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Министар Момировић обишао градилишта пруге за велике брзине у Земун Пољу и Бешки

Брза пруга Београд – Нови Сад до краја године, 
ускоро тендер за набавку брзих возова

• Офанзивније реализовати пројекте • Радови на брзој прузи у Новом Саду готови до марта • 
Исплативост пруге не доводи се у питање

Министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић са 
сарадницима, 4. јануара 2021. обишао је 
градилиште друмског надвожњака у Земун 
Пољу, у оквиру изградње пруге за велике 
брзине Београд – Будимпешта. Hа тај начин 
започео je активности у новој години да би 
се на градилишту уверио како теку радови и 
упознао са реализацијом посла на пројекту 
који је Влада означила као стратешки 
најважнији у Србији. 

„Решени су проблеми са страним 
извођачима у изградњи брзе пруге од 
Београда до Новог Сада и она ће као 
приоритетан пројекат бити завршена до краја 
године“, изјавио је министар грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Томислав 
Момировић.

Министар је најпре обишао градилиште 
друмског надвожњака у Земун Пољу, где 
радове изводе кинеске компаније, а затим и 
друмско-пешачки подвожњак у Бешки, где 
је извођач радова  руска компанија „РЖД 
Интернешнл“. 

Обраћајући се новинарима на градили-
шту у Земун Пољу, министар Момировић је 
истакао да ће до завршетка изградње пруге 
за велике брзине између Београда и Новог 
Сада путем тендера бити набављени и брзи 
возови који могу да иду 200 километара на 
сат.

„Врло брзо ћемо потписати и меморандум 
са нашим кинеским партнерима, али оно 
што је нама важно јесте да ти возови буду 
по европском стандарду и да одговарају 
најквалитетнијим возовима који се возе 
на европским пругама. То мора да буде до 
краја године”, рекао је Момировић. 

„Сада се налазимо на деоници Београд – 
Стара Пазова, где раде кинески партнери. 
Ту је феноменални надвожњак од 295 
метара дужине и 18 метара ширине”, рекао 
је Момировић и захвалио се извођачима јер 
су одржали динамику и нису стали ниједан 
дан.

Момировић је поручио да нема више 
времена за чекање и да пројекте треба још 
офанзивније реализовати.

„Приоритет број један јесте да завршимо 
ову пругу до краја године. Имали смо доста 
проблема, у почетку је и корона кочила, 
али мислим да смо успели да превазиђемо 

све проблеме. Председник је морао да се 
укључи да би „погурао“ неке ствари и 
натерао извођаче да поштују уговор. То је 
сада све иза нас”, казао је министар.

Министар је казао да ће у оквиру пројекта 
бити изграђени и надвожњак код Батајнице 
и други надвожњаци, железничке станице и 
сва друга железничка инфраструктура.

Радове на друмском надвожњаку у 
Земун Пољу изводи конзорцијум кинеских 
компанија „China Railway International” 
и „China Communications Construction 
Company”,  а у оквиру изградње пруге за 
велике брзине између Београд Центра и 
Старе Пазове. Надвожњак је дуг 295, широк 
око 18 метара и треба да замени постојећи 
путни прелаз на овој локацији. Има две 
коловозне траке, свака ширине по шест 
и по метара, као и са обе стране пешачке 
стазе широке по један и по метар.

Након градилишта у Земун Пољу 
министар је обишао радове на изградњи 
друмско-пешачког подвожњака у Бешки, 
које изводи руска компанија „РЖД 
Интернешнл“, у оквиру изградње пруге за 
велике брзине на деоници Стара Пазова – 
Нови Сад. 

Мансурбек Султанов, директор огранка 
„РЖД Интернешнл“ за Србију, упознао 
је министра и госте са реализацијом 
овог пројекта, похваливши сарадњу са 
„Инфраструктуром железнице Србије“ као 
инвеститором. 

„Ово је веома комплексан пројекат и од 
највеће је важности за нашу државу. Све 

проблеме које смо имали заједнички смо 
решили са РЖД-ом и мислим да могу да 
најавим да ћемо до краја године завршити 
ову деоницу од Београда до Новог Сада 
пројектовану за брзине до 200 километара 
на сат. У овакве пројекте држава није 
инвестирала у последњих 50 година. 
Захваљујем се Султанову и РЖД-у, која 
је једна од највећих светских компанија“, 
рекао је министар Момировић.

Министар је најавио и да ће радови на 
деоници брзе пруге Београд – Нови Сад 
који се изводе на територији Новог Сада 
бити готови крајем фебруара или у марту.

„Искористио бих прилику да се захвалим 
на стрпљењу и разумевању грађанима Новог 
Сада и да им се извиним. Заиста смо радове 
који пресецају Темеринску и Венизелосову 
ставили као апсолутни приоритет. Све 
време притискамо извођаче да их заврше 

сто пре. Нажалост, нећемо 
моћи да их завршимо пре 
краја фебруара или почетка 
марта“, рекао је министар 
Момировић.

Д р у м с к о - п е ш а ч к и 
подвожњак који се гради 
у Бешкој налази се на 
укрштању пруге са 
постојећом Синђелићевом 
улицом. Висине је 
4,6 метара. У току су 
активности на бетонирању 
темељне плоче, зидова и 
пешачке стазе, а овај објекат 
би требало да буде завршен 
у марту ове године.

