет и понуде сваку врсту помоћи. 
Веома је важно да се саобраћај путничких 
возова ка Београду одвија без проблема и 
строго на време. Отправници возова имају 
привремене канцеларије у монтажним 
објектима у непосредној близини станице и 
све функционише по пропису и устаљеном 
реду вожње. Важно је напоменути да је 
саобраћајно особље новосадске станице 
спремно дочекало прелазак на нови Ред 
вожње 2022/23,  који је ступио на снагу 

у суботу, 10. децембра 2022. у поноћ. До 
даљег ће возови ка Сомбору и Суботици 
полазити из новосадске ранжирне станице, 
а за путнике ће и даље бити организован 
превоз аутобусима градског саобраћаја на 
релацији Нови Сад путничка – Нови Сад 
ранжирна станица и назад. Планирано 
је да радови друге фазе буду завршени 
за неколико месеци. Тада ће новосадска 
станица заиста заблистати у пуном сјају, 
како на радост путника, тако и на радост 
станичног особља и осталих железничара, 
истакао је Кнежевић.

 Ј. Вебер

Реконструкција станице Нови Сад

Реконструисана моторна дизалица
Центар за послове помоћног воза привредног друштва 

„Инфраструктура железнице Србије“ поседује шинску моторну 
дизалицу KIROW EDK 300 I, која је произведена 1968. године 
и  представља део помоћног воза. Користи се за санацију 
ванредних догађаја на пругама и рад на слабије приступачним 
теренима. Ова дизалица, без какве се савремени помоћни воз 
не може замислити, реконструисана је у смедеревској Фабрици 
шинских возила „Желвоз“. Реконструкцијом је радни век 
дизалице продужен за барем десет година. У саставу помоћног 
воза се налази и дизалица KIROW EDK 1000/1 носивости 125t, 
произведена 1969. године, која је комплетно ремонтована пре 
две године, чиме је њен експолатациони век битно продужен.

Поседовање оваквих дизалица велике носивости знатно 
скраћује период потребан да би се отклониле последице 
несреће и успоставио редован железнички саобраћај.

Осим дизалице, реконструисана су и специјална кола за 
смештај алата и опреме потребне за отклањање последица 

ванредних догађаја. И ова кола се налазе у саставу помоћног 
воза.                                                     Приредила: И. Јовичић Ћурчић

Продужен радни век дизалице носивости 60 тона
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Стари депо у Зрењанину у којем се да-
нас одржавају нове руске дизел моторне 
гарнитуре, серије СВ 711, стар је око сто 
година. У њему су се до доласка нових 
руских гарнитура, готово пола века, 
одржавали и сервисирали шинобуси 
серије ЈЖ 812/818 – популарне „сребрне 
стреле“. Шинобуси из серије СВ 814/818 
(„силвестер“) били су у саобраћају до пре 
неколико година. Додуше, на истом овом 
месту сервисирани су и дизел моторни 
возови серије ЈЖ 712, тзв. "макосе", односно, 
дизел локомотиве (ЈЖ 641, 642 и 643). Све 
до деведесетих година прошлог века, 

у овом депоу су одржавана и путничка 
двоосовинска кола која су саобраћала по 
пругама Војводине. Према речима Славише 
Дробњака, помоћника шефа зрењанинског 
ЗОВС-а, тренутно је у Секцији запослено 
40 радника, што је недовољно у односу на 
обим посла. 

„У последњих неколико година у нашем 
депоу се одржавају искључиво руски ди-
зел моторни возови серије СВ 711. Ту је и 
домицил за 2 гарнитуре које саобраћају ка 
Кикинди. У депоима у Вршцу и Руми, који ор-
ганизационо припадају зрењанинској сек-
цији,  сада их је по три, што значи – укупно 
осам у сва три депоа. Радници ЗОВС-а по 
потреби иду у сомборску испоставу ради 
атестирања уређаја Телок 1500 и контроле 
ултразвука осовина“, каже за „Пругу“ Сла-
виша Дробњак. 

Мајстори у зрењанинском депоу своје 
послове раде квалитетно и на време, али 
покаткад долази и до застоја у сервисирању. 
Проблем представља недостатак резервних 
делова и њихова неблаговремена достава. 
Мајстори у депоу поред редовне дневне 
смене имају и дежурне екипе које раде то-
ком ноћи. Они су углавном ангажовани на 

прегледу и сервису гарнитура које саобра-
ћају између Зрењанина и Кикинде у јутар-
њим, односно, касним вечерњим сатима. 

„Један број наших мајстора ускоро стиче 
услов за одлазак у пензију. Неопходно је 
што пре довести млађе људе како би на 
време почели да раде и при том добијали 
искуства старијих колега. Према најавама 
пословодства "Србија Воза", свакако је у 
плану да се постојећи депо у Зрењанину 
прошири. Ускоро се очекује успостављање 
путничког саобраћаја између Зрењанина, 
Панчева и Београда, а након ремонта пру-
ге између станица Зрењанин фабрике и 
Орловата, следи и коначно успостављање 
путничке линије између Зрењанина и Новог 
Сада. Тиме ће у знатној мери бити повећан 
обим послова у зрењанинском депоу", 
закључио је Дробњак.

Ј. Вебер

Чека се изградња новог депоа
Секција ЗОВС Зрењанин

ДОПИСНИЦИ ЈАВЉАЈУ

Бетонски прагови
На прузи Ниш – Црвени Крст – Матејевац, на два путна прелаза, постављени су први 

бетонски прагови. Реч је о путним прелазима у нишкој Улици 63. падобранске бригаде 
и у Шумадијској улици, такође у Нишу. Бетонски прагови су трајнији и јефтинији од 
дрвених, а могу да поднесу знатно веће оптерећење друмског саобраћаја.

Предвиђена је и реконструкција путног прелаза у Улици генерала Милојка Лешјанина, 
у близини фабрике МИН.

Постављањем бетонских прагова на путним прелазима олакшан је прелаз друмским 
и железничким возилима, будући да су на поменутој деоници пруге већ постављени 
бетонски прагови. Осим тога, постављање бетонских прагова знатно продужава 
интервал обнове путних прелаза. 

Оба путна прелаза су реконструисана у условима потпуне обуставе саобраћаја, а 
радове су извеле стручне службе „Инфраструктуре железнице Србије“..

Приредила: И. Јовичић Ћурчић

Први пут на путним прелазима у Србији

ОГЛАС
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света – Солчаве (Словенија) и Мокра Гора 
(Србија), а тиме и дефинитивно озваничено 
стварање будућих пројеката између ове 
две дестинације.   

"Воз „Носталгија“ је на релацији Мокра 
Гора – Шарган Витаси – Мокра Гора, у летњој 
сезони почео да саобраћа 31. марта 2022. 
године, али смо због великог интересовања 
љубитеља музејске железнице, сезону 
продужили до 13. новембра. Када је у пи-
тању линија до Вишеграда, предуслов за 

успостављање саобраћаја на овој траси 
био је обезбеђење додатних кола која смо 
претходно закупили од ЖРС, уз, разуме 

се, већ обављене редовне поправке кола 
и локомотива у власништву „Србија Воза“, 
каже за „Пругу“ дипл. инжењер Жељко 
Шпијуновић, шеф секције за СКП "Ужице". 

У овој компанији истичу задовољство 
бројем превезених путника којих је, од 
почетка пролећа па до пре само месец 
дана, било око 64 хиљаде. Цифра је за 
30% нижа у односу на 2019. годину, мада 
је у конкретном случају то од споредног 
значаја. Претходне и ове календарске го-
дине фокус је превасходно на подизању 
квалитета услуге сваком појединачном 
путнику, што кроз унапред резервисана 
места, што кроз продају карата према 
броју седећих места у возу. Актуелна 
епидемиолошка ситуација сасвим сигурно 
је утицала на нешто мањи број посетилаца 
из иностранства, с тим да се у коначном 
билансу за ову сезону не сме игнорисати 
чињеница и ратних дејстава у Украјини.

"Без обзира на лимитирајуће факторе 
који су током читаве ове сезоне, у мањој 
или већој мери, били присутни, ипак 

се можемо похвалити да су нам поред 
домаћих туриста, долазили и посетиоци 
из готово свих европских држава. Про-
глашењем Мокре Горе за најбоље туристи-
чко село света добили смо огроман „ветар 
у леђа“ у погледу анимације туриста. Тај 
адут смо уз већ постојеће предности (бли-
зина туристичких центара Златибор и Та-
ра), максимално искористили да Мокру 
Гору и воз „Носталгију“ поставимо као 

незаобилазне тачке на туристичкој мапи 
Србије, саопштио је за наш лист Жељко 
Шпијуновић.

Према информацијама до којих смо 
дошли у ужичкој Секцији за саобраћајно-
комерцијалне послове, планирано је да 
у мокрогорском ремек-делу железнице, 

путници уживају и током зимске сезоне. 
„Носталгија“ ће, поручују у компанији 

„Србија Воз“, редовно саобраћати од 24. 
децембра 2022. до 22. јануара 2023, а затим 
и од 11. фебруара до 19. фебруара 2023. 
године са једним редовним поласком из 
Мокре Горе – у 11.45 сати. Уколико буде 
потребе за факултативне возове, они ће 
се током зимске сезоне организовати у 
термину од 13.30 часова, такође са пола-
ском из Мокре Горе.

А. Ранковић 

MОКРА ГОРА

Љубитељи рестауриране путничке ком-
позиције „Носталгија“, ове године, уживали 
су у природним лепотама мокрогорског 
краја све до дубоке јесени. Последњим во-
зом туриста на чаробној „рути 8“, у недељу 
13. новембра, окончана је још једна успешна 
сезона на најатрактивнијој ускоколосечној 
железници Европе. Музејско-туристички 
комплекс „Шарганска осмица“ стекао је, у 
минулом периоду, имиџ веома уређеног и 
примерено одржаваног организационог 
дела „Инфраструктуре железнице Србије“. 

Током 2022. године нарочита пажња по-
свећена је координацији и унапређењу 
програмских циљева на плану даљег 
развоја МТК, чиме је улога железничког 
система у Мокрој Гори додатно оснажена. 

Најбоља и једино валидна потврда про-
фесионалне организације запослених у 
овом организационом делу, свакако су 
позитивни утисци посетилаца (приказани 
у медијима), али и бројни афирмативни 
коментари на интернет страницама и дру-
штвеним мрежама. Према речима Алек-
сандре Милутиновић, управнице МТК 
"Шарганска осмица", туристички комплекс 
у Мокрој Гори, ове године посетили су 
и гости из најудаљенијих земаља, попут 
Аустралије, Новог Зеланда, САД и Јапана.

"Нашу ускоколосечну атракцију обила-
зиле су, током читаве летње сезоне, при-
вредне делегације из земље и региона, 
представници амбасада, мисије ММФ-а и 
Светске банке. Угостили смо и председнике 

Влада, министре из наше земље и Европске 
уније. Ове године смо имали нешто већи 
број гостију са Истока, нарочито из Индије, 
УАЕ, Русије и Пољске. Све у свему, раст 

тражње, како домаћих, тако и иностраних 
гостију који се и иначе креће на нивоу од 
око триста хиљада туриста, перманентан је 
и више него очигледан", каже Александра 
Милутиновић.

На Велику Госпојину, 28. августа, ком-
панија „Србија Воз“ увела је једну лепу 
новину у понуди својих комерцијалних 
услуга. Покренут је редован воз на рела-
цији од Мокре Горе до Вишеграда, који је 
потом саобраћао сваке суботе и недеље,  
закључно са 30. октобром. Као „шлаг на 
торту“, баш пред актуелно зимско рачу-
нање времена, потписан је и протокол 
о сарадњи два најбоља туристичка села 

Триста хиљада посетилаца и 64.000 
превезених путника

Најбоље туристичко село на свету

Спомен-биста др Лази Лазаревићу

На простору железничке станице 
Мокра Гора, 14. новембра 2022. године, 
откривена је биста др Лази Лазаревићу, 
правнику, лекару и писцу који је походио 
ове просторе још као студент меди-
цине. Спомен-биста постављена је на 
порталу потходника у железничкој 
станици Мокра Гора као подесћање 
на овог великог човека који је у ратним 
околностима, давне 1877. године, био 
распоређен у карантин и царинарницу 
Котроман. То је уједно била и његова 
прва служба.

MОКРА ГОРА

Са провереним туроператерима договорена сарадња и у 2023. години

Прве најаве за групе које ће у Мокру Гору долазити током следеће године већ су стигле. 
Са водећим туроператерима из земље и иностранства уговорени су сви услови, па се у 
овом тренутку засигурно зна да ће бити настављена сарадња са истим оним агенцијама 
које су и ранијих година доводиле највећи број група на ову излетничку дестинацију. По 
укупном броју остварених ноћења у смештајним објектима МТК „Шарганска осмица“, 
предњаче и даље домаћи гости (43 %). Међу иностраним туристима највећи удео имају 
гости из Пољске (25 %), потом Словеније (5,5 %), Русије, БиХ, Велике Британије, Индије, 
Француске, Аустрије, Холандије, Немачке, Мађарске, Бугарске, Швајцарске и Кине, а 
неретко стижу и гости из најудаљенијих земаља: САД-а, Аустралије, Канаде, Мексика, 
Колумбије и Новог Зеланда.

