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Међународне		актуелности  
 

ЧЕЛНИК		CER‐а	У	ПОСЕТИ	ЖЕЛЕЗНИЦАМА	ЗАПАДНОГ	БАЛКАНА 

 
 
Извршни директор CER-a, Alberto	Mazzola, боравио је 7. и 8. фебруара у региону Западног	Балкана 
како би се састао са челницима железничких компанија у Србији	 и Северној	 Македонији	 и 
разговарао о спровођењу саобраћајне политике ЕU и развоју железнице у региону.  Том приликом 
сагледан је напредак инвестиција у брзу железницу у Србији и добри резултати које је донела нова 
брза пруга између Београда и Новог Сада. Пројекат повезивања два главна града, Београда и 
Будимпеште, као и остваривања везе са мрежом брзих пруга ЕU, требало би да буде завршен до 2025. 
године.    
Alberto	Mazzola састао се 7. фебруара у Београду са Иваном	Булајићем, генералним директором 
превозника „Србија	воз“, ради размене ставова о актуелним европским железничким приоритетима, 
који су такође важни и за земље кандидате за чланство у ЕU. У питању је ревизија  Уредбе о 
Трансевропској транспортној мрежи (TEN-T), Пакет мера о еколошком транспорту, политика превоза 
путника и примена будућег система мултимодалног издавања карата. 
На састанку одржаном 8. фебруара са Небојшом	 Шурланом, генералним директором 
„Инфраструктура	железнице	Србије“ а.д. предочено је да се у наредних шест година планира да 1/3 
српске железничке мреже буде обновљена или надограђена, уз укупну инвестицију од око 7 
милијарди евра. Главни градови земље биће повезани брзином од 200 km/h, а Србија развија и 
спроводи планове за повезивање са суседним земљама. Господин Шурлан је истакао важност 
решавања питања граничних контрола и царинских процедура између Европске уније и земаља 
кандидата за чланство у ЕU.  Србија ће ускоро бити спремна да се великом брзином повеже са готово 
свим суседним земљама. Исказано је интересовање за Студију o брзим железницама коју је развило 
Европско железничко удружење (ERJU), као и за управљање дигиталним капацитетом (DCM)	 за 
реализацију брзог и динамичног процеса доделе капацитета. Затим се разговарало о усклађености са 
техничким спецификацијама за интероперабилност (TSIs). Такође, састанак је пружио прилику да се 
сагледа позитиван напредак у вези са применом Споразума „Жене на железници“, који је потписала 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 
	
Истог дана, господин Mazzola састао се са министром саобраћаја и телекомуникација Северне 
Македоније, Благојем	 Бочварским и генералним директором ŽRSM	 Infrastruktura,	 Харијем	
Локвенцем. Захваљујући подршци ЕU, EIB и EBRD, спроводе се велика улагања у железницу. Радови 
су интензивни на Коридору VIII који повезује Северну Македонију и Бугарску, што је најважнија 
инвестиција у земљи. Такође су планиране инвестиције у побољшање саобраћајних веза са Албанијом 
дуж истог коридора. Министар је указао да је закон о транспоновању Четвртог	железничког	пакета 
у процедури у парламенту и да очекује пуну либерализацију тржишта од тренутка када земља уђе у 
Европску унију. 

Извор:CER	Monitor	
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САМИТ	ЖЕЛЕЗНИЧКЕ	ИЗВРСНОСТИ	

	
Учесници Самита	железничке	 изврсности одржаног 21. фебруара у Приштини,  истакли су да је 
главни изазов за развој железничког саобраћаја на Западном Балкану недостатак људских ресурса и 
хитна потреба за додатном обуком и образовањем. Шездесет стручњака за железницу, представника 
универзитета и представника владе окупило се да разговарају о томе како задржати таленте у 
региону и подстаћи иновације и технолошки развој у железничком сектору. Следећи корак биће 
успостављање Регионалног центра железничке изврсности.  Центар ће промовисати стандарде и 
норме ЕU релевантне за железнички сектор, како је наведено у АНЕКСУ I Уговора о Транспортној 
заједници. 
 
