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Градилишта пруге за велике брзине између Београда и Новог Сада

Председник Србије обишао радове
• „Ово је друго лице Србије“ • Возом од Београда до Новог Сада од фебруара наредне године •
Диспечерски центар до краја 2023.
Председник Србије Александар Вучић
обишао је градилишта пруге за велике брзине у Земуну и Бешки, на деоници Београд
– Нови Сад, како би се уверио у реализацију
и динамику извођења радова у оквиру једног од најзначајнијих инфраструктурних
пројеката у Србији.
Обиласку радова у железничкој станици
Земун присуствовали су, поред осталих,
и министар грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Томислав Момировић,
амбасадорка Кине Чен Бо и генерални
директор „Инфраструктуре железнице
Србије“ Небојша Шурлан.
Председник је најпре обишао градилиште у железничкој станици Земун, где
конзорцијум кинеских компанија „China
Railway International“ и „China Communications Construction Company“ изводи радове
на изградњи пруге за велике брзине између
Београда и Старе Пазове. Представници
кинеских компанија обећали су председнику
да ће деоница Београд Центар – Стара
Пазова бити завршена до краја септембра и
да ће моћи да се пусти у саобраћај до краја
године.
Они су упознали председника Вучића да
је 22. марта пуштен редован железнички
саобраћај завршеним левим колосеком
дугим 17 километара између Батајнице и
Старе Пазове, чиме су завршени радови на
изградњи и реконструкцији комплетног
левог колосека од Београд Центра до Старе
Пазове, дугог укупно 34,5 километра.
Прошле године, 25. новембра, пуштена
је у саобраћај деоница Београд Центар –
Батајница.
„Ово је друго лице Србије“, истакао је
Вучић, и упитао кинеске неимаре када ће
почети са изградњом последње деонице
брзе пруге од Новог Сада до границе
са Мађарском, на шта су представници
кинеских компанија најавили да ће радове
започети септембра ове године.
Радови у железничкој станици Земун
обухватају изградњу једанаест колосека,
четири перона и два потходника, као и
изградњу нове станичне зграде, обнову
централног сигналног система, као и
реконструкцију електровучне подстанице.
У Бешки је председник Вучић
присуствовао завршетку радова на изградњи
железничког вијадукта на брзој прузи и
полагању колосека на новоизграђеном

Диспечерски центар до краја 2023.
Председник се током обиласка градилишта интересовао када ће Руси почети да
граде и најмодернији Диспечерски центар
за управљање српским пругама. Директор
РЖД „Интернешнл“ у Србији Мансурбек
Султанов је рекао да ће цео пројекат
Диспечерског центра, који има више фаза,
бити завршен до краја 2023. године, када
ће се из новог центра у Макишу покривати
цела мрежа српских пруга.
Вучић је истакао да ће нови Диспечерски
центар бити од пресудног значаја за
развој српских железница, будући да ће
се тако остварити потпуна контрола над
железничким саобраћајем. „Имаћемо већу
уштеду и сигурност, знаћемо које пруге и
возови су заузети, имаћемо пуну контролу“,
нагласио је Вучић
објекту. Радове на вијадукту у Бешки
изводила је руска компанија РЖД
„Интернешнл“, у оквиру изградње деонице
брзе пруге од Старе Пазове до Новог Сада.
После обиласка, председник Србије је
најавио да ће пруга за велике брзине између
Београда и Новог Сада бити завршена до
краја ове године и да ће у фебруару 2022.
године на тој релацији бити успостављен
редован железнички саобраћај.
Амбасадор Русије Александар БоцанХарченко рекао је да је динамика реализације пројеката у уговореним роковима и
изразио је захвалност српској страни и
свим партнерима наводећи да је пројекат

изградње пруге Београд – Нови Сад најбољи
пример узајамне помоћи и сарадње.
Обраћајући се представницима медија
у Бешки, председник Вучић је рекао да
је веома срећан и задовољан брзином и
квалитетом извођења радова.
Он је најавио да је уговорена набавка три
воза за брзу пругу од Београда до Новог
Сада и да се очекује да редован железнички
саобраћај на тој релацији почне у фебруару
наредне године, а да ће карта коштати око
хиљаду динара.
– На прузи ће саобраћати брзи воз који
ће стајати само на једној станици и вожња
ће трајати пола сата, а други воз ће стајати
на девет станица и њиме ће се стизати за 52
минута – рекао је Вучић.
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Тунел и вијадукт брзе пруге код Чортановаца

Грађевински радови завршени
шест месеци пре рока
• Инфраструктурно и технолошки најзахтевнији радови на траси брзе пруге • Пуштање у рад
крајем 2021. • Србија ће добити најмодернију и најбржу пругу у источној Европи
Грађевински радови на изградњи тунела
и вијадукта „Чортановци“, на траси пруге
за велике брзине између Београда и Новог
Сада, који су започети 11. августа 2017,
завршени су шест месеци пре рока.

- Уложили смо много енергије и труда,
ангажовали смо најбоље домаће инжењере
на овом пројекту. Чека нас још много
посла до краја, али треба имати на уму да
је у технолошком и грађевинском смислу

Приликом обиласка тунела и вијадукта
у Чортановцима, 23. априла, министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Томислав Момировић истакао је да је
завршница ових инфраструктурно и технолошки посматрано најзахтевнијих радова
показатељ нове слике Србије и њеног
економског оснаживања.
„Ово је права победа наше политике,
ово је оно што је обећавано од 2015. године
када смо почели да спроводимо фискалну
консолидацију. Тунел код Чортановаца
и вијадукт представљују најсложенији
грађевински подухват на читавој деоници
пруге од Београда до Будимпеште“, нагласио
је Момировић. Министар је истакао да се
радови одвијају 24 часа дневно и да сви
запослени улажу огромне напоре да би
радови били завршени у рекордном року.
Имајући у виду значај спајања два највећа
града у Србији брзом пругом, Момировић је
казао да простор између Београда и Новог
Сада, заједно са та два града, генерише 65
одсто укупног бруто домаћег производа,
подсетивши да ће се брзим возом стизати
између престонице Србије и највећег града
у Војводини за мање од пола сата.