Рано говорити о цени карте

На питање новинара колико ће коштати 
карта од Београда до Новог Сада за вожњу 
брзим возом и да ли је рађена нека студија 
исплативности тог пројекта, Момировић је 
рекао да ће пруга свакако бити исплатива, 
јер ће за само два или два и по сата моћи 
да се стигне до Будимпеште, као и да 
ће због тога бити много више туриста и 
инвестиција у нашој земљи.

Министар је казао да је у овом тренутку 
још рано говорити о томе колика ће бити 
цена карте. 
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Потписан Меморандум о разумевању о сарадњи за железничка возна средства са Кином

 

Кинески возови на српским пругама
Министар грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре Томислав Момировић 
потписао је 6. јануара 2021. 
године с амбасадорком НР Кине 
у Србији Чен Бо Меморандум 
о разумевању о сарадњи за 
железничка возна средства. 
Меморандум су потписали и 
Југослав Јовић, в.д. генералног 
директора “Србија Воза”, као и 
представници компанија „China 
Railway International Co. LTD” и 
„CRRC Corporation Limited”.

Меморандумом је договорена 
сарадња за потенцијалну набавку 
електромоторних возова за 
брзине од 200 километара на час, 
који ће саобраћати на будућој 
прузи Београд Центар–Нови Сад–
Суботица. 

Министар Момировић 
је истакао да Меморандум 
представља наставак Споразума о 
економској и техничкој сарадњи у 
области инфраструктуре из 2009. 
године. 

„Поштујући челично пријатељство 
између наше две државе и председника 
Александра Вучића и Си Ђинпинга, уз 
захвалност за све што Народна Република 
Кина чини за Србију, овај меморандум 
о разумевању у вези возних средстава 
представља наставак интензивне сарадње 

са Кином“, рекао је Момировић.
Амбасадорка Чен Бо је нагласила да 

потписивање Меморандума отвара нови 
простор за сарадњу Србије и Кине у 
саобраћају. Она је рекла “да Кина има 
најразвијенију технологију у производњи 
брзих возова и да су кинеске компаније 
спремне да деле своју високу технологију 
са српским партнерима и дају свој допринос 
економском развоју Србије”. 

Меморандум предвиђа, такође, могућност 
сарадње на успостављању техничког 

центра за истраживање и развој, за обуку 
и одржавање, као и центра за производњу 
железничких возила. Сарадња ће бити 
развијана у складу са потребама пројеката 
и тржишним потенцијалима, што ће имати 
изузетан значај за развој железничког 
саобраћаја и железничку пратећу индустрију 
у Србији.

Развој регионалне транспортне мреже

Зелени коридори за бржи проток робе
Председник Србије Александар Вучић и 

директор Сталног секретаријата Транспортне 
заједнице Матеј Закоњшек разговарали 
су, 12. јануара, у присуству министра 
грађевине, саобраћаја и инфраструктуре 
Томислава Момировића, о развоју регионалне 
транспортне мреже и саобраћајном 
повезивању западног Балкана са Европском 
унијом.

Закоњшек је представио приоритете 
рада Транспортне заједнице, чији Стални 
секретаријат има седиште у Београду, а 
који се односе на повезивање саобраћајне 
инфраструктуре у трансевропску мрежу, 
безбедност саобраћаја, примену европског 

законодавства и стандарда у области 
саобраћаја, која подразумева и дигитализацију 
и еколошко унапређење, бржи проток робе 
на границама успостављањем заједничке 
контроле, као и оживљавање железничког и 
пловног транспорта. 

Вучић је замолио Закоњшека да помогне 
у успостављању зелених коридора на 
границама западног Балкана и Европске 
уније, односно уклањању баријера ради 
бржег протока робе, по угледу на зелене 
коридоре који су успостављени између 
партнера на западном Балкану у ванредним 
околностима пандемије Ковид-19. Он 
је нагласио да је за Србију важно да се 

ова иницијатива примени, пре свега, на 
границама са Хрватском и Мађарском, где 
су вишечасовна задржавања најдужа. 

„У друштву председника Србије 
Александра Вучића одржали смо врло 
конструктиван састанак са директором 
Сталног секретаријата Транспортне заје-
днице. Желимо да максимално убрзамо 
процедуре на граничним прелазима јер 
су за нас неприхватљива задржавања 
на границама – нарочито са државама 
чланицама ЦЕФТА“, објаснио је Момировић 
после састанка.
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Почела изградња интермодалног 
терминала у Батајници

Развој савременог комбинованог транспорта повећава учешће железнице и њену конкурентност на 
тржишту • Важност пројекта и због заштите животне средине смањењем емисије штетних гасова

Председник Србије Александар Вучић 
присуствовао је полагању камена темељца 
на изградњи дугоочекиваног интермодалног 
терминала у Батајници.

Догађају су присуствовали министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Томислав Момировић, министарка за 
европске интеграције Јадранка Јоксимовић 
и шеф Делегације Европске уније у Србији 
Сем Фабрици, као и представници земаља 
чланица Европске уније, Града Београда и 
Транспортне заједнице.

Председник Србије Александар Вучић 
захвалио је ЕУ на бесповратном финансирању 
изградње интермодалног терминала у 
Батајници и истакао да ће тај пројекат много 
значити за даљи економски напредак наше 
земље.

