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Горан Весић, нови министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:

Све што урадим ја биће дело и мог претходника
Горан Весић, министар грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре у новом сази-
ву Владе Републике Србије преузео је 31. 
октобра дужности из овог ресора од свог 
претходника Томислава Момировића.

 „Никада ниједна институција не почиње 
од човека који долази на њено чело. Ми сви 
овде од 2012. године спроводимо политику 
јаке Србије председника Републике Алексан-
дра Вучића и свако од нас даје допринос 
тој политици. То је политика континуитета 
и мој тим и ја наставићемо да спроводимо 
политику која је у овом министарству 
била у претходном периоду. Као што је мој 
претходник Томислав Момировић рекао, 
ниједан инфраструктурни пројекат не може 
да се деси преко ноћи, потребне су године 
припрема и оно што ћу ја урадити, то ће 
бити заслуга и Томислава Момировића, 
као и његовог претходника. Исто тако, 
неко ко ће доћи после мене наставиће 
да ради на пројектима које сам започео. 
Никада не може само једна особа да носи 
заслуге за све што је урађено, на било којој 
позицији да се та особа налази”, изјавио је 

Весић, изразивши још једном захвалност 
Томиславу Момировићу и целом његовом 
тиму.

 Горан Весић именован је за мини-
стра грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре на седници Народне скупштине 

Републике Србије 26. октобра 2022. године. 
У складу са Протоколом о примопредаји 
дужности у органима државне управе, 
новом министру предат је извештај о 
досадашњем раду Министарства.

Пословни форум Србија–Шпанија

Шпанске компаније желе да учествују у развоју 
железничке инфраструктуре

У оквиру пословног форума Србија– 
Шпанија, министар грађевинарства, саобра-
ћаја и инфрастуктуре Горан Весић, састао се 
3. новембра у Палати Србије са шпанском 
министарком индустрије, трговине и 
туризма Маријом Рејес Марото Иљер. 

Након састанка министар Горан Весић 
истакао је да су Шпанци највише заинтере-
совани за учествовање у пројектима желез-
ничке инфраструктуре у Србији и то 
посебно за брзу пругу Београд–Ниш и 
пројекат Беовоза. 

„Представницима шпанских компанија 
рекао сам да ћемо у наредном периоду купити 
18 возова који се набављају средствима 
Европске банке за обнову и развој и позвао 
их да се јаве на тендер“, рекао је министар 
и додао да их је обавестио да ће Србија и 
наредних година, захваљујући политици 

председника Александра 
Вучића, све више улагати 
у инфраструктуру, те је 
планирана изградња више 
од 560 километара пруга.

 Пословни форум Србија–
Шпанија окупио је око 
150 домаћих привредника 
и 17 шпанских компанија 
које послују у секторима 
као што су: енергетика, 
обновљиви извори енергије, 
железничка и саобраћајна 
инфраструктура, наменска 
индустрија, ваздухопловство, 
грађевинарство, ИТ и 
телекомуникације, ветерина, 
консултантске услуге и 
животна средина.
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Настанак и изградња железнице у Србији до Првог светског рата

На темељима прошлости градимо будућност
Министар грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре Томислав Момировић 
свечано је у Железничком  музеју, 13. октобра, 
отворио изложбу „Настанак и изградња 
железнице у Србији до Првог светског рата“, 
којом су „Железнице Србије“ ад учествовале 
у међународној манифестацији „Дани 
европске баштине 2022“. 

„Велика ми је част да данас у оквиру 
манифестације „Дани европске баштине“ 
отворим ову феноменалну изложбу кусто-
скиње Иване Радојевић Бошковић. Не 
могу да се отмем утиску да су у то време 
људи, вођени великим мотивима, успели да 
технолошки искораче из тадашње балканске 
перспективе, да изграде железницу, да од 
Србије направе једну спону са централном 
и западном Европом“, рекао је министар 
отварајући изложбу у Железничком музеју. 

„Невероватно је колико су проблеми које 
су тада људи имали слични проблемима 
које смо ми имали током изградње брзе 
пруге“, рекао је Момировић и нагласио да је 
она фантастичан железнички производ који 
данас спаја два највећа града у Републици 
Србији.

 „Велика ми је част што сарађујем 
са запосленима у железничком сектору 
који, поред Војске Републике Србије, има 
највећу традицију у нашој земљи. Управо 
је то подстрек за нас да додатну енергију 
уложимо, да се додатно посветимо развоју 
железнице, јер железница је стуб, не само 
саобраћаја у нашој земљи већ и економије 
једне модерне државе“, нагласио је 
Момировић и додао да се нада да смо у 
претходним годинама успели да оправдамо 
поверење предака и стекли достојност тих 
људи који су животе, крв и сузе дали да би 
изградили прву пругу између Београда и 

Ниша, 1884. године. 
„Велику енергију уложили смо да бисмо 

реконструисали нашу инфраструктуру, 
набавили нове возове, као што сада дајемо 
све од себе да обезбедимо енергетску 
стабилност за нашу електропривреду, за 
наше грађане да имају током ове зиме топле 
домове, да наша индустрија има стабилно 
снабдевање енергентима“, нагласио је 
Момировић.

