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Осми састанак Трилатералне радне групе у Београду

Повезати Северну Македонију и Грчку
с луком Пиреј

Осми састанак Трилатералне радне групе Србије, Мађарске и НР Кине за пројекат
реконструкције и модернизације пруге
Београд–Будимпешта одржан је 5. јула у
Београду, а том приликом је покренута
иницијатива да се Северна Македонија
и Грчка укључе у пројекат брзе пруге до
луке Пиреј у Атини.
Разговарали смо о томе да није довољно само да постоји брза пруга од
Београда до Будимпеште, него да овај
важан коридор продужимо ка југу и
позовемо Северну Македонију и Грчку да
се прикључе овом пројекту, како бисмо
добили прави и потпуно модернизован

делегацијом Кине, коју је предводио потпредседник Националне комисије за
развој и реформе Нинг Ђиџе.
Она је истакла да је изградња брзе пруге
коју наша земља партнерски и пријатељски
реализује са Мађарском и Кином, као део
кинеског глобалног пројекта "Један појас,
један пут", од великог значаја за Србију, и
да је због повољног географског положаја
неопходно повезивање железничким и
путним везама са земљама у региону, јер
то доноси и нове инвестиције и самим тим
боље услове за живот свих грађана.
Министарка је рекла да се брза пруга у
Србији гради по предвиђеној динамици,

Чортановци и вијадукта, а извођач радова
је руска компанија „РЖД Интернешнл“.
Очекујемо да већ крајем 2021. године, и
завршетком радова на ове две деонице,
имамо брзу пругу од Београда до Новог
Сада, објаснила је Михајловићева.
Министарка је рекла да је у току усвајање
просторног плана за трећу деоницу, између Новог Сада и државне границе са
Мађарском, а да ревизиона комисија министарства прегледа идејни пројекат, те
да се очекује да све буде усвојено у року од
месец или два.
У складу са тим, реално је очекивати да
ћемо са радовима почети у првом кварталу идуће године, и да ће нам за завршетак ове, 107 километара дуге, деонице требати најмање две године. За ову деоницу
имамо потписан комерцијални уговор, и
уговор о кредиту са кинеском Ексим банком и верујем да ће се све одвијати по
плану – навела је министарка и истакла
да ће Србија упоредо радити и на набавци савремених возних средстава за
саобраћај на прузи великих брзина.

Део брзе пруге кроз Мађарску
готов 2024.

железнички коридор који укључује
Будимпешту, Београд, Скопље и луку
Пиреј – рекла је потпредседница Владе
Србије и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре проф. др
Зорана Михајловић након састанака с
министром за иновације и технолошки
развој Мађарске Ласлом Палковичем и с

као и да ће прва деоница, Београд – Стара
Пазова, бити завршена на јесен наредне
године и постати оперативна до краја 2020.
Када говоримо о деоници између Старе
Пазове и Новог Сада, тренутна физичка
реализација је на 55 одсто, и све се одвија
у складу са плановима. То је иначе једна
од врло захтевних деоница због тунела

У разговору са делегацијом Мађарске,
коју је предводио министар за иновације
и технолошки развој Ласло Палкович,
Михајловићева је истакла да је ова пруга
део важног регионалног коридора који
повезује централну и јужну Европу.
Палкович је упознао Михајловићеву са
тренутном динамиком реализације пројекта и рекао да ће део кроз Мађарску
бити готов највероватније 2024, али да
ће пробати да сустигну Србију и раније
да заврше своју деоницу. Он је, такође,
нагласио да су односи Србије и Мађарске
све снажнији у различитим областима.
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– У плану је комплетна реконструкција
деонице од Будимпеште до Шорогшараша, што није далеко од границе, те ту
не би требало да буде већих проблема
у реализацији. Много већи изазов представља деоница од само осам километара
код Будимпеште, која је упркос знатно
мањој дужини технички исто толико
компликована као и много дужа деоница
до Шогоршаргаша. Поменуо бих и
интензивне припреме за почетак радова
на релацији Сегедин–Суботица која је
изузетно значајна и због тога што ће,
док се буду изводили радови, тај правац
бити коришћен као обилазница за међународне возове између Мађарске и Србије
– објаснио је Палкович.

Уз заједничке напоре и подршку, изградња деонице брзе пруге кроз Србију

Модернизација брзе пруге
пример одличне сарадње у
региону
Након састанка са мађарском делегацијом, министарка Михајловић, је разговарала са делегацијом НР Кине, коју је
предводио Нинг Ђиџе, потпредседник
Националне комисије за развој и реформе НР Кине.

