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У овом издању:

Званична посета државне делегације Србије Кини

Михајловићева: Србија поносна што је део иницијативе “Један појас, један пут”

Горан Аџић, први човек „Железница Србије“ ад

Нови железнички пројекат Србије и Мађарске

Нови инвестициони циклус у Србији – 5,5 милијарди евра

БГ воз ускоро до Панчева, Младеновца и Лазаревца

Интензивирани радови на тунелу „Чортановци“ и новом вијадукту

Реализација инфраструктурних пројеката према плану

Летња сезона саобраћаја воза  „Носталгија“ почела 30. марта
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Потписан Оквирни уговор о модернизацији пруге Београд – Прешево – државна граница 
са Северном Македонијом

Званична посета државне делегације Србије Кини
Потпредседница Владе Републике Србије 

проф. др Зорана Михајловић, генерални ди-
ректор „Инфраструктуре железнице Србије“ 
Мирољуб Јевтић и генерални директор кинеске 
компаније CRBC  (China Road and Bridge 
Corporation) Лу Шан, потписали су 24. априла 
у Кини Оквирни уговор о реконструкцији 
и модернизацији железничких деоница на 
Коридору 10 пруге Београд – Ниш – Прешево 
– државна граница са Републиком 
Северном Македонијом.

–Да би Србија искористила све 
предности свог положаја транзитне земље, 
потребно је да завршимо реконструкцију 
и модернизацију комплетног железничког 
Коридора 10, чиме ће Србија постати 
незаобилазан део стратешког правца 
саобраћајног коридора од Луке Пиреј до 
централне Европе. Важно је и да се настави 
градња обилазнице око Београда, од Бубањ 
Потока до Панчева, како бисмо теретни 
железнички саобраћај преусмерили ван 
градског језгра и омогућили развој нових 
индустријских зона и логистичких центара 
око обилазнице”, рекла је потпредседница 
Владе проф. др Зорана Михајловић 
приликом потписивања уговора у Пекингу.

-Предмет овог уговора је пројектовање, 
испорука и извођење радова на одређеним 
деоницама међународног железничког 
Коридора 10 кроз Србију, између Београда и 
Прешева. Уговор дефинише наредне кораке 
у реализацији пројекта који подразумевају 
заједничку припрему техничке и економске 
студије за развој железничког Коридора 
10, пројектовање и извођење радова 
на изградњи нове двоколосечне пруге 

Београд – Велика Плана за мешовити 
путнички и теретни саобраћај за брзине 
до 160 км/сат и утврђивање преосталих 
подсекција пројекта и дефинисање његових 
комерцијалних и техничких детаља, – изјавио 
је Мирољуб Јевтић, генерални директор 
„Инфраструктуре железнице Србије“, 
поводом уговора који је ова компанија 
потписала са кинеским партнерима.

Јевтић је истакао да ће све активности у 
вези са пројектом, укључујући пројектовање, 
извођење радова, опрему, безбедност, управ-
љање саобраћајем и интероперабилност бити 
спроведене према свим европским захтевима 
и стандардима.

–Са кинеским партнерима дефинисаћемо 
детаљан делокруг активности, поделу 
конкретних обавеза и рокове за завршетак 
Техничке и економске студије,  а вредност 
реализације пројекта биће утврђена у 
оквиру комерцијалних уговора које ћемо 

потписивати по фазама, за сваку појединачну 
пружну деоницу посебно – рекао је  Јевтић.

На прузи Београд – Ниш преостале су 
за реконструкцију деонице укупне дужине 
око 198 километара, а процењена вредност 
је око 600 милиона евра. Дужина деонице 
Ниш – Прешево је 88 километара, а вредност 
инвестиције око 160 милиона евра.

Према Јевтићевим речима, рекон-струкција 
комплетног железничког Коридора 
10 кроз Србију важна је због 
железничког повезивања Централне 
и Средње Европе са Луком Пиреј, 
стратешком рутом кроз нашу земљу 
од Суботице до Прешева, као 
копненог дела Поморског пута свиле.

–На овај начин „Инфраструктура 
железнице Србије“, уз пуну помоћ и 
подршку Владе Републике Србије и 
Министарства грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре, наставља 
свеобухватну модернизацију желез-
нице у Србији започету пре пар 
година, чија тренутна инвестициона 
вредност износи преко четири 

милијарде евра. Модернизацијом пруге 
Београд–Прешево омогућићемо брз, 
квалитетан и безбеднији железнички 
саобраћај Коридором 10 кроз Србију, у 
интересу наших грађана, привреде и државе. 
Реализацијом овог пројекта настављамо 
да развијамо мрежу савремених пруга у 
нашој земљи, како би у наредних пар година 
српске железнице биле много боље, лепше и 
ефикасније него данас – закључио је Мирољуб 
Јевтић, генерални директор „Инфраструктуре 
железнице Србије“.

Званична посета државне делегације Србије Кини

Потписан уговор о кредиту
У присуству председника Републике 

Србије и НР Кине, Александра Вучића и Си 
Ђинпинга, у Кини је 25. априла потписан 
Уговор о кредиту за изградњу деоницe брзе 
пруге Нови Сад – Суботица. Уговор је потписао 
српски министар финансија Синиша Мали са 
кинеском Ексим банком.

Деоница Нови Сад – Суботица је трећа 
деоница брзе пруге Београд–Будимпешта на 
територији Србије и за њу је највећим делом 
припремљена техничка документација, a 
очекујемо да крајем године почну радови, 
који ће трајати око две и по године – рекла је 
потпредседница Владе Србије и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
проф. др Зорана Михајловић, која је боравила 
у званичној посети Кини, у саставу државне 

делегације коју је предводио председник 
Србије Александар Вучић.

