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Поштовани читаоци,
Са новоизграђене железничке станице,
преко моста
на Сави и Земуна кренуо је
први воз ка
Будимпешти,
августа 1884.
године. Био је
то дворски воз
којим је краљ Милан с породицом отпутовао у Беч, а неколико дана касније
свечано је отворена пруга Београд–Ниш.
Све очи тога времена биле су упрте у
Србију. Малу државу која се налазила на
раскршћу свих путева.
Готово четрнаест деценија касније,
19. марта 2022. године кренуо је „Соко“
брзом пругом из Београда ка Новом
Саду. И тога дана све очи биле су упрте
у Србију. Модерну, стабилну, јаку Србију
која пругом за возове великих брзина
исцртава трасу развоја и напретка у
овом делу Европе.
Са 200 km/h „Соко“ је постао бренд
Србије, симбол нове железничке ере,
антитеза вишедеценијском батргању
и неулагању, немоћном слегању раменима пред неумитним протоком времена и пропадања.
Заједничким, преданим радом, упорношћу и истрајношћу, професионалношћу и пожртвованошћу свих који су
на било који начин укључени у креирање
новог имиџа српских железница, издигао се „Соко“ најмодернијом брзом пругом у региону. Учинио заокрет међу
велелепне крајолике Србије и поносно
господари њима, носећи на својим
крилима десетине хиљада путника
жељних доживљаја правог правцатог
путовања.
Путовања за које се увек тражи карта више!
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НОВА СЛИКА СРБИЈЕ

НОВА СЛИКА СРБИЈЕ
тка наше земље. "На почетку нашег пута
налазила се као сабласна препрека парадигма са великим словом П о Србији која
стално касни и захвалан сам грађанима
Србије што смо имали храбрости да се упутимо пут будућности и да рушимо такве

спорт људи и робе и захваљујем свима који
су доприносили развоју железнице: Минићу
и Анђелковићу, Зорани Михајловић, Синиши Малом, Томиславу Момировићу, Ани
Брнабић, Мировићу, Вучевићу, Радојичићу,
Весићу и многим другима.

парадигме стварајући имиџ једне нове и
модерне Србије, која ће бити мотор економског развоја овог дела Европе", рекао
је Вучић и додао: „Део наших снова почео је
да се остварује“.
Председник је рекао да путовање омогућава да обогатимо животе новим искуствима и научимо да поштујемо нове културе, као и да успоставимо пријатељства
и допринесемо међународној сарадњи и
миру широм света. И не само то, захаљујући
број прузи Србија ће наставити да привлачи
инвестиције и раднике и пријатеље као што
је Виктор Орбан.
"Видео сам ред вожње од пре десетак
година када се од Београда до Новог Сада
путовало сат и 45 минута, ако воз уопште и
крене, док данас Србија пушта у саобраћај
најмодернију железничку деоницу у Европи, с најбољом опремом и системима. Заједно са Србијом градили су је кинески и руски партнери, надзор спроводили Немци,
а возове испоручили Швајцарци, док је све
то стабилна и јака Србија поштено платила",
рекао је Вучић.
Председник је нагласио да су модерни
возови који јуре 200 километара на сат
будућност Србије и да ће ускоро они ићи не
само од Београда до Новог Сада, већ и до
Ниша и Суботице.
Напоменуо је да је свет суочен с геополитичким превирањима и енергетском кризом која прети да паралише све светске
економије, као и да железница има велики
значај за снагу привреде сваке земље.
"Железница је најбезбеднији, најповољнији и најбољи начин за копнени тран-

Ако наставимо овим ударничким темпом,
цела Србија биће у наредних неколико година премрежена најмодернијом пругом",
рекао је Вучић.
Он је скренуо пажњу на то да је Орбан
највише допринео стварању искреног при-

се окупљеним грађанима, поручио и да ће
се упркос свим изазовима сачувати српскомађарско пријатељство, као и мир, у којем
ће се остваривати заједнички планови. "Ово
је ваш велики дан и ми Мађари вам на томе
искрено честитамо", рекао је Орбан. Он је
констатовао да су у протеклих 70 година
земље повезиване у правцу исток-запад,
а у међувремену се заборавило колико је
важно да се повежу територије у правцу
север-југ. "Тако се дошло до једне недоличне
ситуације, да је требало много сати да се
из вашег дивног главног града Београда
стигне до Будимпеште. То није нормална
ствар у 21. веку. Са председником Вучићем
смо сачинили савез, а у том савезништву
желимо да променимо ту ситуацију, и ова
пруга је један доказ", поручио је Орбан.
Како је рекао, повезивањем две земље, две
престонице, олакшава се живот и Србима
и Мађарима. Он је навео да су и Мађари
и Срби народи са тешком историјском
судбином, али као резултат сарадње са
председником Србије, два народа су данас
врло блиска и никада пријатељство између
Срба и Мађара није било блиско као сада.
И овај данашњи дан је доказ да ћемо нас
двојица урадити много фантастичних ствари, рекао је Орбан и додао да су радови у
Србији брже напредовали, али је обећао
да ће до 2025. линија Београд–Будимпешта
бити у функцији.

јатељства Срба и Мађара и посебно истакао
улогу Иштвана Пастора и његов велики труд
у стварању братских односа два народа.
„Увек је било поштовања, али и мало подозривости између Срба и Мађара и тога
данас више нема“, рекао је Вучић и поручио: „Србија је трајно посвећена миру,
сарадњи и просперитету и надам се да ће
ова пруга допринети тим трајним људским
вредностима. Нека живи српско-мађарско
пријатељство!
Виктор Орбан је у Новом Саду, обраћајући

Радост због отварања пруге са новинарима је поделила и Ана Брнабић речима
да смо раније брзу пругу могли само да
сањамо.
"Причамо колико је данас Србија другачија земља, и ићи ћемо брзим возом у
будућности и до Ниша и Прешева. Србија
је сада друга земља и како каже министар
Момировић – Србија је сада Западна Европа", рекла је премијерка.
Б. Гордић,
Н. Аврамовић

Српски председник и мађарски премијер свечано отворили деоницу брзе пруге

Нова пруга, нови модерни возови – нова
слика модерне Србије

• Председник Србије Александар Вучић и мађарски премијер Виктор Орбан путовали првим брзим возом до Новог Садa • Најновији
даблдекер воз Stadler “KISS” стигао до војвођанске престонице за 33
минута • Најављен завршетак изградње брзе пруге до Будимпеште до
2025. године
Пруга Београд – Нови Сад, деоница међународне брзе пруге Београд–Будимпешта, пуштена је у саобраћај 19. марта,
а у првом брзом возу на тој релацији названом „Соко” били су председник Србије

РЖД „Интернешнел", као и домаћих фирми,
подизвођача радова.
Пре поласка воза ка Новом Саду, у станици
Београд центар, председник Србије уручио
је мађарском премијеру возну карту, чиме
су на симболичан начин најавили ново поглавље у историји српских железница.

Брза пруга исписује ново
поглавље у историји Србије

Председник Србије Александар Вучић

Александар Вучић, премијер Мађарске
Виктор Орбан, чланови Владе Србије, представници српских железничких компанија и бројни новинари. На првом путовању
ка овогодишњој Европској престоници
културе били су и представници компанија које су изводиле радове на пројекту
изградње и реконструкције пруге за велике брзине између Београда и Новог
Сада – кинеских компанија "China Railway
International Company" и "China Communications Construction Company", компаније
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Председник Србије Александар Вучић
прокоментарисао је током вожње да не
може да сакрије радост што је Србија добила
прву брзу пругу. „За ово живите, ово је за
нас историја”, додао је Вучић. Он је истакао
да ће та пруга бити и симбол пријатељства
и сарадње Србије и Мађарске.
„Виктор Орбан је рекао да је ово нова
ера за нас, и заиста јесте. Стижемо до Новог
Сада за 33 минута”, истакао је он и додао
је да ће пруга додатно зближити Србе и
Мађаре, као и да ће када буде готова цела
пруга до Мађарске, моћи из Београда да се
стигне тамо за само два сата и 40 минута.
„Ово је невероватно, пруга ће пуно да
значи за посао, биће веза између јужне и
централне Европе”, рекао је Вучић и захвалио премијеру Мађарске Орбану који
је констатовао да Србија и Мађарска сада
имају много бољу сарадњу и да само сарадњом између држава може да се успе у
будућности.

Премијер Мађарске Виктор Орбан

Вучић је током вожње истакао да се уопште не осећа у возу да се иде великом
брзином и да људи заиста могу да уживају,
не само у вожњи већ и у прелепој природи
на путу до Новог Сада.

Најсавременија даблдекер композиција
Stadler ”KiSS” кренула је из станице Београд
центар у 11.20 сати и стигла у Нови Сад за
33 минута, тачније у 11.53, где је уприличен
свечани дочек испред реконструисане железничке станице у Новом Саду.
Обраћајући се окупљенима председник
је поручио да Србија на овај начин иде у
будућност и да је та пруга симбол напреwww.zeleznicesrbije.com
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Томислав Момировић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

ли сматрате да је ово велика прилика за развој наше економије, али и привреде и друштва у целини? Да ли се изградњом
комплетне трасе тек отвара простор светским инвеститорима да једноставније и лакше донесу одлуке где ће улагати
свој капитал?
Стање саобраћајне инфраструктуре представља један од
кључних фактора за привлачење страних инвестиција, али и
за повећање конкуретности домаће привреде. Било која компанија која разматра доношење инвестиционе одлуке врло
пажљиво рачуна по којој цени и којом брзином своје производе може транспортовати до потрошача. Последњих година,
изузетно им је важно и како тај транспорт утиче на животну
средину. Развијена железница великих брзина управо даје
најбољи одговор на сва та питања.

Брза пруга Београд – Нови Сад
пуштена у саобраћај

одлучила да финансира са 600 милиона евра бесповратних
средстава модернизацију пруге Београд–Ниш–Табановце, чиме
ће бити комплетиран Коридор 10 кроз нашу земљу. Највећа
конкуренција нам тренутно долази од Коридора 4 преко Бугарске. Модернизацијом Коридора 10 преко наше земље бићемо на траси најкраћег пута између истока и запада. Све то
наравно значи и далеко већи обим прихода за компаније које се
баве пружањем услуга железничког транспорта, а самим тим и
"Инфраструктуру железнице Србије".

Четири и по године након што су прве машине изашле на терен, комерцијална
експлоатација брзе пруге од Београда до Новог Сада почела је 19. марта ове године.
Реконструкцијом дела постојеће пруге, али изградњом и модернизацијом железничке
трасе на којој се налази велики број вијадукта, подвожњака, надвожњака – до Новог
Сада стиже се за 36 минута.
Пруга: После више десетина година, Србија је коначно
добила најбржу и најбезбеднију пругу у југоисточној Европи,
којом ће знатно унапредити перспективу железнице у земљи, али и подићи њен рејтинг у читавом региону и шире. Колико ће, према Вашем мишљењу, бити потребно времена да
путници у Србији поврате поверење у воз као саобраћајно
средство које је деценијама било запостављено?
Србија има једну од најдужих традиција железнице у овом делу
Европе. У бившој Југославији је железница представљала један од
најмасовнијих видова транспорта. Сви грађани који се сећају тог
периода гаје лепе успомене на путовања возом на море, у посете
пријатељима и родбини по целој некадашњој држави. Тачно је да
је железница прошла кроз изузетно тежак период протекле три
деценије и да је изгубила поверење путника, али верујем да ће бити
довољно да се само једном провозају новим пругама и возовима,
па да тај осећај носталгије замене осећањем поноса и задовољства
квалитетом услуге коју данас железница пружа. За кратко време
смо одмакли далеко у враћању железнице на место које јој је одувек
припадало, као најсигурнијем и најудобнијем виду транспорта путника. А што се нових генерација тиче, за њих ће то бити најбољи
начин да им путовање буде забавно уз дружење, било уживо, било
преко друштвених мрежа путем бесплатног Wi-Fi-ја у нашим новим
возовима.

Пруга: Паралелно са изградњом брзе пруге, после скоро
шездесет година реновира се и главна железничка станица
у Новом Саду. Реконструкција и свих осталих станица и
станичних зграда на овој деоници је или завршена или је при
крају. Како сте задовољни новим изгледом станица и колико
ће тај „естетски“ моменат определити путнике за превоз
возовима?

Луксузна седишта првог разреда у новом возу

Реконструкција, као што сте исправно приметили, не обухвата само колосеке, контактну мрежу и сигнално-сигурносну
опрему, већ и све садржаје предвиђене за путнике. Ово посебно
наглашавам јер нам је посебно важно да путник буде у центру
свих промена које спроводимо. Железничка станица Нови Сад
је један историјски и архитектонски бисер града Новог Сада који
смо с великом пажњом реконструисали како бисмо обезбедили
све услове за путнике које једна велика железничка станица
треба да има, али истовремено водећи рачуна да ничим не
угрозимо њену архитектонску целину. Исто је и са станицама
као што је Стара Пазова. Међутим, имамо и новоизграђене
станице као што су Бешка и Петроварадин, где нам је посао био
нешто лакши. У сваком случају, то су лепи и модерно опремљени
објекти са свим садржајима за путнике, који ће заиста дати једно
ново лице железници уз саме возове.
Пруга: Изградња пруге за велике брзине између Београда и
Будимпеште, без сумње је највећи и најзначајнији инвестициони и инфраструктурни пројекат у овом делу Европе. Да
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Нови мобилијар у станици Земун

Пруга: Када 2025. године брза пруга до Будимпеште
коначно буде завршена, Србија ће постати саобраћајна
спона између Средње и Западне Европе и југа континента.
Најсавременији возови, удобна и сигурна вожња, редовни
поласци, добра услуга, лепе станице и чиста стајалишта,
конкурентне цене само су неке од предиспозиција за развој
туризма. Имајући у виду и респектабилну историју коју
железница има на овим просторима, колико ће, по Вашем
мишљењу, железница вратити Србију и на туристичку
карту Европе?
Не постоји лепши и удобнији начин да се виде лепоте једне
земље него што је то возом. Воз за разлику од других видова
превоза путника пружа могућност да се у врло удобним седиштима током самог путовања разгледају природне лепоте којима
је Србија изузетно богата. Узмите пример Сремских Карловаца.
Било који туриста ће из Београда за свега двадесетак минута
моћи да на главном тргу у том предивном туристичком месту
попије чашу Бермета. Са друге стране, Будимпешта је изузетно
атрактивна туристичка дестинација. Преко 4,5 милиона туриста
посети тај град на годишњем нивоу. Када пруга буде завршена,
за само неколико сати ће моћи да наставе пут до Београда или
Ниша, и проведу део свог путовања и у нашој земљи.
Пруга: Када је у питању превоз терета, а имајући у виду мање
екстерне трошкове, мању емисију гасова, смањење ефекта
стаклене баште, што су све компаративне предности
железнице у односу на друге видове превоза, колико ће све то,
индиректно, допринети и повећању прихода у железничком
робном транспорту на траси брзе пруге?
Сасвим је извесно да је читава Европска унија препознала
железницу као будућност превоза робе. Емисије угљен-диоксида по тонском километру су 3,5 пута мање у односу на друмски транспорт робе. О томе јасно говори и податак да је ЕУ
www.zeleznicesrbije.com

Пруга: Српске железнице располажу са три нова брза воза
швајцарског произвођача „Штадлер“. Постоји ли шанса да у
ближој будућности модерне даблдекере видимо на још неким
пругама у Србији, рецимо, на прузи од Београда до Ниша?
Рекао бих да то није питање шансе, већ извесности. Циљ
нам је јасан, а то је да за четири године оно што сада имамо на
деоници Београд – Нови Сад, имамо и на деоници Нови Сад –

Реконструисани перони у железничкој станици Нови Сад

Суботица и Београд – Ниш. Очекујем да ћемо 2026. године моћи
са истим нивоом комфора и брзине путовати на готово 450
километара српских пруга
Пруга: Пуштање у саобраћај прве српске брзе пруге
затиче Вас на месту министра грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре. Шта то за Вас значи у професионалном
смислу, али и персоналнo?
Била је велика привилегија радити на једном оваквом
пројекту. Ово је вероватно највећи пројекат у историји српске
железнице и свакако највећи пројекат у који сам икада био
укључен. С обзиром да је реч о систему који је деценијама био
занемариван, мислим да ће ово бити само први корак у развоју
железничког система у Републици Србији.
Б. Гордић
А. Ранковић

Март 2022.