„Туристички цвет 2022.“ за 
„Шарганску осмицу“ 

Музејско-туристички комплекс „Шар-
ганска осмица“ у Мокрој Гори награђен 
је највећим и најзначајнијим признањем 
у области туризма „Туристички цвет 
2022.“, које по 37. пут додељује Туристи-
чка организација Србије.

„Шарганска осмица“, која послује у 
оквиру Медија центра „Инфраструкту-
ре железнице Србије“, понела је ову на-
граду у категорији „Правни субјект за 
допринос унапређивању туристичке 
понуде и промоције туризма“.

Небојша Младеновић, саветник за 
туризам и угоститељство у „Инфра-
структури железнице Србије“ изјавио је 
да је „Шарганска осмица“ данас једна од 
најатрактивнијих туристичко-музејс-
ких железница у Европи и јединствено 
градитељско ремек-дело у свету међу 
пругама узаног колосека.

„За две деценије, захваљујући и нашој 
„Шарганској осмици“, Мокра Гора по-
стала је најбоље туристичко село 
у свету, уцртано на свим светским 
туристичким мапама, које годишње 
посети око 300 хиљада туриста“, рекао 
је Младеновић на додели признања.
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ЗДРАВСТВО

Орална хигијена је веома важна за одр-
жавање здравља зуба и усне дупље. Недо-
вољна и неадекватна нега ствара савр-
шене услове за развијање каријеса или 
пародонтопатије.

"Чињеница је да више од половине 
одраслих особа у нашој држави не води 
довољно рачуна када је орална хигијена у 
питању. Нажалост, ово доводи до многих 
озбиљних здравстених проблема. Зато је 
изузетно важно повећати свест код људи 
о оралном здрављу. Као што одлазите на 
систематске прегледе, тако би требало 
редовно одлазити и на стоматолошке кон-
троле код изабраног зубара. Прање зуба је 
основа блиставог осмеха и здравих зуба и 
представља основ борбе против настанка 
каријеса, једног од главних разлога губитка 
зуба", објашњава др Александра Вучић, 
стоматолог у Заводу.

Редовним и правилним прањем спре-
чавају се разне болести зуба, каже наша 
саговорница и с тим у вези наглашава важ-
ност едукације најмлађег узраста. Децу 
треба учити да воде рачуна о одржавању 
хигијене усне дупље, што подразумева и 
правилан одабир четкице за зубе.

"Оне долазе у разним варијантама – 
меке, умерено тврде и тврде.  Увек препо-
ручујемо употребу меких или умерено 
тврдих четкица за зубе. Оне ће адекватно 
уклонити меке наслаге са зуба и очистити 

их, а притом неће доћи до повреде зуба 
или крварења десни. Приликом прања 
зуба требало би водити рачуна да четкица 
стоји водоравно, а да вам покрети буду 
лагани, без прејаког притискања зуба. 
Добра четкица уз правилну употребу ће 
очистити већину нечистоћа са зуба или 
остатке хране. Оно што је, такође, важно и 
о чему би требало водити рачуна приликом 
прања зуба јесте да не користите превише 
хладну, нити превише топлу воду", саветује 
др Александра. 

Према њеним речима, четкица за зубе 
не може да отклони нечистоће између зу-
ба, односно између површина где се зуби 
додирују, па је потребно  додатно средство. 
Конац за зубе је оно чему прибегава нај-
већи број људи, када је у питању додатак 
оралној хигијени. Сматра се савршеним 
“алатом“ за уклањање меких наслага или 
остатака хране са уских површина, до којих 
обичне четкице не могу да допру. Можете 
га користити на два начина. Први је да га 
користите пре четкице и пасте, а други да 
најпре оперете зубе пастом и четкицом, па 
затим користите конац за зубе. За који год 
начин да се одлучите, нећете погрешити. 
Крајњи резултат биће исти. Конац за зубе 
је пожељно користити једном или два пута 
дневно, али нећете погрешити ни ако то 
чините након сваког оброка.

"Још један додатак оралној хигијени могу 

бити и интерденталне четкице. Иако код нас 
још није у потпуности заживео овај начин 
уклањања нечистоћа између зуба, у свету 
је доступан огроман избор ових четкица. 
Оне ће помоћи и допунити вашу рутину 
одржавања оралне хигијене. Вођење ра-
чуна о оралној хигијени подразумева и 
посете стоматологу, ради провере стања 
зуба и десни. Редовне контроле су од 
пресудног значаја за спречавање настанка 
одређених обољења, пре свега каријеса. 
Неке наслаге на зубима може уклонити 
само ваш стоматолог. Зато никако не би 
требало избегавати или одлагати посете 
стоматолошкој ординацији", закључује др 
Александра Вучић.

А. Стојковић

Орална хигијена

За блиставо бели осмех

Уживање у укусној храни незаобилазан је део славља и нема ништа лоше у томе све док то 
радимо разумно и с мером. Будући да је то лакше рећи него учинити, питали смо примаријуса др 
Душана Митровића из наше здравствене установе како избећи преједање.

„Празан желудац величине је стиснуте шаке, а када поједемо нормалан оброк, напунимо га 
отприлике литром хране и течношћу“, каже доктор и наглашава: „Међутим, празнични оброци 
често су и три пута већи од нормалних оброка. Преједање не оптерећује само желудац и пробавни 
тракт јер претрпан желудац притиска све суседне органе, а осећај није баш пријатан.Због преједања 
се осећамо уморно и свом телу приређујемо огроман стрес. Док уживамо у заслуженом одмору, 
наши органи као што су јетра, гуштерача, па чак и срце, морају да раде прековремено да би успели 
да разграде сву ту храну“, упозорава др Митровић.

„Не прескачите оброке, посебно доручак. Квалитетним доручком можете знатно смањити глад 
и шансе за преједање у наставку дана. Одабиром мањег тањира смањићете укупну количину 

поједене хране. Било би добро користити и тањире контрастне боје храни коју једете. За почетак оброка или пре главног јела 
бирајте здравије намирнице попут поврћа, нарочито оног богатијег влакнима, јер дају осећај ситости, па ћете појести мање. Попијте 
воду пре оброка и пијте је пре сваког јела јер вода испуњава желудац и смањује осећај глади“, саветује наш саговорник. 

„Једите полако – мозгу је потребно око 20 минута да схвати кад нам је желудац пун. Узимајте паузе и одложите виљушку између 
јела, почевши већ након првог залогаја. Дозволите себи да заиста уживате у празничном весељу“, поручује прим. др Душан 
Митровић.

Б. Гордић

Доктори Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ саветују

Како избећи преједање за празнике

Железничко удружење добровољних 
давалаца крви Београд у сарадњи са Ин-
ститутом за трансфузију крви Србије орга-
низовало је 23. новембра прикупљање 
крви у Великој сали Пословне зграде ср-
пских железница у Београду. За давање 
крви пријавило се 22 железничара, премда 
је само 17 колега било у могућности да да 
крв из здравствених разлога.

„Веома смо захвални свим железнича-
рима који су учествовали у данашњој 
хуманитарној кампањи и дали крв. С поно-
сом могу да кажем да је један наш колега 

до сада дао крв 80 пута и заиста је херој 
наше железнице“, рекла је Вера Арсени-
јевић,   секретар Железничког удружења 
добровољних давалаца крви Београд.

„Током априла имали смо акцију добро-
вољног давања крви и том приликом 
одазвало се 30 железничара. Морам да 
напоменем да сви запослени у железничком 
сектору, као и чланови њихових породица, 

увек могу да се обрате нашем удружењу 
и ова драгоцена течност ће им бити обе-
збеђена“, истакла је Вера Арсенијевић.
Према речима лекара из Института за тра-

нсфузију крви Србије, да би неко могао да да 
крв, мора да испуни одређене критеријуме. 
Особа мора бити здрава, доброг општег 
стања и тежа од 50 килограма. Телесна 
температура оних који се одлуче да дају 
крв мора бити мања од 37°C, а пулс  између 
50 до 100 откуцаја у минути, уз нормалан 
крвни притисак. Лимфне жлезде врата и 
пазуха, јетра и слезина не смеју бити уве-
ћане.  Хемоглобин мора бити у нормалним 
вредностима  како за мушкарце, тако и за 
жене.

Актив давалаца крви на железници има 
вишедеценијску традицију и учешћа и 
организовања оваквих хуманитарних ак-
ција. Железничари су увек били познати   
по томе да се одазову позиву Института за 
трансфузију крви када ове драгоцене те-
чности понестане, било да су празници, 
велике врућине или јаке зиме.

Хуманост је одувек била одлика српског 
железничара.

А. Стојковић

ЗДРАВСТВО

Просечна старост давалаца крви – 38 година

Давалац крви може бити  здрава одрасла особа, старости од 18 до 65 година, код које 
се лекарским прегледом и провером крвне слике, односно нивоа хемоглобина, утврди да 
давање крви неће угрозити ни њу, нити особу којој би се та крв применила. Давалац крви 
у Србији има у просеку 38 година, стално је запослен и има породицу. Већину добровољних 
давалаца крви чине мушкарци (73,5 посто), док су жене заступљене у мањем проценту 
(26,5 процената), што је уобичајено и у другим земљама.

Железничко удружење добровољних давалаца крви Београд

Железничар дао крв 80 пута

У протеклом периоду Србија, а посебно Београд, заузимали су 
прва места на скали најзагађенијих регија и градова у свету! Било 
је заиста „борбе за ваздух“, а они којима је здравље нарушено, 
најбоље знају о чему је реч.

„Код особа које болују од хроничне опструктивне болести плућа, 
или бронхијалне астме, магла може да доведе до озбиљних тегоба, 
сужавања бронхија, осећаја недостатка ваздуха, а може бити 
окидач за изражена погоршања ових болести, тако да болесници 
могу завршити у болници због тзв. спазма бронхија“, каже прим. 
др Душан Митровић из Завода за здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“.

 „Пацијенти који имају срчане тегобе и коронарну болест 
такође треба да се чувају магле која може да доведе до напада 
ангине пекторис, пораста притиска и слично“, упозорава доктор 

и објашњава. Када се удруже  магла и аерозагађење настају тзв. 
киселе магле. У том случају са воденим капљицама сумпор-
диоксид и азот-оксид направе јаке киселине: сумпорну и азотну, 
које се распршују, и код здравих особа доводе до сузења очију, 
цурења носа и могу да озбиљно појачају бронхоопструкцију код 
пацијената. 

„Када у ваздуху има и магле и смога, не треба без преке потребе 
излазити напоље. То се нарочито односи на децу, труднице, старије 
особе и хроничне плућне и срчане болеснике, који и сами знају 
када је време да ипак остану у својим домовима“, саветује доктор 
Митровић и додаје да је важно истаћи и да при оваквим условима 
не треба често ни проветравати просторије. Уколико неко баш 
мора да изађе, препорука је да носи нано-маску.

Б. Гордић

Када у ваздуху „нема ваздуха“
Аерозагађење обара рекорде
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све било готово и топло. Да располажемо 
већим бројем људи, али и технолошки 
бољим капацитетима, сигурно да бисмо 
још више хране могли да припремимо и 
продамо“, каже Станковић и додаје: „Пру-
жамо угоститељске услуге комплетном 
железничком сектору, правимо храну за 
посебне прилике, када су неки железнички 
догађаји, који захтевају, традиционално, и 
малу закуску“.

И док се у припреми хране, начину 
сервирања и идејама заиста одмакло и 
приближило „модерној гастрономији“, 
корак уназад вуку „карирани столња-
ци, металне пепељаре, старе столице 
и столови“. Опрема у кухињи је одавно 

пунолетна, апарати се мењају искључиво 
када се покваре, о опреми за сервирање 
хране тек да не говоримо. Све је чисто и 
уредно, што је најважније, али треба да се 
„занови“. 

Ентузијазма и идеја има прегршт. Свесни 
смо да у ситуацији у каквој радимо и 
уопше тренутно живимо нису могуће неке 
огромне инвестиције у делатности које ни-
су у директној вези са железничким сао-
браћајем. Мало помало, било би прихва-
тљиво, премда не и довољно. Део по део 
увек је боље него ништа!

Док завршавамо разговор, колеге убр-
зано сређују кухињу за сутрашњи дан. 

Шерпе, лонци и поклопци – све под конац! 
И осмех! Тако је лакше и лепше! 

Б. Гордић

Листајући старе бројеве наше „Пруге“ 
наишли смо на податак да је ресторан у 
Пословној згради постојао још осамдесетих 
година прошлог века, а можда и нешто 
раније. У њему се продавала храна која је 
спремана не неком другом месту и ту су 
железничари могли да дођу, купе и поједу 
свој оброк.

Тек 1995. године почиње са радом ку-
хиња у којој су се, као и данас, „крчкала“ 

најразноврснија јела. Било је ту и сарме, 
пасуља, куваног купуса, разних мусака, 
меса печеног, куваног, рибе, затим грашка, 
бораније и других куваних јела. Ресторан 
је увек био пун, храна се продавала брзо 
и често носила кући јер је била укусна и 
приступачна.