Комерцијални уговор за ову деоницу 
потписан је јула прошле године са конзор-
цијумом кинеских компанија „China Railway 
International” и „China Communications 
Construction Company” и вредан је 943 
милиона евра.

Пројекат изградње пруге за велике брзине 
између Новог Сада и Суботице обухвата трасу 
двоколосечне пруге и станице са објектима 
на прузи, реконструкцију и модернизацију 
железничких чворова Нови Сад, Врбас и 
Суботица, денивелацију укрштања пруге 
са друмским и пешачко-бициклистичким 
стазама, као и уградњу електротехничке 
инфраструктуре која омогућава безбедно 

одвијање саобраћаја пројектованим брзинама 
и увођење европског система управљања 
железничким саобраћајем.

Пруга Нови Сад – Суботица дуга је 108,2 
километра и на тој траси биће изграђено 
укупно 49 подвожњака, надвожњака и 
сличних објеката. Пројектом је предвиђена 
реконструкција девет железничких станица, 
(Нови Сад, Сајлово, Кисач, Степановићево, 
Змајево, Бачка Топола, Жедник, Наумовићево и 
Суботица), као и три нове станице са станичним 
капацитетима (Руменка, Врбас и Ловћенац). У 
Врбасу ће бити изграђен и вијадукт дужине 1,6 
километра.

Пројекат модернизације пруге Нови Сад 
– Суботица подразумева примену европских 
стандарда интероперабилности.
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Тематски панел „Инфраструктурно повезивање“ у оквиру Другог форума „Појас и пут“

Михајловићева: Србија поносна што је део 
иницијативе “Један појас, један пут”

•Инфраструктурни пројекти са Кином вредни 7,5 милијарди евра• Железничка 
инфраструктура приоритет због економске исплативости, али и еколошког значаја

Потпредседница Владе Србије и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
проф. др Зорана Михајловић, рекла је да 
Србија са НР Кином реализује пројекте у 
саобраћајној инфраструктури, вредне 7,5 
милијарди евра, укључујући пројекте који су 
у току, и оне чија је реализација планирана.

Михајловићева, која је учествовала на 
тематском панелу „Инфраструктурно 
повезивање”, у оквиру Другог форума 
„Појас и пут”, 25. априла у Пекингу, 
рекла је да је Србија поносна на то што 
се од самог почетка прикључила кинеској 
глобалној ини-цијативи „Један појас, један 
пут”, која је дала нови замајац међународној 
економској сарадњи.

„Повезивање је један од темеља иницијативе 
„Појас и пут“ и важно је не само због физичких 
токова људи, робе, рада и капитала, већ и 
преношења знања и вредности. С обзиром 
на економску исплативост и еколошки 
значај железнице, Србија посебну пажњу 
придаје железничкој инфраструктури, 
и на националном и на регионалном 
нивоу. Напредак који су постигли НР Кина, 
Србија и Мађарска на пројекту железничке 
пруге Београд–Будимпешта један је од 
првих пројеката успешне сарадње који се 

реализује под окриљем ових иницијатива“, 
рекла је Михајловићева, која је била у 
званичној посети Кини као члан државне 
делегације коју је предводио председник 
Србије Александар Вучић. 

Михајловићева је рекла да Србија 
приводи крају текући инвестициони циклус 
у оквиру којег је, када је железница у питању,  
обновљено око 500 километара. Приоритет у 
модернизацији железничке инфраструктуре 
јесте изградња брзе пруге Београд–
Будимпешта и деонице пруге Београд–Ниш–
Прешево, које нису реконструисане,  чиме ће 
би-ти модернизован комплетан 
железнички Коридор 10.

Она је истакла да су 
стратешки циљеви Србије у 
сарадњи са НР Кином развој 
и промоција руте копненог 
дела Поморског пута свиле – 
железничко-друмског коридора 
од Луке Пиреј до централне и 
средње Европе са стратешком 
рутом преко територије Србије.

„За Србију, модернизација 
инфраструктуре није само пи-
тање колики ће допринос бити 
од инфраструктурних пројеката 

привредном расту, већ да ли је раст уопште 
могућ без улагања у инфраструктуру. У Србији 
су претходних година управо инвестиције у 
инфраструктури биле главни покретач раста 
БДП-а, из чега произилази наш интерес за 
сарадњу са свима у овој области, и са ЕУ, и 
са међународним развојним институцијама, 
и са нашим кинеским партнерима, посебно 
захваљујући механизму сарадње Кина и ЦИЕЗ 
16+1, која је регионални део иницијативе 
“Један појас, један пут” – закључила је  у 
свом излагању  министарка инфраструктуре 
саобраћаја и грађевине Зорана Михајловић.

Горан Аџић, први човек „Железница Србије“ ад
Влада Републике Србије на седници 

одржаној 4. априла 2019. године, именовала 
је Горана Аџића за вршиоца дужности 
генералног директора „Железница 
Србије“ ад.

На истој седници, Влада је донела 
Решење о престанку мандата Одбору 
директора овог предузећа – генералном 
директору Мирославу Стојчићу и извршним 
директорима Ненаду Кецману и Рајку Ковићу.

Горан Аџић рођен је 1973. године у Кисељаку. 
По струци је дипломирани економиста и на  
Железници ради од 2008. године, где је, између 
осталог, обављао и  послове  на руководећим и 
саветничким позицијама. 

Непосредно пре именовања, радио је у 
„Инфраструктури железнице Србије“ као 
директор Сектора за некретнине и попис.  

Професионално се бавио кошарком од 
1992. до 2007. године. Каријеру је започео 
у КК „Раднички“ из Београда, наставио је у 

клубовима у Пољској, Чешкој, Француској, 
а завршио у кипарском клубу „Омонија“. 

