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Најсавременија опрема за осигурање на 35 путних прелаза

За безбедност железничког 
саобраћаја – 43 милиона евра

„До средине следеће године инвестира-
ћемо у 250 пружних прелаза 43 милиона 
евра уз помоћ и подршку наших  партнера 
из ЕБРД-а и Светске банке, што ће 
бити вероватно највећа инвестиција у 
безбедност железничког саобраћаја у 
претходних десет година“, изјавио је 
министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић 
приликом обиласка пружног прелаза у 
Реснику, 17. јуна. „На нашим пругама 
се само у мају месецу превезло 516.500 
путника, што је раст за 94 одсто у односу 
на прошлу годину. Зато морамо много више 
да инвестирамо у безбедност саобраћаја. На 
територији наше државе имамо око 2.118 
пружних прелаза од којих су 520 обезбеђени 
рампама. Како је то добрим делом застарела 
технологија, морамо у наредним годинама 
да је променимо и учинимо максимално 
безбедним све пружне прелазе“, истакао је 
Момировић. 

Министар је нагласио да ће први пружни 
прелази бити модернизовани у наредних 
месец дана када почињу радови на 35 прелаза 
на којима ће бити уграђена најсавременија 
опрема за одвијање железничког и 
друмског саобраћаја, у складу са највишим 
европским стандардима. „Инфраструктура 
железнице Србије“ потписала је Уговор за 
повећање безбедности на путним прелазима 
са конзорцијумом који чине загребачки 
„Алтпро“ и београдски „Сигналинг“. Укупна 
вредност овог уговора је око 6,9 милиона 
евра, а средства су обезбеђена из зајма 
Европске банке за обнову и развој. Према 
уговору, обавезе конзорцијума „Алтпро“ и 
„Сигналинг“ су да за сваки од 35 путних 

прелаза изради пројектну документацију 
и угради опрему за осигурање путних 
прелаза, затим постави друмску вертикалну 
и хоризонталну сигнализацију, као и да 
обави комплетно грађевинско уређење 
путних прелаза. Постављање првих система 
за регулисање саобраћаја преко путних 
прелаза очекује се у наредних месец дана, 
а цео пројекат, према уговору, требало би 
да буде завршен за годину дана. Опрема 
по највишим европским стандардима 
Централни део опреме за осигурање путних 
прелаза, који ће бити примењен на 35 
путних прелаза, јесте типа „РЛЦ23“ и биће 
смештен у типизирану кућицу непосредно 
поред путног прелаза. 

Овај уређај самостално управља радом 
полубраника, као и светлосном и звучном 
сигнализацијом, а има улогу да учеснике 
у друмском саобраћају обавештава о 
наиласку шинских возила. Дизајниран је и 
сертификован за највиши ниво безбедности 
на пругама, а овакви уређаји увелико се 
примењују на европским пругама. Уређај 
ради тако што када се воз на удаљености 
од два километра приближава путном 
прелазу, активирају се сензори који шаљу 
сигнал софтверу у кућици на путном 
прелазу. Затим овај уређај даје задатак да се 
рампа спушта уз истовремено укључивање 
трепћућег светла на саобраћајном знаку и 
активирање јаке сирене која обавештава 
учеснике у друмског саобраћају о скором 
наиласку воза. Када се воз удаљи на два 
километра од путног прелаза, активира 
се сензор који потом истом процедуром 
омогућава прелазак друмских возила. Тиме 
је обезбеђена максимална безбедност свих 
учесника у саобраћају. Предвиђено је да 
ова најмодернија опрема буде уграђена на 
деоници пруге Београд Центар – Прешево 
– путни прелази код Багрдана (на деоници 
Лапово – Багрдан), затим путни прелази 
Јухор (у Јагодини), Бујановац и Прешево. 
На прузи Београд Центар – Велика Плана 
предвиђено је подизање нивоа осигурања на 
путном прелазу Колари, а на прузи Београд 
центар – Вршац-радови ће бити изведени 
на путним прелазима Владимировац, Уљма 
и Вршац. На прузи Лапово – Краљево – 
Косовска Митровица Север предвиђена 
је уградња опреме на путном прелазу 
Крагујевац блок 1 и у Звечану. На траси 
Суботица – Богојево нови изглед добиће два 
прелаза у Буковичким Салашима, Гаковачки 

