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Бр. 1
5. јануар 2021.

Драге колеге,
Пред нама је година која ће се широм Европе обележити као година железнице.
У том погледу, Европска унија и многе европске железничке компаније, током
целе године, организоваће низ промоција железнице као безбедног, технолошки
напредног и еколошки прихватљивог вида саобраћаја.
Циљ ових активности јесте указивање на велики значај железнице за друштво,
затим унапређење поверења корисника железничких услуга, као и добијање
финансијске и политичке подршкe за развој железнице од стране европских
институција и националних министарстава.
Као и до сада, Центар за међународне послове ажурно ће вас информисати о
овим, као и свим другим новитетима на међународном плану, који су од значаја
за „Инфраструктуру железнице Србије“ а.д.
У сусрет новим искуствима и сарадњи ићи ћемо са радошћу и ентузијазмом, што
желимо и вама.
Поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника желимо вам добро
здравље, благостање и срећу у сваком тренутку.
Срећни празници!!!
Катарина Нешић Раковић, Маја Станојевић, Зорана Бањанин, Невенка Пандуров,
Јелена Поповић, Бојана Радовановић и Светлана Миљевић
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Међународне актуелности

Eвропска година железнице - 2021

Путовање железницом је удобно, сигурно и еколошки прихватљиво и играће кључну улогу у напорима
ЕУ у постизању климатске неутралности до 2050. године. Одбор Европског парламента за транспорт
и туризам је прихватио предлог да се 2021. година прогласи европском годином железнице.
Европски парламент је по овом питању гласао 15. децембра 2020. године, а законодавни поступак се
завршио 17. децембра гласањем Савета ЕУ.
Током целе 2021. године одржаће се низ догађаја и других иницијатива у циљу промоције
железничког превоза као одрживог, иновативног и безбедног. Стратешка улога железничког превоза
током пандемије КОВИДА 19 показала је да и током неочекиваних криза железница гарантује основне
услуге за превоз људи и основних добара.
Немачки савезни министар за саобраћај и дигиталну инфраструктуру и председник Савета ЕУ,
господин Andreas Scheuer рекао је тим поводом: „Железница је одговор на многа кључна питања у
области мобилности, климатске неутралности, енергетске ефикасности, отпорности на кризе и
безбедности. Година железнице има за циљ да подстакне сектор и већи број туриста, пословних људи
и произвођача да изаберу воз као превозно средство.“
Извор: Council of the EU
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Немачке железнице тестирају иновативне сензорске технологије за возове у 2021.
години

Као део заједничког пројекта Sensors4Rail, који Немачке железнице (DB) спроводе са компанијама
партнерима попут Siemens Mobility, Bosch, HERE Technologies и Ibeo Automotive Systems, тестираће
почетком 2021. године у оквиру немачких железница, напредне сензорске технологије инсталиране
на возним средствима, које могу идентификовати подручје и локацију воза.
Тестирање ће се обавити на Hamburg S-Bahn возовима који ће бити опремљени сензорима за
идентификацију подручја испред и поред воза, омогућавајући му тако да избегне потенцијалне
сметње. Прикупљени подаци упоредиће се са дигиталном мапом инфраструктуре ради лоцирања воза
у реалном времену. Ово ће омогућити саобраћај возова у краћим интервалима, чиме се ослобађа већи
капацитет на трасама, без потребе за додатном надоградњом или преуређивањем инфраструктуре.
Немачка железничка компанија je већ интегрисала сензоре у железничку инфраструктуру како би
повећала поузданост железничког саобраћаја. Од средине 2020. године сензори већ дијагностикују
преко 28.000 скретница потврђујући да електрични погон исправно функционише. Према DB-у,
сензори су успешно пронашли и спречили 4.600 дефеката. Трећина ових тачака повезана је са
дијагностичком платформом названом DIANA.
Извор: Global Raiway Review
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Пољски управљач железничке инфраструктуре PKP PLK – највећи корисник
финансијских средстава из CEF фонда