Како би покренули процес успостављања Регионалног	центра	железничке	изврсности, четрнаест 
железничких компанија и образовних институција потписало је	Меморандум	о	сарадњи	у	области	
железничке	изврсности. Регионални железнички оператери и академске/образовне институције 
учествовале су у панел дискусији усредсређеној на изврсност железнице и интеграцију железничког 
система Западног	Балкана у систем ЕU. Штавише, Самит је био форум за унапређење политичке 
агенде и допринос безбеднијем, ефикаснијем, интероперабилном, дигитализованом, одрживом и 
еколошком развоју железничког саобраћаја у региону. 
 
Учесници	су	изнели	низ	смерница	политике:	
	

 Политичка	и	институционална	подршка је потребна за успешно успостављање Регионалног 
центра изврсности. 

 Синергија/заједнички	 напори	 између	 свих	 заинтересованих страна (железничке 
компаније, образовне институције, државни органи) је предуслов. Образовни програми на 
средњем нивоу и факултетима могли би се прилагодити дугорочним потребама железничких 
компанија, као и новим технологијама (дигитализација итд.). 

 Уклањање	административних	баријера на регионалном нивоу је кључни корак. Документи 
које издаје Центар треба да буду признати у целом региону. 

 Коришћење	 најбоље	 праксе	 из	 ЕУ и Западног	 Балкана за успешну обуку и образовање 
железничког особља. 
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 Потребно	је	унапредити	сарадњу	са	приватним	сектором. Приватне компаније су спремне 
да понуде праксу за студенте, као и стипендије у складу са њиховим потребама. 

 Приватна	и	јавна	предузећа	треба	да	сама	процене	своје	капацитете. Размена стручњака 
је могућа ако постоји вишак инжењера и техничара у једном предузећу. Исти принцип би се 
могао применити и на возни парк вагона и локомотива. 

 Потребно	је	пријатељско	окружење за придошлице. То подразумева бољи третман од стране 
менаџера у компанијама, могућности напредовања у каријери и додатно образовање кроз 
обуку. 

 Требало	 би	 унапредити	 постојеће	 наставне	 планове	 и	 програме	 у	 образовним	
институцијама	 са	 фокусом	 на	 практични	 рад у јавним и приватним железничким 
предузећима. Тиме ће се смањити време за адаптацију младих стручњака по завршетку 
студија. 

 Железнички	 добављачи могли би да размисле о проширењу своје понуде. Они могу 
користити позитиван приступ који су већ успоставиле неке компаније које спроводе обуку и 
едукацију за све своје производе у својим центрима за обуку или на терену. 

 Пренос	знања са старијих на	младе  треба да се врши пре или после пензионисања. Уз то ће 
знање остати у компанији. 

 Истраживање	могућности	за	субвенционисање	жена	на	железници. Постоји добар пример 
у Србији, где је Светска банка покрила стипендије студентима железничких смерова на мастер 
степену. 

 Овом питању је потребан холистички	 приступ. Уз учешће националних образовних 
институција и железничких компанија сваког регионалног партнера, Центар изврсности може 
да искористи своје ресурсе. Такође, привредне коморе својим идејама и ресурсима могу 
допринети идеји. 

 Идеја	за	Центар	изврсности	може	се имплементирати	у	фазама. 
 Кључни	 корак	 је	 обезбеђивање	 финансирања за одређивање modus	 operandi будућег 

Центра железничке изврсности. 
 

Извор:https://www.transport‐community.org/news/rail‐excellence‐summit/		

 
	

НЕМАЧКО‐ПОЉСКИ	ЖЕЛЕЗНИЧКИ	САМИТ	ЗА	ПОМОЋ	УКРАЈИНИ	
 

На петом немачко-пољском железничком самиту у у граду Potsdam, 
генерални директор Немачких	железница DB, dr Richard	Lutz, и 
високи представници пољских државних железница PKP, 
разговарали су о статусу различитих међународних грађевинских 
пројеката и консолидације пруга. Самит је одржан у присуству 
министарстава обе земље. Партнери теже бољој понуди на 
међуградској релацији Берлин‐Франкфурт	 (Одер)‐Краков‐
Пшемисл. Тренутно саобраћа један пар возова дневно, планирано је 
да убудуће саобраћају по два воза у сваком правцу. Планиран је 
двочасовни циклус за добро коришћену међуградску линију 

Берлин‐Познањ‐Варшава са шест возова дневно од јуна ове године. Пруга између немачко-пољске 
границе је двоколосечна, тренутно се ради електрификација и опремање европским	ETCS системом 
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за контролу возова. Планирано је да од 2026. године путовање возом на овој деоници буде за пола 
сата брже него што је данас. 
 
