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Пројекат развоја источне Србије
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Међународна конференција “Градимо заједно: Србија, Италија, Црна Гора”  

Михајловићева позвала италијанске 
компаније да улажу у инфраструктуру

Потпредседница Владе Србије и мини-
старка грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, проф. др Зорана Михајловић, и 
амбасадор Италије у Србији Карло Ло Кашо 
поручили су на конференцији “Градимо 
заједно: Србија, Италија, Црна Гора”, која 
је одржана 29. маја, у београдском хотелу 
„Москва“,  да без инфраструктуре нема бр-
жег развоја Србије и региона и да пројекти 
које Србија реализује представљају шансу 
за успостављање још боље сарадње двеју 
земаља у области инфаструктуре и сао-
браћаја. 

  -Србија је данас политички стабилна 
земља, што је прва ствар за сваку врсту 
рада и инвестирања. За компаније које већ 
послују у Србији или оне које намеравају 
да инвестирају, важна је и економска ста-
билност коју Србија нуди, а то значи да 
имамо континуиран привредни раст, суфи-
цит у буџету, да смањујемо незапосленост 
и да имамо јасан план о томе где Србија иде 
кад говоримо о економској политици, рекла 
је Михајловићева и позвала италијанске 
компаније да улажу у Србију, посебно у 
области инфраструктуре. Она је подсети-
ла да је велики број фирми које послују у 
области железнице и које запошљавају око 
25.000 људи, али  да постоје и пројекти који 
се односе на друмски, водни и ваздушни 
саобраћај. 

-Пуно је могућности за улагање, а др-
жава се потрудила да створи услове да сви 
који желе да улажу у Србију то могу да 
раде на прегледан и ефикасан начин, рекла 
је Михајловићева, и додала да ће за сваког 
инвеститора заинтересованог за улагање 
бити одређен државни службеник у рангу 
помоћника министра или државног секре-
тара, који ће пратити реализацију инвести-
ције од почетка до краја.

  Потпредседница Владе је нагласила да 
Србија има централну позицију у региону 
југоисточне Европе и да је потребно да ис-
користи предности тог положаја, а да би то 
урадила, неопходно је да буде добро пове-
зана унутар региона и са свим суседима. На 
тај начин она ће остварити свој стратешки 
циљ, а то је приближавање Европској унији. 
-То не можемо да урадимо сами, потребни 
су нам партнери и међу нашим суседима и 
међу оним земљама које нам могу донети 
ново знање и модерне технологије, закљу-
чила је проф. др Зорана Михајловић.

Инфраструктурни пројекти вредни 16 
милијарди евра

-Вредност инфраструктурних пројека-
та које Србија реализује износи близу 16 
милијарди евра, укључујући пројекте који 
се већ реализују и оне који тек почињу да 
се реализују. Завршавамо источни и јужни 
крак друмског Коридора 10, градимо брзу 
пругу Београд–Будимпешта, потписали 
смо уговор са ЕИБ-ом о реконструкцији и 
модернизацији пруге Ниш–Димитровград. 
Поред наставка реконструкције пруге Бео-
град–Бар, коју планирамо, постоји могућ-
ност и потреба за реконструкцијом и пруге 
Београд–Ниш, где вредност инвестиције 
износи између 800 милиона и милијарду 
евра, а која је важна за ефикасан желез-
нички транспорт кроз Србију, посебно кад 
је реч о превозу терету, рекла је Михајло-
вићева, додајући да се ради и на пројектима 
који ће боље повезати Србију са Хрватском 
и Босном и Херцеговином.

Преко Транспортне заједнице до Европ-
ске уније

 Србија је привлачна за улагање у ин-
фраструктуру и због тога што је у Београду 
седиште Транспортне заједнице Западног 
Балкана, која је основана како би повезала 
земље у региону, будући да оне имају раз-
личите законе и нивое развоја у тој области 
– објаснила је потпредседница Владе. 

-Ми смо са транспортном заједницом 
једном ногом у Европској унији. За нас је 
важно да она у пуном капацитету почне да 
функционише. Чекамо избор директора и 
помоћника и заменика директора, за шта 
ће бити расписан конкурс. Секретаријат 
Транспортне заједнице већ функционише“, 
навела је Михајловићева.

Према речима министарке, у оквиру 
Транспортне заједнице расправља се о пла-
новима повезивања и начинима функциои-
нисања. -Имаћемо и извештај и планове са 
ЕУ за период три до пет година, како бисмо 
видели где ЕУ може да нам помогне. Не 
можете развијати и уредити путеве у соп-
ственој земљи ако нисте повезани са дру-
гим земљама, а Србија има пуно граница, 
закључила је министарка. 

Амбасадор Ло Кашо нагласио је да је у 
Београд дошло 50 италијанских фирми из 
области грађевинарства и инфраструктуре, 
које ће имати прилику да се боље упознају 
с пословним приликама у Србији и у Црној 
Гори.

-Данашњи скуп је још једна потврда ве-
ликог интересовања италијанских фирми 
за прилике које постоје у Србији и прилика 

да заједно са српским партнерима сагледају 
могућности за јачање партнерства. Ова са-
радња је двосмерна и не поставља се пи-
тање само шта Италија може да уради за 
Србију, већ и Србија за Италију”, рекао је 
Ло Кашо, и додао да постоји велики број 
интересантних пројеката које Србија нуди.