Интермодални терминал у Батајници 
биће нека врста ширег логистичког центра, 
где ће се роба претоварати из камиона у 
возове.

„Ово је услов без којег не можемо 
напред, за повећање обима посла, али и за 
повећање цена“, рекао је Вучић и објаснио 
да је читав пројекат важан и због тога што 
је то део програма за бољу заштиту животне 
средине, за зеленију Србију.

„Овде ће радити и знатан број људи не 
само директно запослених већ и оних који 
ће бити индиректно везани за овај пројекат. 
Ово неће бити последњи интермодални 
терминал који ће се градити у Србији, 
пошто је изузетно важно да наставимо 
да развијамо саобраћајну и логистичку 
инфраструктуру“, нагласио је председник.

Терминал, као део будућег логистичког 
центра у Београду, треба 
да повеже све видове 
транспорта, што ће допри-
нети атрактивности и 
конкурентности Србије 
као транзитне земље, 
смањењу трошкова 
транспорта, али и смањењу 
утицаја тешких теретних 
возила на животну средину, 
речено је на постављању 
камена темељца.

Укупна вредност 
инвест-иције за овај 
пројекат износи 15,5 
милиона евра, од чега су 
13,7 милиона бесповратна 

средства Европске уније, док је преосталих 
1,8 милиона обезбеђено из буџета Републике 
Србије. Сама изградња интермодалног 
терминала требало би да траје две године.

Комплекс интермодалног терминала 
требало би да заузме око 10 хектара (без 
приступних саобраћајница). Биће изграђено 
укупно три километра саобраћајница и 
железничке инфраструктуре. На површини 
од близу два хектара изградиће се посебан 
плато за складиштење контејнера, а око 
5 хектара ће бити остављено за слободне 
површине и уређене зелене површине.

„Унапређењем транспортне повезаности 
смањујемо трошкове, повећавамо конк-
урентност Србије и унапређујемо соци-
јалноекономске стандарде“, рекао је 
Фабрици и додао: „У 2020. години Србија је 
највећи прималац средстава из фондова за 
повезивање и до сада је добила 200 милиона 
евра бесповратне помоћи за шест великих 
инвестиционих пројеката. Интермодални 
терминал је један од тих шест пројеката.“

„Партнерство Србије и ЕУ видљиво 
је на сваком кораку кроз бројне пројекте 
реализоване средствима ЕУ у различитим 
деловима Србије и различитим областима. 
Ово је корак напред у европском путу 
Србије, јер колико су важни кластери 
поглавља, толико су важна и средства из ЕУ 
која на одговоран начин користимо у циљу 
даљег развоја Србије, инфраструктуре 
пословања, које су важне и за компаније из 
ЕУ. Управо кроз пројекат изградње интер-
модалног терминала у Батајници омогућава 
се повезивање друмског и железничког 
саобраћаја. Додатно, овај пројекат нема 

утицај само на транспорт већ и на квалитет 
ваздуха, односно квалитет животне средине 
у Београду, јер доприноси смањењу 
емисије штетних гасова због смањења 
присуства тешких транспортних возила на 
нашим улицама,“ изјавила је министар за 
европске интеграције и национални ИПА 
координатор Јадранка Јоксимовић.

Интермодални терминал у Батајници, 
друмско-железнички чвор, представљаће 
транспортни и економски центар Србије 
и Југоисточне Европе. Инвестиције у 
инфраструктуру, олакшавање прекогра-
ничног промета роба и услуга и економско 
повезивање су предуслов нашег напретка 
– написао је након догађаја на свом Twitter 
налогу министар грађевине, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић.

Интермодални саобраћај у Србији

У Србији се већ неколико година активно 
ради на развоју и проширењу интермодалних 
капацитета. Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре је новембра 
2018. године потписало уговоре са седам 
транспортних компанија о додели укупно 
114 милиона динара у оквиру стимулативних 
мера за унапређење комбинованог 
транспорта. Уговори су потписани с 
компанијама: „Железнички интегрални 
транспорт (ЖИТ)“, „Комбиновани 
превоз“, „Трансагент оператор“, „Нелт“, 
„Траснпортшед“, „Милшпед“ и Слободна 
зона Пирот.

Стимулативне мере имале су циљ да 
повећају обим комбинованог транспорта 
који подразумева да се роба највећим делом 
превози железницом, а да се почетак и крај 
транспорта обављају друмским саобраћајем. 
Приватизација Луке Нови Сад, изградња 
железничке интерконекције у Смедереву, 
изградња „dry port“ терминала у Панчеву и 
проширење ЖИТ-овог терминала у Макишу 
представљају крупне кораке у том смеру.

Проширење и унапређење железничке, 
путне и речне инфраструктуре, као и 
поједностављење царинских процедура 
представљају неке од најважнијих задатака 
Владе Србије у наредном периоду, јер се на 
тај начин стварају неопходни предуслови 
за даљи развој теретног и путничког 
саобраћаја, са посебним акцентом на 
комбиновани – интермодални транспорт.
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Радови у железничкој станици Београд Центар

Прокоп готов за око три године
• Највидљивији резултати у будућности биће у развоју железничке инфраструктуре и железничког 
саобраћаја • После толико деценија коначно на прагу ренесансе железничког саобраћаја

Министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић са 
сарадницима обишао је 5. децембра радове 
на изградњи железничке станице Београд 
Центар у Прокопу и најавио да ће станица 
бити потпуно завршена за око три године. 
Он је поручио да ће брза пруга на деоници 
Београд – Нови Сад бити завршена до краја 
2021. године, како су страни партнери 
који изводе радове и обећали председнику 
Србије Александру Вучићу, упозоривши их 
да више никада неће радити у Србији ако не 
буду испоштовали рок који су дали. 