Пољски управљач железничке инфраструктуре PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP PLK, добио је 3,6
милијарди евра суфинасирања из Финансијског инструмента за повезивање Европе (CEF Transport)
за повећање железничких капацитета и модернизацију железничке мреже. То га чини тренутно
највећим корисником средстава из CEF фонда, не само у Пољској, већ и у Европској унији.
Захваљујући средствима из европских фондова, Пољска је реализовала 24 железничка пројекта у
укупној вредности од 5,8 милијарди евра, за модернизацију и развој железничких пруга у укупној
дужини од 1 100 km. Радови су изведени на железничким линијама које су део Трансевропске
транспортне мреже (TEN-Т).
Државна секретарка у пољском Министарству за инвестиције и регионални развој, госпођа Małgorzata
Jarosińska-Jedynak изјавила је: „Улагањем у железничку инфраструктуру, како из европског, тако и из
националног буџета, тежимо остварењу циља и завршетку радова на основној TEN-T мрежи до краја
2030. године. То су најважнији железнички путеви не само у Пољској, већ и широм Европске уније.
Железница је еколошки, сигуран и одржив начин превоза, зато се фокусирамо на железничке пројекте“.
Извор: RailwayPro
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Потписан Споразум о модернизацији пруге Пловдив – Истанбул

На билатералном састанку између Турских државних железница (TCDD) и управљача железничке
инфраструктуре Бугарске (NRIC), у децембру 2020. године договорено је да се модернизује
железничка пруга Пловдив – Истанбул, дуга 374 кm, која је тренутно једина железничка веза између
Бугарске и Турске, преко граничног прелаза Свиленград / Капикуле.
Бугарска страна је на састанку изнела детаље о будућој двоколосечној прузи на линији ПловдивСвиленград – турска граница, која је тренутно у фази пројектовања, имајући у виду да је Бугарска
2016. године завршила модернизацију пруге Пловдив – Капикуле, дужине 154 km. Линија је
модернизована тако да омогућава нагибним возовима да саобраћају брзином од 200 km/h,
конвенционалним транзитним возовима 160 km/h и теретним возовима максималну брзину од 120
km/h.
Турска страна је изнела предлог за рехабилитацију и изградњу двоколосечне пруге на деоници
Halkali-Çerkezköy-Kapikule, која би повезивала Истанбул са бугарском границом. Пројекат пруге Halkalı
Kapıkule започет је у октобру 2019. године. Процењена вредност пројекта износи милијарду евра, од
чега 275 милиона евра иде из IPA фонда (Инструмент за претприступну помоћ ЕУ).
Очекује се да ће двоколосечна електрифицирана пруга дужине 229 km, са пројектованом брзином од
200 km/h, која је опремљена сигналним системимa ERTMS/ETCS ниво 1, бити завршена 2022. године.
Извор: RailwayPro
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UIC и RNE развили алат за поједностављену комуникацију железничког
особља из различитих земаља
Међународна железничка унија (UIC) и Железничка мрежа
Европе (RNE), удружиле су се у циљу развијања прототипа
алата за поједностављену комуникацију железничког особља
из више земаља. Целокупна иницијатива добила је назив
“Translate4Rail”.
Чињеница је да је прекогранична размена информација
пресудна између управљача инфраструктуре и железничких
предузећа, како би се железнички саобраћај ефикасно
обављао. Целокупни оперативни послови у великој мери
зависе од добре комуникације. У том погледу, машиновође и диспечери морају међусобно
комуницирати поуздано и ефикасно и на начин који превазилази све језичке баријере.
Како би се ишло у корак са таквим потребама железничког сектора, UIC је имао већ некoлико
иницијатива које су имале позитиван учинак, међу којима је UIC Xborder. Након тога, Одељење за
робни саобраћај UIC-а је покренуло иницијативу “Translate4Rail”“ заједно са RNE-ом, посвећену развоју
посебног IT алата за комуникацију. Овај истраживачки пројекат финансира Shift2Rail (S2R).
Прототип за овај алат је развијен у августу 2020. године
при чему је тестиран у октобру. Концепт прототипа
подразумева следеће: особље прима скуп унапред
дефинисаних, стандардизованих порука, које се односе
на сваку оперативну ситуацију. Поруке се преносе
прототипским IT алатом, инсталираним на таблет
рачунарима, а затим се појављују на језику примаоца,
након чега би и машиновође и отправници возова
требало да буду у могућности да се лако разумеју, чак и
када говоре свој матерњи језик.
Један од првих тестова за овај језички алат спроведен је у пограничном региону Villach – Tarvisio –
Pontebba. Управљачи инфраструктуре ÖBB Infra и RFI започели су активности са железничким
компанијама Mercitalia, DB Cargo и RCG. Током 2021. године ће бити настављена тестирања при чему
ће се пратити сви аспекти безбедности, како би се процениле карактеристике овог алата за
комуникацију током рутинских свакодневних оперативних послова, као и у случају прекида услуге и
у ванредним ситуацијама.
За више информација посетите: Translate4Rail
Извор: UIC
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Усвојен седмогодишњи буџет ЕУ 2021-2027

