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Поштоване колеге,
У години иза нас Центaр за међународне послове је био ваша
кључна спона са међународним организацијамa, трудећи се да
благовремено будете информисани о свим активностима на
међународном нивоу и припремљени за сваки састанак пред
иностраним актерима, што у великој мери доприноси угледу
нашег Друштва на међународном плану.
2021. годину ћемо памтити по великом броју активности у које је
наш Центар био укључен, попут послова сарадње са међународним
организацијамa, укључености у редовне састанке са кинеским и
руским извођачима, превођењу обимне документације, као и
активном учешћу у радним групама, различитим комисијама
Друштва, међународним пројектима и многим другим
активностима.
У сусрет предстојећој Новој години пожелеле бисмо вам да сваки
од наредних дана буде обележен тренуцима за памћење, као и да
вас срећа прати на личном и професионалном развоју.
Срећне празнике желе вам колегинице из Центра за међународне
послове.
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Међународне актуелности

EIB ПОКРЕЋЕ ИНВЕСТИЦИОНУ ПЛАТФОРМУ НАМЕЊЕНУ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Европска инвестициона банка (EIB) је покренула Зелену железничку инвестициону
платформу како би помогла јавнo и приватно инвестирање у железничке пројекте.
Саопштење је стигло истог дана када је Европска комисија представила нови план за развој
сектора железничког путничког саобраћаја.
Како би се убрзала имплементација железничких инвестиција, нова платформа нуди услуге
кредитирања, спајања и саветовања ЕIB-а и финансијских инструмената Уније доступних у
оквиру InvestEU.
Зелена железничка инвестициона платформа има за циљ да одговори на специфичне
потребе тржишта, истражи нове пословне моделе и повећа могућности за финансирање
иновација и климатских акција у железничком саобраћају. Платформа ће такође подржати
железнички сектор и подстаћи инвестиције неопходне за опоравак од последица пандемије.
У последњој деценији Банка је обезбедила више од 40 милијарди евра за подршку развоју
железничког сектора. За модернизацију и набавку возног парка, железнички портфолио
EIB-а је повећао своје финансирање са 30% у 2017. години, на 60% у 2020. години. Улагање у
транспорт са нижим емисијама угљеника, који укључује железницу, метро, трамваје и
алтернативна горива, повећано је са 6,7 милијарди евра у 2019. години, на 7,2 милијарде
евра у 2020. години, што представља повећање од скоро 10%.
Нови алат за финансирање доступан је свим железничким оператерима, управљачима
инфраструктуре, саобраћаним телима и другим заинтересованим странама.

Извор: RailwayPro
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CER ПРЕДСТАВИО ИНТЕРЕСЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРА У РАСПРАВИ О ПАКЕТУ
„FIT FOR 55“

Европски законодавни пакет Fit for 55, који обухвата 12 нацрта закона, има за циљ да се до
2030. године постигне нето смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште од 55% и
учини ЕУ климатски-неутралном, до 2050. године. Ови предлози ће омогућити неопходно
убрзање смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште у наредној деценији.
Предлози комбинују: примену трговине емисијама (ETS) на нове секторе и пооштравање
постојећег система Уније за трговину емисијама (EU ETS); повећано коришћење обновљиве
енергије; већу енергетску ефикасност; брже увођење вида саобраћаја са ниским емисијама и
инфраструктуре и горива за њихову подршку; усклађивање пореских политика са циљевима
Европског зеленог договора; мере за спречавање цурења угљеника; и алате за очување и узгој
наших природних понора угљеника (океани, шуме и други копнени екосистеми који
апсорбују велике количине CO2).
Конкретно, законским решењима се забрањује продаја нових дизел и бензинских
аутомобила од 2035. године, опорезује авионско гориво, уводи прекогранична такса на увоз
CO2, гвожђа, челика, цемента, ђубрива, алуминијума и електричне енергије, успоставља
посебан систем трговине емисијама CO2 за друмски саобраћај и грејање, пооштрава
постојећи Систем за трговање емисијама (ETS) и проширује на водни саобраћај и повећава
циљ за удео обновљивих извора са 32% на 40%.
CER је у том смислу заступао интересе Сектора у разговору са кључним посланицима
Европског парламента и у расправи која се водила на панелима које су организовали
„известиоци у сенци социјалиста и зелених“. Главна поента CER-a је била да се најмање
25% прихода од ETS-a преусмери на одрживи транспорт, а посебно на железницу.
Представници поморског сектора који су са представницима енергетског сектора
учествовали у расправи, поздравили су укључивање поморства у оквиру ETS-a, али су
упозорили на тзв. цурење угљеника (процес када делови индустрије са високом емисијом
штетних гасова своју производњу селе у земље са блажим еколошким законима).
Извор: CER monitor, Европска комисија
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ДАНИ ИНОВАЦИЈА SHIFT2RAIL