ово најзахтевнија инвестиција коју води
Влада Републике Србије. Србија ће добити
најмодернију и најбржу пругу у источној
Европи, каквих је мало у Европи. Овако
комплексан грађевински подухват у Србији
нисмо имали последњих 30 до 40 година,
поручио је министар Момировић.

Директор „РЖД Интенешенл“ Србија
Мансурбек Султанов подсетио је да је
председник Србије Александар Вучић на
почетку пројекта оценио да руска железница
ради као швајцарски сат, нагласивши да
његова компанија мери време до почетка
пуштања ове пруге у рад.
„Били смо понекад и груби и водили смо
тешке разговоре са представницима Владе
Србије и изгурали смо посао до пред сам
крај“, навео је Султанов и додао да на овом
делу пруге има још посла и да нема времена
за губљење.
Према његовим речима, брза пруга
кроз Србију биће плод заједничког рада,
јер су овде, како истиче, били упослени и
консултанти из Немачке, као и из Италије,
што је била додатна гаранција.
„Мост код Чортановаца један је од
најдужих мостова у Европи и најдужи
железнички мост. Заједно са тунелом
изграђен је пре рока“, нагласио је Султанов
и подсетио да у другом делу пројекта мора
да се постави контактна мрежа, спроведу
додатна испитивања у виду динамичкостатичког оптерећивања и геометрије
колосека, те је послао јасну поруку да ће и
ти радови бити завршени на време.
Током јесени биће спроведена испитивања, а пуштање у рад вијадукта и тунела
планирано је за крај 2021. године.
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Потписан зајам за модернизацију

У присуству председнице Владе Републике Србије Ане Брнабић, министар
финансија у Влади Републике Србије
Синиша Мали потписао је у Београду,
10. маја, уговор за Зајам за пројекат
модернизације железничког сектора у
Србији применом вишефазног програмског
приступа.
Зајам за пројекат модернизације железничког сектора у Србији вредан је 102 милиона
евра, а суфинансирају га Француска
агенција за развој и Светска банка са по 51
милион евра.
Након потписивања уговора Брнабић је
нагласила да ће се средства из потписаног
зајма користити за комплетну модернизацију

пруге Београд–Ниш, где ће на око 56 одсто
пруге бити могуће развити брзине возова од
200 километара на сат.
„Уследиће процена колико ће нас коштати
наставак пруге од Ниша до Прешева и циљ
нам је да се железнички сектор у Србији
модернизује тако да се дигитализацијом
повећа његова ефикасност, управљање
железничком имовином и сл.“
„Радимо и на пројекту модернизације
пруге Ниш–Димитровград и тамо очекујемо
да радови започну крајем године. Све је
то део зелене агенде, део транспортне
стратегије Европске уније јер се новац
улаже у модернизацију пруга, у железницу
која је најзеленији облик транспорта.

Председница Владе Републике Србије
истакла је да је модернизација железничког
сектора у Србији један од приоритета ове
Владе. „Први пројекат модернизације
пруга кренуо је с модернизацијом брзе
пруге Београд–Будимпешта, рекла је
Брнабић и додала: „Ово што смо сада
договорили с Европском унијом, приликом
посете председника Вучића Бриселу,
јесте велики пројекат који ћемо радити са
нашим партнерима из Брисела. Комплетна
модернизација и реконструкција од
Београда до Ниша, а онда од Ниша до
Прешева. Само од престонице до Ниша то
је око 1,8 милијарди евра“, закључила је
Брнабић.

Почела демонтажа пруге у станици Београд Доњи Град

Припреме за изградњу новог Линијског парка
Министар грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Томислав Момировић
присуствовао је 18. марта, у железничкој
станици Београд Доњи Град, почетку
демонтаже пруге и елемената јавне
железничке инфраструктуре, у оквиру
припрема за пројекат изградње новог
Линијског парка у Београду. Реч је
о
последњој
деоници
железничке
инфраструктуре коју треба уклонити на
траси од старе железничке станице Београд,
испод Калемегдана до Панчевачког моста,
након што је 1. јула 2018. године укинут
јавни железнички саобраћај у Савском
амфитеатру.
Осим Момировића, почетку финалних
радова на демонтажи и уклањању пруге у
Савском амфитеатру присуствовали су и
генерални директори „Железнице Србије“
и „Инфраструктуре железнице Србије“
Горан Аџић и Небојша Шурлан, председник
градске општине Стари Град Радослав
Марјановић, као и главни урбаниста Града
Београда Марко Стојчић.
„Железнице Србије су покренуле ову
акцију и уклањају се шине јер нам не
требају овде у функционалном смислу и
остаће само као део архитектуре овог парка.
Биће ово најлепши парк у граду, прилагођен
потребама свих становника и посетилаца
Београда. Када градите коридоре и аутопутеве, ви покрећете земљу, повезујете
људе, подижете економску важност земље,
али кад изградите нешто овако лепо и
квалитетно испред своје куће, ви сте онда
урадили праву ствар“, рекао је Момировић.

Према речима министра, на овом простору
биће изграђен један од најмодернијих
тематских паркова у Београду, који ће
потпуно изменити изглед Доњег Дорћола
и пружити становницима функционалнији
простор за одмор и физичке активности
и потпуно другачији квалитет живота на
рекама.
Будући парк ће се простирати дуж обала
Саве и Дунава у дужини од 4,6 километара
и чиниће га десет целина. Осим тога,
након завршетка изградње, по први пут ће
бити омогућен несметан прилаз Дунаву
пешачким и бициклистичким коридорима.