Министар Момировић присуствовао 
је и презентацији пројекта изградње нове 
зграде железничке станице и пратећих 
комерцијалних садржаја у Прокопу.

„Железничка станица у Прокопу, после 
четрдесет и више година пројектовања, 
улази у завршну фазу. Успех у изградњи 
путева можда је највидљивији резултат 
политике коју предводи председник 
Александар Вучић, али ће у будућности 
највидљивији бити развој железничке 
инфраструктуре и железничког саобраћаја. 
Много се новца инвестира у железничку 
инфраструктуру и испред нас је период 
који ће обележити ренесанса железничког 
саобраћаја. Врло брзо ћемо одавде до 
Новог Сада ићи возом за само 40 минута“, 
рекао је Момировић, и поручио да ће све то 
допринети да људи поново масовно путују 

возовима и другачије доживе железницу, 
након што је овај саобраћајни систем у 
Србији био потпуно девастиран.

Министар је најавио да ће радови 
у Београд Центру који су у току бити 
завршени у августу наредне године, а да 
је њихова вредност око 11 милиона евра, 
да брзо улазимо у преговоре са Светском 
банком и да ће та друга фаза радова, која 
се односи на железничку инфраструктуру, 
коштати између 25 и 30 милиона евра. 

„Након тога по моделу јавно-приватног 
партнерства приватни инвеститор урадиће 
одговарајућу железничку инфраструктуру, 
односно железничку зграду за пријем 
путника, а за узврат ће добити простор који 
ће сами моћи да комерцијализују за своје 

потребе. На тај начин Буџет и грађани неће 
издвојити ни динар за ову инвестицију, 
а добиће квалитетну ширу железничку 
инфраструктуру“, рекао је министар 
Момировић. 

„Радови су толико велики, да тешко 
да могу да се заврше брже. Изводе се 
максимално квалитетно, са јако добром 
динамиком. Оквирни рок је око три године 
да железничка станица Београд Центар 
буде завршена и комплетно у функцији“, 
поручио је министар Момировић и нагласио 
да је циљ да се српске железнице што пре 
модернизују и интегришу у европске 
железничке коридоре. 

Говорећи о завршетку радова на изградњи 
железничке станице Београд Центар и 
вредности читавог пројекта, министар је 
подсетио да је одлука о њеној изградњи 
донета још 1974. године, а да су радови 
почели у децембру 1976. године.

„Кашњење у реализацији овог пројекта 
је невероватно, то више нису ни године, 
ни политичке структуре, то су епохе. И 
немогуће је израчунати колико до сада 
кошта нешто што се гради 45 година“, рекао 
је министар.

У обраћању медијима, Момировић  је 
истакао и да се читав пројекат железничке 
станице Београд Центар реализује са 
домаћим партнерима, да су ангажовани 
домаћи извођачи, инжењери и радници и 

да је циљ у овом инвестиционом 
циклусу да се подигне оператива и 
да се наше компаније оспособе да 
буду конкурентне на иностраном 
тржишту.

Извршни директор „Инфраструк-
туре  железнице Србије“ Милан 
Максимовић и представници 
компаније „Елита коп“ која изводи 
радове у Прокопу упознали су 
министра са активностима на 
градилишту које су тренутно у 
току. Подсетимо, „Инфраструктура 
железнице Србије“ започела је 
радове 11. маја у станици Београд 
Центар на изградњи конструкције, 
тј. бетонске плоче на коти 105, која 
ће се налазити изнад будућег првог 
и другог станичног колосека у 
Прокопу. Оба колосека биће дужине 
по 500 метара, а њихова изградња 
започеће када плоча буде завршена, 

у августу 2021. године. 
Милутин Милошевић, тадашњи директор 

„Београдчвора“, упознао је министра 
са историјатом развоја београдског 
железничког чвора и станице Београд 
Центар, са актуелним пројектима који 
обухватају изградњу железничке станице 
и комерцијалних садржаја у Прокопу, као и 
неопходне саобраћајнице.

Приликом обиласка железничке станице 
Београд Центар, министар се упознао и са 
основним карактеристикама електромоторних 
„Штадлерових“ возова, који из Прокопа 
саобраћају до већег броја градова у Србији.
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Министар Момировић посетио Завод за здравствену 
заштиту радника „Железнице Србије“

Морамо да поштујемо мере, али и омогућимо 
запосленима да раде

Министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Томислав Момировић 
са сарадницима посетио је Завод за 
здравствену заштиту радника „Железнице 
Србије“, где су га сачекали в. д. генералног 
директора „Железница Србије“ Горан 
Аџић и директор Завода примаријус др 
Владо Батножић.