Ново заједничко предузеће Европска железница, следбеник заједничког предузећа
Shift2Rail, било је домаћин другог по реду Дана иновација Shift2Rail, одражног 9-10.
децембра. Овај виртуелни догађај је био прилика за европску железничку заједницу да
сагледа шта је тачно постигнуто годину дана након покретања Стратегије одрживе и
паметне мобилности, какав је напредак сектор постигао и како најбоље обезбедити наслеђе
онога што је постигнуто током Европске године железнице 2021, као и докле се стигло са
железничким иновацијама и шта очекивати од највећег и најзначајнијег железничког сајма
InnoTrans 2022.
У уводној сесији коју је водио извршни директор некадашњег заједничког предузећа
Shift2Rail-а и новог Europe̕s Rail, Carlo Borghini, највиши европски званичници поделили су
искуства о успеху Connecting Europe Express-а, достигнућима заједничког предузећа Shift2Rail
и другим важним питањима. Такође је уживо из Чешке Републике емитована демонстрација
аутоматског рада воза (АТО), степена аутоматизације 4 (GoA4). Aутоматизованe операцијe
возова (АТО) заснованe су на Европском систему управљања железничким саобраћајем
(ERTMS) који би омогућио максимум перформанси возова широм Европе.
У тематском делу посвећеном Европској железничкој трансформацији, представници DG
MOVE, UNIFE и CER су се фокусирали на транзицију Shift2Rail у ново заједничко предузеће
Европска железница, односно системски стуб, план миграције и мост до имплементације.
Такође је било речи о постизању климатске неутралности до 2050. године, као примарном
циљу Европског зеленог споразума и дигиталној деценији којa поставља у први план
дигитализацију и аутоматизацију Европе, утирући пут ка потпуно дигиталној железници,
укључујући и тзв. дигитално аутоматско спајање (DAC).

Извор: CER monitor
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THALES ЋЕ СНАБДЕВАТИ ХОЛАНДИЈУ БРОЈАЧИМА ОСОВИНА ВОЗОВА

ProRail, холандски управљач железничке инфраструктуре, доделио је Тhales-у осмогодишњи
уговор за испоруку генеричких система бројача осовина за железничке пруге опремљене
ЕRTMS-ом.
Према уговору вредном 100 милиона евра, Thales ће испоручивати бројаче осовина до 2032.
године, за више од 600 km пруге опремљене ЕRTMS-ом, након чега има обавезу да 25 година
одржава уређаје.
ProRail ће заменити постојећи АTB систем заштите возова дигиталним сигналним системом
ЕRTMS који захтева уградњу новог система бројача осовина, што представља савремени
облик детекције возова на мрежи. Систем броји осовине точкова воза који улази и излази из
деонице и на тај начин утврђује да ли је деоница слободна или је заузета.
Замена ATB система ERTMS-ом на холандској железничкој мрежи одвијаће се сукцесивно до
2030. године. ERTMS је већ уведен на деоницама Amsterdam-Utrecht, Hanzelijn и Betuweroute.
У Холандији је у току увођење система ERTMS ниво 2, основне конфигурације 3, издање 2.
Примена ERTMS-а почиње тестом на траси Hanzelijn, у комбинацији са железничком
станицом Lelystad. Након успешних тестова, ProRail ће применити ERTMS на седам
железничких деоница.

Извор: RailwayPro
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MАЂАРСКА АНАЛИЗИРА ПОТЕНЦИЈАЛ УПОТРЕБЕ ВОДОНИКА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
САОБРАЋАЈУ

Alstom и MOL су потписали Меморандум о разумевању за истраживање коришћења
технологије водоника у железничком саобраћају Мађарске. Према споразуму, две компаније
ће радити на декарбонизацији мађарске железничке транспортне мреже.
Сарадња ће се базирати на истраживању, анализи и имплементацији чистог водоника, као и
истраживању потенцијала снабдевања водоником и пратеће инфраструктуре, што ће
подстаћи развој одрживог транспорта који се ослања на железницу. Ово је саставни део
Мађарске националне стратегије за водоник.
МOL група производи и користи скоро 150.000 тона водоника годишње. Надовезујући се на
своје пословне и технолошке компетенције, компанија преузима кључно учешће у
иницијативи снабдевања зеленим алтернативним горивима. Возови на водоник, као што је
први воз такве врсте Coradia iLint, који производи Alstom, представљају алтернативу без
емисија за неелектрифициране руте.
Возови Coradia iLint су прешли преко 200.000 km, са нултом емисијом CO2 у путничкoм
саобраћају у Немачкој и Аустрији, а успешно су тестирани и у Холандији. Алстомову
технологију водоника такође су купили SNCF (Француска) и FNM (Италија).
Мађарска је део Алстомовог кластера за Централну и Источну Европу (CEE),
најразноврснијег европског кластера са 7000 људи, индустријским присуством у 9 и
комерцијалним активностима у 8 земаља.
Извор: RailwayPro
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МЕЂУНАРОДНИ РОБНИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ КОРИДОРИ