Она је истакла да Србија и НР Кина
имају посебне пријатељске и билатералне
односе, захваљујући сарадњи два председника, и нагласила да вредност тренутних заједничких пројеката износи пет
милијарди евра, док је за потенцијалне
пројекте планирано још толико.
Модернизација брзе пруге од Београда
до Будимпеште најважнији је пројекат у
овом региону. Поносни смо што смо део
глобалног пројекта “Појас и пут”, али смо
поносни и на чињеницу да је НР Кина
присутна не само у инфраструктури, већ
и у другим капиталним пројектима и
што нам кинески партнери преносе своје знање, искуство и нове технологије –
рекла је она.
Нинг Ђиџе је истакао да су односи,
сарадња и политичко поверење између
две државе све интензивнији и бољи, те
да пројекат модернизације брзе пруге
представља одличан пример сарадње у
региону.

добро напредује. Очекујемо да 2020. буде
готова деоница од Београда до Старе Пазове и да започне изградња треће деонице

од Новог Сада до Суботице. Драго нам је да
се кинеска технологија и опрема користе
у реализацији овог важног пројекта.

Искрена захвалност Влади Србије на снажној подршци – рекао је он.
Ђиџе је исказао спремност кинеске
стране за нову анализу предложеног
проширења линије преко Северне Македоније до луке Пиреј, и истакао да је
упознат са тим да већ постоји теретна
железничка линија којом се део кинеске
робе превози, овом трасом, до земаља централне Европе.
– Било који пројекат у области
инфраструктуре мора да се ради на
основу потпуне анализе и на основу
студије изводљивости. Чињеница је да се
обим теретног саобраћаја на овој линији
пуно повећао у задњих пет година. Мислим да је то добар показатељ који говори о оправданости иницијативе за
прикључење Северне Македоније и
Грчке постојећем пројекту. Као што је
потпредседница поменула, сада је важно
да као заинтересоване стране заједно
уложимо напоре за олакшавање царинских процедура на границама како би се
што више скратило време чекања и како
би роба што пре прелазила ову релацију,
истакао је Ђиџе.
Потпредседник националне комисије
за развој и реформе НР Кине Нинг
Ђиџе је истакао да су вођени веома
конструктивни разговори и да ће пројекат бити добар пример не само у оквиру
сарадње Кине и земаља централне и
источне Европе него и у читавој кинескоевропској сарадњи.
Наше три стране су се договориле да
се важне тачке наше будуће сарадње
неће фокусирати само на железничку
инфраструктуру, него и у областима аутопутева, мостова, електрана енергетике
и телекомуникација како бисмо дали
свој допринос економском развоју и побољшању животног стандарда Србије,
Мађарске и Кине. Све то уз поштовање
и примену стандарда одрживости,
заштите животне средине и уштеде
енергије. Спремни смо да повлачимо још
више страних компанија, укључујући и
кинеске, да инвестирају и сарађују са Мађарском и Србијом, чиме ћемо унапредити
међусобно повезивање и нашу сарадњу –
истакао је Ђиџе.
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На градилишту брзе пруге од Старе Пазове до Новог Сада

Постављено 17 километара нових колосека
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, у присуству амбасадора Руске Федерације Аксандра Чепурина,
председника Владе Војводине Игора Мировића, директора железничких предузећа, представника руске компаније
„РЖД Интернешнл“ и представника
локалне самоуправе обишла је 7. јуна
радове на модернизацији пруге Београд–
Будимпешта код Инђије.
Изградња пруге од Београда до Будимпеште за брзину возова од 200
километара на сат финансијски је и
технички најзахтевнији железнички
пројекат у Европи и веома важан подухват за Србију. До сада је постављено
17 километара нових колосека и ово је
први пут да Србија гради брзу пругу –
рекла је министарка.
Она је нагласила да на овој прузи раде
партнери из Кине, а да је за њену најтежу
деоницу, од Старе Пазове до Новог Сада,
ангажована једна од најбољих светских
компанија „РЖД Интернешнл“.