„Сматрао сам да је моја обавеза као 
министра да дођем да се захвалим Вама 
и Вашим радницима и железничком 
медицинском систему који је све време, 
од почетка кризе, на првој линији фронта 
у борби против корона вируса. Данас када 
су две трећине запослених медицинских 
радника ове установе врло активно 
ангажоване у београдској „Арени“, новој 

ковид болници у Батајници и у другим 
болницама у којима се лече оболели од 
Ковида, допринос који као здравствена 
установа дајете како бисте зауставили ову 
опаку заразну болест која је обухватила цео 
свет и целу Европу заиста је неизмеран“, 
рекао је министар Томислав Момировић. 

У име Министарства и Владе Републике 

Србије министар Момировић је изразио 
велику захвалност свим запосленима у 
Заводу.

Момировић је истакао да Министарство 
и Влада Републике Србије, и уопште цео 
државни апарат на челу са председником 
Републике јасно ставља здравствене рад-
нике и медицинско особље у фокус и да ће 
бити ту да дају сваки вид подршке.

„Ово је битка коју здравствени радници 
воде у име народа ове земље и ми можемо 
да им помогнемо једино тако што ћемо 
бити одговорни и што ћемо ову Владу 
и државу водити храбро и одговорно и 
трудити се да цело друштво прати мере 
које ће омогућити да се смањи притисак 
на здравствене установе. Бићемо ту за 

вас, нећемо вас напуштати. Фокусирајте 
се на грађане којима пружате услугу, али 
се трудите да заштитите и себе, закључио 
је министар.

Због епидемије короне и смањења 
комерцијално уговорених послова, Завод 
тренутно није у могућности да финансира 
из сопствених средстава плате једног дела 

запослених. Министарсво ће због великог 
ангажовања запослених у борби против 
короне финансира из сопствених средстава 
плате једног дела запослених. Министарство 
ће због великог ангажовања запослених 
у борби против короне финансијски да 
помогне и омогући редовну исплату зарада 
запослених- рекао је Момировић.

Директор Завода за здравствену 
заштиту радника „Железнице Србије“ 
прим. др Владо Батножић је истакао да је 
пријатно изненађен министровом посетом 
и нагласио је да је ово први пут у историји 
Завода да је министар одмах по постављењу 
обишао ову здравствену установу.

„Радници Завода су изузетно изненађени 
и задовољни вашом посетом нашој 

установи. Ви знате да Завод постоји 135. 
година, што нас чини вршњацима великих 
компанија као што су „Бош“, „Мерцедес“ и 
„Кока-Кола“, и као наша железница, која је 
две године старија од нас, ми се трудимо да 
опстанемо и да радимо што боље, истакао 
је Батножић.

Први човек Завода је упознао министра 
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са капацитетима Завода, и том приликом 
је истакао да захваљујући великом раду 
и одличној сарадњи са Министарством 
здравља Републике Србије, ова установа 
располаже савременом дијагностичком 
опремом и по томе је надалеко позната. 

„Завод има амбуланте у 16 градова 
Србије, а веће организационе јединице 
су у Београду, Нишу и Новом Саду. У 
оквиру Завода и његових организационих 
јединица ради 220 лекара, а од тог броја 
чак 120 чине лекари специјалисти. Завод у 
данашње време представља једну озбиљну 
здравствену установу чији је превасходни 
задатак да лечи раднике железнице, али 
улаже доста напора да понуди своје услуге 
и обичним грађанима. У том смислу 
направљени су озбиљни помаци, јер када 
је 2012. године изабран нови менаџмент 
у овој установи се лечило око 80 хиљада 
пацијената, а данас Завод може да се похвали 
да је тај број порастао на чак 125 хиљада 
пацијената, што је директна последица 
доброг рада лекара. Искрено се надам да 
ће се тај позитивни тренд наставити и у 
будућности, истакао је директор Завода.

Батножић је подсетио министра да је 
Завод одлуком министра здравља од првог 
дана стављен у прве редове борбе против 

корона вируса, прво на Београдском 
сајму, а касније и у Штарк арени и другим 
локацијама по Србији.

Горан Аџић, в.д. генералног директора 
„Железнице Србије“ ад захвалио се 
министру Томиславу Момировићу што је 
посетио Завод и показао разумевање и жељу 
да помогне овој здравственој установи.

„У име „Железнице Србије“ као оснивача 
и управитеља Завода за здравствену 
заштиту „Железнице Србије“ желим да вам 
се захвалим што сте данас овде. Мислим 
да Ваша подршка, уз подршку „Железнице 
Србије“ ад, нашим херојима много значи. 
Ми као железница трудићемо се у наредном 
периоду да омогућимо Заводу нормално 
функционисање, истакао је Горан Аџић, 
и пожелео свима здравље, изразивши 
искрену наду да ће се заједничким снагама 
изаћи из ове ситуације која је задесила целу 
земљу.

Завод за здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“ од самог почетка 
активно учествује у сузбијању епидемије. 
У првој привременој ковид болници на 
Београдском сајму, од 29. марта, било 
је ангажовано 199 запослених Завода – 
доктора, медицинских сестара и техничара. 
На збрињавању заражених од ковида 19 у 

„Штарк“ арени радило је 58 запослених 
из ове железничке медицинске установе, 
а тренутно је тамо свакодневно 68 
запослених. Осим у Београду, медицинско 
особље Завода ради и у привременим 
болницама на Новосадском сајму и у 
нишком „Чаиру“. Свакога дана од 7 часова 
ујутру до 22 сата раде три изолационе ковид 
амбуланте у Београду, Новом Саду и Нишу.