 Министар је искористио прилику да 
се захвали свима који воде железничка 
предузећа, као и свим радницима који су 
део железничког система за све резултате 
који су постигнути у претходном периоду. 
„Надам се да је ово почетак једног великог 
инвестиционог таласа који се неће зауста-
вити док се не изгради пруга од Новог Сада 
до Суботице, затим брза пруга од Београда 
ка Нишу, док се не реконструише пруга 
између Београда и Бара, док се људи не 
врате у возове у оном обиму како је то било 
некада, до пре тридесетак година“, рекао је 
Момировић.

 „Желим да сви буду уверени, а пре 
свега радници на железници, да се нећемо 
зауставити, да нам је основни циљ да 
вратимо достојанство железничког радника, 
да железничар поново буде понос у нашој 
држави. Изградићемо пруге, обезбедићемо 
бољи стандард за железничаре, вратићемо 
људе у возове и за све те резултате неопходна 
нам је подршка наших грађана“, закључио 
је министар. 

Вршилац дужности генералног директо-
ра „Железнице Србије“ ад Горан Аџић 

поздравио је све присутне и истакао 
да „Железнице Србије“ ад учествују у 
манифестацији „Дани европске баштине“ 
од 2013. године, настојећи да железничко 
културно наслеђе учине видљивим и 
доступним већем броју посетилаца и на 
тај начин допринесу одрживом коришћењу 
наслеђа из богате железничке историје.

Аџић је истакао да је наша земља у 
последњих десет година у инфраструктурној 
ери и да наставља да гради и развија железничку 
мрежу и систем. „Инфраструктура железнице 
Србије“ уз свесрдну помоћ Републике Србије 
и ресорног министарства обавља изузетно 
значајне послове везане за сам живот свих 
грађана наше земље. Предузеће „Србија Воз“ 
са новим возовима своје пословање подигло 
је на знатан ниво. „Србија Карго“ се у овим 
тешким временима поставио као лидер у 
робом транспорту у Србији, а посебно у 
превозу енергената у овом времену глобалне 
кризе. „Железнице Србије“ ад, заједно са 
својим друштвима, а посебно са Саобраћајним 
институтом ЦИП, без којег не би било 
пројеката, и Заводом за здравствену заштиту 
радника „Железнице Србије“, покушава да 
на адекватан начин презентује комплетан 
железнички сектор, како у земљи, тако 
и у свету“, рекао је Аџић и најавио неке 
нове изложбено-излагачке пројекте који ће 
пратити активности железничког сектора 
у Србији. Изложба „Настанак и изградња 
железнице у Србији до Првог светског 
рата“ посвећена је историји настанка 
железнице, њеном развоју од првих 
планова и идеја до коначне реализације 
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1884. године, и даље до почетка Првог 
светског рата“, рекла је ауторка изложбе 
Ивана Радојевић Бошковић и додала да су 
приказани догађаји од кључног значаја за 
развој железнице, техничка достигнућа 
њених градитеља, фазе изградње, бројни 

предмети, фотографије железничког особља 
које је неуморно радило на њеној изградњи 
и каснијем развоју.“ 

Отварању изложбе у Железничком музеју 
присуствовали су представници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

генерални директори железничких компанија, 
Дирекције за железнице, Саобраћајног инсти-
тута „ЦИП“, Завода за здравствену заштиту 
радника „Железнице Србије“, затим директор 
и ђаци Железничке техничке школе, као и 
бројне колеге из железничког сектора.

Век постојања Железничке техничке школe

Модерном едукацијом до регионалног центра 
железничког образовања

Железничкa техничка школа обележила је 
крајем септембра стогодишњицу постојања. 
Овај значајни јубилеј прослављен је 
Свечаном академијом у Културном центру 
„Владa Дивљан“ и изложбом Железничког 
музеја „ Железничко школство кроз време“. 

У име домаћина присутнима се обратио 
директор Железничкe техничке школе, 
Златко Радосављевић, који је том приликом 
истакао важност железничког образовања у 
Србији. 

„Нека је свима срећан јубилеј – 100 го-
дина постојања школе. Овом приликом 
желим да се захвалим нашим партнерима 
и сарадницима који су били уз нас све 
ове године. Данас када обележавамо овај 
значајан јубилеј са великим задовољством 
могу да похвалим своје колеге, као и 
ученике који су својим радом допринели 
великим успесима наше установе. Надам се 
да ћемо и убудуће радити на усавршавању 
младог кадра који ће помоћи железничком 
сектору својим радом и умећем“, рекао је 
Радосављевић. 

Министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, Томислав Момировић, 

истакао је важност школованих стручњака 
за потребе железнице у Србији. 