Говори енглески и чешки језик.  
Ожењен је и има двоје деце.

Конституисан Одбор директора 
„Железница Србије“ ад

Горан Аџић, дипломирани економиста, 
вршилац дужности генералног директора 
„Железница Србије“ ад, 25. априла 2019. 
године за извршне директоре компаније 
изабрао је Наташу Алексић Капетановић, 
мастер менаџера, и Светлану Јелић-
Бурић, дипломираног правника.

На седници одржаној истог дана 
конституисан је Одбор директора 
„Железница Србије“ ад који чине: Горан 
Аџић, председник Одбора, Наташа 
Алексић Капетановић и Светлана Јелић-
Бурић – чланови Одбора.
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Потписан меморандум за пругу Суботица –Хоргош-Сегедин

Нови железнички пројекат Србије и Мађарске
Потпредседница Владе Србије и 

министарка грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, проф. др Зорана 
Михајловић, потписала је са министром за 
иновације и технологију Мађарске, Ласлом 
Палковичем меморандум који се односи 
на надоградњу железничке пруге између 
Суботице и Сегедина.

Меморандуми о резумевању између 
Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре и Министарства за 
иновације потписани су у оквиру заједничке 
седнице влада Србије и Мађарске, која 
је одржана у Суботици, 15. априла. Овом 
приликом потписана је и Изјава о намерама 
о унапређењу инфраструктурних веза 
између Републике Србије и Мађарске, коју 
су потписали премијери Србије и Мађарске, 
Ана Брнабић и Виктор Орбан.

Меморандум о разумевању између два 
министарства о надоградњи железничке 
пруге између Суботице и Сегедина 

омогућиће да се постојећа пруга Суботица–
Хоргош–Сегедин реконструише тако да 
комерцијална брзина возова буде до 120 
километар на сат, а повећање носивоси 
пруге  22,5 тона осовинског притиска.

Процењена вредност радова је око 
58,8 милиона евра а као могући извор 

финансирања означен је Оквирни споразум 
о економској и техничкој сарадњи између 
Владе Мађарске и Владе Републике Србије 
у области инфраструктурних пројеката, 
потписан прошле године. 

Мађарска страна планира да ову пругу 
продужи до града Ходмезовашархељ, а 

потом и до Бекешчабе 
према истоку, односно Баје 
према западу. Ова линија 
се може повезати с једне 
стране с пројектом брзе 
пруге Београд–Будимпешта, 
а с друге стране, према 
градовима Кечкемет и 
Нађкереш у Мађарској, чиме 
би системом железничких 
веза био повезано више 
од милион становника на 
овом подручју у Србији и 
Мађарској, са новом  пругом 
за велике брзине.

Конференција „Транспорт и логистика Југоисточне Европе и Дунавског региона“

Нови инвестициони циклус у Србији – 
5,5 милијарди евра

•Инфраструктура – најважнија област 
у развоју српске економије •За ову годину 
предвиђена модернизација око 320 
километара • У 2018. ремонтовано 276 
километара пруга 

На отварању шесте по реду бизнис 
конференције „Транспорт и логистика 
Југоисточне Европе и Дунавског региона – 
ТИЛ 2019“, 27. марта, у Центру „Сава“, у 
Београду, потпредседница Владе Србије и 
министарка грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре проф. др Зорана 
Михајловић означила  је  инфраструктуру 
као  најважнију област у развоју српске 
економије.

Она је истакла да 2019. године почиње 
нови инвестициони циклус у области 
инфраструктуре вредан  5,5 милијарди 
евра. Направљени су озбиљни искораци 
у путној инфраструктури, железници, 
ваздушном саобраћају, чиме је Србија 
постала озбиљан партнер у овом делу 
Европе.

Министарка  је објаснила да Србија ради 
на томе да са свим суседима направи по 
један гранични прелаз како би се убрзале 
царинске процедуре, али да се тај процес 
брже одвија са земљама које нису чланице 
ЕУ, него са њеним чланицама.

- За подизање конкурентности важни 
су, не само изградња нових путева и обнова 
пруга, већ и уклањање нефизичких баријера, 
које утичу са 30 до 40 одсто на трошкове 
који се појављују у транспорту и логистици, 
навела је министарка. Она је нагласила да 
Србија реализује своје стратешке циљеве, а да 
вредност инвестиција расте из године у годину.

Михајловићева је, овом приликом,  позвала 
заинтересоване компаније да улажу у Србију, 
да дођу и разговарају о новим пројектима  
истичући да конференцији, поред представника 
међународних финансијских инстисуција, 
присуствују компаније  које су потенцијални 
учесници на пројектима у нашој земљи.

Државни секретар у Министарству 
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грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре Миодраг Поледица рекао је да Србија 
има циљ да се повеже са свим суседним 
престоницама, тако да  време путовања до 
њих не траје дуже од три до четири сата. 
Поледица је, такође, навео да је у прошлој 
години реконструисано око 276 километара 
железничке инфраструктуре, а ове 
године планиран је наставак радова, 
па се очекује да ће бити обновљено 
око 320 километара пруга.

- Улагање у инфраструктуру 
је покретач економије, јер се на 
тај начин ангажује радна снага 
свих структура и велика количина 
сировина и опреме, а поспешује 
се и развој привреде на локалном 
нивоу – истакао је Поледица.

