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Међународне актуелности

СЛОВЕНИЈА ПРЕУЗЕЛА ШЕСТОМЕСЕЧНО ПРЕДСЕДАВАЊЕ САВЕТОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Словенија је 1. јула 2021. године преузела ротирајуће председавање Саветом Европске уније, након
успешног шестомесечног председавања Португалије.
Шестомесечни програм председавња Словеније, под слоганом „Заједно. Отпорна. Европа.“,
заснован је на четири приоритета, и то:
олакшати опоравак ЕУ и ојачати њену отпорност,
размишљати о будућности Европе,
ојачати владавину закона и европских вредности, и
повећати безбедност и стабилност у европском суседству.
Саобраћај, досијеи о климатским променама и дигитализацији, од кључног с у значаја за
други приоритет. Словенија ће се фокусирати на климатски и енергетски законодавни пакет „Fit
for 55“, који обухвата ревизију система за трговања емисијама гасова са ефектом стаклене баште,
као и обновљиве изворе енергије, смањење емисија из саобраћаја и енергетску ефикасност.
Ревизија Директиве 2014/94 о успостави инфраструктурe за алтернативна горива (АFID), као
и Уредбе о TEN-T, такође ће се наћи на дневном реду до краја године.
На пољу дигитализације Словенија ће водити преговоре о законодавним предлозима високог
профила; Закону о дигиталним услугама и Закону о дигиталним тржиштима, као и законској
регулативи за вештачку интелигенцију (АI) и преобликовању интелигентних транспортних
система (ITS), што је од суштинске важности за обезбеђивање интероперабилности саобраћаја,
аутоматизације и дигитализације сектора.
Коначно, када је у питању четврти приоритет, посебна пажња ће бити посвећена Западном
Балкану. Словенија ће предводити Савет у правцу наставка процеса проширења ЕУ са земљама
региона. Фокусираће се на примену ревидиране методологије проширења, економски
опоравак земаља Западног Балкана, јачање сајбер безбедности и отпорности региона,
побољшање повезаности, спровођење „зелене“ агенде и пружање позитивне перспективе
младима на западном Балкану.
Извор: CER, Савет ЕУ

3|

Билтен Центра за међународне послове ИЖС

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ ПОЗИВА НА УБРЗАЊЕ УВОЂЕЊА ERTMS

Европски парламент је 7. јула усвојио резолуцију о Европском систему управљања
железничким саобраћајем (ERTMS) и позвао на брже увођење система дигиталне
сигнализације ради ублажавања разлика у железничким системима Уније и испуњавања циљева
Европског зеленог споразума.
Посланици Европског парламента истичу да, упркос прошлим иницијативама, увођење ERTMS-а
заостаје за предвиђеним распоредом, преспоро је и још увек није постигнута пуна
интероперабилност. Један од разлога је неусклађеност националних планова имплементације са
обавезујућим циљевима на нивоу ЕУ, што спречава спровођење замене застарелих националних
система сигнализације, па посланици стога предлажу даље усклађивање оперативних захтева.
Да би се превазишле тренутне неефикасности у јавним набавкама за увођење ERTMS-а, од Комисије
се очекује да успостави заједнички формат тендера за набавке у ЕУ. Такође, посланици позивају
Комисију да се позабави недовољним индустријским капацитетима, односно да представи
законодавни предлог за индустријску стратегију ERTMS-а, у оквиру нове Индустријске стратегије
за Европу.
Европски посланици наглашавају да средства ЕУ нису довољна да покрију све трошкове потребне
за несметано увођење и правилно функционисање ERTMS-а. Због тога се од Европске комисије и
држава чланица очекује да побољшају привлачност улагања у ERTMS и реше недостатак стабилног
и предвидљивог буџета.
У извештају се наводи да се на крају 2020. године само у 13% коридора основне мреже
управљало уз помоћ ERTMS-а, док је његово распоређивање у осталим коридорима достизало
распон између 7% и 28%. Посланици сугеришу да би потпуно увођење ERTMS-а, чији је рок 2030.
година, повећало превозне капацитете на постојећој железничкој инфраструктури до 30% и да је
од кључне важности за постизање циљева климатске и дигиталне транзиције.