На железничком самиту, обе компаније су поново потврдиле подршку украјинским железницама  и 
народу Украјине, достављањем хуманитарних залиха директно у погођена подручја од марта 2022. 
године. Заједно су осигурали да стотине хиљада људи безбедно напусти подручја где се воде сукоби. 
Пола милиона избеглица је искористило железничку карту за помоћ Украјини.  

Извор:CER	Monitor	
 

	

ДВА	ПРЕКОГРАНИЧНА	ПРЕЛАЗА	УКРАЈИНЕ	И	ПОЉСКЕ	ПОНОВО	ОТВОРЕНА	
 

	

Железнице Украјине након модернизације поново су отвориле две прекограничне пруге ка граници 
са Пољском 17. фебруара. Укупно је обновљено 68,3 km пруге, две трасе повезују Хиров са граничним 
станицама Старжава на југозападу и Нижанковичи на северу, где је путнички саобраћај преко 
граничног прелаза Старжава прекинут 2010. године. Од обновљених деоница, 29,5 km је ширине 
колосека 1.520 mm, 8,6 km је ширине 1.435 mm, док је на 30,2 km урађен „дуални“ колосек, где су 
додате још по две шине, намењен саобраћању возова на два различита колосека на истој прузи. У 
оквиру пројекта реновирано је 10 мостова, девет објеката и четири перона, а обављени су радови и 
на обнови станица Хиров, Нижанковичи и Старжава. 

Железници је требало мање од годину дана да заврши све инфраструктурне радове. Овај пројекат је 
важан за безбедност Украјине, развој извозног потенцијала, као и мобилност становништва. Поред 
тога, у будућности ће становници Пољске добити најкраћи пут између два погранична локалитета 
преко територије Украјине.  

Извор:https://www.railwaygazette.com/infrastructure/two‐ukraine‐poland‐cross‐border‐links‐reopen/  
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CER	НА	САСТАНКУ	ЕКСПЕРАТА	ЗА	БЕЗБЕДНОСТ	КОПНЕНОГ	САОБРАЋАЈА	EU	
 

 
CER је учествовао на 36. састанку LANDSEC‐a (експертска 
група EU за безбедност копненог саобраћаја) за безбедност 
железнице одржаном 2. фебруара. Теме о кoјима се 
дискутовало су: сајбер безбедност, као и безбедност 
прекограничних железничких услуга. Председавајући UIC	
Радне	групе	за	стратегију, представио је перспективу UIC	
Платформе	 за	 сигруност и потенцијална решења за 
побољшање нивоа сигурности у пружању прекограничних 
железничких услуга. 
 

Прекогранични возови представљају јединствен скуп безбедносних изазова због неусаглашености 
безбедносних мера и законских оквира. Главни проблеми са којима се суочавају у обезбеђивању 
потпуне безбедности прекограничних возова укључују одсуство признавања овлашћења 
службеника/особља обезбеђења у различитим земљама и недостатак кохерентности у технологији, 
особљу и оперативним партнерствима са националним органима. Да би се одговорило на ове изазове, 
главне потребе укључују препознавање овлашћења особља за безбедност у свакој земљи, 
кохерентност у технологији, особљу и оперативним партнерствима са националним органима, и 
јасно дефинисање улога и одговорности.  
 
Припрема за непредвиђене кризне ситуације и обезбеђивање отпорности железнице је још један 
изазов који се мора решити. Железничка индустрија мора бити спремна да се носи са свим 
безбедносним претњама или инцидентима који могу настати током прекограничних путовања. 
Свака земља и ситуација су јединствене и захтевају прилагођен приступ како би се осигурала пуна 
безбедност прекограничних возова.   
 
Такође, важна тема о којој се разговарало на састанку је пртљаг без надзора. Француско 
Министарство саобраћаја одржало је презентацију наводећи изазове са којима се железничка 
индустрија суочава у том погледу, као и потенцијална решења. Састанак је такође пружио прилику да 
се учесници информишу о Генералној скупштини COLPOFER-а и заједничкој иницијативи са RAILPOL‐
ом. Део безбедности копненог саобраћаја фокусиран је на преглед актуелних безбедносних претњи. 
У дискусији је наглашена важност информисаности и проактивности у решавању безбедносних 
изазова.  

