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Председник Србије Александар Вучић присуствовао спајању 
железничког  колосека на деоници Стара Пазова – Нови Сад

Пруга Београд – Нови Сад је друго лице Србије
•Изградња тунела и вијадукта Чортановци, на траси пруге за велике брзине до 200 км/сат између 
Београда и Новог Сада, који пролазе кроз планину Фрушка гора и налазе се у пловном делу Дунава, 
највећи је инфраструктурни и инвестициони железнички пројекат у овом делу Европе.

У присуству председника Републике 
Србије Александра Вучића 24. августа 
спојен је железнички колосек на деоници 
Стара Пазова–Нови Сад, на вијадукту у 
пловном делу Дунава, чиме је свечано 
обележен завршетак грађевинских радова 
на овој деоници.  

Постављању последњег шинског поља 
на вијадукту брзе пруге у Чортановцима 
присуствовали су председник Покраји-
нске Владе Игор Мировић,  министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре Томислав Момировић, генерални 

директор и председник Управе Руских 
железница Олег Белозјоров, амбасадор 
Руске Федерације у Србији Александар  
Боцан-Харченко, в.д. генералног директора 
„Инфраструктура железнице Србије“  Небо-
јша Шурлан, као и други представници 
железнице Србије и Русије, који су са 
председником Вучићем возом дошли до 

места спајања брзе пруге.

Изграђени велелепни објекти
 
Председник Вучић је истакао да се 

приводи крају велики посао на најлепшем 
делу пруге од Београда до границе са 
Мађарском, а да ће за шест месеци грађани 
моћи да се возе новом брзом пругом од 
Београда до Новог Сада најсавременијим 
возовима. Он је, након спајања колосека 
на тој деоници, рекао  да не само да је лепа 
природа и величанствен поглед на Дунав, 

већ су величанствени и сви изграђени 
објекти – галерија, вијадукт и тунел. 

„То је нешто што немамо и нисмо 
ни сањали да ћемо да имамо у Србији. 
Обично се трудимо да пронађемо и кажемо 
нешто лоше јер је лакше критиковати него 
говорити лепе ствари. Поносан сам што 
сам овде и што могу да кажем само велико 

хвала РЖД-у, нашим руским пријатељима, 
руским и српским градитељима. Све што 
су урадили је фантастично, све станице 
су нове, чисте, нема урушених као некада. 
Огромна промена. Пруга ће бити комплетно 
завршена до краја године, а онда ће почети 
тестирање возова на највеће брзине, најпре у 
Батајници. Тестираћемо секцију по секцију. 
Тестирање ове деонице биће у јануару, 
а затим почиње комерцијална употреба 
пруге“, навео је председник Вучић. 

„Имаћемо врхунске возове, даблдекере. 
Први воз треба да стигне до краја октобра 

и биће међу најмодернијима у Европи“, 
најавио је он и додао да ће нова пруга и 
возови допринети новој Зеленој агенди 
Србије.

Он је указао на то да је Србија од краља 
Милана, од 1878. године, када се непосредно 
кренуло у изградњу пруге, много изгубила 
и да је дошло време да се направе ствари 
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које ће нас спојити са Европом, модерним 
светом.

Наставак сарадње са Руским 
железницама

Вучић је истакао да су са компанијом 
РЖД  почели преговори око изградње 
Јединственог диспечерског центра у 
Макишу.

„Јединствени диспечерски центар имаће 
посебне регионалне диспечерске центре 
у Београду, Нишу, Новом Саду и Пожеги, 
што ће увезати цео систем и гарантовати 
стопроцентну сигурност за све возове“, 
нагласио је председник Вучић и додао да ће 
центар омогућити да се у сваком тренутку 
види позиција сваке локомотиве и путника.

Амбасадор Руске Федерације у Србији 
Александар  Боцан-Харченко истакао је 
да се пројекат изградње брзе пруге уклапа 
у привредни и економски развој Србије и 
изразио задовољство што Србија има данас 
моћ за реализацију таквих пројеката.