Данас, готово три деценије касније, си-
туација се није знатније променила. С једне 
стране то је одлично – ресторан пун, јела 
распродата и чини се да када би направили 
и још толико да би се опет продало. Гледано 
с друге стране – па није баш за похвалу: 

призор у ресторану баш као из „Пруге“, 
из 1995, која такође више није иста! Кад 
сагледамо и један и други аспект, јасно је 
да има простора за промену и побољшање. 
Да је крајње време да се искористи све оно 
што је добро и учини још бољим.

Шта је добро, а шта треба побољшати 
питали смо Сашу Станковића, руководиоца 
Одељења за угоститељство.

„У последњих неколико месеци, а на-
рочито са доласком лошег времена, заиста 
је велики број оних који се хране у нашем 
ресторану. Свакодневно овде дође око три 

стотине људи, а највеће гужве су од 10.30 
до 12 часова“, каже Станковић и додаје 
да нема правила када се шта једе: неко 

доручкује пецива, неко пасуљ, пихтије, по-
таже, подједнако се све прода: и пецива и 
готова јела и, наравно, дезерти“.

По речима Станковића, запослени се тру-
де да сваки дан буде 5 до 7 врста куваних 

јела, неколико врста колача, разна пецива 
и салате. Јела могу и да се резервишу и 
понесу. 

„Све то захтева велики рад. Пекар по-
чиње са прављењем пецива рано ујутру, 
кувари раде исто од раног јутра како би 

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АД

Ресторан у Пословној згради српских железница

Да добро буде још боље

Мали, али складан тим

У Одељењу за угоститељство које 
је организациони део „Железнице Ср-
бије“ ад, запослено је 11 колега: Владе 
Ђерасимоски, пекар, Миланка Кнеже-
вић, Бобан Стеванчевић и Саша Јо-
вић, кувари, посластичарка Данка 
Матијевић, Миланка Недић која бри-
не да у кухињи све блиста. У бифеу 
Ресторана, али и на првом спрату у 
Пословној згради раде: Јелена Ђуричић 
Ковачевић, Марина Илић, Биљана Ма-
товић и Лидиа Богдановић. Овај „скла-
дни“ тим  запослених предводи Саша 
Станковић, руководилац Одељења за 
угоститељство.

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АД

И „комшије“ на ручку

У последње време заиста је приметан 
велики број људи који долазе из других 
фирми. „Свакодневно овде ручају за-
послени из Палате правде, Врховног 
касационог суда, али и из Министарс-
тва државне управе и локалне самоу-
праве“, каже Станковић и додаје да увек 
имају похвале за укусно и квалитетно 
припремљене оброке.

 Да све буде чисто

Екипа за пример
У Сектору за правне послове “Железнице Србије” ад поред правника запосле-

ни су и руковаоци материјалом и опремом. Они су задужени да чисте канцела-
рије у Пословној згради, као и просторије амбуланте за стоматологију и општу 
праксу. Складну тројку чине Слободанка Врањеш, Гордана Новковић и Зоран 
Миловановић, који су истовремено одговорни и за хигијену у Железничком 
музеју. 

"Свој посао одговорно обављам, а са запосленима у АД-у често волим и да се 
нашалим. Увек смо спремни да интервенишемо тамо где је неопходно", каже за 
„Пругу“ Слободанка Врањеш.

"Запослени су дивни људи који нам никада нису упутили замерку у вези евенту-
алних пропуста у раду", вели Гордана Новковић и истиче складну комуникацију са 
готово свим железничарима у Немањиној 6. 

"Условима рада смо задовољни, али имамо проблем у ситуацијама када се вода 
излије из канализације у Железнички музеј и тамо поплави простор где се налазе 
експонати из историје железнице. Тада, буквално, немамо чиме да сакупимо во-
ду", каже Зоран Миловановић.

Увек насмејани, али тихи, готово неприметни да не наруше пословне активности 
других колега, Боба, Гоца и Зоки свакодневно брину да све буде чисто и уредно. Уз 
шеретски осмех, понеку шалу и досетку, вредно обављају свој посао.

Б. Радојичић
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станицу, па Бранка распоређују на слу-
жбу у Вреоце, а мене шаљу у Белу Реку. 
Док смо били млади, муж је поред свог 
редовног посла радио и као паркетар не 
би ли зарадио који динар преко. Нисам, 
богами, ни ја седела скрштених руку че-
кајући  смену у Белој Реци. Гајила сам пи-
лиће, а у башти имала све што можеш да 
замислиш: целер, пашканат, шаргарепу, 
парадајз“, весело приповеда колегиница 
Гордана, која и у својој шездесетој години 
живи, како у шали рече, „пуним плућима“ 
радујући се сваком новом дану.

Будући да јој никада није мањкало ене-
ргије, 2001. године прелази у Вреоце на 
позицију иследника и школског инстру-
ктора. То је, дабоме, подразумевало један 
потпуно другачији режим рада. Довољно 
захтеван да Гоца свој професионални „CV“ 
освежи новим референцама у већ пре-
богатој железничкој каријери.

„Ја сам као иследник вештачила све 
саобраћајне примедбе које би евентуално 
детектовала унутрашња контрола. Налаз 
би затим прослеђивала шефу станице на 
даље решавање. Истовремено сам еду-
ковала постојећи кадар у станици, што је 

и онда била, а и данас уобичајена пракса. 
Ипак, после неког времена укидоше то 
радно место, а ја остадох у Вреоцима и 
вратих се на посао отправника возова. 
Мој Бранко је баш тада, сећам се, прешао 
у Лазаревац. Врло брзо и ја сам за њим 
дошла овде и ту сам ево све до данас, каже 
наша саговорница.

Мада више није у кондицији као што је 
била до скоро, Гордана је увек гладна посла. 

Са поштеним и добрим мужем, способним 
сином и тројицом унука, њени би дани и у 
пензији били испуњени и срећни. Зна она 
то врло добро, али опет, где ће (пита се) са 
вишком енергије? „Трошићу је море, још 
неко време на колеге, пругу и возове“. Рече 
за крај и запути се ка станичном перону 
да испрати нову путничку гарнитуру за 
Београд.

А. Ранковић

ЉУДИ И ВРЕМЕ

По префињеном сензибилитету за људе 
и радној енергији довољној да компле-
тан саобраћај на најфреквентнијем делу 
барске пруге „држи у малом прсту“, Гор-
дана Миленковић (1963) јединствена је 
у српским железницама. Питомо и увек 
насмејано лице наше саговорнице у савр-
шеном је складу са њеном благом нарави, 
па човек након само пар реченица са 
Гоцом стиче утисак да пред собом има 
особу коју познаје читав живот. Са пуних 
четрдесет година радног стажа на позицији 
отправника возова, Гордана Миленковић 
неприкосновена је и по искуству и по 
знању међу припадницама нежнијег пола 

јужно од престонице. На железницу није 
била упућена чак ни фамилијарно, што је 
у време њеног детињства била реткост. 
Имајући у виду чињеницу да је рођена у 
Ковачевцу, селу (такорећи) наслоњеном 
на нишку пругу, случајност у погледу ње-
ног професионалног опредељења дефи-
нитивно треба искључити. Након завр-
шених заједничких основа у младеновачкој 

гимназији, Горданина једина жеља била 
је да коначно седне у камион и постане 
професионални шофер. Да јој у тинејџер-
ском добу најбоља другарица није била 
једна Снежана која је још тада знала да ће 

живети од железнице, Гоца би шлепером и 
данас вероватно превозила грађевински 
материјал ибарском магистралом.

„Снежа је била железничко дете. Сећам 
се да је већ у основној школи говорила да 
ће бити отправник возова. Ја сам опет била 
некако другачија, скоро па „мушкарача“ 
коју је интересовао једино волан. У се-
дамнаестој години појма нисам имала 
чиме ћу се бавити у животу, а камоли где ћу 
и у коју школу ићи. Знала сам само да нећу 
бити фабрички столар у „Црвеној Звезди“ 
као мој отац. Срећа па ме је Снежана 
повукла са собом и тако нас две, 1980. 
године, уписасмо београдски ЖОЦ“, каже 

за „Пругу“ наша шармантна колегиница 
која је баш овог лета прославила пуних 
четрдесет година рада у компанији.

На посао није чекала ни један једини 
дан. Чим је окончала школовање у улици 
Здравка Челара, позвали су је у Младено-
вац, где је 5. јула 1982. године отпочела 
своју железничку епопеју као приправник 
на нишкој прузи.

„Била сам одличан ђак у Младеновцу. 
Освајала сам бројне награде на такмиче-
њима из математике, па су ме српске 
железнице стипендирале већ по доласку 
у ЖОЦ. Након завршене средње школе, 

уписала сам одмах вишу железничку, али 
је нисам завршила. Живот се тада већ 
почео озбиљно убрзавати.... најпре до-
ђеш до посла, затим дође веридба, ка-

сније и брак, па рођење детета. Клење 
је прва станица у којој сам се „брусила“ 
као отправник возова.  Убрзо сам прешла 
у станицу Ресник, где сам остала све до 
1985. године“, евоцира успомене за наш 
лист Гордана Миленковић, прекидајући 
разговор (накратко) како би машиновођи 
БГ воза махнула лопарићем  за полазак ка 
престоници.

Горданина прича колоритна је и нео-
бично занимљива. 

„Ја сам свог супруга упознала преко 
телефона. Занимљиво је да сам, фактички, 
најпре упознала свог свекра који је у то 
време био чувар пруге на потезу Ресник 
– Бела Река. Бољег и племенитијег човека, 
верујте ми, за ових четрдесет година, 
нисам срела. Нас двоје би се увек лепо 
испричали, попили кафу, а онда би по 
завршеној смени он сео у воз и ја бих му 
махала.

„Удала сам се у децембру 1984. године. Он 
је тада био отправник возова у Степојевцу. 
Биће да се и сам бог умешао у све, јер 
нас двоје заиста живимо љубавну бајку, 
ево, пуних 38 година – говори за „Пругу“ 
данас узорна супруга и брижна мајка, Гоца 
Миленковић.

Одмах након удаје, наша саговорница 
прелази у Степојевац под команду супру-
га Бранка, који јој као шеф станице у 
наредном периоду директно одређује 
оперативни распоред у турнусу.

„Након читаве једне деценије заједни-
чког рада у Степојевцу, 1996. године гасе 

Гордана Миленковић, отправник возова у станици Лазаревац

Између случајности и судбине

На родитељском колосеку

За разлику од мајке Гордане која о железници није размишљала до своје седамнаесте 
године, син Марко (1986) одувек је знао да ће у плавој униформи зарађивати за хлеб. С 
обзиром на то да му је и отац био отправник на барској прузи, Марко је још као клинац 
заволео возове. Након завршеног ЖОЦ-а, запослио се као прегледач кола у компанији 
„Србија Карго“, са радним местом у Макишу. Данас је поносни отац тројици синова, 
али и прилично тражени музичар по престоничким ресторанима.

ЉУДИ И ВРЕМЕ

Радници панчевачког и београдског 
ЗОП-а изводили су, током децембра, 
радове на пружном прелазу у станици 
Панчево Војловица. Реч је о прелазу који 
води ка Јужној индустријској зони Панчева. 
Будући да Град Панчево, као управљач 
пута, није благовремено обезбедио по-
требна средства за преусмеравање друм-
ских возила на алтернативни правац кроз 
насеља Стрелиште и Утвина колонија, оду-
стало се од капиталног ремонта читавог 
прелаза. Према речима Горана Мијовића, 
шефа ЗОП „Панчево “, радови су извођени 
13. и 14. децембра у времену од 7 до 15 
сати. Стање самог колосека на прелазу 
било је сасвим солидно, али је део по којем 
се одвија друмски саобраћај представљао 
могућу опасност за сва друмска возила. Са 
представницима градских служби дого-
ворено је да се у овом захвату препакују 
гумени панели од нехабајуће гуме како би се 
друмски саобраћај преко прелаза одвијао 
безбедно све до капиталног ремонта, 
планираног на пролеће. Колосечну ре-
шетку радиће „Инфраструктура железни-
це Србије“ која је у потпуности обезбедила 

шине, прагове и грађевински материјал 
(ускладиштен у кругу Занатске радионице 
панчевачког ЗОП-а). Захвате на одводња-

вању атмосферских падавина, доњем 
строју и постављању гумених панела 
извешће предузеће „Триопројект“ из Бео-
града. Овај пружни прелаз један је од нај-
фреквентнијих у Панчеву и преко њега се 

интензивно одвија саобраћај ка местима 
панчевачке општине Старчево, Омољица, 
Иваново и Банатски Брестовац. Наведени 

прелаз кључни је коридор ка великим ин-
дустријским постројењима, панчевачкој 
рафинерији нафте, ХИП „Петрохемији“, ХИП 
„Азотари“ и штрабаговој асфалтној бази.