По речима примаријуса др Љубомира 
Игњатовића, начелника специјалистичких 
служби Завода, ако се посматра само 
епидемиолошка ситуација у Београду, у 
односу на претходна два таласа, сада је 
већи број средње тешких и тешких облика 
болести. „Сајам је био више карантин – 
изолација, док су сада „Штарк“ арена, 
Новосадски сајам и „Чаир“ праве 
болнице, закључио је прим. др Љубомир 
Игњатовић.

Средином децембра, у време 
најжешћег удара вируса корона, у 
Београду је дневно, у просеку, у амбуланти 
Завода за здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“ прегледано око 140 
пацијената, а у амбулантама у Новом 
Саду и Нишу око 80.

И даље ћемо водити бригу о 
пацијентима поручују из Завода.

У Галерији Железничког музеја

Отворен Информационо-образовни центар 
руских железница у Србији

Информационо-образовни центар Руских 
железница у Србији свечано је отворен у 
присуству министра грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре Томислава 
Момировића, 10 новембра 2020. године у 
Београду. Центар су отворили генерални 
директор „Инфраструктуре железнице 
Србије“ Небојша Шурлан и први 
заменик генералног директора 
Руских железница Сергеј Павлов, 
а свечаности су присуствовали 
и амбасадор Руске Федерације 
у СрбијиАлександар Боцан-
Харченко, директор огранка РЖД 
Интернешнл у Србији Мансурбек 
Султанов и руководилац 
Научно-образовног института за 
аутоматизацију и телекомуникације 
NIIAS Андреј Павлоски.

Андреј Павлоски, руководилац 
овог института упознао је госте 
са опремом и технологијама које 
ће бити примењене у будућем 
Јединственом диспечерском центру.

Јединствени диспечерски центар 

налазиће се у железничкој станици Београд 
Ранжирна у Макишу, а омогућиће нови 
технолошки ниво управљања и планирања 
путничког и теретног железничког саобраћаја 
у Србији.

Овај диспечерски центар биће модеран 
центар са системима за управљање и контролу 

железничког саобраћаја. Омогућиће подизање 
нивоа безбедности железничког саобраћаја 
на највиши ниво, ефикасније управљање 
железничком саобраћајем на српским 
пругама, као и оптималну искоришћеност 
инфраструктурних капацитета за потребе 
теретног и путничког саобраћаја. Oбухватиће 

све пруге којима тренутно 
управља „Инфраструктура 
железнице Србије“, као 
и будућу пругу за велике 
брзине између Београда и 
Суботице.

Предвиђена средства 
за овај пројекат су 120 
милиона евра, од чега је 
за пројектовање издвојено 
9,48 милиона евра. 
Финансирање је обезбеђено 
из новог руског кредита 
за модернизацију српских 
железница вредног 230 
милиона евра, укључујући и 
учешће из буџета Републике 
Србије.



8
Нови ред вожње на српским пругама ступио на снагу 13. децембра

Успешан прелазак на нови ред вожње
Нови ред вожње који се примењује од 

половине децембра прошле године уклађен 
је као и свуда у Европи.

Српским пругама још до 11. децембра 
прошле године саобраћа свакодневно 
322 путнички воз: 22 у међународном 
саобраћају, 193 у унутрашњем и 107 возова 
градске железнице „БГ Воз“. У теретном 
саобраћају је 191 редован воз и 1.188 
факултативних возова у унутрашњем и 
међународном саобраћају.

Међународни путнички саобраћај

У међународном саобраћају свакодневно 
саобраћа 14 међународних и 8 пограничних 
возова. Будући да због пандемије корона 
вируса ови возови тренутно не саобраћају, 
по новом реду вожње кренуће само ноћни 
међународни воз за Црну Гору, који полази 
из Топчидера у 21. сат и 10 минута, а из 
Бара у 19 часова.

Међународни воз који је по досадашњем 
реду вожње саобраћао између Новог Сада 
и Будимпеште, због планираних радова на 
изградњи пруге за велике брзине између 
Новог Сада и Суботице, по новом реду 
вожње саобраћа на релацији Суботица – 
Будимпешта Келети – Суботица. Поред тога, 
по новом реду вожње уведен је још један 
пар возова између Суботице и Будимпеште. 
Возови из Суботице за Будимпешту по-
лазиће у 08.02 и у 14.02 сати, а у станици 
Келебија предвиђено је преседање путника.

Због планираних радова на нишкој 
прузи, по новом реду вожње неће бити 
возова између Топчидера и Софије, односно 
Топчидера и Солуна.

Из Димитровграда за Софију свакодневно 
ће саобраћати два пара возова у 11.40 и у 
15.15 сати, што је један пар возова више у 
односу на досадашњи ред вожње.

Унутрашњи путнички саобраћај

Новим редом вожње у саобраћај се уводи, 
као нова понуда,  викенд-воз из станице 
Београд центар за Ужице у 5 сати и 52 мин.

Нови ред вожње који се примењује од 
половине децембра прошле године уклађен 
је као и свуда у Европи.

Српским пругама још до 11. децембра 
прошле године саобраћа свакодневно 
322 путнички воз: 22 у међународном 
саобраћају, 193 у унутрашњем и 107 возова 
градске железнице „БГ Воз“. У теретном 
саобраћају је 191 редован воз и 1.188 
факултативних возова у унутрашњем и 

међународном саобраћају.