7

ИНТЕРВЈУ

ИНТЕРВЈУ

Горан Аџић, в. д. генералног директора „Железнице Србије“ ад

Нова слика српских железница
реалност модерне Србије

Србија после више деценија добија најбржу и најбезбеднију пругу у региону
којом ће најмодернији возови ићи брзином 200 километара на сат. Која је улога и
колики допринос привредног друштва „Железнице Србије“ у модернизацији овог
железничког коридора говори за „ПРУГУ“ вршилац дужности генералног директора
Горан Аџић.
Пруга: Нови, најмодернији брзи возови, нова пруга између
Београда и Новог Сада, нове и реновиране станице и станичне зграде на траси, услуга конкурентна осталим видовима
превоза – нова је слика српских железница у чијем су креирању
учествовале све компаније железничког сектора у Србији.
Колико су „Железнице Србије“ ад учествовале у овом инвестиционо и инфраструктурно најважнијем пројекту модернизације српских железница?
Модернизација и реконструкција пруге од Београда до
Новог Сада пројекат је од највишег националног интереса и
укљученост у пројекат, по било ком основу, велики је изазов, али
и одговорност. „Железнице Србије“ ад, након извршене статусне
промене из 2015, немају пруге, немају возове, али имале су и
имају и те како важну улогу у модернизацији и изградњи брзе
пруге. У овај капитални инфраструктурни пројекат Друштво је
укључено од самог почетка, првенствено кроз активности које
су се односиле на решавање уговорних односа са закупцима
некретнина на траси брзе пруге. У сарадњи са Градом Новим
Садом, али и „Инфраструктуром железнице Србије“, успешно
смо све објекте на терену привели намени у оквиру пројекта
модернизације овог железничког коридора и правовремено

реаговали како би извођачи радова могли несметано да раде.
Сложеност активности и послова у овом пројекту наметала је
сталну потребу координације и комуникације са надлежним
републичким институцијама, а посебно имајући у виду амбијент
у коме су се послови обављали, почев од увођења ванредног

стања и епидемиолошких услова изазваних пандемијом вируса корона, па до саме динамике појединачних фаза пројекта.
Пуштање у саобраћај дела трасе брзе пруге доказ је да смо
заједнички савладали све препреке и да смо спремни за нове
изазове који се пред нас постављају.

Амбуланта "Перон" у железничкој станици Нови Сад
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Пруга: Израда пројекта реконструкције и модернизације
пруге Београд–Будимпешта поверена је Саобраћајном институту ЦИП, чији је оснивач привредно друштво „Железнице
Србије“ ад.
ЦИП је највећа пројектантска кућа код нас, али и у региону.
За потребе израде овог најзначајнијег инфраструктурног
железничког пројекта ЦИП је ангажовао најстручније и најискусније инжењере, који су у веома кратким роковима, уз пуну
подршку нашег друштва, али и Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, успешно реализовали све фазе овог мултидисциплинарног пројекта. Координирање са
осталим привредним друштвима железничког сектора, али и
www.zeleznicesrbije.com

Парна локомотива серије ЈЖ 51-007 испред станичне зграде у Новом Саду

надлежним институцијама, и подршка свих активности у релизацији овог пројекта, били су само неки од услова које су
„Железнице Србије“ ад као оснивач ЦИП-а обезбедили ради
стварања услова за боље функционисање свих железничких
капацитета у току реализације пројекта.
Пруга: „Железнице Србије“ ад оснивач су Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ , чија се амбуланта налази у железничкој станици Нови Сад. Колико ће она,
по Вашем мишљењу, допринети сигурности и безбедности
путника, али и житеља овог града који своје картоне имају у
овој амбуланти?
Амбуланта „Перон“ припада Служби опште медицине Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ и
покрива територију станице, платоа и простора где су вагони.
Она је, као и остали пратећи објекти, сређена у склопу реновирања станице, а опремљена је тако да збрињава хитна стања
пацијената који су се задесили на простору станице, било да
су железничари или не. У амбуланти могу да се лече и остали
суграђани Новог Сада, као што је то био случај и до сада.
Будући да здравствени радници у овој амбуланти раде 365
дана у години, они увек могу да пруже пацијентима адекватну
здравствену заштиту и својим радом допринесу сигурности и
безбедности, како путника, тако и железничара.
Пруга: Железничка станица у Новом Саду добила је
сасвим нов изглед након скоро шест деценија. На платоу
испред станице налази се парна локомотива, која је у склопу реновирања станице такође добила нови сјај.
Парна локомотива серије ЈЖ 51-007 део је Техничке збирке Железничког музеја у саставу „Железнице Србије“ ад и
постављена је као спомен-обележје испред Железничке станице
у Новом Саду 15. априла 1988. године. У сарадњи са Заводом
за заштиту споменика културе града Новог Сада и Градског
зеленила на локомотиви су обављени основни конзерваторски
радови, а уклоњено је и растиње око локомотиве и уређена
зелена површина. Јавно комунално предузеће „Стан“ поставило
је и три канделабра око локомотиве, тако да је она у потпуности
осветљена и током ноћи.
Пруга: Новосадска станица препознатљива је и по великом
галеријском простору, који припада привредном друштву
„Железнице Србије“ ад.
www.zeleznicesrbije.com

Галерија која се налази у станичној згради велики је и леп
простор за изложбене и излагачке активности. У овом моменту,
у галеријском простору постављена је изложба о развитку
железнице у Новом Саду, која је резултат заједничког рада Музеја Града Новог Сада и Историјског архива Града. Идеја је да
се на овај начин свима који се нађу у станици, али и грађанима
Новог Сада, приближи историјат развоја железнице на овим
просторима, а „Железнице Србије“ ад и Железнички музеј као
музеј у саставу могу много да допринесу будући да чувају и

Галерија у згради новосадске железничке станице

штите културно, национално благо које сведочи о историји железнице и њеном развоју на нашим просторима.
Пруга: Шта за Вас као генералног директора једног од
четири привредна друштва железничког сектора значи пуштање деонице брзе пруге од Београда до Новог Сада и да ли ће
железница коначно добити место које јој припада?
Велика је част учествовати у стварању лепше слике једног
овако великог и доскора „тромог“ привредног саобраћајног
система у који се деценијама није улагало. Пуштање у саобраћај
трасе брзе пруге и вожња најмодернијим, најсигурнијим и
најлепшим возовима чини нас поносним грађанима Србије.
Нова слика српских железница коначно је реалност модерне,
просперитетне Србије која ће, у годинама које долазе, бити
најјачи привредни, економски, индустријски, али и културноисторијски центар на мапи Европе!
Б. Гордић

Март 2022.

9

ИНТЕРВЈУ

ИНТЕРВЈУ

Др Небојша Шурлан, в.д. генералног директора „Инфраструктуре железнице Србије“

Изградили смо брзу пругу Београд –
Нови Сад по највишим стандардима на
понос и задовољство грађана и Србије
Успешна изградња и пуштање у саобраћај брзе пруге Београд – Нови Сад, којом се
возови крећу брзином од 200 километара на сат, један је од највећих и најзначајнијих
догађаја у скoро четрнаест деценија дугој историји српских железница. У саобраћајном
и техничко-технолошком смислу примењена су потпуно нова решења када је реч о
изградњи пруге, контактној мрежи, сигнализацији, телекомуникацијама и комплетном
систему железничке инфраструктуре. О свему овоме разговарамо са генералним
директором „Инфраструктуре железнице Србије“ др Небојшом Шурланом.
Након четири и по године колико су трајали радови, остварили
смо циљ и изградили брзу пругу на понос и задовољство свих
грађана и целе Србије. Доказали смо да Србија може да има
савремену железницу, брзе и тачне возове и да можемо у овој
области да постигнемо европски стандард, како то наши грађани
и држава и заслужују. Велико интересовање путника, препуни
возови, путовање између Београда и Новог Сада за 33 минута и
беспрекорно тачно функционисање саобраћаја на првој српској
брзој прузи то потврђују на најбољи могући начин, изјавио је за
„Пругу“ др Небојша Шурлан, и додао:
Изградња брзе пруге од Београда до Новог Сада за брзине од 200
километара на сат за железницу и железничаре има изузетно велики
значај. Прва српска брза пруга практична је потврда да је железница
у Србији постала један од најзначајнијих приоритета државе. До
пре десетак година имали смо пруге које нису ремонтоване и по
сто година, просечну брзину возова од четрдесетак километара
на сат, стотине километара лаганих вожњих од 10, 20 или 30 km/h
уведених да би се сачувала безбедност саобраћаја и поласке који
су управо тога дана „изузетно“ отказивани... Захваљујући подршци
и помоћи државе, ми данас у Србији имамо изграђену нову пругу
за брзину од 200 километара на сат. Сигурно је да то не бисмо
успели да реализујемо да иза ове идеје није стао председник
Србије Александар Вучић, који је први препознао значај и величину
пројекта, који су многи покушавали да оспоре. Брза пруга и нови
возови на најбољи могући начин демантовали су све такве критизере - истиче др Шурлан, и наставља:
Наравно, пред нама је још много посла да модернизујемо читаву
мрежу пруга у Србији, али брза пруга Београд – Нови Сад је најбоља
слика железнице у нашој земљи за неколико година.
Током реализације овог пројекта суочавали смо се са бројним
изазовима и тешкоћама, без којих један овакав посао и не би
могао успешно да се заврши. Али посвећеним и свакодневним
ангажовањем, уз сав уложен рад, знање и одлучност, уз максималну
одговорност и сарадњу свих учесника у послу, успешно смо завршили изградњу прве српске брзе пруге. Хвала свим железничарима,
извођачима радова и подизвођачима, државним органима и
локалним самоуправама, надзорним органима и свима онима који
су били укључени у реализацију овог пројекта што смо заједнички
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исписали једну од највећих страница у историји српских железница.
Железница је савремена и модерна онолико колико је држава моћна и стабилна. Изградња пруге за брзине од 200 километара на сат
у Србији најбоља је потврда за то - истиче др Шурлан.
Пруга: Шта је све урађено у оквиру изградње брзе пруге Београд – Нови Сад?
Изградња пруге за велике брзине између Београда и Будимпеште данас је један од најзначајнијих и највећих инвестиционих
и инфраструктурних пројеката у овом делу Европе. Реч је о првом прекограничном пројекту у оквиру сарадње Кине и земаља
централне и источне Европе, који заједнички реализују Србија,
Мађарска и Кина, као делу глобалног пројекта „Један појас – један пут“ инфраструктурног повезивања Европе и Азије, који је
иницирала Кина.
Ми смо на једном оваквом пројекту учинили нешто што је
мало коме до сада пошло за руком да оствари када је о изградњи
железничке инфраструктуре реч. Деоницу брзе пруге од
Београд центра до Старе Пазове радио је конзорцијум кинеских
компанија„China Railway International“ и „China Communications
Construction Company, брзу пругу од Старе Пазове до Новог
Сада градила је компанија Руских железница РЖД "Интернешнл",
надзор над пројектом обављале су Немачке железнице, а возове
који саобраћају брзином од 200 km/h између Београда и Новог
Сада произвео је швајцарски „Штадлер“. Дакле, на изградњи
брзе пруге кроз Србију окупили смо највеће железничке компаније у свету. Уз домаће знање, рад и стручност, овакав пројекат
једноставно није могао да буде другачије завршен него – потпуним тријумфом!
Радови у Србији почели су августа 2017. године, изградњом
највећих инфраструктурних објеката на траси пруге за велике
брзине, тунела и вијадукта „Чортановци“ између Старе Пазове
и Новог Сада. У протекле четири и по године урађена је
комплетна реконструкција и модернизација грађевинске и електротехничке инфраструктуре са подизањем брзине возова
на 200 km/h. Пројекат изградње брзе пруге обухвата примену
европских стандарда операбилности и њено опремање савременим сигнално-сигурносним и телекомуникационим уређајиwww.zeleznicesrbije.com

ма, као и примену Европског система контроле возова – ниво
2 (ETCS – 2). Укупна вредност радова на изградњи брзе пруге
између Београда и Новог Сада износи нешто више од милијарду
долара.
Поред тога, између Београда и Новог Сада изграђено је
преко 70 нових објеката – тунела, вијадукта, мостова, подвожњака, надвожњака, потходника и пропуста. Свакако је највећи
и најлепши три километра дуг вијадукт у Чортановцима, који
носи 59 стубова висине и до 26 метара, уз десну обалу Дунава,
као и тунел кроз Фрушку Гору са две тунелске цеви укупне дужине од 2,2 километра, али свакако се издвајају и вијадукти у
Бешки, Сремским Карловцима, Земун Пољу, Старој и Новој Пазови и многи други. Заиста се не зна који је објекат лепши и значајнији. Овим пројектом потпуно смо променили изглед једног
дела Србије и учинили га лепшим, бољим и савременијим.
Томе је свакако допринело и што смо уредили све железничке станице између Београда и Новог Сада, многе од њих први
пут након више деценија. Реконструисали смо железничке станице Нови Београд, Земун Поље, Нова Пазова, Стара Пазова,
Инђија, Петроварадин и Нови Сад, изградили нове станичне
објекте у Земуну, Батајници, Бешки и Сремским Карловцима, а
отворили смо и нова стајалишта у Тошином бунару, и по први
пут у земунским насељима Алтина и Камендин. Поред станичних објеката, реконструисали смо и станичне колосеке,
обновили постојеће и изградили нове пероне, поставили надстрешнице и станични мобилијар, уградили смо опрему за
информисање путника и видео-надзор. Испред свих станица
изграђени су и уређени железнички тргови, са заставама Србије,
"Инфраструктуре железнице Србије" и локалних самоуправа.
Речју, потпуно смо променили изглед железничких станица на
брзој прузи и оне сада у пуном светлу и најбољем издању дочекују путнике. Најбољи пример за то је железничка станица у
Новом Саду, која је изграђена пре скоро шест деценија и никада
до сада није реконструисана, а данас Новосађани долазе да је
обиђу и уживају у прелепом железничком амбијенту, чак и када
не путују.
Пруга: Шта је највећи значај реализације овог пројекта?
Скраћено време путовања између Београда и Новог Сада
на свега тридесетак минута свакако је најпрепознатљивији
бенефит од овог пројекта. На тај начин директно се унапређује
животни стандард грађана, ствара могућност да се ради у
једном, а живи у другом граду, да се развија и туристичка понуда Србије. Сама изградња брзе пруге свакако је позитивно
утицала и на раст бруто друштвеног производа Србије. Поред
тога, изградња брзе пруге свакако је сјајна и јасна порука свим
иностраним инвеститорима да је Србија моћна и сигурна држава уколико је могла да „изгура“ овако огроман пројекат. Такође, стотинак српских фирми је било укључено у изградњу
брзе пруге кроз Србију, које осим што су имале сигуран посао
у протеклих неколико година, стекле су и одличне референце
за нове послове на домаћем, али и иностраним тржиштима. О
свим еколошким предностима железничког транспорта, који
на овај начин добија приоритет, сувишно је и говорити. Дакле,
директни, али и индиректни бенефити изградње брзе пруге
Београд – Нови Сад и даље ка Суботици су бројни и свеобухватни,
а наредних деценија ће свакако бити све већи.
Пруга: Изградња брзе пруге кроз Србију овим није завршена.
Предстоји наставак радова од Новог Сада ка Суботици. Којом
динамиком ће се одвијати изградња те деонице?
Реконструкцијом железничке станице Нови Сад и изградњом новог надвожњака у Кисачкој улици у овом граду, ми
www.zeleznicesrbije.com

смо практично већ започели радове на трећој деоници брзе
пруге од Новог Сада до Суботице, односно државне границе
са Мађарском, која је дуга 108 километара. Тренутно се радови
одвијају на оним деловима пруге где није морао да се обуставља
железнички саобраћај. Почетком априла ми ћемо обуставити

