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У станици Нови Сад ранжирна

Почели радови на изградњи железничке пруге 
Нови Сад – Келебија  

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

Притиском тастера за покретање гра-
ђевинске машине, 22. новембра у станици 
Нови Сад ранжирна, председник Републике 
Србије Александар Вучић, министар спољ-
них послова и трговине Мађарске Петер 
Сијарто и Њена екселенција амбасадорка 
Народне Републике Кине Чен Бо симболично 
су ознaчили почетак радова на деоници Нови 
Сад – Келебија у оквиру брзе пруге Београд–
Будимпешта.

Свечаној церемонији почетка радова 
присуствовали су министар грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Томислав 
Момировић, председник Скупштине Војводине 
Иштван Пастор, председник Покрајинске 
владе Игор Мировић, градоначелник Новог 
Сада Милош Вучевић, директори железничких 
предузећа и бројни Новосађани.

„Знам колико је ово важно за будућност 
Србије. За тачно три године имаћемо 
изгрaђену пругу, а Мађари ће свој део 
завршити 2025. године. Брже ће се путовати 
од Београда до Будимпеште, него од Будим-
пеште до Беча, за 125 минута“, казао је 
председник и нагласио да овакви пројекти 
мењају изглед наше земље, представљају 
кључну промену и симболизују напредак 
Србије.

„Не би требало да заборавимо да већ 
три деценије не знамо шта је пристојан 
воз и пристојна пруга, као и да возове не 
користимо. У овоме ћемо да уживамо и 
ово ће да значи и кроз изградњу, и кроз 
оно што ћемо тек да добијемо, а то су веће 
плате и пензије, виши животни стандард 
и боља будућност за нашу децу“, казао је 
председник Вучић.

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

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

„Све ово говори шта смо у стању 
да урадимо само када верујемо у себе, 
гарантујем вам, само једну ствар, да 
ћемо наставити да се боримо, и да ћете 
бити поносни на своју земљу и да ћете 
обезбедити будућност за своју децу“, 
закључио је председник Вучић и подвукао 

да је ово велики успех којим Србија много 
добија.

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

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

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

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

Председник Србије Александар Вучић је 
са Сијартом и Чен Бо обишао салу у којој 
је смештен симулатор, где је имао прилике 
да види како изгледа вожња новим возом из 
кабине машиновође. Председник је, у шали, 
затражио да оператер у симулатору убрза, 

што је било могуће тек када је напуштено 
градско подручје. Делегација је након тога 
погледала и велику макету, на којој су 
приказани и српски и мађарски део пруге.

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

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

У оквиру изградње пруге за велике брзине 
између Новог Сада и Келебије биће изграђено 
укупно 49 подвожњака, надвожњака и 
сличних објеката. Пројектом је предвиђена 
реконструкција девет железничких станица 
(Нови Сад, Сајлово, Кисач, Степановићево, 
Змајево, Бачка Топола, Жедник, Наумовићево 
и Суботица), као и три нове станице са 
станичним капацитетима (Руменка, Врбас 
и Ловћенац). У Врбасу ће бити изграђен и 
вијадукт дужине 1,6 километра.

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

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

Током извођења радова између Новог Сада 
и Суботице у условима обуставе железничког 
саобраћаја возови ће ићи алтернативним 
правцима Нови Сад – Богојево – Сомбор – 
Суботица и Нови Сад – Зрењанин – Сента – 
Суботица, што је „Инфраструктура железнице 
Србије“ омогућила реконструкцијом региона-
лних праваца Нови Сад – Богојево и Сента – 
Суботица.
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Свечано обележен почетак модернизације пруге Суботица–Хоргош–Сегедин

Пруга Суботица–Сегедин симбол пријатељства 
Србије и Мађарске

Председник Србије Александар Вучић 
и премијер Мађарске Виктор Орбан симбо-
личним спајањем шина обележили су, 
18. октобра у Хоргошу, почетак радова на 
реконструкцији и модернизацији пруге 
Суботица–Хоргош–државна граница–Сегедин. 
Почетку радова на рекнструкцији пруге 
присуствовали су министар грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Томислав 
Момировић, председник Покрајинске владе 
Игор Мировић, председник Скупштине 
Војводине Иштван Паштор, представници 
српских железничких компанија и велики број 
грађана.

„Пуштањем у саобраћај ове трасе, дуге 27 
километара, биће унапређене транспортне и 
путничке везе између Суботице и Сегедина 
и ојачане економске, културне и пријатељске 
везе између Србије и Мађарске и између 
Срба и Мађара. Цео простор постаће 
развојно чвориште за туризам, трговину 
и развој културе наших народа“, рекао је 
председник Александар Вучић. 

