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Бр. 5
1. мај 2021.

Драге колеге,
У данашње време, можда и више него икад, потребна нам је вера у боље
сутра. Стога, желимо вам да вам предстојећи првомајски и ускршњи
празници донесу посебну радост и мир и да сваком од вас буду извор снаге,
како би се изборили са свим изазовима са којима се суочавамо.
У здрављу делили само срећне моменте са својом породицом и
пријатељима.

Срећни празници!!!
Катарина Нешић Раковић, Маја Станојевић, Зорана Бањанин, Невенка Пандуров,
Јелена Поповић, Снежана Маринковић, Данка Андоновски,Бојана Радовановић и
Светлана Миљевић
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Развој људских ресурса у оквиру „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.

Одржана обука Корпоративног универзитета Руских железница за представнике ИЖС

Корпоративни универзитет Руских железница, организовао је 13 и 14. априла обуку за руководство
и младе стручњаке „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., под називом „Преговори: од борбе до
сарадње“. Циљ обуке био је да полазници стекну додатне вештине и технике у сегменту
преговарања. Обуку је водила гђа Наталиа Манко, једна од најбољих предавача са овог
Универзитета.
На дводневној обуци, полазници су били у прилици да се упознају са основним појмовима
преговарачког процеса, мотивима преговора, преговарачким позицијама, тактикама преговарања,
као и техникама и методама преговарања са теоријског аспекта. Уједно, кроз интерактивне вежбе
учесници су били у прилици да сва научена теоријска знања, практично и примене. Током
поменутих вежби преговарања, учесници су прикупљали бодове, што је довело до проглашења
победника, при чему су прва три места заузеле Зорана Бањанин, Бранислава Бундало и Биљана
Ракић.
На обострано задовољство, обука је протекла веома активно чему је допринело искуство предавача,
као и отвореност учесника за нова сазнања, која су у великој мери примењива и на пословном и
приватном плану.

Извор: Центар за међународне послове
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Међународне актуелности

Председницима институција ЕУ предложено продужење Европске године железнице
до краја 2022. године

Челници организација железничког сектора CER, ЕIM и UNIFE, заступајући интересе својих чланова,
обратили су се високим званичницима европских институција са предлогом да се Европска година
железнице 2021 (EYR) продужи до краја 2022. године.
Манифестација Европска године железнице и њена водећа иницијатива Connecting Europe Express
(раније познатo као TEN-T воз), од великог су значаја за промоцију железничког сектора и његовог
доприноса јачању унутрашњег тржишта, отварању нових радних места, територијалној и социјалној
кохезији и наравно паметном, дигиталном и одрживом систему мобилности.
У предлогу се наводи да је железнички сектор свестан чињенице да и други сектори имају планове
за промотивне активности у 2022. години, али да је до сада у организацију активности у оквиру EYR
уложено доста труда и финасијских средстава, што се све доводи у питање продужењем
епидемиолошких ограничења и неизвесношћу трајања саме кризе изазване Ковидом 19.
Организације железничког сектора овом приликом траже политичку подршку од институција Уније
како би овој драгоценој иницијативи пружили најбоље шансе за успех.

Извор: CER
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Немачки парламент је одобрио финансирање приватних линија за железнички робни
саобраћај

Немачки парламент је, у априлу 2021. године, усвојио одлуку о обезбеђивању средстава за изградњу
нових железничких линија за потребе робног саобраћаја који није у државном власништву. Средства
ће бити доступна кроз измене и допуне постојећег Закона о финансирању мреже железничког
саобраћаја (SGFFG).
За ову одлуку се посебно залагало Немачко удружење транспортних компанија (VDV) са aргументом
да су до сада савезна средства била на располагању само за одржавање постојећих линија у
приватном поседу, али не и за изградњу нових, што није у складу са Европским зеленим споразумом
и борбом ЕУ за заштиту климе, односно тенденцијом да се што више робе превезе железницом.
Лучке железнице, са пратећом инфраструктуром, као важан фактор одрживог транспортног ланца, а
које су биле главна тачка спора, овом одлуком биће укључене у финансирање из савезних фондова.