Након добијене сагласности Европског парламента, Савет ЕУ је 17. децембра 2020. године усвојио
уредбу којом се утврђује Вишегодишњи финансијски оквир ЕУ (MFF) за период 2021-2027.
Уредба предвиђа дугорочни буџет ЕУ од 1074,3 милијарди евра за 27 земаља чланица ЕУ, укључујући
интеграцију Европског фонда за развој. Са „Фондом за опоравак ЕУ следеће генерације“ од 750
милијарди евра, ЕУ ће бити у могућности да обезбеди 1.824 милијарди евра током наредних година
за опоравак од пандемије КОВИД-19, као и за дугорочне приорите ЕУ у различитим областима.
Очекује се да ће већина секторских програма финансирања ЕУ бити усвојена почетком 2021. године,
а примењиваће се ретроактивно од почетка 2021. године.
За имплементацију „Фонда за опоравак ЕУ следеће генерације“ потребно је да, у свим државама
чланицама, у складу са њиховим уставним захтевима, буде одобрена одлука о коришћењу сопствених
средстава ЕУ.
Већина овог финансирања усмериће се и кроз Инструмент за опоравак (Recovery and Rеsilience Facility),
у износу од 672.5 милијарди евра, који ће бити подељен државама чланицама на основу националних
планова опоравка. Планове за опоравак ће државе чланице подносити Комисији од 1. јануара до 20.
априла 2021. године, а процењиваће их Радна група ЕК.
Извор: Council of the EU

9|

Билтен Центра за међународне послове ИЖС

Одблокиран спор држава чланица о финансијском пакету ЕУ намењеног буџету и
фонду за опоравак Европске уније

На састанку Европског савета 10. децембра 2020. године, лидери Европске уније су се сложили да
окончају спор од око 1,8 хиљада милијарди евра вредном финансијском пакету, намењеном буџету и
фонду за опоравак ЕУ (MFF (2021-2027)- Вишегодишњи финансијски оквир и NextGen EU-Инструмент
за опоравак ЕУ), који је настао због планова да се финансијска улагања ЕУ повежу са поштовањем
владавине права.
Све стране су се сложиле око компромиса који је предложила Немачка, као тренутни председавајући
Савета ЕУ. Према споразуму, текст мера у погледу механизма владавине права остаје непромењен, али
се неће користити све док Мађарска и Пољска не буду имале прилику да оспоре његову законитост на
највишем суду ЕУ и добију пресуду.
Европски парламент и Савет ЕУ сада треба и формално да усвоје споразум о MFF, док ће се паралелно
наставити рад на коначном усвајању секторских закона (као што су CEF и Хоризонт Европа). Као и за
MFF, национални парламенти морају да дају сагласност како би Фонд за опоравак, вредан 750
милијарди евра, постао функционалан (што се очекује крајем првог или почетком другог квартала
2021. године).
Извор: CER monitor

10 |

Билтен Центра за међународне послове ИЖС

Пројекат декарбонизације саобраћаја у Европи (DTEU)
Meђународни транспортни форум (ITF) је 10. и 11. децембра
организовао дводневни догађај посвећен пројекту Декарбонизација
саобраћаја у Европи (DTEU), финансираном из седмогодишњег
програма ЕУ ХОРИЗОНТ 2020. Пројекат је започет крајем 2018.
године, а планирано је да се оконча почетком 2021. године. На овом
онлајн догађају намењеном свим видовима и сегментима саобраћаја,
представљени су резултати пројекта и вођене дискусије о
импликацијама политике са кључним заинтересованим странама.
Пројекат DTEU има за циљ да помогне Европској унији да оствари своје амбиције у погледу редукције
емисија CO2 у сектору саобраћаја, тако што ће европским креаторима политика указати на могућности
одабира најефикаснијих мера политике и начина њиховог спровођења.
ITF је у том смислу представио два сценарија за декарбонизацију саобраћаја, да би се затим
дискутовало о изводљивости њихове примене и релевантним политичким импликацијама.
Представници Евроспке комисије су овом приликом истакли да DTEU има велики значај за ЕУ
Стратегију о одрживој и паметној мобилности.

