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ПРОГРАМ РАДА ДИЖС У ПЕРИОДУ 2022 - 2023. ГОДИНА 
 
 

А. Приоритетне и обавезне активности 
 

1. Измена Статута ДИЖС и усаглашавање основних аката са њим;  
2. Одржавање, ажурирање и унапређење сајта ДИЖС тако да се већина 

активности чланова ДИЖС одвија преко њега. То подразумева следеће 
aктивности:  
- оснивање атрактивних тематских и других форума и одређивање 
њихових појединачних уредника,  

- уређивање и презентовање активности ДИЖС (предавања, округли 
столови и друго), 

- редизајнирање сајта ДИЖС;  
3. Организација припремних активности које ће омогућити проширење 

чланства на друге струке које се директно или индиректно баве 
железницом. Потом одржавање оснивачке скупштине и избор органа 
проширеног састава ДИЖС;  

4. Унапређење часописа "Железнице", а нарочито његове маркетиншке 
привлачности и спонзорисања, као и даље профилисање и подизање 
рејтинга часописа кроз логистичку подршку Редакционом и Уређивачком 
одбору овог часописа;  

5. Организовање предавања и округлих столова, нарочито у областима где 
су остварени значајни технолошки напреци и где влада мањак знања 
међу нашим инжењерима, а затим у областима које су присутне у 
свакодневном раду и оптерећене нерешеним проблемима. Неки од 
приоритета су:  
- дигитализација железнице, информатичке технологије и друге области 
које се данас сврставају у 4. индустријску револуцију,  

- школовање, стручни испити, лиценцирање, програми обука, тренинг 
центри и др. за поједина железничка занимања и железничке инжењере 
(циклус активности),  

- поједини аспекти и последице увођења пруга за велике брзине у Србији, 
- историја железница,  
- поједини аспекти управљања коридорима (инвестиције, организација 
радова, конкуренција, накнаде, „One Stop Shop“ и др.), са посебним 
освртом на Коридор Алпе - Адриа (Коридор 10).  

- опслуживање лица са посебним потребама, и др; 
6. Организација стручних посета: 

- домаћим произвођачима опреме и великим корисницима железнице, 
- неком од актуелних градилишта на српским железницама, 
- некој од иностраних железница;  

7. Организација седнице Надзорног одбора ДИЖС и усвајање Извештаја 
овог органа о контроли рада Управног одбора ДИЖС;  

8. Израда Извештаја о раду и Финансијског извештаја ДИЖС за период 2022 
– 2023. година; 

9. Организација редовне седнице скупштине ДИЖС 2023. године;  
10. Обележавање славе ДИЖС 2023. године. 
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Б. Остале активности 

 
11. Интензивирање рада секција ДИЖС, а посебно "Секције за железничке 

пројекте" и оснивање нових тематских секција;  
12. Развој и унапређење пословно-техничке сарадње и партнерства, 

учлањење и проширење делатности ДИЖС у односу на надлежне, 
компатибилне и комплементарне субјекте у саобраћајном сектору: 
државна управа, коморе, образовне институције, институти, пројектантске 
и извођачке компаније, железничке компаније и индустрија, удружења и 
савези у Србији и Европи;  

13. Учешће чланова ДИЖС на научно-стручним скуповима;  
14. Формирање и ажурирање базе података о дипломираним и мастер 

инжењерима железничког саобраћаја; 
15. Активности у области финансирања рада ДИЖС и часописа „Железнице“: 

- обезбеђење спонзорстава и донација, 
- повећање оглашавања-рекламирања у часопису "Железнице", 
- ажурирање наплата чланарине, и др; 

16. Медијска промоција ДИЖС;  
17. Информисање младих дипломираних и мастер инжењера железничког 

усмерења о могућностима и предностима чланства у ДИЖС. Регрутација 
нових чланова и ажурирање база података о чланству;  

18. Обезбеђење простора за рад ДИЖС у наредном средњорочном периоду. 
 
 
 
У Београду, 24.06.2022. 
 
 

                                                                                         Управни одбор ДИЖС 
 
 
 ______________________________ 

 