Извршни директор “Инфра-
структуре железнице Србије” 
Милан Максимовић је у Панелу 
2 („Развој мултимодалне инфра-
структуре у Србији, будућност 

стратегије и изазови”)  истакао да ће се 
реализацијом пројекта изградње Диспечарског 
центра у потпуности контролисати и 
пратити возови, као и терет који се превози. 
Максимовић је апострофирао чињеницу да је 
„Инфраструктура ЖС“ осим модернизације 
коридора  у 2018. години, повећала и брзину 

возова на 220 километара српских пруга.
- У оквиру програма обнове регионалних 

праваца реализовани  су радови на око 280 
километара пруга. Повећано је осовинско 
оптерећење за транспорт робе, а путнички 
возови сада иду пројектованом брзином од 80 
километара на сат, објаснио је Максимовић.

На бизнис конференцији “TIL 
2019 – We Deliver Value COSCO 
Shipping” учествовало је више од 
400 учесника, доносиоца одлука из 
више од 150 водећих компанија из 
кључних индустрија транспорта 
и логистике, Дунавског региона, 
ЕУ, Кине, Русије, Азербеjџана, 
Турске и релевантних држав-
них институција. Скуп је, као и 
претходних година, организовала 
компанија “Мас медија интер-
нешенел”, уз подршку  Ми-
нистарства грађевинарства, саоб-
раћаја и инфраструктуре.

Продужава се линија градске железнице

БГ воз ускоро до Панчева, Младеновца и Лазаревца
Потпредседница Владе Србије и 

министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, 
разговарала је 16. априла са представницима 
Града Београда и директорима железничких 
предузећа о продужавању линија БГ воза до 

Панчева и београдских општина Младеновац 
и Лазаревац.

Михајловићева је рекла да једна од 
иницијатива која би требало да се реализује 
јесте продужење линије БГ воза до 
Панчева, која је договорена на састанку 

са представницима овог града и осталих 
општина Јужнобанатског округа у Панчеву, 
крајем марта. Поред тога, како је навела, 
„Србија воз“ ће у сарадњи са Градом 
Београдом наставити да унапређује систем 
БГ воза и уводи нове линије, а најпре до 

Лазаревца и Младеновца.
Заменик градоначелника 

Београда, Горан Весић рекао је 
да је план Града да кроз развој 
железничке инфраструктуре 
у Београду и увођење нових 
линија БГ воза омогући боље 
повезивање приградских 
општина као што су Лазаревац, 
Младеновац, Сурчин, са 
центром града.

На састанку је, између 
осталог, речено да ће се 
размотрити да се, док траје 
реконструкција пруге Јајинци 
– Мала Крсна, уведу додатни 
поласци возова из Младеновца 
у шпицу, а да по завршетку 
реконструкције поласци буду у 
редовним интервалима.

Састанку су присуствовали 
директори „Србија воза“ 
Југослав Јовић, „Инфра-
структуре железнице Србије“ 
Мирољуб Јевтић, „Србија карга“ 
Душан Гарибовић, „Железница 
Србије а. д.“ Горан Аџић, као 
и помоћник градоначелника 
Београда Андреја Младеновић.
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На прузи Стара Пазова–Нови Сад

Интензивирани радови на тунелу 
„Чортановци“ и новом вијадукту

У току ископ тунела са израдом примарне конструкције у обе тунелске цеви
Радови на изградњи нове трасе желез-

ничког коридора: Београд–Нови Сад интен-
зивирани су након пролећних празника. 
Највећи радови обављају се на новом дво-
колосечном  тунелу, који ће имати укупну 
дужину од 2,2 километра. 

У првој фази радова пробијен је тунел 
у дужини од 1.060 метара и израђена је 
примарна конструкција. Након тога, у 
другој фази извођени су радови у  дужини 
од  680 метара, а у трећој од 650 метара.

Када су у питању радови на изради 
секундарне конструкције леве тунелске 
цеви, до сада је завршена улазна страна 
у дужини од 138 метара. Конструкција 
леве излазне тунелске цеви тренутно је 
на 96. метру. Бушење тунела одвија се  
истовремено на четири тачке двеју цеви 
северног и јужног портала. 

Паралелно са овим радовима настављена 
је изградња вијадукта (дужине око три 
километра), којим ће нова пружна траса ићи 
преко терена на којем Дунав, иначе, често 
плави обалу. Вијадукт ће се спуштати све до 
Карловачких винограда, односно Сремских 
Карловаца. До сада су у потпуности завршени 
радови на изради заштитне конструкције која 
штити од клизишта. На првих 20 стубних 
места вијадукта уграђено је укупно 140 
шипова и 20 наглавних греда. Завршени су и 
радови на изради шипова за темеље стубова 
(уграђена су укупно1.322 шипа).

На свих 59 стубних места већ је завршена 
израда наглавних греда испод зидова галерије. 
Објекат је у међувремену денивелисан, тако 
да прелази преко постојеће пруге.

Изградња стубова завршена је на 45 
стубних места, док су на преосталих 14 
радови у завршној фази. До сада је завршена 
половина свих радова, а комплетан посао 
биће окончан крајем 2021. године.

Радови према плану
Секундарна конструкција тунела обухвата 

радове на хидроизолацији и бетонирању свода. 
Грађевински захват у складу је са захте-вима 
пројекта и нових технологија, што ће омогућити 
безбедно коришћење објекта. И поред 
отежавајућих околности узрокованих честим 
појављивањем подземних вода, радо-ви на 
тунелу се одвијају према планираној динамици.

Радови на прузи Панчево–Орловат
Интервенције само у току дневне обуставе саобраћаја

Након ускршњих и првомајских празника 
настављени су радови на ремонту пруге 
Панчево–Зрењанин, на деоници Качарево–
Ковачица–Уздин.  Ремонт се изводи на око 
300 метара пруге, током дневне обуставе 
саобраћаја, најчешће од 12 до 18 часова. У 
станицама Црепаја и Уздин сређује се само 
пролазни колосек, док ће се у станицама 
Дебељача и Ковачица ремонтују и суседни 
станични колосеци. 