„Србија данас мора бити поносна на 
јубилеј који обележавамо, а то је сто година 
постојања Железничке техничке школе 
која спада у ред најстаријих образовних 
установа у Србији“, казао је Момировић и 
том приликом нагласио значај железнице 
која уз српску војску има највећу традицију 
у нашој земљи То је институција која је 
носила индустрију, која је носила саобраћај, 
то је нешто на чему почива ова држава. 
Уложили смо пуно енергије претходних 
година не би ли железницу поставили на 
место које јој припада, казао је министар 
Момировић. 

Најављујући нове инфраструктурне 
пројекте који ће ускоро бити реализовани, 
Момировић се осврнуо и на бенефите тек 
изграђеног железничког (брзог) коридора 
између Београда и Новог Сада.

 „Желимо да Србија буде центар 
железничког саобраћаја. То није важно 
само због железнице, то је важно због 
наше индустрије. Важно је то и због бржег 
саобраћаја свих наших грађана. Али ако 

заиста желимо све то да урадимо, ми морамо 
да омогућимо најсавременије железничко 
школовање. Морамо да доведемо најбоље 
ђаке у железничке школе, а затим и у наша 
железничка предузећа“, рекао је министар.

 Поред модерне инфраструктуре, нових 
возова који ће у наредном периоду бити 
још видљивији на пругама Србије, ресорно 
министарство ће, по речима министра, 
уложити знатна средства и у едукацију 
кадрова. 

„За ову намену већ је обезбеђен кредит 
за најквалитетније и најновије симулаторе, 
што би Србију у блиској будућности могло 
позиционирати као центар железничког 
образовања. Поносан сам што данас имамо 
много више заинтересованих за рад у нашим 
железничким предузећима. То је одличан 
показатељ да железнички позив поново 
постаје атрактиван, да се људи поново 
окрећу железници“, истакао је Момировић. 

Помоћник министра за средње 
образовање и образовање одраслих, Милош 
Благојевић, обратио се присутнима у 
име министра просвете, Бранка Ружића. 
„Свима нама је циљ да ова Железничка 
техничка школа буде водећи центар за обуку 
железничког кадра не само у нашој земљи, 
већ у целом региону. За то имамо средства, 
али и велике планове и пројекте који ће 
се веома брзо реализовати. Улагањем у 
школовање неопходног кадра и железнички 
сектор ће напредовати уз младе обучене 
људе. Честитам овај значајан јубилеј 
свим професорима и ученицима“, рекао је 
Благојевић. 

Свечаној академији поводом обележавања 
великог јубилеја Железничке техничке школе 
присуствовали су представници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
као и њихове колеге из Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, пред-
ставници железничких компанија, Дирекције 
за железнице, Општине Палилула, Школске 
управе Београд, руководиоци Завода за 
унапређење образовања и други гости.
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Струка на окупу

Двадесета међународна научно-стручна 
конференција о железници

Под покровитељством Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, на Машинском факултету 
у Нишу 13. и 14. октобра 2022. одржана је 
јубиларна, двадесета Међународна научно-
стручна конференција о железници RAILCON 
’22. Некадашњи ЖЕЛКОН најстарија је 
железничка конференција у региону, која већ 
тридесет осам година окупља велики број 
научника и стручњака различитих профила, 
представнике компанија и институција из 
железничког сектора.

 „Од свог оснивања 1984. године, овај 
стручни скуп континуирано подржава 
развој железнице са основним циљем да је 
учини што конкурентнијом и привлачнијом 
и да допринесе повећању удела овог вида 
транспорта у превозу путника и робе. Када су у 
питању заштита животне средине, енергетска 
ефикасност и безбедност, железница има 
светлу будућност“, рекао је директор 
Транспортне заједнице Западног Балкана, 
Матеј Закоњшек, на отварању Конференције. 

„Сви смо свесни предности које желез-
нички саобраћај има у погледу заштите 
животне средине, скраћивања времена 
путовања, безбедности и конкурентне цене 
превоза. Управо су то јаки аргументи који 
постављају железницу као сектор високог 
приоритета. Европска унија никада није 
више улагала у железничку инфраструктуру, 
развој железничких система и реформу 
железнице и ово је прави тренутак за подр-
шку модернизацији железничког сектора у 
региону, рекао је Закоњшек. 