Извор: International Railway Journal
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ÖBB инвестира 25 милијарди евра у развој инфраструктуре у наредних шест година

Aустријске железнице (ÖBB) су представиле план инвестиција у железницу од преко 25 милијарди
евра, који ће се примењивати од 2021. до 2026. године. Планом је предвиђено да 20,6 милијарди евра
буде усмерено у проширење железничке инфраструктуре и обновљиве изворе енергије, док ће се у
модернизацију и проширење возног парка у сектору путничког саобраћаја уложити 3,4 милијарде
евра.
Током наредних шест година, аустријска железничка компанија уложиће 1,5 милијарди евра у
дигитализацију железничког система, као део свог програма заштите климе.
Поред овога, у фокусу ће се наћи и сегмент ноћних возова, односно улагања у мрежу ÖBB Nightjet,
чији је ÖBB зачетник. Поред редовних линија Рим, Венеција, Милано, Ливорно уводе се и нове
дестинације Амстердам и Париз.

Извор: Railway Pro
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CER покреће кампању „Железница будућности“

CER je 31. марта започео кампању Железница будућности. Кампања је уследила након званичног
покретања Европске године железнице (ЕYR), на конференцији коју су 29. марта организовали
Европска комисија и португалско председништво ЕУ.
Кампања има првенствени циљ да подигне свест јавности о железници као транспорта будућности.
Свеобухватна порука кључних тема кампање (паметније, чистије и повезано) налази основ у
Европском зеленом споразуму и Стратегији одрживе и паметне мобилности ЕУ.
Водеће теме кампање биће представљене током три наменске недеље у мају. CER позива своје
чланице да се укључе у заједничку акцију за ширење поруке у земљама чланицама ЕУ 10. маја, након
Дана Европе.
Извор: CER monitor
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INEA постаје CINEA од 1. априла

Европска Извршна агенција за климу, инфраструктуру и заштиту животне средине (CINEA) је од 1.
априла заменила Извршну агенцију за иновације и мреже (INEA). Њен главни циљ је постизање
„Европског зеленог споразума“ о достизању климатске неутралности до 2050. године.
Агенција ће на располагању имати буџет од 52 милијарде евра и нови портфолио и функционисаће у
периоду између 2021. и 2027. године са више од 500 запослених. Од 2014. године бивша INEA
спровела је преко 11000 пројеката у области саобраћаја, телекомуникација и енергетике. CINEA ће
наставити да управља постојећим пројектима, укључујући и оне који су преузети од Извршне
агенције за мала и средња предузећа (EASME), као што су Life програм и Европски фонд за
поморство, рибарство и аквакултуру.
Осим тога, неки од већих пројеката који ће бити у њеној надлежности су следећи:
 Финансијски инструмент за повезивање Европе CEF (Connecting Europe Facility) - пројекат који
подржава развој инфраструктуре широм Европе, где ће CINEA и даље управљати CEF-ом за
саобраћај и енергетику,
 Фонд за иновације – кључни инструмент за финансирање који подржава стратешку визију
Европске комисије о климатски неутралној Европи до 2050. године,
 Хоризонт Европе – CINEA ће спровести груписање Климе, Енергетике и Мобилности,
припајањем сегмента за климу већ постојећем портфолију за „Хоризонт 2020 – Енергетика и
Транспорт“.
Поред наведеног, CINEA ће преузети један од највећих догађаја организован од стране Комисије за
зелену енергију: „Европска недеља одрживе енергије“.
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 оnline.

COLPOFER
15. aприла је одржан редован састанак COLPOFER Радне
групе за борбу против тероризма и екстремиста у онлине
формату.
У складу са дневним редом, уз уобичајене теме уследило је:
• Ажурирање округлог стола (у ком учествују сви чланови)
• Научене лекције из инцидената и вежби (сви чланови су
припремали кратку презентацију)
• Обрађивање бројева и трендова за сумњиве предмете и
претње (статистика, поређење бројева)
• Ажурирање активности Railpol-а
• Ажурирање UIC активности
Представник Холандских железница (NS) је представио лекције научене из нереда повезаних са
Covid-мерама, и утицај који је имао на железнички систем. Дискутовало се о сличним искуствима
чланова у садашњости или прошлости, у вези активизма и нереда као што је група попут „побуна
против изумирања“ (еколошки покрет који се бори против климатских промена...).
Чланови су имали задатак да припреме кратку презентацију о одређеном инциденту повезаном с
тероризмом који се догодио прошле године и лекцијама које су из тога научене.
На претходном састанку формиране су заједничке дефиниције инцидената (предмети остављени без
надзора, сумњиви предмети и претње бомбама/напади) о којима се сада подносио извештај. Сврха
ове активности је могућност поређења и праћења бројева на време, откривање трендова и процена
ефекта промена у протоколима/политици, промена нивоа претњи и утицаја напада и терористичких
инцидената на бројке.
Једна од најбитнијих тема за представнике ИЖС је била ситуација са мигрантима, и размена
искустава у том погледу.
Састанак је завршен уз најаву Генералне скупштине које ће се ускоро одржати.
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STAFFER

Током марта настављено је активно учешће представника
ИЖС надлежних за људске ресурсе и међународне послове на
редовним састанцима за пројекат STAFFER, који се односи на
развој вештина и компетенција запослених на железници.

