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Ускоро почиње модернизација пруге до 
границе са Северном Македонијом

Председник Србије Александар Вучић 
најавио је, 30. јула, почетак великих ин-
фраструктурних радова на обнови и модер-
низацији железничке мреже на југу Србије. 
„Ако будемо економски успешни извесно је 
да ћемо и такав уговор потписати, јер желимо 
да напредак у економском стандарду осети и 
Поморавље, југ Србије, а не само Београд и 
Војводина. Онда бисмо имали целу линију 
брзе пруге од Суботице до Новог Сада, 
Београда и Ниша“, објаснио је Вучић.

„У току су преговори са партнерима за 
изградњу брзе пруге Београд–Ниш дужине 
око 240 километара, којом ће возови ићи 
200 километара на сат и за сат и по стизати 
до Ниша. Ако се убрзо заврши потписивање 
уговора, тај пројекат треба да буде 
готов до краја 2023. Године, јер је 
веома важно да имамо комплетну 
пругу до границе са Северном 
Македонијом – рекао је Вучић.

Брзина возова кроз Грделицу 
биће око 120 километара на сат, 
чиме ће путовање за три сата бити 
краће него преко Бугарске, што ће 
знатно економски ојачати нашу 
земљу, истакао је Вучић.

Председник је подсетио да ће 
пруга Бео-град – Нови Сад бити 
завршена следеће године и да ће се 
од једног до другог града стизати 
за 27 минута, као и да је рекон-
струисана пруга Ресник–Ваљево, 

а да има још 201 километар од Ваљева до 
Врбнице и Црне Горе, што ће коштати 450 
милиона евра.

–Циљ Србије је да постигнемо најбољу 
цену и „подигнемо железницу“ и за 
путнички и за теретни саобраћај – изјавио 
је председник Александар Вучић. 

Говорећи о модернизацији пруге Бео-
град–Ниш, потпредседница Владе Србије 
и министарка грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре проф. др Зорана 
Михајловић изјавила је да ће радови на 
модернизацији започети 2021. године.

 -Као што већ радимо модернизацију пруге 
од Београда до границе са Мађарском, тако 
ћемо градити и брзу пругу од Београда до Ниша за брзине до 200 километар на сат. Та 

пруга се налази на железничком 
Коридору 10, који је важан 
транзитни коридор – рекла је 
Михајловићева.

Она је додала да се вредност 
радова на овом пројекту, на којем 
Србија сарађује са кинеском 
компанијом ЦРБЦ, процењује 
на око две милијарде евра. 

-Кад говоримо о финанси-
рању, видећемо да ли ће се 
градња финансирати кроз 
неку врсту преференцијалног 
кредита, јер иначе постоји 
таква сарадња са НР Кином на 
инфраструктурним пројекти-
ма, додала је Михајловићева.

Говорећи о безбедности путних пре-
лаза, Михајловићева је нагласила да 
ће око 10 милиона евра бити уложено 
у повећање безбедности управо у овој 
области.

-Сваки прелаз је и сада обезбеђен 
рампама или обележен саобраћајним 
знацима, али морамо стално да апелу-
јемо на људе да поштују саобраћајне 
знаке. Није важно да ли сте пешак или 
возите аутомобил, водите рачуна о 
саобраћајним знацима, зауставите се 
пре прелаза. Трагедија је сваки пут кад 
неко буде и повређен, а камоли кад неко 
изгуби живот”, навела је Михајловићева.

Од Београда до Старе Пазове за пола сата 
већ од септембра наредне године 

●Цела брза пруга  у Србији готова до 2024. године
Председник Србије Александар Вучић 

обишао је радове на траси од Београда до 
Старе Пазове, који се одвијају у оквиру 
изградње дела брзе пруге Београд–
Будимпешта и најавио да ће ова деоница 
бити пуштена у саобраћај до краја марта 
2021. године. 

Председник Вучић обишао је радове 
заједно са потпредседницом Владе и 
министарком грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре проф. др Зораном 
Михајловић, покрајинским премијером 
Игором Мировићем, амбасадорком Кине 
Чен Бо и представницима српских и 
кинеских железница.