Извор: RailwayPro
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SHIFT2RAIL И UIC ПОТПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ

Заједничко предузеће Shift2Rail (S2R JU) и Међународна железничка унија (UIC) су 8. јула 2021.
године, на Генералној скупштини UIC, потписали Меморандум о разумевању, као подршку
решењима за иновације у железници, чији је пионир Shift2Rail.
Делокруг овог Меморандума о разумевању је промоција сарадње између UIC-а и S2R JU, што
подразумева да треба подржати имплементацију иновативних решења S2R JU и пружити
функционалан системски приступ који одговара оперативним потребама сектора, а нарочито
крајњих корисника.
Shift2Rail има задатак да развија стратешке истраживачко-иновативне (R&I) активности и
тржишно вођена решења, која ће подржати интегрисани и иновирани железнички систем
будућности. С друге стране задатак UIC-а као техничког тела железничког сектора је да
мобилише чланове око питања од суштинског значаја за сектор, али и око заједничке визије
железничког система будућности, како у погледу опште архитектуре, тако и специфичних
иновација.
Предвиђена подручја сарадње подразумевају: свеобухватну сарадњу у одрживости и решењима са
ниским емисијама угљеника, доследност S2R Иновационог програма 2 (IP2) и Будућег система
железничке мобилне комуникације (FRMCS), моделовање података, архитектуру функционалног
система и посебну дефиницију интерфејса, системске везе између UIC и S2R JU.

Извор: UIC e-news
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ЕВРОПСКИ ОПЕРАТЕРИ ПЛАНИРАЈУ ПОСЕБНУ ЖЕЛЕЗНИЧКУ УСЛУГУ ЗА
COP26 У ГЛАЗГОВУ

PRORAIL, Холандске железнице (NS), EUROSTAR и Avanti West Coast су у сарадњи са невладином
организацијом Youth for Sustainable Travel (Млади за одрживо путовање), објавили планове за
пуштање у саобраћај наменског „Климатског воза“ за превоз делегата на 26. Конференцију
Уједињених нација о климатским променама (COP26), која ће се одржати од 1. до 12. новембра
у Глазгову.
Млади, званичне делегације највишег нивоа, стручњаци за мобилност, невладине организације и
представници железничког сектора су позвани да путују Еуростаром из Амстердама, Ротердама
или Брисела до Лондона, где ће пресести на воз компаније Avanti West Coast за Глазгов.
Током путовања, млади из организације Youth for Sustainable Travel и железнички партнери
организоваће низ дебата и семинара како би скренули пажњу на важну улогу коју железница и
„одржива путовања“ могу играти у постизању глобалних циљева климатских промена. Аргумент за
одржавање ових догађаја су алармантни подаци UN IPCC-a који упозоравају да ће се, уколико се
настави оваквим темпом, Земља до 2100. године загрејати за 3°С, што ће довести до екстремних
временских (не)прилика са претећим последицама.
Иницијативу су поздравиле организације железничког сектора: CER, UIC и ЕIM (Европски
управљачи железничке инфраструктуре), а посебно потпредседник Европске комисије, Frans
Timmermans, који је најавио планове Комисије да се у наредним годинама повећа број путовања
железницом тако што ће се, на пример, удвостручити обим саобраћаја брзих возова и још више
олакшати међународна железничка путовања.

Извор: International Railway Journal
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NETWORK RAIL УВОДИ ПРВЕ КОМПОЗИТНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРАГОВЕ ОД РЕЦИКЛИРАНЕ
ПЛАСТИКЕ

