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Међународне актуелности
Препоруке Комисије и CER-a протколарне природе - Connecting Europe Express

Траса пропагандног воза Connecting Europe Express (CEE) је званично објављена јавности у недељу
9. маја, поводом Дана Европе. Видео изјава европске комесарке Валеан, као и интерактивна мапа са
листом стајалишта по дану путовања, објављена је на веб сајту CEE и на друштвеним мрежама, а
заједничко саопштење Европске комисије и CER-a је прослеђено јавности и заинтересованим
странама.
Европска комисија тренутно ажурира планове догађаjа на свакој станици, док CER предлаже да се на
стајалиштима у главним градовима позову премијер, надлежни министри (саобраћај и животна
средина), посланици у Европском парламенту, чланови националног парламента, координатори ЕУ,
заинтересоване стране у железничком сектору, као и удружења потрошача и путника.
Комисија је потврдила да ће за сваки сегмент путовања имати званичног представника или
„амбасадора“ у самом возу. ЕК тренутно саставља списак званичних представника (разни комесари,
председник ЕК, високи службеници Комисије, координатори TEN-T, итд.) и позива учеснике у
пројекту да дају предлоге ко би био њихов представник у возу (генерални директори, министри
итд.). Активности на припреми овог комплексног пројекта се настављају.

Извор: CER
3|

Билтен Центра за међународне послове ИЖС

МAGRAIL технологија која може трансформисати железнички систем

Иновативна magrail технологија може имати важну улогу у железничким инвестиционим
пројектима за постизање циљева Европског зеленог споразума, наводи се у најновијој студији коју
су припремиле пољске компаније Idom и Nevomo.
Први корак је развијање система познатог као magrail (пасивна магнетна левитациона чаура) за
саобраћај на постојећим железничким правцима, за брзине до 415 km/h. Ово хибридно решење
омогућиће конвенционалним и магнетно-левитационим возовима да саобраћају на истој прузи. Две
компаније извршиле су анализу како ће се технологија magrail изводити на првој пољској
железничкој линији за велике брзине између Варшаве, Лођа и Познана, до Вроцлава (тзв. Y линија).
Укупна вредност инвестиција за овај пројекат изнoси 12,6 милијарди еврa, од чега ће 7,5 милијарди
евра бити намењено за основну HSR инфраструктуру, a осталих 5,1 милијарди евра за magrail
компоненте које обухватају инфраструктуру и возна средства. Позитиван економски поврат се
очекује у року од 30 година.
Резултати анализе и створене претпоставке могу се проширити на целу Пољску, па чак и на значајан
део Европе. Тако се Y линија може продужити од Познања до Берлина, и даље до Прага и Беча, како је
то планирано новим HSR прojeктом.
Извор: New Civil Engineer, Railway Pro
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Финални резултати пројекта MILA

UIC пројекат MILA (Хармонизована методологија за процену животног циклуса инфраструктуре) је
обухватио различите компоненте колосека, које поједини управљачи инфраструктуре узимају у
обзир при моделовању деградације колосека, како би се олакшало разумевање фактора који
узрокују погоршање стања инфраструктуре и скраћивање животног циклуса. На пројекту, започетом
још 2017. године, заједички су радили чланови UIC радне групе експерата за колосеке (TEG) и
стручњаци из различитих железница.
Финални технички извештај под називом „Побољшање доношења одлука за одржавање
железнице - Лекције научене из UIC пројекта MILA”, представљен јавности 18. маја, доступан је на
веб адреси https://shop-etf.com. Овај извештај који се односи на моделе деградације шина, прагова и
система причвршћивања, обухвата анализу кључних података за добијање резултата и даје увид у
бројне закључке у вези са проценом пропадања колосека.
Пројектом је унапређена сарадња и даљи заједнички рад управљача инфраструктуре и сектора за
информационе технологије. Дигитална трансформација железничке индустрије представља изврсну
прилику за побољшање евиденције и укупних трошкова животног циклуса железничке
инфраструктуре, што је један од кључних циљева управљача инфраструктуре.
Извор: UIC
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Немачке железнице проширују удео енергије ветра у снабдевању електричном
енергијом