У том смислу, одржана су три састанка:



Састанак за Радни задатак 1 под називом „Утврђивање потреба у погледу вештина и
компетенција запослених у железничком сектору“
Два састанка за Радни задатак 2 под називом „Утврђивање потреба у погледу вештина и
компетенција запослених на железници са становишта железничких оператера и управљача
инфраструктуре“

У оквиру Радног задатка 1 представници ИЖС су попунили Упитник и доставили све неопходне
информације у погледу потреба за вештинама код посебних пословних профила ИЖС запослених.
Када је реч о Радном задатку 2, током предметних састанака највише је било речи о специфичним
железничким профилима запослених, као и релевантним трендовима који у великој мери утичу на
развој железнице. На једном од поменутих састанака, учествовали су и представници робних
железничких коридора и исказали конкретне потребе у погледу вештина запослених у
прекограничном саобраћају. Уједно, као део редовне активности у оквиру пројекта, припремљен је и
први шестомесечни извештај о ангажовању ИЖС у овом пројекту и достављен координатору
пројекта.
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Календар састанака

Датум

Место

Назив

10. мај

Онлајн састанак

Пројекат STAFFER

19. мај

Онлајн састанак

Пројекат STAFFER

19. мај

Онлајн састанак

Генерална скупштина RNE
Припремна група/асистенти за
98. Генералну скупштину UIC
CER Интересна група за
инфраструктуру

4. јун

Биће накнадно потврђенo

29. јун

Биће накнадно потврђено

7. јул

Париз

98. Генерална скупштина UIC

7. јул

Биће накнадно потврђено

CER Радна група директора за
људске ресурсе

20. септембар

Гдањск

68. Генерална скупштина CER

5. октобар

Брисел

17. новембар

Брисел
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CER Интересна група за
инфраструктуру
CER Састанак за инфраструктуру
високог нивоа
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Пројекат "STAFFER"
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., заједно са
Саобраћајним факултетом из Београда, је по први
пут учесник пројекта који се финансира из
програма Европске уније „Erasmus +“. Реч је о
пројекту који подразумева израду стрaтешког
плана за унапређење вештина запослених у
железничком сектору. Поред управљача
инфраструктуре, железничких оператера и
железничке индустрије, у овом пројекту учествују и
едукативне институције. Сваки партнер је у
прилици да предочи које су то вештине запослених
преко потребне у будућности, при чему ће се
пројектом дефинисати начини достизања
предметних вештина кроз обучавање, програме
мобилности радника и релевантне наставне
програме.

Чињенице:
● пројекат има преко 40 партнера
● пројекат траје 4 године
● пројекат се финансира из
бесповратних средстава ЕУ
●координатор пројекта је Универзитет у
Ђенови

Према структури пројекат се састоји из
девет радних задатака:
❶ "Идентификација потреба у погледу вештина
и компетенција запослених на железници"
❷"Идентификација потреба у погледу вештина и
компетенција запослених на железници, са
становишта управљача инфраструктуре и
железничких компанија"
❸"Идентификација потреба у погледу вештина и
компетенција запослених на железници са
становишта железничке индустрије"
❹ "Развој програма обучавања и мобилности"
❺"Валидација програма обучавања и
мобилности за ефикасно повећање
запошљавања и могућности у погледу развоја
каријере"
❻ "Примена програма мобилности и
обучавања"
❼"Развој дугорочне Стратегије и Акционог
плана"
❽"Стратешке препоруке и дисеминација"

Учешће ИЖС
ИЖС активно учествује у
свим наведеним Радним
задацима пројекта, осим у
трећем.
Представници ИЖС који
учествују у овом пројекту
су:
● Наташа Јовановић,
менаџер за људске ресурсе
и заједничке послове,
● Катарина Нешић
Раковић, директор Центра
за међународне послове,
● Бојана Радовановић,
руководилац пројекта,
●Светлана Стојановић надлежна за праћење и
руковођење финансијских
аспеката пројекта.

❾ "Управљање пројектом и обезбеђење
квалитета"
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