 Ј. Вебер

Поправљен пружни прелаз, 
на пролеће капитални ремонт

Панчево Војловица
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ВОЗОМ ПО СРБИЈИ

Већ дуги низ година Краљево нема ди-
ректну железничку везу са Београдом, тако 

да можете, након преседања у Пожеги или 
Лапову, пругом кроз Овчарско-кабларску 
клисуру и долину Западне Мораве, стићи 
до места настанка модерне српске државе. 

Град отвореног срца препознаћете по ши-
роком градском тргу на коме доминира 
“Милутин”, споменик српским ратницима 
и улицама које се секу под правим углом. 
У пешачкој зони налази се велики број ка-
фића, посластичарница, пицерија и про-
давница. За дуге шетње идеално је уре-
ђено шеталиште крај реке Ибар, на којој 
се налазе сплавови и кафићи, где можете 
одмарати у природним лепотама, на пар 
стотина метара од централне градске вр-
еве. У граду богате историје и културе, 
подједнако атрактиван је и трг Светог Саве 
на коме се налазе црква Свете Тројице, 
Народни музеј и Господар Васин конак. 
Ипак, најзначајније туристичке дестинаци-
је свакако су средњовековни манастири 
Жича и Студеница. Ако будете у прилици, 

немојте заобићи Спомен парк, место на 
коме су Немци 14. октобра 1941. стрељали 
неколико хиљада Краљевчана. 

Долина векова

Ибарска клисура, Долина српских кра-
љева, Долина векова, Долина јоргована 
или једноставно, Ибарска долина није 
обична долина, нити је Ибар обична река. 
Долина векова представља вековно про-
жимање историје, културе и традиције. 
Много тога чини Долину векова изузетном 
и бајковитом. Од „окамењене шуме“, преко 
жубора слапова Ибра, лековитих вода 
Матарушке, Богутовачке и Јошаничке ба-
ње, до чудотворног извора Светог Саве у 
Одмењу и „очне бање“ испод манастира 

Град богате историје 
и културе

Краљево

ВОЗОМ ПО СРБИЈИВОЗОМ ПО СРБИЈИ

Градац, чије воде помажу и окрепљују 
свакога ко их проба. 

На месту где су се браћа Вукан и Стефан 
Првовенчани, по легенди, први пут срели 
после сукоба, подигнута је црква посвећена 
Сретењу. Место у Долини векова Полумир, 

како му и само име каже, настало је јер су ту 
завађена браћа склопила полумир. Тврђава 
Маглич је најочуванија средњовековна 
тврђава. Највероватније је подигао краљ 
Урош I, да би заједно са осталим тврђавама 
и утврђеним градовима: Брвеником, Коз-

ником, Брњацима, Јелечом, Расом, бра-
нила Студеницу, Жичу, Кончул, али и оне 
светиње из наставка Ибарске долине, 
познате као Дежевска котлина: Петрову 
цркву, Ђурђеве Ступове, Сопоћане. Маглич, 
још увек стоји, како му и име каже, међу 

облацима магле, па се некада чини да је 
град ни на небу ни на земљи који гордо 
приповеда причу о јунаштву и сјају српских 
витезова. 

Стратешки положај града

Захваљујући свом повољном географ-
ском положају, Краљево је постало и велика 
саобраћајна раскрсница Србије. Ибарска 
магистрала је пут који прати природни ток 
реке Ибар, пролази кроз Краљево и, преко 
Горњег Милановца и Љига спаја јужну срп-

ску покрајину Косово и Метохију и Црну 
Гору са севером Србије. Уз Западну Мораву 
пролази пут који се пружа правцем исток-
запад земље, па се њиме из Републике 
Српске и Црне Горе, преко Краљева, мо-
же путовати до Крагујевца, Крушевца и 

Ниша, све до граница са Бугарском и Ма-
кедонијом. Највећа вредност овог града су 
Краљевчани и њихов ведар дух. Краљево је 
домаћин, град у који не можете доћи само 
једном, јер ћете му се увек враћати.

В. Гојић Вучићевић
Фото: Туристичка 

организација Краљева 

ВОЗОМ ПО СРБИЈИ

Задужбина великог жупана 
Стефана Немање

Грађена као узор за све касније све-
тиње српске цркве, манастир Сту-
деница је од 1986. године под зашти-
том Унеска. Свети Сава, игуман 
манастира Студеница, неуморно je 
са братом Стефаном радио на др-
жавној и црквеној самосталности. 
Подигли су манастир Жичу као будуће 
седиште жичке епископије и седиште 
српске цркве. То је коначно постигнуто 
крунисањем Стефана у Жичи за краља 
и добијањем самосталности српске 
архиепископије. Јелена Анжујска је у 
последњој четвртини 13. века подигла 
своју једину задужбину, манастир 
Градац. Градац је рађен по узору на 
Студеницу, као доказ привржености 
краљице Јелене династији Немањића и 
култу светог Симеона Мироточивог.

Долина јоргована

Јоргован који крајем априла својом 
бојом и мирисом украси читаву Иба-
рску клисуру, Срби су ставили у једну од 
најромантичнијих европских легенди. 
Та легенда каже да је краљ Урош I, из 
велике љубави према својој невести 
Јелени Анжујској, француској принцези, 
читаву долину засадио јоргованом да 
би се осећала као у родној Прованси. 
Она је волела свог Уроша и Србију неи-
змерном љубављу. Од тада Долину ве-
кова зову и Долином јоргована.

Црква Свете Тројице Господар Васин конак

Манастир Студеница Манастир Жича

Средњовековна тврђава Магич

Матарушка Бања
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ПРЕДСТАВЉАМО

Мада је тек напунио четири године, 
Вукан зна да каснимо тачно дванаест 
минута од предвиђеног термина за до-
лазак у Ужице. Посматра нас строго и 
неповерљиво док објашњавамо како је 
„Штадлерова“ гарнитура из потпуно нео-
бјашњивог разлога стајала нешто дуже 
у Косјерићу. Са железничком шапком на 
глави и лопарићем испод пазуха, као да је 
тек испратио воз са станичног колосека, 
дочекује нас у свом ушушканом дому на 
Пашиновцу. Очима нам даје знак да га 
пратимо и после само неколико корака 
већ смо у чаробном свету пластичних 
ломомотива које су тог јутра поређане спе-
цијално за нас. Вуканова дневна рутина 

углавном је предвидљиво шармантна, а 
његова љубав према железници искрена и 
топла да на њу једноставно не можете бити 
равнодушни. Како је овај енергични дечак 
заволео пругу и возове, то никоме у Ужицу 
није јасно. Са очеве стране некаква „копча“ 
ипак постоји. Бака му је, кажу, давно радила 
у овдашњој секцији, али Вукан о томе 
може знати једино из приче. Љубав према 
возовима планула је, сматрају родитељи, 
на прослави његовог трећег рођендана 
када је на поклон добио локомотиву на 
батерије. Према речима мајке Иване, сва 
је прилика да ћемо о необичној страсти 
њеног сина писати и када малишан стаса 
у зрелог човека, јер дилеме о будућој про-
фесији најмлађег Синђића не може бити.

„После те прве рођенданске локомотиве, 
његово интересовање за праве возове 
нагло је порасло. Када би чуо да дугачка 

композиција улази у ужичку станицу, увек 
би гласно узвикивао „мој пријатељ, мој 
пријатељ“! У почетку смо мислили да ве-
роватно дозива неког свог другара у возу, 
мада уопште нисмо капирали откуда му 
идеја да је „другар“ баш у том возу? Са Трга 
слободе свака гарнитура се јасно може 
видети, нарочито када смањи брзину пред 
улазак на станични перон. После неког 
времена смо схватили да се Вуки заправо 
обраћа читавом возу. То је, дакле, био 
тај његов пријатељ, „пријатељ Штадлер“ 
– сећа се Ивана првих гафова свог сина 
јединца који их је збуњивао и „бацао у 
ребус“ добрих неколико месеци.

Док су Вуканови вршњаци стицали своје 
прве симпатије према лоптама и плишаним 
животињама, он је већ поседовао читав 
депо железничких макета, са скретницама 
и станичним зградама. Знао је, кажу, сатима 
склапати вијугаве пружне коридоре, атра-
ктивне мостове и дугачке тунеле, ра-
дујући се сваком пластичном елементу као 
да му је први у животу.

„Ове јесени сам га баш често водила на 
железничку станицу. Чим би му купила 
кокице на улици, моментално би га прошла 
воља за шетњом. Једина активност која би 
га у таквим тренуцима испуњавала била је 
одлазак на перон и чекање возова. Да ли ће 
по реду вожње следећи „штадлер“ стићи за 
двадесет минута или за сат времена, њега 
то уопште не занима. И тако се нас двоје 
попнемо на перон и седнемо на клупу 
испред канцеларије дежурног отправника. 
Заједно једемо кокице и чекамо онај пре-
познатљиви писак локомотиве, покаткад 
и више од 45 минута. Ако се воз не појави, 
само устанемо и одемо. Али ако се сирена 
евентуално зачује у даљини.... мајко моја 
мила!! Кокице се остављају истог тре-
на, а он моментално постаје „прави“ 
отправник. Устаје хитро као војник и 
почиње строго гледати  у правцу одакле 
се већ чује препознатљиво клопарање 
челичних точкова. Чим се укаже лице 
машиновође, он креће да му маше, а по-
том и отпоздравља“, смеје се Ивана и не-
жним мајчинским погледом наставља да 
прати Вукана који, за то време, упорно 
покушава да расклопи најновију макету 
локомотиве. 

Иако му је соба буквално затрпана желе-
зничким експонатима, овог симпатичног 
дечака најлакше ћете обрадовати новим 
пластичним вагоном. Чак ће и најбаналнија 
ситница бити довољна уколико на њој 
постоји симбол наше компаније.

„Пре неких месец дана, машиновођа 
„Штадлеровог“ воза примио га је у своју 
кабину. Када је све дугмиће и прекидаче 
детаљно осмотрио, сео је у управљачку 
столицу и пажљиво испратио „кратак курс“ 
о нископодној електромоторној гарниту-ри. 
Прошле недеље поново смо прошетали до 
станице, а „регио-експрес“ већ је стајао на 
колосеку. Машиновођа га је позвао унутра 
тек да провери да ли је „савладао градиво“. 
Како је закорачио у кабину, Вуки је одмах 
притиснуо сирену за полазак. Затим је, без 
грешке, показивао прстом редослед по-
теза за активацију мотора замишљајући 
себе како покреће путничку композицију“, 
каже за „Пругу“ тата Бојан, не скривајући 
задовољство оперативним знањем свог 
мезимца.

Без обзира на то што још не зна да 
чита, информативно гласило српских же-
лезница омиљена је литература нашег 
младог „колеге“. Док прелистава последњи 
број „Пруге“, натенане анализирајући илу-
страције на средњим странама, прави се 
да уопште не чује мајку која му се трећи пут 
заредом обраћа са захтевом да седне за 
сто и руча. Таман када смо помислили да ће 
Вукан истерати свој дечији каприц, Бојан и 
Ивана без повишеног тона изустише (углас) 
магичну реченицу: „Вуки, ако не будеш јео, 
нећемо поподне ићи на станицу“! Истог 
тренутка малишан заклопи октобарско 
издање наше ревије, хитро устаде и појури 
према столу. Тридесет минута касније, 
маше нам са све отправничком шапком 
на глави док улазимо у воз и крећемо за 
Београд. Жури, каже, са оцем у радњу да 
купе црвену пластичну макету „Соко“ воза. 
Паркираће је, ваљда, у предсобљу тик до 
оне плаве коју је (прошле недеље) добио 
од стрица. Размишља о томе већ две ноћи 
и од „бриге“ не може да заспи.

А. Ранковић

Од железничких макета 
до „пријатеља Штадлера“

НАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТНАША ДЕЦА, НАША БУДУЋНОСТ
Вукан Синђић, дечак којем су возови све

ПРЕДСТАВЉАМО

"Од многобројних догађаја који су ми 
остали у сећању свакако бих издвојио један 
са барске пруге од пре петнаестак година. 
Био је, сећам се, август, шпиц туристичке 
сезоне. Управљао сам пословним возом 
број 510, Бар–Београд. Композицију сам од 
црногорских колега преузео у станици Би-
јело Поље, па сам (по реду вожње) кренуо 
кроз лимску клисуру редовном брзином. 
На неколико километара пред станицу 
Бродарево, након изласка из једног од 
тунела и преласка челичног моста, наи-
шао сам на кривину иза које сам спазио 
камену стену, величине метар са метар. 
Стајала је, као да је сад гледам, насред 
колосека. Рука је аутоматски кренула ка 
кочници, па сам моментално завео брзо 
кочење. Уследиле су секунде које су тра-
јале, чини ми се, као вечност. Возио сам 
са прописаних 80 километара на час, па 
сам релативно лако успео да смањим 
брзину, тек да локомотивом налетим на 
стену са неких 60 километара на час и 

раоником је разбијем у парампарчад. На-
кон страховитог удара композиција се 
једноставно зауставила. Богу хвала, био 
сам жив и здрав, те сам одмах изашао да 
видим да ли је воз још на шинама. Свих 
400 путника прошло је без иједне повреде. 
Мобилни телефон ми није био од помоћи 
јер на том делу пруге није ни било сигнала. 
Срећа да је у близини био чувар моста који 
је о ванредном догађају одмах обавестио 
отправнике возова у станицама Врбница и 
Бродарево. Визуелним прегледом утврдио 
сам да је раоник локомотиве од силине 
ударца оштећен и да је скоро испао из свог 

лежишта, као и да су ваздушни водови и 
уређаји испод управљачнице оштећени. 
Дрвеним чеповима сам неке ваздушне цеви 
успео да затворим, а потом минималном 
брзином покренем и довезем воз до ста-
нице Бродарево. У помоћ нам је убрзо 
стигла локомотива са теретног воза који 
се налазио у непосредној близини, па смо 

касније њом наставили пут ка Београду", 
евоцира успомене за наш лист машиновођа 
Зоран. 