Радови вредни око 585 милиона
долара
Модернизација и изградња двоколосечне
отворене пруге Стара Пазова – Нови Сад,
дуге 40,4 километра, укључујући и изградњу
тунела и вијадукта „Чортановци“, део су
пројекта изградње пруге за велике брзине
до 200 километара на сат између Београда и
Будимпеште.
Вредност уговорених радова на отвореној
прузи Стара Пазова – Нови Сад, износи 247,9
милиона долара, док је вредност радова
на тунелу и вијадукту „Чортановци“ 337,6
милона долара. Пројекат се финансира из
руског кредита за модернизацију српских
железница.
Радови на реконструкцији и модернизацији
отворене пруге Стара Пазова – Нови Сад
почели су 16. марта 2018. године, а рок за
њихово извођење је 48 месеци. Очекује се да
радови буду за-вршени до краја 2021. године.
Ова пруга нису само шине и прагови –
она је показатељ наше политике у инфраструктури и саобраћају. Влада Републике
Србије улаже у реконструкцију пруга
јер је развој железнице наш приоритет. Реконструисали смо готово 500 километара регионалних пруга. У ову брзу
пругу уложили смо скоро две милијарде
евра. Очекујем и да следеће године
започнемо изградњу треће деонице,
од Новог Сада до Суботице – рекла је
министарка.
Михајловићева је исказала и велико
задовољство радовима руског партнера
на овој деоници од Старе Пазове до Новог

Сада, и нагласила да је за Србију важно
да има савремене путеве и пруге и да на
њима раде најбоље компаније.
Војвођански премијер Игор Мировић
захвалио се Влади Србије и посебно потпредседници Михајловић на огромном
залагању да се овај пројекат реализује,
рекавши да је он изузетно значајан за
Војводину – како за превоз путника и робе,
тако и за туризам и целокупну привреду.
Повезаћемо Нови Сад са Београдом, до
кога ћемо крајем 2021. путовати нешто
више од пола сата. А затим и са Суботицом
и даље ка Европи. Овај пројекат је важан
јер ћемо се повезати на систем брзих
пруга у Европи, што нас води ка даљем
економском развоју, посебно развоју привреде”– рекао је Мировић.

Амбасадор Чепурин истакао је да су
економски односи двеју земаља на високом нивоу у последњих неколико година, као и да простора и потенцијала за
сарадњу има још много.
Развој саобраћаја и инфраструктуре,
изградња путева и пруга важан су услов
развоја економских односа Русије и
Србије. И зато је овај пројекат значајан.
Надам се да ћемо наставити успешну
сарадњу, јер је то у интересу обе земље”
– рекао је Чепурин и подсетио да је
трговинска размена између две земље
прошле године била 3,6 милијарди долара.
Генерални директор „Инфраструктуре
железнице Србије“ Мирољуб Јевтић
рекао је да се у овом тренутку радови
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изводе дуж 26 километара пруге између
Старе Пазове и Новог Сада. На тој деоници
гради се укупно 52 објекта, објаснио је он,
од којих се тренутно ради 18 највећих.
Денивелације за Шид и Нови Сад, као

– За деоницу од Новог Сада до Суботице,
што је наставак градње брзе пруге, завршен је идејни пројекат. Очекујем да ће
крајем марта наредне године почети

Мансурбек Султанов, први заменик директора „РЖД Интернешнл“, објаснио је
да се колосеци на овој деоници полажу по
руској технологији, која се у Србији користи

градња. Комерцијални и финансијски уговори су потписани, а рок за изградњу је 33
месеца.

већ од 2014. године и нагласио је да се сви
пројекти које ова компанија реализује
изводе у року и квалитетно.

Србија ће имати најбржу пругу у
региону
Гостујући у Јутарњем програму РТС-а, Мансурбек Султанов, први заменик директора
огранка „РЖД Интернешнл“, рекао је да ће
Србија имати најбржу пругу у региону која
ће повезивати две престонице, Београд и
Будимпешту, и којом ће возови саобраћати
брзином од 200 километара на сат.
Тренутно се изводе радови на најтежој
деоници од Старе Пазове до Новог Сада,
и до сада је половина радова завршена,
а у току су и радови на вијадукту и тунелу
кроз Фрушку гору – рекао је Султанов и
најавио наредну фазу радова од Сремских
Карловаца до Петроварадина и Новог Сада,
у дужини од 10 километара, која ће уследити
након завршетка експропријације.
и потходник испод осам колосека у
железничкој станици у Инђији готово су у
потпуности завршени – нагласио је Јевтић
и додао:

За инфраструктурне железничке пројекте зајечарског округа

Једанаест милијарди динара
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић посетила је 9. јула са сарадницима
и директорима ресорних јавних предузећа
Зајечар. Тема састанка са начелником
Зајечарског округа, градоначелником
Зајечара и председницима општина Бољевац, Сокобања и Књажевац били су
инфраструктурни пројекти чија је реализација у току, као и пројекти који су
планирани у наредном периоду.
„У железнички саобраћај у овом крају
улажемо 11 милијарди и то за деоницу
од Ниша до Зајечара и реконструисану
пругу Пожаревац–Мајданпек”, рекла је
министарка и нагласила да српске железнице сређивањем пруга и станица
полако добијају ново лице.
“Обичај министарства које водим јесте
да будемо на терену и разговарамо са људима о пројектима важним за грађане,
рекла је Михајловићева, и похвалила локалне самоуправе у Зајечарском округу
рекавши да је пројектно-техничка документација за бројне пројекте спремна.
Министарка је најавила да ће до
следећег лета бити завршена реконструкција пруге Ниш–Зајечар и да ће у
оквиру реконструкције бити сређено
90 пружних прелаза, као и да ће бити
обновљена железничка станица у Зајечару.

Генерални директор „Инфраструктуре
железнице Србије“ Мирољуб Јевтић рекао је да је после шест година обновљен
путнички железнички саобраћај између
Пожаревца и Мајданпека, као и да је почео
ремонт пруге Јајинци – Мала Крсна у дужини од 55 километара, где су брзине биле
од 30 до 50 км на сат. Планирано је да ремонт
пруге буде готов о октобру следеће године,
када ће возови моћи да иду и до 120 км/ч.
Надамо се да ће у новом реду вожње
2020. године „Србија Воз“ поново увести

један пословни воз од Београда до Зајечара – закључио је Јевтић.
Бошко Ничић, градоначелник Зајечара, захвалио се потпредседници Владе
и њеном тиму на подршци и рекао је да
вредност договорених инфраструктурних
пројеката превазилази вишегодишње буџете Зајечара.
“Отворили смо бројна питања која
локалне самоуправе не могу да реализују саме, а све у циљу квалитетнијег
и бољег повезивања са остатком Србије и квалитетнијег живота наших
суграђана”, рекао је Владан Пауновић,
начелник Зајечарског округа и рекао
да је данашњи састанак одличан пример
односа Републике према локалним самоуправама.
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„Србија Карго“ пустио у саобраћај нове „Сименсове“ мултисистемске локомотиве

После скоро 40 година на српским пругама
најмодерније локомотиве за превоз терета
Министарка Михајловић је овом приликом
истакла да је у минулом периоду набављено
48 возова за путнички саобраћај, али је, у
конкретном случају, за потребе „Србија Карга“
стигло и наведених 16 теретних локомотива.
То су локомотиве за будућност, са новим
технологијама, помоћу којих ћемо моћи да
пратимо све оно што ради Европа и њиховом
набавком можемо да будемо заиста део светског
железничког транспорта. То и јесте наш примарни циљ“, објаснила је Михајловићева.
Михајловић је подсетила да је у претходном
периоду реконструисано око 500 километара
регионаних пруга, а да ће још око 500 километара пруга бити обновљено у току ове и
идуће године.
Хиљаду километара изграђених и реконструисаних пруга значи много за Србију, јер
такви резултати нису остварени у претходних
30, 40 година“, истакла је она, и навела да
је до пре неколико година просечна старост
машиновођа у железничким предузећима била
око 50 година, а да је у претходне две године
запослено око 180 младих машиновођа.
Знамо да је пред нама развој железнице
и хоћемо на тај начин да створимо све услове
да Србија буде у том сегменту незаобилазна
у региону. Наставићемо да улажемо у железницу, јер је за нас железница приоритет.
Све што се дешава на железници је под будним
оком Владе Републике Србије. Ми хоћемо да
вратимо путнике у возове, желимо да се што
више терета превози нашим пругама и хоћемо
да будемо једна од најбољих железница у
овом делу Европе. Данас то многима звучи
невероватно, али је звучало невероватно и
2014. када смо рекли набавићемо нове возове,
имаћемо нове локомотиве у каргу, имаћемо
реконструисане пруге и градићемо брзу пругу