прелаз, као и у Сомбору. Од Суботице 
до Хоргоша биће уређен путни прелаз у 
стајалишту Суботица Јавна складишта, док 
ће на прузи од Панчева преко Зрењанина 
бити уређен прелаз Зрењанин Фабрика. 
Од Банатског Милошева до Суботице 
предвиђена је реконструкција прелаза у селу 
Ором, док су на прузи Нови Сад – Оџаци 
– Богојево предвиђени радови у Парагама, 
као и на два путна прелаза у месту Богојево 
Село. Радова ће бити и на путном прелазу 
Вилово Гардиновци који се налази на прузи 
Нови Сад – Римски Шанчеви – Орловат 
Стајалиште. На отвореној прузи између 
Лознице и Лешнице, која се налази на траси 
Рума – Шабац – Зворник предвиђено је 
уређење једног путног прелаза. Нови систем 
повећања безбедности саобраћаја преко 
путних прелаза биће постављен на чак 
седам локација на прузи Мала Крсна – Бор – 
Вражогрнац, од чега на пет укрштања пруге 
и пута у Кучеву, као и у Рготини и Звижду. 
У селу Радинац, на прузи Смедерево – Мала 
Крсна такође је предвиђено постављање 
савременог путног прелаза. Од Ниша до 
Прахово Пристаништа биће инсталирана 
три путна прелаза – Зајечар, Тамнич и 
Блок 2 у Неготину. И најзад, од Марковца 
до Ресавице предвиђена је уградња 
безбедносног система у Деспотовцу и 
Дворишту код Деспотовца. На прелазима 
у Србији до сада је уграђено 14 оваквих 
система за обезбеђивање преласка пруге у 
нивоу и на њима нису забележене никакве 
несреће, што најбоље показује колико се 
пажње посвећује повећању безбедности на 
путним прелазима.
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Друштвена свест на испиту

Апели, казне и дронови
Министарство грађевинарства, саобраћа-

ја и инфраструктуре формирало је тим 
с припадницима МУП-а и Републичког 
тужилаштва, који ће се бавити спречавањем 
угрожавања безбедности железничког 
саобраћаја и железничке имовине. Тим је 
формиран након што је брзи воз „СОКО“ 
каменован два пута и то 28. маја у зони 

стајалишта Камендин и 12. јуна при изласку 
из станице Земун поље. Осим каменовања, 
у више наврата постављене су барикаде 
на прузи, украдени делови контактне 
мреже и оштећена заштитна ограда, 
што све угрожава саобраћај и доводи у 
питање безбедност путника, радника на 
железници, али и свих осталих који се нађу 
у непосредној близини пруге. „Реч је о 
кривичним делима која нису само усмерена 
против имовине, већ и против безбедности 
саобраћаја и угрожавања људских живота“, 
рекао је министар грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре Томислав 
Момировић и нагласио да ће сви који 
свесно уништавају и имају намеру да угрозе 
животе радника и путника бити гоњени и 
кажњени у складу са законом. „Возови, као 
и железничка инфраструктура припадају 
свима и једино их домаћинским односом 
можемо сачувати. Држава улаже велика 
финансијска средства у модернизацију 
целокупног железничког сектора и молим 

све грађане да се домаћински односе према 
железничкој инфраструктури и државној 
имовини“, наведено је у саопштењу 
министра Момировића који је упутио јавни 
апел грађанима да се понашају одговорно 
како би се железнички саобраћај обављао 
безбедно и неометано. Без обзира на то што 
Србија у овом моменту има најмодернију 

брзу пругу у региону и најбрже нове возове, 
слична ситуација догађа се и у железничким 
управама у региону. Вандали оштећују 
вагоне, цртају графите, стављају препреке 

на пругу, краду делове опреме. Тамо где 
јавно упућени апели и друштвено-одговорне 
кампање железничког сектора и локалних 
самоуправа нису дале резултате, ступили су 
на снагу казнена политика, процесуирање 
и стриктно кажњавање починилаца. Према 
нашем Закону о железници, оштећење 
железничке инфраструктуре је кривично 