Генерални директор и председник 
Управе “РЖД Интернешнл” која изводи 
радове на прузи, Олег Белозјоров истакао 
је да је ова пруга, по техничкој сложености, 
најзахтевнији пројекат на Балкану. Он је 
нагласио да је “РЖД Интернешнл”, више од 
пола године пре планираних рокова завршио 
грађевинске радове на изградњи најдужег 
вијадукта у Србији и тунела Чортановци.

Белозјоров је додао да се заједнички 

рад Руских железница са Србијом не 
завршава јер следи изградња Јединственог 
диспечерског центра за управљање 
железничким саобраћајем, као и 
реконструкција пруге Ваљево– Врбница.

Боље него у Швајцарској 

Председник Вучић је нагласио да ће 
пруга комплетно бити завршена до краја 
године  и најавио да ће за саобраћај бити 
набављена три нова воза швајцарске 
компаније „Штадлер“.

„Први воз стиже већ у октобру и тренутно 
је најмодернији у Европи. Све станице 
ће бити лепе и чисте. Ми се стидимо себе 
и својих успеха. Људи се смеју када чују 
да је ово што смо изградили боље него 
у Швајцарској, али то тако јесте. Возио 
сам се до Светског економског форума у 
Давосу возом и зато кажем да ћемо имати 
најбољу пругу и возове. Ово је друго лице 
Србије, друга земља. Људи су заборавили 
шта су возови. Док се буду возили, моћи 
ће да уживају у погледу на Дунав“, рекао је 
Вучић.

Највећи инфраструктурни и 
инвестициони пројекат у региону 

Модернизација и изградња двоколосечне 
отворене пруге Стара Пазова – Нови Сад, 
укључујући и изградњу тунела и вијадукта 
„Чортановци“, део су пројекта изградње 

пруге за велике брзине између Београда и 
Будимпеште. Радове изводи руска компанија 
РЖД Интернешнл.

Изградња тунела и вијадукта „Чорта-
новци“ почела је 11. августа 2017. године, а 
радови на реконструкцији и модернизацији 
отворене пруге Стара Пазова – Нови Сад 16. 
марта 2018. године.

Вредност уговорених радова на изградњи 
отворене пруге Стара Пазова – Нови Сад 
износи 247,9 милиона долара, а укључујући 
и изградњу тунела и вијадукта „Чортановци“ 
укупно 585,5 милиона долара. Пројекат се 
финансира из кредита Руске Федерације за 
модернизацију српских железница.

Грађевински радови на изградњи тунела 
и вијадукта у Чортановцима, на траси 
пруге за велике брзине до 200 км/сат 
између Београда и Новог Сада, завршени 
су 22. априла 2021. године, шест месеци 
пре планираних рокова. Изградња тунела 
„Чортановци“ обухвата две тунелске цеви, 
сваку са по једним колосеком, укупне 
дужине 2,2 километра. Трећег априла 2020. 
године пробијена је десна тунелска цев 
дужине 1.086,5 метара. Лева тунелска цев, 
која је дуга 1.156 метара, пробијена је 5. 
јуна 2020. године.

Вијадукт лоциран непосредно уз десну 
обалу реке Дунав дуг је око три километра 
и носиће га 59 стубова, од којих је висина 
појединих стубова 26 метара, што се може 
упоредити са висином осмоспратнице.
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Connecting Europe Express

Модернизација српске железнице за 
повезивање са земљама региона и ЕУ

Председница Владе Републике Србије Ана 
Брнабић, у пратњи министра грађевинарства 
саобраћаја и инфраструктуре, Томислава 
Момировића и заменице главног директора 
за Сектор мобилност и саобраћај у Европској 
комисији, Маје Бакран Марчић обишла 
је, 13. септембра, на железничкој станици 
Београд центар–Прокоп, воз „Connecting 
Europe Express“. Путничка композиција је, 
иначе, покренута у оквиру обележавања 
Европске године железнице 2021. године 
и њеним доласком је, фактички, отпочео 
Железнички самит у Београду. Високе 
званичнике су, у станици Прокоп, дочекали 
вршиоци дужности генералних директора 
„Железнице Србије“ ад, „Инфраструктуре 
железнице Србије“, „Србија Карга“ и 
„Србија Воза“ са сарадницима, као и 
представници медија.