Уредбом 913/2010 Европског парламента и Савета о Европској железничкој мрежи за
конкурентан робни саобраћај захтевано је успостављање међународних железничких
коридора за робни саобраћај (RFC), како би се остварило јачање сарадње између управљача
инфраструктуре у кључним аспектима попут успостављања интероперабилних система,
развоја инфраструктуре, успостављања равнотеже између робног и путничког саобраћаја
дуж коридора и друго.
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Предметном Уредбом дефинисано је успостављање 9 железничких робних коридора (RFC), од
којих је шест постало оперативно од 10. новембра 2013. године, а преостала три од 10. новембра
2015. године. Најпре су наведени коридори били препознатљиви по бројевима, при чему су касније
(пре неколико година) усвојени и посебни називи за исте. Бројеви коридора се и даље користе у
неформалној комуникацији, док су званични називи коридора дескриптивне природе (видети
листу доле). Европска комисија је 2017. и 2018. године дефинисала успостављање два нова
железничка робна коридора, Амбер и Алпи-Западни Балкан.
Тиме су оперативни постали следећи робни железнички коридори:
1. Рајнско-Алпски
2. Северноморско-Медитерански
3. Скандинавско-Медитерански
4. Атлантски
5. Балтичко-Јадрански
6. Медитерански
7. Ориент/Источно-Медитерански
8. Северноморски-Балтички
9. Рајнско-Дунавски
10. Алпи – Западни Балкан
11. Амбер
Детаљније информације о сваком појединачном коридору, као и мапа свих железничких робних
коридора, доступне су на сајту RailNetEurope (RNE) на линку https://rne.eu/rail-freightcorridors/rail-freight-corridors-general-information/.
Подсећања ради, „Инфраструктура железнице Србије“ је до 2018. године била пуноправни члан
организације „KORIDOR X PLUS“ за промовисање сарадње и развојних активности на Коридору X,
када је ова организација престала да постоји. Добра сарадња железница чланица ове организације,
као и неопходност повезивања европског железничког робног правца од Аустрије до Бугарске,
била је полазиште активности које су резултирале формирањем железничког робног коридора
Алпи-Западни Балкан (AWB RFC), у складу са одредбама Уредбе (EU) бр. 913/2010, од 22.
септембра 2010. године и Комисијине Спроводбене одлуке (EU) 2018/500, oд 22. марта 2018.
године. Чланови коридора су управљачи железничке инфраструктуре из Аустрије (ÖBBInfrastruktur AG), Словениje (SŽ-Infrastruktura, d.o.o.), Хрватске (HŽ Infrastruktura, d.o.o), Србије
(„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.) и Бугарске (NRIC), под вођством ресорних
министарстава чији представници чине Извршни одбор коридора Алпи-Западни Балкан.
Извор: Центар за међунардоне послове
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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 децембра одржана су два састанка у вези пројекта STAFFER, и то према следећем:
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9. децембра одржан је састанак за Радни пакет 4 који се односи на развој програма
мобилности. Током предметног састанка било је речи о пресеку стања шта је урађено у
текућој години. У том смислу поменут је велики број задатака, анализа изазова на пољу
људских ресурса, као и мапирање образовних програма и програма обучавања. На основу
наведеног, друга година пројекта биће посвећена конкретнијим идејама о обукама,
програмима размене и мобилности особља, као и развоја вештина са аспекта
прекограничног саобраћаја.