саобраћај возова између Новог Сада и Суботице и од тог тренутка почиње да тече рок од 33 месеца за изградњу брзе пруге
на овој деоници. Радове изводи конзорцијум кинеских компанија „China Railway International“ и „China Communications Construction Company“, а планирано је да радови буду завршени
до краја 2024. године. Вредност радова на изградњи брзе пруге
између Новог Сада и Суботице је нешто мање од 1,16 милијарди
долара.
Пројекат изградње пруге за велике брзине између Новог
Сада и Суботице, поред изградње нове грађевинске и електротехничке инфраструктуре за брзину возова од 200 km/h, обухвата поред осталог и модернизацију железничких чворова Нови
Сад, Врбас и Суботица, изградњу око 60 нових објеката на прузи
укључујући и вијадукт у Врбасу дуг 1,6 km; реконструкцију девет
и изградњу три нове железничке станице.
А, након што брза пруга од Београда до Суботице буде
завршена до краја 2024. године, у 2025. години планирано је да
буде изграђена и деоница до Будимпеште, након чега ће возови
између главних градова Србије и Мађарске путовати свега три
сата.
Са тим временом путовања између Београда и Будимпеште, железница постаје доминантан вид превоза у путничком
саобраћају, укључујући чак и авио-превоз, што је циљ који ћемо
остварити у наредне четири године.
Пруга: Шта за Вас лично значи што руководите реализацијом оваквог пројекта?
Велика част, обавеза и одговорност била је руководити
изградњом брзе пруге од Београда до Новог Сада. Било је пуно
тешких тренутака, пуно проблема, али када је први воз брзом
пругом прошао 200 km/h и стигао за пола сата од Београда
до Новог Сада заиста сам био испуњен великим поносом и
задовољством, и професионално, и лично, и као генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“. И сигуран сам да
су сви железничари због овог пројекта поносни и срећни. Али,
немамо данас времена за славље. Чекају нас нови пројекти, нове
пруге и велике брзине широм Србије – поручио је генерални
директор „Инфраструктуре железнице Србије“ др Небојша
Шурлан.
Редакција "Пруге"
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Југослав Јовић, в.д. генералног директора Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“

Воз – симбол индустријског
развоја и националног поноса
Као први оператер у региону са најексклузивнијим електромоторним гарнитурама,
какве се могу видети и на појединим европским пругама, компанија „Србија Воз“ од 19.
марта саобраћа на релацији Београд – Нови Сад: „Inter City“, „Regio Express“ и „Regio“
возовима. Тим поводом разговарали смо са вршиоцем дужности генералног директора
овог друштва које дефинитивно поставља нове стандарде у железничком превозу
путника.
Пруга: Најмодернијом железницом и новим „Штадлеровим“
возовима, од марта ове године, из Београда до Новог Сада,
стиже се за само пола сата. Колико ће, према Вашој процени,
бити потребно времена да овај вид саобраћаја потпуно
заживи међу млађом популацијом и пословним светом на
начин какав је овде постојао 70-их и 80- их година прошлог
века?
Воз је симбол индустријског развоја и националног поноса
земље, а железница као вид превоза не показује знакове опадања, већ осваја путнике на главним међуградским линијама.
Куповином нових електромоторних гарнитура и подизањем
квалитета услуге превоза путника железницом, становништву се
отварају могућности да у једном граду раде, студирају, а у другом
да живе. Практично, сад ће Београд и Нови Сад бити спојени
градови. Циљ “Србија Воз” а.д. јесте да у односу на друге видове
превоза на истој релацији, цени возне карте, успутних трошкова,
дужини путовања, броју полазака и квалитету превозне услуге
на целом превозном путу задржи примат најповољнијег вида
превоза и да воз буде први избор путника при путовању. Већи
проток путника доноси економске, културолошке и социолошке
бенефите једном друштву.

Према евиденцијама стручних служби “Србија Воз” а.д. токови путника између Београда и Новог Сада су и претходних
година били већи у односу на друге релације. Велики број полазака возова, од раних јутарњих до касних вечерњих часова,
нуди свим категоријама путника широку лепезу могућности
брзог путовања по најповољнијим условима.

Пруга: Да ли сматрате да је цена повратне карте прихватљива путницима, и конкурентна у односу на остале видове
саобраћаја, али и адекватна имајући у виду сав комфор,
брзину и сигурност које ће путници имати у најмодернијим
возовима?
Цена возне карте, која важи за путовање даблдекер возовима Stadler KISS 200, на релацији од Београд Центра до Новог
Сада, дефинисана је и усклађена с квалитетом и брзином
превоза. Куповином возне карте за путовање даблдекер возовима, путници ће уживати у бенефитима који пружају ови најсавременији возови, а који су до сада саобраћали само на појединим европским пругама. Током путовања, путницима ће на
располагању бити аутомати за куповину кафе, хране и напитака,
као и возопратно особље и професионална услуга стјуардеса и
стјуарда.

Пуштањем у саобраћај пруге Београд – Нови Сад, од марта месеца, путници који су се одлучили на вожњу савременим
возовима Stadler KISS 200, путују по високим европским стандардима које пружају комфор, квалитетна бесплатна wi-fi
конекција, брзина воза од 200 km/h, поласци из центра једног до центра другог града, што скраћује време путовања и
представља приоритет сваком кориснику услуге.
По реду вожње, између станица Београд центар и Нови
Сад свакодневно саобраћа 18 "Inter City" возова, са једним
стајањем у станици Нови Београд. Просечно време путовања
траје 36 минута.
Даблдекер KISS 200 који саобраћа као "Regio Expres" воз,
има по 2 поласка из Београд Центра и Новог Сада и стаје у
седам успутних станица: Нови Београд – Батајница – Нова
Пазова – Стара Пазова – Инђија – Бешка – Сремски Карловци.
Просечно време путовања износи 49 минута.
Такође, поред даблдекер гарнитура KISS 200, на овој релацији, саобраћају и "Regio" возови Stadler Flirt серије 413/417 (две
електромоторне гарнитуре), чије просечно време путовања
износи 57 минута (стаје у свим службеним местима) и има по 9
полазака из Београда и Новог Сада.

Пруга: Према реду вожње предвиђено је да овом трасом
саобраћа 20 пари возова: Inter City, Regio Express и Regio, чија
су времена путовања бити 36, 49 и 56 минута. Да ли сте пре
пуштања у саобраћај могли да предвидите за који од ових
возова ће владати највеће интересовање путника?
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Пруга: Током јануара и фебруара месеца, мерна кола компаније Немачких железница (Deutche Bahn Systemtechnik)
завршила су тестирања пруге за велике брзине до 200 km/h
између Београда и Новог Сада. У међувремену су, готово свакодневно, текле и пробне вожње новог воза. Да ли су машиновође у Вашој компанији задовољне новоизграђеном
двоколосечном трасом и какви су њихови утисци у вези са
управљањем овим модерним композицијама?
Као и за свако ново вучно возило и за ЕМГ KISS 200, серије 410/418, машиновође су се обучавале у складу са важећим прописима који покривају ову област. Као прави
професионалци, са вишегодишњим искуством у послу који
обављају, све ангажоване колеге машиновође спремне су да
успешно одговоре на изазов управљања овим јединственим
електромоторним возом. Даблдекер ЕМГ Stadler KISS 200
опремљен је ETCS (European Train Control System), који је најсавременији систем контроле железничког саобраћаја, настао
због потребе заједничког надстандарда у европским државама.
На брзој прузи је инсталиран систем ETCS, Ниво 2, што значи да
ако затреба – софтвер преузима управљање возом те не постоји
могућност саобраћајних незгода и удеса.
Потпуно аутономне операције додатно повећавају капацитет и сигурност. Развијање техника електронске комуникације
повећало је квалитет опреме и воза и опреме која преноси
информације до воза, чиме се обезбеђује много безбеднији
превоз.
Аутоматизација и усклађивање стандарда захтеваних дигитализацијом европским произвођачима оригиналне опреме и
железничкој индустрији уопште дају прилику за значајне иновације производа и шансу за освајање нових тржишта.
Пруга: Швајцарска компанија „Штадлер“ до данас је произвела и продала више од 500 путничких даблдекера у 12 земаља.
Три електромоторне гарнитуре којима располаже „Србија
Воз“, осим 316 седишта у првом и другом разреду, бесплатног
интернета и прилагођене су особама са посебним потребама.
Да ли ће наведени садржаји, укључујући и цене Ваших услуга,
бити довољно јаки адути са којима ће железница (после скоро
две године несаобраћања на релацији Београд – Нови Сад) моћи
да парира аутопревозничком лобију? Да ли је то и каква претпоставка будућој експанзији путничког железничког саобраћаја у овом делу Европе?
Железнички превоз је данас најмасовнији превоз. Поред
прихватљиве цене, његове предности су да је знатно јефтинији
од саобраћаја приватним возилима, да штити животну сре-
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дину и пружа могућност да се избегну гужве на путевима и
у градовима, али и да међуградски саобраћај буде укључен
у мрежу градског саобраћаја и на тај начин у потпуности буде
на услузи грађанима. Треба имати на уму и велики напредак у
сфери путничких железничких средстава, односно возова. То су
изузетно софистицирана средства масовног превоза, која могу
да се такмиче са осталим видовима саобраћаја у погледу брзине,
удобности и прикладности за путовања на средњим релацијама,
чак и за најизбирљивије пословне људе.
Задатак транспортне политике “Србија Воз” а.д. јесте побољшање функционисања њеног унутрашњег тржишта обезбеђивањем сигурности, делотворности, доступности и квалитета
транспортних услуга, заштите интереса корисника тих услуга и
заштита животне средине.
Повећана еколошка одрживост ће бити кључ доприноса
железничке индустрије у постизању укупних циљева емисије
угљен-диоксида у саобраћају у наредним годинама.
Ова очекивана трансформација од пресудног је значаја за
подстицање улагања и привредног раста у Србији, смањење
климатског отиска везаног за делатности трговине и саобраћаја
и бољу повезаност у превозу путника и робе. Сви ти циљеви
блиско су усклађени са саобраћајном политиком и захтевима
трансевропских мрежа.
Б. Гордић
А. Ранковић
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Душан Гарибовић, в.д. генералног директора
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“

Пратимо најсавременије европске
трендове у железничком свету
Судећи по обиму посла и оствареним финансијским резултатима у минулом
периоду, руководство „Србија Карга“, националног оператера у превозу
робе железницом, спремно је дочекало успостављање саобраћаја на брзој
двоколосечној прузи између Београда и Новог Сада. Свеобухватном обновом
железничке инфраструктуре у нашој земљи отвара се један велики простор
за експанзију теретног транспорта у овом делу Европе. О корацима које су
предузели како би били спремни за нову колосечну мрежу са неопходним
осовинским оптерећењем и оптималним обртним моментом возова, за наш
лист говори први човек „Србија Карга“, Душан Гарибовић.
Пруга: Пре шест година, 15. јула 2016, у Влади Републике
Србије потписали сте као в.д.генералног директора „Инфраструктуре железнице Србије“ са Сергејем Алексејевичем Павловим, генералним директором компаније РЖД „Интернешнл“, Анекс 3.1 основног уговора о руском кредиту за
модернизацију српских железница који се односи на изградњу
тунела и вијадукта на прузи Стара Пазова – Нови Сад, дугој 43 километра, у склопу модернизације пруге за возове
великих брзина између Београда и Будимпеште. Шта за Вас
данас, као в. д. генералном директору Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, значи пуштање у
саобраћај брзе пруге између Београда и Новог Сада.
Пре свега, велико ми је задовољство што сам добио поверење
да од септембра 2017. године будем на челу компаније која јесте
и биће лидер превоза робе у овом делу Европе. Пре тога, као директор „Инфраструктуре железнице Србије“ имао сам то задовољство да, после ко зна колико деценија, потпишем Уговор о
модернизацији пруге Београд – Стара Пазова. Да ли је то највећи
изазов у досадашњој каријери, можда јесте, а можда и није. Свако
време носи своје бреме, време гради, време разграђује, пре бих
рекао и то ми је најважније, врло сам срећан човек јер сам савременик овог руководства Републике Србије које се последњих
шест, седам година ухватило у коштац са заиста великим послом и
великим обавезама у свим сегментима. Уз оптимизам, а са великом
жељом и сигурношћу да ће се у томе и успети, од готово потпуно
девастиране железнице, како у инфраструктурном смислу, тако
и у погледу возних средстава и свега осталог, интензивно се ради
на томе да се железница врати на место које јој у свакој уређеној
земљи и припада.
Пруга: Железничка карго линија између Србије и Кине
успостављена је пре нешто више од две године. Тада је
први теретни воз из кинеског Ђинана кренуо за Београд са
опремом за изградњу брзе пруге од Београда до Будимпеште.
Каква је, према Вашем мишљењу, перспектива железничког
саобраћаја између Кине и Србије у некој ближој будућности
и да ли је, у овом тренутку, претенциозно очекивати редовне карго линије са далеким дестинацијама у овој азијској
земљи?
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Било је потпуно неочекивано да крене пре две године први
воз из Кине за Србију, јер је то како за лаике, тако и за људе у
железничком сектору деловало поприлично немогуће, али као
што знамо, то се догодило и на томе се није стало. Интензивно
се воде разговори, размењују и разјашњавају могућности и
потенцијали редовне карго линије из Кине за Србију. По том
питању све је више иницијатива у којима препознајемо озбиљне
пословне интересе свих земаља и железничких управа на путу
из Кине за Србију. Препознајемо не само интерес да роба из Кине
дође у Србију, или из овог дела Европе да се врати у Кину, већ
да се на том превозном путу, редовна карго линија искористи и
за неку другу робу и у једном и у другом правцу. Лично, у овом
тренутку, могу да изразим свој оптимизам за извесност редовне
карго линије, а бићу слободан да кажем да ће бар једна карго
линија бити остварена у 2022. години.

да ће Србији бити потребно бар још пет до шест година
да Коридором 10 роба иде брзинама преко 100 km/h. Да ли
је поменута инвестиција (вредна 64 милиона евра), за овај
релативно кратак период, дала неке конкретне бенефите у
пословању „Карга“, упркос чињеници да кључни железнички
коридор у инфраструктурном смислу још није на нивоу
модернизованих возних средстава?
У јеку инфраструктурних радова и модернизације, пре
свега на прузи од Београда до Будимпеште, показало се да је
поседовање „Вектрон“ локомотива у возном саставу Србија
„Карга“ било од изузетног значаја. Наше „Вектронке“ имају сертификате за ниво безбедности ЕТЦС ниво 2, на шта сам изузетно
поносан и коришћене су приликом тестирања и припреме за
пуштање у рад деонице брзе пруге за брзине од 200 km/h, од
Београда до Новог Сада, што је био наш вид партиципирања у
том пројекту. Наше машиновође, а као саставни део уговорне
обавезе између нас и „Сименса“, завршиле су обуку у Немачкој
и имају сертификат за управљање локомотивама на пругама
које имају тај ниво безбедности. Истовремено, могли смо промптно да реагујемо и у ситуацији било какве и најмање потребе
за нашим радницима из ЗОВС-а, који су такође прошли обуку у
Немачкој за одржавање ових локомотива.
Морам да изразим лично задовољство и задовољство у име
компаније „Србија Карго“, што смо ми ти, и што се у наше време
реализовао Уговор, потписан још давне 2009. године. Године
2018. купили смо 16 вишесистемских „Вектрон“ локомотива
од реномиране фирме „Сименс“, које представљају нешто
најсавременије што у овом тренутку железничко тржиште нуди.
Иако је по неким ранијим пројекцијама из времена јединствене
железнице, за 64 милиона евра, могло да се купи 15 локомотива,
ми смо успели да у тешким пословним преговорима са „Сименсом“, дођемо до тога да купимо једну више. Када је од тих
16 „Вектрон“ локомотива 2018. године стигло првих осам, на
тој свечаности, између осталог, изјавио сам да су оне залог
за будућност. Али, без обзира што су оне залог за будућност,
и у овом тренутку дају велики допринос у обављању послова
наше компаније и како ми то на железници кажемо „трче“ на
свим оним деоницама које су електрифициране. А наравно,
доћи ће моменат када ће се сви ови велики радови завршити,
када ће се неке неелектрифициране пруге електрифицирати,
када ћемо се вратити са алтернативних и обилазних праваца,
по којима морамо да возимо дизел вучом, на модернизоване

и реконструисане правце, тада ће „Вектрон“ локомотиве доћи
до свог пуног изражаја. Надам се да ћемо у овој години успети
да будемо интероперабилни, да ћемо „Вектронкама“ изаћи и
„трчати“ ван граница Србије.
Куповина „Вектрон“ локомотива јесте „порука“ и „Србија
Карга“ и Србије да ми желимо да останемо лидер у превозу
робе у овом делу Европе и Западног Балкана, да пратимо најсавременије европске трендове у железничком свету, како
бисмо са модернизованим и реконструисаним пругама, модернизованим возним парком, како у „Србија Каргу“, тако и у
другим железничким предузећима, постали неизоставни део
европске мреже пруга и европског железничког система.
Наставак разговора са Душаном Гарибовићем, в. д. генералним директором „Србија Карго“ А.Д. у наредном броју
листа „Пруга“.
А. Ранковић

Пруга: Куповином шеснаест „Сименс – Вектрон“ локомотива „Србија Карго“ је 2019. године фактички само потврдио
своју лидерску позицију у југоисточној Европи када су у питању
квалитет услуга и безбедност саобраћаја. Иако су „Вектрон“
локомотиве опремљене најсавременијим уређајима и могу
развити брзину до 160 km/h, у ресорном министарству кажу
www.zeleznicesrbije.com
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Лазар Мосуровић, в.д. директора Дирекције за железнице

одредбама издале максимално одговорно пре пуштања у рад
и експлоатацију деонице пруге Београд центар – Нови Сад.

