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Мултимедијална изложба „Србија 2019 – година инфраструктуре“

Ништа више у Србији није далеко
Председник Србије Александар Вучић 

и потпредседница Владе Републике Србије 
и министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, 
отворили су 16. децембра у Палати Србија 
мултимедијалну изложбу “Србија 2019 – 
година инфраструктуре: Ништа више није 
далеко”. На изложби су приказани остварени 
резултати и представљени нови пројекти у 
области инфраструктуре, грађевинарства и 
саобраћаја.

Председник и потпредседница Владе оби-
шли су изложбу која је приказана у пет темат-
ских сала, у којима су представљени објекти, 
фотографије и филмови о инвестицијама у 
свим областима инфраструктуре, саобраћаја 
и грађевинарства.

Прва сала носи назив Коридор 10, друга је 
“Милош Велики”, док је трећа сала посвећена 
железници. Четврта сала посвећена је авио-
саобраћају, а пета водном саобраћају и про-
јекту „Београд на води“, као и улагањима 
у комуналну инфраструктуру. Такође су на 
изложби представљени и станови који се граде 
у оквиру пројекта станоградње за припаднике 
снаге безбедности.

„Изградили смо за пет година више него 
што је за последњих 40 година изграђено. 
То је на понос свима нама, свакоме од нас ко је 
део труда и рада у то унео. Не граде се путеви 
и пруге сами од себе, неко то мора да уради и 
неко мора да прикупи новац. Честитам свим 
људима који су учествовали у овоме. Све 
ово значи много више инвеститора, много 
више посла, значи да ће наша деца моћи 

да планирају своју будућност. Ово смо 
деценијама сањали“, рекао је председник 
Вучић на отварању изложбе и додао да, као 
што и говори мото изложбе, ништа више 
није далеко и честитао Министарству на 
организацији изложбе.

“Мој утисак је да смо са сваким 
километром изграђеног ауто-пута, са сва-
ким километром рехабилитованих пруга, 
са сваком новом линијом “Ер Србије”, са 
сваком новом зградом у „Београду на води“, 

са сваким динаром уложеним у водни 
саобраћај, враћали наду и веру да Србија 
може да направи велике ствари”, рекла је 
Михајловићева.

„Зато је 2019. година резултата свих нас, 
јер је резултат у инфраструктури резултат 
и политичке стабилности Србије, и њене 
буџетске и финансијске стабилности и 
отварања нових поглавља у преговорима са 
Европском унијом”, рекла је потпредседница. 
Председника Вучића и потпредседницу 
Михајловић у Сали железнице дочекали су 
генерални директори железничких компанија 
и представили му реконструисане пруге, нове 
возове и локомотиве и друге пројекте развоја 
и модернизације српских железница.

Говорећи о пројектима модернизације у 
железничком саобраћају, Вучић је рекао да 
ће бити реконструисана комплетна барска 
пруга, односно и део од Ваљева до Врбнице, 
као и да се преговара са Кинезима и Русима 
за градњу пруге Београд – Ниш – Прешево.

Председник је овом приликом навео да би 
волео да и на прузи Београд – Ниш може да 
се направи брза пруга, као она која се гради 
од Београда ка Будимпешти, и да возови иду 
брзином од 200 километара на сат, а нешто 
мањом брзином од Ниша до Прешева.

„То је огроман новац, али ми ћемо га имати 
у наредном периоду”, обећао је председник 
Вучић.

Мултимедијалну изложбу “Србија 2019 - 
година инфраструктуре: Ништа више није 
далеко” организовало је Министарство гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
под покровитељством председника Републике 
Александра Вучића. Свечаном отварању из-
ложбе у Палати Србија присуствовали су 
чланови Владе Србије, градоначелници и 
председници општина, представници дипло-
матског кора, представници државних 
институција и предузећа и бројне званице.
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Током посете руског премијера потписани важни споразуми у области железнице

Михајловићева и Белозjоров потписали споразум о 
обнови барске пруге до границе са Црном Гором

Потпредседница Владе Републике Србије 
и министарка грађевинарства, сао-браћаја и 
инфраструктуре, проф. др Зорана Михајло-
вић, и генерални директор „Руских 
железница“ Олег Белозјоров, у присуству 
председника Републике Србије Александра 
Вучића и руског премијера Дмитрија Медве-
дева потписали су, 19. октобра, у Палати 
Србија, Споразум о наставку модернизације 
барске пруге. 