- Циљ Србије је да комплетно модернизује 
железнички саобраћај како би се пругама 
повезала са свим земљама у региону и 
ЕУ, изјавила је председница Владе Србије 
Ана Брнабић и нагласила да планирани 
железнички пројекти премашују вредност 
од шест милијарди евра.

Брза пруга од Београда до Новог Сада, 
вредна више од две милијарде евра, 
најважнији је железнички пројекат у земљи, 
саопштила је између осталог премијерка 
Брнабић и најавила да ће у железнички 
Коридор 10, такође, бити инвестирано 
приближно две милијарде евра. Све ово биће 
реализовано уз подршку ЕУ, ЕИБ и ЕБРД 
и других европских партнера (без дела од 

Ниша до границе са Северном Македонијом). 
У реконструкцију и модернизацију пруга, 
односно, набавку возова, Србија је до сада 
уложила више од 600 милиона евра. Према 
речима Ане Брнабић, намера Владе Србије 
јесте да управо железнице буду постављене 
као примарни вид путничког и теретног 
транспорта, што је у складу са тзв. Зеленом 
агендом, будући да је железнички саобраћај 
најзеленији вид тран-спорта. 

- Крећемо у изградњу, уз велику 
подршку и бесповратна средства ЕУ, кроз 
Инвестициони фонд за Западни Балкан, од 
чак 700 милиона евра у железнички Коридор 
10 од Београда до Ниша, који постаје велико 
железничко чвориште, рекла је Брнабић.

Председница Владе је пожелела до-
бродошлицу партнерима из Европске 
комисије, Транспортне заједнице, Европске 

инвестиционе банке (ЕИБ), Европске банке 
за обнову и развој (ЕБРД) и осталима на 
овом изазовном и амбициозном путу – ка 
потпуној реконструкцији наше железнице.

Министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић је 
рекао да је 2021. година за Европу година 
железнице, додајући да се то поклапа и са 
плановима Србије, јер се до краја године 
очекује завршетак брзе пруге Београд–Нови 
Сад.

- У овој години Србија је домаћин 
Железничког самита Западног Балкана на 
којем ће учествовати министри инфраструк-
туре из региона, представници ЕУ и 
академска заједница, изјавио је Момировић 
и додао да је то је показатељ да регион може 
да напредује само заједно и уз подршку 
европских партнера, казао је Момировић.

Заменица главног директора за Сектор 
мобилности и саобраћаја у Европској 
комисији, Маја Бакран Марчић, рекла 
је да се у Београду обележава прослава 
Европске године железнице и похвалила 
Србију што се последњих година посветила 
реконструкцији железнице како би се 
пругом повезала са свим градовима у 
региону.

Доласком воза „Connecting Europe Express“, 
у оквиру Европске године железнице, а који ће 
прећи континент и Западни Балкан као његов 
саставни део, означен је почетак Железничког 
самита у Београду.

Самит организују Транспортна заједница, 
Европска инвестициона банка (ЕИБ) и 
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), 
а домаћин је Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре.



5

Железнички самит Западног Балкана 2021

„Будућност је на шинама”
„Србија ће модернизовати и рехабили-

товати пруге у дужини од 1.000 километара, 
што је сада у фази припреме или планиране 
реализације, а пројекти су вредни око 6,5 
милијарди евра, изјавилa је председница 
Владе Републике Србије Ана Брнабић 
13. септембра, на отварању Железничког 
самита  „Western Balkans Rail Summit 2021“, 
у београдском хотелу „Хајат“.

Премијерка је истакла да је веома значајан 
догађај за Србију одржавање Железничког 
самита у Београду, који је званично почео 
доласком међународног воза „Connecting 
Europe Express“ у наш главни град, а који 
пролази кроз све државе чланице ЕУ.

„Важно је то, што овај воз није заобишао 
ни регион Западног Балкана“, рекла је 
премијерка и додала да је Коридор 10, који 
ту пролази, препознат као значајан коридор 
у путном и железничком саобраћају. „Иако 
формално још нисмо, ово је показатељ да 
Србија и овај наш регион јесу део Европе и 
део европске породице“, навела је она.