Међународни путнички саобраћај

У међународном саобраћају свакодневно 
саобраћа 14 међународних и 8 пограничних 
возова. Будући да због пандемије корона 
вируса ови возови тренутно не саобраћају, 
по новом реду вожње кренуће само ноћни 
међународни воз за Црну Гору, који полази 
из Топчидера у 21. сат и 10 минута, а из 
Бара у 19 часова.

Међународни воз који је по досадашњем 
реду вожње саобраћао између Новог Сада 
и Будимпеште, због планираних радова на 
изградњи пруге за велике брзине између 
Новог Сада и Суботице, по новом реду 
вожње саобраћа на релацији Суботица – 
Будимпешта Келети – Суботица. Поред тога, 
по новом реду вожње уведен је још један 
пар возова између Суботице и Будимпеште. 
Возови из Суботице за Будимпешту по-
лазиће у 08.02 и у 14.02 сати, а у станици 
Келебија предвиђено је преседање путника.

Због планираних радова на нишкој 
прузи, по новом реду вожње неће бити 
возова између Топчидера и Софије, односно 
Топчидера и Солуна.

Из Димитровграда за Софију свакодневно 
ће саобраћати два пара возова у 11.40 и у 
15.15 сати, што је један пар возова више у 
односу на досадашњи ред вожње.

Унутрашњи путнички саобраћај

Новим редом вожње у саобраћај се уводи, 
као нова понуда,  викенд-воз из станице 
Београд центар за Ужице у 5 сати и 52 
минута, као и из Ужица за Београд центар у 
12 сати и 55 минута.

У унутрашњем путничком саобраћају 
планирано је 11 даљинских и 182 локална 
воза за превоз путника. По новом реду 
вожње у унутрашњем саобраћају број 
путничких возова мањи је за осам на 
релацијама где се у наредних 
годину дана планирају 
радови: Нови Сад – Суботица, 
Ниш– Димитровград и Ниш – 
Брестовац.

Након завршетка рекон-
струкције пруге Јајинци – 
Мала Крсна постоји могућност 
увођења у саобраћај путничких 
возова између Београд Центра 
и Пожаревца, а такође су 
планирани и путнички возови 
између Ниша и Зајечара када 

буде завршена реконструкција ове пруге.
На осталим пругама у унутрашњем 

путничком саобраћају возови су планирани 
као и у досадашњем реду вожње.

Београдска градска железница

Број полазака „БГ Возова“ из система 
београдске градске железнице по новом 
реду вожње повећан је за седам, тако да 
свакодневно саобраћа 107 возова из овог 
система. По новом реду вожње ови возови 
саобраћају до Овче, Батајнице, Младеновца 
и Лазаревца.

Теретни саобраћај 

Када је реч о теретном железничком 
саобраћају, један државни и једанаест 
приватних превозника на српским пругама 
по новом реду вожње имају у међународном 
транспорту укупно редовних 130 возова, а у 
унутрашњем још 61 редован воз. Поред тога, 
у међународном теретном железничком 
саобраћају по новом реду вожње планирано 
је још 278 факултативних, а унутрашњем 
још 910 факултативних возова, који ће 
у наредних годину дана саобраћати по 
потреби.

Организација путничког и теретног 
саобраћаја на српским пругама у наредних 
годину дана припремљена је у складу са 
инфраструктурним радовима који су у 
току или су планирани, али и на основу 
смерница добијених од јединог превозника 
у путничком саобраћају „Србија Воза“, 
као и од дванаест оператера у робном 
железничком транспорту („Србија Карго“ 
као државни оператер и једанаест приватних 
оператера).

Пројекат реконструкције и модернизација 
пруга у Србији започет пре неколико година 
и у 2021. ће бити један од најважнијих у 
држави, а железница једно од највећих 
градилишта у земљи.
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На железничком Коридору 10

Аутоматизован путни прелаз 
„Ђорђево“ код Лесковца

„Инфраструктура железнице Србије“ 
завршила је аутоматизацију и поставила 
рампе на путном прелазу „Ђорђево“, на 
отвореној прузи између Ђорђева и Грделице, 
на деоници железничког Коридора 10 
између Ниша и Прешева.

Након изведених радова, подигнут је 
ниво осигурања на овом путном прелазу, 
чиме је безбедност саобраћаја на укрштању 
једноколосечне електрифициране 
магистралне пруге и пута  знатно 
унапређена.

Путни прелаз „Ђорђево“ опремљен 
је аутоматским уређајем изведеним у 
електронској технологији са даљинском 
контролом, са два светлосна путопрелазна 
сигнала са јакозвучним звонима и два 
полубраника који затварају обе коловозне 
траке са обе стране друмске саобраћајнице. 

У оквиру изведених радова уграђене 
су и друмска вертикална и хоризонтална 
сигнализација како би путни прелаз био што 
уочљивији и подигао будност свих учесника 
у друмском саобраћају.

Завршена реконструкција регионалне пруге Суботица–Сента

Успостављен редован саобраћај путничких возова
Регионалном пругом Суботица–Сента од 

20. новембра поново саобраћају путнички 
возови. 