Зелено светло за превоз путника
на брзој прузи
Република Србија

Дирекција за железнице

Након само неколико година интензивних радова и максималне посвећености и
ангажовања државе Србије на изградњи деонице брзе пруге Београд – Нови Сад, као
дела брзе пруге од Београда до Будимпеште, грађани Србије за само тридесетак минута
путују најмодернијим возовима из главног града до европске престонице културе,
и обрнуто, и то брзином 200 километара на сат. Која је и колика улога Дирекције за
железнице у реализацији пројекта брзе пруге Београд центар – Нови Сад поводом
отпочињања превоза путника на овој деоници говори за „ПРУГУ“ вршилац дужности
директора Дирекције за железнице Лазар Мосуровић.
Пруга: Пругом за возове великих брзина Србија је покренула
ново поглавље у модернизацији и развоју железничког сектора. Да ли сматрате да је Србија тиме учинила и први
корак ка интеграцији у европску железничку саобраћајну
мрежу?
Успостављањем саобраћаја на деоници брзе пруге од Београда
до Новог Сада започела је нова ера у железничком саобраћају на
нашим просторима, која ће бити крунисана завршетком изградње
деонице Нови Сад – Суботица – граница са Мађарском, као наставком овог најмодернијег „гвозденог пута“ до Будимпеште, који у
целини представља саставни део „новог пута свиле”. Повезивање
двеју суседних земаља које деценијама, традиционално, развијају
добре суседске односе, а потом и свих држава које учествују у реализацији кинеске иницијативе „Појас и пут” остварује се стратешки
циљ, а то је повезивање грчке луке Пиреј са централном Европом.
Брза пруга и најмодернији возови за Србију значе отворена врата
за токове путника и робе, економски просперитет, али и стратешку
позицију у овом делу Европе.
Пројекат изградње пруге за возове великих брзина Београд –
Будимпешта је најважнији инфраструктурни пројекат у железничкој
области. Захваљујући огромним инвестицијама, модерним технологијама и општем научном напретку овом равничарском трасом
од српске до мађарске престонице стизаће се удобно и достојно
човеку 21. века за мање од три сата.
Пруга: У надлежности Дирекције за железнице као националног тела за безбедност саобраћаја јесте издавање сертификата о безбедности. Које све активности Дирекције
су претходиле издавању обновљених сертификата о безбедности „Србија Возу” а.д. и „Инфраструктури железнице
Србије “ а.д. који важе и за брзине до 200 km/h, и фактички,
дозволи да се најмодернији воз пусти у саобраћај?
Развој железнице показује општи напредак и развој државе,
а пуштање у рад деонице Београд – Нови Сад, која је пројектована
и изграђена тако да омогућава кретање возова брзинама до 200
km/h доказ је да стабилна и јака држава може да прати велике
инвестиције. Како би све било безбедно и у складу са свим
прописима којима се уређује безбедност и интероперабилност
железничког саобраћаја, било је потребно да Дирекција за железнице изврши анализу и оцену испуњености свих услова из
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одредби ових прописа и након тога изда све неопходне дозволе
и сертификате.
Дирекција за железнице издала је „Инфраструктури железнице Србије“ сертификат о безбедности за управљање
железничком инфраструктуром и „Србија Возу“ сертификат о
безбедности за превоз брзинама до 200 km/h.
Сертификат о безбедности за превоз, као исправу којом се
доказује да је железнички превозник успоставио систем управљања безбедношћу и испунио захтеве утврђене законским
оквиром којим се дефинишу сви аспекти безбедности железничког саобраћаја, Дирекција за железнице издала је Акцио-

Лазар Мосуровић, в.д. генерални директор Дирекције за железнице уручује
дозволу Југославу Јовићу, в.д. генералном директору „Србија Воза“ за коришћење у саобраћају најновијих електромоторних гарнитура на првој брзој прузи
у Србији

нарском друштву за железнички превоз путника „Србија Воз”.
Потреба за обављањем саобраћаја брзинама дo 200 km/h
условила је да управљач уведе Европски систем за управљање
железничким саобраћајем (ERTMS), као и да превозник набави
нове путничке возове опремљене Европским системом контроле возова (ETCS). Ова знатна промена захтевала је примену
заједничке безбедносне методе за процену и оцену ризика, као
www.zeleznicesrbije.com

Генерални директори "Србија Воза" и "Инфраструктуре железнице Србије"
са директором Дирекције за железнице

и укључивање тела за оцену ризика у целокупан процес. Све
даље активности биле су у вези с изменом и усаглашавањем
постојећих интерних аката друштва и спровођењем свих неопходних поступака за обуку запослених укључених у обављање
превоза на новој прузи. Од самог почетка, Дирекција за железнице је, у свакодневном контакту с колегама из „Србија
Воза” координирала читав поступак до његовог окончања –
ажурирања сертификата о безбедности за превоз путника, који
укључује велике брзине.
Упоредо с наведеним поступком, Дирекција за железнице
је континуално спроводила и све друге активности у вези с
издавањем потребних исправа „Инфраструктури железнице
Србије”.
Наиме, Дирекција за железнице издала је „Инфраструктури
железнице Србије“ дозволе за коришћење свих стабилних структурних подсистема који чине железнички систем, односно
дозволе за подсистем инфраструктура, подсистем енергија и
подсистем контрола, управљање и сигнализација, на основу које
се структурни подсистеми приликом фазне реализације могу
пустити у рад. Верификацију свих наведених подсистема у складу
с националним железничким прописима која је претходила
издавању дозволе за коришћење подсистема реализовало је
именовано тело – Предузеће за изградњу железничког чвора
Београд д.о.о.– Београдчвор. Осим прибављања дозвола за
стабилне подсистеме, управљач инфраструктуре предузео је и
све активности које узимају у обзир знатне промене настале због
потребе за обављањем саобраћаја брзинама већим од 160 km/h,
што је резултирало обнављањем сертификата о безбедности за
управљање инфраструктуром.
Издавањем свих наведених докумената и издавањем дозвола за коришћење у железничком саобраћају електро-моторним гарнитурама серије 410/418 заокружен је целокупан процес
увођења железничког саобраћаја брзином од 200 km/h.
Пруга: Први пут у својој историји српске железнице добијају
возове за саобраћај брзинама до 200 километара на сат и
први пут се српским пругама вози овом брзином. Колики је био
„изазов“ издати све неопходне дозволе за саобраћање брзих
возова на овој траси брзе пруге?
Од оснивања па до данас, Дирекција за железнице није
издавала дозволе за коришћење возова брзине од 200 km/h,
те су за такве захтеве биле потребне додатне активности, што
је уједно био и посебан професионални изазов уз изузетно
ангажовање свих компетентних стручњака из предметне
области, како би се неопходне дозволе у складу са законским
www.zeleznicesrbije.com

Пруга: Акционарско друштво за железнички превоз путника
„Србија Воз“ поднело је Дирекцији за железнице захтев за
издавање дозволе за коришћење електромоторне гарнитуре
серије 410/418 у железничком саобраћају на мрежи пруга
Републике Србије. Које све активности је требало предузети
да би сва три возила добила дозволу за превоз путника на
брзој прузи?
Потреба за обављањем саобраћаја брзинама већим од
160 km/h условила је набавку нових електромоторних возова
опремљених најмодернијом сигнално-сигурносном опремом,
европским системом контроле возова (ETCS), чија је примена за
брзине веће од 160 km/h обавезна. Ради прибављања дозволе
за коришћење ових возила „Србија Воз“ је доставио Дирекцији
сву потребну документацију која се односи на верификацију
електромоторних гарнитура серије 410/418 које су произведене
у складу с техничким спецификацијама интероперабилности
(TSI) и обавио испитивање усклађености возила са предметном пругом. На захтев „Србија Воза“ Дирекција за железнице
је након свеобухватне анализе и оцене достављене документације издала дозволе за коришћење у саобраћају за све
три набављене електромоторне гарнитуре серије 410/418.
Гарнитуре је 2021. године произвео „STADLER“ Rheintal AG
Švajcarska, а дозволама се гарантује њихова усаглашеност с
техничким спецификацијама интероперабилности, безбедна
интеграција и техничка усклађеност с поменутим системом.
Пруга: Које су даље активности Дирекције када су у питању
модернизација железничког сектора и хармонизација са прописима који важе у Европи будући да Србија брзом пругом и
брзим возовима постаје интегрални део европске железничке
мреже?
Дирекција за железнице у реализацији својих надлежности
у складу са системским законима и бројним подзаконским
актима пратиће и подржати сваки напредак у развоју железничког сектора, при чему ће усклађивати релевантне прописе
са свим изменама прописа које се доносе на европском нивоу
у оквиру међународних организација из области железничког
саобраћаја. Дирекција ће континуирано обављати послове
из своје надлежности, од којих су кључни послови доношење
подзаконских аката на основу закона из области железничког
саобраћаја, издавање дозвола, сертификата, као и друге активности у складу с хармонизованим прописима који важе у свим
европским земљама.
Б. Гордић

Прва вожња брзог воза, 19. март 2022.
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Изабран визуелни идентитет брзих возова

„Соко“ – нови бренд српских
железница
Први брзи воз који је саобраћао на
релацији од Београда до Новог Сада понео
је назив „Соко“, одлучио је жири конкурса
„Пусти инспирацију да те вози“ и наградио
аутора новог бренда српских железница
Андрију Арсића. Друга награда за идејно
решење „Хитра“ припала је аутору Игору
Петровићу, а трећу награду освојила је Светлана Стевановић идејним решењем под
именом „Вихор“. Награде најуспешнијим
учесницима конкурса уручио је министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић, на свечаности
одржаној 14. марта у Историјском музеју
Србије.

Зашто баш „соко“
Нови лого брзог воза чини стилизована
глава сокола у бојама српске заставе
и ћирилични натпис „соко“ испод ње.
„Првобитна идеја била је сиви соко,
али би име било дугачко“ – каже Андрија
Арсић и додаје да је инспирацију за
визуелни идентитет воза нашао у
најбржој птици која лети на овим просторима
Победнички лого јесте лого новог бренда
брзих возова Србије који спајају Београд и
Нови Сад брзином од 200 километара на
сат, а наредних година ће спајати Београд
и Ниш, затим Београд и Будимпешту, чиме
ће се Србија интегрисати у саобраћајну
мрежу Европе. То је најбољи, најлепши, најизазовнији пројекат у који сам икада био
укључен, рекао је том приликом министар
Момировић.
Он је истакао да је железница еколошки
најчистији вид саобраћаја и саобраћај који Европа подржава и промовише и није
случајно што је Влада Републике Србије
уложила огромна средства за изградњу железничке инфраструктуре у нашој земљи.
Честитајући свим учесницима конкурса и
свима који су били укључени у овај пројекат,
Момировић је додао да су сва решења била
веома креативна и да је жири имао тежак
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Ред вожње брзих возова између Београда и Новог Сада

Четрдесет полазака дневно
задатак да од 3.500 пристиглих одабере
најбоље.
Захвалан сам жирију који су чинили представници дигиталног маркетинга и креативне индустрије и уверен сам да смо заједнички урадили један феноменалан посао,
рекао је Момировић.
Аутор победничког логоа и имена новог
воза Андрија Арсића захвалио се свим
учесницима и финалистима, као и младим
дизајнерима и позвао их да се што више
укључују и овакве конкурсе и покажу своју
креативност.

лила жирију што је препознао надахнуће,
труд и жељу чланова Удружења и подржао
их да учествују у овако важном конкурсу.

„Ново место у историји железнице“
Конкурс за најбоље име и лого новог брзог воза у Србији отворен је 1. фебруара, а рок за
доставу радова био је 21. фебруар. Право учешће на конкурсу имали су сви пунолетни
грађани и правна лица Републике Србије. На конференцији за новинаре, одржаној
у Железничком музеју, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Томислав Момировић рекао је: „Ово није обична конференција за новинаре нити само
један у низу конкурса. Ово је ново место у историји железнице која је сто година била
основ саобраћаја у Србији и која се враћа на место које јој припада.“
Министар је искористио и прилику да честита Железничком музеју 72. године постојања, рекавши да је „Галерија Железничког музеја одабрана зато што је музеј – историја,
тачка из које све почиње“.
На адресу организатора конкурса стигли
су и бројни радови који нису могли бити
узети у разматрање због техничких спецификација. Жири је, међутим, с предузећем
„Србија Воз“ одлучио да додели Специјалну
награду ван конкуренције и то Савезу удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Србије, чији су чланови учествовали на овом конкурсу.
У име Удружења награду је примила Маријана Терадовић Тодоровић. Она се захва-

Редован путнички железнички саобраћај на брзој прузи Београд – Нови Сад успостављен је 20. марта 2022. године. Овом пругом
свакодневно саобраћају нови возови за брзу пругу "СОКО". Из Београда за Нови Сад брзи возови полазе 20 пута, и исто толико у
повратку, што је 40 полазака дневно.
Inter City возови „Соко“ девет пута дневно из Београда и из Новог Сад саобраћају
директно, без заустављања у успутним станицама и стижу између ова два града по
реду вожње за 36 минута. Ови возови полазе из железничке станице Београд центар
за Нови Сад у 5.55, 7.34, 9.35, 10.05, 12.55, 14.05, 16.30, 18.03 и 20.05 сати, док из Новог
Сада за Београд центар крећу у 7.04, 8.30, 10.56, 12.01, 15.00, 16.04, 17.45, 20.01 и 22.02
часова.
Поред ових девет пари директних возова, између Београда и Новог Сада саобраћа
свакодневно и девет пари возова (по девет полазака из Београда и из Новог Сад)
који се заустављају у успутним станицама дуж брзе пруге. Реч је о Regio возовима,
који свакодневно из Београд центра за Нови Сад полазе у 6.00, 7.00, 9.03, 11.00, 13.00,
15.15, 17.03, 19.10 и 22.20 сати, док из Новог Сада за Београд центар полазе у 5.28, 7.46,
9.02, 11.01, 13.00, 15.17, 17.03, 19.16 и 21.01 сати. Regio возови "Соко" између Београда
и Новог Сада стају у станицама у Тошином бунару, Земуну, Земунском пољу,
Батајници, Новој Пазови, Старој Пазови, Инђији, Бешки, Сремским Карловцима и
Петроварадину. „Соко“ ову деоницу, уз десет заустављања у успутним станицама,
прелази за 55 – 57 минута.
Од 30. марта 2022. године почели су да саобраћају и Regio Ekspres возови "Соко", на
релацији Београд центар – Нови Сад – Београд центар и стају у успутним станицама:
Нови Београд, Батајница, Нова Пазова, Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сремски
Карловци. Regio Ekspres воз "Сoкo" из станице Београд центар за Нови Сад полази у
8.03 и 12.03 часова, а из Новог Сада у 10.07 и 14.07 часова.
У промотивном периоду, до 30. априла 2022. године, цена возне карте
у свим брзим возовима у једном смеру износи 300 динара, а за повратну
карту треба издвојити 600 динара.
Б. Гордић

Стручни жири, који је одабрао победничко решење, чинили су представници креативне индустрије Србије: Иван Станковић,
један од највећих ауторитета у области
маркетинга у региону, Наташа Филиповић,
директорка креативне агенције Оватион,
Небојша Бабић, визуелни уметник и фотограф, глумац Петар Стругар, амбасадор
платформе "Србија ствара", и Милорад Милинковић, редитељ.
Љ. Богдановић
www.zeleznicesrbije.com
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ИНТЕРВЈУ
Милутин Игњатовић, генерални директор Саобраћајног института ЦИП

Реконструкција и модернизација пруге
Београд – Будимпешта
Саобраћајни институт ЦИП једина је пројектна компанија у региону за железничку
инфраструктуру, са преко 500 запослених стручњака свих профила. Основана је
давне 1881. године. Ове године пуни 141 годину рада на изради студија, пројектовању
и надзору грађења железничких пруга у Србији и бившој Југославији. Све значајне
објекте, који су изграђени у Србији и бившој Југославији, пројектовао је и надзор
обављао Саобраћајни институт ЦИП. На почетку 21. века ЦИП пројектује модерне
пруге за велике брзине, које представљају велики скок у историји пројектовања и
грађења железничких пруга са брзинама возова 200 km/h и са којима ће се и Србија
повезати са већином земаља Европе. Историјски најзначајнији инфраструктурни
објекат у Србији данас је брза пруга од Београда до Новог Сада и надаље до
Суботице, о коме разговарамо са Милутином Игњатовићем, генералним директором
Саобраћајног института ЦИП.
Пруга: Брзи железнички коридор од Београда до Будимпеште
већ неколико година слови за највеће градилиште у југоисточној Европи. Да ли бисте, ексклузивно за читаоце „ПРУГЕ“,
могли да објасните шта је све рад на овом великом железничком пројекту подразумевао?
Најзначајнији актуелни железнички пројекат Саобраћајног
института ЦИП је реконструкција и модернизација пруге Београд–Будимпешта на железничком Коридору Xb у двоколосечну
пругу за путнички и теретни саобраћај и пројектну брзину до 200
km/h у складу са европским стандардима интероперабилности.