„Верујем да ћемо железницу поново 
вратити на колосек, позиционирајући је на 
ниво са ког може да се такмичи са друмским 
саобраћајем – а то је једини начин да 
повећамо удео железнице у укупном сектору 
транспорта“ рекао је Закоњшек и додао да без 
обзира на све побројане предности железнице 
као еколошког и безбедног превозног 
средства, само 7% путника Струка на окупу 
RAILCON 22 Двадесета међународна нау-
чно-стручна конференција о железници 
Дирекција за железнице на конференцији 
Дирекција за железнице учествовала је 
на Међународној научно-стручној конфе-
ренцији о железници RAILCON ’22. радом 
који се бави железничким тржиштем и 
представљањем резултата прикупљања 
података и праћења развоја тржишта у 
Србији од његове либерализације 2016. 
године (Отварање тржишта железничких 

услуга у Републици Србији), као и радом 
на тему утицаја друштвено-политичких 
и економских услова на развој железнице 
у Србији (Утицај друштвено-економских 
околности на изградњу железничких пруга 
од вазалске кнежевине до савремене Србије). 
Представници Дирекције учествовали су, 
такође, у радовима на тему будућих трендова 
у образовању железничких инжењера, као 
и на тему конкуренције, односно увођења 
тендерске процедуре у поступак доделе 
уговора о јавном превозу путника. користи 
воз као средство превоза, и 11% робе 
транспортује се возом у Европској унији. 
По његовим речима, ситуација је много гора 
на Западном Балкану, где је инфраструктура 
далеко од жељеног нивоа. Просечна брзина 
је 50% мања од пројектоване брзине (на 
пример: пут Београд – Скопље траје десет и 
по сати, а требало би да траје 5 сати).

 „Зато је важно да заједнички дамо 
максимум како бисмо довели железнички 
сектор на такав ниво да може да уђе на 
железничко тржиште ЕУ“, рекао је Закоњшек. 

На овогодишњој конференцији представ-
љено је око 60 радова од преко 140 аутора 
из 58 организација и 16 земаља, који су по 
секцијама обрађивали теме: 

• примена савремених технологија у 
железничком транспорту; 

• енергетска ефикасност железничког 
саобраћаја;  

• моделирање, прорачун и експеримен-
тална испитивања железничких возила; 

• примена савремених дијагностичких 
система у одржавању возила и инфра-

структуре;
 • анализа квалитета путничког и теретног 

железничког саобраћаја у региону;
 • развој система за аутономна железничка 

возила; 
• либерализација европског железничког 

тржишта и могућности унапређења тран-
спорта на коридорима у региону; 

• значај људских ресурса за унапређење 
железничког транспорта и др.

 На Пленарној секцији излагања су 
имали: • Дејан Ласица (Transport Community 
Permanent Secretariat), који је презентовао 
услове инфраструктуре и усклађеност 
са ТЕН-Т стандардом мреже пруга на 
Западном Балкану; 

• Проф. др Szabolcs Fischer, са мађарског 
Sečenji Ištvan Univerziteta у Ђеру, који је 
презентовао могућности примене рекупера-
ције енергије код савремених железничких 

вучних возила; 
• Проф. др Милош Симоновић, који је 

говорио о резултатима пројекта ATUVIS 
– аутономног робота за преглед подвожја 
железничких возила;

 • Проф. др Душан Стаменковић, који 
је представио монографију „Двадесет 
конференција ЖЕЛКОН“, издату поводом 
јубилеја; 

• Gianvittorio Tavola, project officer – 
European Union Agency for Railways (ERA) 
из Француске, који је говорио о улози 
Агенције ЕРА Европске уније у развоју 
железнице. 

У оквиру Конференције, по традицији, 
одржана је и секција Млади и будућност 
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железнице, у оквиру које су дипломци са 
Машинског факултета из Београда, са Сао-
браћајног факултета из Београда и Машинског 
факултета из Ниша презентовали своје ди-
пломске и мастер радове. Конференција је 
била и место где су представљена најновија 
техничка достигнућа на железници и њихова 
примена. Тако је у холу Машинског факултета 
био изложен железнички робот који је развио 
тим научника у Србији на челу са професором 
Александром Милтеновићем са Машинског 

факултета Универзитета у Нишу. Аутономни 
робот за визуелни преглед доњих делова воза 
(ATUVIS) представља ефикасно решење 
засновано на вештачкој интелигенцији, које 
ће омогућити преглед возова без њиховог 
стављања ван употребе тиме што ће се 
поставити испод воза. Овај изум посебно 
је значајан у контексту либерализације же-
лезничког тржишта захваљујући којем и 
у Србији већ постоји одређен број малих 
приватних превозника за превоз робе који 

ће захваљујући овом новом систему бити 
у могућности да избегну велике трошкове 
прегледа возила у депоима.

 У ишчекивању наредног окупљања, 
организатор и сарадници конференције наста-
виће да прате развојне пројекте и актуелне 
железничке прописе, анализирају промене 
код развијених железница и указују на правце 
даљег развоја железнице у Србији и региону.

Дирекција за железнице на 
конференцији

Дирекција за железнице учествовала је на 
Међународној научно-стручној конфе-ренцији 
о железници RAILCON ’22. радом који се бави 
железничким тржиштем и представљањем 
резултата прикупљања пода-така и праћења 
развоја тржишта у Србији од његове либе-
рализације 2016. године (Отварање тржишта 
железничких услуга у Републици Србији), као и 
радом на тему утицаја друштвено-политичких 
и економских услова на развој железнице 
у Србији (Утицај друштвено-економских 
околности на изградњу железничких пруга 
од вазалске кнежевине до савремене Србије). 
Представници Дирекције учествовали су, 
такође, у радовима на тему будућих трендова 
у образовању железничких инжењера, као и на 
тему конкуренције, односно увођења тендерске 
процедуре у поступак доделе уговора о јавном 
превозу путника.