од 200 километара на сат, и ми то све и радимо“,
истакла је министарка.
Према њеним речима, у процесу модернизације железнице има још много посла како
бисмо за највише пет до шест година имали
комплетно модернизован железнички Коридор 10.
В. д. генералног директора “Србија Карга”, Душан Гарибовић, казао је да су нове,
најсавременије „Сименсове“ локомотиве набављене уз подршку Владе Србије, потпредседнице Владе, ресорног министарства и
Европске банке за обнову и развој.
- Од данас најмлађа локомотива „Србија
Kарга“ није стара 38 година, већ са 16 нових
локомотива излазимо у сусрет потребама свих

инвеститора који користе услуге железнице”,
поручио је Гарибовић. „Србија Карго“ а.д. ће
испоруком 16 вишесистемских локомотива,
постати лидер по питању квалитета и безбедности, као и савремености возног парка
у региону, и захваљујући томе моћи ће да
конкурише за превозе робе заједно са превозницима из земаља Европске Уније.
Генерални директор компаније “Сименс”
у Србији Удо Ајхлингер је саопштио да ће уз
локомотиве које су испоручене “Србија Каргу”
ово предузеће бити веома конкурентно у
превозу терета на железничком Коридору 10,
али и ван тог коридора.
У набавку нових 16 локомотива уложена су
64 милиона евра из кредита EBRD IV.
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Модернизација железничке инфраструктуре

За железницу четири и по милијарде евра
• У току модернизација 402 километра пруга,
реконструисано 516 километара • За неколико
година железнички саобраћај у нашој земљи
биће комплетно промењен
Захваљујући Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
и Влади Републике Србије у току је свеобухватна модернизација железничке
инфраструктуре и изградња нових пруга,
која ће у наредних неколико година у
потпуности променити целокупан железнички саобраћај у нашој земљи.
Изградња савремених железничких
саобраћајница доприноси не само изградњи боље и ефикасније железнице,
већ унапређује квалитет и стандард
живота грађана, а српској привреди омогућава конкурентан транспорт.
„Инфраструктура железнице Србије“
треnутно изводи радове на реконструкцији и модернизацији 402 километра магистралних и регионалних пруга у Србији,
а вредност тих послова износи око 960
милиона евра. Када се томе дода још 516
километара пруга реконструисаних у протекле четири године, у модернизацију и
реконструкцију железничке инфраструктуре у Србији уложено је у овом периоду скоро
милијарду и по евра. Укупно је железници
намењено четири и по милијарде евра.
У овом тренутку, у току је изградња
пруге за велике брзине на укупно 74,7 километара пруге између Бео-град Центра
и Новог Сада, а положено је и првих седамнаест километара пруге за брзине до
200 километара на сат. Реч је о највећем и
најзначајнијем инфраструктурном пројекту у овом делу Европе. Поред тога,

почела је и реконструкција 68,8 километара пруге између Јајинаца и Мале Крсне, на међународном железничком Коридору 10, а ове године започела је и
реконструкција 259 километара регионалних пруга у Србији.
Радови се тренутно изводе на регионалним пругама Ниш–Зајечар (108 км), Суботица – Сента (38,5 км), Марковац – Ресавица (53 км), Крагујевац – Лапово (31 км) и
Кикинда – Банатско Милошево (28,5 км).
Све пруге на којима су радови лане завршени или су ове године у току, деценијама пре тога нису биле реконструисане.
На већем броју деоница на тим пругама
брзина возова била је свега 10–30 км/сат.
Захваљујући прошлогодишњој реконструкцији регионалних пруга Шабац
– Лозница – Брасина (53 км) и Пожаревац
– Мајданпек (90 км), поново је на овим деоницама након више година обновљен
путнички железнички саобраћај.

Поред тога, само у протекле две године
„Инфраструктура железнице Србије“
реконструисала је и уредила око 40 железничких станица и аутоматизовала
седамнаест путних прелаза у Србији,
а након више деценија започела је и
обнову укупно 27 тунела на српским
пругама.
Реконструкција по четири тунела на
пругама Доња Борина – Зворник и Краљево – Рашка већ је завршена, а у току је
реконструкција још четири тунела између
Бора и Мајданпека и петнаест тунела на
„Шарганској осмици“.
Већ наредне године, очекује се и почетак
радова на трећој деоници пруге за велике
брзине Нови Сад – Суботица, као и модернизација и електрификација пруге
Ниш – Димитровград, са изградњом обилазнице око Ниша, а планирана је и реконструкција још око 230 километара регионалних пруга у Србији.