Премијерка је подсетила да је тачно пре 
две године, 13. септембра 2019. године, 
отворена канцеларија Транспортне заједнице 
у Београду. Она се захвалила Европској 
комисији и партнерима у региону који су 
подржали иницијативу да у Београду буде 
седиште те организације, а не у некој другој 
држави, чланици ЕУ. „Консензус који смо 
тада на Западном Балкану показали, такође 
показује да, ако јесмо заједно, можемо 
много тога“ рекла је премијерка и додала, да 
је заједнички циљ, добро повезан, стабилан 
и просперитетан регион у оквиру ЕУ.

- Приоритет Владе јесте улагање у 
железничку мрежу да би били повезани 
са суседима у региону и унутар Србије“, 
навела је она.

Према њеним речима, Србија је на путу 
да до краја године заврши брзу пругу од 
Београда до Новог Сада и да започну радови 
на делу од Новог Сада до Мађарске.

„Активно радимо на пројектној 
документацији за брзу пругу од Београда 
до Ниша, што ће великим делом бити 
финансирано кроз бесповратна средства 
ЕУ. Када је реч о планираним пројектима 
у вредности од 6,5 милијарди евра, у фази 
припреме или планиране реализације су и 
пруге од Ниша до Димитровграда, пруга 
Суботица–Сегедин, где ће почети радови ових 
дана чим представници из Мађарске дођу тим 
поводом у Србију пошто је све спремно, затим 
пруга Панчево–Вршац– граница Румуније, 
Ваљево–Врбница на граници са Црном 
Гором, рекла  је премијерка Ана Брнабић.

Брнабићева истиче да је остварен велики 
напредак у Србији по питању усклађивању 
закона са законима ЕУ у желе-зничком 
сектору, пошто је Србија 2016. либера-
лизовала железничко тржиште. Тада је 
започело пословање приватног карго 
превоза, по чему је наша земља била 
прва која је отворила пругу за приватне 
карго оператере. Такође, нагласила је да 
је за Зелену агенду веома важан сектор 
транспорта и да једино воз може да замени 
велики број камиона, као и да је јака 
железница увек била симбол приведног 
развоја земље.

Брнабићева наводи да ће Србија имати ове 
године раст БДП нешто већи од седам одсто 
и да то нашој земљи даје ветар у леђа да ће 

ти амбициозни планови бити остварени и да 
ће се сва улагања и реализовати.

- Надам се да ћемо наредни самит 
одржати у Новом Саду и да ћемо отићи 
тамо из Београда брзом пругом за само пола 
сата“, додала је премијерка.

Министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Томислав Момировић 
истакао је да је 2021. година за Европу 
„Година железнице“, додајући да се то 
поклапа и са нашим плановима, јер се до 
краја године очекује завршетак брзе пруге 
Београд–Нови Сад.

У овој години је, истиче, Србија и домаћин 
Западнобалканског железничког самита на 
којем су учествовали сви министри инфра-
структуре из региона, представници ЕУ и 
академска заједница. Нагласио је да је то 
показатељ да регион може да напредује само 

заједно и уз подршку европских партнера.
Министар је истакао значај железничког 

саобраћаја, додајући да он доприноси 
климатској неутралности и енергетској 
ефикасности.

Комесар Европске уније за суседску 
политику и проширење Оливер Вархеји 
изјавио је да је Европска унија спремна 
да подржи земље Западног Балкана у 
модернизацији железничког саобраћаја који 
је, како је истакао, важан за повезивање 
региона, али и региона са ЕУ.

У видео поруци на отварању „Желе-
зничког самита Западног Балкана 2021“ 
Вархеји је истакао да је кључни програм 
за инфраструктурни развој региона 
„Економски инвестициони план за Западни 

Балкан“ од 30 милијарди евра, а који је 
Европска комисија одобрила региону.

Вархеји је казао да ће милијарду и по 
евра бити уложено у развој брзе пруге на 
Коридору 10 који ће Србију повезати са 
Бугарском и Грчком, као и у развој Коридора 
4 који ће Београд брже повезати са луком 
Бар у Црној Гори и Подгорицом.