дело, кажњиво затвором до осам 
година уколико је причињена 
велика материјална штета или је 
неко тешко повређен. Уколико 
дође до смртног исхода, казна 
затвора је дванаест година. 
Као једну од мера спречавања 
угрожавања безбедности и 
контроле министар је најавио 
употребу дронова који ће пратити 
возове дуж брзе пруге. „Није цела 
пруга покривена камерама, јер 
је то превелика инфраструктура. 
Морали бисмо на стотине 
километара да поставимо камере 
и запослимо огроман број људи 
да прате те камере, али зато ћемо 
морати да ангажујемо дронове 
који ће пратити возове“, рекао је 
Момировић и изразио очекивање 
да ће ипак свест о важности једног 
овако капиталног инвестиционог 

инфраструктурног и саобраћајног „пројекта“ 
у региону, али и шире, превладати побуде 
које су претња безбедности и угрожавању 
живота људи.



4

Момировић обишао радове и најавио велике пројекте

Изградња брзе пруге између Београда
 и Ниша на јесен

Министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Томислав Момировић 
најавио је да почетком октобра крећу 
радови на изградњи брзе пруге Београд– 
Ниш. Он је то рекао 5. маја у Нишу, 
након обиласка радова на модернизацији 
пруге Ниш–Брестовац и на изградњи 
зграде Терминала аеродрома „Константин 
Велики“. Пре тога, министар Момировић, 
градоначелница Ниша Драгана Сотировски, 
директор Коридора Србије Александар 
Антић, градоначелник Прокупља Милан 
Аранђеловић и председник општине Меро-
шина Саша Јовановић обишли су радове на 
изградњи прве деонице ауто-пута Ниш – 
Мердаре. 

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

- Нећемо зауставити инвестиције ни у 
условима једног великог рата у Европи. 
Фокусирани смо на економски раст и на 
привлачење инвестиција и то се највише 
види у Нишу, јер ми се чини да је то 
град са највише инвестиција. Пројекат 
који је назван „ауто-путем мира“, има 
апсолутни приоритет да донесе много бољу 
економску перспективу и за Куршумлију и 
за Прокупље и за Мерошину, а нарочито за 
Ниш, како би он постао прави регионални 
центар. Наш примарни циљ јесте да 
повежемо Куршумлију и Прокупље, да 
их интегришемо са Нишом и централном 
Србијом и да омогућимо људима да 
много јача економија овде дође – рекао је 
Момировић. 

Осим тога, он је истакао да ускоро 

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

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

- Да сутра ви из Ниша долазите до 
Београда или из Београда до Ниша на исти 
начин као што ми данас путујемо до Новог 
Сада. Ми у октобру крећемо са радовима 
на Коридору 10. Очекујем да у наредне три 
до три и по године завршимо са радовима, 
и то је највећи пројекат који ми тренутно 
припремамо у држави Србији. То је 
пројекат који радимо са нашим европским 
партнерима, за који очекујемо да добијемо 
бесповратна средства у износу од око 500 
милиона евра, истакао је Момировић. Према 
његовим речима ово је један од капиталних 
пројеката државе Србије који ће помоћи у 
бржем економском и привредном развоју 
јужних региона Србије. 

- И ја очекујем да ћемо врло брзо, 
значи причамо о три и по године, ми моћи 
најбољим возовима и најквалитетнијом 
инфраструктуром да повежемо Ниш и 
Београд, и то ће бити права револуција – у 
железничком смислу. У инфраструктурном 
смислу, то ће бити показатељ да је Србија 
једна модерна, европска држава у којој 
грађани имају стандарде какве имају 
грађани у земљама Европске уније, истакао 
је министар. 

Изградња пруге за велике брзине до 
Ниша омогућиће много бржи транзит 
људи, робе и услуга ка југу земље, а осим 
тога отвара могућност убрзаног развоја 
привреде и туризма. 

