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Степенасти ремонти
Значај реконструкције барског колосека не своди се само на 

будућу нормализацију саобраћаја и бржи трансфер путника и робе.
Придобијени, употребљиви прагови који су у међувремену 

класифицирани већ се отпремају у железничке секције широм 
Србије. Тиме оне, без икакве накнаде, добијају материјал са 
којим могу радити. До сада је само у Суботицу пребачено око 
три хиљаде прагова и три скретнице са барске пруге мада су 
приличне количине материјала отишле у Зајечар, Кикинду 
односно Ужице. Осим прагова и колосечних постројења, 
последњих месеци формирани су и контигенти расформираних 
шина у сасвим солидном стању што ће врло брзо бити 
транспортовано у све ЗОП-ове секције које искажу потребу за 
поменутом робом.

МОДЕРНИЗАЦИЈА

РЕМОНТ ДЕОНИЦЕ БАРСКЕ ПРУГЕ ИЗМЕЂУ РЕСНИКА И ВРЕОЦА 

 На неколико градилишта између Ресника и Ваљева 
свакодневно ангажовано од 200 до 250 радника 
 Почели радови на отвореној прузи  Деоница 
затворена за железнички саобраћај, Лајковац почетна 
и крајња страница  Аутобуски превоз за путнике

Пет месеци након зва-
ничног отварања пр-
вог градилишта у 

станици Вреоци (15. јула ове 
године), барска пруга упоредо 
се реконструише на неколико 
„нападнутих пунктова“. Же-
лезничка траса од Ресника до 
Ваљева полако се претвара у 
привремену радничку коло-
нију што је, ваљда,  неизбежно 
када се реализују неимарски 
подухвати оваквог габарита. 
Све до 1. децембра , главни из-
вођач радова (РЖД) био је опе-
ративно фокусиран на прве 
манипулативне колосеке у 
станицама Дивци, Словац, Ла-
заревац и Лајковац, a радило 
се по фазама.

Током минуле јесени стани-
ца Ваљево је добила потпуно 
реконструисане теретне ли-
није 1, 2 и 3 које су, иначе, биле 
у веома лошем стању. Тре-
нутно се у граду на Колубари 
изводе радови на станичним 
колосецима 1 и 2. Затвара-
њем пружне деонице Ресник 
– Вреоци почетком овог месе-
ца моментално се кренуло у 
реконструкцију прва четири 
(пролазна) колосека у чувеној 
угљари пошто су претходно 
већ оспособљени колосеци 5, 
6, 7 и 8 на платоу стратешке 
станице у РБ Колубара. Ком-
плетна реконструкција бар-
ског колосека подразумева и 
обнову контактне мреже што 
је већ започето на затворе-
ном делу пруге где се увелико 
врши замена оштећених кон-
тактних проводника. Београд-
ски подизвођачи радова на до-
њем строју („Уноградња ВВ“ и 
компанија „Ратко Митровић“) 
максимално су упослени на 
дренажи терена и поставља-

њу каблова уз пругу мада је 
све то под строгом контролом 
РЖД-а, наглашава мр Драган 
Милутиновић, шеф техничке 
службе ЗОП Ваљево. Он је тек 
један од осморо лиценцираних 
инжењера српских железница 
у улози надзорног органа на 
пројекту вредном близу 80 ми-
лиона долара.

-Радови су фактички ин-
тензивирани од 1. децембра 
пошто смо испоштовали по-
требе ЕПС-а, који је инсисти-
рао да све до дванаестог ме-
сеца не нападамо отворену 
пругу како би потрошачима 
широм Србије биле испоруче-
не неопходне количине угља, 
каже за наш лист признати ва-
љевски железничар.