Том приликом, он је поновио да ће до 
краја године кинески партнери завршити 
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део пруге од Београда до Старе Пазове, 
који ће до 31. марта наредне године бити 
спреман за саобраћај, а да ће се већ од 
августа или септембра следеће године за 
пола сата путовати возом од Београда до 
Новог Сада.

Он се захвалио радницима који раде на 
изградњи пруге, а који, каже, не пробијају 
рокове и немају додатне захтеве, а раде 
велику ствар за ову земљу.

- Када овуда будемо пролазили са својом 
децом и са својим унуцима увек ћемо са 
поносом моћи да кажемо да смо то ми 
изградили, истакао је он.

Вучић је истакао да ће убрзано кренути 
изградња пруге од Новог Сада до Суботице, 
како би цела брза пруга у Србији била 
завршена до 2024. године.

Председник је рекао да ће и Мађари 
отприлике у исто време завршити свој део 
пруге од 153 километра, те да ће се возом 
од Београда до Будимпеште стизати за само 
два сата и 45 минута.

Деоница Београд Центар – Стара Пазова 
је дуга 34,5 километара. Пројектом је 
предвиђена комплетна реконструкција и 
модернизација грађевинске и електротехничке 
инфраструктуре са подизањем брзине на 
деоници Београд Центар – Батајница до 120 
километара на сат, а од Батајнице до Старе 
Пазове до 200 километара на сат.

То је прва деоница пруге брзе Београд – 
Будимпешта, која ће делом имати четири 
колосека, што ће бити прва таква пруга у 
Србији.

На два колосека возови ће ићи брзином 
од 200 километара у путничком саобраћају, 
а на друга два брзином од 120 километара у 

теретном саобраћају.
Радове на тој деоници изводе кинеске 

компаније „Чајна Рејлвејз Интернешнл“ 
и „Чајна Комјуникејшнс Констракшн 
Компани“.

Два постојећа колосека измеду Београд 
Центра и Батајнице биће реконструисана, 
док ће између Батајнице и Старе Пазове 
бити направљена два нова колосека.

У оквиру пруге биће изграђена три 
надвожњака: Камендин, Нова Пазова и 

Стара Пазова и подвожњак Земун поље, а 
биће уређене и железничке станице Нови 
Београд, Батајница, Стара Пазова и Нова 
Пазова.

Предвиђена је изградња и нове станичне 
зграде у Земуну, а стајалиште Тошин бунар 
биће измештено на другу локацију. Такође, 
биће направљена нова стајалишта Алтина и 
Камендин.

Брза пруга се неће нигде укрштати са 
путном инфраструктуром.
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Градимо будућност која ће бити записана у историји
Председник Републике Србије Алексан-

дар Вучић обишао је радове на изградњи 
брзе пруге од Старе Пазове до Новог Сада, 
која је део железничког правца Београд 
– Будимпешта. Градилиште на тунелу 
и вијадукту у Чортановцима, заједно са 
председником обишли су и потпредседница 
Владе, министарка грађевинарства, саобра-
ћаја и инфраструктуре проф. др Зораном 
Михајловић, покрајински премијер Игор 
Мировић, руски амбасадор Александар 
Боцан-Харченко, као и представници 
компаније руских железница „РЖД 
Интернешнел“.

-Радови на изградњи вијадукта 
Чортановци представљају највеће желез-
ничко градилиште у целој Европи. Брза 
пруга Стара Пазова – Нови Сад биће 
завршена до октобра 2021. године и тада 
ће возом моћи да се стигне од Београда до 
Новог Сада за само 27 минута“, рекао је 
председник Вучић.

Након обиласка радова председник је 
изразио велику захвалност радницима:

-Хвала свим радницима што на 
величанствен начин раде на овом пројекту. 
Овде градимо будућност, која ће бити 
записана у историји, казао је Вучић.

Председник је истакао да се огроман 
новац улаже за изградњу најмодерније 
пруге, којом ћемо моћи да путујемо 
просечном брзином од 200 клометара на 
час, а да је овај вијадукт у Чортановцима 
величанствен и представља симбол 
напретка Србије. Говорећи о динамици 
изградње, он је казао да са српске стране 
неће бити никаквих кашњења у изградњи 
брзе пруге кроз Србију.