Немачке железнице (DB) већ дуже време постепено прелазе на снабдевање електричном енергијом
из обновљивих извора, а посебно из енергије ветра. Око 190 GWh енергије ветра годишње, која ће се
добијати из немачких приобалних ветропаркова са Северног мора, користиће се за вучу DB возова у
будућности.
Крајем 2020. године, Немачке железнице (DB) су закључиле уговор са енергетском компанијом RWE
о снабдевању зеленом енергијом ветра добијеном из приобалног ветропарка Amrumbank-West.
Према уговору који ступа на снагу 2025. године и важи 15 година, очекује се снабдевање са више од
260 GWh зелене енергије ветра годишње.
Већ данас DB за вучу возова користи око 61% електричне енергије добијене из обновљивих извора
енергије, док је тај износ у осталим јавним секторима мањи од 50%. Очекује се да ће 2030. године
удео зелене енергије у укупној енергији вуче бити 80%, да би се од 2038. године потпуно прешло на
зелену енергију вуче. У ту сврху подружница DB групе, DB Energie, постепено и доследно замењују
уговоре о фосилним горивима уговорима о “зеленим енергентима“.
Извор: Global Railway Review
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Немачке железнице шире употребу вештачке интелигенције за своје кориснике

Вештачка интелигенција (AI) имплементирана је у управљање мрежом градске железнице
Штутгарта, Stuttgart S-Bahn, у циљу оптимизовања активности одржавања, а тиме и повећањa
тачности саобраћаја возова. AI подржава диспечере у ефикасној контроли саобраћаја, како би се у
случају кварова или ванредних ситуација саобраћај одвијао без сметњи и без гужви на
транспортним рутама.
DB је сам развио АI алат и примењиваће га на осталим мрежама градске железнице током 2021.
године. У већим транспортним мрежама могуће је повећање тачности саобраћаја возова до
двоцифрених износа. Поред тога, постојеће железничке капацитете могуће је користити још
ефикасније (већа фреквенција и већи број возова).
DB такође користи АI за свеобухватно одржавање возова. Уз помоћ АI процеса, слике камера или
подаци сензора аутоматски се процењују како би се утврдио специфичан захтев за одржавањем.
Остали пројекти су усмерени на предвиђање кварова како би се предузеле благовремене активности
одржававања и замене делова.
Поред вештачке интелигенције, DB се такође ослања на проширење и модернизацију
инфраструктуре, програм Дигитална железница Немачке и нова возна средства, како би даље
повећао тачност возова.
Извор: Global Railway Review
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ProRail и компанија Siemens Mobility потписали су Уговор вредан 110 милиона евра

Холандски управљач железничке инфраструктуре ProRail
доделио је компанији Siemens Mobility уговор од 110
милиона евра за модернизацију и оптимизацију Kijfhoek–а,
највеће теретне станице у Холандији .
Уговор укључује најсавременији, потпуно аутоматизовани
систем за управљање и 15 година услуге одржавања теретне
станице.
Смештена југоисточно од Ротердама, теретна железничка
станица Kijfhoek простире се на 50 хектара, има 14 долазних
колосека, 41 ранжирни колосек и 12 колосека за гарирање.
Ранжирна станица је витална веза између лука у Ротердаму
и великих европских индустријских зона.
Ans Rietstra (COO ProRail), John Voppen (CEO ProRail),
Ad van Paassen (CFO Siemens Mobility BV),
Olivier Gueydan (CEO Siemens Mobility BV).

Предвиђено је да пројекат почне средином 2023. године и да буде завршен до краја 2024. године.
Током извођења пројекта, станица Kijfhoek ће радити са најмање 50% капацитета.
Извршни директор ProRail-а, Ans Rietstr том приликом је
рекао: „Модернизацијом система улажемо у безбедности,
поузданост и ефикасност Kijfhoek–а за наредне деценије.
Kijfhoek је важно чвориште за железнички теретни
транспорт, а кроз овај пројекат утичемо на бржи раст
железничког теретног саобраћаја у будућности“.