“Са „Руским железницама“ до сада смо 

модернизовали око 200 километара пруга 
у Србији, које су пример железнице какву 
желимо да видимо у целој нашој земљи, 
са брзим и безбедним пругама и новим 
модерним возовима које њима саобраћају. 
Споразумом о заједничкој реализацији про-
јекта модернизације барске пруге од Ваљева 
до границе са Црном Гором који смо данас 
потписали крећемо у нове пројекте вредне 
230 милиона евра, који ће се финансирати 
из новог руског кредита за железницу”, 
рекла је Михајловићева.

Она је додала да укупна дужина нерекон-
струисаних деоница барске пруге од Ваљева 
до границе са Црном Гором износи 209,8 
километара. “Барска пруга је, уз железнички 
Коридор 10, најважнији железнички правац 
који Србију повезује са регионом. Са 
„Руским железницама“ реконструисали смо 
већ 77,6 километара деонице од Ресника 
до Ваљева, а модернизацијом целе барске 
пруге кроз Србију вратићемо брзину возова 
на 100 км/час све до границе са Црном 

Гором“, рекла је Михајловићева.
У присуству председника Вучића и 

премијера Медведева, као и бројних 
министара и чланова државних делегација 
Србије и Русије, генерални директори 
„Инфраструктуре железнице Србије“ 
Мирољуб Јевтић и „РЖД Интернешнл“ 
Сергеј Павлов потписали су Уговор о 
пројектовању и извођењу радова на 
изградњи железничке инфраструктуре 
и изградњи јединственог диспечерског 
центра на железници. Уговор се односи 

на израду пројектно-техничке докумен-
тације и вредан је 9,48 милиона евра.

У оквиру посете премијера Медведева 
Београду, а поводом обележавања седам-
десетпетогодишњице ослобођења нашег 
главног града у Другом светском рату, 
потписан је још један споразум у области 
железнице. Реч је споразум између Владе 
Руске Федерације и Владе Републике 
Србије о одобрењу државног извозног 
кредита Влади Републике Србије. Нови 

руски кредит за железницу вредан je 
172,5 милиона евра, уз учешће из буџета 
Републике Србије у износу од 57,5 милиона 
евра, што је укупно 230 милиона евра. 
Нови зајам односи се на пројектовање и 
изградњу новог диспечерског центра на 
железници, израду пројектно-техничке 
документације за наставак реконструкције 
барске пруге и изградњу електротехничке 
инфраструктуре на деоници брзе пруге 
Београд–Будимпешта, од Старе Пазове до 
Новог Сада.
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Министарка Михајловић са сарадницима обишла радове на изградњи брзе пруге

Пола сата од Београда до Новог Сада
у јесен 2021. године

Потпредседница Владе Србије и ми-
нистарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, 
са сарадницима, обишла је 16. октобра 
деоницу Београд центар – Стара Пазова, 
где се изводе радови на изградњи брзе 
пруге Београд – Будимпешта и најавила је 
да ће радови бити завршени до јесени 2021. 
године и да ће се тада од Београда до Новог 
Сада возом путовати 30 минута.

Михајловићева је, том приликом, у же-
лезничкој станици Нови Београд заједно са 
генералним директорима компанија „Инфра-
структура железнице Србије“ и “Чајна рејлвеј” 
обишла радове и упознала се са динамиком 
изградње будуће брзе пруге.

„Изградња брзе пруге највећи је и 
највре-днији инфраструктурни пројекат у 
југоисточној Европи, чија је укупна вредност 
на територији Србије и Мађарске око четири 
милијарде евра, од чега око две милијарде 
евра износе радови на територији Србије“ 
рекла је министарка и додала:

„Ова пруга је важна не само због тога 
што ће се од Београда до Новог Сада возом 
стизати за пола сата, него и зато што се овим 
пројектом Србија укључила у глобалну ки-
неску иницијативу “Један 
појас, један пут”, као једна 
од првих земаља која је 
са НР Кином потписала 
меморандум у вези с овим 
пројектом”. 

