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Међународне актуелности

MЕЂУНАРОДНИ ВОЗ „CONNECTING EUROPE EXPRESS” ЗАВРШИО СВОЈЕ ПУТОВАЊЕ

„Connecting Europe Express“ је стигао 7. децембра у Париз, и тиме завршио своје путовање дуго око
20.000 километара, прешавши више од 100 европских градова и 26 држава. Током свих заустављања
воза, високе званице размениле су националне заставице.
За потребе саобраћања воза коришћено је 60 електро и 5 дизел локомотива.
Занимљиво је да је током вожње између Стразбура и Париза машиновођа
била млада жена.
Путници у овом возу, међу којима су били представници Европске уније,
међународних организација и националних железничких компанија, били су
у прилици да присуствују свечаним дочецима који су пропраћени
традиционалним играма. Како се наводи на сајту посвећеном CEE возу,
посебну пажњу путницима је привукао и дочек у Београду, где је гостима
добродошлица уприличена на традиционалан начин, уз погачу и со, трубаче
и фолклорни плес.
Подсећања ради, „Инфраструктура железнице
Србије“ укључила се у овај пројекат, који је у оквиру обележавања
Европске године железнице 2021. покренула Европска комисија. Циљ
поменутог пројекта је промоција железничког саобраћаја као
одрживог вида транспорта.

Извор: званични сајт CEE воза
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УСВОЈЕН СПОРАЗУМ О ПОЛОЖАЈУ ЖЕНА НА ЖЕЛЕЗНИЦИ

Након дугих преговора представника Заједнице европских железница и
инфраструктурних компанија (CER) и Европске федерације
транспортних радника (ETF) потписан је Споразум о положају жена на
железници. Преговори су започети 2019. године, како би се унапредило
запошљавање жена у железничком сектору. Споразум је званично
усвојен 30. јуна 2021. године и одобрила га је Генерална скупштина CER
30. септембра 2021. године.
Наредни корак је примена Споразума од стране свих компанија које су
под окриљем овог Споразума. Подсећања ради, главна одредба овог
Споразума подразумева дефинисање и спровођење политике родне
равноправности и диверзитета. Тиме ће компаније бити у обавези да дефинишу политику у овој
области у првих 12 месеци након потписивања, која ће пропагирати принципе и мере утврђене у
следећим сегментима: дефинисање циљева за родно избалансирану заступљеност, унапређење
запошљавања без присутних ометајућих фактора у погледу рода, успостављање баланса између
радног и приватног живота, смањење разлика у платама према роду, спречавање било ког вида
узнемиравања и друго.
Током традиционалне доделе европских железничких награда, планирано је да награду за допринос
у овој области добију и CER и ETF.

Извор: CER Радна група за људске ресурсе
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ОБЈАВЉЕН ПРОГРАМ РАДА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Европска комисија је 19. октобра донела Програм рада за 2022. годину у коме је зацртала
наредне кораке у свом амбициозном плану за стварање зелене, праведне, дигиталне и отпорне
Европе, након пандемије Ковида-19. Програм рада Комисије садржи 42 нове иницијативе
политике, у оквиру шест главних циљева из политичких смерница председнице Ursule von der
Leyen, као и уграђена искуства стечена у кризи изазваној пандемијом корона вируса. Посебна
пажња ће бити посвећена младом нараштају захваљујући предложеној иницијативи да 2022.
година буде Европска година младих.
Главни циљеви Програма које треба остварити су дефинисани према следећим насловима:
Европски зелени план, Европа спремна за дигитално доба, Привреда у интересу грађана,
Снажнија Европа у свету, Промовисање европског начина живота и Нови подстицај европској
демократији.
Како би циљеви политике Уније били што мањи терет, Комисија ће у програму рада у целости
применити приступ „један за један”, што значи да ће се при увођењу нових оптерећења
системски смањивати оптерећење повезано са постојећим прописима ЕУ у том подручју
политике. Очекивани трошкови усклађивања са прописима Уније ће бити јасније
квантификовани и системски приказани у проценама учинка, а административни трошкови ће
бити надокнађени. Одрживост и дигитална трансформација ће бити подржани посебним
законодавством уз примену начела „нечињења битне штете” и „дигитализације као стандарда”.
Програм рада Комисије за 2022. годину резултат је блиске сарадње са Европским парламентом,
државама чланицама и саветодавним телима Европске уније.