Извор: CER monitor
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УЧЕШЋЕ ИЖС ПРЕДСТАВНИКА 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, међународне активности и
састанци су одржавани онлајн.

CER
Заједница европских железница и инфраструктурних компанија (CER) одржала је 2. децембра
редован састанак Радне групе директора за људске ресурсе.
Фокус састанка био је усмерен на законодавне норме које се односе на железнички сектор, затим на
преговоре CER и ETF о положају жена на железници, програму рада ЕУ Одбора за социјални дијалог,
пројектима који су актуелни у погледу развоја запослених у железничком сектору, као и о новим
именовањима у оквиру CER-а.
Гост састанка био је представник Европске комисије г. Keir Fitch који је учеснике састанка упознао са
стањем ствари у вези законодавних норми ЕУ које су од значаја за железнице. На предметном састанку
учествовали су представници ИЖС надлежни за људске ресурсе и међународне послове.

Пројекат
STAFFER
Активности у вези пројекта STAFFER, у коме је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. пуноправни
члан, званично су започете у новембру, док су у децембру одржани и први радни састанци. У том
смислу, 14 и 15. децембра одржани су састанци за први и други радни пакет пројекта на тему
утврђивања садашњих и будућих потреба у вези вештина запослених на железници, са становишта
управљача инфраструктуре и железничких оператера.
Овом приликом учесници састанка који су активни партнери пројекта, упознали су се са лидерима
првог и другог радног пакета пројекта, као и са обавезама у погледу достављања података. Сваки
учесник ће до половине јануара 2021. године бити у обавези да достави преглед потреба компаније у
погледу вештина запослених.
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UIC/IRS

У циљу сагледавања проблематике дигиталне трансформације система и позиције
cyber security-a одржан је још један вебинар под називом „Cybersecurity for rail
digital transformation projects during the pandemic“. Од свих говорника
издвајамо презентације директора Waterfall Security Solutions-а, господина Jesus Molina, као и
начелника Безбедносног Сектора UIC-а, госпођу Marie-Hélène Bonneau.
Мора се приметити да искуство које поседује г. Молина у пројектовању система, као и firewall решење
које се нуди („једносмерни“) помера границе
сагледавања модела инфраструктуре и дефинише нове
могућности приликом дигиталне трансформације
система. Пре дефинисања трансформационог циклуса
предложено је дефинисање нивоа система по степену
критичности. По г. Молини неопходно је дефинисати
три нивоа критичности, као и пресликавање на модел
инфраструктуре, као што је урађено на слици. При
таквом моделу предлаже се постављање различитих
firewall решења у односу на позицију у моделу.
Наравно, добро дефинисана инфраструктура са тачним позицијама протока података, као и смера
протока података, у великом проценту олакшава касније одржавање и дефинисање проблематичних
тачака (уколико дође до напада поједних делова система). Ту сада долазе на ред унидирекциони
firewall-ови који помажу заштити и контроли протока података критичних система.
Г. Молина се дотакао начина креирања безбедносних центара.
Принцип је сличан, дизајнирање новог security центра или
модификација (трансформација) постојећег се мора радити тако
да безбедност буде на високом нивоу, поготово cybersecurity.
Обавезно је директно повезивање са security центрима на нивоу
државе. Овде треба додати информацију да се cyber напади, који
долазе са интернета на рачунарске мреже на железници,
размењују између железничких структура у Европи ради анализе
и предвиђања евентуалних напада.
Гђа Bonneau је дала осврт на сагледавање
проблема пандемије, рада од куће и
модификације безбедносних принципа. Велики
проблем за рад од куће је дефинисање великог
броја phishing и ransomware напада. У оквиру
UIC-а се дефинишу одговарајући пројекти за
праћење и кориговање security проблематике.
Дата је посебна напомена за пројекат CyRail,
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пројекат који је био дефинисан за cyber безбедност и претње које долазе са Интернета. Нажалост,
„Инфраструктура железница Србије“ а.д. није била део тог пројекта.
Г. Kalsapura, главни инжењер мрежних сервиса у
Network Rail-у, је дао приказ о количини сервиса
који се очекују у једној станици. Сервиси који су
дефинисани
су
предвиђени
да
прођу
дигитализацију. Ту се види да су сервиси,
базирани на рачунарској мрежи, поприлично
подложни нападима. Напади могу доћи са
интернета, у разним облицима, али могу доћи и
изнутра. Контрола комуникације између система
и правилно пројектовање рачунарских мрежа
(гледано са нивоа безбедности) је приоритет у било
каквој трансформацији. Ту долазимо до последњег
сагледавања трансформације и безбедности на
железници. Г. Vijau Devnah (General Manager Indian
Railways) је дао своје виђење безбедности у
рачунарским системима, а које важе на њиховим
железницама. Cyber security, Information Security и IT
Security у потпуности делују одвојено али имају
одређене области које морају заједно покрити.
Подразумева се да је све покривено са националним
ЦЕРТ-ом.
Закључак вебинара је да и поред великих могућности дигитализације долази до проблема у
трансформацији. Планирање увођења 5G система на железници само повећава потребан ниво
контроле и заштите. Неопходно је у ходу решавати проблеме едуковања кадрова, као и сагледавања
cybersecurity-а које треба да ради на високом нивоу.