- Железничко чвориште у Нишу је јако 
важно, и ту је у току, или је планирана 
реализација, неколико железничких пројеката. 
Тренутно нам недостаје само да урадимо 
реконструкцију пруге од Ниша до Београда, 
јер се већ увелико ради на деоници пруге од 
Ниша према Брестовцу. Споменула бих и да 
је завршена реконструкција пруге од Ниша 
према Зајечару, и да нас у догледно време 
очекује почетак радова на електрификацији 
пруге од Ниша до Димитровграда. Када 

уз то имате и планирано проширење 
аеродрома „Константин Велики“ имате и 
трећи сегмент неопходан за развој привредних 
и туристичких капацитета овог региона. Када 
имате инфраструктурне предуслове, онда 
можете да размишљате такође о једној јако 
важној ствари, а то је да развијате туризам 
као важнији сегмент привреде и, са друге 
стране, да повезујете постојеће привреднике 
и да стварате услове за будуће инвеститоре, 
истакла је градоначелница Ниша, Драгана 
Сотировски. 

Градоначелница Ниша Драгана Сотировски 
истакла је да ће тај град изградњом „ауто-
пута мира“ добити још један крак коридора 

10, који је важан због повезивања Ниша са 
Топличким округом. „Повезивањем ћемо 
добити не само основу будуће туристичке 
регије него ћемо повезати индустријске 
зоне Ниша, Прокупља и Куршумлије, што 
је важно због инвеститора и могућности да 
поново отворимо Слободну зону. Аутопут 
ће нас повезати с најближом луком у Драчу, 
што ће и те како значити за инвеститоре“, 
рекла је Сотировић. 

Она је објаснила да ће на тај начин 
бити створени и неопходни предуслови за 
повезивање нишке индустријске зоне са 
прокупачком, куршумлијском и пиротском 
зоном. - Захваљујући привредној комори 
Ниша, чије је седиште у Нишу, а која 
иначе покрива три округа, превасходно 
размишљамо и о новој, односно 
некадашњој, слободној зони у којој могу да 
раде привредни субјекти под неким другим 
условима. Све то ћемо моћи да изведемо 
захваљујући предусловима које држава 
ствара за развој привреде и туризма као и 
за довођење нових инвеститора, објаснила 
је градоначелница Ниша.
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Ка јединству европског железничког тржишта

Одржан дводневни регионални скуп 
у железничком сектору

Дводневни регионални скуп у железничком 
сектору, одржан 19. и 20. априла у Пословној 
згради српских железница у Београду, 
окупио је бројне представнике железничких 
компанија из Србије и региона, с циљем 
размене искустава у управљању железничким 
тржиштем, о усвојеним прописима и про-
менама у железничком законодавству. 
Успостављање мреже регулаторних тела и 
тела за безбедност на регионалном нивоу 
такође су биле теме разговора представника 
железничког сектора у окружењу. 

Радни састанак на тему: „Отварање тр-

жишта на регионалном нивоу; железничко 
законодавство и успостављање мреже ре-
гулаторних тела и тела за безбедност на 
регионалном нивоу“ отворила је мр Анита Ди-
моски, в. д. помоћника министра за железнице 
и интермодални транспорт у Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
и истакла велико задовољство одзивом же-
лезничких компанија из региона на овом 
дводневном регионалном скупу. 

- Посебно бих истакла да разговори 
на тему отварања тржишта, железничког 
законодавства, успостављања мреже ре-
гионалних тела и тела за безбедност на 
регионалном нивоу свакако представљају 
битан фактор и елемент развоја железничког 
саобраћаја у региону, и у свакој земљи посебно, 
а то је важан предуслов за развој и напредак 
нашег железничког сектора на транспортном 
тржишту. Подсетила бих да су некадашње 
„Железнице Србије“ пре седам година ушле 
у процес реструктурирања, уз оснивање и 
формирање три нова железничка предузећа. 
Тај процес реструктурирања ишао је 
паралелно са процесом интензивног рада 
на инфраструктурним пројектима на 
железници, а посебно бих истакла да су ти 

процеси ишли упоредо са усклађивањем 
законодавства са дефинисаном националном 
стратегијом за усвајање правних тековина 
Европске уније. Први корак у том реструк-
турирању десио се у августу 2015. године 
када смо уз статусну промену издвајања и 
формирања нових железничких предузећа 
ушли у процес стварања железничких 
компанија које треба да буду отворене према 
тржишту, да профитабилно функционишу 
и да покажу да су способна, спремна и 
ефикасна за пружање услуге за коју су 
основани. 