На првом делу деони-
це Београд центар – Стара 
Пазова, од станице Беог-рад 
центар до Земуна, изведено 
је око 40 одсто радова, а 
најављено је да ће се од 
децембра радити на свим 
деловима трасе истовремен. 
До краја 2021. бити 
завршена и нова аутобуска 
станица на Новом Београду.

Министарка је нагласила да се радови 
на деоници од Старе Пазове до Новог Сада 
одвијају у уговореним роковима, а да су 

за деоницу од Новог Сада до Суботице 
потписани комерцијални и финансијски 
уговор и да се почетак радова може очеки-
вати у фебруару или марту 2020. године. 
“Читава брза пруга на територији Србије 
требало би да буде завршена 2022. или 2023. 
године, а приближно у исто време требало 
би да буду завршени и радови на територији 
Мађарске“, додала је она.

Радови на првој деоници брзе пруге 
између станица Београд Центар и станице 
Стара Пазова добро напредују. Дужина ове 
трасе је 34,5 км а укупна вредност  радова 
је 350,1 милион долара. У овом тренутку 
радови се изводе на више локација па се, 
поред завршних радова на постављању 
колосека између станица Београд Центар 

и Земун, истовремено ради демонтаза 15,8 
километара пруге између станица Батајница 
и Стара Пазова. Такође раде се и мостови 

на две локације – изнад улице Омладинских 
бригада и на Тошином бунару,. Осим тога, 
ради се потходник на Тошином бунару а 
такође се изводе радови на још неколико 
локација, пре свега, када је у питању израда 
дренаже на улазу у тунел Бежанијска коса. 

Пруга се гради по европским стандарди-
ма, велика пажња је посвећена безбедности, 
па ће ова пруга бити обезбеђена и са 
најновијим системом осигурања ЕТЦ ниво 
2. Осим тога постојаће и говорна веза између 
свих учесника у безбедности(отправника 
возова, диспечера, машиновођа, маневар-
ског особља итд...), а примена овог система 
ће омогућити да се компјутерски одређује 
највећа допуштена брзина воза у датом 
тренутку у зависности од спољних услова.

На новој прузи више неће бити путних 
прелаза, а да ће уместо њих бити урађене 
денивелације на целом превозном путу од 
Београда до границе са Мађарском. 

На првој деоници биће уграђена три над-
вожњака и подвожњак у станици Земун поље.

Осим радова на изградњи пруге за 
велике брзине, планирано је реновирање 
свих железничких станица до границе са 
Мађарском.

-Осим радова на изградњи нове станице 
Земун, планирана је изградња и две нове 
станице, 

Извођач радова на деоници Београд 
центар – Стара Пазова је кинески конзор-
цијум „Чајна рејлвеј интернешенел” и „Чајна 
комјуникејшенс констракшн компани“.
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Нов превоз „Србија Карга“

Први теретни возови са рудом бакра стигли
из луке Бар за „Зи Ђин“ Бор

„Србија Карго“ средином децембра почео 
је да превози руду бакар, увезену из Шпаније, 
преко Луке Бар за „Зи Ђин“ Бор. Истовару 
првог брода у Луци Бар присуствовали су 
представници руководства „Србија Карга“, 
„Зи Ђина“, као и осталих партнера на овом 
транспортном пројекту. Планирано повећање 
производње, који је најавио „Зи Ђин“ за 
наредну годину, позитивно ће се одразити 
и на нашу компанију, јер је уговорен превоз 
додатних 50.000 тона руде бакра.

За реализацију овог пројекта „Србија 
Карго“ је ангажовао 45 теретних вагона из 
сопственог колског парка, а по први пут је на 
овој релацији на територији Србије остварен 
превоз тзв. тешких возова, бруто масе од 
1.860 тона. До сада је било могуће једном 
локомотивом и једним возним особљем 
обавити превоз воза масе 930 тона, а 
захваљујући набавци нових вишесистемских 
„Сименсових“ вектрон локомотива, сада је 
могуће вући и овако тешке возове. 

Подсећања ради, Србија Карго“ је од 
компаније „Сименс“ купио 16 нових 
локомотива, високих перформанси, за 
чију су набавку средства обезбеђена из 
кредитног аранжмана са Европском банком 
за обнову и развој (ЕБРД). Ангажовањем 
ових локомотива, Србија Карго“ јача 
конкурентност на отвореном железничком 
тржишту и потврђује своју лидерску 
позицију по питању квалитета и безбедности 
у региону.