Најновија саобраћајна достигнућа на једном месту

Тринаести међународни сајам транспортних 
технологија INNOTRANS 2022

Водећи међународни сајам транспортних 
технологија INNOTRANS 2022 одржан 
је у Берлину, од 20. до 23. септембра. На 
овогодишњем, тринаестом по реду, сајму 
представљено је 2.834 излагача из 56 земаља, 
који су приказали велику разноликост и 
иновативност производа и услуга у желез-
ничком саобраћају. Судећи по броју од чак 
250 иновација и 128 нових возила, сви се 
слажу у једном – да је приказан највећи 
број иновација до сада. Према подацима 
организатора, овогодишњи сајам обишло је 
око 138.000 посетилаца из 131 земље. 

Сајам је био тематски подељен на пет 
целина: железничке технологије, желез-
ничка инфраструктура, јавни превоз, 
унутра-шњост возила и конструкција 
тунела, како би посетиоци на једном 
месту могли да сагледају актуелно стање 
техничких достигнућа у свим областима 
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железничког саобраћаја, односно у ком-
плетном транспортном сектору. У четрдесет 
две сале, на простору који обухвата готово 
200.000 метара квадратних, посетиоци ово-
годишњег сајма  могли су да виде најновије 
технологије. На излагачком простору на 
отвореном, на 3.500 метара шина била су 
изложена вучна и вучена железничка возила 
(теретна кола, хибридни возови, ЕМВ за 

велике брзине итд.), као и возила намењена 
и друмском и железничком саобраћају. 
Из свега изложеног и представљеног на 
сајму може се рећи да су главне тенденције 
овогодишњег INNOTRANS-а 2022 биле 
одрживи развој, дигитализација, енергетска 
ефикасност и екологија. 

Представници Дирекције за железнице 

посетили су овогодишњу „светску изложбу 
у области саобраћаја“ и нарочиту пажњу 
посветили су излагачима: Knorr-Bremse 
GmbH (системи кочница, електромеханичке 
компоненте, компресори, спојнице, расхла-
дни системи, аутоматски системи врата, 
одржавање и др), Dako (хидраулични 
системи, системи кочница, спојнице и др), 
Alstom, Siemens Mobility GmbH, Stadler, 

Thales, CRRC Corporation Ltd, TZV Gredelj 
d.o.o (локомотиве, HSR возови, регионалне 
и приградске железнице, метро возила, лаке 
железнице и трамваји), Stadler Signalling 
AG (контрола и сигнализација, решења на 
подручју аутоматске вожње (ATO), заштите 
возова (ETCS), као и метроа без возача 
(CBTC) и безбедносних система железницe), 

Siemens AG (инфраструктура, логистика 
теретног саобраћаја, конструкција тунела), 
Tatravagonka A.S. Poprad, Tatravagonka 
Bratstvo DOO, Zos Vrutky a.s. (развој и 
производња теретних вагона), Geismar 
SAS, ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH 
(возила за одржавање инфраструктуре), 
Schunk, Secheron, Wabtec, Altpro, Ganz 
Motor Kft., Voith Group, Sécheron Hasler 
Group, HaslerRail AG, DB Cargo и др. 
На изложбеном простору на отвореном, 
представници Дирекције су се упознали са 
најновијим железничким возилима разли-
читих произвођача и то: Stadler (EURO9000 
locomotive, FLIRT AKKU, FLIRT (trimodal), 
FLIRT H2, METRO CLASS 777 IPEMU), 
Alstom (Traxx 3 locomotive, Coradia Stream), 
Siemens (Mireo Plus H, Desiro HC, Mireo Plus 
B, Metro X-Wagen, Vectron 230kmh, Vectrom 
Dual Mode), CRRC Corporation Ltd. (350km/h 
High-speed trains, BISON Multivoltage 
Electric Locomotive), DB Cargo AG (m²-
Waggon, m2coil, m²timber), Tatravagonka 
A.S. Poprad (Sdggmrss (T4000), Sagmms/ 
6-axle flat wagon, Sagmms/ 6-axle flat wagon, 
Sagmms/ 6-axle flat wagon, Sagmms/ 6-axle 
flat wagon, CMW CORE MARKET WAGON, 
Y25 LsAl-C-K/2). 

По свему судећи, овогодишњи излагачи 
задали су висок стандард за наредни сајам. 
Докле ће техника напредовати и куда ће нас 
одвести најновија достигнућа, остаје да 
сачекамо до 2024. године.