Димоски је истакла да се у годинама иза 
тога отпочело са стварањем и дефинисањем 
уговора за управљање јавном железничком 
инфраструктуром и уговора за обавезу 
јавног превоза који компанија која се бави 
превозом путника „Србија Воз“ у периоду 
од 2016/17. и овим тренуцима спроводи на 
начин како је могуће. Све нас је у региону 
и свету задесила ситуација са вирусом 

корона која се протегла на више година, и 
која је онемогућила остварење свих оних 
„чврстих“ циљева које смо у том тренутку, од 
2015. године на овамо, зацртали. Паралелно 
са тим у систему српских железница 
спроведени су процеси оптимизације радне 
снаге, рационализације железничке мреже и 
решавања историјских дугова који су свакако 
имали за циљ обнављање те железничке 
мреже између главних градова у региону. 

- Оно што је битно и што треба нагласити 
јесте отварање, што и јесте тема овог 
дво-дневног регионалног скупа. У Србији 
је створен законодавни оквир који је 
омогућио да се тржиште за транспорт робе 
отвори и омогући пословање приватним 
железничким превозницима. Министарство 
заједно са регулаторним телом и железничким 
компанијама у процесу је измена и допуна и 
доношења нових закона о железници, закона о 
интероперабилности, закона о безбедности 
у железничком саобраћају и на тај начин се 
омогућава праћење и усклађивање четвртог 
пакета закона са директивама Европске 
уније. Све то ће омогућити да железнички 
сектор буде поузданији, безбеднији, интеро-
перабилнији, а железничко европско тржи-
ште јединствени. 

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

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

Лазар Мосуровић, в.д. директора Дирек-
ције за железнице поздравио је присутне и 
упознао их са улогом и значајем Дирекције 
за железнице у Републици Србији и навео 
која су очекивања од овог регионалног 
скупа. 

- У сарадњи и уз подршку нашег ресорног 
министарства и српских железничких компа-
нија овај регионални скуп започињемо 
радним састанком, који ћемо искористити 
као прилику за боље упознавање са посло-
вањем ваших компанија и изазовима са 
којима се железнички сектор у Србији и 
региону суочава, и да у непосредном контакту 
кроз заједнички рад и активности, које ће се 
наставити и у наредном периоду, пробамо да 
изнађемо решења за побољшање пословног 
амбијента на железничком транспортном 
тржишту у региону. 

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

- Само добром координацијом свих ре-
гионалних партнера створићемо позитивне 
ефекте за читав регион и нека то буде уједно 

и порука овог скупа – рекао је директор 
Дирекције и подсетио присутне да је 
Дирекција за железнице државно независно 
регулаторно тело које је задужено за 
регулисање српског железничког саобраћаја 
и безбедност железничког саобраћаја. Осим 
тога, он је истакао да по отварању железничког 
тржишта у Републици Србији данас постоје 24 
лиценцирана оператера теретног саобраћаја 
и један оператер за превоз путника, 26 
сертификованих радионица и око две хиљаде 
машиновођа који возе по нашим пругама. 

Представник Секретаријата Транспортне 
заједнице у Београду Љупка Сиљаноска 
истакла је да је велики знак то што је Тран-
спортна заједница препозната као поуздан 
партнер свима у региону. 