 Са конкретним пројектима, фазама ре-
ализације, плановима за наредне посло-
ве реконструкције и модернизације, као и 
финансијским оквиром за инфраструктур-
на улагања у Србији, присутне је упознао 
Миодраг Поледица, државни секретар у 
Министарству грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре. 

Он је нагласио да се у Србији  тренут-
но реализује више од 30 инфраструктурних 
пројеката у области друмског и железнич-
ког сектора, што је веома значајно јер до-
приноси конкуретности целокупне привре-
де. 

Према речима државног секретара,  у  
наредних неколико година планирано  је 
уговарање радова на реконструкцији и мо-
дернизацији преосталих деоница на Кори-
дору 10, у дужини од 370 километара, као и 
наставак радова на реконструкцији Барске 
пруге, на деоници од Ваљева до Врбнице, у 
дужини од 210 километара.

-Ове магистралне пруге део су желез-
ничког Коридора 10 који је најважнији же-
лезнички коридор у овом делу Европе јер је 
део европске транспортне мреже. Због тога 
је битно модернизовати овај правац како 
би се подстакао транзит преко Србије. Је-
дино тако ће Србија искористити повољан 
географски положај и бити транзитно чво-
риште региона – закључио је  Миодраг По-
ледица.

Говорећи о моделу финансирања желез-
ничког сектора у Србији, Поледица је иста-
као да Министарство улаже све напоре да 
пронађе начине за одрживо финансирање 
свих инфраструктурних  пројеката значај-
них за развој Републике Србије и то  из 
буџетских средстава или кредита међуна-
родних финансијских институција.  Пројек-
ти железничеког сектора првенствено се 
финансирају из кредита Руске Федерације, 
затим из кредита ЕБРД-а и ЕИБ-а, кинеске 
Ексим банке и кредита Кувајтског фонда за 
арапски економски развој. Израда пројект-
но-техничке документације за Коридор 10 
финансира се углавном бесповратним сред-
ствима из фондова Европске уније (ИПА и 
ВБИФ). 
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Mихајловићева и  потпредседник италијанских железница

Реконструкција пруге Београд–Бар
Пре почетка конференције “Градимо 

заједно: Србија, Италија, Црна Гора”  пот-
председница Владе Србије и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре, проф. др Зорана Михајловић одржала 
је састанак са потпредседником Италијан-
ских железница Ђованијем Роком и амбаса-
дором Италије у Србији Карлом Ло Кашом о 
сарадњи у области железничког саобраћаја.

-Имали смо састанак о улагању у ре-

конструкцију железничке мреже, односно 
Коридор 11 и прузи Београд–Бар“, рекла је 
министарка и подсетила да је  Србија током 
последње три године реконструисала више 
од 200 километара пруга на железничком 
Коридору 10 и Коридору 11 и да је наста-
вак модернизације пруга на овим правцима 
приоритет за Србију.

 -На барској прузи реконструисано је 
77 километара од Ресника до Ваљева и то 

је прва реконструкција ове пруге после 40 
година. Наш план је да ове године кренемо 
у израду пројектно-техничке документације 
за реконструкцију преосталих 200 киломе-
тара до границе са Црном Гором, рекла је 
Михајловићева и додала да мора да се на-
стави са реконструкцијом те пруге, јер је 
она  једна од могућности за регионално по-
везивање и да је за Србију важан излазак на 
море и Луку Бар.

-Италијанске компаније у Србији запо-
шљавају више од 25 хиљада људи и данас, 
на овом скупу, учествују представници пе-
десет италијанских фирми, који су заинте-
ресовани да се боље упознају са пословним 
приликама у Србији“, закључила је мини-
старка. 

Ђовани Рока је истакао да је Србија у 
транспортном смислу кључна земља за 
Италију, посебно кад се говори о прузи 
Београд–Бар и указао на заинтересованост 
италијанских предузећа да више буду укљу-
чене у обнови железничке инфраструктуре.

-Данашњи скуп је још једна потврада ве-
ликог интересовања италијанских фирми за 
прилике које постоје у Србији и прилика да 
се заједно са српским партнерима сагледају 
могућност за јачање партнерства“, рекао је 
амбасадор Италије у Србији Карло Ло Каш. 
Он је рекао да без добре инфраструктуре 
нема развоја и да у Србији постоји велики 
број интересантних пројеката. 

Округли сто о железничкој инфраструктури

Железничка инфраструктура локомотива
развоја привреде

Отварајући округли сто посвећен желез-
ничкој инфраструктури, државни секретар 
у Министарству грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Миодраг Поледица рекао 
је да су приоритетни пројекти  пруга Бео-
град–Будимпешта, наставак реконструкције 
барске пруге  и модернизација пруге Ниш–
Димитровград, као и да се паралелно раде и 
регионалне пруге. 

Генерални директор „Инфраструкту-
ре железнице Србије“ Мирољуб Јевтић, 
обраћајући се учесницима овог округлог 
стола,  рекао је да железнички инфраструк-
турни пројекти представљају локомотиву 
развоја Србије.

– Један од најзначајнијих пројеката мо-
дернизације железничке инфраструктуре 
јесте  изградња пруге за брзине до 200 кило-

метара на сат између Београда и Суботице, 
и даље до Будимпеште. Радови су већ уве-
лико у току између Старе Пазове и Новог 
Сада, а интензивно се граде и тунел и вија-
дукт Чортановци. Ове послови финансирају 
се из руског кредита. Крајем јуна очекује-
мо да почну радови и на деоници Београд 
Центар – Стара Пазова, за коју су задужени 
кинески партнери, а да крајем 2019. године 
започне и изградња пруге за велике брзине 
између Новог Сада и Суботице, у дужини 
од 108 километара, објаснио је Јевтић.