За уређење колосека користе се нови 
прагови и туцаник. Шине су већ допремљене 
са магистралних пруга на којима је недавно 
завршен ремонт. Радови су поверени колегама 
из новосадског „ЗГОП“-а, а градилиште је 

стационирано у станици Дебељача. Посао 
обављају запослени из компаније “Ин-
фраструктура железнице 
Србије”, и то из Сектора 
за саобраћајне послове, 
затим ЗОП-а и ЕТП-а.

Након завршетка ра-
дова путнички возови ће 
овом трасом саобраћати 
брзином од 80 км/х, док 
ће теретне композиције 
ићи 60 км/х. Овај правац 
тренутно је у функцији 
алтернативног коридора 
за све теретне возове који 

саобраћају на релацији Београд – Нови Сад – 
Суботица и даље ка европским земљама.
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Пруга Јајинци – Мала Крсна 
Радови на модернизацији започели 15. маја

„Инфраструктура железнице Србије“ је 
15. маја 2019. године, у железничкој станици 
Умчари почела реконструкцију пруге 
Јајинци – Мала Крсна и железничке станице 
Мала Крсна, на међународном железничком 
Коридору 10 кроз Србију.

На овој прузи предвиђена је рекон-
струкција укупно 68,8 километара колосека 
и електротехничких постројења, као и 
радови у осам станица, шест стајалишта, 
три тунела и на два моста. Реконструкцијом 
је обухваћена замена шина, прагова и кон-
тактне мреже, као и уградња оптичког 
кабла, док је у железничкој станици Мала 
Крсна предвиђена и замена свих скретница 
на колосецима.

Поред тога, грађевински ће бити уређен 
и 31 путни прелаз на овој деоници, уз 
задржавање постојеће сигнализације, а 

биће уграђен и видео надзор на путним 
прелазима дуж ове деонице.

Укупна вредност посла је 39,2 милиона 
евра, од чега вредност радова на прузи 
Јајинци – Мала Крсна износи 30,3 милиона 
евра, док за реконструкцију железничке 

инфраструктуре у станици Мала Крсна 
износи 8,9 милиона евра. Од овог износа, 
чак 1,7 милиона евра биће опредељено за 
уређење путних прелаза на прузи Јајинци – 
Мала Крсна.

Финансирање је обезбеђено из кредита 
Европске банке за обнову и развој. 

Радове на реконструкцији грађевинске и 
електротехничке инфраструктуре на овој прузи 
изводи конзорцијум француске компаније 
„Колас“ и српске „Енергопројект“, који 
су до посла дошли након спроведеног 
међународног тендера, у складу са пра-

вилима Европске банке за обнову и развој.
Реконструкцијом пруге брзина возова 

између Јајинаца и Мале Крсне биће 
подигнута на пројектовани ниво до 120 км/
сат. Тренутна брзина возова на већем делу 
ове пруге је око 50 километара на сат.

Радови ће се одвијати у условима потпуне 
обуставе железничког саобраћаја на прузи 
од Јајинаца до Мале Крсне

Овом пругом у протеклом периоду сао-
браћали су само теретни возови. Због ло-
шијег стања железничке инфраструктуре 
путнички возови већ две године на деоници 
Јајинци – Мала Крсна не саобраћају, већ 
између Београда и Велике Плане иду 
правцем преко Младеновца. Током извођења 
радова, сви путнички и теретни возови ће 
саобраћати пругом Београд – Младеновац – 
Велика Плана. 

„Инфраструктура железнице Србије“ је 
повећала носивост пруге преко Младеновца 
са 20 на 22,5 тона по осовини и на тај начин 
омогућила да се и у условима обуставе 
саобраћаја на деоници Јајинци – Мала 
Крсна, теретни железнички саобраћај на 
Коридору 10 у потпуности редовно одвија. 
Истовремено, реконстукцијом и поседањем 
станичним особљем станица Ковачевац и 
Кусадак повећана је пропусна моћ пруге 
преко Младеновца.

Током извођења ових радова, несметано 
ће се одвијати теретни железнички саобраћај 
од Велике Плане преко Мале Крсне до 
Смедерева и Пожаревца, као и путнички 
железнички саобраћај између Пожаревца и 
Смедерева, што је предвиђено Редом вожње 
за 2019. годину. 

Предвиђени рок за завршетак радова је 
450 дана. 

„Инфраструктура железнице Србије”
Реализација инфраструктурних пројеката према плану

У оквиру модернизације железничких 
коридора и регионалних пруга “Инфра-
структура железице Србије” наставила 
је активности на реализацији започетих 
инвестиционих пројеката и у 2019. години. 

„Инфраструктура железнице Србије“ 
направила је трогодишњи план 
ревитализације свих регионалних пруга у 
земљи, који је почео да се реализује прошле 
године обновом око 280 километара пруга. 

Током 2019. године планирана је обнова 
318 километара регионалних пруга.

Реконструкција регионалне пруге Марковац 
– Ресавица, дужине 53 километара, започела 
је 15. априла, радовима  између железничких 

станица Свилајнац и Деспотовац. Укупна 
вредност реконструкције износи око 2,3 ми-
лијарде динара, а планирано је да радови 
буду завршени до краја 2019. године. 

Након реконструкције ове пруге, њена 
носивост биће повећана са 16 на 20 тона по 
осовини, што ће омогућити саобраћај дужих 
и тежих теретних железничких композиција, 
док ће брзина возова бити повећана на 65 
километара на сат.