Возови у Wiltshire-у (UK) сада саобраћају „преко старих боца, амбалаже за храну и друге
нежељене пластике“, постављањем првих композитних железничких прагова од рециклиране
пластике. Ова еколошки прихватљива технологија је недавно примењена на вијадукту Sherrington,
између Сalisbury-ја и Warminster–а.
Раније је пруга преко вијадукaта и мостова, имајући у виду ограничење у тежини, била опремљена
дрвеним праговима, јер су бетонски прагови били претешки за конструкцију. Од 31. јула прагови
од меког дрвета третирани креозотом биће забрањени у UK, а алтернативни прагови од тврдог
дрвета, који се углавном увозе из Бразила, не би представљали крајње одрживо решење. Уместо
тога, нови композитни прагови произведени у компанији Sicut Ltd (UК) користе мешавину
пластичног отпада локалног порекла који би иначе завршио на депонији.
Пошто је доказано да нови прагови испуњавају перформансе модерне железничке инфраструктуре,
очекује се да би ускоро требало да се инсталирају и на неким другим регионалним пругама
у надлежности највећег управљача инфраструктуре у UK, Network Rail-a. Овим би се
оствариле вишеструке користи: оптимизација одржавања инфраструктуре, редукција емисије
угљеника и смањење ширења пластичног отпада.

Извор: RailTarget, Network Rail
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ФОТО КОНКУРС UIC TOPRAIL У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ ГОДИНЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ

UIC TopRail (Светски железнички туризам) je вишегодишњи пројекат UIC-а који активно
промовише производе железничког туризма, повећавајући видљивост понуда и услуга.
Железнички туризам нуди широк спектар туристичких алтернатива повезаних са железницом,
комбинујући при томе ексклузивност, луксуз и одрживост, уз истовремено неговање културног
наслеђа и доприноса локалним економијама.
UIC TopRail је у оквиру манифестације Европска година железнице (EYR) организовао неколико
активности, међу којима је и фото конкурс на тему Моја тајна железничка места (My Secret Rail
Spots).
Циљ такмичења је да запослени у железничким компанијама делују као амбасадори својих
железница и да „деле своја омиљена железничка места“ како би подстакли путнике да „ускоче“ у
воз и упознају ова места, када поново буде могуће путовати. Учесници конкурса (запослени у
чланицама UIC-а) имају рок да до 10. септембра поставе слику „свог тајног железничког места“ на
платформу PollUnit. https://pollunit.com/polls/toprailphotocontest2021
Фотографија са највише „лајкова“ освојиће прво место на такмичењу. Дванаест најбоље
рангираних фотографија користиће се за израду UIC TopRail календара за 2022. годину, а избор
ће бити објављен на UIC инстаграм страници.

Извор: UIC e-news
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CER И ETF ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О ПОЛОЖАЈУ ЖЕНА НА ЖЕЛЕЗНИЦИ

Након дугих преговора, социјални партнери CER и ETF су потписали Споразум о положају жена на
железници. Споразум укључује следеће аспекте:
Опште мере за унапређење родне равноправности
Увођење мера које доприносе већем ангажовању жена
Мере за успостављање баланса између друштвеног живота и радног времена, итд.
Предметни Споразум биће званично усвојен у септембру на Генералној скупштини CER-а, док је
свечана церемонија потписивања предвиђена за новембар.
Након званичног усвајања, Споразум ће примењивати и железничке компаније, као чланице CERа, и железнички синдикати, као чланице ETF-а. Како представници CER-а истичу, усвајање
Споразума након дугих и тешких преговора је велики успех за железнички сектор, као и
чињеница да ће исти бити усвојен баш у току Eвропске године железнице (EYR).
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 јула 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 погледу, одржан је један састанак за Радни задатак 2 под називом „Утврђивање потреба у
погледу вештина и компетенција запослених на железници са становишта железничких оператера
и управљача инфраструктуре“. На састанку је било највише речи о прикупљеним информацијама
из упитника који су попунили сви партнери пројекта. На основу добијених информација стекла
се слика о трендовима који највише утичу на железнички сектор, затим о изазовима у погледу
људских ресурса, вештинама које су преко потребне железничком особљу, као и о другим
трендовима и променама који представљају препреке за ефикасност железничког сектора.
Подсећања ради, STAFFER 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 у овом
пројекту. Такође, учесник у овом пројекту је и Саобраћајни факултет из Београда.