Визија је, истиче, да север и југ и исток 
и запад буду повезани железницом, а да ће 
велику економску подршку добити луке. 

Ресорни министри земаља југоисточне 
Европе потписали су Декларацију о посве-
ћености железници, којом су се обавезали на 
формирање одрживих и зелених железница. 

Том приликом истакнут је циљ да се 
железница врати на „прави колосек“ на 
Западни Балкан, да буде одржива, зелена и 
да повеже цео регион, али и Европу.
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Потписан Меморандум о развоју тренинг центара

Дуално образовање за будуће железничаре
Први потпредседник Владе Републике 

Србије и министар просвете, науке и 
технолошког развоја Бранко Ружић и 
министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић 
потписали су 16. септембра Меморандум 
о сарадњи на развоју тренинг центара у 
железничком саобраћају. 

Циљ потписивања тог документа јесте 
убрзање сарадње са предузећима у области 
железничког саобраћаја и према њиховим 
потребама креирање и имплементација 
нових профила у образовни систем у 
оквиру Железничке техничке школе у 
Београду. Влада Србије донела је Одлуку 
о формирању тренинг центара за развој 
железничког и шинског саобраћаја при 
Железничкој техничкој школи, који ће 
бити препознат не само у Србији него и у 
региону.

„У образовање кадрова за потребе 
железнице од наредне године уводимо 
дуално образовање које подразумева и 
учење кроз рад у компанијама железнице 
Србије’’, изјавио је Ружић и додао да желе-
зница у Србији бројним инвестицијама 
доживљава историјски препород.

Он је навео да је план да се у наредном 
периоду спроведе набавка најмодернијих 

стационарних симулатора целе кабине за 
управљање возовима за машиновође, како 
на железници, тако и у шинском саобраћају 
и да су такви симулатори пандан већ 
познатим симулаторима које користе пилоти 
„Ер Србије’’ и какве има Ваздухопловна 
академија.

- Захвалан сам министру Момировићу 
што смо иницирали један овакав пројекат 
који је веома важан и желимо да железница 
у Србији напредује и доживи препород, 
истакао је министар Ружић.

„Инвестиције које Влада тренутно 
спроводи у железничку инфраструктуру 
и набавку нових возова нису виђене више 
од 50 година. Србија је тренутно у процесу 
изградње потпуно нове и савремене 
железничке инфраструктуре“ истакао је 
Момировић. 

„Овим инвестицијама враћамо железницу 
онде где је била некада, на место које она 
у свим развијеним европским државама 
сада заузима. Овај Меморандум је једна од 
најважнијих ствари како бисмо могли да 
оспособимо кадрове потребне за железницу. 
У наредним годинама у железнички обра-
зовни систем уложићемо пет милиона евра“ 
рекао је министар Момировић. 

Он је истакао да је циљ да ђаци који ће 
похађати железничке школе добију прилику 
да уче и буду спремни за управљање 
најсавременијим брзим возовима, као и да 
одржавају модернизоване пруге, за шта ће 
бити неопходно неколико година, закључио 
је министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић.

Најтраженији смер телекомуникације

Средњу стручну Железничку школу, 
ове школске 2012/22 године, уписало 
је 146 ученика од планираних 210. Ове 
године највише је уписано деце на смеру 
електотехничар телекомуникација, укупно 
60 ученика. Смер возовође је остао празан. 
Саобраћајно – транспортних техничара је 
уписано 22, транспортних комерцијалиста 
18, а на смеру кондуктера у железничком 
саобраћају 10 ученика. Смер техничар вуче 
уписало је 36 школараца.

Последњих година Железничку шко-
лу је уписивало је све мање деце због 
проблема са смештајем у ученичке домове. 
Међутим, захвањујући доброј сарадњи са 
директорима домова „Милутин Милан-
ковић“ и „Патријарх Павле“ смештај деце 
је умногоме решен.
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Прокоп на излазу из тунела

Више није питање оптимизма, већ реалност
- Према егзактним подацима, крећемо се 

крупним корацима ка завршетку Прокопа, ка-
же на почетку разговора Милутин Милоше-
вић, извршни директор „Инфраструктуре 
железнице Србије“ за управљање јавном 
железничком инфраструктуром.