Организација радова на реконструкцији 
ове пруге планирана је тако да се током 
дана одвијају радови на прузи, док ће 
ноћу бити организован саобраћај теретних 
железничких композиција. Овом пругом 
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саобраћају само теретни возови, просечно 
месечно 120 железничких композиција, а пу-
тнички саобраћај обустављен је  још 1998. г.

Oва пруга је изграђена пре 85 година 
и од тада није реконструисана. Због тога 
је брзина возова ограничена од 10 до 30 
километара на сат.  Лоше стање железничке 
инфраструктуре, само током прошле године, 
на овој прузи проузроковало је седам ис-
клизнућа теретних вагона.

Пруга Суботица – Сента реконструише 
се на стогодишњицу од изградње

„Инфраструктура железнице Србије“ 
је, у железничкој станици Суботица, 1. 
априла, почела и реконструкцију регионалне, 
једно-колосечне, неелектрифициране пруге 
Суботица – Сента у дужини од 38,5 километара. 
Вредност радова износи око две и по милијарде 
динара, а планирано је да реконструкција буде 
завршена до краја 2019. године.

У оквиру реконструкције предвиђена 
је комплетна замена шина, прагова и ту-
цаника на овој деоници. Пруга ће бити 
реконструисана уградњом половног мате-
ријала придобијеног са магистралних пруга, 
као и уградњом  новог материјала. Након 
завршетка радова, брзина возова биће 
повећана на 80 километара на сат, а носивост 
пруге на 22,5 тона по осовини. 

Пруга Суботица – Сента је изграђена 
1889. године, а последњи пут је ремонтована  
двадесетих  година прошлог века, што значи 
да њена реконструкција није рађена скоро 
пуних сто година.  Због тога је данас стање 
железничке инфраструктуре на овој прузи 
веома лоше, а брзина возова је свега од 10 
до 30 километара на сат, док је носивост 
пруге само 16 тона по осовини.

Интензивирају се радови на прузи 
Ниш–Зајечар

Радови на реконструкцији пруге Ниш – 
Зајечар одвијају се у складу са предвиђеном 
динамиком. „Инфраструктура железнице 
Србије“ је од 25. фебруара, када су почели 
радови, сопственим кадровима и меха-
низацијом завршила први део посла на ремонту 
пруге, а од 1. априла, радови су интензивирани.

„Инфраструктура железнице Србије“ је 
након спроведеног јавног тендера, потписала 
уговор о извођењу радова са конзорцијумом 
фирми, који чине Привредно друштво за 
грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП 
Нови Сад и Саобраћајни институт ЦИП.

Пруга Ниш – Зајечар карактеристична је 
и по томе што је једна од ретких у Европи са 
радијусима кривина од 240 до 250 метара, а 
има их преко 60. У склопу реконструкције 
пруге велики део ових кривина мора се пре-
пројектовати, како би се радијуси кривина 
повећали на најмање 300 метара. 

Динамичким планом реконструкције 
пруге Ниш – Зајечар предвиђено је да се 
у првој фази реконструишу колосеци у 36 
тунела укупне дужине 23 км, замене дрвени 
мостовски прагови на 52 моста дужине 1,8 
км, изврши замена колосека на делу пруге 
од Зајечара према Књажевцу и израде нова 
пројектна решења за кривине малих радијуса. 
У другој фази предстоји замена колосека ван 
наведених објеката.

Реконструкција пруге Ниш – Зајечар 
ради се искључиво због потреба грађа-на 
и привреде Републике Србије и „Инфра-
структура железнице Србије“ ће тај посао 
завршити што је најбрже могуће, како је и 
планирано –  до августа 2020. године.

Реконструкција пруге Крагујевац–
Лапово после пола века 

У железничкој станици Крагујевац 7. марта 
2019. године започела је реконструкција 
пруге Крагујевац – Лапово, у дужини од 31 
километар.  Вредност радова на деоници 
Крагујевац – Лапово износи нешто више од 
милијарду динара.

Након завршетка реконструкције ове 
деонице, радови ће се наставити на деоници 
од Крагујевца до Краљева. Планирано је да 
реконструкција  пруге Крагујевац – Лапово 
буде завршена у новембру 2019. године, а да 
комплетна деоница од Краљева до Лапова 
до септембра 2020. године.

 „Инфраструктура железнице Србије“ 
реконструкцију ове пруге финансираће 
сопственим средствима, чиме ће наставити 
пројекат обнове регионалних пруга у 
Србији, који је започет прошле године. 

Биће ово прва реконструкција пруге 
Крагујевац – Лапово, након скоро пола века. 
Због вишедеценијских неулагања у ову пругу, 
брзина возова сада је свега 40 километара 
на сат, а на већем броју деоница брзине су 
смањене на 10 до 30 километара на сат. Када 
реконструкција пруге буде завршена, возови 
ће саобраћати пројектованом брзином 
између 70 и 100 километара на сат.

Pруга од Лапова до Крагујевца изграђена 
је 1887. године, а од Крагујевца до Краљева 
1929. године. Нове шине на овој прузи 
постављене су између 1962. и 1964. године, 
а последњи пут реконструкција ове пруге 
урађена је од 1968. до 1970. године, када је 
она оспособљена за пројектоване брзине 
између 60 и 100 километара на сат. 

Са  пругом  Лапово – Краљево, инду-
стријским колосецима, повезани су значајни 
привредни капацитети и то у Крагујевцу: 

ФЦА фабрика аутомобила, Енергетика, ТРЗ 
Крагујевац, са Баточином  Теко Мининг 
каменолом, са Краљевом: Магнохром, ФВК, 
Стилимпекс, а са станицама Губеревац и 
Витановац објекти Војске Србије.