Он је истакао да до краја године предстоји 
расписивање тендера за модернизацију пру-
га Ниш – Димитровград и Јајинци – Мала 
Крсна, и да је то прилика и да италијанске 
компаније узму учешће у овим пројектима.

Италијанске компаније имају свакако 

могућност и да се укључе о модерниза-
цију преосталих 207 километара барске 
пруге кроз Србију, јер смо деоницу Рес-
ник – Ваљево већ завршили. И то не само 
у реализацији,већ и у финансирању ових 
пројеката. Поред тога, за нас су изузетно 
значајни и пројекти електрификације пру-
га у Србији.  Приоритетне су нам пруге 
Суботица–Сомбор–Богојево–Нови Сад, 
Панчево–Вршац–румуска граница и Рума – 
Брасина, па је то и за италијанске партнере 
прилика да покрену иницијативу и активно 
се укључе у овај посао.

Одговарајући на питање о поштовању 
европских стандара приликом радова на 
српским пругама, Јевтић је објаснио ита-
лијанским привредницима да је ангажова-
но нострификационо тело, које је задужено
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Потпредседница српске владе Зорана Михајловић обишла радове на 
реконструкцији пруге Пожаревац – Мајданпек

Прва пруга коју железница обнавља 
сопственим новцем

за примену европских стандарда на новим пруга-
ма и праћење свих елемената пројекта, почев од 
дизајна, преко технологије, па све до материјала и 
извођења радова.

То је гаранција да се у модернизацији железнич-
ке инфраструктуре у Србији примењују европски 
стандарди и стварају услови за интероперабилност 
– поручио је Јевтић.

Са пројектима железничке инфраструктуре у 
Црној Гори италијанске привреднике упознала је 
Луција Филиповић из компаније „Инфраструк-
тура жељезнице Црне Горе“, а представници 
италијанске фирме „Италијано Конструкциони“ 
приказали су промотивни филм о модернизацији 
пруге Гиље – Ћуприја – Параћин,  за чију су реа-
лизацију они били задужени. 

Потпредседница Владе Србије и мини-
старка грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре  проф. др Зорана Михајловић 3. 
јуна обишла је радове на реконструкцији 
пруге Пожаревац – Мајданпек. Она је том 
приликом поручила да ће од 21. новембра во-
зови овом пругом ићи 80 километара на сат.

Генерални директор „Инфраструктуре 
железнице Србије“, Мирољуб Јевтић у же-
лезничкој станици Пожаревац упознао је 
потпредседницу Владе са пројектом рекон-
струкције пруге дуге 90 километара између 
Пожаревца и Мајданпека. 

„Инфраструктура железнице Србије“ 21. 
маја ове године у оквиру текућег одржавања 
почела је реконструкцију регионалне пруге 
Пожаревац – Мајданпек.  Рок за завршетак 
радова је 180 дана.

Михајловићева је после обиласка радова 
рекла да се пруга реконструише у целини 
први пут после 80 година и да је данас на 
појединим њеним деоницама брзина само 
десет километара на сат. Она је нагласила 
да постоје и историјски разлози да овај крај 
не остане са пругама које нису реконструи-
сане, јер је прва пруга у Србији изграђена 
управо у Мајданпеку 1882. године,  две го-
дине пре пруге Београд – Ниш.

-Oво не сме да буде последња пруга коју 
железница реконструише сопственим сред-
ствима. Овом пругом возови ће ићи 80 ки-
лометара на сат, а пругом Београд–Будим-
пешта 200 километара на сат, као што ће, 
надам се, ићи и пругом Београд–Ниш, рекла 
је Михајловићева.

Она је истакла да Влада Србије у мо-
дернизацију железнице улаже око шест 
милијарди евра, а да је укупна вредност 
свих пројеката у инфраструктури, оних који 
се реализују и оних који су планирани, 16 
милијарди евра и најавила да српска Влада 
има у својим плановима и улагања у путну 
инфраструктуру у овом региону, јер источ-
на Србија не може да се развија без добре 

саобраћајне повезаности.
Генерални директор „Инфраструктуре 

железнице Србије“, Мирољуб Јевтић Јевтић 
је додао да се материјал са коридора кори-
сти за реконструкцију регионалних пруга, 
којих ће ове године бити обновљено више 
од 250 километара.

-До краја августа  биће завршена пруга 
која спаја Шабац са Лозницом до границе са 
БиХ, а до октобра и 112 километара пруге 
од Новог Сада до Панчева – рекао је Јевтић.

Он је нагласио да је од регионалних пру-
га, пруга Пожаревац–Мајданпек највећи по-
духват, јер се максимално користе сопствени 
ресурси, машине и радници, и да ће ремонт 
много значити и за РТБ Бор,  Луку Прахово, 
Мајданпек и друге општине у овом делу Ср-
бије. Јевтић је најавио и ремонт пруге између 
Пожаревца и Мале Крсне.

Јевтић је додао и да је расписан конкурс 
за 25 отправника возова који ће радити на 
овој прузи, као и тендер за реконструкцију 
пруге Јајинци–Мала Крсна, која се налази 
на Коридору 10, чија је укупна вредност 50 
милиона евра, а која се финансира из креди-
та Европске банке за обнову и развој.