БГ возом из Лазаревца и Барајева до центра
Од 15. децембра грађани Лаза-

ревца и Барајева имају директну и 
брзу везу са центром града, кроз две 
нове линије БГ воза. Једна линија 
саобраћа на релацији Лазаревац – 
Овча – Лазаревац, а друга Лазаревац 
–Ресник –Лазаревац. 

Истовремено, уведена је и про-

бна кружна аутобуска линија, на 
овој релацији.
-Захвалан сам „Железницама Срби-
је“ и Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре са којима 
радимо на проширењу капацитета БГ 
воза, рекао је градоначелик Београда, 
професор др Зоран Раојичић.
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„Србија Возу“ одобрен кредит ЕБРД-а од 100 милиона евра

Ускоро 18 нових возова на српским пругама
Европска банка за обнову и развој 

(ЕБРД) одобрила је железничкој компанији 
„Србија Воз“ кредит од 100 милиона евра за 
куповину 18 нових возова. Возови ће имати 
четири вагона и користиће се за регионални 

превоз путника на електрификованим део-
ницама железничке мреже Србије. 

Осим улагања у нови возни парк, ЕБРД је 
такође подржао „Србија Воз“ у проширењу 
и модернизацији железничког депоа за 
одржавање у Земуну, као и у настојањима 
компаније да унапреди своје информационе 
системе, управљање енергијом, као и систем 
за продају карата. Железничка компанија 
„Србија Воз“ имала је, такође, подршку 
ЕБРД-а и у побољшању организације и 
корпоративног управљања. 

„Захваљујући одличној сарадњи коју 
имамо са ЕБРД, као и подршци Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, Министарства финансија и Влади 
Републике Србије, „Србија Воз“ ће спровести 
још један пројекат који финансира ЕБРД, а 
реч је о куповини нових електричних возова 
за регионални саобраћај. Овај пројекат 
ће допринети побољшању организације, 
квалитета и трошковне ефикасности услуга 
превоза путника у регионалном железничком 
саобраћају и омогућиће безбедније и 

удобније путовање“, рекао је в.д. генералног 
директора „Србија Воза“ Југослав Јовић. 

Директорка за инфраструктуру за реги-
он Европе при ЕБРД-у Сусан Горансон,  
подсетила је да је ЕБРД један од кључних 

партнера „Србија Воза“ у овом великом 
процесу ревитализације који води удобнијем и 
сигурнијем путовању путника у Србији. „Поред 
подршке за српску железницу, подржали смо 
Србију и у другим значајним пројектима у 
сектору транспорта и инфраструктуре, што 

ћемо и наставити,” најавила је она.
ЕБРД је до сада одобрио више од милијарду 

евра за улагања у одрживу инфраструктуру 
у Србији и предводи у финансирању 
“транзиције ка зеленој економији”, са 

улагањима у кључну саобраћајну и градску 
инфраструктуру, обновљиве изворе енергије 
и пројекте енергетске ефикасности. Ова 
банка је водећи институционални инвеститор 
у Србији, са улагањима од 5 милијарди евра 
у 250 пројеката у земљи.
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Нови изглед железничких објеката на барској прузи

Реконструисане станичне зграде између
Ваљева и Београда

„Инфраструктура железнице Србије“ је 
током октобра и новембра месеца реализо-
вала пројекат уређивања и реконструкције 
железничких станица на пружној деоници 
између Београда и Ваљева. Наведени по-
сао изведен је са друштвено одговорним 
компанијама које су већ учествовале 
у модернизацији српских железница. 

Бројни подизвођачи радова својевремено 
ангажовани на генералном ремонту пружне 
деонице Ресник – Ваљево, овога пута су 
својим бесплатним ангажовањем подржали 
иницијативу потпредседнице Владе и 
министарке др Зоране Михајловић да 
поред пројеката модернизације железничке 
инфраструктуре и железнички објекти 
морају бити лепши и уређени како би се 
вратило поверење јавности. 