Нови перони опремљени савременим видео-надзором у Новој Пазови

Циљ пројекта јесте да се изгради савремена железничка веза
високе безбедности, брзине, капацитета и комфора и да се време
путовања између Београда и Будимпеште скрати с некадашњих
8 сати и више на мање од 3 сата. Овај вид унапређења пруге
знатно ће допринети конкурентској способности железнице
у односу на друге видове транспорта, омогућити рационалну
прерасподелу саобраћаја и повећати ниво еколошке заштите.
У питању је велики мултидисциплинарни пројекат високог
значаја и високе сложености, први ове врсте у Србији. Ова
пруга, као део Трансевропске мреже, мора испуњавати високе
европске стандарде интероперабилности (TSI), приступачности
и заштите животне средине. То је у пројектовању захтевало
примену одговарајућих техничких параметара за трасу, станице,
доњи и горњи строј, мостове, тунеле и контактну мрежу, као
и примену савремених система за осигурање и управљање
саобраћајем ERTMS/ETCS и GSM-R. Због велике дужине пруге,
као и сложености и обимности активности на Пројекту, израда
техничке документације и извођење радова су подељени на три
деонице:
• Деоница Београд Центар – Стара Пазова (35 km)
• Деоница Стара Пазова – Нови Сад (40 km)
• Деоница Нови Сад – Суботица – (Келебија) (108 km).
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Железничка станица Земун

За овај велики пројекат ЦИП је ангажовао своје најстручније
инжењере и урадио комплетну Планску документацију, Идејна
решења, као и Идејне пројекте са Студијом изводљивости за српски
део пруге од станице Београд Центар до границе са Мађарском,
дужине 183 km, укључујући железничке чворове Нови Сад и
Суботицу и то по Уговору са надлежним Министарством.
Након тога, Саобраћајни институт ЦИП је урадио и пројекте
за грађевинску дозволу и пројекте за извођење за целу пругу од
Београда до границе са Мађарском, по уговорима са кинеским
конзорцијумом (CRIC-CCCC) и руском фирмом RŽD „International“,
којима је Република Србија поверила извођење радова. У изради
те техничке документације учешће је узела и кинеска пројектантска
фирма CRDC, као део Пројектантског конзорцијума.
Пруга: По свим европским стандардима ово је најсавременија пруга у нашој држави и региону. Шта је све требало
урадити како би се подигао ниво безбедности и успоставила
интероперабилност пруге ?
Пруга Београд центар – Суботица има и висок национални
значај, истакнут кроз Просторни план Републике Србије и
Регионални просторни план АП Војводине. Повезује три велика
града и железничка чвора: Београд, Нови Сад и Суботицу, као и
велики број насеља и индустријских центара у коридору пруге
и представља природну и најрационалнију железничку везу
Србије и Београда са Европом преко Будимпеште. Пројектним
решењима пруге која су дата кроз Техничку документацију
Саобраћајног института ЦИП, а у складу са европским стандардима, сви укрштаји пруге са друмским саобраћајницама су
денивелисани у циљу максималне безбедности железничког
и друмског саобраћаја. Као додатни вид безбедности свих
корисника пројектом је предвиђено постављање ограде са
обе стране пруге. Предвиђена је и реконструкција и заштита
каналске мреже у зони пруге. Пруга је пројектована као
електрифицирана и опремљена је савременим сигнално-си-

гурносним и телекомуникационим уређајима. Сврха ових
постројења је подизање техничких карактеристика пруге
(брзине и сигурности) и успостављање интероперабилности
пруге путем уградње одговарајућих уређаја за обезбеђење
путева вожњи како у станичним подручјима, тако и на отвореној
прузи. Уградњом европског система за вођење возова (ETCS)
у пројекат успели смо да обезбедимо техничке могућности за
коришћење истог вучног возила на целој траси пруге.
Имајући у виду саму локацију станица и њихову историјску
одредницу, са посебном пажњом је разматрана реконструкција
постојећих зграда, као и уклапање нових зграда у постојећи
контекст. Уз сарадњу са надлежним заводима за заштиту споменика културе, дефинисане су мере које су имплементиране
у пројектну документацију, са циљем очувања историјског и
културолошког амбијента из периода настанка. Примену мера
за очување историјског идентитета истовремено је требало
уклопити у технолошке и функционалне захтеве које дефинише
најсавременија железница. Као спој ова два аспекта, историјског
и савременог, добили смо зграде са јединственим визуелним
идентитетом, примерене потребама данашњих путника. Из

Железничка станица Нови Сад

аспекта заштите животне средине и очување еко-система, односно уређењем и планираним коришћењем простора негативни
утицај на природу, посебно утицај на дивље врсте и еколошку
мрежу, сведен је на најмању могућу меру. Очување интегритета
и функционалности просторних целина значајних за очување
биолошке развоврсности био је императив приликом пројектовања. У складу са тим кроз пројектну документацију ЦИП
је успео да обезбеди континуалност еколошких коридора,
односно проходност коридора пруге за све дивље врсте у
складу са предеоним и еколошким карактеристикама локације
укрштања пруге и коридора. Пројектом пруге су предвиђени

Железничка станица Нови Београд
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пропусти који обезбеђују кретање ситних животиња укључујући
и водоземце и животиње средњих величина које користе терасе
пропуста. Такође, за прелаз крупних животиња пројектовани
су „еколошки мостови“. То су, иначе, први пројектовани такви
објекти на територији Републике Србије.

Железничка станица Стара Пазова

Пруга: Шта је све обухватала реконструкција деоница на
траси брзе пруге, али и железничких станица и стајалишта?
На деоници Београд центар – Нови Сад, укупне дужине 78
km, пројектовано је и изведено, 23 железничка објекта (мостова,
вијадуката, галерија), 1 тунел (2 тунелске цеви – за сваки колосек
по једна тунелска цев) и само 5 друмских објеката (објеката
који су у функцији денивелисаних укрштаја). Једним делом
пруга пролази кроз Национални парк „Фрушка гора“ кроз који
је пројектован железнички тунел Чортановци. Због сложених
геотехничких услова на тунелској деоници, тунел "Чортановци"
је пројектован са две одвојене тунелске цеви, свака за један
колосек. Како је тунел "Чортановци" дужи од 1.000 m (1.150 m
за леву тунелску цев, односно 1.091 m за десну тунелску цев), у
складу са наведеним нормативима за пројектовање и грађење
тунела на пругама, у тунелу су пројектоване све неопходне
мере безбедности у случају несреће или пожара, као и пратећа
инфраструктура неопходна за безбедну евакуацију људи услед
ексцесних ситуација. На изласку из тунела Чортановци, непосредно испред Сремских Карловаца, пројектован је и изведен
вијадукт непосредно уз десну обалу Дунава, на водоплавном
терену. Укупна дужина вијадукта износи 2.858 m по левом
колосеку, односно 2.905 m по десном колосеку. Поред наведеног
тунела и вијадукта, од значајних објеката на траси треба поменути
и два вијадукта дужине 494 m и 376 m којима је премошћен
локални пут Бешка – Марадик и водени канал, односно земљани
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пут и поток. Реконструкција постојеће једноколосечне пруге
у савремену двоколосечну пругу пројектована је тако, да се
максимално користи траса постојеће пруге водећи рачуна
о потребној реконструкцији станица, примени прописаних
техничких параметара и најмањем неопходном заузимању
новог земљишта.
Деоница Београд центар – Стара Пазова (35 km) је заједничка
деоница за правце Београд – Загреб и Београд – Будимпешта
(Коридор X и Xб). На подручју Београдског чвора (БЖЧ), односно
деоници Београд центар – Батајница, обновљена је постојећа
двоколосечна пруга, а од Батајнице поред обновне постојеће
двоколосечне пруге изграђена су и два нова колосека. Такође,
извршена је денивелација путничке пруге за Београд центар и
теретне обилазне пруге за Београд ранжирна. На овој деоници
реконструисане су све постојеће, и изграђене две нове станичне
зграде у железничким станицама Земун и Батајница. У станици
Земун је изграђено постројење за операције ауто-возом. У
свим станицама изведени су потходници са степеништем и
лифтовима за прилаз перонима који омогућава и комуникацију
између насеља на левој и десној страни пруге.

Железничка станица Петроварадин

Деоница Стара Пазова – Нови Сад (40 km) је по свим карактеристикама – топографским, геотехничким, хидротехничким, просторно-урбанистичким и еколошким, најтежа и најсложенија деоница ове пруге. Траса двоколосечне пруге до
станице Инђија је у коридору постојеће трасе пруге, а затим
напушта постојећу трасу, при чему се заобилазе постојеће
станице Бешка и Чортановци, и непосредно пре Сремских
Карловаца се враћа у коридор постојеће пруге до станице
Нови Сад. На овој деоници су станице: Инђија, Сремски Карловци, Бешка и Петроварадин. У Инђији и Петроварадину су
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Пруга: Директор сте једне од најбољих пројектантских
компанија у региону. Шта за ЦИП значи партиципирање у
највећем и најзначајнијем инвестиционом инфраструктурном пројекту не у Србији, него у овом делу Европе?

Вијадукт у Чортановцима

реконструисане постојеће станичне зграде, док су у Сремским
Карловцима и Бешки пројектоване и изграђене нове станичне
зграде. Имајући у виду историјски и урбани контекст станица и
непосредног окружења, ове станице су у обликовном смислу
пројектоване уз максимално уклапање у постојећи амбијент.
Деоница Нови Сад – Суботица – (Келебија) (108 km) траса
двоколосечне пруге напушта постојећу трасу и води се у новом
коридору само у зони Врбаса (око 10 km) и у зони испред Суботице (око 6 km). На постојећим локацијама пројектом је
предвиђена реконструкција станица: Кисач, Степановићево
(стајалиште), Змајево, Бачка Топола, Жедник и Наумовићево. На
новим локацијама пројектоване су станице Врбас и Ловћенац –
Мали Иђош.
Железнички чвор Нови Сад је новијег датума, али је конципиран и изграђен на једноколосечној прузи. У оквиру пројекта ЦИП-а посебан изазов је био спровођење савремене
двоколосечне пруге високог ранга кроз чвор и у складу са тим
и неопходна реконструкција путничке станице, повезивање
теретне станице и других постројења чвора, као и одговарајуће
увођење прикључних пруга у чвор. Железнички чвор Суботица
је један од најстаријих чворова на железничкој мрежи Србије,
без савремене путничке станице и са теретном станицом у
центру града. Овој чвор има и значајне пограничне функције у
путничком и теретном саобраћају. У оквиру провођења савремене двоколосечне међународне пруге високог ранга, дата
су целовита решења реконструкције и модернизације чвора
(путничка станица, теретна станица, техничка путничка станица,
увођење прикључних пруга у чвор из Хоргоша, Сенте, Црвенке,
Сомбора и Баје), са дефинисаним пограничним функцијама у

Тунел у Чортановцима

Модернизације пруге овакве сложености и учешће Саобраћајног института ЦИП у њеној реализацији од израде
техничке документације у изузетно кратким роковима, до
пуштања пруге у рад, представља једно ново искуство које
нам омогућава да у наредном периоду, уз подршку Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као
и "Инфраструктуре железнице Србије", успешно реализујемо
пројекте у области железничке инфраструктуре. Пројекат
пруге Београд–Будимпешта је само први корак и очекујемо
наставак пројектовања модернизације пруга Коридора X за
брзине до 200 km/h јужно од Београда, преко Ниша према
Скопљу и Солуну и према Софији и Истанбулу. На овај начин
би се остварила железничка веза високог квалитета, са знатно
смањеним временима путовања између главних градова овог
дела Европе са више милиона становника, што је у складу са
циљевима међународних споразума и Просторног плана Републике Србије. Израда техничке документације тешко може
бити урађена на задовољавајућем нивоу без активног учешћа
Саобраћајног института ЦИП као пројектанта.
Б. Гордић
А. Ранковић

Прилазни пут и нови паркинг испред железничке станице Петроварадин

Детаљ са пруге на деоници између Петроварадина и Сремских Карловаца
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очувала безбедност становништва у близини пруге у смислу
едукације или информисања становништва?
У сарадњи са запосленима у ''Инфраструктура железнице
Србије'' радимо на пројекту изградње додатне заштитне ограде на идентификованим критичним тачкама. Нарочиту пажњу
посветили смо локацијама у близини школа и на оним деоницама где су грађани навикли на њима знане пречице дуж
пруге. Свакако, едукација и превенција уз помоћ полиције биће
потребна да се не баш увек добре навике грађана коригују.

Гаврило Ковачевић, председник Општине Земун

Нова брза пруга је потка
привредног развоја Земуна
Пруга: Војводина има дугу традицију железничког саобраћаја. Колико ће брза пруга између Београда и Новог Сада, а
потом и до Суботице, унапредити живот људи у економском,
привредном, социјалном и културном смислу на територији
Ваше заједнице?
Земун је и географски и историјски био важан железнички
коридор Европе. Железничка станица Земун изграђена је годину
дана пре железничке станице у Београду, 1883. године, са којом
је била повезана мостом на Сави крајем августа 1884. године.
Изградњом ове пруге, уз већ постојеће везе са Новим Садом и
Суботицом, Европа је повезана са Балканом и Блиским истоком.
Споразумом између Аустроугарске и Србије било је предвиђено
да се предаја и примање возова врши на београдској станици,
царињење робе Србија је обављала у Београду, а Аустроугарска
у Земуну. После завршетка Првог светског рата, београдска станица је била преоптерећена, па станица у Земуну добија улогу
ранжирне станице.
Ту улогу Земун и данас има, и нова железничка инфраструктура конкретно утиче на квалитет живота грађана. За велики
број малих и средњих предузећа, значајну фармацеутску индустрију нова пруга је потка развоја, што значи нова радна места,
проширење пословних капацитета и развој локалне заједнице у
свим сегментима.
Када говоримо о развоју наше Општине, треба истаћи да се у
туристичком смислу отвара нови концепт и то управо у сарадњи
са Новим Садом, где заједничким пројектом можемо туристима
понудити нови гастрономски и културни доживљај равнице.
Пруга: Постојећа железничка инфраструктура, деценијама уназад, омогућава грађанима Новог Сада, али и осталих
насеља, боље повезивање са српском престоницом и другим
деловима наше земље. Имате ли већ сада јасан концепт како
ћете, као локална самоуправа, искористити нове бенефите
које, свакако, пружа једна модерна двоколосечна пруга у овом
делу Европе?
Немерљив је значај овог грађевинског подухвата за становнике Земуна. Бржа и лакша комуникација, сва пратећа саобраћајна и комунална инфраструктура дају нови квалитет живота
нашим грађанима. Једна од важнијих целина савременог
Београдског железничког чвора јесте и Техничко-путничка
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станица Земун (ПТС Земун) будућег савременог и модерно
опремљеног комплекса за одржавање возова за превоз путника. Модернизација ове станице започета је у септембру
2019. године и обухвата санацију постојећих и изградњу нових
колосечних капацитета, обнову хала за одржавање путничких
кола и за прање возова, објекат за пријем и отпрему возова и
хидротехничке инсталације и канализацију. Модерни станични
комплекс простираће се на 35 хектара на земљишту између
станица ''Земун'' и ''Земун Поље'', а очекује се да ће радови бити
завршени до септембра ове године.