– Верујемо да је ово почетак и нова 
димензија сарадње између институција 
у железничком сектору на регионалном 
нивоу. Транспортна заједница је међународна 
организација у области мобилности и тран-
спорта  коју укупно чине 33 члана (све земље 
чланице Европске уније и шест регионалних 
партнера из Југоисточне европе). Главни 
фокус нашег рада јесте да подржимо свих 
шест партнера са Западног балкана да усвоје 
и имплементирају законодавство Европске 
уније у области транспорта и да реализују све 
пројекте који повезују регионалне партнере 
Западног балкана, међусобно и с Европском 
унијом, у циљу јачања Агенде повезаности. 
Прошлогодишњи железнички самит био је 
успешан јер је окупио све заинтересоване 

стране како би дискутовали о могућностима 
и изазовима у железничком сектору само са 
једним заједничким циљем – да заједно раде 
на развоју јаке, конкурентне индустрије 
железничког саобраћаја са отвореним и 
конкурентним железничким транспортним 
тржиштем. Успостављање мреже менаџера 
железничке инфраструктуре јесте корак 
напред у овом правцу, као и овај регионални 
скуп. Отварање тржишта железничких 
услуга јесте изазов, али и прилика за 
нове пословне могућности и веће учешће 
приватног сектора. Такође, то је и додатни 
подстицај за јавне компаније да у условима 
конкуренције побољшају своје услуге. 
Верујем да Србија и Црна Гора, као две 
чланице Транспортне заједнице, које су 
тренутно најближе остварењу овог циља, 
могу да буду узор и другим партнерима из 
региона да спроведу неопходне реформе 
које ће им омогућити отварање тржишта на 
регионалном нивоу, истакла је она. 

Дводневном скупу у железничком сектору 
присуствовали су представници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Дирекције за железнице, српских железничких 
компанија, представници црногорских же-
лезница и железница Републике Српске, пред-
ставници Транспортне заједнице. 

Другог дана скупа организована је вожња 
најновијим брзим возом „СОКО“, брзом 
пругом од Београда до Новог Сада.

Учесници регионалног скупа у најмодернијем возу на брзој прузи

Представљено ново лице српских железница
Високи представници српских и црно-

горских железничких компанија, Директората 
за жељезнички саобраћај Црне Горе, као 
и Железница Републике Српске у склопу 
дводневног регионалног скупа у железничком 
сектору посетили су 20. априла Нови Сад и 
Сремске Карловце. 

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

вожњом, а нарочито чињеницом да су 
се први пут у Србији возили модерном 
гарнитуром која саобраћа брзином од 200 
км на час. У Новом Саду госте су дочекали 
Веселин Симовић, шеф Секције за 
инфраструктуру чвора Нови Сад и директор 
пројекта на изградњи пруге Београд – Нови 
Сад – Суботица – државна граница са 
Мађарском и шеф станице за саобраћајне 
послове Жељко Кнежевић. Уследио је 
обилазак станице у којем су гости обишли 
нову галерију у којој се налази изложба 
фотографија из историјата железнице у 
Новом Саду, затим путничке чекаонице, 
чекаонице за мајке и децу, као и чекаонице за 
кућне љубимце и бициклисте. У вестибилу 
су гости обишли путничке благајне где 
је представљен нови аутомат за издавање 
возних карата. Након тога у свечаној сали 
Веселин Симовић је гостима представио 
досадашње радове на пројекту изградње 
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пруге за велике брзине од Београда до Новог 
Сада, радове на обнови железничке станице 
Нови Сад, као и планове на изградњи нове 
пруге за велике брзине од Новог Сада до 
Суботице и границе са Мађарском који 
су недавно започети. Уследио је обилазак 
новоизграђене станице Сремски Карловци 
где су гости били упознати са организацијом 
саобраћаја и новим системом управљања. 

У име Туристичке организације Сремских 
Карловаца госте је поздравила Марија Пе-
тровић, туристички водич, која је на леп и 
занимљив начин организовала краћи обила-
зак туристичких знаменитости Сремских 
Карловаца. 

У име црногорске делегације организато-
рима регионалног скупа захвалио се Ми-
рослав Брајовић, председник Одбора дире-

ктора „Монтекарга“, а у име Жељезница 
Републике Српске, генерални директор 
Жељко Радић. Они су истакли да је скуп 
био одлично организован и да је после дуго 
година било неопходно разменити искуства 
и усагласити активности за развој и 
напредак железничког саобраћаја у региону, 
али и на европском транспортном тржишту.