На регионалним пругама обнова 23 
тунела  

„Инфраструктура железнице Србије“ 
тренутно реконструише четири тунела на 
прузи Краљево – Рашка и петнаест тунела 
на „Шарганској осмици“, а ускоро се оче-
кује и почетак ремонта четири тунела на 
прузи Бор – Мајданпек.

Реконструкција тунела између Краљева 
и Рашке, укупне дужине 4,3 километара, 
почела је 4. марта и планирано је да буде 
завршена до током маја. Радови обухватају 
замену колосечног материјала, шина, пра-
гова и туцаника. Реконструкција ових туне-
ла последњи пут је рађена 1961. године.

Завршетак реконструкције петнаест ту-
нела на „Шарганској осмици“ планиран је 
до краја јула. Иначе, реконструкција тунела 
на овој ускоколосечној прузи није рађена од 
када су тунели и изграђени.
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Између Старе Пазове и Новог Сада 

положено седамнаест километара пруге 
У оквиру радова на реконструкцији и 

модернизацији отворене пруге Стара Пазова 
– Нови Сад, до сада је положено укупно 17 
километара пруге за велике брзине.

Демонтирана је контактна мрежа дуж 
целе трасе, а тренутно се ради и демонтажа 
шинских поља. Почиње изградња стубова 
за нови вијадукт код Бешке, а у току су и 
припреме за почетак изградње још једног 

вијадукта у близини станице Бешка. Између 
Инђије и Бешке завршена су три пропуста,  
а тренутно се гради подвожњак на улазу у 
станицу Инђија, као и пешачки подходници 
у станицама Инђија и Сремски Карловци.

Подсећамо, да су радови почели 16. марта 
2018. године, а извођач је РЖД Интернешнл. 
Вредност уговорених радова износи 247,9 
милиона долара и финансирају се из 
руског кредита. Рок за завршетак радова је 
новембар 2021. године.

Музејско-туристичка железница „Шарганска осмица“ на Мокрој гори

Летња сезона саобраћаја воза 
„Носталгија“ почела 30. марта

Летња сезона саобраћаја музејско-
туристичког воза „Носталгија“ на „Шарган-
ској осмици” почела је 30. марта и трајаће 
до 31. октобра 2019. године. Воз саобраћа 
на релацији Мокра Гора–Шарган Витаси 
– Мокра Гора у три редовна термина: у 
10.30, 13.30 16:10  сати, а планиран је и један 
факултативни полазак у 8 сати.

Цена превоза “Носталгијом” на релацији 
Мокра гора – Шарган Витаси – Мокра Гора 
за одрасле је 900 динара, а за децу до 14 

година 450 динара, док је за децу до 6 година 
вожња бесплатна. На релацији Мокра Гора–
Вишеград цена карте за одрасле је 1.100 
динара, док је за децу до 14 година цена 550 
динара.

Постоји могућност дневног и ноћног 
закупа овог воза. Цена закупа на релацији 
Мокра Гора - Шарган Витаси-Мокра Гора са 
дизел вучом је 75 хиљада, а са парном вучом 
135 хиљада динара. За изнајмиљивање 
воза  током ноћи, на релацији Мокра Гора – 

Јатаре – Мокра Гора потребно је издвојити 
85 хиљада динара.

Атрактивни музејско-туристи-чки 
комплекс „Шарганска осми-ца“ туристима 
нуди и смештајне капацитете у коначишту 
“Осмица” и станици Мокра Гора са 50 
лежајева у двокреветним и трокреветним 
собама, као и апартманима. У пријатном 
амбијенту овог комплекса налази се 
и ресторан где гости могу уживати у 
најразноврснијим специјалитетима 
мокрогорског краја. За смештај породица 
идеална је „Планинска кућа“, удаљена свега 
1.5 километар од станице Мокра Гора.

За посету „Шарганској осмици“ влада 
велико интересовање гостију из Кине, 
Јапана, Кореје, али и из целе Европе. Овај 
музејско-туристички комплекс на Мокрој 
Гори је незаобилазни део Балканских 
туристичких тура и из године и годину 
је повећан број посетилаца. Последњих 
година смештајни капацитети у априлу, 
мају и у првој половини јуна углавном су 
попуњени.

Растерећен путни прелаз на обилазници
Шлеперима забрањено скретање иза пруге

Усвојен предлог да се знаковима забране брже ослобађа колосек на улазу у Ваљево
Путни прелаз на улазу у Ваљево 

успостављен је приликом изградње барске 
пруге 1970-их година. Са постојећим систе-
мом обезбеђења дуги низ година био је 
сасвим адекватан условима на терену јер је 
и друмских возила било мање. Саобраћајна 
сигнализација се поштовала далеко више, 
а градско насеље које гравитира „прелазу“ 
тада још није било развијено.

Проблеми су заправо почели чим је 
изграђен, а потом и званично пуштен у 
саобраћај обилазни пут око Ваљева. Нову руту 
су убрзо почели да користе возачи камиона 

и шлепера, чиме се број прелазака пруге 
вишеструку увећао. Гужве на овом пункту, 
иначе под републичком јурисдикцијом, 
перманентно су успоравалe проток возила 
према Ужицу и Златибору. Шлепери који би 
скретали са путног прелаза лево, директно 
у насеље Горић, одмах по преласку пругe, 
моментално би стварали застој јер се на овој 
деоници пруга протеже тик уз индустријску 
зону града. Кривиле би се заштитне 
габаритне капије што би се дешавало и у 
ситуацијама када би на исти прелаз камиони 
пристизали из паралелне улице, скретањем 
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десно! Недостатак маневарског простора 
за брзо и лако скретање, кључни је разлог 
честом ломљењу мотки полубраника.