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

„Грађани и привреда имаће директан 
приступ интермодалној луци Баја на Дунаву 
и луци Сегедин на Тиси, као и логистичким 

центрима у Војводини и Београду. Пруга 
Суботица–Хоргош ће се у станици Субо-
тица прикључивати на брзу пругу Београд-
Будимпешта, чиме ће корисници добити 
приступ југоистоку и северозападу Европе“, 
истакао је Вучић.

Он је подсетио да је израду идејног 
пројекта з суфинансирала Европска унија 
у оквиру ИПА прекограничног програма 
Мађарска–Србија, док је Србија издвојила 
86,7 милиона евра, који су обезбеђени кроз 
кредит ОТП банке и из буџета.

Председник Вучић је нагласио да пруга 
Суботица–Сегедин показује да се налазимо 
у центру Европе и да ће та пруга донети 
конкретне резултате. Изразио је уверење 
да можемо да се договоримо како да дамо 
заједничко име тој прузи у будућности. . 
„Да има српско име и мађарско презиме или 
обрнуто, да покажемо да све заједнички можемо 
да направимо“, рекао је он.

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

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

У плану је обнова 26,63 километара 
пруге и електрификација. Након завршетка 
реконструкције и модернизације је путо-
вање од Суботице до Сегедина трајаће мање 
од 40 минута, а возови ће моћи да иду новом 
пругом 120 километара на час.

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

Пруга Суботица–Хоргош–граница са 
Мађарском је регионална и неелектрифицира-
на пруга. Она се, на мађарској територији, 
наставља до Сегедина у дужини од 12,6 
километара. Изграђена је 1885. године, као 
део железничке магистрале Баја– Суботица–
Сегедин.

Када буде реконструисана, пруга Субо-
тица–Хоргош ће се у станици Суботица 
прикључивати на брзу пругу Београд –
Будимпешта и представљаће алтернативни 
правац за одвијање саобраћаја возова, 
посебно теретних.
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Возови каквих нема у региону

Брзе пруге и модерни возови – нова слика Србије
Председник Републике Србије Алек-

сандар Вучић присуствовао је 29. октобра 
примопредаји новог воза за велике брзине 
„Штадлер КИСС” у железничкој станици 
Нови Београд. Осим председника, први од 
три најмодернија воза, који ће превозити 
путнике на прузи за велике брзине између 
Београда и Будимпеште, дочекали су и министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Томислав Момировић, амбасадор Швајцарске 
конфедерације Урс Шмид, председник борда 
директора компаније „Штадлер Бушнанг 
АГ” Петер Шулер, градоначелник Београда 
Зоран Радојичић, заменик градоначелника 
Горан Весић, као и представници српских 
железничких компанија.

Председник Александар Вучић провозао 
се новим Штадлеровим брзим возом и иста-
као да су брзе пруге и модерни возови нова 
слика наше земље.

„Штадлер КИСС” се сврстава у ранг 
најмодернијих путничких возова. Реч је о 
возу компаније „Штадлер Бушнанг АГ“ за 
брзине до 200 километара на сат, а његов 
приказ и полазак на пробну вожњу започео 
је у железничкој станици Нови Београд, 
одакле су се присутни упутили на кратку 
промотивну вожњу до железничке станице 
„Београд Центар“. 

Вучић је током вожње, заједно са пред-
ставницима „Штадлера“, српских железница 
и медија, у разговору са бившим немачким 
канцеларом Герхардом Шредером рекао да 
је почетак саобраћаја на брзој прузи велика 
промена за грађане Србије.

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

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

Председник је изјавио да ће око 15. 
новембра почети тестирање пруге Београд–

Стара Пазова, а да ће око Божића 2022. 
године кренути и тестирања пруге Стара 
Пазова–Нови Сад, те да очекује да ће овај 
најмодернији воз на спрат у комерцијалној 
употреби бити око 1. марта следеће године.

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

Поносан сам што ће ови најбољи возови 
саобраћати српским пругама. Снови постају 
реалност када верујете у њих, борите се за 
њихово остварење, сигурни да радом то 
можете да постигнете“, рекао је Вучић, и 
додао да ће ова- кви возови саобраћати и ка 
Нишу, Дими- тровграду, Прешеву...