Реконструисана
четири тунела на
прузи Рума –Зворник
„Инфраструктура железнице Србије“ завршила је реконструкцију четири тунела на прузи Рума–Шабац–Зворник, на деоници
Доња Борина – Мали Зворник. Реконструкција је обухватила
поправку тунелске обзиде, постављање арматурне мреже и санацију оштећених делова тунела, а радови су трајали 69 дана.
Радовима на реконструкцији тунела настављена је обнова пруге
према Републици Српској. „Инфраструктура железнице Србије“
је прошле године обновила 53 километра пруге на релацији Рума–
Шабац–Брасина, чиме је створила услове да се после тринаест
година поново успостави редован путнички железнички саобраћај
између Шапца и Лознице.
Пре санације ова пруга, укључујући и четири тунела, деценијама
није била реконструисана и била је у веома лошем стању, са великим
бројем деоница на којима је брзина возова била свега 10 километара
на сат.
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Електифицирани седми и осми станични колесек

Урађена електрификациа
једног километра колосека
у станици Kраљево

У железничкој станици Краљево
23. јула завршена је електрификација
станичних колосека у дужини од око
једног километра и то сопственим
ангажовањем. Први пут након десет
година железничари су сами урадили
електрификацију неке пружне деонице
и на тај начин остварили уштеду од око
100 хиљада евра, колико би се за тај посао
морало платити извођачима радова
изван железнице.
Стручне службе током јула су урадиле
електрификацију седмог и осмог станичног колосека, као и колосека који
води до железничке ложионице, која
је обухватила и постављање контактне
мреже изнад ових колосека, са свим потребним уређајима и опремом.
Сва постројења контактне мреже изнад
ових колосека од сада су под напоном од 25
киловолти и омогућавају функционисање
железничког саобраћаја са електровучом.

На тај начин, у железничкој станици
Краљево омогућена је знатно квалитетнија и ефикаснија организација теретног
железничког саобраћаја, захваљујући
чему ће рад оператера бити много бржи
него до сада. С обзиром на недостатак ди-

Модернизовани тунели на прузи
између Бора и Мајданпека
„Инфраструктура железнице Србије“
завршила је реконструкцију четири тунела на прузи Рума–Шабац–Зворник, на
деоници Доња Борина – Мали Зворник.
Реконструкција је обухватила поправку
тунелске обзиде, постављање арматурне
мреже и санацију оштећених делова тунела, а радови су трајали 69 дана.
Радовима на реконструкцији тунела
настављена је обнова пруге према Репу-

блици Српској. „Инфраструктура железнице Србије“ је прошле године обновила
53 километра пруге на релацији Рума–
Шабац–Брасина, чиме је створила услове
да се после тринаест година поново успостави редован путнички железнички саобраћај између Шапца и Лознице.
Пре санације ова пруга, укључујући и
четири тунела, деценијама није била реконструисана и била је у веома лошем
стању, са великим бројем деоница на
којима је брзина возова била свега 10 километара на сат.

зел локомотива, са којим се железнички
оператери у робном саобраћају сусрећу
у станици Краљево, „Инфраструктура
железнице Србије“ је електрификацијом
ових колосека омогућила брже формирање
и саобраћај теретних возова.

Ове године
реконструкција 27
тунела
„Инфраструктура железнице Србије“ ове
године реконструисаће укупно 27 тунела на
српским пругама. Укупна вредност изведених радова износиће нешто више од
милијарду динара.
Поред четири тунела између Краљева
и Рашке, у току је и реконструкција четири
тунела на прузи Бања Ковиљача–Зворник,
а током јуна почели су радови у још четири
тунела на деоници од Бора до Мајданпека.
Планирано је да до краја лета буде завршена
и реконструкција 15 тунела на „Шарганској
осмици“ .
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На прузи Краљево – Рашка завршена
реконструкција четири тунела

Обновљен
железнички мост
у Овчар Бањи

„Инфраструктура железнице Србије“ завршила је 30. маја реконструкцију четири
тунела на прузи Краљево – Рашка.
Реч је о тунелима „Бела Глава“, „Полумир“,
„Бојанић“ и „Џелеп“, а последњи пут њихова
реконструкција рађена је још 1961. године.

Реконструкција ових тунела, укупне дужине око 4,3 километра, трајала је од 4.
марта и обухватила је замену колосечног
материјала, шина, прагова и туцаника,
машинско регулисање колосека, као и
чишћење одводних канала.