„Од значке до локомотиве“

Железнички музеј на 43. међународном 
сајму туризма у Београду

Генерални директор „Железнице Ср-
бије“ ад Горан Аџић посетио је, штанд 
Железничког музеја на 43. међународном 
сајму туризма. Директорка Медија центра 
„Железнице Србије“ ад Биљана Гордић и 
директор Железничког музеја Страхиња 

Вуковић упознали су генералног директора са 
изложбеном поставком којом се Железнички 
музеј, као музеј у саставу привредног 
друштва „Железнице Србије“ ад представио 
посетиоцима у Хали 4 београдског сајма. 

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

На штанду Железничког музеја био 
је приказан само мали део изложбене 
поставке „На колосецима прошлости“, 
која је приређена поводом обележавања 
седам деценија Железничког музеја, у 
октобру 2020. године. Величина изложбено-
излагачког простора диктирала је и 
одабир експоната, те су овом приликом 
изложени предмети мањих димензија. 
Тако су посетиоци могли да погледају у 
витринама изложене експонате: ручни фењер, 

лопарић, кондуктерска клешта, пиштаљку, 
железничку капу, али и некадашњу униформу 
железничара. На паноима су представљене 
фотографије музејских локомотива, које су 
део Техничке збирке, као и Одељење узаних 
пруга Пожега. 

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

Како би употпунили изложбену поставку 
и приказали и предмете који својим 
димензијама премашују границе излагачког 
простора, посетиоцима је представљена 
и монографија о Железничком музеју под 
називом „70 година Железничког музеја – 
На колосецима прошлости“, која је, уједно, 
и прва публикација написана о овој важној 
установи која чува спомен на настанак и 
развој железнице на нашим просторима. 

Током трајања ове сајамске манифестације 
најбројнији посетиоци штанда били су 
основци и средњошколци, али и љубитељи 
железнице и представници железничких 
удружења. Ученицима је одржано кратко 
предавање из историје и развоја железнице 
у Србији, али и објашњена важност очувања 
културне националне баштине. Договорене 
су и групне посете Железничком музеју у 
наредном периоду, а велико интересовање 
владало је и за посету Одељењу узаних пруга 
у Пожеги. Била је ово још једна прилика 
да Железнички музеј представљајући 
јавности техничка културна добра као део 
богатог националног наслеђа из прошлости, 
популарише железнички саобраћај и укаже 
на неопходност заштите сваког делића 
железничке историјe.
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Ступио на снагу летњи ред вожње

Из Земуна кренули први возови ка 
црногорском приморју

Тачно по реду вожње, 17. јуна у 8.44 часова, 
из станице Земун кренуо је први сезонски 
(дневни) воз за Бар. Ка истом одредишту, 
из земунске станице у 19.58 сати, кренуо је 
и ноћни воз са праћеним аутомобилима, па 
ће од сада земунска станица бити полазна и 
долазна станица за ове линије. Железничари 
су били пријатно изненађени великим 
интересовањем путника који су после 
дуже паузе, проузроковане епидемијом 
корона вируса, у великом броју почели да 
путују железницом. То се видело већ када 
је постављен први ноћни воз за Бар у којем 
су сва места у вагонима, кушет и спаваћим 
колима била распродата. Како сазнајемо, по 
потреби ће у редовне саставе возова бити 
додавана и факултативна кола. 

Возови ће на територији Београда 
стајати још само у станицама Београд 
Центар и Раковица, а у Бар ће стизати у 
19.58, односно, у 7.23. Поласци из Бара за 
Земун предвиђени су за термине у 9 сати, 
односно, у 19 часова, а по реду вожње у 
земунску станицу би требало да стижу 
у 20.19 сати, односно, у 6.27. У склопу 
недавне реконструкције земунске станице 
направљена је утоварноистоварна рампа за 
праћене аутомобиле, тако да су се створили 

услови да утовар и истовар убудуће буде у 
овој станици. 

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

Летња сезона саобраћаја путничких 

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

Панчево

Станице заблистале новим сјајем
Током априла и маја месеца изведени су 

радови на реновирању станичних зграда 
у станицама Панчево Главна и Панчево 
Варош. Вредност радова износила је око 
1,7 милиона динара, а средства је наменски 
обезбедило Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, као сопствено 
учешће у подршци „Инфраструктури 
железнице Србије“.