„Инфраструктура железнице Србије“ 

ремонт пруге Пожаревац 
– Мајданпек изводи у соп-
ственој режији, сопственом 
механизацијом и кадрови-
ма, а вредност радова који 
ће у наредних шест месеци 
бити реализовани на овој 
прузи износи око 30 мили-
она евра.

Ремонт пруге  Пожаревац 
– Мајданпек од изузетног је 
значаја за читав Бранчевски 
и Борски округ, па су обила-
ску радова присуствовали 
и начелници ових округа 
Александар Ђокић и Миро-
слав Кнежевић, затим градо-
начелник Пожаревца Бане 

Спасојевић, као и председници општина 
Новица Јаношевић и Дејан Вагнер. Они су 
били јединствени у оцени да је реконструк-
ција пруге Пожаревац – Мајданпек велико 
охрабрење за грађане овог дела Србије, јер 
омогућава бржи развој привреде и туризма 
и доказ на држава мисли на источну Србију,  
чему су захвалили Влади Србије.

На читавој траси пруге најтежа је де-
оница Пожаревац – Бабушинац, дуга осам 
километара, на којој се налази и тунел ду-
гачак 975 метара  у којем ће такође бити ре-
конструисан колосек. Након што радови на 
овој најтежој деоници буду завршени, по-
чеће паралелни радови на реконструкцији 
пруге и из правца Пожаревца и из правца 
Мајданпека, како би „Инфраструктура же-
лезнице Србије“ обновљену пругу што пре 
предала на коришћење привреди и грађани-
ма Србије. 

 Пруга Пожаревац – Мајданпек данас је у 
изузетно лошем стању.  Због оваквог стања 
пруге, путнички возови између Пожаревца 
и Мајданпека већ пет година не саобраћају, 
а последњи пут прошли су овом трасом 20. 
јуна 2013. године. 
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Овом пругом просечно дневно прође све-

га пар теретних возова, а удаљеност од 90 
километара прођу за чак четири сата. 

  Ремонтом пруге биће створени услови 
за поновно успостављање путничког же-
лезничког саобраћаја између Пожаревца и 
Мајданпека, а време путовања са садашњих 
четири сата биће скраћено на 75 минута.

Носивост пруге биће ремонтом повећана 

са садашњих 16 на 22,5 тона по осовини.
Ремонт пруге и повећање њеног осовин-

ског оптерећења, од изузетног су значаја 
за привреду овог дела Србије. Наиме, за 
железнички правац Пожаревац – Мајдан-
пек везани су значајни привредни системи, 
као што су: Лука Прахово, РТБ Бор, руд-
ници Мајданпек, Каона и Костолац, Стиг 
и железара Смедерево. Пруга Пожаревац 

– Мајданпек повезује се са Коридором 10 у 
станици Мала Крсна, а тренутно се због ло-
шег стања ове пруге роба из Прахова и Бора 
до Београда отпрема преко Ниша. 

Са локалним самоуправама дуж целе 
деонице успостављена је изузетна са-
радња, пре свега по питању грађевинског 
уређења путних прелаза између Пожаревца 
и Мајданпека.

Измештање да би железница остала део Ниша
Пруга око града за Град

Град Ниш се много теже одриче неких 
других инафраструктурних обејката него  
пруге.  Деценијама се прича о измештању 
пруге из Града, коначно се кренуло и са по-
словима који ће омогућити измештање же-
лезничког саобраћаја,  пре свега ка истоку, 
краком који иде кроз шири центар. Докле се 
стигло и шта следи на прузи и око пруге кроз 
Ниш и поред Ниша, питали смо градоначел-
ника Дарка Булатовића.

-Много је ствари које би требало тек да 
се дешавају пре него што уопште почнемо 
да причамо о коначном решењу, али крену-
ло се ка њему. У поступку смо експропри-
јације земљишта и објеката по пројекту, на 
траси заобилазне пруге дугој 22 километара. 
Једини део железничког коридора, од запад-
не Европе до Босфора који није електрифи-
циран јесте управо овај који иде од нашег 
града до Димитровграда. У том смислу је 
држава обезбедила недостајућа средства за 
електрификацију те пруге и изградњу заоби-
лазнице око Ниша, чиме се касније стварају 
услови да се постојећа пруга која пролази 
кроз Ниш, која има толико пружних прелаза, 
безбедносних  ризика и свега онога што је 
деценијама оптерећивало саобраћај у граду 
измести и железнички саобраћај коначно 
преусмери на елетрични погон. Међутим, 
и то измештање ће бити третирано на један 
другачији начин – стварање једног вели-
ког саобраћајног булевара и лаког шинског 
превоза. Очекујемо да се  пројекат  који ће 
се тек радити сагледа у најбољем интересу 
комплетног саобраћаја у граду, свих интере-
са грађана, уз решавање свих  безбедносних 
изазова. У том смислу пуно посла нас оче-
кује у наредним годинама.

▪ Експропријација на траси будуће пруге 
кренула је у реализацију?

-То су велики процеси, поступци који 
подразумевају низ активности да би се до-
шло до тога да грађани прихвате адекватну 
накнаду за земљиште и своје објекте који се 
налазе на траси. Прва два суграђанина су већ 
примила накнаду, имамо око 1.600 парцела, 
негде око 70 објеката , 2.500 власника, 1.600 
решења је већ издато и то све иде планира-
ном динамиком, за сада нема проблематич-
них предмета ни у најави. Одзив грађана 
и расположење је на захтеваном нивоу, у 
највећем проценту су Нишлије задовољне  
оним што је држава одредила као надокнаду. 