Почетком јула “Инфраструктура железнице Србије“ завршила је обнову железничког моста дужинe 150 метара у
Овчар Бањи, на прузи између Чачка и
Пожеге.
Радови, чија је укупна вредност износила 35 милиона динара, обухватили су
замену прагова и уградњу нових пешачких стаза.
Након обнове железничким мостом
свакодневно саобраћа преко двадесет путничких и теретних возова.

И Мајур добио нови путни прелаз

У Поп Лукиној улици, у насељу Мајур,
крај Шапца, 1. августа пуштен је у рад
новоизграђени путни прелаз.
У изградњу и аутоматизацију овог
путног прелаза, на прузи између Шапца
и Лознице, “Инфраструктура железнице
Србије” уложила је око 25 милиона
динара.
Осим аутоматизованих браника, на
овом путном прелазу су уграђени видео
надзор и рефлекторско осветељење, а
на путу су постављене и вибро траке,
које служе за успоравање друмског
саобраћаја у близини путних прелаза.

Поред тога, на путном прелазу “Мајур”
постављени су и флуоресцентни знакови
вертикалне друмске сигнализације, а
све што је урађено безбедност саобраћаја подигло је на знатно виши ниво.
Према речима мештана Мајура,
изградња овог путног прелаза и подизање нивоа осигурања на виши ниво
посебно је значајна због великог броја
пољопривредника који управо на овом
месту путем преко пруге транспортују
своје производе.
Изградња новог путног прелаза у
Мајуру један је од резултата посете по-

тпредседнице српске Владе Зоране
Михајловић овом насељу.
Пре три године у центру Мајура
изграђен је први путни прелаз у овом
насељу, да би прошле године приликом
реконструкције пруге Шабац – Лозница
– Брасина мештани добили по први пут и
своје ново железничко стајалиште.
„Инфраструктура железнице Србије“
прошле године реконструисала је пругу
Шабац – Лозница – Брасина, захваљујући
чему је након пуних тринаест година
поново обновљен путнички железнички саобраћај на овој деоници. Након
реконструкције пруге, која није рађена пуних седам деценија од како је
изграђена, брзине возова које су пре
тога на више места износиле свега 10 километара на сат, повећане су на 80 километара на сат.
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Изграђени нови аутоматизовани путни прелази
Средином јула изграђена су, аутоматизована и комплетно уређена два путна прелаза у насељима Балуга и Мршинци, како би се безбедност учесника у саобраћају и у
том делу града подигла на виши ниво.
У подизање нивоа обезбеђења на ова два путна прелаза
у чачанским насељима “Инфраструктура железнице Србије” уложила је око 40 милиона динара, а осим нових
аутоматизованих полубраника, постављене су вибро
траке траке које успоравају друмска возила пре путних
прелаза, као и видео надзор.
На овај начин, „Инфраструктура железнице Србије“
испунила је и један од закључака састанка, који је
потпредсeдница српске Владе Зорана Михајловић
одржала са представницима локалних самоуправа и
Моравичког округа.
Број аутоматизованих путних прелаза у овој години
на српским пругама повећан је на тринаест.

Уређени прелази
у Трстенику

У Трстенику, на прузи између Крушевца
и Краљева, уређено је пет путних прелаза
и то: „Шумадија“, „Трстеник“, „Петолетка“,
„Почековина“ и „Осаоница“.
У оквиру реконструкције и модернизације
ових путних прелаза „Инфраструктура
железнице Србије“ урадила је зауставне
линије и поставила седам нових сетова
вибро трака, које служе за успоравање
брзине друмских возила пре наиласка на
пругу.
На путним прелазима у Трстенику, по
први пут на српским пругама, постављена
су 42 соларна маркера колосека. Ови
маркери светле током ноћи и упозораваjу
на приближавање путном прелазу. Реч је о
технолошкој иновацији, која додатно треба
да повећа безбедност саобраћаја.
Постављено је, такође, и 116 флуоресцентих саобраћајних знакова вертикалне
друмске сигнализације, чиме се возачи
друмских возила благовремено упозоравају на близину пруге.
Уређењем ових прелаза знатно је унапређен ниво безбедности саобраћаја на
месту укрштања пруге и пута на територији
ове општине, имајући у виду да кроз
Трстеник свакодневно пролази шест пари
путничких возова, а у робном железничком
саобраћају месечно између 20 и 30 теретних
композиција.