О доживљајима са радног места Зоран 
Ђурђевић би могао написати озбиљну 

књигу. Вероватно и није пука случајност 
што је, ето, баш њему припала дужност да 
одвезе последњи воз са старе београдске 
станице. Никада се, вели, није осећао ту-
жније у каријери као те јунске вечери 2018. 

године, када је сео у управљачницу брзог 
воза за Будимпешту. Толико полазака и до-
лазака, толико успомена и емоција, а онда 

се у једном трену, све преселило у исто-
рију. Својим огромним искуством радо би 
подучавао младе колеге, али истовремено, 
никоме од њих не би желео да заузме 
место. Али, једно је сигурно. Све до одласка 

у пензију, управљаће возовима са истим 
жаром и сањати своје дечачке снове. Ши-
ром отворених очију као што је то радио од 
првог свог дана на железници.                                                                                 

Ј. Вебер

Машиновођа који је 
досањао своје снове

Зоран Ђурђевић

ПРИЧЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦЕПРИЧЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦЕ

Први у кабини „Штадлера“

У мору лепих ствари које су се Зорану дешавале током професионалне каријере, једна 
се нарочито истиче. Након више од тридесет година радног стажа имао је част да 
први повезе потпуно нов „Штадлер“ нашим колосеком. На прузи од Београда до Новог 
Сада, 26. јуна 2015. године, управљао је нископодном електро-гарнитуром, што га је 
убрзо препоручило и да међу првима отпутује у Швајцарску на обуку за нове “Кис” 
возове. Као један од најзначајнијих догађаја у читавој каријери, Зоран истиче свечану 
вожњу првог воза за велике брзине пругом од Београда до Новог Сада. Брзином од 200 
километара на час управљао је (19. марта ове године), путничком композицијом „Кис“ 
у којој је седело државно руководство Србије са бројним званицама из привредног, 
културног и јавног живота наше земље.

На истом животном колосеку

Зоран је у складном браку већ више од 
30 година. Ћерка Јелена (1991) завршила 
је средњу железничку школу и тренутно 
се бави приватним предузетништвом. 
Намера јој је да егзистенцију, пре или 
касније, обезбеди у нашој компанији. 
Син Александар (1994) кренуо је путем 
свог оца и прадеде. Ради већ четири 
године као машиновођа у компанији 
„Србија Карго“ и, према мишљењу ко-
лега, један је од бољих машиновођа  
млађе генерације.
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Број путника на хрватским пругама, ако изузмемо приградски 
превоз у Загребу, углавном је симболичан, али се и даље у понеком 
возу може пронаћи и вагон-ресторан.

Мали број путника, лоше пруге и брзине које су мање него пре 
педесетак година, свели су и тај “путнички луксуз” на свега два 
ресторана на точковима, а за које су Хрватске железнице – Пу-
тнички превоз (ХЖПП) расписале тендер.

Након што је 2013. године укинуто предузеће Железничко 
угоститељство, које је пружало угоститељску услугу у вагон-
ресторанима, ХЖ Путнички превоз наведену услугу пружа у 
сарадњи с пословним партнерима. У активном вагонском парку су 
два вагон-ресторана. У плану је да вагон-ресторани буду уврштени 
у састав возова на релацији Загреб – Винковци и других дужих 
релација. Током овогодишње летње сезоне угоститељска услуга 
у вагон-ресторанима пружана је на релацији Осијек – Сплит – 
Осијек.

Понуда у вагон-ресторанима укључује топле и хладне напитке, 
безалкохолна и алкохолна пића, слаткише, сендвиче и друге 
оброке.

Како стоји у условима тендера који је објављен на страницама 
саме компаније, понудитељ може узети у закуп један или оба вагон-
ресторана, али понуду даје за сваки вагон-ресторан појединачно. 
Цена најма неће бити фиксна већ се закупнина дефинише као удео 

у оствареном приходу за време трајања уговора. Минимални 
износ који понудитељ може дати  је два посто оствареног месечног 
прихода од продаје, од првог до задњег дана у календарском 
месецу.

Извор: poslovni.hr
С. Јочић

Хрватске железнице расписале 
тендер за вођење вагон-ресторана

Железничко угоститељство

Прва три, од укупно 21. електромоторног воза колико треба да стигне за градско-приградски и регионални превоз, пуштена су у 
саобраћај крајем децембра. Возови ће возити на релацији Савски Мароф – Загреб ГК – Дуго Село. 

По речима председника Управе ХЖПП Жељка Укића, у питању су висококомфорни возови који постижу брзину и до 160 километара на 
час. Укић је нагласио да се упоредо са набавком возних средства улаже и у железничку инфраструктуру. 

Према наводима хрватског оператера, укупна вредност овог пројекта је 1.293.862.793 куна и он се суфинансира из Оперативног 
програма „Конкурентност и кохезија“ 2014– 2020. До 2032. године предвиђена је набавка још шездесетак нових возова, тако да се планира 
обнова комплетног возног парка, што ће довести до квалитетнијег и удобнијег превоза железничког путничког превоза, али и локалне и 
регионалне повезаности и мобилности ради бољег приступа тржишту рада и услугама.

Планирана је производња укупно 11 градско-приградских и 10 регионалних возова који ће путницима пружити већу удобност, 
обезбедити већи капацитет и поуздан превоз и на тај начин побољшати конкурентност пружених путничких услуга.

Нови возови састоје се од  четвороделне нископодне композиције опремљене рампама за улазак и излазак особа са инвалидитетом  
и простором за бицикле, а комплетан путнички простор је под видео-надзором. Укупно имају  8 врата на свакој страни воза, седишта 

су изведена за једну особу, а укупан капацитет је 
500 седећих и стајаћих места. Уз визуелне и аудио-
најаве  колосека и стајалишта, путницима у возу 
омогућен је бесплатан приступ интернету. Дужина 
воза износи 75 метара, а могуће је спајање два до 
три воза.

Кључни делови ових возила произведени су 
и развијени у предузећима групе Кончар. Воз је 
пројектован у складу са важећим стандардима 
који се примењују у производњи возова за превоз 
путника у Европи. 

Извор: www.hzpp.hr
Д. Милошевић

Нови возови пуштени у саобраћај
Хрватске железнице

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНА

Успостављена редовна 
железничка линија Трст–Велење

Након успешно обављених пробних тра-
нспорта током јуна ове године, компанија 
Hisense Europe саопштила је да је заједно 
са превозником COSCO средином октобра 
успоставила редовну железничку линију 
Трст–Велење.

"Специјалним Hisense контејнерским во-
зом достављају се сировине и компоненте 
за нашу производњу, које у тршћанску луку 
стижу COSCO бродовима", саопштено је из 
компаније Hisense Europe, која гради и нови 
контејнерски терминал у индустријском 
парку Велење.

Стратешки партнери COSCO и Hisense 
настојаће да овакав облик сарадње у ло-
гистици додатно унапреде, те да повећају 
капацитет контејнерског воза, који од сре-
дине октобра саобраћа једном недељно и 
довози по 32 контејнера директно из тр-
шћанске луке у индустријски парк Велење, 
наводи се у саопштењу.

"За проширење ове сарадње већ гра-
димо већи контејнерски терминал у 
оквиру индустријске локације Hisense 
Europe у Велењу. Он се простире на 6.000 
квадратних метара и моћи ће да прими 
до 250 контејнера. Са већ постојећим тер-
миналом, то обезбеђује капацитет од 350 
контејнера.

Hisense блок возови дуги су до 500 
метара и морају се раставити на више 

делова у Велењу, пре него што стигну на 
одредиште на фабрички контејнерски тер-
минал. Након истовара, празни контејнери 
се утоварају у воз и враћају у луку.

Компанија Хисенсе саопштила је да ће 
се убудуће возом од Велења до Трста пре-
возити и готови производи, које ће потом 
COSCO  бродовима слати широм света.

Воз од Трста до Велења путује око 12 
сати. Из компаније истичу и да је поморско-
железнички транспорт мање завистан од 
људског фактора, као и да је еколошки при-
хватљивији.

"Редовна контејнерска железничка лини-
ја Трст – Велење значи велико унапређење 
транспортног система за наше фабрике у 
Велењу и обезбеђивање стабилног ланца 
снабдевања, чиме се подржава наш главни 
циљ: обезбеђивање висококвалитетних 
производа и услуга европским купцима", 
истичу у компанији  Hisense.

"Производе направљене у Европи, осим 
на тржишта широм континента, транс-
портујемо и у Азију, Америку, као и у друге 
регионе широм света. Мрежа превозника 
COSCO је од велике подршке у томе, тако 
да и поред тренутних неизвесних и про-
менљивих услова у логистици, који снажно 
утичу на ланце снабдевања, можемо 
успешно да испунимо захтеве тржишта, 
наших крајњих купаца, као и да пратимо 

сопствену стратегију раста и развоја",  до-
даје се.

Подсетимо, Hisense Europe, као европски 
део групе Hisense (једног од водећих 
светских произвођача потрошачке елек-
тронике и апарата за домаћинство) обухва-
та пословне јединице у 27 европских 
земаља, производне погоне у Србији, Сло-
венији и Чешкој, као и развојне центре у 
Шведској, Холандији, Чешкој и Словенији. 
У њиховом портфолију су четири глобална 
бренда: Hisense, Горење, Аsko и Тоshiba.

Извор:  plutonlogistics.com
С. Јочић

Уговорен превоз контејнера

Аустријска компанија за превоз робе 
“Rail Cargo Group” (RCG)  планира проши-
рење пословања у Србији. Ова компа-
нија, ћерка фирма Аустријских желез-
ница (ОBB), почетком другог квартала 
2023. године почеће да обавља услугу 
железничког превоза преко своје фирме 
у Србији. “Rail Cargo Group” ће, својим 
локомотивама и особљем, обављати 
услуге железничког превоза робе ви-
соког квалитета и по атрактивним цена-
ма. Србија ће тако постати тринаеста 

земља у Европи у којој ће SCG обављати 
услуге карго превоза, најавили су ге-
нерални директор OBB-a Andreas Mattha  
и портпарол управног одбора OBB 
Rail Cargo Group Klemens Forst, током 
годишње конференције ове компаније. 
Аустријске железнице ће на тај начин 
бити у могућности да клијентима понуде 
везе према Турској и Грчкој преко два 
алтернативна правца. Компанија RCG 
овом понудом има за циљ да ублажи 
гужве у тој области и да обезбеди дру-

гачије решење у случају несрећа или 
других проблема. Од 1. јануара SCG отва-
ра своје представништво у Шангају и 
почиње с радом, а циљ је да се изгради 
железнички коридор “Новог пута свиле”. 
На овај начин, RCG ће понудити компле-
тну логистику од Европе до Азије из 
једног извора. 

Извор: www.railfreight.com
Љ. Богдановић

Компанија “Rail Cargo Group” 
стиже у Србију

Аустријски карго превозник од следеће године на српским пругама
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Савезна влада Немачке планира да до, 
1. јануара 2024. године, заврши спајање 
две инфраструктурне компаније „DB Netz 
AG“ и „DB Station&Service AG“, када ће по-
стати „InfraGO“. Више детаља о владиним 
плановима за реструктурирање ова два 
предузећа појавило се 22. новембра када 
је Сусана Хенкел, државни секретар у Саве-
зном министарству саобраћаја и дигиталних 
технологија, изнела најновије размишљање. 
Хенкел је саопштила да ће примена промене 
бити заснована на четири критеријума. 
Најпре мора да се споје две инфрастру-
ктурне компаније „DB Netz AG“ и „DB 
Station&Service AG“ у једну целину. После тога 
долази до лакшег и одрживијег финансирања 
спојеног пословања захваљујући новим 

финансијским инструментима. Затим би 
уследила контрола савезне владе за бољу 
транспарентност кроз континуирано пра-
ћење пословних активности. Завршни при-
ступ био би оријентисан ка решењу које би 
захтевало законодавне промене у блиској 
будућности.

"Највећи фактор који омета приступ же-
лезничкој мрежи јесте лош квалитет нема-
чке железничке инфраструктуре. Брзе про-
мене би могле да донесу побољшање и 
повећање капацитета железничке мреже", 
рекао је др Јорг Сандвос, представник „DB“ 
групе за инфраструктуру од јавног интереса. 
Он напомиње  да је распоред за постизање 
циљева транспортне политике „веома амби-
циозан“.