Деценијама се најављује измештање. Овај 
пут су грађани уверени да ће то да се деси, 
јер раније осим приче није било више од 
тога. Сада се већ увелико троши новац , како 
градски, тако и републички, само за експро-
пријацију је потребно 1,6 милијарди које је 
држава обезбедила, плус стотине милона за 
изградњу обилазне пруге, заиста се ради о 
великим државним улагањима када је у пи-
тању овај пројекат и види се то и на тере-
ну, види се то на састанцима са грађанима , 
види се то у поступању  органа управе Гра-
да Ниша која спроводи цео поступак, тако 
да  је очигледно да ће доћи до реализације 
овог великог посла и грађани то виде. То је 
пројекат на коме су многи уназад 30-40 го-
дина заснивали своје политке, да не кажем 
изборне кампање, и обећања грађанима, али 

ево сада је тај тренутак да држава уради то 
што ниједна власт до сада није.

▪ Ниш је највеће железничко чвориште у 
Србији после Београда, овде има пуно же-
лезничара. Јесте ли задовољни сарадњом са 
железницом и железничараима у решавању 
заједничких проблема и задатака које је не-
опходно заједнички и решавати, често и уз 
компримисе.

-Јесам, задовољан сам нашим заједнич-
ким радом, рекао бих да је то на највишем 
нивоу.  Све је то последица односа државе 
и Владе према Граду и југу Србије и онда 
смо сви у истом тиму и радимо заједно. По-
стоји пуна сарадња, не само око овог, већ и 
око низа других пројеката, решавања обаве-
за које Град годинама није извршавао, око 
репрограмирања, реконструкције пружних 
прелаза. Затим око давања сагалсности од 
стране железнице на многе пројекте који су 
везани за имовину и железнички саобраћај, 

а у нашем су граду. Такође, од давања са-
гласности за измештања, давања других 
позитивних решења неопходних за велике 
градске пројекте, тако да једноставно у пу-
ном капицитету радимо заједно и задовољни 
смо том сарадњом на свим нивоима.

▪ Нишлије стално подсећају да имају 
проблеме, путни прелази су актулени већ 
месецима, одржавање путних прелаза, над-
вожњака, подвожњака, како то решавате са 
Железницом?

То је нешто што нам тек предстоји да би 
ти проблеми кончано били решени. Зајед-
нички смо решили три прелаза до сада, ево 
за пола године, убудуће ће то бити интен-
зивније, а сви нови путни прелази ће подра-
зумевати денивелацију, тако да ће сва нова 
решења убудуће бити трајна и максимално 
безбедна, што је најважније у целом послу. 
На тај начин омогућићемо суживот пруге и 
града, возова и Нишлија, уз детаље који ће 
омогућити оптимална решења. Предуслов 
да о овоме причамо је и стабилизација фи-
нансија Града које су биле у јако лошем 
стању, сада су нешто боље, али то морамо 
довести на ниво како бисмо имали могућно-
сти да квалитетно радимо овакве пројкете.

▪У складу са новим плановима, Ниш оче-
кују велике измене у делу јавног саобраћаја. 
Планира се измештање аутобуске станице, 
аеродром незадрживо расте, на новим же-
лезничким решењима се ради. Има ли Ниш 
има заједничку саобраћајну стратегију да и 
путник на пропутовању, привредник са по-
требама транспорта, грађанин који ту живи 
буду задовљни, без ометања једних од стра-
не других?

-Што се тиче железничког транспорта, он 
је већ регулисан, заобилазница ће обухвати-
ти и две нове путничке железничке станице. 
Аутобуска станица би требало да буде изме-
штена изнад Дувнаске индустрије на новом 
булевару чија градња треба да почне и биће 
у непосредном окружењу и ове нове желез-
нилчке станице и железничке станице Црве-
ни Крст, а ту је о аеродром, све у пречнику од 
два километра. У односу на то планира се и 
остали саобраћај у граду. Све скупа треба да 
омогући веома лак и брз проток кроз Ниш за 
оне који то желе и квалитетне комуникације 
са Градом за оне који се одлуче да се у Нишу 
задрже или чија роба овде има крајњу одред-
ницу , а све на радост Нишлија.    
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Уместо рампе - „лед“ осветљење
„Инфраструктура железнице Србије“  и Град Ваљево постигле су договор о додатном обезбеђењу прелаза пруге Београд-Бар у 

Попучкама, али уместо рампе, прелаз ће добити лед осветљење.
Након последењих раздовора договорено је да Железнице финансирају лед осветљење, а Град ће проширити прилазни пут до прелаза.
Лед расвета је постављена на три прелаза. На попучкама је постављена и вибро трака, а  „Инфраструктура железнице Србије“ планира 

да траке постави и напрелазу Антонића капија.

Умивање железничке станице Ниш
Зграда железничке станице Ниш ових 

дана  поново сија. Трагови вишегодишњег 
прокишњавања на перонским настреш-
ницама уклоњени су. Нема страха ни од  
наредних падавина. После много привре-
мених интервенција, писања захтева за ре-
шавање проблема на објекту са кога је у јед-
ном тренутку почео да отпада део оплате, 
нађен је начин да ово опет буде место кога 
се железничари неће стидети а од кога пут-
ници неће зазирати.