- Обавеза железнице је у наредном 
периоду, у оквиру потписаног уговора са 
„Елит-Копом“, да се заврше радови на 
плочи која покрива цео станични простор. 
Започети су маја 2020. године и, с обзиром 
на проблеме с којима смо се суочили у 
реализацији тог пројекта, било је неопходно 
обавити препројектовање. Наиме, у делу 
Прокупачке улице која се налази тик уз 
градилиште није било могуће побости 
шипове, те се појавила потреба да се цела 
та зона додатно осигура. Нови пројекат 
шипова урадио је ЦИП, а додатни радови 
довели су до кашњења у реализацији овог 
уговора око три до четири месеца. 

Сазнајемо да је поступак јавних набавки 
окончан и да je за радове око, такозване 
темељне јаме и обезбеђења косине, 
потписан анекса уговора. С обзиром на 
високи приоритет, процедура је спроведена 
у најбржем могућем року. Посао је 
поверен „Елит-Копу“ на основу понуђене 
најповољније цене и датих рокова.

- Ребалансом буџета смо добили сто 
милиона динара и овај посао је уговорен 
за 74 милиона и 650 хиљада динара, каже 
Милошевић и закључује – значи, постигли 
смо и добру цену у односу на иницијалне 
предрачуне тих радова. Овај посао би 
требало да буде окончан за два месеца, 
након чега приступамо завршетаку саме 

плоче, план је до  краја године. Ови рокови 
се у потпуности уклапају са онима које 
је железница, односно Инфраструктура, 
преузела у оквиру уговора који је држава 
потписала са партнером и то значи да 
ће плоча бити потпуно расположива 
инвеститорима да раде планиране објекте 
на плочи.

Подсетимо, у питању је станична зграда 
од 5.500 квадрата и предвиђено је да се прво 
започне рад на делу који ће бити у функцији 
железнице. Планирано је да ови радови 
крену почетком наредне године.

Поред изградње ове плоче, саме стани-
чне зграде и комерцијалних садржаја, 
цео Прокоп би требало да буде готов до 
почетком 2023. године – каже Милошевић 
и додаје – У том периоду преостаје задатак 
железнице да заврши део станичне зграде 
испод плоче, неких десетак хиљада 
квадрата. То је углавном простор предвиђен 

за функционисање саме станице, за особље 
„Инфраструктуре железнице Србије“, 
„Србија Воза“, полиције и пратећих 
служби и одређене техничке садржаје који 
су у функцији саме станице. У току су 
преговори око кредита са Светском банком 
од 25 милиона евра и ја се надам да ћемо 
почетком наредне године да завршимо 
потписивање овог уговора и да почнемо са 
радовима испод плоче – каже Милошевић. 

Завршни сегмент изградње Прокопа јесте 
повезивање са ауто-путем. Милошевић 
истиче да је у питању  веома захтеван и 
дуготрајан посао и одговорност за тај део је 
на Граду Београду.

- Тренутно су у фази експропријације 
објекти који треба да буду срушени. С 
обзиром на то да се назире крај радова на 
самој станици, Град је у ситуацији да може 
озбиљно прионути на посао обезбеђивања 
финансија за реализацију приступних сао-
браћајница. То је сад већ неопходност да би 
се цела локација афирмисала и интегрисала 
у систем јавног саобраћаја, а чиме ће се 
отклонити главна примедба око изолованости 
Прокопа. Пуштањем у саобраћај везе ка 
Новом Саду, ова се обавеза диже на виши ниво 
приоритета. Тиме се спајају две капиталне 
железничке инвестиције: завршетак  пруге 
до Новог Сада, суштински до Суботице, и 
завршетак изградње Прокопа. Дакле, у периоду 
од три године у прилици смо да завршимо 
два капитална железничка подухвата, каже 
на крају разговора Милутин Милошевић, 
извршни директор „Инфраструктуре же-
лезнице Србије“ за управљање јавном 
железничком инфраструктуром.
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На прузи Марковац–Свилајнац–Деспотовац–Ресавица