Извор:CER	Monitor	
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ОДРЖАНА	ГЕНЕРАЛНА	СКУПШТИНА	CER‐a	
 

Прва Генерална скупштина CER-а 2023. године одржана је у 
Бриселу 1. фебруара. На састанку су представљени буџет за 
2023. годину и извештај о активностима за 2022. годину.  
Чланови су подржали план рада за 2023. годину са захтевом 
да се додају активности у вези дигиталног аутоматског 
спајања вагона за превоз робе (DAC). Одобрен је и будући CER 
документ о ставу за погон на водоник у европском 
железничком сектору. Чланови CER-а сагласили су се са 
ставом о предстојећем предлогу Европске комисије за 

мултимодалне	 дигиталне	 услуге	 мобилности (MDMS), то јест услуге издавања карата за 
мултимодални превоз. 
 
Директор Украјинске	железнице, Олександер Пертсовски, захвалио се CER-у на подршци и истакао 
три кључна изазова у овом тренутку: управљање тешким зимским условима и нестанком струје, 
реконструкција и обнова железничке инфраструктуре и интеграција ка европској железничкој 
мрежи. Украјина се у потпуности ослања на железнички транспорт јер нема авио летова. Потребни су 
огромни напори да се санира ратна штета и да се све више ослобођених делова украјинске територије 
поново повеже на железничку мрежу. Чланови су позвани на солидарност са украјинским колегама и 
на набавку железничких компоненти које су хитно потребне. 

Извор:CER	Monitor	
 

ОДРЖАНА	ДЕБАТА	О	УКРАЈИНИ	И	TEN‐T	МРЕЖИ	
 

Европски	економски	и	социјални	комитет (EESC) је недавно дао 
два мишљења о Украјини и повезивању са TEN-T мрежом у којима 
су солидарност, интероперабилност и одрживост истакнути као 
кључни фактори за транспорт. Тим поводом организована је 2. 
фебруара дебата о анализи утицаја и недавних развоја ситуације 
на терену у последњих неколико месеци. 
 
У тематској дебати су учествовали представници Европске 
комисије, Европске	 службе	 за	 спољне	 послове	 (EEAS)	 и 
заинтересоване стране, укључујући и CER. Дебата је имала за циљ 

да идентификује најбоље начине да се на најефикаснији начин елиминишу постојеће баријере, уз 
постављање темеља за несметане  саобраћајне токове између ЕU и суседних земаља, као што су 
Украјина и Молдавија. Теме о којима се разговарало биле су: интерконекције, интероперабилност, 
хитне инвестиције у инфраструктуру, гаранције плаћања, инструменти финансирања и осигурање за 
предузетнике укључене у транспорт робе између EU и Украјине,  повезивање Украјине са 
железничком TEN-T мрежом коришћењем стандарда компатибилног са уским колосеком који се 
примењује у већини Европе. 

Извор:CER	Monitor	
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ПОКРЕНУТ	ПРОЈЕКАТ	ЗА	СМАЊЕЊЕ	РИЗИКА	ОД	ИСКЛИЗНУЋА	ВАГОНА	ЗА	
ПРЕВОЗ	РОБЕ	

	
Пројекат „MONITOR“ је покренут да подржи развој дигитализације 
вагона за превоз робе, комбиновањем радио комуникације између 
вагона са сензорима за надзор кочница и обртних постоља. Циљ је 
да се смање ризици од исклизнућа из шина и неблаговременог 
коришћења кочница, као и да се смањи време припреме воза за 
кочење. Пројекат ће трајати око три године, покренули су га 17. 
фебруара Wabtec	корпорација, национални превозник Fret	SNCF и 
регионални оператер Régie	des	Transports	des	Bouches	du	Rhône. 
То је први иновативни пројекат у оквиру француског програма 

железничког превоза робе будућности, а финансира га влада Француске.  
 