-Људи треба да знају да ову деоницу 
Стара Пазова – Нови Сад плаћамо 580 
милиона долара, да ће укупна вредност 

пруге Београд – Нови Сад коштати 850 
милиона долара, а 1,2 милијарде Нови Сад 
– Суботица“,  рекао је Вучић.

Завршетак радова на време

Амбасадор Руске Федерације у Републици 
Србији Александар Боцан-Харченко се 
захвалио председнику Вучићу, Влади 
Србије и потпредседници Михајловић на 
најбољој сарадњи и подршци у реализацији 
овог пројекта напоменувши да ће изградња 
ове брзе пруге бити завршена на време.

Он је истакао да пројекат изградње 
пруге доказује да је сарадња Србије и 
Русије издржала испит у реализацији 
пројеката и у најтежим условима панде-
мије. Како је рекао, болест није заобишла 
ни ово градилиште, али су српски и руски 
стручњаци издржали. „Убеђени смо да 
ћемо у току следеће године, у октобру, 
ићи брзом пругом од Београда до Новог 
Сада“, поручио је Харченко.

Радници су наши хероји 
Приликом обиласка радова, потпред-

седница Владе и министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана 
Михајловић је истакла да су градилишта на 
11 највећих инфраструктурних пројеката 
радила све време епидемије, да је 
ангажовано више од 3.600 радника.

-Србија не сме да стане нити живот 
у Србији може да стане. Огромну 
захвалност дугујемо свим радницима, 
истинским херојима у време епидемије, 
као и компанијама које, уважавајући све 
мере безбедности, нису престале да раде у 
овом тешком и изазовном времену за све”, 
изјавила је она.

Како је најављено, у октобру наредне 
године, од Београда до Новог Сада 
путоваћемо за 27 минута и возићемо се 
брзом пругом возовима који ће ићи готово 
200 километара на сат. Након изградње брзе 
пруге Београд – Будимпешта и до Беча ћемо 
путовати за само четири сата.

Чортановци у бројкама

Изградња тунела и вијадукта „Чортановци“ 
почела је 11. августа 2017. године. 
Тунел „Чортановци“ представља један 
од најкрупнијих објеката железничког 
грађевинарства у Србији и обухвата две 
тунелске цеви, са по једним колосеком, 
укупне дужине 2.242,5 метара. Десна 
тунелска цев, дужине 1.086,5 метара, 
пробијена је 3. априла ове године. Лева 
тунелска цев дугачка је 1.156 метара.
Осим тунела, у Чортановцима, у току 
је и изградња још једног објекта који је 
јединствен за Србију – двоколосечног 
вијадукта, дужине скоро три километра. 
Конструкција вијадукта ослоњена је на 103 
бетонска стуба, а висина појединих стубова 
достиже 26 метара, што је еквивалент 
висине осмоспратнице.
Вредност пројекта је 337,6 милиона долара, 
а финансира се из руског кредита за 
модернизацију српских железница.
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Приоритет ремонт пруге Суботица – Сегедин
Потпредседница Владе Републике Србије 

и министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, 
разговарала је с амбасадором Мађарске у 
Србији Атилом Пинтером о сарадњи две 
земље у области инфраструктуре и саобраћаја, 
а једна од тема је била и реконструкција пруге 
Суботица–Сегедин.

“Србија и Мађарска заједно раде највећи 
пројекат на железници у овом делу Европе, 
изградњу брзе пруге Београд–Будимпешта, али 
постоје и велике могућности за проширивање 
сарадње на новим пројектима,” рекла је 
Михајловићева.

Поред тренутног статуса пројекта модер-
низације и реконструкције пруге Београд–
Будимпешта на територији обе државе, на 
састанку је разговарано и о планираном 
пројекту реконструкције железничке пруге 
Суботица–Сегедин.

Реконструкција железничке пруге Субо-
тица–Сегедин, дужине око 27 километара, 
један је од приоритетних пројеката преви-
ђених Оквирним споразумом о економској и 
техничкој сарадњи између Владе Мађарске 
и Владе Републике Србије у области 
инфраструктурних пројеката.