- Мислим да Дорћол добија најбоље
од спуштања Београда на реке, рекао је
Момировић и оценио да ће, када се изгради
парк, тај крај изгледати као мали Њујорк у
Београду.
„Србија је тренутно у највећем
инвестиционом циклусу у својој историји,
радимо на девет ауто-путева, граде се четири
нова ауто-пута, најмодернија железничка
пруга у Источној Европи, велики број
других инвестиција, али ако заборавимо
на свој крај, град, ако заборавимо шта се
налази испред наше куће и како изгледа
наша зграда, џабе инвестирамо милијарде

5
евра у нову инфраструктуру и подижемо
економски стандард ове земље“, истакао је
Момировић.
Током обиласка радова, представници
српских железничких предузећа упознали
су министра Момировића са детаљним
планом активности на демонтажи колосека
у станици Доњи Град.
Председник општине Стари Град
Радослав Марјановић оценио је да је
изградња Линијског парка за ту општину
један од најважнијих пројеката, који је
почео да се реализује ове године.
„Важно је да се део посла око имовинскоправних односа и припреме реализације
обави ефикасно и брзо, да крене да се
добро реализује према динамици“, истакао
је Марјановић и додао да ће уклањањем
остатака пруге и изградњом Линијског
парка грађани Дорћола добити велики број
новог дрвећа, пешачке, трим стазе и простор

где ће моћи да проводе слободно време, а
квалитет живота биће унапређен.
Главни урбаниста Града Београда
Марко Стојчић рекао је да ће Линијски
парк умногоме променити Београд, јер
ће тај простор престати да буде препрека
изласку становника на реке. Додао је да су
припреме за изградњу парка добар пример
сарадње Општине, Града и Министарства,
јер су сва три нивоа власти предани идеји
да реализација пројекта крене што пре.
„Очекујемо да део радова крене крајем
јесени, од Бетон хале, кроз простор Куле
Небојша. А следеће године, у фебруару
или марту, када добијемо грађевинску
дозволу и извођаче, наставићемо трасом ка
Панчевачком мосту. Две године након тог
рока очекујемо да ћемо имати у целости
изграђен парк“, најавио је Стојчић.
Железничка станица Београд Доњи Град
налази се на прузи Београд Доњи Град –

Београд Дунав – Распутница Панчевачки
мост.
Пројекат „Београд на води“ иницирао је
укидање железничке инфраструктуре која
се налазила у Савском амфитеатру, а била
је обухваћена Просторним планом подручја
посебне намене уређења дела приобаља
реке Саве за пројекат „Београд на води“.
То је довело до знатног смањења обима
рада у железничкој станици Београд Доњи
Град и недовољног коришћења постојећих
колосечних капацитета у станици.
Одлука о укидању и демонтажи колосека
у железничкој станици Београд Доњи Град
донета је августа 2019. године.
У оквиру активности које су почеле 18.
марта, уклањају се четврти, пети, шести,
седми и осми станични колосек у станици
Београд Доњи Град. Остаће у функцији само
прва три станична колосека, искључиво за
потребе Луке Београд.

Министар Момировић: „Вратимо се возовима!“

Србију враћамо на железничку мапу Европе
“Ово је година када железнички превоз
у Србији улази у нови миленијум. Градимо
брзу железницу Београд – Нови Сад и
даље ка Будимпешти, али не запостављамо
ни железничке линије у Србији, рекао је
министар грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Томислав Момировић
током путовања возом за Косјерић. Он је
у возу разговарао са грађанима од којих је
чуо шта је потребно додатно унапредити на
српским железницама.
По речима министра, до пре неколико
година ситуација на српским железницама
је била катастрофална. Број полазака је био
редукован, а приходи смањени јер више од
40 година није улагано у инфраструктуру.
„Било је неопходно да Александар Вучић
покрене инвестиције и да Србију вратимо
на железничку мапу Европе“, рекао је он.
„Уживао сам у путовању беспрекорно
чистим вагонима. „Србија Воз“ је модернизовао свој возни парк, а планирана
је и набавка нових брзих возова који ће
саобраћати великим брзинама изнад 160
километара на час“, најавио је том приликом
Момировић.
Он је додао да има још много тога да
се уради, али да смо на добром путу да се
врати поверење грађана у железницу.
„Вратимо се возовима јер је то
најекономичније и еколошки најподобније
превозно средство“, поручио је Момировић.
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Најсавременији европски возови ускоро на брзој прузи

Први од три „Штадлерова“ воза за велике
брзине у октобру стиже у Србију
Први воз за брзине до 200 километара
на сат, који је држава Србија наручила
од швајцарске компаније Штадлер, биће
испоручен за пет месеци, најавио је
министар
грађевинарства,
саобраћаја
и инфраструктуре Србије Томислав
Момировић, 31. маја приликом посете овој
компанији.
Министру Момировићу и српској
делегацији, приликом посете производним
погонима
“Штадлера”
у
Цириху,
презентован је начин рада и комплетна
понуда ове компаније, а приказане су и
електромоторне гарнитуре које ће бити
испоручене Србији.
„Показали су нам, у фази монтаже, прве
брзе возове који ће саобраћати брзином од
200 километара на сат од Београда до Новог
Сада. Ови возови су будућност и то не
далека, већ блиска будућност. Исти возови
саобраћају швајцарским и аустријским
брзим пругама и представљају врхунац
квалитета и безбедности. Поносан сам јер
сведочимо преломном тренутку у историји
српских железница. Ово је резултат снажне
економије и успона Србије“, нагласио је
министар Момировић.
Према његовим речима, Србија је заинтересована за стратешко партнерство са
компанијом „Штадлер“ у намери да, ако се
створе услови и у Србији буде покренута
производња ових најмодернијих возова.
У складу са уговором, рок за испоруку
првог воза за велике брзине компаније
„Штадлер“ је 31. октобар 2021. године, а за
преостала два 31. децембар 2021.
Подсетимо, министар грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић и директор продаје за Централну
и Источну Европу компаније “Штадлер”
Жељко Давидовић потписали су, 8. априла,
Уговор о набавци три електромоторна
воза за брзине од 200 километара на сат.
Потписивању уговора присуствовали су и
амбасадор Швајцарске у Србији Урс Шмид,
помоћник министра за железнички и интермодални транспорт Анита Димоски и
извршни директор у “Србија Возу” Зоран
Пузовић.
Приликом потписивања уговора Момировић је истакао да „Србија први пут у
својој историји набавља возове за брзине
до 200 километара на сат, који су намењени
путничком саобраћају на прузи за велике
брзине Београд – Нови Сад – Суботица“,
нагласивши да је набавка спроведена у