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

Нови воз „Штадлер КИСС” може да иде 

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

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

Воз је прве класе и има 316 места, све је 
функционално и прилагођено удобности. 
Воз је оспособљен за ЕТЦС (Европски 
систем управљања возовима) – савремени 
облик сигнализације који користе многе 
европске земље помоћу кога је олакшано 
праћење и управљање возовима из диспе-
черских центара. Осим тога, нови воз је 
опремљен интернетом, дисплејима који 
показују заузетост седишта, тоалетима 
који су прилагођени особама с посебним 
потребама и мини баром.
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Министри Србије и Бугарске разговарали о унапређењу 
железничког саобраћаја између две државе

Обнова пруге Ниш–Димитровград 
креће наредне године

На пролеће почиње обнова пруге Ниш– 
Димитровград која ће, како је планирано, 
бити завршена до краја 2024. године, најавио 
је министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Томислав Момировић 
на састанку са министром транспорта, 
информационих технологија и комуникација 
Републике Бугарске Христом Алексијевим, 
одржаном 25. новембра у Димитровграду.

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

Момировић и Алексијев су нагласили да 
је тема побољшања капацитета граничних 
прелаза, како железничког, тако и путног 
између Србије и Бугарске, од највишег 
значаја за обострани развој.

Министар Момировић је истакао да је од 
огромне важности и пројекат реконструкције 
и електрификације пруге од Ниша до 
Димитровграда, који мора да буде завршен у 
рекордном року.

„Информисао сам колегу да планирамо 
да на пролеће започнемо реконструкцију 
комплетне пруге од Ниша до Димитровгра-
да. У наредних неколико месеци пуштамо 
брзу пругу Београд–Нови Сад и врло брзо 
крећемо да реконструишемо и  пругу  

Београд–Ниш.  Деоницу  од  Ниша до Дими-
тровграда морамо да завршимо у рекордном 
року и ја сам уверен да ћемо 2024. 
године имати потпуно реконструисану и 
електрифицирану пругу“, рекао је министар 
Момировић.

Министар Алексијев је најавио да 
ће Бугарска помоћи Србији како би се 
из европских средстава финансирала 

реконструкција железничке пруге од Ниша 
до Димитровграда.

,,Бугарска је почела са реконструкцијом 

пруге од Софије према граници са Србијом и 
лично сам инсистирао да то буде приоритет 
када је у питању развој инфраструктуре,“ 
нагласио је бугарски министар.

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

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

Министри Момировић и Алексијев разго-
варали су о решавању проблема задржавања 
возова на граници и убрзавању теретног и 
путничког железничког саобраћаја.

„Договорили смо се да не смемо да дозво-
лимо да чекања на граничним прелазима 
за железнички саобраћај буду дуга“, казао 
је министар Момировић после састанка са 
бугарским министром саобраћаја Алексијевим.

„Важна тема разговора била је железница и 
њена модернизација.Као што знамо, подршка 
за железницу и њену модернизацију те мреже 
је апсолутно неопходна за овај део Европе. 
Оно сто ради Србија у модернизацији своје 
железнице биће од изузетне важности и за Бу-
гарску“, рекао је Закошњек.
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Потписан споразум о сарадњи српских железница и „Телекома“

Мобилна апликација за куповину 
карата и бржи интернет

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

Споразум су, у новом возу српских 
железница „Штадлер Кисс“, потписали вр-
шиоци дужности генералних директора 
„Инфраструктуре железнице Србије“ Небојша 
Шурлан и „Србија Воза“ Југослав Јовић 
и генерални директор „Телекома Србија“ 
Владимир Лучић.

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

„Деценије запостављања железнице су 
готове. Највећи инвестициони талас у развој 
српске железнице је на свом врхунцу. Влада 
жели да омогућимо грађанима најбољу 
и најсавременију услугу. Наш задатак је 
да вратимо грађане, да вратимо путнике 
наше возове, да свест људи променимо и 
да схвате колико је то квалитетан и поуздан 
начин путовања и транспорта. Корисничко 
искуство мора да буде врхунско и у складу 
са европским стандардима, тако да ћемо 
ускоро да имамо и апликацију за куповину 

карата, као и бесплатан приступ интернету 
у возовима „Србија Воза”. Наши грађани 
заслужују да имају услугу као у средњој 
Европи, а ускоро као у Западној Европи. 
Доста је било стагнације“, истакао је 
министар Момировић.

Вршилац дужности генералног директора 
„Србија Воза“ Југослав Јовић је рекао да 

споразум представља наставак сарадње са 
„Телекомом“, која траје дуги низ година.

„Бежични интернет и данас функционише 
у нашим возовима, али услуга није на 
задовољавајућем нивоу. Овом сарадњом 
желимо да постигнемо беспрекорну везу 
у возовима и да заједнички развијемо 
апликацију за продају карата“, рекао је Јовић. 
Он је додао да ће путници моћи ускоро да купе 
возне карте преко мобилне апликације, као 
што је то доступно грађанима широм Европе 
и света.