10 |

Билтен Центра за међународне послове ИЖС

Међународна
железничка
унија (UIC)
98. Генерална скупштина Међународне железничке уније (UIC) одржана је 8. јула, у форми видео
конференције. На самом почетку састанка обављена је виртуелна церемонија потписивања
меморандума о разумевању између заједничког предузећа Shift2Rail-а и UIC-а, као и избор
Krzysztofа Mamińskog (PKP) за председавајућег UIC-a и Mohamedа Khlieа (ONCF) за
потпредседника UIC-а, са мандатом до 31.12.2023. године.
На састанку је усвојен завршни рачун за 2020. годину и методологија обрачуна чланарина, које ће
бити исте као и за 2021. годину. Чланови су информисани о међусобној сарадњи регоналних
скупштина UIC, као и односу са другим организацијама (UEFA, IEA, FIATA,...), раду платформе за
стандардизацију и дигитализацију.
UIC до краја ове године и током 2022. године очекује низ активности као што су климатски воз, у
оквиру одржавања 26. Конференције Уједињених нација о климатским променама (COP26) и више
догађаја поводом обележавања стогодишњице постојања UIC. Тим поводом ће се одржати свечана
100. Генерална скупштина у Пекингу, 27. јуна 2022. године, упоредо са одржавањем 11. Светског
конгреса о железници великих (WCHSR), од 28. јуна дор 1. јула 2022. године.

CER Радна
група за
људске
ресурсе

Редовни састанак Радне групе директора за људске ресурсе CER-a одржан је 7. јула у онлајн
формату. На састанку су учествовали предстваници ИЖС надлежни за људске ресурсе и
међународне послове.
Између осталог, на састанку се разговарало о усвајању Споразума између CER-а и ETF-а о
положају жена на железници, директиви о једнаким платама и директиви о машиновођама,
пројекту STAFFER који се односи на унапређење вештина запослених и пројекту EDA који се
односи на унапређење запошљавања на железници, као и о манифестацијама које ће бити
одржане током Европске године железнице.
Наредни састанак ове Радне групе биће одржан 4. новембра 2021. године.
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Календар састанака

Датум

Место

Назив

16. септембар

Онлајн састанак

Генерална скупштина RFC
AWB

20. септембар

Гдањск

68. Генерална скупштина CER

23/24 септембар

Љубљана

Дан инаугурације Коридора
Алпи-Западни Балкан и
свечана церемонија доласка
CEE воза у Љубљану
CER Интересна група за
инфраструктуру
CER Радна група за људске
ресурсе

5. октобар

Брисел

4. новембар

онлајн

1. децембар

Биће накнадно потврђено

CER Радна група асистената

7. децембар

Брисел

CER Интересна група за
инфраструктуру

10. децембар

Париз

99. UIC Генерална скупштина
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У овом броју Билтена налази се кратак преглед правних норми ЕУ од значаја за железнички сектор
„Трећи железнички пакет“

Директивама ЕУ дефинише се правни оквир реструктурирања европских
железница и успостављања тржишта железничких услуга. Почетак правног
регулисања железничког система у целости, представља усвајање „Првог
железничког пакета норми“, при чему се даљи процес наставља са другим, трећим
и четвртим железничким пакетом.
Европска комисија је дала предлог за трећи железнички пакет у
марту 2004. године, где су међу најважнијим одлукама биле
отварање путничког саобраћаја на међународним релацијама до
2010. године, регулисање сертификације мађиновођа и увођење
стандарда за права путника са задатком пружања техничке
подршке Европској комисији у доношењу прописа у области
интероперабилности и безбедности. Трећи пакет железничких
норми је усвојен званично 2007. године и њиме су дефинисане мере
подизања квалитета превоза у међународном путничком и робном
саобраћају и уједно мере контроле радне способности запослених.

Трећи железнички пакет правних норми ЕУ за железницу
Садржи следеће директиве и уредбе:
- Директива 2007/58EC којом се мења Директива 91/440 о развоју
железнице и Директива 2001/14 о додели капацитета
железничке инфраструктуре и увођења накнада за коришћење
железничке инфраструктуре
- Директива 2007/59 EC о издавању дозвола машиновођама који
управљају локомотивама и возовима у железничком систему
Заједнице
- Уредба 2007/1370 EC о правима и обавезама путника у
железничком саобраћају
- Директива 2008/57EC о интероперабилности железничког
система Заједнице.

Извор: „Регулаторни систем железничког транспорта“, Б. Бошковић
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