Извор: Европска комисија (ec.europa.eu), CER Monitor
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ЖЕЛЕЗНИЧКИ СЕКТОР ПОДРЖАВА ЗАЈЕДНИЧКУ ВИЗИЈУ УПРАВЉАЊА ДИГИТАЛНИМ
КАПАЦИТЕТИМА

Железнички сектор је 4. октобра објавио изјаву о Заједничкој визији управљања дигиталним
капацитетима (DCM). Према Визији, DCM омогућава управљачима инфраструктуре да се
трансформишу и заједно са ERTMS-ом омогуће ослобађање капацитета на закрченим линијама и
допринесу повећању модалног преласка са друмског на железнички вид саобраћаја. DCM је
саставни део европског програма „Редизајн реда вожње (TTR) за паметно управљање
капацитетима“.
Интегрисано ИТ решење ће повезати системе управљача инфраструктуре и железничких
предузећа и олакшати комплетан процес управљања капацитетима, од напредног планирања до
саобраћаја возова. Истовремено, управљачи инфраструктуре као и путнички и робни оператери
могу да оптимизују своје ресурсе коришћењем дигиталног моделовања, аутоматизованог
креирања траса почевши од краткорочних захтева, алгоритама оптимизације и доделе
капацитета, како би омогућили брзе, квалитетне трасе возова „једним кликом“.
DCM је једна од пет технологија које је идентификовала иницијатива за железнички робни
саобраћај, Rail Freight Forward (RFF), како би железница направила искорак у 21. век и постала
окосница европске мобилности.

Извор: CER monitor
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UIC/UIRR СТУДИЈА CACTUS - ТЕХНИЧКИ ИНТЕРМОДАЛНИ СТАНДАРДИ

Радна група за комбиновани транспорт Међународне железничке уније (UIC) и Међународна
унија за железнички и друмски комбиновани транспорт (UIRR) су 19. октобра представили
своју Упоредну анализу коришћења и стандарда комбинованог транспорта (CACTUS). Студију je
наручила Агенција Европске уније за железнице (ERA), као дeо својих техничких активности на
олакшавању комбинованог транспорта и подстицању интеграције железница са другим видовима
транспорта.
Тренутно су активности комбинованог транспорта организоване кроз различите и не увек
усклађене прописе и стандарде (TSI, EN, IRS, ISO, итд.). Они дефинишу захтеве за пројектовање и
тестирање интермодалних товарних јединица (ILUs) и постављају услове за њихову
компатибилност у различитим видовима транспорта. Студија CACTUS je изнела препоруке за
уклањање празнина, преклапања и контрадикторности између ових различитих стандарда. Као
кључне препоруке, студија позива на стварање посебних TSI (Техничке спецификације
интероперабилности) о комбинованом саобраћају које би покривале аспекте инфраструктуре,
превоза, управљања саобраћајем и подсистема возних средстава релевантних за
интероперабилност интермодалних товарних јединица са железничким вагонима и железничким
саобраћајем.
Студија предлаже да се у постојеће TSI за вагоне (WAG TSI) укључе релевантне оперативне методе
комбинованог транспорта као што је описано у UIC IRS (Међународна железничка решења).
Коначно, CACTUS предлаже ревизију неколико Eвропских стандарда (EN) за ILU и увођење нових
ажурираних захтева за унакрсне референце између стандарда, како би се избегла тренутна
преклапања, контрадикције или недостаци.
Ова студија ће се укључити у предстојеће техничке активности ЕRА у вези са комбинованим
транспортом.
Извор: CER Monitor
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НОВИ УГОВОР О ФИНАСИРАЊУ БАЛТИЧКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА ИЗ CEF-а

Eвропска извршна агенција за климу, инфраструктуру и животну средину (CINEA) и RB Rail
потписали су уговор о гранту из Инструмента за повезивање Европе (CEF) за пројекaт Rail Baltica.
Уговор су потписали ресорни министри Естоније, Летоније и Литваније.
Укупан буџет за уговорене радове износи 19,7 милиона евра, од чега ће допринос CEF-а бити 85%
укупних прихватљивих трошкова, а преосталих 15% финансираће владе балтичких држава.
Уговор о гранту укључује: пројектовање железничке инфраструктуре у зони станице града Каунаса
(Литванија), модификацију дизајна чворишта Рига, измену детаљног техничког пројекта
железничке деонице главне станице у Риги, студију о радовима у бившој војној области локације
Cekule (Летонија) и планирање инфраструктурних радова у округу Pärnu, у Естонији. Такође је
одобрено финасирање студије развоја мреже Rail Baltica и геодетске референтне мреже широм
балтичких земаља, као и стратегије развоја ИТ архитектуре.
Додатно финансирање из CEF-а потврђује снажну посвећеност ЕУ и балтичких партнера овом
јединственом прекограничном пројекту и завршетак преосталих радова на повезивању железничке
мреже Уније и балтичких земаља.