Према првим предлозима за спајање који 
су објављени прошле године, коалиција је 
саопштила да ће нова компанија после спа-
јања бити интегрисана у групу јавног власни-
штва и да је спајање за опште добро. 

Извор: Railwaygazette                

Прекогранични железнички мост преко 
реке Амур, који повезује Русију са Кином, 
отворен је 16. новембра ове године. Овај 
мост је од великог значаја јер скраћује 
руту између југоисточног Сибира, јев-
рејске аутономне области и северне ки-
неске провинције Хеилонгђанг за око 
700 km. Почетак отварања је обележио 
пролазак теретног воза са 50 вагона, ко-
ји је превозио руду гвожђа из Русије у 
Кину. На овом једноколосечном мосту су 
обезбеђене шине нормалне ширине од 
1.435 mm и ширине од 1.520 mm. Главна 
конструкција моста je дужине од 2,2 km, а 
укупна дужина са прилазним рампама је 
дужине 7,2 km. Максимална брзина којом 
возови могу да се крећу преко моста је 
100 km/h. У оквиру изградње овог моста 

реконструисана је и постојећа станица 
Лењинск у Нижељенском (Русија), која је 
постала је Лењинск-1. Ова станица је и до-
пуњена новом станицом Лењинск-2 у којој 
се налезе објекти за граничну контролу. 
Главни саобраћај амурским мостом биће 
превоз руде гвожђа из Русије у Кину. Ли-
нија ће у почетку бити ограничена на 
теретни саобраћај, јер путнички возови не 
саобраћају због ограничења путовања у 
Кини, које је још на снази због пандемије. 
Очекује се превоз до 5,2 милиона тона 
терета годишње, што је еквивалент - осам 
возова у оба правца дневно. Предвиђено 
је да ће се та цифра повећати на 21 милион 
тона годишње, када буде завршена модер-
низација пруге Биробиџан–Лењинск у 
дужини од 121 km. Споразум о изградњи 

прекограничног моста Кина и Русија пот-
писале су у октобру 2008. године, мада 
је изградња почела тек 2016. Радови су 
завршени у августу 2021, али је отварање 
одложено због поплава дуж реке Амур.                               

Извор: Railwaygazette

 „CRRC Ziyang"  представио је возну гарнитуру за железничку 
пругу која пролази кроз туристичку зону планине Сигунијанг у 
провинцији Сечуан. Ова пруга дужине од 129 km се гради како 

би повезала  Дуђијангјан са резерватом панди. Воз је пуштен у 
пробни рад  24. новембра. Електрична гарнитура има четири 

вагона од 1,5 kV и достиже максималну брзину од 120 km/h, 
док се у отежаном планинском делу креће до 40 km/h. Има 145 
седишта у три класе, са великим закривљеним панорамским 
прозорима. Поседује 5Г мрежу и сателитски навигациони си-
стем, који подржава аутоматизацију, праћење и дијагностику 
кварова. Железничка пруга која повезује Дуђијангјан и град 
Сигуниангсхан гради се по цени од 21,6 милијарди јуана. Ко-
мплетна траса имаће 11 станица, 25 мостова укупне дужине 35 
km и 86 km тунела. Отварање прве деонице  очекује се крајем 
2023. године, а завршетак целе деонице 2025. године. Изградња 
ове трасе смањиће време путовања између Дуђијангјан и Си-
гуниангсхана са 5 часова на 2 сата вожње. 

„CRRC Ziyang“ је саопштио  да очекује да ова железничка 
пруга постане главно средство транспорта и разгледања у овим 
планинским областима. Овај вид транспорта је безбедан, еко-
лошки прихватљив и са ниским трошковима изградње. 

Извор: Railwaygazette                

МЕЂУНАРОДНЕ ВЕСТИ 

„Arriva“ је потврдила да ће покренути 
своју прву услугу ноћног воза у Холандији. 
Линија поменутог оператера иде од амсте-
рдамског аеродрома Шипол до Мастрихта. 
Почетна пробна услуга реализована је у 
ноћи између 28. и 29. октобра. Воз је пошао 
из Мастрихта у 01.01, а вратио се из Шипола 
у 05.40. Наведено путовање реализовано је 
за око 2 сата у оба смера. Редовне недељне 
линије треба да почну крајем децембра. 
Очекује се отварање и друге линије од 
Гронингена до аеродрома Шипол, која ће 

почети да саобраћа од јануара. Возови 
који возе петком увече имају за циљ да 
обезбеде везу са раним поласцима летова 
у суботу ујутро. Све карте за ноћне возове 
коштаће 10 евра за једно путовање у једном 
смеру, без обзира на дужину путовања. Ово 
ће бити прва путничка услуга отвореног 
приступа након отварања тржишта кроз 
имплементацију четвртог железничког па-
кета ЕУ. Подружница „DB“ je у мају 2021. под-
нела пријаву надлежном органу за зашти-
ту конкуренције „Autoriteit Consument & 

Markt“ тражећи права за покретање три 
услуге отвореног приступа на основној 
мрежи. Овим поступком довели су у питање 
монопол садашњег холанског оператера.

Извор: Railwaygazette

„Arriva“ ноћним возовима улази 
на холандско тржиште

Руско-кинеска железница премостила Амур

Панорамска електрична гарнитура

Финска компанија „VR FleetCare“  је са партнерским фирмама  
„Citec“ и „Suomen Ekopesu" произвела вагон за чишћење тунела. 
Овај вагон служи за прање и чишћење зидова, плафона, шина, 
путева за евакуацију, кућишта и разне друге опреме у тунелима. 
У Финској сви тунели морају да се перу једном годишње, а тај 
процес обично траје и по два месеца. Сада се овај процес прања 
може убрзати. Нови вагон за прање је очистио цео тунел метроа 
у Хелсинкију дуг 2 km за време једне ноћне смене.

На основу модификованог двоосовинског вагона, ово возило 
има резервоар за воду од 11 кубика, дизел пумпу, генератор са 
млазницом до 6 m и затворену кабину са седиштем руковаоца. 
Опремљено је са више камера и поседује четке за прање за-
штитних кућишта проводних шина.

Нова машина је, кажу, поузданија и исплативија од претходне.  
Врх за прање има велики домет који ради под углом од 360°. 

Прање је сада ефикасније са већим резервоаром,  јер се он ређе 
пуни. Поред тога, детерџент у кућишту за проводне шине сада 
наноси машина, док се раније то радило ручним прскањем.

Извор: Railwaygazette                

Текстове припремила: Д. Милошевић

МЕЂУНАРОДНЕ ВЕСТИ

Спајање две инфраструктурне компаније

Промена европског реда вожње
Променом новог европског реда вожње (11. децембра) и 

отварањем нове линије доћи ће до низа измена у мрежи „Inter-
City Express“ и „Deutsche Bahn“ возова.

„DB“ планира отварање нове линије на релацији Улм – Ве-
ндлинген. Са додатним капацитетом који ће пружити нова 
линија, планира се повећање услуга између главног града са 
Штутгартом и Минхеном. Број возова ће се повећати са 70 на 90  
у сваком правцу на дневном нивоу, при чему ће најбрже време 
путовања бити скраћено за око 15 минута. Услуге ICE возова од 
Дортмунда или Диселдорфа до Штутгарта преко Келна биће 
проширене на Улм и Минхен. Заједно са већ постојећом линијом 
на тој траси, повећаће се број полазака, тако да ће постојати још 
два директна  воза између Келна и Минхена. Још једна промена 
биће проширење услуга ICE возова на релацији Базел – Келн 
Дортмунда до Хамбурга. Аеродром ће, такође, бити опслужен 
додатним возовима из Минхена, при чему ће бити доступно 60 
посто више седишта. Овим поступцима „DB“ жели да истакне 
железнички превоз као еколошки прихватљиву алтернативу у 
односу на аеродромске летове на кратким раздаљинама.

Извор: Railwaygazette           

Нови вагон за прање тунела у Финској
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Од 1904. године ловци су стекли право 
да по сниженој тарифи превозе два пса. 
Поново су стекли право на смештај у фур-
гону са својим псима, искључиво у про-
стору који возовођа одреди. 

Између два рата

Тренд држања паса као кућних љубимаца 
појављује се код нас релативно касно. На 
почетку су само богатији држали расне 
псе, а њима су се убрзо придружили и они 
мање богати. На држање паса је плаћана 
нарочита такса. 

„Кенел клуб Београд“ – Кинолошки савез 
Србије, основан је 1925. године, с циљем 
промовисања узгоја и очувања аутохто-
них раса паса. Исте године је, у Љубљани, 
основан Кинолошки савез Југославије 
којем се Српско кинолошко друштво 
прикључило 1931. године. Управо у овом 
периоду настали су бројни правилници 
који бацају више светлости на начине 
превожења паса железницом.

Већ 1919. године наилазимо на податак 
да је тарифа за превоз паса, независно 
од њихове величине, износила од 1,5 до 
75 динара у зависности од раздаљине. 
Илустрације ради, цена карте у првом ра-
зреду путничког воза износила је од 96 до 
480 динара. Године 1922, утврђене су нове 
цене возарине за псе. Цена је зависила 
од ранга воза, па је тако транспорт брзим 
возом био 1,5 пута скупљи од транспорта 
путничким, док је цена превоза луксузним 
возовима била готово двострука. За 10 
километара вожње луксузним возом, за 
пса се плаћало 20 динара, док је за исту 
раздаљину путничким возом требало из-

двојити 12 динара. Ове цене су, наравно, 
важиле уколико путник сам пријави пса пре 
почетка путовања. Уколико би кондуктер 
затекао непријављеног пса, наплаћивао је 
двоструку возарину.

Кад пас путује возом

Железница овог доба није правила 
разлику међу расама паса, није их делила 
на „опасне“ и „безопасне“, већ само на ве-
лике и мале. Начин транспорта паса во-
зовима  зависио је од величине паса. 

Према Уредби о превозу путника и робе 
на железницама из 1925. године, у путни-
чка кола било је забрањено увођење жи-
вотиња. Изузетак су представљали мали 
пси и друге мале животиње које је било 
могуће држати у крилу, али само уколико 
се остали путници не буне. 

Пси било које величине могли су се 
превозити путничким колима уколико 
власници закупе читав одељак, али то 
правило није важило за све возове и за сва 

кола. Постојала је могућност да се такво 
право ускрати корисницима салонских 
или спаваћих кола, као и одређених возова 
или разреда, што се посебно регулисало 
тарифом.

Пси свих величина су се редовно прево-
зили пртљажним колима, искључиво у на-
менским транспортерима или кавезима 
(„затворима“ или „спремама“). Уколико 
власник није био у могућности да обезбе-
ди транспортер, пси су превожени у одво-
јеним колским просторима, тзв. прети-
нцима. Уколико би ови „претинци“ били 
заузети, или их није било, пси нису при-
мани на вожњу. Транспортери или кавези 
морали су да имају непропусно дно, како 
се отпаци не би разливали по фургону, али 
су кола у којима су превожени пси свакако 
била детаљно чишћена пошто се врате у 
домицил.

О утовару и истовару паса, као и о еве-
нтуалном претовару приликом преседа-
ња старали су се власници. Железница 
није била у обавези да чува псе који нису 
одвођени одмах по приспећу у станицу. За 
све животиње које су превожене на овај 
начин плаћана је возарина.

И. Јовичић Ћурчић

ИСТОРИЈА

Canis familiaris, познатији под називом 
пас, прва је припитомљена животиња, 
а заједници људи придружио се крајем 
последњег леденог доба. Како је човек 
дошао на идеју да припитоми вука и како је 
вук дошао на идеју да се придружи људском 
племену наука још није објаснила, али је 
извесно да разлози нису били економске 
природе. Пас је одувек имао посебан статус 
унутар заједнице, а његови најстарији оста-
ци пронађени су у горњепалеолитским 
слојевима пећине Палегавра у данашњем 
Ираку и датирају од пре 12.000 година.

Од првих, великих и средњих јединки, 
током времена, створено је мноштво раса 
паса који су имали удео у свим сегментима 
људског живота, почев од малених љуби-
маца, до правих ратних машина. Прве за-
писе о гајењу паса налазимо још у старом 
Риму када је начињена и прва систематика 
у складу са радним особинама ових жи-
вотиња. Иако немамо податке о узгоју 
паса у средњем веку, знамо да су били 

незаобилазни у свим домаћинствима, по-
чев од сеоских колиба до властелинских 
замкова.

У XVIII веку узгој паса постаје статусни 
симбол богатих, а до наредног столећа је 
укрштање ових животиња постало озби-
љна вештина, па је тако, 1859. године, у Њу-
кастлу одржана прва изложба расних паса.

У међувремену, док су стваране нове 
расе паса, а ова четвороножна бића чува-
ла сваку кућу на свету, човек је изумео 
железницу.