Летња понуда компаније „Србија Воз“

До Јагодине „Романтиком“
и „Аква возом“
Летња сезона саобраћаја музејско-туристичког воза "Романтика“ почела је у суботу, 15. јуна. Сваке прве суботе у месецу
„Романтика“ саобраћа од Топчидера до
Јагодине, и обратно.
Из станице Топчидер „Романтика“ полази у 8 часова, а повратак из Јагодине је у
18 сати и 35 минута и око 21 сат воз стиже
у Топчидер.
Цена повратне карте за III разред је 536
динара, а за II разред 644 динара. За децу
од 6 до 14 година и понзионере, уз чек од
пензије, цена повратне карте износи 386
динара.
Уз сачувану купљену карту, путници
могу да остваре попусте на отвореним
базенима, у Зоолошком врту, Музеју
воштаних фигура и на другим забавнорекреативним местима.
Овакав пословни потез српског оператера и локалне самоуправе Јагодине
резултирао је великим интересовањем
путника, те је компанија „Србија Воз“
од 13. јула увела сваке суботе, осим прве

суботе у месецу када иде „Романтика“,
електромоторни, климатизовани „Аква
воз“, који из Београд центра саобраћа до
Јагодине, и обратно. Сви заинтересовани

Цене са попустом уз купљену карту:
Музеј воштаних фигура – 150 динара;
Аква парк – 300 динара одрасли, 100 динара деца;
Зоолошки врт – 150 динара одрасли, 100 динара деца;
Завичајни музеј – 50 динара;
Музеј наивне и маргиналне уметности – 100 динара.
путници овим возом моћи ће да се превозе
до 14. септембра.
Полазак воза из станице Београд Центар је у 8.25 часова, a полазак из станице Јагодина је у 18.35 часова. „Аква воз“
стиже у престоницу у 21.19 часова.
Ценa повратне карте за овај воз износи
660 динара. Ђаци, пензионери и студенти
за повратну карту треба да издвоје 330
динара, док је за децу до 7 година превоз
бесплатан.
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Уређена железничка станица
Сремска Митровица

„Инфраструктура железнице Србије“
завршила је уређење зграде железничке
станице Сремска Митровица.
Радови су трајали око четири и по месеца и завршени су пре предвиђеног
рока. Станична зграда је у потпуности
реконструисана и добила је нови и функционалнији изглед него раније.
“Инфраструктура железнице Србије”
у овај посао уложила је око 33 милиона
динара, а реч је о највећој појединачној
инвестицији у уређење станичног објекта
у овој години.
Током радова у протеклом периоду, на
објекту железничке станице замењена је
фасадна столарија и браварија, уређена
је фасада са осветљењем. Завршено је
унутрашње уређење вестибила, свечане
сале и службених просторија. Санирана је
кровна конструкција и замењени су олуци. Постављене су електро, громобранске
и комуникационе инсталације. Саниран је
водовод и канализација,
хидро и термо изолација,
противпожарна заштита
и урађено је партерно
уређење, а постављена
је и рампа за инвалидска
колица.
Железничка станица
у Сремској Митровици
први је железнички објекат изграђен у Србији
након завршетка Другог
светског рата.
Приликом самог уређења станице, “Инфраструктура
железнице
Србије” водила је рачуна
о томе, да буде задржан
основни станични изглед зграде, у настојању
да Митровица добије модеран објекат. Уређена
железничка станица у

Сремској Митровици сада је једна од најлепших у Србији.
“Инфраструктура железнице Србије”
у 2019. години за уређење железничких
станица издвојиће износ од око 150 милиона динара. У првој половини године
већ су уређене железничке станице у
Неготину, Шиду, Кусатку, Ковачевцу,
Рготини, Оџацима и Каравукову, а
интензивно се ради, поред осталог, у
Пироту, Лазаревцу, Младеновцу и Врањској Бањи. На тај начин настављен је
пројекат уређења станичних објеката
широм Србије, који је започет лане, када
је инвестирано око 100 милиона динара.
Тако ће за две године на српским пругама
бити уређено шездесетак железничких
станица, колико их није реконструисано
годинама, па и деценијама уназад.
Реконструкцијом станица “Инфраструктура железнице Србије”, уз капиталне
инфраструктуре пројекте и обнову ре-

гионалних пруга, доприноси новом и
лепшем изгледу железнице у Србији, како
би корисницима била пружена најквалитетнија услуга.
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