Извор: RailwayPro
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ХОЛАНДИЈА ЗАТВАРА ПРАЗНИНЕ У ТЕN-Т МРЕЖИ

Са новим и побољшаним железничким везама северна Холандија може испунити важну функцију
повезивања саобраћајне мреже у Европи и затворити „рупе“ у Трансевропској транспортној мрежи
(TEN-T), наводи се у извештају који је објавио немачко-швајцарски истраживачки биро Prognos.
Боља железничка веза би попунила празнину у TEN-T мрежи на линији између Амстердама и
Хамбурга. Ревизија стања TEN-T мреже у северној Холандији указује да би се заобилажењем
железничког чвора у Хановеру растеретио немачко-холандски коридор, као и гранични прелаз
Oldenzaal–Bad Bentheim, који користи преко 5000 возова годишње.
Значај повезивања железничких линија на северу Холандије је велики, пошто је Холандија важан
трговински партнер Данске, Норвешке и Шведске. Железнички саобраћај на коридору RoerdamCoevorden-Malme указује на значај и потенцијале робног саобраћаја до и из Скандинавије. Такође, са
економске тачке гледишта препоручује се оптимизација железничке мреже између лука Harlingen,
Emshaven, Delfzijl, Vilhelmshaven, Bremerhaven и Hamburg.

Извор: RailFreight
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ПРИЈАВЕ ЗА ФОТО КОНКУРС АЛИН БАСТИН 2021

Шесто издање CER фотографског такмичења Aline Bastin под тематским називом "Железница је
будућност: чистија, паметнија, повезана", ове године се одржава у духу Европске године
железнице и водеће иницијативе у оквиру ње, Connecting Europe Express-а (CEE), као и кампање
CER-a „Железница је будућност“.
Дванаест фотографија које буду номинованe за награду биће представљене на додели Европске
железничке награде 2022, у Бриселу. Победници ће добити новчане награде.
Фотографије високе резолуције (пожељно у хоризонталном формату) треба послати електронски на
https://www.cer.be/www.cer.be/forms/railway-photography-contest до 30. новембра 2021. године.
Тема фотографија треба да буде у складу са називом такмичења, а такође могу да се пошаљу и
фотографије CEE воза снимљене у земљама кроз које је воз прошао у периоду од 2. септембра до 7.
октобра.
Конкурс је отворен не само за чланове CER-а, већ и за све становнике ЕУ, као и Србије, Босне и
Херцеговине, Републике Северне Македоније, Црне Горе, Албаније, Грузије, Молдавије, Норвешке,
Швајцарске, Турске, Украјине и Велике Британије. Услови и правила такмичења могу се видети на
https://www.cer.be/aline-bastin-photography-contest-rules .
За више информација потребно је обратити се на contact@cer.be.

Извор: CER веб-сајт
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PKP PLK ЗАПОЧИЊЕ НОВИ ПРОГРАМ ИНОВАЦИЈА
Пољске железнице PKP PLK и Национални центар за истраживање и развој потписали су нови
споразум о сарадњи за реализацију пројекта Заједничко предузеће BRIK – Истраживање и развој у
железничкој инфраструктури.
У оквиру другог конкурсног програма (BRIK II) тражиће се нова решења у четири тематске области:
повећање безбедности железничког саобраћаја, побољшавање енергетске ефикасности, развијање
еколошких решења и унапређење процеса дијагностике и одржавања железничке инфраструктуре.
Планирано је улагање од око 21.87 милиона евра до 2033. године.
Генерални директор PKP PLK, г. Ireneusz Merche рекао је тим поводом: “Користимо све могућности да
железницу учинимо еколошки прихватљивијом и ефикаснијом. Зато тражимо и имплементирамо
иновативна решења у области безбедности, одржавања и експлоатације железничких пруга и
екологије“.
Један од примера иновативности PKP PLK јесте коришћење дронова за надгледање градилишта, које
се према изјавама представника ове компаније, показало као веома ефикасан алат, који намеравају
да користе и на дугорочној основи.
Од маја 2020. до јуна 2021. PKP PLK је извео летове дроном на преко 3,2 хиљаде km железничких
пруга широм Пољске. Том приликом коришћене су беспилотне летелице да прате напредак радова,
као и да боље прати безбедност градилишта, односно да ли је локација правилно обезбеђена и да ли
се поштују безбедносне процедуре. Како наводе, дронове користе и у фази предизградње, што им
омогућава боље упознавање са топографијом градилишта и на основу тога адекватну припрему
распореда грађевинских радова. Дроновима управљају искусни, обучени запослени у PKP PLK.