Пројекат има потенцијал да трансформише развој железничког теретног саобраћаја у Европи. 
Одушевљени смо што можемо да пренесемо наше искуство иновативних железнички технологија за 
развој потпуно дигитализованих операција вагона за превоз робе. Frédéric	Delorme, председник 
железничке логистике  за Европу у француском SNCF	-u, рекао је да ће пројекат бити „камен темељац 
у припреми аутономног теретног воза сутрашњице“, где би оператер делио своју оперативну 
експертизу и тестирао опрему у реалним условима. „Дигитализација превоза робе представља велику 
прилику за железничке оператере у смислу безбедности у раду, продуктивности, атрактивности  
наше професије и побољшања услова рада.“ 

Извор:https://www.railwaygazette.com/research‐training‐and‐skills/digital‐freight‐train‐innovation‐project‐launched  

 

10	ПИЛОТ	ПРОЈЕКАТА	ЗА	ЈАЧАЊЕ	ПРЕКОГРАНИЧНИХ	ЖЕЛЕЗНИЧКИХ	УСЛУГА	 	
 

Поводом Акционог	 плана	 за	 јачање	 међуградских	 и	
прекограничних	 услуга	 превоза	 путника	 железницом, 
Европска комисија је 31. јануара објавила 10 пилот пројеката 
који имају за циљ успостављање нових железничких услуга или 
побољшање постојећих кроз саобраћање дневних и ноћних 
возова. У Акционом	плану су наведени изазови за које се сматра 
да ометају рад стручних служби у прекограничном саобраћању 
возова и идентификовани су начини за њихово превазилажење. 

 Један од ових начина је учешће у пилот пројектима који имају за 
циљ да помогну железничким оператерима и националним 
органима да превазиђу преостале препреке, уз подршку 
Комисије. 

 

Извор:CER	Monitor	
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UIC	ПОКРЕНУЛА	НОВУ	РАДНУ	ГРУПУ	О	СИГУРНОСНИМ	БАРИЈЕРАМА	
	

Први састанак Радне групе за „Библиотеку	података	о	сигурносним	
баријерама“ одржан је 13. фебруара ове године по питању заједничке 
дефиниције о безбедносним баријерама. У питању је Пројекат који се 
развија у оквиру дигиталне трансформације система управљања 
безбедношћу, јер помаже у постизању ефикасне обавештајне 
информације о процени ризика, која је потребна железницама.  
 
Међународна	 железничка	 унија (UIC) позива на директно учешће 

железничке индустрије и оператере у рад групе јер је то кључно за израду релевантне студије. Кроз 
студије случаја и дискусије, а у зависности од налаза, следећи састанак има за циљ да дефинише 
потенцијалну и оптималну методологију за израду „архитектуре	 библиотеке	 података	 о	
сигурносним	 баријерама“. Суштина је истражити начине да се сигурносне баријере учине 
„проценљивим и мерљивим“ и утврдити у којој мери то може имати везе са перформансама Система	
за	управљање	безбедношћу.	
 

Извор:https:/uic.org/com/uic‐launches‐a‐new‐safety‐barriers‐library‐taskforce	

	
 

УСАГЛАШЕНА	МЕТОДОЛОГИЈА		ЗА	ДРОНОВЕ	НАМЕЊЕНЕ	ЗА	ИНСПЕКЦИЈУ	
ЖЕЛЕЗНИЧКИХ	МОСТОВА	

	
Сведоци смо све чешће употребе дронова у разне сврхе, мада 
углавном у циљу истраживања, јер њихово коришћење још увек 
није законом регулисано у многим земљама. Међународна	
железничка	унија	(UIC)	омогућила је својим члановима учешће у 
пројекту ради усаглашавања методологије за дронове намењене 
инспекцији железничких мостова. Управљачи инфраструктуре из 
целе Европе учествовали су у UIC пројекту “DRONE4RAIL“ –	
Хармонизована	 методологија	 за	 коришћење	 беспилотних	
летелица	за	инспекцију	мостова“,	а	UIC	је	тим поводом објавила 
бесплатну студију за своје чланове.   