Брзина возова између ова два града 
повећана је на 80 километара на сат у 
путничком и на 60 км/сат у теретном 

железничком саобраћају са само 10–20 
километара на сат колико је била пре 
реконструкције. Носивост пруге повећана 
је са 16 на 22,5 тона по осовини, чиме су се 
стекли услови за повећање пропусне моћи 
пруге.

Будући да ће ова пруга представљати 
један од алтернативних транспортних 
праваца док се буде градила пруга за велике 
брзине између Новог Сада и Суботице, 
њена реконструкција била је изузетно 
битна, али и неопходна јер је последњи пут 
ремонтована пре сто година, а саграђена је 
давне 1889. године.

Модернизацију једноколосечне, неелек-
трифициране пруге Суботица–Сента, 
дужине 38,5 километара, започела је 
„Инфраструктура железнице Србије“ 
у априлу прошле године. Вредност 
целокупног посла износила је 15,36 милиона 
евра, а радове је изводила новосадска 
фирма „ЗГОП“. У оквиру изведених радова 
замењене су шине, прагови и туцаник на 
овој деоници, а уређена је и железничка 
станица Ором.

Иако су се радови изводили током 
пандемије вируса Ковид 19, реконструкција 
пруге Сента–Суботица непрекидно 
се одвијала, уз поштовање свих мера 
безбедности и заштите здравља радника.
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„Инфраструктура железнице Србије“

Две нове маневарке за ефикаснији 
теретни железнички саобраћај

„Инфраструктура железнице Србије“ 
набавила је две нове дизел електричне 
маневарке од чешке компаније „ЦЗ Локо“ 
и оне су однедавно укључене у редован 
саобраћај на српским пругама, након што су 
обављени  сви потребни тестови и добијене 
неопходне дозволе. Чешки стручњаци 
обавили су и обуку радника за одржавање 
маневарки.

Нове локомотиве намењене су за 
маневарски рад и вучу теретних возова 
брзином до 60 километара на сат. 
Захваљујући новим локомотивама, 
„Инфраструктура железнице Србије“ ће 
много брже и боље моћи да теретним 
возовима организује транспорт материјала 
и опреме потребне за реконструкцију 
железничке инфраструктуре, као и да 
квалитетније и ефикасније организује 
теретни железнички саобраћај на својим 
пругама, бржим формирањем возова и 
краћим задржавањем вагона на колосецима. 

То ће у складу са потребама допринети 
и знатно квалитетнијем пријему и отпреми 

железничких композиција, пре свега у 
ранжирним станицама, као и у станицама 
са великим обимом рада. На тај начин, 
„Инфраструктура железнице Србије“ je 
у могућности и да оператерима у робном 
саобраћају пружи услугу на знатно вишем 
нивоу него дo сада.

Нове маневарке одговарају свим 
међународним и домаћим стандардима, а 

уграђена опрема и делови су од реномираних 
светских произвођача. 

Нове маневарке лоциране су у 
железничким чворовима Београд и 
Ниш, и већ су се показале као изузетно 
корисне у обављању редовних задатака 
„Инфраструктуре железнице Србије“. 
Тако су, примера ради, до Димитровграда 
учествовале у превозу скретница за пругу, 

за завршетак радова у 
железничкој станици Оџаци 
превозиле су прагове и 
туцаник, биле су ангажоване 
за превоз туцаника за ремонт 
регионалне пруге Ниш–
Зајечар, а у железничком 
чвору Краљево вукле су 
помоћни воз. 

Вредност две нове 
маневраске локомотиве 
износи 2,1 милион евра, а 
процена је да могу да буду 
у саобраћају и до тридесет 
година.

“Србија Карго”

Сертификати радионицама за одржавање 
возних средстава у Пожеги и Краљеву

Радионице за одржавање возних средстава 
у Пожеги и Краљеву добиле су Сетификате 
о испуњености услова од Дирекције за 
железнице као националног тела у области 
безбедности железничког саобраћаја. 

Сертификате о испуњености услова добиле 
су Радионица за одржавање локомотива у 
Краљеву и Радионица за одржавање локомотива 
и теретних кола у Пожеги. Запослени у овим 
радионицама су, уз максимално ангажовање, 
успешно реализовали задатке који су пред 
њих постављени. Иако у радионицама 
недостају извршиоци, мали али добро уиграни 
тимови oспособљени су да одговоре свим 
захтевима у одржавању возних средстава. 
У овим радионицама постоје и ресурси за 
даљи напредак и постизање нових резултата, 
а све у скалду са националним и европским 
стандардима.

Приликом обиласка радионица, супер-
визори из Дирекције за железнице дали су 

и одређене препоруке запосленима за још 
боље функционисање и даље унапређење 
одржавања возних средстава. 

Захваљујући квалитетном раду, што 
потврђују и добијени сертификати, „Србија 
Карго“ има могућност да у свим ситуацијама 
обезбеди безбедан и поуздан превоз робе. Ова 
компанија уједно оправдава и очекивања да, и у 
овим тешким временима, остане најсигурнији 
железнички ослонац за привреду.

Мере заштите

Процес рада у условима пандемије корона 
вируса (Covid-19) организован је тако да се 
послови одржавања обављају неометано, 
уз спровођење свих мера заштите. Како 
истичу у железничкој компанији „Србија 
Карго“, целокупан систем за одржавање 
железничких возила такође је беспрекорно 
функционисао и током ванредног стања.
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