отвореном поступку
у складу са Законом
о јавним набавкама и
осталим прописима
Србије.
„Једини
понуђач
који
је
доставио
понуду био је реномирани
швајцарски
произвођач Штадлер,
са понуђеном ценом
од 62.197.200 евра
са ПДВ-ом“, рекао је
Момировић и додао
да су у питању три
најсавременије,
д в о с п р а т н е
електромоторне
гарнитуре, изузетног
комфора, које носе ознаку Штадлер ЈИШ 200.
Момировић је појаснио да је “у
складу са моделом уговора из конкурсне
документације, на који се понуђач сагласио,
захтевани рок за испоруку првог воза 31.
октобар ове године, а другог и трећег 31.
децембар.”
„Ово су најсавременији европски возови,
одличних перформанси, предивног дизајна,
удобни, а укупан капацитет седишта је 316,
укључујући и места за смештај особа са
смањеном покретљивошћу. WIFI интернет,
дисплеји који показују заузетост седишта,
мини бар – само су неке од погодности
које ће бити на располагању путницима“,
нагласио је Момировић.
„Тим возовима иза себе остављамо

прљаве и запуштене возове и пруге у које,
како је рекао, годинама нико није улагао“.
„Ови возови ће бити слика и прилика
модерне Србије, која иде у корак са
најсавременијим технологијама, која је
спремна и способна да улаже у будућност
и завршава до сада незамисливе пројекте“,
истакао је Момировић.
Након потписивања Уговора о набавци
три брза воза са швајцарском компанијом
Штадлер, министар Момировић је казао
да ће деоница Београд Центар – Нови Сад
бити завршена крајем ове године и додао да
очекује да ће крајем године почети и прве
пробне вожње тим возовима.
„Очекујем да већ у фебруару следеће
године успоставимо комерцијалну линију
до Новог Сада“, најавио је Момировић.
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Представљено идејно решење за уређење Ранжирне станице у Новом Саду

„Community“ центар и пешачка зона
У Градској кући у Новом Саду, у присуству
Маје Гојковић, потпредседнице Владе
Републике Србије и министарке за културу
и информисање, Томислава Момировића,
министра грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, и Милоша Вучевића,
градоначелника Новог Сада, 23. априла
презентовано је једно од могућих идејних
решења за ревитализацију новосадске
Ранжирне станице. Идејно решење,
представио је креативни конзорцијум који
чине: Фондација за заштиту културне и
индустријске баштине из Новог Сада,
„Coworking“ и IT корпоративни акцелератор
„ICT Hub“ из Београда и Архитектонски
студио „Забриские“.
- Презентација и план ревитализације,
реконструкције и оживљавања Ранжирне
станице које смо данас видели, представљају
добру идеју да се овај значајан, а још увек
неискоришћен простор, претвори у место

за културне и друге садржаје за грађане
Новог Сада, будући да је реч о изузетно
вредном индустријском наслеђу, изјавила
је министарка културе Маја Гојковић. Она
је додала да, по узору на сличне локације
у Европи, простор Ранжирне станице
који представља важан и јединствен
споменик индустријског развоја и вредно
сведочанство, може обогатити туристичку
и културну понуду Новог Сада.
Говорећи о новосадској Ранжирној
станици министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић
рекао је да је ова станица незаобилазан и
вредан део индустријског наслеђа. Он је
нагласио да је време да станица нађе своју
намену у модерном добу и да остане као
трајан споменик и подсећање.
- Сада, када наше железнице улазе у
ново поглавље, са најбржим пругама и
најмодернијим возовима у региону и шире,

морамо да се осврнемо уназад и сачувамо
важне делове њене историје - рекао је
Моморовић. Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, истакао је да у 2021. години,
коју је ЕУ прогласила Европском годином
железнице, Србију очекује завршетак најважнијег инфраструктуралног пројекта,
нове пруге Београд – Нови Сад.
- Верујем да је ово прави моменат да
се покрене питање будућности депоа
парних локомотива и Ранжирне станице на
Булевару Европе као будућег могућег новог
„community“ центра и пешачке зоне Новог
Сада, додао је Вучевић.
Цео комплекс новосадске Ранжирне станице, вредне индустријске баштине Новог
Сада, Покрајине и Републике, у чијем је пројектовању пре 110 година учествовао и биро
Густава Ајфела, налази се под заштитом
Завода за заштиту споменика културе града
Новог Сада.
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„Еврoпски зелени договор“

Екологија, шанса и домаће железнице
Добре вести за екологију. Светска банка
одобрила је 62,5 милиона долара за развој
железничке инфраструктуре у Србији.
Програм је у потпуности усклађен са
планом за приступање Србије Европској
унији, укључујући и опредељеност државе
за поштовање стандарда Европског зеленог
договора и климатске неутралности, којима
се предвиђа смањење емисија из сектора
саобраћаја за 90 одсто. Овом активношћу
Светска банка пружа подршку Републици
Србији у њеним настојањима да свој
железнички сектор трансформише у
безбедан, одржив и делотворан железнички
систем, који ће омогућити земљи да
се повеже са својим главним извозним
тржиштима, али истовремено и да смањи
карбонски утицај овог сектора. Према
првим проценама, очекује се да ће проценат пројекта који ће донети корист и кроз
ублажавање утицаја на животну средину
или прилагођавање климатским променама
– што се назива и „додатна еколошка
корист“ – премашити 89 одсто, што износи
111,28 милиона долара.