У железничкој станици Панчево Варош 
у потпуности су обновљене путничка 
чекаоница, надстрешница, саниран је део 
крова и тоалет за путнике. Урађени су 

молерско-фарбарски, столарски, браварски, 
лимарски и водоинсталатерски радови, 
поправљени су кров и врата, обављено 
је хобловање патоса и чишћење, као и 
дезинфекција мокрог чвора. Додатно је опре-
мљен и тоалет за путнике, што је од великог 
значаја за све кориснике железничког 
саобраћаја.

Према речима Живка Опарнице, шефа 
станице Панчево Варош, у реновирању 
станице помогли су и сами железничари. 
Додатни посао било је уређење зеленила 
у станичној згради као и на перонима око 
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Најсавременији дијагностички апарати у Заводу за здравствену 
заштиту радника „Железнице Србије“

Прецизна и јасна дијагностика

станице. Вредност изведених радова у 
станици Панчево Варош износила је око 
1,4 милиона динара. Знатно мањи обим 
радова, али значајан за потребе путника и 
кориснике услуга, изведен је у железничкој 
станици Панчево Главна, где су реновирани 
путничка чекаоница и тоалети. Урађени су 
молерскофарбарски и водоинсталатерски 
радови, санирани кров и врата, обављено 
је хобловање патоса и чишћење, односно, 
опремање тоалета. Према речима Драгана 
Станојковића, шефа станице Панчево 
Главна, у плану је да се обнови и станична 
чесма која је стара близу седамдесет година. 
Кроз железничке станице Панчево Главна 

и Панчево Варош свакодневно пролази по 
шест возова из Београд Центра ка Вршцу, 
шест возова из Београд Центра ка Вршцу, 
и обрнуто. Број путника је из годину у 
годину све већи па је због тога реновирање 
ових станица било ургентно. Према 
речима Виолете Радивојев, шефице ОЦ за 
саобраћајне послове Панчево, радови на 
уређењу ће бити настављени и током лета. 

Она је напоменула да је у току решавање 
административних проблема везаних за 
уклањање напуштених монтажно-демонта-
жних угоститељских и трговачких објеката 
који се налазе на платоу испред станичне 
зграде и који нису у функцији годинама.

Завод за здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“ недавно је употпунио 
свој фонд новим апаратима за дијагностику. 
На одељењу офтамологије формиран је 
кабинет са најсавременијом дијагностичком 
опремом која олакшава посао лекарима, а 
пацијентима даје детаљну дијагнозу. 

Апарат ОЦТ је купљен искључиво за 
потребе радника железнице, конкретно, 
машиновођа.Сада када имамо савремена 
возна средства и пруге за велике брзине, 
посебну пажњу морамо да обратимо на 
вид машиновођа који седе у кабинама и 
управљају возовима, истиче прим. Др Владо 
Батножић, директор Завода. Према речима 
др Татјане Ђиновић, уређај је заправо 
скенер ока, који се користи за испитивање 
жуте мрље и веома је битан за утврђивање 
болести ока. 

Добром дијагностиком на време, могу 
се спречити болести ока. ОЦТ апарат је 

најсавременији који се појавио на тржишту 
и само неколико државних установа га 
поседује у овом тренутку, објашњава др 
Ђиновић. 

Поред овог офтамолошког скенера, 
одељење је опремљено и новим апаратом 
за мерење диоптрије, као и уређајем за 
безконтактно мерење очног притиска.

Одељење за физикалну терапију може 
да се похвали новим мултифункционалним 
апаратом. Овај уређај у свом саставу има 
четири врсте струје, ултразвук, вакум, 
ласер. Како кажу физијатри ово је право 
мало чудо које им умногоме олакшава 
посао, а пацијентима даје бржи опоравак 
као и велику зону комфора. 

Како је најавио први човек ове меди-
цинске установе, Завод ће се и убудуће 
опремати најсавременијим дијагностичким 
апаратима са циљем да корисницима даје 
прецизну и јасну анамнезу.