Различите грађевинске интервенције су 
(до краја новембра) изведене на станичним 
зградама у Белој Реци, Барајеву, Барајево 
Центру, Великом Борку, Степојевцу, Врео-
цима, Лазаревцу, Лајковцу, Словцу, Дивцима 
и Ваљеву. У програму реконструкције једа-
наест железничких објеката дуж барске 
пруге, „Инфраструктура железнице Србије“ 
ангажовала је фирме: „Рај Швелен“, АЖД, 
„Миленијум“, „Сигналинг“, „Прогрес“, „Слога“, 
Институт Михаило Пупин и „Галеб“.  

Можда и најсвеобухватније интервенције 
у неимарском смислу реализоване су у 

станицама Словац и Ваљево. Београдска 
фирма „Трирест“ (Миленијум) изградила 
је испред станице Словац нови паркинг 
простор (бехатон плоче). Поред нивелације 
терена, сређен је и прилазни 
пут све до станичног перона, 
замењени су стари шахтови, 
постављене нове чесма те ком-
плетан станични мобилијар 
са лед расветом. Комплетан 
спољни изглед станичне зграде 
у Ваљеву такође је освежен, 
с тим да је овде окречена и 
путничка чекаоница, односно, 
потходник у укупној површини 
од близу 3.000 квадратних 
метара. Сређен је и партерни 
простор, перонски мобилијар, 
односно, мокри чвор. Према 
речима представника шабачке 
компаније „Галеб“ која је 
искључиво била ангажована 
на станичној згради Ваљево, 
молерско фарбарски радови овде су изве-
дени у тоталу, укључујући металне ограде и 

све штокове на вратима.
Осим станице Лазаревац која је сређена 

у априлу 2019. године 
(кречење фасаде станичне 
зграде и чекао-нице, 
изградња нових тоалета) 
и станице Вреоци где 
су окончани радови на 
кречењу станичне зграде са 
заменом (под) линолеума у 
канцеларијама, железни-
чки објекти у Белој Реци, 
Барајеву, Великом Борку и 
Степојевцу већ су засијали 
у новом сјају. Кречење 
фасада одрађено је у 
готово свим службеним 

местима на овом делу барске пруге, с’тим 
да је у станицама Бела Река и Барајево 
офарбана и комплетна столарија. Замењени 
су дотрајали црепови и стакла где год је 

то било неопходно, а у објектима Велики 
Борак и Степојевац дотерани су станични 

платои и окречена цокла на 
главним објектима.

Пруга Ресник - Ваљево 
модернизована је 2017. године 
захваљујући средствима из рус-
ког кредита. Возови на овој 
деоници данас  саобраћају брзи-
ном од 100 км/сат.

„Инфраструктура железнице 
Србије“ очекује да ће у наредном 
периоду и друге друштвено 
одговорне компаније подржати 
ову акцију чиме ће, свакако, дати 
допринос уређењу железничких 
станица широм земље.
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Обнова регионалних пруга 2019.

Кумане – Банатско Милошево (28,5 км)
„Инфраструктура железнице Србије“ 

реконструкцију пруге Кумане – Банатско 
Милошево, дуге 28,5 километара, започела 
је 8. јула 2019. године. Реч је о деоници 
регионалне пруге Кикинда – Зрењанин.

До краја децембра 2019. године извр-
шена је замена колосечне решетке на 18 
километара пруге, што је око 60 одсто 
дужине колосека. Део пруге од Кумана до 
Новог Бечеја је у завршној фази, а тренутно 
су у току радови од Новог Бечеја до 

Банатског Милошева.
Планирано је да реконструкција ове 

пруге буде завршена до краја марта 2020. 
године, а укупна процењена вредност посла 
износи 11,36 милиона евра.

„Инфраструктура железнице 
Србије“ пругу Кумане – Банатско 
Милошево реконструише самостално, 
односно сопственим средствима, 
опремом и људством, а у оквиру 
програма обнове регионалних пруга у 
Србији који је започела 2018.

Пруга се реконструише половним 
материјалом придобијеним са 
магистралних пруга, као и новим. 
Предвиђена је комплетна замена шина, 
прагова и туцаника.

По завршетку радова, брзина 
возова са садашњих 20 километара на 
сат биће повећана на 80 километара 
на сат у путничком и 60 километара 
на сат у теретном железничком 

саобраћаја. Осовин-ско оптерећење пруге 
ће након реконструкције са садашњих 
16 тона, бити подигнуто на 22,5 тона по 
осовини, што је омогућити квалитетнији и 
ефикаснији теретни железнички саобраћај 
на овој банатској прузи.