Наставља се реализација заједничких 
инфраструктурних пројеката

У протеклом периоду настављена је 
реализација инфраструктурних пројеката 
у нашој земљи упркос пандемији вируса 
корона. Тим поводом, потпредседница 

Владе и министарка грађевинарства, саоб-
раћаја и инфраструктуре проф. др Зорана 
Михајловић разговарала је, током јула, са 
амбасадорком НР Кине у Србији Чен Бо и 

директорком Европске банке за обнову и 
развој (ЕБРД) за Западни Балкан Зузаном 
Харгитај.

“Поред очувања здравља наших грађана, 
важно је да се не стане са реализацијом 
инфраструктурних пројеката које заједно 
радимо. Економија трпи озбиљне после-
дице, а грађевинарство ће умногоме допри-
нети опстанку и привредном развоју наше 
земље у овом за све тешком времену“, 
изјавила је потпредседница Владе Србије 
и министарка грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, проф. др Зорана 
Михајловић.  

Осим о актуелним пројектима које у 
Србији реализују кинеске компаније, тема 
састанка са амбасадорком НР Кине у Србији 
Чен Бо био је пројекат модернизације пруге 
Београд–Ниш и Ниш–Прешево.  

Да је за улагања у овај пројекат заинте-
ресована и Европска банка за обнову и развој 
(ЕБРД) потврдила је директорка ЕБРД-а за 
Западни Балкан Зузана Харгитај рекавши да је  
ова банка спремна да учествује у реализацији 
једног од највећих инфраструктурних 
пројеката – модернизациjи железничког 
Коридора 10 од Београда до Ниша.
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Апел железничких компанија
Поштујте прописе и саобраћајну сигнализацију!

„Инфраструктура железнице Србије“ и 
„Србија Карго“ након што су се у суботу, 
25. јула 2020. године, на путним прелазима 
обезбеђеним знаковима вертикалне друмске 
сигнализације на прузи између Шапца и 
Брасине догодила два судара теретног воза 
са путничким аутомобилима, од којих су 
у једном погинуле две особе, упутиле су 
апел свим возачима друмских возила да 
поштују саобраћајне прописе и друмску 
сигнализацију. Tо једини начин да се овакве 
трагедије избегну и сачувају људски животи. 
Непрописним и неодговорним понашањем на 
путним прелазима, незаустављањем испред 
знака Стоп, уништавањем саобраћајних 
знакова и рампи, возачи друмских возила на 
директан начин угрожавају безбедност свих 
учесника у саобраћају.

Потпредседница Владе Републике Србије 
и министарка грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре проф. др Зорана Миха-
јловић најавила је да ће око 10 милиона евра 
бити уложено у повећање безбедности управо 
у овој области. 

- Сваки прелаз је и сада обезбеђен рампама 
или обележен саобраћајним знацима, али 

морамо стално да апелујемо на људе да 
поштују саобраћајне знаке. Није важно да 
ли сте пешак или возите аутомобил, водите 
рачуна о саобраћајним знацима, зауставите 
се пре прелаза. Трагедија је сваки пут кад 
неко буде и повређен, а камоли кад неко 
изгуби живот, навела је Михајловићева.

На српским пругама има укупно 2.138 
путних прелаза и сви 
су на одговарајући на-
чин обезбеђени, било 
светлосном саобраћајном 
сигнализацијом, ауто-
матским браницима 
или полубраницима, 
механичким браницима 
или знацима друмске 
сигнализације (Андрејин 
крст, знак Стоп). Желез-
нички саобраћај увек 
има предност у односу 
на друмски саобраћај на 
путним прелазима, без 
обзира на ранг пута. 
Треба имати у виду да је зауставни пут 
железничке композиције између 700 и 1.000 

метара и да ма како воз изгледао удаљено, 
ниједна тренутна реакција није могућа.

Према подацима Међународне железничке 
уније, око 93 одсто случајева несрећa на 
путним прелазима проузрокују остали 
учесници у саобраћају, што показује да се са 
непоштовањем саобраћајне сигнализације 
на путним прелазима суочавају и све друге 

железничке управе у целом свету.

Настављена реконструкција путних прелаза
Током јула Инфраструктура 

железница Србије реконструиса-
ла је путне прелазе „Трњане“ код 
Алексинца и „Крупачка капија“ 
у Пироту.