Пси и железница у 
Краљевини Србији

Немамо податке о евентуалном гајењу 
и држању расних паса у Србији у XIX веку. 
Извесно је да је пас широко коришћен као 
чувар поседа и стада и, наравно, у лову 
који је у овом периоду био веома раширен. 

У Правилнику за 
железнички саобраћај од 
16. (28) јуна 1884. године 
наилазимо на одредбу 
да су се мали пси могли 
превозити железницом 
у путничким колима, 
на крилу власника, ис-
кључиво ако остали са-
путници немају ништа 
против. Ова одредба 
указује на могућност 
држања паса као кућних 
љубимаца, но, можда је 
само реч о преузимању одредбе из неког 
страног правилника. У Европи је гајење 
расних паса већ узело маха, па тако знамо да 
је прво Друштво за узгој расних паса у Бечу 
основано још 1883. године. Није искључено 
да су творци Правилника очекивали да ће 
и у Србији заживети европски трендови, па 
су ову одредбу уврстили у документ који је 
имао снагу закона.

Закони и правилници који су се тицали 
превоза живих животиња односили су се 
искључиво на превоз стоке сточним ва-
гонима, под будним надзором ветеринара 
који су тада стајали у надлежности Ми-
нистарства унутрашњих дела. У овим до-
кументима нема помена о превозу паса, 
као ни о евентуалним ветеринарским пре-
гледима ових животиња.

Пас као пртљаг

Из године 1887, дакле из периода 
Француске управе, датирају Правила за 
службу комерцијалну. Из овог документа 
сазнајемо да се пас возом отправљао као 
пртљаг, што значи да се, што се тарифе 
тиче, превоз паса наплаћивао као превоз 
пртљага. Већи пси транспортовани су 
пртљажним колима, а возарина је напла-
ћивана приликом предаје. Овакво правило 

важило је искључиво за превоз паса, док су 
правила за превоз других животиња била 
другачија.

За сваког пса који је транспортован на 
овај начин састављана је пропратница 
у коју су уписивани бројеви нарочитих 
образаца који су писани на пријему и која 
је оверавана жигом полазне станице. Овај 
документ предаван је кондуктеру који је 
водио рачуна о станицама у којима је морао 
да преда псе. По доласку у упутну станицу, 
кондуктер је псе, заједно са пратећом 
документацијом, предавао станичном чи-
новнику.

Пси, ловци и железница

Прва ловачка удружења у Србији настају 
у XIX веку, а највећи замах доживљавају 
између 1896. и 1903. године. Ова друштва 
окупљала су припаднике свих социјалних 
категорија становништва.

Из 1900. године потиче Распис број 442 
који се односи на отправљање ловаца 
железницом. За транспорт ловачких паса, 
било да је реч о путу чланова ловачких 
удружења у организоване хајке, било да 
је реч о путовању у обичан лов, плаћана је 
возарина у висини трећине цене путничке 
карте. Сваки ловац имао је право да поведе 
само једног пса по сниженој тарифи.

До 1900. године ловцима је било до-
звољено да се, са својим псима, возе у 
пртљажним колима. Од ове године, ловци 
су, из санитетских разлога, уколико су 
путовали путничким или мешовитим во-
зовима, своје псе могли да превозе ис-
кључиво у колима треће класе. У таквим 
случајевима, на вожњу су примани само 
они пси који су имали наусну корпу, како 
би се спречила могућност уједа неког од 
путника. Није познато да ли је ово правило 
важило и за друге псе који су превожени 
железницом.

О псима и возовима
Транспорт паса возовима у прошлости

Брига о здрављу

Није познато да ли су, у овом периоду, пси пролазили ветеринарску контролу при-
ликом путовања. У бројним правилницима о транспорту животиња искључиво нала-
зимо податке о ветеринарској контроли стоке и коња. Знамо да је Министарство по-
љопривреде и вода прописивало мере за сузбијање сточних зараза и издавало дозволе за 
увоз свих домаћих животиња, укључујући псе и мачке, решавајући сваки случај понаособ.

Што се контроле беснила тиче, тек је 1926. године обављена прва огледна вакцинација 
паса код нас и то у селу Станишић. Следећи оглед потиче из 1935. године, али је до шире 
вакцинације дошло тек после Другог светског рата.

Данас се за путовање са љубимцем у иностранство мора приложити одговарајућа 
документација са потврдама о вакцинацији, док у унутрашњем железничком саобраћају 
пасош за пса није потребан.

Господин са шеширом,Параћин, крај 19. века, Фонд Железничког музеја

Превоз паса данас 
Данас је могуће у путничка кола увести мале псе, уколико остали путници немају 

ништа против. Веће псе које води војска и полиција, као и псе-водиче слепих лица, могуће 
је превозити колима другог разреда. Сви пси морају да имају корпу, а они већи морају да 
се држе на краткој узици. У колима за спавање могуће је превозити пса искључиво ако 
путник закупи читаву кабину. За псе који се превозе у путничким колима плаћа се 50 
посто редовне возне цене другог разреда.

ИСТОРИЈА

Чувари старих пруга 
Не знамо ни како ни зашто, али псе 

привлачи железница. Мноштво људи, 
храна, топлота, доброћудни железни-
чари, све то је учинило да се пси који 
још нису нашли своје људе врзмају око 
железничких станица у потрази за до-
мом који ће чувати. Многе станице више 
нису у функцији, пруге се укидају, али 
остали су пси који их и даље чувају. Као да 
чекају воз који можда никада неће наићи.

Београдска железничка станица 1892. године, Фонд Железничког музеја

Фото: Јосип Вебер
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У последњем, 19. колу јесењег дела пр-
венства Прве лиге Србије, фудбалери пан-
чевачког “Железничара” победили су на 
домаћем терену екипу убског “Јединства” 
резултатом 2:1. Голове за ФК “Железничар” 
постигли су Милан Миросављев и Лука 
Петровић, а за “Јединство” Кваку Карикари. 
Након овог кола, за фудбалере Прве лиге 
Србије почела је зимска пауза, мада у ФК 
“Железничар” кажу да су били активни 
све до 10. децембра. Потом ће уследити 
кратка пауза, а 10. јануара почињу зимске 
припреме. Фудбалери панчевачке “Дизе-
лке” одиграће ће, у међувремену, још не-
колико пријатељских утакмица како би 
што спремније дочекали наставак такми-
чарске сезоне. Борба за сам врх табеле 
примарни је циљ овог спортског колек-
тива, којем би прелазак у виши ранг 

такмичења (Супер лигу Србије) била нај-
лепша награда за уложени труд. На крају 
јесењег дела првенства, ФК “Железничар” 
трећи је на табели, иза екипа “ИМТ Нови 

Београд” и ФК “Графичар”. Наставак сезоне 
према календару Прве лиге Србије почеће 
10. фебруара 2023. године.

  Ј. Вебер

Јака база као темељ успеха
Спортско друштво “Железничaр” Београд

Са пет клубова који наступају у разли-
читим лигама Србије, београдско Спортско 
друштво „Железничар“ одувек се темељи-
ло на јакој бази и респектабилном подмла-
тку. Мада овај спортски колектив и данас 
делује кроз одбојку, рукомет, мачевање, 
шах и стони тенис, највећи успеси, ипак, 
припадају одбојкашима. Њих је данас у по-
пуларном „Жељи“ активно преко четири 
стотине. 

„Превасходно су то девојчице прве еки-
пе, које се такмиче у трећем рангу такми-
чења, али са добрим изгледима да већ 
на пролеће блесну и пласирају се у виши 
ранг“, каже за наш лист генерални секретар 
Спортског друштва „Железничар“ Ненад 
Гачић. 

Према његовим речима, шах се у ме-
ђувремену прилично консолидовао, што 
потврђује и актуелно учешће клуба у Бео-
градској лиги. 

„Они у свом саставу имају млађу де-
војчицу са тек навршених 15 година. Са њом 
у саставу, сезону су завршили на четвртом 
месту. Што се тиче рукомета, бавимо се 
анимацијом деце мањег узраста од првог 
до четвртог разреда, кроз бесплатне про-
граме у сарадњи са ГО „Савски венац“, а 
кампању, за сада, реализујемо у Дечијем 
културном центру „Мајдан“.  Ради се на 
популаризацији рукомета, где млади уче 
прве рукометне кораке и усмеравају се у 
клубове са већ формираним селекцијама. 
Могу слободно рећи да је тренутна са-
радња на заиста изузетном нивоу. Друштво 
функционише на донацијама љубитеља 
спорта који препознају наш посвећени и 
предан рад“, поручује Гачић.

Корона их је, кажу, уназадила и у так-
мичарском и у кадровском смислу. Током 
карантина нису били у могућности да тре-
нирају и да се такмиче, а то је потрајало више 
од годину дана. У ванредним околностима 
радило се смањеним капацитетом, казао 
је између осталог главни тренер Маче-
валачког клуба „Железничар Витез“, Зоран 
Чанковић. 

„Чланство, управни и тренерски кадар се 
осуо. Захваљујући ангажовању и помоћи 
заменика председника ГО „Савски венац“ 
Уроша Трипковића и генералног секретара 
СД „Железничар“ Ненада Гачића обезбеђени 
су термини за тренирање у ДКЦ „Мајдан“, 
где смо покренули школу мачевања за 
децу са територије „Савског венца“, као и 
за децу запослених у железничком сектору, 
нагласио је Чанковић, и успут саопштио 
да су се у години на измаку,  у дисциплини 
„сабља“ мачеваоци такмичили у свим ка-
тегоријама (пионири, кадети, јуниори и 
сениори). Основу такмичарске екипе чи-
нили су кадети од 14 до 18 година.

Најзначајнији резултати остварени су 
на сениорском првенству Србије. У хали 
београдског сајма освојено је треће место 
у дисциплини сабља, док је на кадетском 
првенству Србије, Василије Здравковић, 
такође, освојио треће место. Запажен успех 
остварили су и репрезентативци Србије 
(дисциплина – мач), Миа Максимовић, Ра-
досав Павић, Владисав Павић и Немања 
Мартић. Клуб се финансира искључиво из 
донација  љубитеља мачевања, односно, 
учешћем на спортским програмима, ин-
формисао нас је Чанковић и напоменуо 
да ће ускоро бити активирани и старији 
мачеваоци. 

Беспарица, хроничан проблем 

О актуелној ситуацији у шаховском клубу 
информисао нас је секретар Зоран Мартић, 
осврнувши се притом на финансије, које 
играчи сами договарају. Будући да они 
већ унапред знају висину котизације, 
имају обавезу да као домаћини издвоје 
средства и за судију. Велики проблем је 
што кошта и набавка шаховских сатова, јер 
по важећој регулативи морају поседовати 
дигиталне сатове. Друштву тренутно недо-
стаје десет сатова, а они нису скупљи од 
50 евра. Ови ентузијасти се упорно боре 
са беспарицом, али упркос свему, сваког 
четвртка имају заказани дрил од 18 часова 
испод трибина спортског игралишта у 

Савској 21. Лига се игра од септембра 
до октобра (укупно девет кола), на осам 
шаховских табли. Екипа има три мајсторска 
кандидата, три првокатегорника и четири 
другокатегорника. 

За веће успехе неопходно 
тренирати два сата дневно 

Стонотениски клуб  „Железничар“, тако-
ђе је члан СД „Жеља“, и са секретаром Зо-
раном Тодровићем је легитимни члан СД.  
Позициониран је у „златној средини“ Друге 
лиге Србије. Проблем беспарице присутан 
је и код њих, што је можда најевидентније 
у ситуацијама када су домаћини неком од 
девет клубова са којима се такмиче. Мада 
плаћају салу у згради Црвене Звезде, три 
пута недељно тренирају у СЦ „Вождовац“. 
Према речима секретара клуба, Зорана 
Тодоровића, пет играча прве екипе заправо 
су клинци од 7 до 17 година, тако да ову 
екипу данас чини 70%  пионира и кадета, 
односно 30% јуниора. 

„До пре неколико година имали смо 
спонзора, а сада се финансирамо од при-
јатеља клуба. Један од најбољих играча 
„Жеље“ је Димитрије Петровић, који већ 

Ненад Гачић 

Зоран Тодоровић

Дамир Стојчић

СПОРТ
десет година успешно брани боје нашег 
клуба. За веће успехе у стоном тенису по-
требно је тренирати најмање два сата, 
али сада то нисмо у могућности да при-
уштимо нашим играчима. Њихови роди-
тељи не могу да дају  већи допринос како 
би клуб кренуо у борбу за виши ранг. За 
сада идемо колима по Србији, у Ваљево, 
Шабац, Крушевац и Крагујевац. Велики 
проблем јесте што као домаћини плаћамо 
судију, а покаткад и сокове противницима. 
Најистакнутији чланови у нашем СТК „Же-
лезничар“ су играчи прве екипе: Димитрије 
и Вук Видојевић, Вук Недељковић и Лука 
Џоџо, саопштио је за „Пругу“ Зоран Тодо-
ровић.

Добра организација злата вредна 

Дамир Стојчић, секретар Одбојкашког 
клуба „Железничар“ Београд, за наш лист 
је поделио неколико информација, а које 
само потврђују речи генералног секретара 
Ненада Гачића – да је добра организација 
златна вредна.