Пруга: На који начин ће се локалне самоуправе на траси
пруге укључити у заштиту железничке инфраструктуре
како би се постигла максимална безбедност саобраћаја на
брзој прузи?
Потребно је да сви заједно будемо одговорни. Ово је наша
пруга и ми је користимо, то значи да треба да је чувамо и будемо
одговорни учесници у саобраћају. Оно што данас радимо, док
не буду завршени радови на изградњи надвожњака у Земун
Пољу, као и потходника на стајалишту на станици Камендин,
на постојећем путном прелазу, који је изузетно фреквентан, је
организовано дежурство саобраћајне полиције. Ово је и прилика да истакнем конструктивну сарадњу са запосленима у ''Железницама'' са којима смо заједно радили на корекцији пројекта
како би траса кроз Земун била прилагођена потребама грађана.
Пруга: Железничка станица у Новом Саду изграђена је 1964.
године и од тада није обнављана све до прошле јесени, када
су коначно отпочели радови на реконструкцији зграде и
станичних колосека. Слична ситуација јесте и са осталим
станицама дуж трасе нове пруге. Како вам данас изгледају сва
ова ''нова руха'' железничких испостава на траси брзе пруге
од Новог Сада до престонице?
Подигнуте су и нове зграде са пратећом инфраструктуром
у Земуну и Батајници, а насеље Алтина и Камендин добила су
два нова железничка стајалишта, док је стајалиште у Земун
Пољу комплетно реконструисано. Свих пет стајалишта имају
потходнике за пешаке и бициклисте, а дуж пруге постављени
су панели, заштитна ограда и зеленило дуж трасе. У
новоизграђеним железничким стајалиштима реконструисани су
колосеци и изграђени нови перони, са типским надстрешницама
изнад перона и потходницима. Стајалишта су намењена за
градско-приградски саобраћај, и новоизграђени перони дуги
су 110 метара. Поред тога, у нова стајалишта је уграђена опрема
за информисање и усмеравање путника, а постављен је и видео

надзор. Грађани Алтине, око 30 хиљада становника овог дела
Земуна по први пут добијају своје стајалиште за градски и
приградски железнички саобраћај.
На стајалишту Камендин становници са обе стране пруге
пролазиће пешачким потходником, чиме ће њихова безбедност
бити на највишем нивоу.
За особе са смањеном покретљивошћу предвиђена су
два лифта. Цео простор стајалишта Камендин је у потпуности
преуређен. У оквиру пруге у Земуну налазе се два надвожњака у
насељима Земун Поље и Батајница, чиме ће бити подигнут ниво
безбедности свих учесника у саобраћају.
Све станице на деоници представљају својеврсни украс
Земуна.

Пруга: Колико ће, по Вашем мишљењу, бити потребно времена да се путници поново врате возовима као омиљеном
превозном средству?
Како сам често на терену, и разговарам са суграђанима,
комшијама, уверен сам да сви једва чекају да опет путују возом.
Како се каже, ту човек може ''да протегне ноге'', да посматра
крајолик, а данас уз нове услове и да заврши неке пословне
разговоре, уз нову услугу и да се освежи, заправо да ужива
у најкомфорнијом путовању директно од Београда до Новог
Сада, за само 35 минута, или другим речима воз, који ће исту
релацију прелазити за 55 минута, стајаће на неколико станица
- у Земуну, Батајници, Пазови, Инђији, Чортановцима, Карловцу
и Петроварадину.
Сваки километар пруге, друма, моста, тунела је потенцијал
за развој сваког места у Србији, за грађане то значи брже до
болнице, школе, посла, трговине, а за привреду конкурентност
и сигуран бизнис.
Љ. Богдановић

Све ово је потенцијал наше општине, и са већ постојећим
друмским и воденим коридорима, Земун постаје кључна тачка за железнички транспорт и важан логистички центар. Ту
првенствено мислимо на Регионални логистичко-поштански
центар ''Пошта Србије'', као и на будући Интермодални терминал
са логистичким центром, који се гради у Батајници и представља
један од највећих инвестиционих пројеката Републике Србије.
Ту ће се обављати сви логистички послови у вези с друмским и
железничким превозом, као што су шпедиција, превоз и царина,
а биће заступљене и пратеће услуге складиштења и одржавања.
Пруга: Брзом пругом саобраћају возови и до 200 километара на сат. То су брзине на које становништво још увек
није навикло. Да ли су у плану неке активности како би се
www.zeleznicesrbije.com
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живот грађана је оно чему смо подредили свој рад и залагање.
Овако модернизована железница, је велики допринос
ефикаснијем и удобнијем транспорту грађана општине Стара
Пазова, како до Новог Сада и даље ка Суботици, тако и до главног
града Реублике и за то смо неизмерно захвални председнику
Александру Вучићу и републичкој Влади.
Пруга: Брзом пругом саобраћају возови и до 200 километара на сат. То су брзине на које становништво још увек није
навикло. Да ли су у плану неке активности како би се очувала
безбедност становништва у близини пруге у смислу едукације или информисања становништва?
Безбедност наших грађана у свакој врсти саобраћаја је
увек актуелна тема у нашој општини. Ми имамо и општински
Савет за безбедност у саобраћају, који спроводи све мере и
упутства републичке Агенције за безбедност у саобраћају. Брзи
возови су новина како за нашу земљу, тако за грађане наше
локалне заједнице и ми смо већ путем средстава информисања
објашњавали грађанима како нова технологија функционише и
колико је битно слушати упутства стручњака. Наравно да ћемо
се укључити и у уређење и постављање неопходних заштитних
ограда у насељима кроз које пруга пролази. Ангажујемо се и у
смислу едукације и информисања становништва на кључним,
фреквентним местима које се налазе у близини железничких
станица у Старој и Новој Пазови.

Ђорђе Радиновић, председник Општине Стара Пазова

Поносни смо што брзи воз
саобраћа кроз нашу општину
Пруга: Војводина има дугу традицију железничког саобраћаја. Колико ће брза пруга између Београда и Новог Сада,
а потом и до Суботице, унапредити живот људи у економском, привредном, социјалном и културном смислу на територији Ваше заједнице?
Општина Стара Пазова је колевка занатлија и приватног
предузетништва. Данас је једна од економски најразвијених
општина у Србији, а можда и шире. Управо због тога и великог
броја фабрика, дистрибутивних центара, постројења данас, у
којима ради велики број наших грађана, али и грађана суседних
општина и градова, железнички саобраћај је за нас и раднике,
који на тај начин путују до посла и назад, веома важан. Овакав
вид везе са два велика града (Нови Сад и Београд), воз који
ће саобраћати брзом трасом, верујемо да ће бити од великог
значаја за све грађане наше општине, поготово за грађане,
који нпр. из здравствених разлога и неопходних, додатних
специјалистичких прегледа морају да одлазе у један од ова два
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града. Морамо напоменути да су грађани општине Стара Пазова
и до сада у великом броју користили овај вид јавног превоза.
Пруга: Постојећа железничка инфраструктура, деценијама
уназад, омогућава грађанима Новог Сада, али и осталих насеља, боље повезивање са српском престоницом и другим
деловима наше земље. Имате ли већ сада јасан концепт како
ћете, као локална самоуправа, искористити нове бенефите
које, свакако, пружа једна модерна двоколосечна пруга у овом
делу Европе?
Сматрамо да је сваки бенефит, који доносе нови железнички
колосеци непосредно умерен управо на њене кориснике, наше
грађане. Све што, као локална самоуправа, радимо било да је у
питању амдинистративни посао, усклађивање са регулативама
или нека инфраструктурна инвестиција у фокусу свега су нам
увек потребе грађана напе Општине. Ово свакако можемо и
желимо усмерити управо у том смеру. Бољи и квалитетнији
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Пруга: На који начин ће се локалне самоуправе на траси
пруге укључити у заштиту железничке инфраструктуре
како би се постигла максимална безбедност саобраћаја на
брзој прузи?
Сва упутства и предлоге надлежних из ове области ћемо
спроводити. Како би се постигла максимална безбедност саобраћаја на брзој прузи, али и безбедност самих грађана, укључићемо се у законски прописане обавезе локалних самоуправа
у одржавање пруге у смислу редовних и ванредних контрола
стања као и неопходног одржавања или евентуалних потребних
поправки. За овај посао ћемо најпре користити људске ресурсе
који су нам на раполагању, а у том циљу делимично ћемо укључити и наша јавна предузећа.
Пруга: Железничка станица у Новом Саду изграђена је 1964.
године и од тада није обнављан све до прошле јесени, када
су коначно отпочели радови на ареконструкцији зграде и
станичних колосека. Слична ситуација јесте и са осталим
станицама дуж трасе нове пруге. Како вам данас изгледају сва
ова „нова руха“ железничких испостава на траси брзе пруге
од Новог Сада до престонице?

www.zeleznicesrbije.com

Када погледамо како су данас модерно уређене станице,
које се налазе у нашој Општини, задивљени смо послу око
уређења и инсталација које су реализоване до сада. Обе станице
су заблистале у пуној лепоти, а од посебног је значаја то што је
све ново или реновирано, и објекти и њихова унутрашњост,
пратећи мобилијар, технолошка решења и све што доприноси
ефикасном раду једне железничке станице. Ако смо протеклих
деценија избегавали тему железнице, уз жаљење што све то не
изгледа биље, коначно је дошао тренутак да осетимо понос јер
смо општина кроз коју воз саобраћа и који ће се поново сврстати
у главна превозна средства. Ово је сигурно тренутак који ће дуго
остати упамћен у историји Пазове.
Пруга: Колико ће, по Вашем мишљењу, бити потребно
времена да се путници поново врате возовима као омиљеном
превозном средству?
Данашња свест наших суграђана о неопходности очувања
животне средине и смањењу мисије штетних издувних гасова
из аутомобила, у великој мери утичу на то да Старопазовчани за
свој превоз бирају возове, као врсту превоза која најмање штети
животној средини. Када на ову чињеницу додамо и то да се од
сада знатно брже стиже до Београда и Новог Сада, не сумњамо
да ћемо опет своју јутарњу кафу попити на перону, сести у
потпуно нове возове и у најкраћем року, безбедно и удобно
стићи на своје одредиште.
Љ. Богдановић
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ција до појединца, треба да води рачуна о безбедности инфраструктуре јер нам то свима у заједничком интересу.

Владимир Гак, председник Општине Инђија

Удобност, комфор и брзина
вратиће путнике железници
Пруга: Војводина има дугу традицију железничког саобраћаја. Колико ће брза пруга између Београда и Новог Сада, а
потом и до Суботице, унапредити живот људи у економском,
привредном, социјалном и културном смислу на територији
Ваше заједнице?
Унапредиће сигурно у сваком погледу. Знатно ће се убрзати
проток људи, односно радници из других градова ће брже
долазити на посао у Инђију и обрнуто, Инђинчани ће брже и
лакше одлазити на посао у градове кроз које пролази пруга.
Са друге стране, знатно ће утицати на привлачење нових
потенцијалних инвеститора, даће нови импулс развоју туризма
и лакшој комуникацији између грађана из различитих градова.

опрезност и безбедност приликом ступања на железничку станицу. Имамо одличну сарадњу са полицијском станицом у Инђији. Једна од акција била је обилазак домаћинстава који живе уз
пругу од стране полицијских службеника који су упозоравали на
опасност преласка пруге.

Пруга: Постојећа железничка инфраструктура, деценијама
уназад, омогућава грађанима Новог Сада, али и осталих на-

сеља, боље повезивање са српском престоницом и другим
деловима наше земље. Имате ли већ сада јасан концепт како
ћете, као локална самоуправа, искористити нове бенефите
које, свакако, пружа једна модерна двоколосечна пруга у овом
делу Европе?
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Нова брза пруга представља још један адут за промовисање
Инђије као најбољег места за породицу. Ово није питање само за
долазак нових инвеститора, ово је веома значајно за подизање
општег квалитета живота. Колико је пруга значајна показује
податак да је два месеца пред пуштање туристичког комплекса
Келтско село унапред резервисано преко 2 хиљаде посета.
Знатно ћемо унапредити маркетиншке активности у циљу
промоције културних и других туристичких локалитета општине
Инђија.

Пруга: Железничка станица у Новом Саду изграђена је 1964.
године и од тада није обнављана све до прошле јесени, када
су коначно отпочели радови на реконструкцији зграде и
станичних колосека. Слична ситуација јесте и са осталим
станицама дуж трасе нове пруге. Како вам данас изгледају сва
ова „нова руха“ железничких испостава на траси брзе пруге
од Новог Сада до престонице?
Објекти железничких станица су ново лице Србије – модерно, савремено, лепо и пријатно за боравак. Свако ко ступи на
железничку станицу може приметити да је ово и снага наше
држава и резултат напорног рада свих грађана Србије. Изглед
железничких станица рађа осећај поноса јер показујемо да одговорним пословањем можемо много да учинимо.

Пруга: Брзом пругом саобраћају возови и до 200 километара на сат. То су брзине на које становништво још увек
није навикло. Да ли су у плану неке активности како би се
очувала безбедност становништва у близини пруге у смислу
едукације или информисања становништва?
Увелико радимо на едукацији становништва путем билборда, летака, медијских садржаја, одржали смо састанак са
директорима школа који ће у оквиру наставних активности
упознавати ђаке као учеснике у саобраћају колико је важна

Пруга: Колико ће, по Вашем мишљењу, бити потребно времена да се путници поново врате возовима као омиљеном
превозном средству??
Верујемо да ће путници врло брзо препознати предности
брзе пруге. Не само да се далеко брже стигне до Београда или
Новог Сада, него је и најјефтинији начин за путовање. Удобност
и конфор који нуде возови навешће људе да уживају путујући
и мислимо да ће фреквенција путника бити далеко већа него
раније.

www.zeleznicesrbije.com

Пруга: На који начин ће се локалне самоуправе на траси
пруге укључити у заштиту железничке инфраструктуре
како би се постигла максимална безбедност саобраћаја на
брзој прузи?
Стојимо на располагању свим релевантним институцијама
које се баве очувањем железничке инфграструктуре. Имајући
у виду општи значај брзе пруге, сматрамо да свако, од институwww.zeleznicesrbije.com
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Биће уређене и приступне стазе које ће ову станицу повезати
са новом аутобуском станицом. Поред станице Београд центар,
ово је једина станица на којој стају „Inter City“ возови за Нови
Сад.

Завршена модернизација пруге од Београда до Новог Сада

Ново лице српских железница
Након четири и по године од почетка радова на модернизацији пруге за велике брзине од Београда до Новог Сада, вредни неимари успели су да заврше
посао у року и пругу предају у редован саобраћај. Због комплексности посла
изградња је била подељена у неколико фаза, а главни извођачи радова биле су
кинеске компаније CRI и CCCC, које су изводиле радове на деоници од станице
Београд центар до Старе Пазове, и руска компанија РЖД „Интернешнл“, која је
изводила радове на деоници од Старе Пазове до Новог Сада. Поред главних
извођача радова, на пројекту су као подизвођачи биле ангажоване и многе
домаће фирме.
У станици Београд центар радови су започети на прузи од излазних сигнала
ка станици Нови Београд. Завршени су комплетни радови на горњем и доњем
строју колосека и контактној мрежи, односно на траси која се пружа преко
вијадукта код београдског Сајма, па све до новобеоградске станице.

Београд користи се постојећи објекат који је у потпуности реновиран.