Извор: RailwayPro
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Међународна недеља зеленог транспорта

Међународна недеља зеленог транспорта, која ће се у организацији Међународне железничке
уније (UIC) одржати од 31. маја до 5. јуна, поклопа се са Светским даном заштите животне
средине УН-а и Зеленом недељом ЕУ.
UIC ће се током ове манифестације фокусирати на улогу железнице и јавног превоза у
трансформацији у одрживи систем мобилности. Кроз свакодневне тематске поруке приказаће се
показатељи одрживости железнице, као и амбициозни планови чланова UIC за решавање глобалних
изазова у заштити животне средине и климе.
Maнифестација почиње у понедељак, 31. маја, када ће бити представљена визија развоја
железничког путничког и робног саобраћаја, као и јавног саобраћаја до 2030. године.
Уторак ће бити усклађен са темом Зелене недеље ЕУ, „Нулта загађења“, среда ће бити посвећена
емисији гасова са ефектом стаклене баште, док ће у четвртак фокус бити на кружној економији,
најбољој пракси, плановима и могућностима железничких ресурса.
UIC ће подржати Светски дан заштите животне средине Уједињених нација, 5. јун, са фокусом на
биодиверзит и екосистем. Такође ће бити означен и почетак УН-ове декаде обнове екосистема, а
фокус ће бити на UIC пројекту REVERSE. Додатне информације ће бити доступне на веб сајту UIC.
Извор: UIC
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Развој дигиталних алата за железнички систем блиске будућности

Железница, као најодрживији вид масовног транспорта је окосница будуће европске одрживе
мобилности. Нове технологије попут 5G, вештачке интелигенције, великих података (Big Data),
дигиталних близанаца (Digital Twins) и других, представљају алате за побољшање основне
железничке активности, повећање железничких капацитета, убрзавање операција превоза робе и
омогућавање мултимодалних веза.
Пројекти институционализованог партнерства у железничком сектору, Shift2Rail (S2R), са учешћем
UNIFE, као што су IN2DREAMS, DAYDREAMS, ETALON, GATE4RAIL и SPRINT, су пројекти који уводе
наведене технологије и дигитална средства широм железничке мреже и управљањем саобраћајем.
Један од значајних пројеката за имплементацију FRMCS (Будући железнички систем мобилне
комуникације) је 5GRAIL, који има за циљ да потврди прве спецификације FRMCS, како за пружне тако
и за кабинске компоненте. Пројекти попут OPTIMA и X2Rail, су у великој мери допринели
унапређењу система управљања саобраћајем, као и сајбер безбедности.
У документу UNIFE о визији сајбер безбедноси, фокус се ставља на стандардизацију у овој области
сарадњом са CEN/CELENEC, Агенцијом за железнице ЕУ (ЕRА) и Агенцијом Европске уније за сајбер
безбедност (ЕNISA), конкретно на истраживању и стандардизацији нових технологија попут AI,
Blockchain и Quantum Computing које су од суштинског значаја за заштиту критичне инфраструктуре.
Извор: Railway Pro, UNIFE
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Усвајање Споразума о положају жена на железници

Заједница европских железница и инфраструктурних компанија (CER), која представља послодавце у
железничком сектору и Европска федерација транспортних радника (ETF), која заступа запослене на
железници, наставиле су преговоре о обавезујућем споразуму који се односи на унапређење
положаја жена у железничком сектору.
Подсећања ради, ови преговори под називом „Жене на железници“ започети су у октобру 2019.
године у оквиру европског секторског социјалног дијалога и уз подршку Европске комисије. Све
наведене активности заустављене су због COVID-19 и чињенице да су виртуелни састанци у великој
мери отежавали преговоре. Међутим, почетком ове године одлучено је да се покуша поново са
преговорима, при чему су одржани и додатни припремни састанци.
Теме преговора усредсређене су на опште мере о родној равноправности, начине привлачења жена у
железнички сектор, успостављање баланса између радног и приватног живота, унапређење и развој
каријере, једнакост зараде код жена и мушкараца, здравље и безбедност на раду и друго.
Циљ преговора јесте да се постигне договор о садржају текста Споразума пре лета, како би исти био
усвојен на Генералној скупштини CER-а 20. септембра.

Извор: CER
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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.

STAFFER

Током маја 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 контексту, 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 састанка за Радни задатак 1 било је речи о завршном извештају који су припремли лидери
овог Радног пакета. За оцену наведеног извештаја биће надлежна „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д., Аустријске железнице, као и координатор пројекта Универзитет у Ђенови. На састанку у
вези Радног задатка 2 било је највише речи о завршним припремама Упитника, који ће бити основ за
прикупљање информација о потребама компанија у погледу вештина и компетенција запослених.
Упитник ће бити достављен 1. јуна.
Подсећања ради, пројекат ће трајати четири наредне године, и у њему учествује преко 40 учесника
из железничког сектора из целе Европе. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је по први пут
учесник ERASMUS+ пројекта за развој вештина запослених и има статус активног партнера. Такође,
учесник у овом пројекту је и Саобраћајни факултет из Београда.