На путном прелазу „Трњане“  
замењени су прагови и туцаник, 
као и машинско регулисање левог 
колосека, након чега су враћене 
и постојеће армирано-бетонске 
плоче, преко којих се обавља 

друмски саобраћај преко пруге.
Током радова железнички 

саобраћај се несметано одвијао 
по десном колосеку, док је 
друмски превоз био пребачен на 
алтернативне саобраћајнице.

Овај путни прелаз налази се 
између станица Корман и Адровац, 
на међународном железничком 
Коридору 10 кроз Србију између 
Београда и Ниша.

На путном прелазу „Крупа-
чка капија“ завршено је уређење 
комплетне железничке инфра-
структуре, замењена је комплетна 
колосечна решетка, односно 
шине, прагови и туцаник. Град 
Пирот је асфалтирао прелаз 
пута преко пруге.

Током дводневних радова  
железнички саобраћај несме-

тано се обављао, док је друмски 
превоз био преусмерен на 
алтернативне саобраћајнице.

Путни прелаз „Крупачка 
капија“ налази се између 
Пирота и Сукова, на прузи 
Ниш – Димитровград, на 
међународном железничком 
Коридору 10 кроз Србију.

„Крупачка капија“„Трњане“
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Пуштен у саобраћај нови подвожњак у Инђији
На улазу у железничку станицу Инђија 

из правца Старе Пазове, на тзв. блоку 1, 
изграђен је и пуштен у саобраћај 20. јуна 
ове године, нови подвожњак, у оквиру 
изградње деонице пруге за велике брзине 
Стара Пазова – Нови Сад.

Пре изградње пруге за велике брзине, на 
том месту налазио се путни прелаз у нивоу са 
пругом, који је био обезбеђен полубраницима. 
Како није дозвољено укрштање пруга за 
велике брзине са путевима у нивоу, на читавој 
деоници од Београда до Суботице, односно 
мађарске границе, на таквим местима биће 
денивелисани путни прелази.

Истовремено са завршетком овог подво-
жњака и његовим пуштањем у саобраћај, 
крећу радови на изградњи надвожњака 
на тзв. блоку 2, на излазу из железничке 

станице Инђија у правцу Новог 
Сада.

На деоници брзе пруге између 
Старе Пазове и Новог Сада 
биће изграђено укупно 62 нова 
објекта, као што су мостови, 
галерије, вијадукти, подвожњаци, 
надвожњаци, потходници или 
пропусти.

Радове на изградњи пруге 
за велике брзине између Старе 
Пазове и Новог Сада изводи руска 
компанија РЖД Интернешнл, а 
њима је обухваћена деоница дуга 
40,4 километра, укључујући и 
тунел и вијадукт у Чортановцима, 
укупне вредности 585,5 милиона 
долара.

Уређени путни прелази „Кусадак“ и „Паланка“
Радници “Инфраструктуре железнице 

Србије“ обавили су почетком јуна замену 
колосечних решетки на путним прелазима 
„Кусадак“ и „Паланка“ на прузи Београд – 
Ниш, које су последњи пут биле замењене 
пре 17 година.

На путном прелазу „Кусадак“ демонти-
ране су бетонске плоче и замењене новим, 
замењен је туцаник, а уместо старе колосечне 
решетке дуге 25 метара, постављена је нова.

Нова колосечна решетка постављена је и 
на путном прелазу „Паланка“ и то у дужини 
од 15 метара, а постављени су и гумени 
панели и бетонски прагови.

Радници „Инфраструктуре железнице 
Србије“ изводили су радове током ноћних 
сати како би железнички саобраћај могао да 
функционише са што мање сметњи.

Тридесет година Одељења узаног колосека Пожега
Прва идеја о стварању засебног одељења 

„Железничког музеја“, посвећеног 
искључиво узаним пругама, укинутим 
1968. године, јавила се још 1980. године. 
Пуних десет година, радило се на оснивању 
Одељења, насталог на иницијативу Стојана 
Стаматовића који је већи део свог радног 
века провео управо на узаним пругама, 
које је хтео да отргне од заборава. Радило 
се по етапама, почев од „Спомен воза“, до 
изградње умањене реплике станичне зграде 
у Прељини и робног магацина са утоварном 
рампом.