Завршена реконструкција осам путних прелаза
Радници Секције за грађевинске послове 

„Инфраструктуре железнице Србије“ имали 
су пуне руке посла и реконструисали су од 
почетка септембра осам путних прелаза. 
Реконструкција је започета 4. септембра 
на путним прелазима Јасеново и Велики 
Поповић, а поред њих, до 7 септембра су 
завршени радови и на два путна прелаза 
у месту Витанце. Наредна фаза радова на 
прузи Свилајнац–Деспотовац започета 18. 
септембра а до 21. септембра завршени 
су радови на реконструкцији још четири 
прелаза у селима Седларе, Дубље и 
Грабовац. 

Током радова није било проблема у 
функционисању друмског саобраћаја, јер 
су возачи били на време обавештени, а 
алтернативни прелази су постављени у близини 
ових прелаза. У току радова неопходно је 
било прво демонтирати стари колосек, а 
затим припремити и положити нови колосек 
на овим прелазима. На њима је уграђен 
материјал са магистралних пруга које се сада 
реконструишу, тако да је „Инфраструктура 
железница Србије“ остварила уштеду у 
пословању уз осигурање безбедности на 
самим прелазима.

Путни прелази на овој прузи пре 
реконструкције налазили су се у веома 

лошем стању, посебно ако се има у виду да 
су прагови на њима били стари и више од 
осам деценија, што је утицало на брзину 
железничког саобраћаја преко ових прелаза.

На прузи Свилајнац–Деспотовац пре-
двиђено је уређење укупно 11 путних 
прелаза. Крајем августа реновиран је један, 
а првих дана септембра радници Секције 
за грађевинске послове из Пожаревца 
„Инфраструктуре железнице Србије“ рекон-
струисали су још четири путна прелаза 
на траси пруге Свилајнац–Деспотовац. 
Радови на преостала два путна прелаза биће 
обављени првог викенда у октобру, о чему 
ће јавност бити благовремено обавештена. 
Тако ће бити завршено уређење путних 
прелаза на деоници од Свилајнца до 
Деспотовца које није рађено више од 60 
година. 

На овој деоници пруге у железничкој 
станици Ресава током октобра почеће и 
радови на замени коловозне решетке у 
дужини од 300 метара.

Средином јуна ове године настављени су 
радови на реконструкцији пруге Свилајнац–
Деспотовац, укупне вредности 21,4 милиона 
евра. До сада је завршено више од 80 одсто 
предвиђених радова, а планирано је да ова 
деоница буде завршена до краја године.

Пруга Суботица – Хоргош – државна граница са Мађарском

Започета реконструкција
На железничкој прузи Суботица–Хоргош 

–државна граница са Мађарском (Сегедин), 
на деоници од Суботице до Хоргоша у току 
су припремни радови на реконструкцији 
пруге. Извођачи радова су конзорцијум 
„Карин Комерц МД“ из Ветерника и „РЖД 
Интернешнл“. 

Вредност посла је око 86,7 милиона 
евра, а уговор предвиђа реконструкцију 
пруге дужине 26,6 км за брзине до 120 км/
сат са осовинским оптерећењем од 22,5 
тона као и обнову железничких објеката у 
станицама. У оквиру наведеног пројекта 
биће реконструисано и 13 путних прелаза у 
нивоу те два потходника. 

Рок за завршетак ових радова је 14 
месеци од дана увођења у посао. Када 
реконструкција буде готова, путнички возови 
ће електрифицираном пругом саобраћати 
између Суботице и Сегедина брзином до 
120 километара на час, а путовање до овог 

мађарског града трајаће око 40 минута. 
Становници Хоргоша, као и успутних места 
са ове пруге са нестрпљењем су чекали на 

обнову која је требало да буде спроведена 
још пре двадесетак година.
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Споразум са компанијом „Zijin Cooper“
„Србија Карго“ је средином јуна био 

домаћин састанка са представницима 
компанија Zijin Copper Doo Bor и Trans Cargo 
Logistic. То је, у неку руку, био наставак 
разговора ових компанија, започетог 

почетком истог месеца у Луци Бар, на којима 
је учествовао в.д. генералног директора 
„Србија Карго“ Душан Гарибовић.