12 |

Билтен Центра за међународне послове ИЖС

COLPOFER

Састанак COLPPOFER Радне групе за безбедност
на Коридору X се одржао 20. маја у онлине
формату.
Презентације су одржали Andrej Doberšek испред
словеначке полиције и Marija Cristina Fiorentino,
генерални секретар COLPOFER-а.
Представници ИЖС су дали кратак преглед
активности које су обављали у претходном
периоду. Између осталог, како је већ дуже време
једна од кључних тема на састанцима ове радне
групе проблем са мигрантима, ИЖС је известио
остале чланове о састанцима који су одржани са приватним превозником TRANSAGENT у Суботици.
Поменути превозник је увео техничке системе заштите у вагонима, као и физичко обезбеђење са
задатком да штити вагоне од уласка миграната.
У пограничним станицама Шид и Суботица почео је да се врши преглед вагона термовизијским
камерама, а обавеза ИЖС је да обезбеди простор где воз може да стане како би се извршио преглед,
док превозници одрађују остало. Највиши степен заштите од уласка миграната имају COSCO возови,
које обезбеђује полиција. На крају састанка се говорило о припремама за следећу Генералну
скупштину, која ће се ускоро одржати.

Коридор
АлпиЗападни
Балкан

У склопу активности на железничком робном коридору Алпи – Западни Балкан одржана су два
састанка Радне групе за координацију (11. маја и 26. маја) као припрема за предстојећу Генералну
скупштину коридора која ће се одржати у јуну. Такође је одржан и састанак Радне групе за
капацитете (27. мај).
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~~~

Календар састанака

Датум

Место

Назив

4. јун

Биће накнадно потврђенo

Припремна група/асистенти за
98. Генералну скупштину UIC

јун

Биће накнадно потврђенo

Генерална скупштина COLPOFER

9. јун

Онлајн састанак

Пројекат STAFFER

23. јун

Брисел

CER Састанак за инфраструктуру
високог нивоа

24. јун

Онлајн састанак

Пројекат STAFFER

29. јун

биће накнадно потврђено

CER Интересна група за
инфраструктуру

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

CER Интересна група за
инфраструктуру
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У овом броју Билтена налази се кратак преглед првних норми ЕУ од значаја за железнички сектор
Први железнички пакет

Директивама ЕУ дефинише се правни оквир реструктурирања европских
железница и успостављања тржишта железничких услуга. Почетак правног
регулисања железничког система у целости, а самим тим и историјску
прекретницу представља усвајање Директиве 91/440 ЕC о развоју железнице у
будућности.

Директива 91/440 ЕC
Предвиђа раздвајање саобраћајне услуге и управљање
инфраструктуром, као и постојање посебних рачуна за ове
две делатности, како би њима могло посебно да се
управља
Први железнички пакет правних норми ЕУ за

железницу
Овај пакет норми представља основ реструктурирања у циљу
функционисања европског железничког тржишта. Њега чине
следеће директиве:
 Директива 2001/12EC која мења Директиву 91/440 и
односи се на раздавајање рачуна између робног и
путничког саобраћаја, за разлику од основног текста
где је предвиђено раздвајање инфраструктуре и
превоза,
 Директива 2001/13EC о давању дозвола железничким
предузећима,
 Директива 2001/14EC о додели железничких
инфраструктурних капацитета и наплати накнаде за
коришћење железничке инфраструктуре, као и о
сертификату безбедности. Циљ ове директиве је
повећање транспарентности у процесу наплате
приступа железничкој инфраструктури и додели
капацитета. Уједно, овом нормом је предвиђена обавеза
управљача инфраструктуре да објави Изјаву о мрежи са
свим потребним информацијама о истој,
 Имајући у виду значај интероперабилности за
транспортну политику, донете су и две директиве о
интеропeрабилности транс-европске железничке
мреже (Директива 96/48EC и Директива 2001/16 EC).
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