Како је истакао генерални директор 
„Телекома Србија“ Владимир Лучић, стра-
тешки правац „Телекома“ је да помогне и буде 
носилац дигитализације у друштву и привреди.

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

„Захваљујући нашим партнерима из „Србија 
Воза“ и „Инфраструктуре железница Србије“ 
ми ћемо путницима омогућити брзи безжични 
интернет у возовима. Такође, развијамо и 
апликацију за мобилне уређаје, путем које 
ће путници моћи једноставно и брзо да купе 
карту за путовање возом. Честитам министру 
Томиславу Момировићу на новим брзим 
возовима, а „Телеком Србија“ потрудиће се да 
обезбеди брз интернет“, поруцио је Лучић. 
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Модернизација српских пруга смањује број возова

Нови железнички Ред вожње 
ступио на снагу 12. децембра

Од недеље, 12. децембра, на српским 
пругама примењује се нови железнички Ред 
вожње 2021/2022. и важиће до 10. децембра 
2022. године. За разлику од претходног, 
актуелним редом вожње предвиђен је 
мањи број полазака. Разлог за то су 
бројни инфраструктурни радови који се 
изводе на пругама широм Србије у склопу 
свеобухватне модернизације. Новим Редом 
вожње, у међународном и унутрашњем 
путничком саобраћају планирано је 
413 полазака возова. Од укупног броја 
планираних полазака десет возова саобраћа 
у међународном саобраћају, осам је 
пограничних, док ће 174 воза саобраћати 
у систему БГ:ВОЗ-а. У унутрашњем 
саобраћају, новим Редом вожње, планирано 
је 195 полазака брзих, регио и путничких 
возова. Од недеље, 12. децембра, 
међународни воз за Бар полази из станице 
Београд Центар у 20.20 часова. Подсећамо 
да ће се, у наредних годину дана, наставити 
велики и значајни радови на модернизацији 
железничке инфраструктуре у Србији, који 
ће утицати на функционисање саобраћаја 
возова. У току су радови на изградњи пруге 
за велике брзине на деоницама Београд–
Нови Сад и Нови Сад–Суботица, на деоници 
међународног Коридора 10, Јајинци – Мала 
Крсна, као и на прузи Ниш–Прешево, од 
Ниша до Брестовца. Саобраћај возова 
из система БГ:ВОЗ на релацији Београд 
Центар–Батајница– Београд Центар, као и 
возови на релацији Београд Центар–Шид–

Београд Центар, до завршетка радова на 
модернизацији и изградњи двоколосечне 
пруге, одвијаће се по привременој 
организацији саобраћаја возова, који 
је могуће реализовати у условима 

једноколосечног саобраћаја. Због радова на 
реконструкцији пруге Ниш–Брестовац, није 
планиран саобраћајвозова на релацијама 
Ниш–Прешево, Ниш– Прокупље и Ниш–
Лесковац.

Панчево варош – више возова за превоз 
терета Прелазак на нови ред вожње у 
станици Панчево варош протекао је у 

складу са свим мерама и прописима. 
Новим редом вожње обим саобраћаја у овој 
станици повећан је, фактички, за око 40 
процената. Број путничких возова ка Вршцу 
и Београду остао је исти, по шест за сваки 

правац, уз незнатне промене термина за 
полазак. У теретном саобраћају предвиђен 
је пораст превоза за све комитенте. За нови 
ред вожње трасе возова ће поред државног 
„Србија Карга“ бити додељене и приватним 
оператерима (Комбиновани превоз, Панон 
Раил, ЕРЛ, Локотранс, РТЛ и АБ превоз). 
Они ће пружати транспортно-логистичке 
услуге НИС-Рафинерији нафте Панчево, 
ХИП Азотари, ХИП Петрохемији, Луци 
Дунав, „Гранекспорту“ и „Промисту“.

Сатови најбољим колегама

Сатови најбољим колегама Као и сваке 
године, у ноћи преласка на нови ред вожње, 
представници пословодства „Србија Воза“ 
су током обиласка железничких чворова 
широм Србије најбољим радницима делили 
„традиционално“ сатове. Директор Сектора 
за саобраћајно-комерцијалне послове „Србија 
Воза“ Марко Ђукић са сарадницима је у току 
ноћи обишао станице Београд, Нови Сад и 
Суботица, где је у ОЈ за саобраћајне послове 
„Суботица“ сат за своје радно залагање 
добио кондуктер Раде Баруџија из домицила 
Сомбор.
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Светска, а наша

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

Светско признање за најбоље туристичко 
село додељено је Мокрој Гори, са музејско-
туристичком пругом уског колосека и 

комплексом „Шарганска осмица“, почетком 
децембра на заседању Генералне скупштине 
Светске туристичке организације Уједиње-
них нација, које је одржано у Мадриду. 