Најзад је дошао и тај велики дан, 12. 
април 1990. године. У новоизграђеном 
Одељењу, окупиле су се бројне званице. 
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Били су ту делегати Скупштине, чланови 
Пословног одбора ЗЈЖ, представници 
извођача радова, али и бројни љубитељи 
железнице и сами железничари. Локомотива 
„Рама“, за ту прилику потпуно оспособљена 
за вожњу, довукла је мали воз и стала на 
своје место у музејској поставци. Момчило 
Аћимовић, тадашњи заменик генералног 
директора ЖТП „Београд“ је свечаним 
говором отворио Одељење узаних пруга 
у Пожеги. Од тада, тридесет година ово 
музејско одељење представља одредиште 
за бројне љубитеље железнице из читавог 
света, али и за многе намернике који своја 
прва сазнања о значају и прошлости узаних 
пруга стичу управо овде.

Временом, збирка је расла, тако да данас 
броји преко три стотине предмета који 
сведоче о богатој и занимљивој историји 
узаних пруга код нас. Посебну драгоценост 
представљају три „драгуља у круни“, три 
јединствене локомотиве које заслужују 
нарочиту пажњу и статус културног добра 
највишег ранга.

Локомотива „Милан“, прва парна 
локомотива грађена у Србији за колосек 
600 mm, светлост дана је угледала давне 
1882. године, месеца маја, у браварској 
радионици рудника у Мајданпеку. Рађена је 
по нацртима инжењера Барнеса, уз помоћ 
Јозефа Седелинија. Точкови и осовине су 

израђени у Енглеској, док су 
сви остали делови настали у већ 
поменутој браварској радионици. 
Локомотива је, на почетку, носила 
назив „Краљ Србије“, и своју прву, 
5 километара дугу свечану вожњу 
имала је у јуну 1882. године. 
Служила је за превоз дрвета за 
потребе топионице у Мајданпеку, 
на рудничкој прузи. Локомотива 
„Рама“ је произведена у фабрици 
„Краус“ у Минхену, 1873. године, 
за колосек 760 mm. Сматра се да 
је ова локомотива довукла први 
воз у Сарајево, 5. октобра 1882. 
године, кад је отворена пруга 

Зеница – Сарајево. Још 
пре Другог светског 
рата је издвојена за фонд 
музеја чије оснивање 
је тада било 
планирано. Пр-
ви је експонат 
који је уведен у 
музејске књиге. 
Осамдесетих 
година је оспо-
собљена за рад, 
а своју после-
дњу вожњу је 
имала 12. априла 
1990. године, 

када је довукла мали воз у 
новоотворено Одељење 
узаних пруга у Пожеги.

Парна локомотива 
„Костолац“ осим свог 
необичног изгледа, има још занимљивију 
и значајнију историју. Реч је о једној од 
две локомотиве типа Пешо-Бурдон које 

су преостале у свету. Локомотиве 
овог типа који је добио назив по 
својим конструкторима пројектоване 
су за потребе француске војске, а 
карактеришу их два котла и два 
ложишта на једном фрему, што јој 
је омогућавало да се, без окретања, 
креће у оба смера. Локомотива 
„Костолац“ је произведена 1916. 
године у фабрици „Baldwin 
Locomotive Works“ у Филаделфији, 
САД за колосек 600 mm. Сматра 
се да је то једна од две локомотиве 
које су француски савезници по-
клонили за потребе српске војске 
на Солунском фронту, на пругама 
Вертекоп-Суботско-Прибедиште 

(33км) и Драгоманци-Бизово (10,5 км). 
Захваљујући свом необичном изгледу, 
локомотива је носила назив „Дваоглава 
аждаја“. Светска јавност је имала прилику 
да се упозна са овом локомотивом 2018. 
године, када је била изложена у Паризу, на 
изложби приређеној поводом стогодишњице 

завршетка Великог рата.
Део пожешке збирке су и путничка кола 

IV разреда која представљају јединствен 
примерак у региону, а уједно и најстарија 
сачувана путничка кола код нас.