- Последње три седмице 

интензивно се ради на сана-
цији косина између Ресни-
ка и Беле Реке као и у самој 
станици Бела Река. Далеко 
најзахтевнија интервенција 
са грађевинског аспекта сва-
како је сређивање тунела у 
Белој Реци (3.912 м) јер ту се, 
буквално, ради комплетна 
обнова. Изолација сводова је 
ургентна с'обзиром на то да 
тунел одавно прокишњава а 
одвод воде је нарочито про-
блематичан. Шине су короди-
рале, запекле и заиста су у ка-
тастрофалном стању. 
Годинама уназад во-
зови се кроз овај ту-
нел крећу брзином 
не већом од 50 км/
сат, тако да је овај 
део трасе катего-

ризован као посебно крити-
чан на читавој барској прузи, 
вели Милутиновић.

Крајем децембра се у стани-
ци Ваљево завршавају први и 
други колосек. Започети су ра-
дови у станици Лајковац на пр-
вом и другом колосеку. Све ово 
захтева велику концентрацију 
машина јер се ради на извође-
њеу дренажа што је у технич-
ком смислу озбиљан задатак. 
Свакога дана на отвореним 
градилиштима дуж барске 
пруге у реконструкцији је ан-

гажовано  бар две 
стотине, по каткад и 
250 људи. Ту су, ра-
зуме се, урачунати 
и извођачи који 
раде репарацију 
СС уређаја као и 
радници на ко-
пању што чини 
респектабилну 
живу снагу нао-

ружану прилич-
но модерном меха-

низацијом.
Пруга је у овом момен-

ту нападнута на три до четири 
места па радови можда и нису 
толико видљиви неком цинич-
ном лаику који би све то по-
сматрао голим оком. Радничко 
– ударнички „мравињак“ ор-
ганизован на начин како се то 

некада радило у бившој Југо-
славији кроз бројне омладин-
ске акције, овде дефинитивно 
нећете доживети. Иако се још 
увек не може стећи шира сли-
ка о правим размерама запо-
чете реконструције железнич-
ког коридора кроз југозападну 
Србију, довољно је нпр. отићи 
у станицу Лазаревац и уверити 
се у квалитет изведених радо-
ва. Очишћене дренаже, стари 
канали комплетно обновљени, 
изграђен нови плато...довољно 
новина да поменута станица 
већ сада уђе у ред најуређени-
јих у Србији.

Измењени режим саобраћаја 
на барској прузи биће на снази 
до 15. јуна па ће све до тада ста-
ница Лајковац у железничком 
смислу бити стартно полазно 
и крајње долазно одредште за 
путничке возове у овом делу 
земље.

-Лајковац није случајно 
изабран без обзира на то што 
се затвор пруге односи само 
на деоницу Ресник – Вреоци. 
Будући да је најзначајнија 
станица јужно од престони-
це преоптерећена теретним 

саобраћајем због лимитира-
них колосечних капацитета и 
јаке концентрације извођача 
радова, маневарски простор 
за аутобуске превознике није 
био адекватан за нормално 
паркирање и пријем путни-
ка, каже за „Пругу“ мр Драган 
Милутиновић и напомиње да 
је Лазаревац, такође, врло брзо 
елиминисан као могућа опција 
из разлога што поседује само 4 
станична колосека.

Иако су пре неколико дана и 
у Лајковцу кренули радови на 
прва два колосека, преостала 
три сасвим су довољна за нор-
малан режим саобраћаја. Ма-
нипулативни, пријемни и пре-
тицајни колосек уз пространи 
плато испред станице где ау-
тобуси лако могу маневрисати 
– све је то кумовало одлуци да 
у наредних шест месеци, нека-
да чувени железнички чвор 
узаног колосека на левој обали 
Колубаре испраћа и дочекује 
регионалне али и међународне 
возове према Јужном Јадрану, 
каже шеф техничке службе 
ЗОП Ваљево.

АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ

РЕСНИКВРЕОЦИ
РАДОВИ ПРОМЕНИЛИ 
САОБРАЋАЈ ВОЗОВА

80
МИЛИОНА ДОЛАРА 
ЈЕ ВРЕДНОСТ ОВОГ 

ПРОЈЕКТА

ПРИ КРАЈУ РЕМОНТ ТРИ ЈУЖНЕ ДЕОНИЦЕ НА КОРИДОРУ 10 ИЗ РУСКОГ КРЕДИТА

Радови на три деонице 
пруге између Ниша и 
државне границе са 

БЈР Македонијом укупне ду-
жине 46.497 метара, што обу-
хвата  реконструкцију горњег 
и доњег строја пруге од Врањ-
ске Бање до Ристовца у дужи-
ни 17.723 метара, од Бујановца 
до Букаревца у дужини 13.759 
метара, као и  од Винарца до 
Ђорђева у дужини 15.015 мета-
ра завршени су. 

У току су ин-
тензивни радови 
на колосецима 
у железничкој 
станици Леско-
вац, после чега ће 
моћи да се каже 
да је цео велики 
посао обнове шест 
деоница коридора 
у оквиру руског кре-
дита завршен. 

У оквиру развоја Европ-
ског саобраћаја Коридора Х, 
22. септембра 2015. године пот-
писан је Анекс Уговора између  
„Инфраструктуре железница 
Србије“ и РЖД Интернешнл 
о реконструкцији ове три де-
онице укупне вредности око 
30,5 милиона долара. Средства 
су обезбеђена из руског креди-
та за модернизацију српских 
железница,  а како сазнајемо 
све је обављено по плану, у 
предвиђеним роковима и на 
најбољи могући начин. 

Овај велики посао на деони-
цама Врањска Бања – Ристовац 
и Бујановац – Букаревац запо-
чет је 18. 04. 2016. године, док 
се са радовима на деоници Ви-
нарце – Ђорђево почело крајем 
октобра.

Извођачи су све послове оба-
вљали у предвиђеним интер-
валима који подразумевају 36 

сати тоталног затвора пруге 
након исто толико припрема, 
после чега су железничари 
имали 36 сати за превлачење 
теретних возова. Путнички 
железнички саобраћај обу-
стављен је до краја овог по-
сла. Локални путнички возо-
ви саобраћали су од Ниша ка 
југу само до Лесковца, али су 
и они са почетком инезивних 
радова на трећој деоници Ви-
нарце – Лесковац – Ђорђево 
заустављени до завршетка 
посла.  

Радове изводи РЖД Интер-
натионал са бројним подизво-
ђачима међу којима су и Енер-
гопројект нискоградња, МБА 
„Ратко Митровић“, ЗГОП Нови 
Сад, Телефон кабл и бројни 
други. 

Пројектну документацију је 
урадио Саобраћајни институт 
ЦИП Београд на основу којих 
се ради реконструкција доњег 
и горњег строја, са уређењем 
путних прелаза.

ЖАРКО РИСТИЋ

АУТО-ПУТ ТРАСОМ ПРУГЕ
У оквиру изградње новог ауто пута кроз Грделичку клисуру ка 

Македонији измештена је и  пруга. Тачно 1300 метара колоска 
између станица Предејане и Џеп „померено је“ на нову локацију 
ка Морави, где је изграђена нова пруга. Возове ће том истом 
трасом где је била пруга после завршетка градње ауто пута 
заменити точкови. Ови радови нису део реконструкције „јужне 
пруге“, већ су саставни део пројекта изградње новог друмског 
Кордора Х.

ОСТАЛА ЈОШ СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ

 Ремонтовано око 47 километара пруге између Ниша и Прешева
 Вредност посла око 30,5 милиона долара   Посао завршен према плану 
 Без путничких возова током радова  Посао за већи број српских фирми

РАДОВИ:
Ниш - Граница са Македонијом

46.497 метара 

Врањска Бања  - Ристовац
17.723 метара

Бујановац  - Букаревац
13.759 метара

Винарци  - Ђорђево
15.015 м-етара

30,5
МИЛИОНА ДОЛАРА 

ЈЕ ВРЕДНОСТ ОВИХ 
РАДОВА