Састанак са представницима регулаторног тела Северне Македоније

Усклађеније функционисање 
транспортних тржишта

Дирекција за железнице Републике Ср-
бије била је, крајем септембра, домаћин 
билатералног састанка на којем се са предста-
вницима Агенције за регулисање железничког 
сектора Северне Македоније разговарало о 
даљим корацима интеграције транспортних 
тржишта.

Састанак је отворио вршилац дужности 
директора Дирекције за железнице Лазар 
Мосуровић, који се захвалио колегама из 
Северне Македоније на иницијативи за 
успостављање интензивније сарадње, што 
је посебно важно имајући у виду значај 
Коридора 10 за обе државе. Током састанка 
путем видео-презентације представљен је 
правни оквир делокруга српске дирекције 
као тела надлежног за регулисање тржишта 
железничких услуга у нашој земљи.
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 Било је речи и о унутрашњој органи-
зацији Дирекције, са анализом тренутног 
стања на железничком тржишту Србије. На 
састанку гостима из Северне Македоније 
представљене су и инвестиције које се 
реализују на Коридору 10. У току су, 
речено је овом приликом, преговори са 
банкама за финансирање реконструкције и 
модернизације пруге Београд–Ниш, што ће 
свакако, допринети бржем, квалитетнијем 
и безбеднијем саобраћају. Када је у 
питању стање на железничком тржишту у 
Северној Македонији, директор Агенције за 
регулисање железничког сектора Северне 

Македоније, Боре Еркечов, казао је да је 
тамошња железничка инфраструктура, 
такође, у државном власништву. Према 
његовим речима, поменуто предузеће 
интензивно ради на побољшању квалитета 
услуга на Kоридору 10, о чему сведочи и 
завршен огранак Коридора 10 Д за Грчку. 
Тренутно се, саопштено је између осталог, 
улажу напори за боље успостављање 
саобраћаја између Грчке и Северне 
Македоније, нарочито путничког саобраћаја 
који је у прекиду већ неколико година. 

Еркечов је у наставку дискусије наја-вио 
да ће се у предстојећем периоду национални 

прописи Северне Македоније додатно ускла-
ђивати са релевантним прописима Европске 
уније, чиме ће се омогућити отварање 
железничког тржишта, строго у складу са 
„Уговором о оснивању транспортне заједнице“. 

Представници српског и македонског 
регулаторног тела усагласили су, овом прили-
ком, све неопходне детаље будуће међусобне 
сарадње што ће, свакако, допринети још 
усклађенијем функционисању железничког 
тржишта. Након одржаног билатералног 
састанка, за учеснике овог скупа уприличена 
је студијска посета „Плавом возу“ у депоу на 
Топчидеру.

Национално железничко тржиште 

Српско железничко тржиште отворено је 
2016. године када је објављена и Прва изјава 
о мрежи. На националној железничкој мрежи 
данас саобраћа шеснаест превозника (један 
железнички превозник за превоз путника 
и један железнички превозник за превоз 
робе у државном власништву, једанаест 
железничких превозника за превоз робе у 
приватном власништву и три железничка 
превозника за сопствене потребе). Будући 
да су до сада издате 24 лиценце за превоз 
у железничком саобраћају и 19 сертификата 
о безбедности за превоз, ускоро се очекује 
и појава нових превозника на мрежи којом, 
као што је познато, управља државно пре-
дузеће „Инфраструктура железнице Србијe.

На траси пруге за велике брзине Нови Сад – Суботица

Лепо време убрзало радове
Радови на изградњи нове пруге за велике 

брзине Нови Сад – Суботица – Државна 
граница са Мађарском интензивирани 
су током прошлог месеца. Лепо време 
у октобру ишло је на руку кинеским и 
српским градитељима, па је у Новом Саду 
изградња новог потходника у Партизанској 
улици ушла у завршну фазу. Путнички 
саобраћај у овом делу града био је због 
тога у потпуном прекиду бар неколико 
месеци. Завршена је изградња перонских 
зидова и лифтова, а у току су и радови 
на постављању надстрешница на свим 
перонима. У правцу ка Суботици, (станице 
Змајево и Кисач), тренутно се изводе радови 
на изградњи перонских зидова и пешачких 
потходника. Између Кисача и Врбаса дуж 
целе трасе изводе се земљани радови и 
припремају услови за градњу доњег строја 
нове пруге. У Бачкој Тополи се граде два 
нова путничка надвожњака, један на правцу 
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ка Сенти, други на правцу ка Бечеју. Према 
речима Веселина Симовића, помоћника 
директора пројекта на изградњи пруге 
Нови Сад–Суботица у „Инфраструктури 
железнице Србије“, суботичка станица је 
велико градилиште. „Интензивно радимо 
на подвожњаку у Бајнатској улици, као и у 
железничкој станици где су у току радови 
прве фазе надвожњака, један на правцу ка 
Сенти, други на правцу ка Бечеју. Према 
речима Веселина Симовића, помоћника 
директора пројекта на изградњи пруге 
Нови Сад–Суботица у „Инфраструктури 
железнице Србије“, суботичка станица је 
велико градилиште.