Путни прелаз у нивоу на међународној 
прузи са овако комплексним саобраћајем у 
данашње време ургентно захтева изградњу 
укрштаја ван нивоа, што је ,наравно, скупа 
инвестиција. За њу је неопходна комплетна 
инвестиционо техничка документација 
којој, разуме се, претходи експропријација 
земљишта за такав надвожњак. Постав-
љањем и одржавањем адекватне сигнали-
зације управљачи пута: ЈП „Путеви Србије“ 
и „Инфраструктура железнице Србије“ 

чине све да безбедност у постојећим 
условима буде максимална. Последњом 
анализом ситуације усвојен је предлог да се 
„знаковима“  забране поменута скретања и 
брже ослобађа колосек. Поред неопходне 
друмске сигнализације, постоје и знаци са 
обе стране прелаза – „најмања допуштена 
брзина“. Остаје, дакле, да се возачи 
друмских возила коначно уразуме и 
напокон прихвате оно што користи 
њиховој и туђој безбедности. Ипак, 
треба бити поштен па признати да се 
на том плану, нажалост, још увек слабо 
напредује и још је пуно посла пред нама.

Пролећно сређивање насипа и косина на барској прузи
Железнички коридор од Ресника
 до Ваљева у савршеном стању

Изузетним ангажовањем руковаоца на 
двопутом багеру („Донели“), оперативна де-
оница ваљевског ЗОП-а искрчила је током 
фебруара и марта око 104.000 квадратних 
метара ситног и крупног растиња уз барску 
пругу. Радови су започели са првим лепим 
данима у овој календарској години, тако да је 
ерозивни утицај мраза саниран у најкраћем 
могућем року. Интервенисало се на потезу 
Ресник – Дреновачки Кик, што је траса од 
близу 130 километара колосека. Упућени 
кажу да барска пруга одавно није изгледала 
тако сређено као овога пролећа, што је равно 
подвигу имајући у виду хроничан дефицит 
људи у надлежној секцији Инфраструктуре. 
Са једва тридесетак железничара ОЈ ЗОП 
Ваљево често је своје раднике, током прошле 
године, упућивао на испомоћ у друге секције, 
што је валоризовано кроз 9.000 фактурисаних 
часова рада.

Према речима колега, сређивање барског 
колосека могло је бити још ефикасније 
да није било густог теретног саобраћаја у 
касним ноћним сатима. Не мали број пута 
карго возови су „секли“ тзв. затворе пруге, 

због чега су искључења високог напона на 
контактној мрежи била знатно ређа у односу 
на сличне санације ранијих година. У клисури 
реке Градац сређено је неколико нестабилних 
косина. Након јануарских хлад-ноћа и оштрих 
мразева којих није фалило у првој половини 
марта, на пружној деоници Ваљево – Косјерић 
извршено је „кавање“, а затим и обнављање 
заштитне мреже на неприступачним лити-
цама. Најпроблематичније косине, на излазу 
из тунела 22 и 36, такође су, саниране у веома 
кратком року. 

Између станица Ластра и Самари на-
рочито је опасна косина Орловица, која се 
ургентно мора довести у ред. Одроњавање 
стена на пругу са ове високе, стрме и 
готово неприступачне литице некада су 
спречавали тзв. косици (чуварска служба). 
Сада се може говорити једино о озбиљнијем 
минирању нестабилног терена како би се ова 
„неуралгична тачка“ решила на дуже стазе.

У ситуацији када надлежна секција не 
поседује готово ниједну исправну дрезину, 
тешко је чак и „скенирати“ ризичне пунктове 
на колосеку, а камоли интервенисати на некој 

удаљеној косини у клисури реке Градац. 
Оно што железничари на барској прузи 
врло добро знају поражавајућа је чињеница 
– од Ресника па све до Пријепоља, у овом 
тренутку, фактички нема исправног ТМД 
возила! На близу 300 километара железничког 
коридора кроз југозападну Србију данас је 
ангажована само једна дрезина ужичке секције 
и она се, тренутно, налази у Пријепољу??! 
Преведено на језик разумљив лаицима ван 
железнице, уколико би евентуално дошло до 
неког озбиљнијег оштећења пруге на локацији 
где нема радника наше компаније, ЗОП-овци 
би, буквално, морали да зауставе воз и њиме 
отпутују на предметно место. Постоји само 
једна алтернатива оваквом виду трансфера, 
а то је да железничари седну у комбиновано 
друмско-шинско возило и стигну на жељену 
локацију. 

Надлежни би морали да имају увиду да 
се ово дешава у моменту када је урушавање 
камена са високих литица изузетно честа 
појава и да пронађу начин да се овај проблем 
што хитније реши.

Уклопили се у нову радну средину
Након гашења овдашњег ТКС-а крајем 2017. 

године, четворица преквалификованих колега 
потпуно су се адаптирала на новим пословима 
у ОЈ ЗОП Ваљево. Двојица су већ добила 
цертификат атестираних варилаца, а друга 
двојица су на позицијама помоћника у деоници 
за хитне интервенције. Иако раде у турнусу, на 
њих се увек може рачунати, па се за тили час могу 
упутити на отворену пругу. Уколико искрсне 
било шта ургентно на колосеку у радијусу до 
50 километара од седишта Секције, упућују се 
управо колеге из бившег ТКС-а и проблем се 
брзо решава. Ови радници потпуно су обучени 
да реагују у „ад хок“ ситуацијама и отклоне 
буквално све грешке и недостатке на прузи. 
Због свега наведеног, интервентна деоница 
ваљевског ЗОП-а заиста је специфична пошто на 
барској прузи, осим поменуте јединице, слична 
фактички и не постоји у овом делу Србије.