Доста је живо ових дана на перонима и 
испред службеног дела станичне зграде. 
Постављене скеле мало сметају, али сви 
благонаклоно гледају на њих. Знају, када се 
оне склоне више неће бити кофа у којима је 
сакупљана  кишница, а и какво год време 
било чекање возова ће бити пријатније.

Поред фасадерско молерских радова на 
нови начин ће бити решено и осветљење 
дела перона и простора испред службеног 
дела зграде. Значи, неће се све завршити 
само  мењањем боје. Сви неопходни грађе-

вински радови на санацији настале штете 
обављени су раније. Они нису били мали, 
обзиром и на старост објекта и на протекло 
време од када су се појавили први знакови 
неопходности поправке.

Железничка станица Ниш је увек била 

лепо место, а за који дан биће опет и при-
јатно чекати возове  испред ње, каже шеф 
Дејан Ђођевић. Железничари су посебно 
задовољни новим решењем осветљења ста-
ничног простора које значи и боље услове 
рада.

Железнички парк у Прокупљу – ново спомен 
обележје

На месту окупљања легендарног Гвозденог пука, испред железничке станице Прокупље, у току су радови на уређењу спомен парка 
и спомен обележја у знак захвалности јунацима Другог пешадијског пука „Књаз Михаило“, који су 12.октобра 1918.године ослободили 
овај град.

Значај овог места је велики. На њему су се окупили војници који су 1912. године кренули у Балканске ратове, наставили да ратују током 
Првог светског рата и потом до 1920. године служили у Београду као „лична гарда” краља Петра Карађорђевића. Прокупчани с правом 
очекују да се станична зграда  својим изгледом и уређеношћу уклопи у будући комплекс. 

Спомен- парк, замисао дипл.инг.арх. Милана Радовановића, сачињаваће две целине. У централном делу налазиће се споменик у обли-
ку Карађорђеве звезде, украшен са неколико фигура, висине пет метара, који је осмислио академски вајар Чедомир Ристић. Уз стазу ће 
бити постављен низ каменитих монолита као асоцијација на споменике крајпуташе. На њима ће бити уклесане речи о Гвозденом пуку.

Радови су отопчели 20. марта, а финансира их Влада Србије са 29 милиона динара. Тренутно се комплетно рашчишћава простор ис-
пред железничке станице ради обезбеђивања  услова за комплетну реконстукцију и изградњу новог комплекса. 

Свечано отварање спомен парка, великом државном манифестацијом, предвиђено је за 12. октобар 2018. године.

Расписан конкурс за пријем  25 отправника 
возова

„Инфраструктура железнице Србије“ објавила  је 3. јуна 2018. године јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено време  укупно 
25 саобраћајно транспортних техничара – отправника возова.  Радници ће бити примљени у у радни однос на одређено време до полагања 
стручног испита, а најдуже 12 месеци, ради оспособљавања за рад и полагање стручног испита.

Конкурс се расписује за пријем кандидата образовног профила саобраћајно- транспортни техничар – отправник возова и то за 
организациони део Зајечар – 15, а 10 кандидата за организациони део Пожаревац.

Општи услови  за заинтересоване јесте да су држављани Републике Србије и да су пунолетани. Потребно је да кандидати имају 
стечено средње образовање, занимање саобраћајно-транспортни техничар. Потребна је, такође, и посебна здравствена способност према 
Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници. Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа 
ради добијања уверења о здравственој способности за послове отправника возова.

Рок за подношење пријава је 15 дана, а избор кандидата обавиће се 30 дана након истека рока за подношење пријава. 
Кандидати који буду положили стручни испит, закључиће уговор о раду на неодређено време са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 
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Мултимодални саобраћајни коридор ИСТОК  (Црноморски коридор) 

Пројекат  развоја источне Србије
Прича о “Мултимодалном саобраћајном 

коридору ИСТОК  (Црноморски коридор)“  
који треба да повеже Коридор 4 у Бугарској 
и наш Коридор 10, односно град Пожаревац 
и гранични прелаз Мокрање код Неготина, 
траје дуже од деценије. Овај Коридор  је сан 
многих житеља Бора, Мајданпека и Неготи-
на, јер би много брже стизали до Београда. 
Реализација овог пројекта значила би много 
и друмским превозницима, који би скрати-
ли пут ка Бугарској и Румунији.

 - Реч је о мултимодалном саобраћајном 
правцу који упоредо обухвата друмски, же-
лезнички и речни саобраћај – истиче Ненад 
Чоловић, аутор пројекта. – У оквиру друм-
ског  коридора је предвиђена градња 140 
километара ауто-пута, који би се надове-
зао на постојећи Коридор 10. Његова траса 
ишла би преко Пожаревца, Мајданпека и 
Неготина и злазила би на српско-бугарско-
румунску тромеђу. Када је реч о железници, 
предвиђена је изградња око 20 километара 
пруге између Неготина и Видина. Речни део 
коридора чини река Дунав, на којој би тре-
бало изградити неколико пристаништа.