„Мокра Гора у Србији је са разлогом 
понела ову титулу и проглашена за најбоље 
туристичко село 2021. године у свету међу 
више од 170 кандидата из 75 земаља. Светска 
туристичка организација препознала је Мокру 

Гору као изузетан пример руралне дестинације 
са огромним потенцијалом за унапређење 
сеоског туризма“, рекла је министарка 
трговине, туризма и телекомуникација Татјана 
Матић, приликом примања признања. Она је 
додала да ово туристичко село негује културу 
и чува традицију, слави разноликост, пружа 
могућности за развој одрживог туризма и 

чува биодиверзитет. 
„Захваљујући јединственој Шарганској 

осмици и граду Мећавник-Дрвенград, Мокра 
Гора је дочекала свој „нови живот“ у 21. 

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

„Престижно признање које је додељено 
Мокрој Гори долази у години стогодишњице 
успешног почетка изградње пруге „Шарганска 
осмица“, коју годишње посети око 300 хиљада 

посетилаца“, изјавио је Небојша Младеновић, 
саветник за туризам и угоститељство у Медија 
центру „Инфраструктуре железнице Србије“. 
Он је нагласио да музејско-туристички воз 
„Носталгија“, тј. популарни „Ћира“ годишње 
превезе око 70 до 80 хиљада путника. 

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

У исто време, признање је и врхунски 
успех до кога су удруженим снагама дошли 
село Мокра Гора, Туристичка организација 
„Ужице“, Град Ужице, и Република Србија, 
али свакако и „Инфраструктура желез-
нице Србије”, у чијем саставу послује 
музејскот-уристички комплекс „Шарганска 
осмица”, по коме је, поред осталог, нај-
боље туристичко село у свету познато и 
препознатљиво.
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Награђена најбоља ликовна остварења основаца и предшколаца

„Железница очима деце 2021“
У Галерији Железничког музеја отво-

рена je изложба награђених и одабраних 
радова пристиглих за Тридесет осми 
традиционални ликовни конкурс „Желез-
ница очима деце 2021“. Жири овогодишњег 
конкурса радио је у саставу: Страхиња 
Вуковић, виши кустос и директор Музеја; 
Ивана Радојевић Бошковић, кустос; Алек-
сандра Кецман, архивиста; Вукица Вукас 
Динуловић, архивиста; Александар Пфићер; 
фотограф документариста. „Железнице 
Србије“ ад и Железнички музеј доделили 
су девет равноправних награда за ликовне 
радове у категорији деце школског узраста, 
у вредности од по 6.000 динара, и шест 
равноправних радова за ликовне радове 
деце предшколског узраста, у вредности од 
по 4.000 динара. 

Награђени учесници школског узраста су: 
Биро Бенедек, 2.ц, ОШ „Петефи Шандор”, 
Бечеј; Михајло Бркић, I/2, ОШ „Бранко 
Радичевић”, Неготин; Ања Мачвански, VII 
раз, ОШ „Милан Ракић”, Београд; Бјанка 
Вукојевић, I/2, ОШ „Вук Караџић”, Крушевац; 
Виктор Стекулац, V/1, ОШ „Академик 
Радомир Лукић”, Милошевац; Филип Крстић, 
VIII/3, ОШ  „Бранко Радичевић”, Нови Београд; 
Немања Јовановић, V/1, ОШ „23. октобар”, 
Голубинци; Петар Милидраговић, V/1, ОШ 
„Доситеј Обрадовић”, Умка; Кристина Савић, 
V/4, ОШ „Лаза К. Лазаревић”, Шабац. 

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

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

Ове године на Конкурс је стигло 3.107 
радова из 250 основних школа и ликовних 
радионица, 121 предшколске установе, 
вртића и забавишта широм Србије. Радове 
су послали, као и претходних година, 
ученици из три специјалне основне школе. 

„Железнице Србије“ ад и Железнички 
музеј као музеј у саставу захваљују се свим 
учесницима овог традиционалног, јединственог 
железничког ликовног конкурса, који се већ 
38 година одржава са идејом да мотивише 
малишане и школарце да у ликовном формату 
прикажу воз као омиљено превозно средство 
које повезује људе и симболизује људске везе, 
сарадњу и пријатељство. 

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