На састанку је било речи о изради 
уговора којим ће бити дефинисани задаци 

свих страна у превозу бакра из борског 
комплекса до Луке Бар.

Како истичу у „Србија Каргу“, ова 
железничка компанија обезбедила је велики 
број вагона за потребе Зиђина (Zijin Copper 
Doo Bor), а пружаће помоћ и локомотивском 
особљу у обезбеђењу локомотива. 
Завршетком модернизације целог комплекса 
у руднику бакра у Мајданпеку, повећаће 
се капацитет прераде руде бакра, а самим 
тим и потреба за превозом већих количина 
робе. Најављују се и веће количине 
контејнеризоване робе, па се процењује да 
ће, уместо досадашњих 2000 контејнера на 
годишњем нивоу, бити преко 6000. Ради се, 
такође, и на томе да утовар контејнера буде 
у топионици, како би се избегао камионски 
превоз.

„Србија Карго“ тренутно превози између 
350 и 400.000 тона концентрата руде бакра 
из Бора за Луку Бар, а пројекција за 2022. 
и 2023. годину је повећање до 700.000 
тона. Представници компанија које су 
учествовале на састанку, сложили су се у 
оцени да је у питању озбиљан пословни 
пројекат чији ће резултати бити вишеструко 
корисни за привреде Србије и Црне Горе.

Овчар Бања добија лепше рухо
„Инфраструктура железницe Србије“ запо-

чела је половином августа реконструкцију 
станице у Овчар Бањи.

Радови вредни 17 милиона динара 
поверени су фирми „Тесла системи“, а цео 
посао финансира Инфраструктура.

Предвиђено је комплетно уређење 
објекта и станичног платоа, тј. санација 
фасаде, фасадне опеке и дрвене фасадне 

облоге. Затим крова, унутрашњих зидних 
и подних површина, као и мокрог чвора. 
Урадиће се комплетна измена спољашње 

и унутрашње столарије, електро и 
громобранских инсталација и олука, те 
водоводне и канализационе мреже. Нови 
изглед добиће целокупни простор око саме 
станичне зграде постављењем дрвећа, 
украсног шибља, клупа и вртног мобилијара.

Железничка станица у Овчар Бањи налази 
се на прузи Сталаћ–Краљево–Пожега, има 
два колосека и кроз њу свакодневно прође 
десет путничких и пет теретних возова. 
Зидана је средином седамдесетих година, 
а пуштена у рад 1978. године. Од тада до 
данас није било никаквих инвестиционих 
радова.
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На прузи Ниш–Зајечар

Обновљен теретни саобраћај

Крајем лета успостављен је теретни 
железнички саобраћај на реконструисаној 
прузи Ниш–Зајечар, дугој 108 километара. Реч 
је о делимичној експлоатацији у склопу које ће 
теретни возови саобраћати дванаест сати током 
дана – од седам увече до седам ујутру. Овим 
је делимично успостављен  саобраћај између 
Ниша и Зајечара. 

Радови на санацији пруге од Матејевца 
до Књажевца, започети априла 2019. године, 
поверени су Привредном друштву за грађење, 
ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ у Новом 
Саду и Саобраћајном институту ЦИП.

Технички пријем реконструисане деонице 
између Матејевца и Сврљига обављен је 2. 
априла ове године, а од тада до 15. августа 
извођач радова завршио је и радове између 
Сврљига и Књажевца. Рок за технички пријем 
комплетне пруге јесте крај октобра, када 
ће саобраћај профункционисати у пуном 
капацитету на овој деоници.

Радови на реконструкцији пруге Ниш- Зајечар 
извођени су у условима потпуне обуставе 

саобраћаја на целој траси. Теретни саобраћај 
током периода реконструкције одвијао се 
правцем Ниш–Мала Крсна–Пожаревац–Мајдан-
пек–Прахово.
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