- Пројекат “Исток –Црноморски кори-
дор” је урађен  још 2006. године. На основу  
ове идеје направљена  је студија о значају  
трасе која директно спаја државе Балкана 
са западном Европом и Блиским истоком, 
истиче Ненад Чоловић и додаје - За Брани-
чевски и Борски округ, ауто-пут би био из-

узетно значајан. Према постојећем нацрту, 
траса ауто-пута требало би да прође поред 
Кучева, Жагубице, Мајданпека, Бора и Не-
готина. Нова саобраћајница би допринела 
томе да Србија поново постане централ-
на држава на Балкану у сфери саобраћаја. 
Тиме би се наша земља вратила на мапу Ев-
ропе, где је тренутно нема, јер су изграђене 
заобилазнице, објашњава Чоловић.

Према његовим речима, овај проје-
кат има будућност. Наиме, Министарство 
грађевинарства,  саобраћаја и инфраструц-
туре,  потписом министарке, проф. др Зо-
ране Михајловић, два пута је подржало ову 
студију. Уз подршку, стоји и предлог да се 
прво уради Студија оправданости идејног 
пројекта. Целокупну документацију треба-
ло би упутити надлежним институцијама 
ЕУ и затражити средства. Пре тога требало 

би консултовати и општине које гравити-
рају овом подручју, као и Сталну конферен-
цију општина и градова Србије.

Аутор пројекта Ненад Чоловић  је више 
пута истицао  значај новог Коридора, који 
се огледа на неколико нивоа. 

- Коридор ће на интерконтиненталном 
нивоу  повезати трансевропски пут са Ру-
сијом и Азијом, на европском ће спојити  
Црно море и Атлантски океан, док би на ев-
рорегионалном повезао низ држава Балка-
на. Најважнији је, ипак, национални инте-
рес, пошто је то један од пет најзначајнијих 
стратешких праваца.  Коридор би омогућио 
привредни развој источне Србије, као и раз-
вој 13 општина кроз које би прошао у нашој 
земљи, истиче аутор пројекта.

Велика подршка општина
Да је коридор „Исток“ значајан за развој 
југоисточне Србије показује и велика 
подршка општина у овом делу наше земље. 
На недавној седници Скупштине општине 
Бор донет је закључак о подршци изградње 
Мултимодалног саобраћајног коридора. 
-Жагубица, општина преко које пролази 
траса овог коридора, Мајданпек, који се 
залаже и даје сагласност за градњу,  као 
и Неготин,  препознали су велики значај 
изградње Коридора. Кроз реализацију овог 
пројекта виде развој и опстанак својих 
општина, закључује Ненад Чоловић.     

Организациона целина за саобраћајне послове Рума

Предлози за побољшање безбедности
Средином априла ове године отпочели 

су радови на још једном градилишту на 
нашој територији, односно у току је ре-
конструкција, модернизација и изградња 
двоколосечне пруге Београд – Стара Пазо-
ва – Инђија – Суботица – државна граница. 
Тренутно се обављају радови на изградњи 
деонице Стара Пазова – Инђија, а саобраћај 
свих возова на овом делу пруге одвија се 
помоћним превозним путем преко станице 
Голубинци – уредно без већих проблема и 
застоја, за шта смо добили налог да обез-
бедимо, поред постојећег унутршњег от-
правника возова, још једног спољног, као и 
једног маневристу. Све говори да је на овим 
просторима Срема и Мачве у току велики 
рад и ангажовање свих запослених у ОЦ 
за СП Рума, како у досадашњем, тако и у 
будућем периоду, појаснила је помоћник 
шефа ОЦ за СП Рума мр Памела Ерцеговац.

Надлежнима у Сектору за саобраћајне 
послове достављен је предлог за подизање 
нивоа сигурности осам путних прелаза на 

прузи Рума – Шабац - распутница Доња 
Брасина – државна граница – Зворник Нови, 
према хитности и значају, од најважнијег 
па наниже. Предложено је повећање нивоа 
осигурања осам путних прелаза између ста-
ница Лозница и Брасина, између Шапца и 
Лознице, близу Прњавора Мачванског, у 
Кленку, близу стајалишта Никинци и два 
близу Лознице – рекла је помоћник шефа 
ОЦ за СП Рума.

-  Поред предлога за подизање нивоа 
осигурања за осам путних прелаза на прузи 
Рума – Шабац – распутница Доња Брасина 
– државна граница – Зворник Нови, на који-
ма обезбеђење врше чувари путних прела-
за, радећи анализу појаве несрећа и незгода 
(раније коришћен термин “ванредни до-
гађаји “) у последњих  20 година, предло-
жили смо и подизање нивоа осигурања за 
још шест путних прелаза, који се укрштају 
са локалним саобраћајницама и тренутно су 
обезбеђени саобраћајним знацима на путу и 
зоном потребне прегледности. На тим ме-

стима укрштаја, евидентирано је укупно 
49 несрећа и незгода за протекле две деце-
није, и то на  тзв. Буђановачком прелазу, а 
од Шапца према Лозници у близини Петло-
ваче и између станица Лешница и Лозница 
– каже Ерцеговац, и напомиње да предложе-
ни број за подизање нивоа осигурања пут-
них прелаза није велики, ако се има у виду 
чињеница, да се на призи Рума – Шабац – 
распутница Доња Брасина – државна грани-
ца – Зворник Нови налазио око 100 путних 
прелаза. 