Шта је Европски зелени договор?
У питању је нова стратегија раста – раст
који даје више него што одузима. Он је
прилика за побољшање здравља и добробити
људи трансформацијом економског модела.
Њиме се утврђује како смањити емисију,
обновити здравље природног окружења,
заштитити животиње, створити нове
економске прилике и побољшати квалитет
живота грађана. Европски зелени договор

пружа мапу пута с активностима за јачање
ефикасне употребе ресурса преласком на
чисту, кружну економију и заустављање
климатских промена, повратак изгубљене
биолошке разноликости и смањења
загађења. Представља потребне инвестиције
и расположиве алате за финансирање и
објашњава како да се осигура праведна
и свеобухватна транзиција. Европски
зелени договор покрива све секторе
економије, посебно транспорт, енергетику,
пољопривреду, грађевину и индустрије
попут челика, цемента, текстила и
хемикалија. Амбиција је да Европа буде
први климатски неутрални континент на
све-ту до 2050. У њему је наглашено да
ће ЕУ користити трговинску политику да
обезбеди одрживост и изградњу партнерства
са државама Балкана.
Како стоје ствари?
У оквиру европског транспортног сектора, аутомобилски саобраћај највише доприноси емисији угљен-диоксида у ЕУ
(73%). Следе ваздушни (13%) и поморски

саобраћај (11%). Железница је с обзиром
на висок степен електрификације на четвртом месту са 1,6% и важи као најмањи
загађивач.
Путнички километри порасли су за
више од 10 одсто у последњих пет година,
а железница осваја путнике из ваздушног
путовања на главним међуградским линијама. Око 7 процената путничког промета
у Европи одвија се железницом, у поређењу
са мање од 1 процента у Америци. Европски

зелени договор, заједно с националним
прописима, још више подстиче путовање
железницом. Поред тога, француска влада
отказивањем летова на кратке релације за
„Ер Франс“ као предуслов за финансирање
авиокомпаније током кризе КОВИД-19
вероватно ће резултирати додатним
путницима који се окрећу железници.
Железничка рута Барселона–Мадрид већ
је показала да је могуће еколошки мање
прихватљиве летове заменити железницом
и то смањењем цене и бржим доласком на
циљ. Зеленим договором се тежи да што је
могуће у већој мери пребацимо терет и са
аутомобилског на железнички саобраћај.
Али за то треба побољшати и европску
прекограничну железничку мрежу.
Сви ови послови стоје и пред нама.
Стога не чуди што се у саопштењу Светске
банке, између осталог, каже и да је ова
трансформација од пресудног значаја за
подстицање улагања и привредног раста
у Србији, смањење климатског утицаја
везаног за делатности трговине и саобраћаја
и бољу повезаност у превозу путника и
робе.
Све у свему, пред европском железницом
је ружичаста перспектива, јер снажна
подршка долази и од заштитника животне
средине и од индустрије. На нама је
да “ухватимо воз”, за шта, видимо по
одобреним средствима Светске банке,
услови постоје.

„Експрес воз“ и на српским пругама
У оквиру обележевања Европске године
железнице – 2021. одржава се пројекат
„Повезивање Европе Експрес возом“
(Connecting Europe Express), у који се
укључила и „Инфраструктура железнице
Србије“. Организатори овог пројекта –
Европска комисија и Заједница европских
железница и инфраструктурних компа-нија
(ЦЕР) планирали су да специјални воз током
септембра и октобра повеже укупно око 25
европских земаља, укључујући и Србију.

железничких манифестација, а приликом
његових скоро 40 заустављања у градовима
широм континента окупиће се железнички
сектор, цивилно друштво, локалне и
регионалне заједнице и најшира јавност,
како би се указало на све предности овог
вида транспорта. Тачна траса, са свим
пратећим манифестацијама, биће накнадно
објављена.
Циљ овог великог међународног
пројекта јесте да се промовише железнички

Саобраћај овог специјалног воза кроз
европске земље пратиће низ великих

саобраћај као одрживи вид транспорта и
представе железничке услуге већем броју
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грађана и најширој јавности. Осим тога,
на европском нивоу железнички саобраћај
биће представљен као трансевропска
услуга мобилности, како би била приказана
целокупна снага и потенцијал железнице
за повезивање европских земаља, које
омогућава овај транспортни систем.
Пројекат би требало да представи и
све предности овог вида транспорта,
значај изградње и развоја железничке
инфраструктуре,
као
и
допринос
железнице стварању нових радних места,
територијалној и социјалној повезаности и
паметном, дигиталном и одрживом систему
мобилности.
Подсетимо, путовање железницом је не
само удобно и безбедно, већ је и еколошки
најчистије средство превоза и са таквим
предностима има круцијалну улогу у
настојањима Европске уније у постизању
климатске неутралности до 2050. године.
Из тих разлога Одбор европског парламента
за транспорт и туризам прогласио је 2021.
годину европском годином железнице.

Акцијe „Србија Воза“: „Купи карту, оствари попуст“ и “Возом до Бара”

Путницима куповином карте омогућене
бројне повољности
Број путника у путничким возовима
по Србији почео је да се повећава након
вишемесечне
паузе
проузроковане
вирусом корона. Тај тренд настављен је и у
међународном возу који саобраћа ка Црној
Гори.
За предстојећу туристичку сезону
компанија „Србија Воз“ покренула је
кампање „Купи карту, оствари попуст“
у унутрашњем саобраћају и “Возом
до Бара” у међународном саобраћају.
Циљ ових промотивних акција јесте да
путници препознају путовање возом као
најповољнији, најудобнији и најсигурнији
начин да се превезу до жељених дестинација.
Уз купљену возну карту у унутрашњем
саобраћају, у року од 24 сата путници могу
да остваре разне попусте приликом посете
музејима, занатским и угоститељским
објектима, базенима и спортским центрима,
забавним парковима и осталим местима.
Поред Београда, Јагодине, Вршца, Ужица
и Златибора, који су укључени у кампању
„Србија Воза“ од самог почетка, 2018.
године, ове сезоне акцији су се прикључили
и Ваљево, Ниш, Сремска Митровица и

Шид, а у плану је прикључење Панчева и
Алибунара и још неких места.
Акција “Купи карту, оствари попуст”
добила је однедавно и „међународни
карактер“. У сарадњи са „Жељезничким
превозом Црне Горе“ и Туристичком
организацијом Бара, „Србија Воз“ започео
је кампању „Возом до Бара“. Путници који
поседују важећу међународну возну карту