Пруга Кумане – Банатско Милошево 
деценијама није била реконструисана, због 
чега су возови саобраћаи брзином од свега 10 
до 20 километара на сат. Ова пруга изграђена 
је још осамдесетих година деветнаестог 
века, а последњи пут реконструисана је пре 
скоро шест деценија.



9
На прузи Нови Сад – Богојево

Пуштен у рад аутоматизован путни
прелаз у Оџацима

„Инфраструктура железнице Србије“ 
пустила је 5. децембра у рад нови, 
аутоматизовани путни прелаз у Оџацима, 
на прузи Нови Сад – Богојево, са циљем 
подизања нивоа безбедности на овом месту.

Поменути путни прелаз налази се између 
места Оџаци и Лалић и раније је био обезбеђен 

знаковима вертикалне друмске сигнализације.
Радови на изградњи трајали су око месец 

и по дана, а путни прелаз у Оџацима сада 
је обезбеђен аутоматским полубраницима и 
савременим сигнално-сигурносним уређа-

јима. Поред тога, на овом путном 
прелазу постављени су видео 
надзор и рефлекторско обезбеђење.

„Инфраструктура железнице 
Србије“ поставила је вибро траке 
за успоравање друмског саобраћаја 
пре путног прелаза, као и нови тип 
вертикалне друмске сигнализације, 
који изузетно видљиво упозоравају 
на приближавање путном прелазу.

Овим је испуњено обећања које је 
потпредседница Владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Михајловић 
у интересу грађана дала на састанку 

са начелником и председницима општина 
Западнобачког округа.

Путни прелаз у Оџацима је 22. по реду 
нови путни прелаз који је „Инфраструктура 
железнице Србије“ изградила и аутомати-
зовала током прошле и ове године. 

„Инфраструктура железнице Србије“ 
тиме наставља да безбедност саобраћаја на 
путним прелазима унапређује и подиже на 
виши ниво, што је један од приоритетних 
задатака и циљева ове железничке 
компаније.

Реконструкција пруге Кикинда – МСК „Кикинда“

За бржи и квалитетнији транспорт железницом
Радови на реконструкцији пруге Ки-

кинда – МСК „Кикинда“, у дужини од 6 
километара, започети су 25. новембра.

„Инфраструктура железнице Србије“ 
реконструисаће пругу самостално у оквиру 
трогодишњег програма обнове регионалних 
пруга у Србији.

Ова пруга биће први пут реконструисана 
након више деценија и планирано је да 
радови буду завршени у марту 2020. године.

Укупна процењена вредност посла износи 
3,36 милиона евра.

Радови обухватају замену старе колосечне 
решетке на дрвеним праговима, нестандардним 

шинама и колосечним прибором и застором 
од шљунка са новом колосечном решетком 
на бетонским праговима и застором од 
новог туцаника. Уградиће се шине и прагови 
придобијени са магистралних пруга, као и нови.

По завршетку радова, брзина возова са 
садашњих 10 км/сат биће подигнута на 50 

км/сат, а осовинско оптерећење ће 
са садашњих 16 тона по осовини, 
бити подигнуто на 22,5 тона по 
осовини.

Реконструкција пруге Кикинда – 
МСК Кикинда знатно ће допринети 
повећању безбедности и ефикасности 
железничког саобраћаја, као и 
продуктивности рада МСК Кикинда. 
Наиме, овом деоницом за потребе 
МСК Кикинда месечно саобраћа 
око 550 до 600 теретних вагона, па 
ће реконструисана пруга омогућити 
бржи и квалитетнији транспорт робе 
железницом.

Захваљујући ремонту пруге ова 
фирма оствариће годишње уштеде 
од неколико стотина хиљада евра, 
јер неће морати као до сада да због 
малог осовинског оптерећења пруге 
превози полупразне вагоне.
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Инфраструктура поставила видео-надзор на путним прелазима

Између Ресника и Ваљева од сада безбедније
Постављање опреме на овом делу барске 

пруге омогућено је захваљујући уградњи 
оптичког кабла у дужини од укупно 102 
километра, од чега 78 километара дуж 
пруге Ресник – Ваљево и 24 километра у 
београдском железничком чвору.