16. децембар одржан је састанак посвећен подзадатку 4.4 који се односи на развој
програма мобилности у сегменту прекограничног саобраћаја. У оквиру наведеног састанка
највише је било речи о оцени релевантности одређених трендова који у великој мери утичу
на железнички сектор, као и наредним активностима у вези овог подзадатка.
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RNE
Генерална
скупштина
На Генералној скупштини RNE (Rail Net Europe), која је одржана у онлајн формату 7. децембра,
расправљано је о многим питањима од суштинског значаја за управљаче инфраструктуре. Било је
речи о финансирању и правним питањима, управљању коридорима (CID документ за ред вожње
2022. и 2023.), управљању капацитетима (план имплементације и документација пројекта TTR,
процена учинка), управљању саобраћајем и учинком возова (ETMN-Европска мрежа управљања
саобраћајем, RNE управљање квалитетом података и ERA захтев за доставу података), као и
питањима везаним за информационе технологије (нови пројекти: Развој брокера капацитета,
Развој информационог система дигиталне инфраструктуре, Миграција RNE CMS).
Представник ИЖС је изнео ставове компаније по тачкама дневног реда и гласао у складу са истим.
Сва документа и предлози су усвојени већином гласова.
UIC
99. Генерална
скупштина
99. Генерална скупштина UIC одржана је 9. децембра у видео формату. Поред административних
питања, буџета за 2022. годину, резултата рада интерне ревизије, председавајући регионалних
скупштина су известили Генералну скупштину о резултатима рада у текућој години. Такође је
било речи о годишњем извештају Платформе за стандардизацију и ревизији Водича за
стандардизацију, Програму пројекта за 2023. годину, као и Железничком индексу SDG (Sustainable
Development Goal – Циљеви одрживог развоја), који има за циљ да члановима UIC-а обезбеди
јединствен систем оцењивања.
Поред наведеног, учесници су упознати са потписаним уговорима о сарадњи и меморандумима о
разумевању између UIC-а и других организација (Агенција за железнице ЕУ(ERA), Програм УН за
људске насеобине (UN Habitat), итд...).
На крају се расправљало о обележавању значајног јубилеја који предстоји идуће годинестогодишњици постојања UIC-а.
Увод у прославу обележавања стогодишњице постојања UIC-а је међународни симпозијум
„Будућност железнице: учинити модални прелаз пожељним”, који је UIC организовао 30. новембра
и 1. децембра. Резултат Симпозијума је Манифест, који ће бити објављен почетком 2022. године,
заједно са недавно објављеном UIC 2030 Vision, што ће поставити курс рада UIC-а у наредних 10
година.
Стогодишњица UIC-а ће се славити током целе 2022. године, са визуелним идентитетом UIC-а
прилагођеним догађају и кампањом на друштвеним мрежама.
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UIC Радна група за
правна питања

У децембру је одржан састанак UIC Радне групе за правна питања. Већ извесно време на
састанцима ове Радне групе разговара се о ревизији Статута ове организације. Реч је о документу у
коме се ближе објашњава рад организације UIC, права и обавезе чланица, као и финансијска
питања. Стога, активно учешће у ревидирању овог документа је од важности за све чланице UIC.
Наредни састанак биће одржан 24. јануара 2022. године, од 10 до 12 часова.

Инересна група за
инфраструктуру
CER

Четврти састанак Интересне групе за инфраструктуру CER, одржан је онлајн, 6. децембра. У првом
делу састанка, који је одржан скупа са Групом за робни саобраћај CER, расправљало се о ревизији
Уредбе о TEN-T, о евалуацији Уредбе 913/2010 о RFC и новостима из Европских институција.
У другом делу састанка представници управљача инфраструктуре, међу којима и ИЖС, су
појединачно представили активности својих компанија и разменили примере добре праксе. Потом
су уследили извештаји о Састанку инфраструктуре високог нивоа (HLIM) и пленарном састанку
PRIME платформе. Састанак је завршен утврђивањем дневног реда и термина наредног састанка.
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Календар састанака

Датум

Место

Назив

8. фебруар

Брисел

Додела европских
железничких награда

9. фебруар

Брисел

CER Генерална скупштина

1. март

Биће потврђено

CER Интересна група за
инфраструктуру

2. март

Брисел/онлајн

CER Група асистената
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ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ОД ВАЖНОСТИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СЕКТОР

Erasmus+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање
пројеката сарадње у областима високог, општег, стручног образовања
одраслих, као и младих у области спорта.
Нови Erasmus+ програм траје од 2021 до 2027. године и предвиђени
буџет за овај седмогодишњи период је око 26 милијарди евра.
Институције које могу пуноправно да учествују у Erasmus+ програму су
првенствено земље чланице ЕУ, као и такозване треће земље које су
придружене овом програму, међу којима се налазе и Србија, Северна
Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска. Србија је
пуноправна чланица програма Erasmus+ од 2019. године. То
подразумева да институције из Србије могу да се пријављују за све врсте
пројеката финансираних из овог програма.
Подсећања ради, у претходном периоду из програма Erasmus+
финансиране су израде стратегија за унапређење вештина запослених у
многим секторима, попут ваздухопловства, поморског саобраћаја,
аутомобилске индустрије и других. За наредни период, Европска
комисија је утврдила да је и железнички сектoр погодан за
финансирање у овој области. У оквиру железничког сектора, предвиђено
је да нову стратегију припреми конзорцијум сачињен од едукативних
институција и представника железничке индустрије, железничких
оператера и управљача инфраструктуре, који су пратнери пројекта
STAFFER.
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је по први пут учесник пројекта
који се финансира из програма Erasmus+. Реч је о пројекту STAFFER који
се односи на унапређење вештина запослених у железничком сектору.
Пројекат је започет 1. новембра 2020. и трајаће до 31. октобра 2024.
године.
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