Да би се обезбедило дугорочно и безбедно коришћење мостова, 
потребно је периодично евидентирати стање инфраструктуре. Ове процене омогућавају 
управљачима инфраструктуре да дају информације о безбедности и прогнозе радног века. Услед 
интензивне употребе, услова околине и протока времена, носивост конструкција може да се смањи, 
заједно са њиховом употребљивошћу. Без сталног праћења постоји природни ризик од неоткривене 
штете. Редовне инспекције могу повећати безбедност објеката и могу помоћи управљачима 
инфраструктуре да спроведу мере одржавања. Када су у питању мостови, традиционалне инспекције 
често захтевају посебну опрему (нпр. скеле или платформе за подизање) и специјализовано особље, 
што их чини веома скупим. Ове директне инспекције нису само скупе у смислу буџета већ и одузимају 
много времена. 
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Комбинација сензора високе прецизности, софтвера и одговарајућих беспилотних ваздушних 
система омогућава ефикасно прикупљање података и откривање оштећења или недостатака у 
конструкцији. У неким случајевима ова детекција се чак може извршити аутоматски. Ефикаснија 
методологија инспекције може допринети безбедном раду застарелих конструкција и постићи 
значајно повећање цивилне безбедности. 

Документ о хармонизованој методологији садржи најважније и најпоузданије информације о 
пројекту и укључује следеће тачке: 

• Делокруг	инспекције	мостова	коришћењем	дронова;		
•	Табелу	кварова	који	се	могу	открити	коришћењем	UAS	уређаја;		
•	Главна	ограничења	у	вези	са	сваком	инспекцијом	типологије	моста;	
•	Хардвер	и	софтвер:	преглед	слабости	и	препоруке.	
 
Први сажети извештај UIC	 “DRONE4RAIL“ пројектне групе доступан је на следећем линку: 
https://shop.uic.org/en/other-documents/14290-harmonised-methodology-for-drone-uav-uses-for-
bridge-inspection.html, док је Специфична	процена	 оперативног	 ризика која прати овај пројекат 
доступна на следећем линку: https://www.shop-etf.com/en/specific-operations-risk-assessment-and-
operational-safety-objectives 

Извор:https://uic.org/com/drone4rail‐project‐harmonised‐methodology		

 
 

ДРОНОВИ	У	ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ	ПРАКСИ	
  
За сада је мало познато колико управљача железничке 
инфраструктуре користи дронове у инспекцијском 
надзору. Наставак приче о коришћењу дронова у 
железничком сектору води у Чикаго. На фотографији 
су инжењери из железница Чикага (BNSF) у акцији са 
дроном, где изводе вежбу базичног модела преноса 
података преко мостова на својој мрежи. Поједине 
железнице су рано усвојиле основну технологију 
беспилотних летелица, а помоћ у инспекцији 
инфраструктуре потражиле су у инжењерским 

фирмама са специјализованим операцијама за беспилотне летелице, како би искористиле пуни 
потенцијал беспилотних летелица за инспекцију железничких мостова. 
„У последње четири године кренула је куповина малих беспилотних летелица за помоћ у инспекцији 
инфраструктуре, премеравању и корпоративном фотографисању“, изјавио је Carl	Belke, консултант 
за железницу и бивши извршни директор и председник железнице за западни Њујорк и 
Пенсилванију (WNYP). Према анализама о коришћењу дронова, упркос предностима, беспилотне 
летелице још увек немају капацитет да у потпуности замене традиционалне методе инспекције. Док 
традиционалне методе инспекције мостова и даље издржавају тест времена, јединствене могућности 
дронова пружају железницама алтернативу за повећање ефикасности инспекције и добијање 
снимака инфраструктуре мостова из ретко виђене перспективе. 

Извор:https://www.progressiverailroading.com/Short‐lines‐gain‐a‐new‐perspective‐on‐drone‐inspection  
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ОБЈАВЉЕНИ	ПОБЕДНИЦИ	CER	ФОТО	КОНКУРСА	ЗА	2022.	ГОДИНУ	
 

Стручни жири прогласио је победнике 
међународног наградног конкурса фотографија 
Alin	 Bastin	 за	 2022.	 годину (Aline	 Bastin	
Photography	 Contest) на тему „Истраживање	
Европе:	 откривање	 континента	 возом	 у	
Европској	 години	 младих“. Победничке 
фотографије и неки детаљи о фотографима су 
доступни на интеренет страници CER-а, а свака 
фотографија ће бити представљена на CER-
овим друштвеним медијима у наредним 
недељама. Послато је близу 700	 фотографија 
из 25	земаља	широм	Европе, међу којима је и 

Србија. Награде су однели учесници из Естоније,	Бугарске,	Белгије,	Чешке,	Мађарске,	Литваније,	
Шпаније,	Француске	и	Украјине.  
 