„Интензивно радимо на подвожњаку 
у Бајнатској улици, као и у железничкој 
станици где су у току радови прве фазе 
реконструкције. Демонтажа појединих 
колосека, како у путничкој, тако и у теретној 
станици већ је кренула, а упоредо са тиме 

демонтирају се сигнално-сигурносни и 
телеграфско-телефонски уређаји и водови. 
Исти ови послови су, на деоници од Суботице 
до Државне границе већ завршени, па смо 
тамо већ започели припремне радове на 

доњем строју будуће пруге.
 Грађевинари ће и током новембра 

додатно интензивирати своје активности 
дуж читаве трасе. Надамо се добром 
времену које ће, свакако, поспешити 
планирану динамику радова“, саопштио је 
за „Пругу“ Веселин Симовић.

Завршена северна фасада на 
станичној згради у Новом Саду

Радови на станичној згради прилично су 
одмакли. У току је постављање мермерних 
површина, док је реновирање просторије 
отправника возова и саобраћајног особ-
ља, такође, при крају. Северна фасада је 
завршена, источна је у завршним активно-
стима. Све просторије на другом спрату, 
као и све техничке просторије у приземљу 
увелико се реновирају. Баш као и анекс 
крила „А“ станичне зграде Нови Сад.

Реконструкција железничке станице Нови Сад

Одмичу радови на другој фази
Лепо октобарско време омогућило је 

повољне услове за рад на другој фази рекон-
струкције станичне зграде у Новом Саду. 
Српски и кинески неимари комплетно су 
заменили стару и поставили нову столарију. 

У канцеларијама и ходницима уводе 
се електрични прикључци, а у тоалетима 
уграђују водоводне и канализационе инста-
лације. Како смо сазнали на лицу места, 
биће замењене и инсталације за грејање. 
У просторијама некадашњег ресторана 
друштвене исхране налазиће се потпуно 
нове канцеларије, а биће сређене и радне собе 
у којима су доскорa боравили маневристи 
и возовође. Комплетно ће, кажу, бити 
реконструисана и канцеларија отправника 

возова. У њој се већ увелико дорађују 
зидови и плафони, уграђују електричне 
инсталације, као и канали у којима ће бити 
инсталирани оптички и остали каблови за 
интернет и телекомуникацију.

 У међувремену су завршени радови на 
постављању мермерних плоча на фасади 
станичне зграде са перонске стране, а 
тренутно се финиширају ситне занатске 
интервенције на месту спајања мермерних 
плоча и нове столарије. По свему судећи, 
приводе се крају и груби грађевински 
радови на изградњи лифтова којима ће се 
из приземља станице директно долазити 
на перон. На другом и трећем перону 
постављају се стубови надстрешнице 
и пратеће покривне конструкције. На 

месту некадашњих колосека 12 и 13, као 
и на месту где ће бити пролазни радови, 

односно, припрема терен за постављање 
доњег строја пруге. 

За време извођења радова саобраћајно и 
техничко особље „Инфраструктуре железнице 
Србије“ привремено ради у свечаној сали 
у приземљу зграде, док отправници возова 
имају своје радне канцеларије непосредно 
поред станичне зграде. Саобраћај путничких 
возова одвија се неометано и без кашњења. 
Број путника се из месеца у месец повећава, 
док је викендима број превезених грађана 
далеко већи. Станицу даноноћно обезбеђују 
припадници службе обезбеђења и до сада 
није забележен ниједан инцидент.
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После три године

Кренули путнички возови на шидској прузи
Редован путнички железнички саобраћај 

на шидској прузи, на релацијама Шид – 
Београд центар – Шид и Зворник – Београд 
центар – Зворник поново je успостављен 
10. октобра 2022. године. После три године 
возови из Шида и Зворника поново иду до 
Београд центра. 

На релацији Београд центар – Шид – 

Београд центар савремени електромоторни 
возови високог стандарда полазе свако-
дневно по пет пута, и то из Шида за Београд 
центар: у 5 сати 56 минута, 12 сати, 14 
сати 55 минута, 17 сати 22 минута и 19 
сати 51 минут. Из Београд Центра за Шид 
возови полазе: у 6 сати 55 минута, 8 сати 20 
минута, 14 сати 10 минута, 17 сати 4 минута 
и у 19 сати 35 минута. Воз из Зворника за 
Београд центар полази у 6 сати 52 минута, 
а из Београд центра за Зворник у 14 сати 50 
минута. 

Редован саобраћај путничких возова 
на шидској прузи пуне три године није 
био успостављен, због стања на прузи 
Голубинци – Шид. Било је неопходно најпре 
реконструисати шидску пругу, а затим заме-
нити и украдене делове контактне мреже, 
због којих су на овој деоници биле уведене 
лагане вожње. Радови на реконструкцији 
колосека у железничкој станици Голубинци 
завршени су 16. септембра, а 19. септембра 
2022. године укинута је последња лагана 

вожња на шидској прузи по десном 
колосеку између Вогња и Руме, која је 
била уведена због крађе делова контактне 
мреже. Завршетком радова у станици 
Голубинци и заменом украдених делова 
контактне мреже створени су услови за 
поновно успостављање редовног путничког 
железничког саобраћаја на шидској прузи.