Драган Јевтић, Сектор за ИТ
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Календар састанака

Датум

Место

Назив

18. јануар

онлајн састанак

Пројекат STAFFER

26. јануар

онлајн састанак

CER Генерална скупштина

2. фебруар

онлајн вебинар

23. и 24. фебруар

онлајн вебинар

2. март

Брисел

27-30. aприл 2021.

Берлин
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Техничка решења за
железнице
(организатор UIC)
Дани посвећени проблему
буке на железници
CER Интересна група за
инфраструктуру
Innotrans

У овом броју Билтена представљамо кратак преглед Транспортне заједнице

Транспортна заједница
представља међународну
заједницу земаља
Југоисточне Европе. Ова
организација формирана је
потписивањем Уговора о
формирању Транспортне
заједнице 2017. године од
стране представника
Европске уније, Албаније,
Босне и Херцеговине,
Северне Македоније,
Србије, Црне Горе и
Косова*. Транспортна
заједница је надлежна за
друмски, железнички,
поморски и транспорт
унутрашњим пловним
путевима. Седиште
организације је у Београду.

„Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је
учествовала на састанцима
Техничког комитета за
железнице ове
организације. Уједно,
представници ИЖС
надлежни за људске
ресурсе, активан су члан
недавно основаног
Социјалног форума ове
организације.

ЦИЉЕВИ
● Унапређење интеграције
транспортних тржишта
држава Југоисточне Европе у
транспортно тржиште
Европске уније
● Подршка у развоју
транспортне мреже држава
југоисточне Европе и
њиховом међусобном
повезивању чији ће основни
делови бити укључени у
Трансевропску транспортну
мрежу
● Координација
усаглашавања прописа о
саобраћају држава
Југоисточне Европе, како би
били компатибилни са
нормама ЕУ. У том погледу,
највећи је фокус на прописе о
техничким стандардима,
интероперабилности, безбедности, социјалној политици и
животној средини.

Бенефиције за учеснике
● Ова организација посебну пажњу посвећује решавању проблема у смислу безбедности и
уклањању баријера које ометају функционисање регионалног железничког тржишта
● У погледу инфраструктуре, Транспортна заједница на сваке две године подноси
ажурирани петогодишњи план рада на развоју целокупне транспортне мреже и
идентификује пројекте од приоритета и регионалног интереса
● Посредством Социјалног форума, ова организација се бави питањима основних права
радника, промовисањем бољих услова рада и животног стандарда, здравља и безбедности
на раду и родне равноправности у транспортном сектору.

Извор: званичан сајт Транспортне заједнице;
„Регулаторни систем железничког транспорта“ Б. Бошковић

* Овај назив је без прејудицирања ставова о статусу, и у складу је са Резолуцијом 1244/1999 и мишљењем Међународног суда правде о
косовској декларацији о независности
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