Нови Београд
У станици Нови Београд у потпуности
је реконструисано свих пет колосека, контактнa мрежa и пратећa сигнализацијa.
Перони су уређени, постављен је нови

Земун
Станица Земун у потпуности је реновирана. Реконструисани су постојећи и изграђени нови колосеци. На
једанаестом колосеку изграђена је утоварна рампа намењена утовару аутомобила који ће се превозити железницом. Станица је добила нове пероне, перонске
надстрешнице, као и опрему за информисање и усмеравање путника. Око централне поставнице – Куле реконструисани су приступни путеви и паркинг за друмска
возила, а уређене су и зелене површине. Стара станична
зграда која је имала статус привременог објекта
срушена је, док је нова зграда саграђена на другом крају
станице, у близини некадашње фабрике „Змај“. Реч је

станични мобилијар, а новост су и лифтови за путнике и бициклисте. Завршено је око
десет хиљада квадратних метара нових асфалтних површина, ту су нови травњаци, 270
паркинг места и тридесет за особе са посебним потребама.
Нова станична зграда на Новом Београду градиће се по посебном пројекту, у оквиру
изградње нове аутобуске станице. До изградње нове станичне зграде у станици Нови
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о модерном објекту чији стил градње представља новину на
нашим железницама и који задовољава потребе како путника,
тако и станичног особља. Приземни објекат једноставних
линија, чијом фасадом, на којој се смењују беле и црне површине, доминирају велика стаклена поља стилски одудара од
свега што се може срести на нашим пругама. Окружење нове
путничке зграде је уређено у потпуности. Железничка станица
је од станичне зграде повезана новим саобраћајницама са ауто путем Београд–Шид и осталим деловима Новог Београда
и Земуна, а испред ње је постављено ново стајалиште јавног
градског превоза.

Стајалишта Тошин бунар, Алтина и Камендин

висином газишта и приступних пешачких стаза и тактивних подних површина за навођење кретања слабовидих особа.
На деоници пруге за велике брзине између Београда и Старе Пазове,
осим реконструисаних постојећих и нових железничких станица,
изграђена су и три нова стајалишта: Тошин бунар, Алтина и Камендин.
У новоизграђеним железничким стајалиштима реконструисани
су колосеци и изграђени нови перони, са типским надстрешницама
изнад перона. Сва три стајалишта намењена су градско-приградском
саобраћају, а новоизграђени перони дуги су 110 метара. Поред тога, у
новим стајалиштима уграђена је опрема за информисање и усмеравање
путника, а постављен је и видео-надзор.
Реконструисани су постојећи потходници и уграђене платформе за особе са посебним потребама, степеништа са адекватном

Земун Поље
У станици Земун Поље реконструисана су прва два станична
колосека, а изграђена су и два перона од по 110 метара, постављен
је нови станични мобилијар, а реновирана је и станична зграда.
На перонима су постављене модерне надстрешнице. Станичну
зграду и перон повезују новоизграђени потходници. Станица је
добила савремене уређаје за информисање путника.

Батајница
Железничка станица у Батајници пре реконструкције била је
у најлошијем стању на деоници пруге Београд центар – Стара
Пазова. Поред нових колосека, контактне мреже и сигнализације,
добила је нове пероне и станичну зграду. Реч је о приземном
објекту изграђеном на месту старе зграде, са фасадом од црвене

фасадне опеке, који са перонске стране има надстрешницу.
Пројектом је предвиђено и партерно уређење простора око
новог станичног објекта.
Новост је да је испод станице направљен потпуно нови пешачки
потходник, који се протеже испод целе станице, а који ће поред
путника користити и грађани који живе у делу Батајнице преко
пруге. И овде се, приликом изградње потходника и степеништа
водило рачуна о потребама слепих и слабовидих особа.

Дуж читаве трасе уграђен је и већи број скретница на бетонским праговима с еластичним колосечним прибором, а иза станице Земун Поље направљен је један од неколико надвожњака
на прузи до Новог Сада, преко којег се одвија друмски саобраћај.
По новим законима на пругама за велике брзине није дозвољено
укрштавање пруге и друмских саобраћајница у истом нивоу, те
се морају направити надвожњаци или подвожњаци.
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Нова Пазова
У станици Нова Пазова реконструисани
су колосеци и перони. Станица је добила
нове, модерне надстрешнице, клупе,

опрему намењену информисању путника и други мобилијар. Станична зграда је у
потпуности реновирана, кров је препокривен, олуци замењени, а значајни радови су
спроведени и у унутрашњости објекта. Станица је добила и нове пешачке потходнике.
Приступ станици је омогућен изградњом нових приступних путева, а изграђен је и
паркинг за путничке аутомобиле. Као и све друге станице на овој прузи и станица у
Новој Пазови је добила савремени видео-надзор, чиме је побољшан ниво безбедности
путника, запослених и имовине.

Стара Пазова
Зграда станице Стара Пазова стицајем лоших околности била је једна од најзапуштенијих на прузи
од Београда до Новог Сада, односно Шида. Сада
је потпуно реновирана. Објекту је враћен стари
сјај пажљивом реконструкцијом фасаде и фасадне
пластике. Кровни покривач је у потпуности замењен, а на перонској страни је постављена нова
надстрешница. Станична зграда биће повезна са оба
перона пешачким потходником. Испред станице је
направљен нови паркинг за путничка возила, као и неколико пешачких стаза које ће повезивати
станицу са околним улицама, од којих једна води ка центру места. Пружни прелаз на путу Стара Пазова
– Рума који се донедавно налазио у непосредној близини
станице је демонтиран, а на његовом месту направљен је
нови надвожњак.

Инђија
Железничка станица у Инђији изграђена је давне 1883. године и више деценија није
реновирана, нити је у њу улагано. Пројектом санације станичне зграде изведена је
адаптација објекта у складу с функционалним и технолошким захтевима, пре свега када
је реч о планираној намени и додатним садржајима.
У приземљу је урађена комплетна
санација и адаптација. Завршени су
радови на замени комплетне фасадне столарије, изради контактне
термоизолујуће фасаде, урађено је ново бетонско степениште, израђени шахтови за вентилацију подрума, као и нове надстрешице.
Испред станице је направљен нови паркинг, уређено је аутобуско стајалиште,
а направљене су и нове пешачке стазе које повезују станицу са оближњим
стадионом, градским парком и са центром места. Новина је и та да је на улазу
станице из правца Старе Пазове направљен нови железнички потходник кроз
који пролази колосек који спаја станицу Инђија са стајалиштем Инђија село
односно станицом Голубинци.Израђени су и нови сигнално-сигурносни и телеграфско-телефонски уређаји неопходни за безбедно одвијање железничког
саобраћаја. На улазу из правца Старе Пазове као и улазу из правца Новог Сада укинути су пружни прелази. Уместо њих направљени
су друмски потходници.

Бешка
Између постојећих станица Бешка и Чортановци, у оквиру пројекта
пруге за велике брзине, изграђена је потпуно нова железничка станица
у Бешки. Стара станица Бешка више се не налази на траси пруге Београд
– Нови Сад: зграда ће свакао остати, али више неће бити у железничкој
функцији.
Нова станична зграда направљена је на око 4 километара од места
и налази се на путу Бешка–Чортановци. Изграђен је приземни објекат
правоугаоне основе који, са уличне стране, изнад улаза, има округли
прозор карактеристичан за станичне зграде у Војводини. Кров је
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четвороводни, а стреха савијена нагоре. На перонској страни путничке
зграде изграђена је надстрешница. Надстрешницу има и други перон до
којег се стиже кроз потходник. И ова станица је, као и остале, опремљена
уређајима за информисање путника. Ту станицу ће користити и мештани
оближњих Чортановаца који су стицајем околности због новог пројекта и
нове трасе пруге остали без своје старе железничке станице.
У близини Бешке направљен је нови бетонски вијадукт дужине 580 метара
којим је премошћен локални пут Марадик–Бешка и поток Паћанац. На улазу у
Бешку из правца Чортановаца направљен је нови друмски потходник.

тоалети за путнике и запослене, чајна
кухиња, техничка и помоћна просторија.
И ова станица је опремљена уређајима
за информисање путника.
Нова станица је удаљена неколико стотина метара од старе станичне зграде,
има уређен паркинг за путничка и такси
возила и приступну стазу за аутобуско
стајалиште. Стара станична зграда ће бити у потпуности реновирана.

Тунел и вијадукт у Чортановцима
Један од најграндиознијих грађевинских подухвата свакако се налази у Чортановцима.
То су два тунела, сваки дужине нешто више од једног километра, као и велелепни
вијадукт, дужине 2,9 км, којим се пруга спушта у Карловачке винограде на трасу која иде
уз саму реку Дунав.

Карловачки Виногради
У железничкој станици Карловачки
Виногради реконструисан је постојећи станични објекат, изграђена су
три нова колосека, паркинг и приступни пут. Урађена је промена организације простора у станичној
згради, са увођењем посебних машинских и електро инсталација, уграђена је термоизолациона фасада и
промењена целокупна столарија и браварија на објекту, како би се омогућили тражени услови за
функционисање нове опреме. Инсталирана је нова опрема за надзор и контролу сигнално-сигурносних
и телекомандних уређаја, а све ове промене прилагођене су новоизграђеној прузи за брзине до 200
километара на сат. У склопу реконтрукције станичних капацитета задржан је и индустријски колосек
који је електрифициран и који се одваја ка оближњој циглани. Станица Карловачки Виногради ће
имати статус железничке распутнице због одвајања колосека за потребе привреде.

Петроварадин
Последња железничка станица на прузи Београд – Нови Сад са
сремске стране је Петроварадин. Железничка станица у Петроварадину
изграђена је крајем 19. века, а своју намену изгубила је 1961. године када
је прекинут железнички саобраћај кроз Петроварадин. У ову железничку
станицу није улагано више од 60 година. Од ње се некада одвајао колосек
за Беочин, али новим пројектом та пруга је стављена ван функције.
У склопу пројекта санације станичне зграде урађена је адаптација
простора како би у складу са новим технолошким захтевима он био
прилагођен планираној намени и смештају додатних садржаја. Замењени
су и санирани подови, зидови, плафони, унутрашња и фасадна столарија,

Сремски Карловци

урађени нови сигнално-сигурносни и телеграфскотелефонски уређаји, уређене зелене површине и
озелењен станични партер.
Станични плато станице Петроварадин је веома
лепо уређен, на прилазним путевима стављен је нови
асфалт, уређене су и пешачке стазе, као и нова паркинг
места. Изграђен је и потходник којим се долази до
перона који поседују пратећи мобилијар.
Пруга даље наставља преко новог Жежељевог моста
где након два километра улази у станицу Нови Сад.

Сремски Карловци су добили нову зграду железничке
станице која је новоизграђеним потходником повезана
са перонима. За разлику од старе путничке зграде,
нова представља савремени објекат изграђен по истом
пројекту као и станична зграда у Бешки – приземна
грађевина правоугаоне основе са фасадом од црвене
фасадне опеке. Изграђене су просторије за шефа
станице и отправника возова, хол, чекаоница, ходник,
благајна, ветробрани ка станичном платоу и перону,
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Сређена и амбуланта „Перон“ Нови Сад
У железничкој станици Нови Сад смештена је и амбуланта „Перон“, која припада
Служби опште медицине Завода за здравствену заштиту радника „Железнице
Србије“. Амбуланта покрива територију станице, платоа и простора где су
вагони. У склопу реновирања и реконструкције станице амбуланта је сређена
и опремљена тако да збрињава хитна стања пацијената који су се задесили на
простору станице, било да су железничари ли не. Осим тога, за лечење у овој
медицинској „испостави“ Завода определило се 2.300 пацијената – железничких
радника, њихових пензионера и свих других грађана, првенствено с територије
општине Нови Сад. Један лекар и две медицинске сестре и техничар чине тим
који дневно обави тридесетак прегледа пацијената и десетак интервенција, а по
потреби раде предрадне прегледе железничких радника.
Здравствени радници у овој амбуланти Завода раде 365 дана у години, како би
у сваком моменту могли да пацијентима пруже адекватну здравствену заштиту.

Нови Сад
Железничка станица у Новом Саду
није реновирана од изградње, 1964.
године, а сада је урађена њена прва
реконструкција. Један од некадашњих
симбола Новог Сада, зграда железничке
станице је била у врло лошем стању због
година неулагања и лошег одржавања,
али је овом реконструкцијом добила
нови изглед и повратила стари сјај.
Обнова станичне инфраструктуре
одвијаће се у неколико фаза. У првој
фази реконструисан је први перон и
опремљен новим станичним мобилијаром. Урађени су први, други, седми и

банкомата, као и МТС пословница.
Новосађани ће бити у прилици да
користе услуге преузимања пошиљки
захваљујући постављеном пакетомату.
За путнике су постављене гарнитуре
за седење, чиме је додатно улепшан
простор приземља станице.
У вестибилу станице је постављен
лифт намењен особама са смањеном
покретљивошћу. Галеријски простор
унутар станичне зграде је реновиран
и сада представља један од најлепших
изложбених простора у Новом Саду. Посебна пажња је посвећена родитељима

са децом и у ту сврху је направљена посебна чекаоница намењена особама с децом,
опремљена играоницом. Први пут у Србији у једној станици одређен је простор за кућне
љубимце, али и двоточкаше. Станица је опремљена новим уређајима за информисање
путника. Унутар станичне зграде је изграђен и превентивни Ковид центар, у којем ће
се обављати вакцинација и тестирање. Уређена је и амбуланта „Перон“ – део Завода за
здравствену заштиту радника „Железнице Србије“. Овим је прва фаза радова практично
завршена, а предстоје још четири фазе којом ће бити обухваћени радови на колосецима
за пријем и отпрему возова на правцу ка Суботици, Сомбору и Богојеву, станичној
згради и осталим станичним објектима.
Спомен-обележје, локомотива серије ЈЖ 51-007 која припада фонду Железничког
музеја у Београду и која краси простор испред станице је повратила стари сјај. Читава
станица, укључујући ентеријер и пероне покривена је најсавременијим видеонадзором, чиме је безбедност подигнута на много виши ниво.
Редакција "ПРУГЕ"

осми колосек, који је у функцији пријема и отпреме путничких
возова за смер ка Београду. Из правца Петроварадина у улазном
делу станице уграђено је једанаест нових скретница. Крајем
фебруара завршена је изградња новог железничког надвожњака у Кисачкој улици. На самој станичној згради је замењена
спољашња столарија, уређени су вестибил и путничке благајне,
путничке чекаонице и тоалети. На перонима станице уместо
бетонских надстрешница постављене су нове са металном
конструкцијом. Ресторација је у потпуности реконструисана. У
холу, у приземљу станичног здања путници имају на располагању
шест шалтера за куповину карата, као и два тикет-апарата
за куповину карата уз коришћење платних картица. Овде се
налазе два шалтера „Поште Србије“, као и четири „Поштанске
штедионице“. Поред тога путницима су на располагању и два
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Најживље улице у граду
Уз сам Дунавски парк налази се Дунавска
улица са низом лепих и занимљивих продавница, занатских радњи и угоститељских
објеката. Одмах у низу протежу се Владичански двор и Саборна црква. Испред
двора пут нас води до Змај Јовине улице
која се заједно са Дунавском улицом сматра главном пешачком зоном. На Тргу
слободе је и велелепна католичка црква
„Име Маријино“, а преко пута споменик
познатом српском просветитељу Светозару
Милетићу, рад Ивана Мештровића. На овој
локацији смештена је и Градска кућа, у којој
се налази управа града. Шетајући центром
Новог Сада туристи могу опазити неколико
веома лепих и архитектонски занимљивих

ВОЗОМ ПО СРБИЈИ
Нови Сад

Град бурне прошлости и
вишевековне традиције
Када из Београда кренете сремском равницом и прођете кроз живописне крајеве
Фрушке горе, стићи ћете до Петроварадина,
а затим преко новог дунавског моста – „Варадинске дуге“ и до велелепног Новог
Сада. Град чији житељи традиционално
живе у мултикултуралном складу, понео
је престижну титулу Европске престонице
културе за 2022. годину. Ушушкан на левој,
бачкој обали Дунава, главни град Аутономне покрајине Војводине уједно је административни, привредни, образовни и туристички центар овог дела Србије.

грашена историјским спомеником и стављена је под заштиту државе. На тврђави
се данас налази Музеј и Архив Новог Сада,
хотел, неколико ресторана и кафеа, атељеи
и галерије ликовних уметника, академија
уметности, астрономска опсерваторија,
планетаријум и многи други садржаји.
Сваке године у јулу, на овом месту се
органзује музички фестивал „EXIT“, један
од новијих брендова Новог Сада којем редовно присуствује више десетина хиљада
младих, не само из Србије и Европе већ и
читавог света.