Остаје нада да ће се склопљени договор 
у вези с реконструкцијом пруге Београд 
– Загреб, на делу пруге од Руме до Шида, 
ускоро добити епилог у готовим пројекти-
ма и реализацији. Циљ нам је да сви заједно 
вратимо сјај нашој железници, да очувамо 
њен углед и омогућимо, да се по нашој ин-
фрастуктури одвија најбезбеднији вид сао-
браћаја, а да наши грађани безбедно и мир-
но користе наше ресурсе – закључила је  мр 
Памела Ерцеговац.
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Висока железничка школа програмски све богатија

Спремни за пријем нових студената
Висока железничка школа струковних сту-

дија од свог оснивања па до данас била је и 
остала јединствена високошколска установа 
на простору бивше СФРЈ. Школа је 2017. го-
дине реакредитовала постојеће студијске про-
граме и тиме доказала свој квалитет и оправ-
дала постојање.

Данас, Висока железничка школа струков-
них студија нуди акредитоване студијске про-
граме на основним, специјалистичким и мас-
тер струковним студијама, изванредне услове 
студирања и квалитетан наставни кадар. Пра-
ктична настава и стручна пракса се једним 
делом изводе у специјализованим лаборато-
ријама које се налазе у школи, док је други 
део практичне наставе резервисан за рад на 
терену, односно у просторијама привредних 
субјеката са којима  сарађују.

У прву годину основних струковних сту-
дија у школској 2018/2019. години планиран 
је упис за  210 студената.

Кандидати за упис на студијске програме 
Железнички саобраћај, Железничко машин-
ство, Електротехника у саобраћају и Јавни 
градски и индустријски саобраћај пријемни 
испит полажу по избору, из једног од следећа 
три предмета: математика, физика и основи 
саобраћаја. Кандидати за упис на студијски 
програм Комерцијално пословање железнице 
пријемни испит полажу по избору из једног 

од следећих предмета: математика, основи 
саобраћаја и пословна економија. Материјал 
везан за полагање пријемног испита налази се 
на сајту школе. 

У прву годину основних струковних сту-
дија може се уписати лице са стеченим чет-
ворогодишњим средњим образовањем. При-
јављивање кандидата је 25, 26. и 27. јуна 
2018.; полагање пријемног испита 2. јулa 
2018, а упис 11, 12. и 13. јула 2018.

Школа током јуна месеца организује бес-
платну интензивну припремну наставу за по-
лагање пријемног испита. 

На специјалистичке струковне студије пла-
ниран је упис 16 студената који плаћају шко-
ларину на студијском програму Железничко 
машинство. 

Мастер струковне студије су тренутно у 
процесу акредитације. По одобрењу  Мини-
старства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије, биће  расписан конкурс 
за упис 89 студената, самофинансирајућих, 
на студијским програмима: Саобраћајно ин-
жењерство, Електротехника у саобраћају и 
Комерцијално пословање у саобраћају.

На мастер и специјалистичке струковне 
студије могу се уписати кандидати који имају 
завршене основне струковне студије у Висо-
кој железничкој школи или високо образовање 
стечено на сродним основним студијама одго-

варајуће стручне области у оквиру образовно 
научног поља техничко-технолошких наука, 
односно друштвено-хуманистичких наука, у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.

Могућност организовања допунске наставе 
за запослене студенте викендом, прихватљива 
цена школарине и могућност плаћања у рата-
ма, учествовање на спортским такмичењима, 
само су неке од додатних погодности студи-
рања у овој образовној институцији.

Школа дуги низ година успешно сарађује 
са многобројним привредним организцијама 
међу којима су:  „Железнице Србије“ ад, „Ин-
фраструкутра железнице Србије“, „Србија 
карго“, „Србија воз“, Дирекција за железнице, 
Саобраћајни институт ЦИП, Железнички ин-
тегрални транспорт, ЈКП Градско саобраћај-
но предузеће, и многи други. Одржава се и 
успешна сарадња са високошколском устано-
вама и институтима у земљи и иностранству.

Подсетимо да је у току свог дугогодишњег 
рада  школа прошла неколико етапа развоја. 
Израсла је на темељима претходне Више же-
лезничке саобраћајне школе, основане далеке 
1957. године, а почела је са наставним радом 
1958. Затим је 1967.  реформисана у Вишу 
железничку школу, да би 2007. године након 
успешно спроведене акредитације прерасла 
у Високу железничку школу струковних сту-
дија.

Реконструкција станице у Лозници
Након 13 година од обустављања путничког железничког сао-

браћаја кроз Лозницу, у том граду је упоредо са радовима на прузи 
ка Шапцу у Брасини, почела и реконструкција железничке станице.  

На згради железничке станице  изводе се радови на реконструкцији 
крова и фасаде. Завршетак је најављен за крај јуна, када ће ова згра-
да поново, кажу, бити једна од најлепшиг у граду.

Завод у Нишу обновио 
акредитацију

Завод за здравствену 
заштиту радника „Же-
лезнице Србије“ у Нишу 
акредитован је за наред-
них седам година, после 
испуњених свих прописа-
них услова. У односу на 
претходни период, услуга 
здравствене заштите је 
много квалитетнија.

– Овом акредита-
цијом највише добијају 
Нишлије – рекао је дирек-
тор Завода примаријус др 
Владо Батножић  на свеча-
ности приликом уручења 
сертификата и напоменуо 
је да се и овим потврђује 
квалитет рада установе, у којој се лечи више од 
30.000 грађана Ниша.

Завод за здравствену заштиту „Железнице Ср-

бије“ основан је 1886. године, а  две године кас-
није отворена је и прва амбуланта за железничке 
раднике. Ова установа је после Пастеровог заво-
да, најстарија здравствена установа у Нишу.