могу остварити попусте у туристичким и
угоститељским објектима, како у Црној
Гори, тако и у Србији, у року од 10 дана од
дана почетка путовања.
Према речима Ане Божовић, пиар-а
“Жељезничког
превоза
Црне
Горе”, ова акција веома је значајна за
промоцију туризма и допринеће већој
заинтересованости путника за путовања
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на барској прузи, имиџу и популаризацији
железнице и омогућити лакши приступ
туристичким дестинацијама у Црној Гори.
Туристичка места барске ривијере,
Национални парк “Скадарско језеро”,
Стари Бар само су неке од туристичких
дестинација које ће путни-цима који путују
возом бити још приступачније. Путницима
који железницом путују до Бара биће
интересантна и информација да од 2. јуна
2021. почиње редован саобраћај трајекта
Бар–Бари–Бар, који ће током летње сезоне
саобраћати из барске луке једном недељно.
“Цијенимо да ћемо реализацијом
заједничке
промотивне
кампање
знатно унаприједити квалитет понуде у
међународном жељезничком превозу који
ће допринијети, како повећању задовољства
корисника услуга жељезничког превоза,
тако и унапређењу привреде и туризма на

територији и Србије и Црне Горе, те да
ће путници који путују на релацији Бар–
Београд–Бар добити још један квалитетан
пакет услуга”, рекли су за лист „Пруга“ у
Туристичкој организацији Бара.
Однедавно се кампањи придружила и
Туристичка организација Колашина, која ће
путницима који путују возом омогућити под

повољнијим
условима
обилазак
Националног парка “Биоградска гора”, река
и кањона Таре, Мораче и Мртвице, многих
језера, планинских стаза и видиковаца, као
и бројних знаменитости које красе део Црне
Горе кроз који пролази пруга Београд–Бар.
По речима колега из „Жељезница
Црне Горе“, успостављање саобраћаја
међународног воза на релацији Бар–
Топчидер–Бар планирано је 15. јуна из
Бара, односно 14. јуна из Топчидера.
То је договорено на радним састанцима
железничких компанија Србије и Црне
Горе, који су одржани 17. и 18. маја. У
саставу композиције биће три вагона
другог разреда, а факултативно ће у воз
бити уврштен и вагон ресторан. Вагон за
превоз праћених аутомобила неће бити
уврштен у дневни воз, а они који желе своје
аутомобиле да превезу железницом имаће
могућност превоза ноћним возом.

Летња сезона на „Шарганској осмици“
Овогодишња летња сезона саобраћаја
туристичког воза „Носталгија“ у музејскотуристичком
комплексу
„Шарганска
осмица“ почела је 1. априла и трајаће до 31.
октобра.

Музејски воз „Носталгија“, састављен
од рестаурираних путничких вагона из
двадесетих и тридесетих година прошлог
века, на релацији Мокра Гора – Шарган
Витаси свакодневно саобраћа у два термина:
10.30 и у 13.30 сати. Уколико интересовање

туриста за вожњу популарним „Ћиром“
буде веће, постоји могућност организовања
факултативних полазака из станице Мокра
Гора у 8.00 и у 16.10 часова.

протеклих година у Србији.
Пре пандемије вируса Ковид 19 музејским
возом „Носталгија“ на „Шарганској
осмици“ годишње се превозило преко 70

За вожњу на релацији Мокра Гора–
Шарган Витаси цена карте за одрасле је
1.000 динара, а за децу до 14 година 500
динара.
Музејско-туристички комплекс на Мокрој
Гори, са јединственом железничком пругом
„Шарганска осмица“, музејским возом
„Носталгија“, смештајним и угоститељским
капацитетима, чини овај комплекс једним
од најпосећенијих туристичких центара

хиљада путника. Туристички комплекс
на Мокрој Гори посећивало је чак три до
четири пута више гостију, од којих је око
половине било из иностранства.
Посета музејско-туристичком комплексу „Шарганска осмица“ и боравак у
њему, као и вожња музејским возом
„Носталгија“ могућа је уз поштовање свих
епидемиолошких мера заштите против
вируса Ковид-19.

Кренуо међународни воз од
Суботице до Будимпеште
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Међународни воз „Иво Андрић“ од
1. јуна почео је да саобраћа на релацији
Суботица–Келебија–Будимпешта Келети.
Воз из станице Суботица полази за
Будимпешту Келети у 14 сати и 2 минута,
а из станице Будимпешта Келети полази за
Суботицу у 11 часова и 57 минута. Путници
ових возова преседаће у станици Келебија.
Редовна цена возне карте 2. разреда од
Суботице до Будимпеште Келети је 3.420
динара. По посебној понуди „Србија Воз“
а.д., „Бачка специјал“ за путовање од
Суботице до Будимпеште, путници могу да
купе возну карту 2. разреда по цени од 12
евра, у динарској противвредности.

Започета предпројектна испитивања доњег и горњег строја на прузи
Ваљево – Врбница – државна граница са Црном Гором

Наставак модернизације барске
пруге не пре 2022. Године
Након скоро три године од како је
завршена реконструкција прве деонице
барског колосека (Ресник- Ваљево) и новог
закљученог уговора (21. септембар 2020)
са руском компанијом РЖД „Интернешнл“
о наставку модернизације железничког
коридора кроз Србију, започета је коначно и израда пројектно-техничке документације за другу пружну деоницу:
Ваљево – Врбница – државна граница са
Црном Гором. Вредност овог уговора је
око 20,94 милиона евра, а финансирање
је обезбеђено из новог руског кредита
за модернизацију српских железница
вредног 230 милиона евра. Будући да је у
међувремену већ урађен општи пројектни
задатак за реконструкцију трасе у дужини
од 210 километара, РЖД је крајем прошле
године на терен упутио подизвођаче који су,
како сазнајемо, обишли пругу и завршили
припрему посебних пројектних задатака за
сваку од седам деоница.
У ваљевској секцији ЗОП обавестили су
нас да ће се пројекат реализовати фазно.
Њихови инжењери су од краја јануара, па
све да краја марта ове године, фактички,
свакодневно
сервисирали
различите
екипе стручњака на потезу од Ваљева до
Дреновачког Кика. Радило се и дању и ноћу,
најпре у слободним интервалима, а потом и
у режиму „затвора пруге“. Током фебруара