Сва опрема за видео-надзор повезана 
је у Центру за даљинско управљање 
„Инфраструктуре железнице Србије“ у 
Топчидеру, одакле се са једног места у 
реалном времену прати ситуација на свим 
путним прелазима између Ресника и Ваљева. 
На тај начин омогућена је брза и ефикасна 
интервенција у случају евентуалног квара  
или било каквих проблема у функционисању 
железничког саобраћаја. 

„Инфраструктура железнице Србије“ 
за уградњу оптичког кабла издвојила је 
600 хиљада евра, а за постављање видео-
надзора још 250 хиљада евра. Средства су 
обезбеђена из кредита Европске банке за 
обнову и развој, којим се финансира обнова 

железничке инфраструктуре на пругама 
у Србији, а чија је укупна вредност 3,48 
милиона евра. 

Поред видео-надзора, на овим путним 
прелазима постављено је и рефлекторско 
осветљење.

Деоница барске пруге Ресник – Ваљево 
изузетно је фреквентна, брзина возова је 
након њене реконструкције 
до 100 километар на сат, а 
путевима саобраћа вели-
ки број друмских возила, 
па ће постављени видео-
надзор свакако у великој 
мери допринети знатном 
повећању безбедности на 
путним прелазима.  

Како се  најављује, у ок-
виру реконструкције пруге 
Јајинци – Мала Крсна, 
која се завршава августа 
2020. године, предвиђено 

је постављање видео-надзора на још 30 
путних прелаза, а у оквиру нових пројеката 
које ће „Инфраструктура железнице Србије“ 
реализовати наредне године захваљујући 
средствима из кредита Светске банке и 
Европске банке за обнову и развој, још 
100 путних прелаза биће у систему видео-
надзора.

Секција за инфраструктуру Нови Сад

У току припреме за нову организацију саобраћаја
Запослени у чвору Нови Сад отпочели су 

припреме за нову организацију саобраћаја 
која би требало да наступи у првом кварталу 
2020. године. Нови режим биће на снази 
упоредо са извођењем радова на прузи 
за велике брзине: Нови Сад – Суботица – 
Државна граница са Мађарском. 

Након затварања пруге део саобраћаја биће 
преусмерен на алтернативни правац преко 
Богојева и Сомбора. Како би се саобраћај 
на том потезу одвијао брже и безбедније, а 
самим тим створила и већа пропусна моћ 
пруге потребно је ремонтовати колосеке са 
пратећим скретницама у четири станице на 
деоници од Новог Сада до Богојева. Реч је о 
станицама у Футогу, 
Гајдобри, Оџацима 
и Каравукову. Према 
речима Веселина Си-
мовића, шефа Секције 
за саобраћајне послове 
Нови Сад, средином 
октобра почели су 
радови на ремонту 
станичних колосека у 
Гајдобри. Санацијом 
елемената горњег 
строја колосека у ове 
четири станице брзи-
на возова ће се са 
садашњих 20 подићи 

на 50–80 км на час. Такође, биће подигнуто 
и осовинско оптерећење са садашњих 16 
на 22,5 тоне. Укупно у ове четири станице 
ће бити ремонтовано 9,5 км колосека као и 
31 скретница. Ремонт колосека ће изводити 
радници „Инфраструктуре железнице Срби-
је“, а вредност радова износиће око 5,7 ми-
лиона евра. 

Саобраћај према Београду привременим 
коридором преко Титела, Орловата и Панчева 
одвија се по плану. 

- Захваљујући доброј организацији 
на терену теретни возови се отпремају и 
примају на новосадској ранжирној станици 
без већих закашњења. Такође, увелико 

се припремамо за нову организацију 
саобраћаја возова који ће саобраћати 
алтернативним правцима од Новог Сада 
преко Богојева до Ердута у Хрватској, 
односно, до Сомбора и Суботице. Поред 
наведеног ту је и правац од Орловата 
преко Зрењанина, Банатског Милошева 
и Сенте до Суботице. Ово је деоница 
на којој се ускоро очекује завршетак 
ремонта, објашњава Веселин Симовић, 
шеф Секције за саобраћајне послове 
Нови Сад.