Извор: RailwayPro и извештај са састанка CER Интересне групе за инфраструктуру
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NORDIC UNMANNTED ПРЕДСТАВИO STAAKER BG-300 ЖЕЛЕЗНИЧКИ ДРОН

Норвешка компанија Nordic Unmannted представила је железнички дрон који може да врши преглед
железничке инфраструктуре ваздушним путем и дуж железничког колосека.
Одржавање у железничком саобраћају се обично обавља ноћу или када нема планираног саобраћаја,
уз мобилизацију велике количине радне снаге и опреме. Железнички дрон је исплатива
алтернатива постојећим решењима, јер нуди конзистентно прикупљање података, без застоја на
прузи, што утиче на смањење трошкова, а уз то побољшава квалитет и ефикасност прикупљања
података. Железнички дрон може да лети и дану и ноћу, у зависности од жеља корисника и прописа
локалних власти. Када железнички дрон наиђе на надолазећи саобраћај, може избећи опасну
ситуацију тако што ће одлетети на страну и пропустити воз. Сензори на дрону аутоматски
откривају промене на инфраструктури обезбеђујући пренос података уживо.
Дрон може да ради 7 сати са просечном брзином од 20 km/h и може да пређе до 200 km. Железнички
дрон је модуларан систем „летеће“ и „нелетеће“ верзије. Постоје и различити енергетски модули
(бетерије/водoник) који се могу користити. Лансирана (летећа) верзија захтева контролисано
пилотирање, а када је у питању вожња колосеком, ради се ручно управљање и/или навигација од
тачке до тачке.
Треба напоменути да је за аутоматизован приказ стања инфраструктуре потребна потпуна
интеграција дрона у железнички систем. Софтвер за визуелизацију је још увек у фази тестирања и
дизајна.
https://www.youtube.com/watch?v=srBggRXdrAM
Извор: Geo Week News
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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.

UIC Радна група за
правна питања

Радна група UIC за правна питања одржана је 29.
октобра, на коме су учествовали и представници
Центра за међународне послове. На предметном
састанку говорило се највише о изменама и
допунама Статута ове организације. Уједно, састанку
су присуствовали и представници Међународног
комитета за железнички саобраћај CIT и
представили своје најновије активности. Наредни
састанак ове Радне групе биће организован 6.
децембра 2021. године.

~ ~
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Календар састанака

Датум

Место

Назив

4. новембар

онлајн

CER Радна група за људске
ресурсе

9.новембар

онлајн

Пројекат STAFFER

19. новембар

онлајн

Пројекат STAFFER

1. децембар

Биће накнадно потврђено

CER Радна група асистената

7. децембар

Брисел

CER Интересна група за
инфраструктуру

7. децембар

Беч

Генерална скупштина RNE

10. децембар

Париз

99. UIC Генерална
скупштина

14 |

Билтен Центра за међународне послове ИЖС

Преглед важних међународних институција за сектор саобраћаја

Међународне железничке организације имају пресудан утицај на развој железничког
саобраћаја и његово боље позиционирање на тржишту. Поред њих, пресудан утицај
имају и друге међународне институције међу којима су, између осталог, Генерални
директорат за мобилност и транспорт (DG MOVE), као и Комитет за копнени
транспорт Уједињених Нација. У овом броју Билтена ближе вам представљамо ове
две институције.

Генерални директорат за мобилност и транспорт представља један
од 31 генералних директората Европске комисије, који се бави искључиво
транспортом. DG MOVE је надлежан за више области и видова транспорта.
Између осталог, његова мисија је да прати примену прописа транспортне
политике у железничком сектору, а самим тим је иницијатор предлога нових
прописа за област транспорта. Такође, ова институција има пресудну улогу у
спровођењу интероперабилности и безбедности, због чега блиско сарађује са
Агенцијом ЕУ за железнице (ЕRA).

Комитет за копнени транспорт Економске комисије УН за
Европу је један од пет регионалних комисија УН који се поред транспорта
бави и животном средином, одрживом енергијом, трговином и друго. У
оквиру истог, образован је Комитет за копнени транспорт који обезбеђује
сарадњу Влада држава чланица са циљем анализе транспортних трендова и
саобраћајних политика. Циљ сарадње је уједначеност инфраструктурних,
организационих и техничких процедура обављања превоза за три различита
вида транспорта: друмски, железнички и транспорт унутрашњим пловним
путевима.

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