предпројектно испитивање терена додатно
је интензивирано па су из, тог разлога, на
петнаест дана била избачена два путничка
воза како би се „избоксовао“ непрекидан
„затвор“ пруге у трајању од осам часова.
Превоз путника у том периоду, на релацији
Ваљево – Пожега, организован је аутобусима, што довољно илуструје колико

се читавом послу приступило озбиљно.
Барска пруга је у овој предпројектној фази
„нападнута“ истовремено на неколико
пунктова, па су и железничари осталих
секција за одржавање колосечног строја на
сличан начин асистирали подизвођачким
фирмама
РЖД-а
распоређеним
по
деоницама све до Пријепоља. Почетком
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априла у клисури реке Градац појавили су
се и грађевинци како би обавили темељни
преглед постојећих тунела у којима није
озбиљније интервенисано још од пуштања
саобраћаја на барској прузи, давне 1976.
године.
Невоље са сателитским сигналом у
клисури реке Градац
Иако су се претпројектна испитивања
на барском железничком коридору до сада
углавном одвијала по плану, у клисури Градца
важила су нека друга правила. Геодетски
стручњаци ангажовани на сондажи терена
у једном од најимпозантнијих речних
кањона у овом делу Европе, морали су
покаткад и сатима чекати успостављање
сателитске везе, односно, истовремене
повратне сигнале с неколико различитих
сателита, што је, кажу, неопходан услов
за добијање тачних параметара како би се
добила изузетно захтевна али и хируршки
прецизна сондажа терена.
Иако се процес модернизације железничког коридора кроз југозападну Србију,
генерално, одвија спорије него што је то
било очекивано средином 2018. године када
је потписан „Меморандум о разумевању

и сарадњи влада Србије и Црне Горе на
реализацији инфраструктурних пројеката“,
чини се да су неопходне активности
пред предстојећу ревитализацију барског
колосека, последњих месеци, знатно појачане.
Према речима колега из „Инфраструктуре
ЖС“, ускоро ће се подизвођачким фирмама ангажованим на скенирању терена
до државне границе са Црном Гором
придружити и железничари из ЕТД-а. Они
ће имати задатак да регулишу рад контактне
мреже у складу с тренутном провером
стања на челичним конструкцијама,
односно, приликом испитивања бетонских
узорака на тунелским обзидама. Имајући
у виду да су наведене припремне радње
заправо и стартовале у јеку пандемије
изазване вирусом Ковид 19, право је
чудо да озбиљнијег искакања, у вези са
договореним роковима, није било. Без
обзира на спорадична боловања радника и
са једне и са друге стране („Инфраструктура
ЖС“, РЖД-ови подизвођачи), посао до
сада није трпео. Руководиоци ваљевске
секције ЗОП „у ходу су пеглали“ свакојаке
дефиците на кадровско-техничком плану,
често и у временској изнудици, што је било
равно подвигу.
О коначној цени генералног ремонта

на прузи Ваљево – Врбница – државна
граница са Црном Гором знаће се нешто
више тек по завршетку пројектно-техничке
документације. Колико ће се железнички
саобраћај између Србије и Црне Горе
променити на боље када читав посао
буде завршен јасно је и по томе што ће се
просечна брзина возова на барској прузи
кроз Србију повећати на око 100 км/
час. Поређења ради, путничка гарнитура
данас, између Ваљева и Врбнице саобраћа
просечном брзином од око 40 км/сат, а по
реду вожње на овој релацији се путује око 6
сати и 15 минута. Од Београда до границе са
Црном Гором вожња траје седам и по сати.
На првој деоници пруге – брзина
око 100 km/h
Реконструкција прве деонице барске
пруге од Ресника до Ваљева завршена је у
новембру 2017. године, а финансирана је
средствима из руског кредита. Комплетна
ревитализација трасе у дужини од 77,6
километара коштала је 79,9 милиона
долара, а након завршетка радова брзина
возова на овој релацији повећана на
око 100 км/час. У претпројектној фази
наведене инвестиције били су ангажовани
и стручњаци Саобраћајног института ЦИП.

Безбедније и брже преко осам
сређених путних прелаза
„Инфраструктура железнице Србије“
наставља активности на сређивању
путних прелаза. Циљ је омогућити лакши
и безбеднији прелазак пруга и већу
фреквенцију саобраћаја. Тиме се остварује
и сопствена корист у смислу очекиваног
смањења трошкова према железничким
оператерима, што свеукупно позитивно
утиче на смањење трошкова пословања
компаније.
Током овог пролећа су радови на
реконструкцији осам путних прелаза, на
нишкој прузи код Алексинца, као и на
пругама од Мале Крсне према Смедереву и
Пожаревцу.
Све радове самостално су извели радници
грађевинске делатности „Инфраструктуре
железнице Србије“ из Параћина, Алексинца
и Пожаревца.
На левом колосеку пруге Београд
Центар - Ниш, између станица Ђунис и
Корман, обављени су радови на замени
колосечне конструкције на путном прелазу
у селу Витковац. Обављена је демонтажа
бетонских плоча и шина, као и њихова
замена, те посипање новог туцаника.
Резултат је укидање лагане вожње од 50
км/сат и стварање услова да се саобраћај

на овој деоници магистралне пруге обавља
предвиђеном брзином од 100 км/сат.
На регионалној прузи Мала Крсна Радинац - Смедерево, на путном прелазу
Липе, обављени су радови на замени старе
колосечне решетке, постављен је нови
туцаник и урађено је машинско регулисање
колосека са динамичком стабилизацијом.
Постављени су нови гумени панели,
бетонски ивичњаци, чиме
је друмским возилима
обезбеђен лакши прелазак
и укупно повећање безбедности за све учеснике у
саобраћају. У питању је
један од најфреквентнијих
путних прелаза на српским
пругама на правцу најкраће
везе овог дела Србије са
мостом Смедерево–Ковин.
И на овом путном прелазу
након реконструкције укинуте су лагане вожње.
Нова колосечна конструкција урађена је на још шест
тачака. Урађени су путни
прелази на прузи Мала
Крсна - Пожаревац, и то у