Извор:CER	Monitor	
	
	
	

УЧЕШЋЕ	ПРЕДСТАВНИКА	ИЖС	НА	МЕЂУНАРОДНИМ	САСТАНЦИМА	
 

„Инфраструктура	 железнице	 Србије“	 а.д.	 (ИЖС)	 је,	 као	 активни	 члан	 међународних	
железничких	 организација:	 Међународне	 железничке	 уније	 (UIC),	 Заједнице	 европских	
железница	 и	 инфраструктурних	 компанија	 (CER),	 Железничке	 мреже	 Европе	 (RNE)	 и	
Међународне	организације	за	железничку	безбедност	(COLPOFER),	наставила	са	учешћем	на	
састанцима	 ових	 организација.	 Због	 пандемије	 корона	 вируса	 неке 	 међународне	
активности	и	већи	део	састанака	су	одржавани	у	онлајн	формату.	

 
	

ЗАЈЕДНИЧКИ	САСТАНАК	CER	РАДНИХ	ГРУПА	ЗА	ЕКОНОМИЈУ	И	ЖИВОТНУ	
СРЕДИНУ	

 
 

Заједнички састанак радних група за економију и 
животну средину CER-а одржан је 9. фебруара у онлајн 
формату. На састанку се дискутовало о пакету 
„Спремни	 за	 55	 %“, акционом плану за постизање 
нулте стопе загађења и спровођењу иницијативе 
CountEmissions	EU. Поменути пакет односи се на циљ 
ЕU да смањи нето емисије са ефектом стаклене баште 
за најмање 55 % до 2030. године. Предложеним 
пакетом настоји се ускладити законодавство до 2030. 
године. Састанак је започет посебном сесијом о 

декарбонизацији железнице, са фокусом на прелазак са коришћења дизела на одржива алтернативна 
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горива	са презентацијама немачких (DB) и француских железница (SNCF).  
 
Поред тога, разговарало се о обавезама одрживог финансијског извештавања и таксономији*	EU, 
решавању енергетске кризе, примени принципа „загађивач плаћа“.  Представник Удружења европске 
железничке индустрије (UNIFE) на састанку је поделио забринутост у вези са тумачењем таксономије 
EU за ланац снабдевања железницом. Састанку се придружио и представник Међународног 
транспортног форума (ITF) са презентацијом о њиховим активностима,  што је омогућило размену 
потенцијалних тема које се могу заједнички обрађивати. Састанак је завршен дискусијом о 
енергетској кризи. У име ИЖС на састанку су учествовали представници Центра	 за	 међународне	
послове и представници	Одељења	за	одрживи	развој.                                                                                 
*Таксономија - европска иницијатива за класификацију економских активности и усмеравање 
јавних и приватних средстава ка одрживим инвестицијама. 

	
	

САСТАНАК	РАДНЕ	ГРУПЕ	UIC	ЗА	БУКУ	КОЈА	НАСТАЈЕ	У	КРИВИНАМА	
	

 

	
 
Због тенденције повећања превоза робе железницом до 2023. године јавља се и могућност повећања 
буке која долази из саобраћаја. Тим поводом одржан је први састанак нове UIC	Радне	групе CURVE	
SQUEAL	1. фебруара, у онлајн формату,	у циљу истраживања, идентификовања и елиминисања узрока 
буке која се емитује шкрипом у кривимама. Учесници су изнели своје ставове, проблематику, 
истраживања која су спроводили, студије о мерењима и прорачунским моделима, плановима за 
умањење буке, и слично.  
Истакнут је став да је	 бука	 је	проблем	целог	железничког	 система,	 али	 се	често	 законодавно	
односи	 на	 управљаче	 инфраструктуре. Потребно је комбиновано управљање буком услед 
оштећења шине и точка и да по овом питању заједнички раде превозници и управљачи 
инфраструктуре.  
Трошкове инвестиција у елиминисању овог типа буке могу покрити и превозници, заменом обртних 
постоља са различитим осовинама, што је директна мера за смањење шкрипе у кривини, јер се 
шкрипа јавља и услед оштећења на телу точка или глави точка. Компаније које су спровеле 
истраживања у вези ове проблематике ставиће на располагање добијене разултате свим учесницима 
групе. На састанку су у име ИЖС учествовали представници Центра	 за	 међународне	 послове и 
представници Одељења	за	одрживи	развој. 
 