Реконструисани путни прелази у Параћину и селу Срезовац

За безбеднији саобраћај
„Инфраструктура железнице Србије“ на-

ставила је радове на реконструкцији путних 
прелаза са циљем побољшања безбедности 
свих учесника у саобраћају. У Параћину 
је урађен аутоматски прелаз и уклоњени 
су дотрајали прагови са коловозним 
решеткама.

На овом изузетно фреквентном прелазу, 
нарочито када је теретни саобраћај у питању, 
постављен је нови колосечни прибор и 
обављена регулација саобраћаја. Радови 
на овој деоници последњи пут су изведени 
пре готово две деценије. Железничари ОЈ 
за грађевинске послове Параћин почетком 
октобра реконструисали су и путни прелаз 
у селу Срезовац, на деоници нишке пруге 
између станица Ђунис и Корман и то на 
укршању са локалним путем. Постављени 
су нови прагови, засторна призма, 
односно, колосечни прибор, а урађено је 
и виброрегулисање колосека, па је прелаз 
недавно, такође, отворен за саобраћај. На 
нишкој прузи у кратком временском периоду 
реконструисана су претходно још два путна 

прелаза. Један у селу Вртиште, који се 
налази између станица Грејач и Трупале, 
а завршени су радови и на аутоматском 
путном прелазу у Ћићевцу. Поменути 
прелаз био је прилично оптерећен теретним 
саобраћајем, што је у највећој мери 

„кумовало“ његовом оштећењу. За све ове 
путне прелазе заједничко је то да су се на 
њима, због лошег стања, углавном одвијале 
тзв. лагане вожње. Железнички саобраћај 
сада је поново враћен на пројектовану 
брзину од 100 километара на час.
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Октобар – месец борбе против рака дојке

Ништа није прече!
Завод за здравствену заштиту радника 

„Железнице Србије“ у сарадњи са Инсти-
тутом за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут“ поводом Међународног 
месеца борбе против рака дојке организовао 
је, у суботу, 29. октобра, бесплатне ултра-
звучне прегледе дојки и индиковану 
мамографију ради раног откривања рака 
дојке. Овом приликом прегледано је више 
од сто дама и то: урађено је 77 ултразвучна 
прегледа и 24 мамографије код суграђанки 
код који је то било индиковано.

„Хвала Заводу и Батуту што брину 
о здрављу наших суграђанки“, рекла је 
Весна Видовић, заменица градоначелника 
Београда и апеловала на све да позову 
своје сестре, мајке, пријатељице да ураде 
бар једном годишње преглед и чувају своје 
здравље. 

„Без обзира на то што је неко млад, са 
превентивним прегледима треба почети на 
време“, рекла је Видовић и нагласила да је 
и она, упркос свим пословним и приватним 
обавезама, нашла време да уради преглед. 
„Град Београд ће и даље помагати и 
подржавати овакве акције и настојаће да 
оваквих прегледа за рану дијагностику 
буде што више“, закључила ја заменица 
градоначелника. Директорка Института за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут“ доц. др Верица Јовановић захвалила 
се заменици градоначелника, директору 
Батножићу и Општини Савски венац што 
су организовали и организују овако важне и 
неопходне прегледе. 

„Од осам прегледаних жена, једна има 
рак дојке! Уколико се открије у раној фази, 
рак је у 90 посто случајева излечив. Зато 
је јако битно да се са прегледима крене на 
време, да они буду једном годишње када је 
у питању ултразвук и једном у две године 
да се уради мамографија,“ нагласила је 
директорка Батута.

„Данас имамо и мобилни мамограф на 
Калемегдану за преглед жена од 45 до 69 
година, које у последње две године нису 
урадиле мамографију, као и за све оне на-
кон четрдесете године које у породичној 
анамнези имају блиску сродницу оболелу 
од рака дојке“, рекла је доц. др Јовановић 
и нагласила да се у Србији води озбиљна 

кампања како би се подигла свест о важности 
превенције и ране дијагностике болести. 

Примаријус др Владо Батножић, 
директор Завода за здравствену заштиту 
радника „Железнице Србије“, захвалио се 
заменици градоначелника Весни Видовић, 
директорки Батута доц. др Верици Јова-
новић и Општини Савски венац, на 
чијој територији се налази ова здравствена 
установа, на подршци и доброј сарадњи 
и нагласио да ће Завод и даље сваке друге 
суботе у месецу организовати превентивне 
прегледе за суграђане. За све суграђанке које 
су ову прилику искористиле да се прегледају 
организовано је предавање, које је одржао 
примаријус др Душан Митровић.