селима Осипаоница и Скобаљ на подручју
смедеревске општине, као и у Љубичеву,
у пожаревачкој општини. Комплетно су
замењени прагови, постављен је нови слој
ризле и бетонске плоче, а урађена је и
комплетна машинска геометрија колосека.
На тај начин пољопривредницима у овом
крају, који у највећој мери користе ове
прелазе, олакшан је саобраћај.
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На нишкој прузи

Урађена прва половина тунела
У току је реконструкција тунела „Липе“,
на међународном правцу Београд-Ниш, а
у оквиру изградње и модернизације пруге
Јајинци – Мала Крсна.
До сада је, од укупно 953, реконструисано
око 450 метара тунела.
Тунел „Липе“ грађен је од 1923. до 1925.
године. Првобитно је служио за железницу
са парном вучом, да би био електрификован
1968. године.
На деоници Јајинци – Мала Крсна
предвиђени су реконструкција укупно 68,8
километара колосека и електро-техничких
постројења, као и радови у осам станица,
шест стајалишта, три тунела и на два моста.
Укупна вредност радова у износу од 39,2
милиона евра финансира се из кредита
Европске банке за обнову и развој.
Инвеститор пројекта је „Инфраструктура железнице Србије“, а радове на
реконструкцији грађевинске и електротехничке инфраструктуре на овој прузи
изводи конзорцијум француске компаније
„Колас“ и српске „Енергопројект“.

Сремски Карловци

До краја године нова станична зграда
У току су радови на изградњи нове
железничке станице у Сремским Карловцима, започети фебруара ове године.
Завршетак радова планиран је за почетак
децембра 2021, а у плану је и изградња
потходника који ће нову станичну зграду
повезати са перонима.
Нова железничка станица биће приземна
зграда и заузимаће површину од 284
квадрата. Садржаће просторије намењене за
рад саме станице, хол, чекаоницу, благајну,
тоалете, од којих ће један бити намењен
за особе са посебним потребама. У плану
је постављање ветробрана на станичном
платоу и на перону, као и клупа под
надстрешницама.
Радови на станичној згради зимус су
започели ископавањем темеља, а током
априла рађено је на бетонској плочи,
монтажи оплате и арматуре плоче,
хидроизолацији пода плоче и градњи
зидова. Поред тога, започети су и радови
на постављању сигнално-сигурносних и
телекомуникационих уређаја у непосредној
близини станичне зграде. Потходник ће бити
широк четири, а дуг 37 метара. Посебна

пажња посвећена је особама са посебним
потребама, за које је предвиђено постављање
платформи за приступ степеништу.
Цео посао око реализације пројекта

нове
железничке
станице
Сремски
Карловци изводи руска компанија „РЖД
Интернешнл“, која гради и деоницу пруге
за велике брзине Стара Пазова – Нови Сад.
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Бешка

Ново модерно стајалиште
Између Старе Пазове и Новог Сада у току
су радови на изградњи нове железничке
станице у месту Бешка. На овој деоници
будуће пруге за велике брзине, граде се
заправо две нове станице, једна у Бешки,
друга у Сремским Карловцима.
Руска компанија „РЖД Интернешенл“,
радове је започела 1. фебруара ове године, а
планирано је да све буде готово до средине
септембра.
Нова станица заузимаће површину од
236 метара квадратних, а осим садржаја
намењених за рад (канцеларије за шефа
станице и отправника, као и техничке
и помоћне просторије), биће ту још и
благајна, чекаоница, односно, друге пратеће
просто-рије за потребе путника.
Пројектом је, како смо сазнали, предвиђен
и пешачки потходник дугачак нешто
више од 36 метара, са по једним излазним
степенишним краком на перону 1 и перону
2. За хендикепиране путнике обезбеђене су
платформе, како би им се омогућио улазак и
излазак на перон.
Велики панели (као заштита од буке)
биће постављени дуж целог насељеног
дела Бешке, тако да мештани неће имати
проблема приликом проласка возова. Поред
тога, биће урађења и додатна смањења
вибрација на тај начин што ће шине
посебном методом бити причвршћене за
прагове.
Предвиђено је да се у непосредној
близини станице налази и аутобуско

стајалиште, а на станичном тргу и паркинг
на коме ће бити одвојена места за инвалиде.
Нова станица у Бешки лоцирана је,
иначе, на путу који из овог места води до
Чортановаца. Биће намењена становницима
оба места, имајући у виду да се укида
постојећа железничка станица Чортановци.
Стара железничка станица у Бешки,
изграђена 1918. године, већ је укинута
будући да нова траса (брзе) пруге пролази
потпуно другим правцем. Горњи строј сада
већ бивше пруге која је водила од Бешке до
Новог Сада, такође је, уклоњен.
На подручју насеља Бешка до сада су у
оквиру изградње пруге за велике брзине
завршени
значајни
инфраструктурни
објекти. Почетком марта завршен је нови
друмско-пешачки подвожњак на укрштању
трасе пруге за велике брзине Београд –
Нови Сад и постојеће Улице Стевана
Синђелића у Бешки. Висина новог објекта

је око 4,6 метара, а ширина око 15 метара.
Нови објекат изграђен је уместо путног
прелаза, који се налазио стотинак метара
даље. У току су радови на постављању
стубова и зидова за заштиту од буке у зони
новоизграђеног подвожњака.
Поред тога крајем марта завршени су
и радови на градњи вијадукта код улаза у
Бешку из правца Инђије дугог 580 метара.
Градњом вијадукта је премошћен локални
пут Марадик – Бешка и поток Пачанац.
Завршетком радова на ова два железничка
објекта у Бешки омогућен је безбедан
друмски саобраћај, јер више у овом месту
на траси пруге за велике брзине неће бити
укрштања колосека и пута.
Нови железнички објекти у Бешкој у
оквиру изградње пруге за велике брзине
само су део од 62 објекта, колико ће их
бити новоизграђено између Старе Пазове и
Новог Сада.
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