Подмазивање шина савремном опремом у Аустралији



14 | 1			| Билтен Центра з а  међународне послове  ИЖС  

РАЗМЕНА	ИСКУСТВА	СА	СЛОВЕНСКИМ	ЖЕЛЕЗНИЦАМА	
 

	
У делокругу активности Одељења за заштиту животне средине у оквиру Сектора за људске ресурсе и 
опште послове, одржан је билатерални састанак са Словенским железницама, шефом Штабне службе 
за унутрашњи надзор, квалитет и животну средину. У име “Инфраструктура	железнице	Србије”	а.д. 
састанку су присуствовали Златко Драшко из Одељења	 за	 заштиту	 животне	 средине, Ната 
Живановић из Центра	за	међународне	послове и Франц Коси из Штабне	службе	за	унутрашњи	надзор,	
квалитет	 и	 животну	 средину „Словенске	 железнице“	 д.о.о. Тема је била размена искустава 
правилног управљања отпадом и заштите животне средине. Акценат је био на правилном управљању 
отпадом и заштитом од буке у животној средини.  
 
Иако је извршена транспозиција истих директива EU у обе земље, њихова примена се разликује. 
Главна уочена разлика у Словенији у односу на Србију је у томе што отпад који настаје приликом 
инвестиционих улагања, у обавези је да збрине извођач	радова,, а не инвеститор. Словенији је као 
пуноправном члану ЕU у потпуности отворено тржиште, а самим тим је већа и конкуренција, што 
аутоматски утиче на смањење трошкова збрињавања опасног отпада, али повећава цену секундарних 
сировина. Највећа количина опасног отпада коју генеришу су отпадни дрвени прагови. Њихово 
законодавство нема ригорозне мере по питању њиховог привременог складиштења (постављање на 
чврсте подлоге, прекривање церадама и слично). Обавеза складиштења отпадних дрвених прагова у 
Словенији је да једна гомила нема већу количину од 200 кубних метара и да су приступачне за прилаз 
ватрогасним возилима. 
 
Србија и Словенија имају исти рок за збрињавање, а то је годину дана. По питању заштите од буке, 
Словенија је спровела стратешко мапирање за све главне пруге где је проток возова преко 10.000 
годишње и ради се редован мониторинг. Заштитне панеле израђује надлежно министарство за 
инфраструктуру и даје на управљање и надзор SŽ‐Infrastruktura	doo. Заштита од буке је специфична 
област која се доста ослања на субјективан осећај. Годишње стигне око 50-60 пријава по питању буке, 
од којих већина буде одбачена јер су правно неосноване. Како је област заштите животне средине 
најизазовнија у делу спровођења и спада у највеће и најскупље поглавље у приступању ЕU, 
договорена је дугорочна сарадња као и потенцијална студијска посета Словенским железницама, 
ради увида у примере добре праксе. 
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САСТАНЦИ	У	ВЕЗИ	СА	РАЗВОЈЕМ	ПРОЈЕКТА	STAFFER	
 

	
  
Током фебруара одржана су два састанака за 
предметни пројекат. Састанци су се односили на 
Радне задатке 6.5 и 6.6, у оквиру којих се 
говорило о имплементацији програма 
образовања и програма обука за средње и високе 

нивое образовања. Изнете су основне информације о концептима за програме, циљним групама, као 
и планираним активностима везаним за имплементацију. Поред активних партнера из сектора 
образовања, партнери из железничког сектора, укључујући и ИЖС, су у оквиру ових састанака 
учествовали као заинтересовани партнери. На састанцима су у име ИЖС учествовали представници 
Центра	за	међународне	послове. 

	
 
 

КАЛЕНДАР	САСТАНАКА	
	

 
	

Датум Место Назив 

7.	март	2023.	 онлајн	 Састанак  РГ  Интересне групе за 
инфраструктуру	

26.	мaј	2023.   

БEЧ 
Састанак РГ за људске ресурсе 

31.	мaј	2023.	 БРИСЕЛ Састанак Групе асистената  