До пре осам година одбојкашки клуб се 
заснивао искључиво на мушком тиму, али 
је с временом закључено да без женске 
одбојке заправо и нема будућности за 
мушку одбојку. Она би се, каже Дамир 
Стојичић, секретар ОК „Железничар“, је-
дноставно  угасила будући да се мушка 
селекција, заправо и финасира кроз женску 
одбојку. 

„Тренутно имамо од 200 до 250 чланова 
клуба. То чини нашу снагу, да идемо ка 
вишим циљевима“, каже Дамир Стојчић и 

подсећа да већ функционише 
школица одбојке од првог до 
петог разреда. 

„Потрудили смо се да 
играчи тренирају у најбо-
љим условима четири пута 
недељно, иако имамо про-
блема са плаћањем сала за 
тренинге. На месечном нивоу 
покривамо 100.000 динара 
из чланарина, али се некако 
сналазимо и за додатних 
40.000 динара. Све селекције 
тренирају са „Микаса“ лоп-
тама  и то у најбољим тер-
минима. Сав новац који до-
бијемо се употребљава за 
развој деце, саопштава Сто-
јчић. 

Поред Зоране Зец, која као технички 
секретар и тренер клуба, буквално пре-
дставља „алфу и омегу“ спортског коле-
ктива, доста тренера ради из љубави 
према деци.  Излазимо у сусрет деци без 
родитеља колико смо то у могућности, 
каже наш саговорник.

„Канцеларију још дотерујемо, имамо већ 
десет трофеја, па нам фале витрине и за 
остале трофеје. Сениори се боре у Другој 
српској лиги. Тренутно су други, али ће у 
пролећном делу сезоне свакако „додати 
гас“ како би изборили пласман у прву лигу. 
Женска селекција игра у Регионаланој лиги 
Београд, где се бори за пласман у Српску 
лигу. Пред зимску паузу обезбедиле су 
солидно четврто место. План је да за пет 
година играју прву лигу.

„Ми смо клуб који учествује на много 
хуманитарних организација. Морам истаћи 
да су пре две године јуниори постигли 
највећи успех освајањем четвртог места. 
Наш највећи успех је, наравно, тај да су наша 
три играча наступила за репрезентацију 
Србије на Медитеранским играма“, каже 
Стојчић.

Дамир Стојчић присутан је више од два-
десет година у нашој одбојци. За „Пругу“ 
истиче да је више него поносан на своје 
пулене који су одавно нашли место у 
репрезентацији Србије. Лазар Марино-
вић тренутно је у „Партизану“, а браћа 
Урош и Душан Николић у „Верони“ (Ита-
лија), односно, „Црвеној Звезди“. Спор-
тски директор је Срђан Стефановић, а 
председник Ненад Станисављевић.

Б. Радојичић

Фудбалски клуб “Железничар” Панчево

На трећем месту Прве српске лиге

 Зоран Чанковић и Зоран Мартић

СПОРТ
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Драган Дробњак, песник заљубљен у возове

НОВА ГОДИНА

Фото вест:  Ученици трећег разреда Шесте београдске гимназије са разредним старешинама у вожњи најмодернијим 
брзим  возом „СОКО“.

Љубав према железници и поезији, ин-
жењер Драган Дробњак Вук, запослен у 
београдском сектору ЗОВС, преточио је у 
магичну збирку песама сугестивног назива, 
„На облаку“. Стваралачку енергију за ову 

дивну песмарицу, колега Дробњак црпео 
је из безбрижног детињства сина Милоша, 
посматрајући његово одрастање у вртићу 
„Славујак“ и касније школске дане у ОШ 
„Стеван Дукић“ на Карабурми. 

Љубав према поезији носим одавно у 
себи. Инспирацију сам проналазио у све-
му што ме окружује, мом сину, деци, пре-
лепој природи родног краја и коначно 
послу којим се бавим и који ме испуњава.
Писати поезију само по себи није тешко, 
али није ни лако. Строфе саме од себе 
настају негде тамо на облаку душе, када се 

слегну емоције, слике боја, звуци и мириси 
које упијам свакодневно. Када у својим 
стховима пише о пролазности живота, 
љубави и родољубљу, поета може дати 
скоро савршену боју. Поезија за децу је 
нешто сасвим друго. Да би задобио њихово 
поверење, песник мора бити искрен, 
разумљив, маштовит и што је најважније - 
дете у души, објашњава Драган Дробњак. 

Годинама уназад популарни Вук стрп-
љиво записује стихове, пребирајући по 
успоменама из своје ране младости. Поред 

посвећености послу и поезији Драган је 
и члан планинарског друштва „Победа“ 
из Београда. Са најбољим пријатељима 
освајao je све значајне врхове у Србији 
и региону. Сам аутор, иначе машински 
инжењер, песме је, каже, испунио шареном 
менажериом на зеленим пропланцима где 
су се срели зека, меда, врапчић, жаба, унук, 
дека и бака. За Драгана Дробњака, снови и 
маштарија нису уточиште или бежање од 
стварности већ су осликани као периоди 
предаха током којих  машта  даје спавачу 
идеју како да улепша јаву када се пробуди, 
навео је између осталог, у рецензији Зора-
нове књиге професор Торњански.  

А. Стојковић

Корица књиге

УМЕТНИЦИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ

Железничар „на облаку“

Остварен дечачки сан 

 Драган Дробњак Вук рођен је у Пријепољу 
1965. године. Детињство је провео у 
мирису брзог Лима и зеленим брдима 
Полимља, Пријепоља и Страшивца. Ди-
пломирао је на Машинском факултету 
у Београду.  У „стварном“ животу   ради 
на железници где поправља возове са 
великом љубављу. Његов посао заиста је 
један леп и остварен дечачки сан.

Обичај да се зимзелено дрво уноси у 
домове током прослава везаних за зим-
ски солстициј датира још из паганских 
времена, a примањем хришћанства постао 

je део божићних светковина. Обичај ки-
ћења зимзеленог дрвета, обично јелке, 
настао је на територији Немачке у, како се 
претпоставља, XVI веку. 

Дуже од два века је божићна јелка била 
искључиво немачки обичај. Британска Кра-
љица Викторија, која је владала од 1837. 
до 1901. године се свега три године по 
ступању на престо удала за свог рођака, 
принца Алберта од Саксен-Кобурга и Гота. 
Супруг младе краљице је из своје немачке 
отаџбине на британски двор пренео обичај 
кићења јелке за Божић. Прва окићена јелка 
се већ 1841. године појавила на британском 
двору. Слика „краљевске“ јелке окићене 
стакленим куглама увезеним из Лауше у 
Немачкој објављена је у штампи тог доба и 
ускоро је свака породица пожелела да има 
исту такву. Убрзо се обичај кићења јелке 
раширио по читавој Европи и Америци.

У Србију је обичај кићења јелке стигао 
крајем XIX века. Прво се одомаћио код 
римокатолика, а православци су га прихва-
тили нешто касније и то као део нового-
дишње, а не божићне прославе. 

Где су настали украси за јелку

Први стаклени украси за јелку појавили 
су се крајем шеснаестог века у радионици 
Ханса Греинера у немачком граду Лауши. 
Ови украси израђивани су тако што су 
стаклене перле и лимене фигурице низане 
на канап и тако постављане на дрвце. Нешто 

касније, појавили су се и украси израђени 
од дуваног стакла тако што је загрејана 
стаклена цевчица стављана у калуп који је 
обично имао облик воћа, а облик украса 

се постизао тако што је мајстор дувао кроз 
посебну цев. Украси су касније бојени и 
посребривани. Наравно, и даље су на јелку 
постављане јабуке, свећице или украси 
израђени од хартије.

У XIX веку, пошто се обичај кићења је-
лке проширио, у употребу су ушли нај-
различитији облици. Било је ту стаклених 
кугли израђених у правим радионицама, 

као и украса у облику трубица и анђела 
израђиваних од папирмашеа у кућним 
условима.

Локомотива као украс

Деветнаести век је био доба великих 
технолошких достигнућа и огромне вере 

у напредак. У том столећу процветала 
је индустрија, човек се винуо у висине, 
а, такође, „рођена“ је и железница. Од 
тренутка предаје пруге Ливерпул – Ман-
честер саобраћају и прихватању железни-
це у Парламенту, пруге се граде по читавој 
Британији, Европи и свету. Железница је 
посматрана као чудо које омогућава оби-
чном човеку да доспе до најудаљенијих 
крајева.

Зато не треба да чуди чињеница да су се 
управо реплике ових великих технолошких 
изума нашле на месту украса на јелкама. 
Било је ту свега, различитих заставица, 
ваздухоплова, али и локомотива. На јелкама 
су светлуцале куглице и анђели измешани 
са бродовима, балонима и минијатурним 
шареним возовима израђеним од стакла. 
Зимске светковине су празници наде, а 
управо пруге и возови представљају наду 
у бољу будућност – знак да је све добро и 
лепо близу.

С временом, украси у облику авиона и 
бродова су нестали, а до данашњих дана  
задржао се само накит у облику парне 
локомотиве. И данас на јелкама налази-
мо разнобојне парњаче израђене од нај-
различитијих материјала, а неретко се под 
јелку постављају макете пруга и возова. 

Воз је за савременог човека нешто сваки-
дашње, нешто што је одавно постало са-
ставни део живота. Ипак, постоји нешто 
у железници што је у стању да растопи 
и најтврђе срце и то „нешто“ чини да на 
свакој јелки засветлуца барем једна шарена 
локомотива.

И. Јовичић Ћурчић

Како је локомотива 
доспела на јелку

Воз као део новогодишње и божићне декорације

Фото: www.voyagerentrain.fr

Фото: www.hoteldelacoupole.com

Фото: www.alhem.rs
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Сомборска ложионица била је једна од највећих на територији Војводине и некадашњег ЖТО Нови Сад. Као велико железничко 
чвориште, Сомбор је имао велики број возова који су саобраћали у чак 7 праваца. Постојале су линије ка Суботици, Апатину, Риђици, 
Бачком Брегу, Богојеву, Оџацима и Новом Саду. На правцима ка Суботици, Новом Саду и Богојеву, путничке возове су углавном вукле 
јаче парне локомотиве, међу којима је била и серија ЈЖ 20. Машиновођама је остала у успомени као веома поуздана вуча која је 
са лакоћом превозила путничке и теретне 
композиције. Биле су произведене у Немачкој, 
у фабрикама Хеншел, Ханомаг, АЕГ, Краус и 
Раинметал, у периоду од 1913. до 1922. године. 
Имале су тежину од 54 тоне, а максимална 
брзина износила им је 65 км на час. Од 225 
произведених локомотива ове серије, данас 
су сачуване свега три. Једна се налази испред 
сомборске железничке станице и уређена 
је као музејски експонат, друга је у Нишу, 
а трећа у теретној станици Зрењанин где 
чека неке боље дане. На фотографији коју 
је. 9. августа 1970. године снимио Херберт 
Штемлер, љубитељ железнице из Немачке, 
приказане су две парне локомотиве серије ЈЖ 
20 у сомборском депоу приликом намирења 
угљем и водом.                                                                                                     

Ј. Вебер

МОЗАИК

Најдужи путнички воз на свету
Занимљивости

Швајцарска железничка компанија 
"Rhaetian Railway" остварила је рекорд 
саобраћањем  најдужег путничког воза на 
свету састављеним од 100 вагона. Воз је 
прошао, 29. октобра, једном од најлепших 

железничких линија кроз прелепе пејзаже 
швајцарских Алпа.

Воз  је био дугачак скоро два километра и 
саобраћао је линијом од Преде до Бергена. 
Цело путовање од око 25 километара тра-
јало је дуже од сат времена.

Ова железничка линија кроз Алпе има 22 
тунела, од којих неки кривудају кроз плани-
ну и преко 48 мостова, укључујући и вија-
дукт "Ландвасер". Налази се на листи светске 
баштине УНЕСКО-а од 2008. године. 

Иако је саобраћало неколико дужих те-
ретних возова, ово је најдужи воз који је 
икада превозио путнике, према подацима 
из швајцарске компаније. Неколико стотина 

метара је дужи од воза који је деведесетих 
година прошлог века у Белгији држао ре-
корд.

У најдужој композији на свету путовало 
је 150 путника, који су имали прилику да 
уживају у дивним пределима швајцарског 
кантона Граубуенд.

Директор компаније "Rhaetian Railway" 
Ренато Фаскијати рекао је да је повод 
обарања  рекорда  била прослава 175 го-
дина  швајцарских железница, као и  ука-
зивање на инжењерска достигнућа у тој 
земљи.

Извор: Б92
В. Гојић Вучићевић

Парњаче у сомборској ложионици
Из наше фотоархиве

Андреј Лусти, 6 година, 
вртић "Лилипут", Нови Сад

Алекс Антал, I. разред, 
ОШ "Јован Јовановић Змај", Суботица
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Ања Димитров, 5 година, 
ПУ "Десанка Максимовић", Српски Итебеј

Луна Стошић, 6 година, 
ПУ "Наша радост", Бујановац