Светски позната глумица Марлен Дитрих путовала је средином двадесетих година
прошлог века возом из Берлина за Истанбул. У току ноћи, због премора, изненада је
напустила брзи воз и спаваћа кола којима је путовала. На станици је тражила да
се кочијама одвезе до хотела где је хтела да се одмори. У глуво доба ноћи љубазни
рецепционер хотела „Јелисавета“ ју је примио и отпратио до собе. Инсистирала је да
је нико не буди док се не буде одморила. Рецепционер није баш био сигуран ко је то био,
па је сутрадан ујутро затражио помоћ локалног новинара који је знао добро немачки
језик. На брзину су му ставили конобарску униформу и дали му задатак да услужи
доручак лепој странкињи. Када је ушао у њену собу, имао је шта да види. Пред њим је
била дива светске глуме, чувена Марлен Дитрих. После услуженог доручка, новинар је био
замољен да је поведе у шетњу и покаже јој град, што је са задовољством и урадио. Након
лепо проведеног поподнева у граду, Марлен је замолила да јој он предложи неки скроман
ресторан са добром храном и изворном музиком. Избор је пао на ресторан „Ефика“ у
Петроварадину, где се свирала циганска музика. Дитрихова је уживала у амбијенту, у
храни, и цело вече је играла уз звуке циганског оркестра. Тако је било све до иза поноћи када
ју је новинар испратио на железничку станицу, одакле је Марлен наставила путовање
за Истанбул.
Римокатоличка црква имена Маријиног

На каменој стени у подножју Фрушке
горе, на десној обали Дунава, од давнина
су постојала разна утврђења. Петроварадинска трврђава је средином 20. века про-

Током календарске године у Новом Саду
се организује више од стотину различитих
програма и манифестација. Међу најпознатијима су: Музички фестивал „ЕXIT“, Сербиа
фешн вик, Синема сити, Новосадски џез
фестивал, Зимска бајка – Ледена шума,
Међународни пољопривредни сајам, Сајам
спорта, лова и риболова „Лорист“, Бранково
коло, Змајеве дечије игре, Етно фестивал
хране и музике Војводине, Карловачка берба грожђа и многе друге.

Бурна прошлост
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грађевина. Свакако треба погледати Зграду
бановине, Синагогу, Тамурджићеву палату,
неколико кућа у барокном стилу (Дунавска
улица) и Нови Жежељев мост.

Туристичке манифестације
које треба посетити

Градска кућа

Дунавски парк
Ходајући из правца Петроварадина преко новосаграђеног моста „Слобода“ стиже
се до Дунавског парка, једног од најпосећенијих места у Новом Саду. Парк је

традиционалним војвођанским рецептима.
За љубитеље рибљих специјалитета препо-

Лили Марлен у Новом Саду

Петроварадинска тврђава

Данашњи назив Нови Сад добија
1748. године, а чинили су га претежно
Срби, Немци, Мађари, Јевреји, Цинцари,
Бугари и Грци. У другој половини 19. века град улази у састав угарског дела
Аустроугарске монархије и ту остаје све
до краја 1918. године, када је Ауто-номна
српска Војводина коначно при-кључена
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.
Током 1929. године Нови Сад је постао
центар Дунавске бановине. После Другог
светског рата, током којег је био под
мађарском војном управом, Нови Сад је
званично постао главни град Аутономне
покрајине Војводине у саставу Републике
Србије.

Дунавска улица

формиран 1895. године и представља јединствену зелену оазу богату биљним и
животињским светом, а интереснтан је због
дивљих патака и лабудова који безбрижно
„позирају“ гостима на језерцету, лоцираном у централном делу парка.
www.zeleznicesrbije.com

године у децембру пруга је била отворена
за саобраћај до Земуна и Сремске Митровице, а годину дана касније била је
продужена и до станице у Београду, чиме је
остварена директна веза возова из Европе
до Истанбула и даље ка блиском истоку.
Стара станична зграда налазила се на
месту где су данас Пошта и пијаца у насељу
„Лиман“. Постојала је све до 1964. године
када је саграђена нова железничка станица,
која је и данас у функцији.
Ј. Вебер

ручују се ресторани који се налазе на левој
и десној обали Дунава, а нарочито они који
се налазе на Рибарском острву.

Ускоро јубилеј 140 године
железнице у Новом Саду
Железница је у Нови Сад стигла давне
1883. године из правца Суботице. Исте

Синагога

Гастрономски кутак
Поред вина и квалитетног воћа, фрушкогорски крај познат је и по гастрономији.
Многи ресторани у центру града имају традиционална јела од меса, припремљена по
www.zeleznicesrbije.com

Змај Јовина улица
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Савремене возове великих брзина одликују лака конструкција, висок комфор и безбедност. Да би се постигао сваки од
ових параметара, захтевају се велика улагања у железницу. Уграђује се бројна сензорска и информациона технологија
која омогућава да се возилом управља преко компјутера уз стално праћење бројних параметара композиције. Овако
брзи возови напајају се из снажних стационарнх извора, код којих нема ризика за прекид струјног кола. Земље које имају
најразвијенију железничку инфраструктуру сасвим очекивано имају и возове који се сматрају најбржим на свету – али, не
само да се сматрају, они то и јесу.

„Talgo“ је шпански произвођач брзих возова који се користи у
Шпанији и Саудијској Арабији. Заједно са компанијом „Bombardier“
производи авионе и брзе возове и то "Haramain Talgo" за Саудијску
Арабију и "AVE Talgo" за потребе шпанске железнице. Предвиђена
брзина им је 350km/h, а оперативна 300km/h. "Haramain Talgo" саобраћа на релацији Мека–Медина и направљен је тако да може да
вози на спољашној температури до +50 степени Целзијуса. "AVE
Talgo" који саобраћа у Шпанији има надимак "Пато-патка", због свог
препознатљивог “кљуна”.
Брзи возови “Eurostar” саобраћају на линијама од Лондона до
Париза, као и између Брисела и Амстердама. „High Speed 1“ од
2003. године повезује Лондон са остатком Европе преко Еуро
тунела испод Ламанша. Планира се изградња линије „High Speed
другим земљама – али и даље изнад просека за многе друге.
Електрична железница ICE3 која саобраћа од Келна до Франкфурта
брзином од 320 km/h је и најбржа пруга у овом делу Европе.

Планови широм света за развој
ултрабрзих железница

Светске брзе железнице и возови
У последњих петнаест година Кина је засенила остатак света
користећи своју економску моћ да би створила најдужу мрежу
ултрабрзих железница на свету. Укупна дужина износи око 29.000
километара. Два најбржа воза на свету крстаре управо Кином. Један
од њих је G17 и прелази релацију од 1.021 km између главног града
Пекинга и Нањинга, са просечном брзином 317 km/h. Путовање
траје само 3 сата и 13 минута. Називи “Плави делфин” и “Црвени
змај” користе се за серију AF, а серија BF има назив “Златни феникс”.
Други воз је невероватни шангајски маглев, који достиже брзину

од 431 km/h. За сада овај воз је у оперативној употреби само на
релацији Шангајски аеродром – Шангај у дужини свега од 30 км, и
за ту деоницу му је потребно 7 минута и 20 секунди.
Јапан је најпознатији по свом супербрзом “E5 Shinkansen” возу
који достиже брзину од 322 km/h. Путовање возом од Токија до
Осаке трајало је 16,5 сати, а овим возом потребно је свега 3 сата
и 10 минута. У овом моменту, активно се ради на тестирању нове
јапанске, супeрбрзе ALFA-X верзије Шинкасен воза, познатог и
под називом “Bullet" – воз метак, који може да развије брзину и
до 400 километара на сат. Ови возови имају и систем за детекцију
земљотреса и направљени су тако да он сам зауставља воз уколико
дође до већег потреса.
Најбржи возови у Италији возе линијом од Милана до Регије Емилије. Брза пруга позната је по возу “Frecciarossa”- Црвена стрела, који
саобраћа на линији Рим – Фиренца и Рим–Милано и ово растојање
прелази за свега 2 сата и 40 минута. Ови возови имају оперативну
брзину од 300 km/h, док је предвиђена брзина 360 km/h.
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Брзи возови TGV саобраћају широм Француске и достижу брзину
од 321 km/h.
2„ у периоду од 2028. до 2031. године. Тренутно најбржи воз који
користе британски путници јесте “Intercity Express Trains”, који се
креће брзином од 200 km/h.
У Немачкој, широка међуградска железничка мрежа користи
делове брзих линија, са максималним брзинама испод оних у

Многе земље попут Италије, Немачке, Холандије, Тајвана,
Турске и Саудијске Арабије тренутно раде на возовима за
наменске линије. Њима ће повезивати своје градове и директно
се такмичити са авио-компанијама на домаћим и међународним
линијама. Индија и Тајланд планирају изградњу обимне железничке мреже за ултрабрзе возове током следеће деценије.
Сједињене Америчке Државе које фаворизују ауто-путеве и
авио-саобраћај за путовања на дуже релације, имају планове
за изградњу брзе железнице у Калифорнији и Тексасу. Планира
се проширење постојеће руте која ће повезивати Мајами и Вест
Палм Бич како би се повезали са Орландом, као и надоградња
старе пруге за брзине од 180 km/h.

Највећи рекорди у брзини возова
Они повезују престонице Белгије и Француске и ово растојање
прелазе за само 90 минута брзином од 300 km/h. Француска TGV
мрежа се показала изузетно успешном, па је извезла технологију
и у друге земље. Међу њима су најдужа европска мрежа возова
великих брзина у Шпанији, као и у Белгији, Јужној Кореји и Великој
Британији. Ту је и прва брза железничка пруга у Мароку, у Африци,
која користи француске TGV возове које производи Alstom. Ова
железница повезује град Танџир и Казабланку и у употреби је
од 2018 године. Дужина пруге је 323 км, а оперативна брзина је
320km/h.

Први возови су били јако спори, баш
као и остали видови превоза. Напретком
човечанства те брзине су се знатно повећавале. Данас је воз по брзини друго превозно средство, одмах иза авиона.

давне 1804. годинине, а износио је свега 8
км/h. У истом веку после 46 година брзина
воза је била преко 100 km/h. Нови рекорд
постављен у Великој Британији износио
је 125 km/h. Највећи рекорд свих времена
када су у питању локомотиве на пару забележен 1938. године износио је 202 km/h.
Први воз који је ишао брзином преко 200
km/h био је на линији “East Coast Main Line”
у Великој Британији. Набржи дизел воз у
Немачкој који је обрио рекорд 1939. ишао
је брзином од 215 km/h. Дизел локомотиве су усавршаване, али више никад нису
успеле да оборе ниједан рекорд.
У Француској је 1955. године локомотива
која је користила једносмерну електричну

Маглев је тип возова који користи магнетну левитацију. То значи да воз нема
додир са шинама већ само левитира изнад њих. Да би се добила што већа брзина,
потребно је што више смањити отпоре. Отпор ваздуха ће увек постојати, али са
што аеродинамичнијим обликом се умањује. Употребом Маглев технологије отпор
трења је потпуно нестао .
Рекорди у брзини воза су се стално
смењивали. Први рекорд простављен је
Извор: zutestrame.net, putujsigurno.rs
www.zeleznicesrbije.com
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енергију постигла брзину од 320 km/h.
Потреба за што бржим превозом путника

довела је до бржег усавршавања возова
и њихових брзина. Први воз који је оборио брзину од 400 km/h био је ICE-V на
релацији Хановер-Вирзбург у тада Западној Немачкој. Тај рекорд је оборен у
Јужној Кореји, а затим у Јапану, Француској и Кини.
Први воз који је ишао преко 500 km/h
био је кинески маглев “Transrapid” на линији “Shanghai Maglev Train” 2003. године.
Овај воз радио је по принципу магнетне
левитације.Најбржи воз који није користио маглев технологију је француски TGV
који је 2007. године постигао брзину од
чак 574,8 km/h, а модел воза је био SNCF
TGV POS. После тога рекорде у брзини
обарали су само Јапанци користећи се
маглев технологијом.
Највећи рекорд постигнут је 2015. године на линији Yamanashi Test Track са
моделом воза L0 Series и брзином од 590
km/h, а пет дана касније брзином од 603
km/h. До данас, ово је и даље светски
рекорд у постигнутој брзини воза.
Припремила: Д. Милошевић
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је била погранична. Била је то последња станица Европе, даље је
почињао Балкан, а негде још даље, чекао је Исток. Ова станица је
била у употреби све до 1970. године, до градње ранжирне станице
у Макишу.
Пруга у дужини од 3,4 километра, која је повезивала земунску
станицу и мост на Сави, завршена је 1884. године.

Даљи живот пруге
По завршетку Првог светског рата ова пруга улази у састав
мреже новостворене државе. Како се, до средине двадесетих година, интензивно радило на отклањању најтежег проблема са
којим су се суочиле железнице на територији Краљевине СХС,
а то је повезивање мреже у смеру исток–запад, пруга Београд –
Суботица је оправљена тек 1927. године. Наиме, најоптерећенији
њен део, који је, истовремено, био и део важног смера Београд–
Загреб, била је деоница Београд–Инђија. Станица у Инђији је била
преоптерећена, па се гради тријангла која је делимично скратила
и растеретила пут ка западу, али није битно растеретила, како

Пруга Београд–Суботица

Из Европе у Србију
Конвенцијом из 1880. године Србија се обавезала да ће изградити пругу Београд–Ниш, док се Аустроугарска обавезала да ће
своју железничку мрежу повезати са новоизграђеном српском
железницом. На тлу Војводине изградња саобраћајне инфраструктуре започиње крајем осамнаестог века, паралелно с привредним развојем и колонизацијом. Зато није чудо што је прва
пруга на тој територији изграђена још 1854. године. Геостратешки
положај Војводине је такав да се, на њеном тлу, укрштају два
правца од међународног значаја – један који повезује Средњу

Прва железничка сатница у Новом Саду

Европу са Јужном, али и са Азијом, а други који повезује Источну
и Западну Европу. Осим тога, терен за градњу путева и пруга у
Војводини врло је захвалан, будући да нема великих планинских
маса које би отежавале изградњу. Аустроугарска политика градње
железница подразумевала је повезивање удаљених делова државе са великим центрима, тачније са Бечом и Будимпештом,
што значи да је, на територији Војводине, подразумевани смер
био север-југ. Преломна година за изградњу пруга које би, најзад
повезале Средњу Европу и Исток, а преко Балкана јесте 1878. На
Берлинском конгресу договорена је градња велике међународне
пруге која би повезивала Будимпешту, преко Суботице, Новог Сада,
Београда, Ниша, Софије и Пловдива са Цариградом и, на југу, преко
Ниша са Скопљем, тачније, са солунском луком. Градња такве
пруге је омогућавала продор европског капитала на исток. Градња
деонице од Београда до Ниша је била обавеза Србије, док се
Аустроугарска обавезала да ће своју постојећу железничку мрежу
повезати са новоизграђеном пругом кроз Србију. Рок за изградњу
пруге био је три године. Но, како радови нису одмах почели, то

44

Март 2022.

су се обе стране, српска и аустроугарска, 29. априла 1880. године,
поново обавезале на градњу, потписивањем конвенције у Бечу.
Нови рок за изградњу, био је јун 1883. године.

Градња пруге
За градњу пруге, српске власти, будући да Србија није имала
финансијских средстава за такав грађевински подухват, склопиле
су уговор са финансијским друштвом L’UNION Generale, да би,
касније, пошто је поменуто друштво доживело крах, уговор био
пренет на Comptoir national d’escont. Пругу која је повезивала
Суботицу, Нови Сад, Земун, преко моста на Сави са Београдом,
градио је MAV, а финансијски уговор је склопљен са аустријском
банком „Lenderbanke“ и француском фирмом „Lil“.
Градња пруге од Суботице до Београда подразумевала је и
градњу тунела у Петроварадину и Чортановцима, као и премошћавање Дунава код Новог Сада. Мост на Сави код Београда
финансирале су, заједнички, Србија и Аустроугарска. Уговором је,
такође, била предвиђена и градња огранка ове пруге од Инђије,
преко Руме до Сремске Митровице.
Већ у децембру 1882. године саобраћају је предато 3,3 километра
пруге од данашње државне границе до Суботице. Та пруга је, 5.
марта 1883. године, продужена до Новог Сада. Као пројектант
пруге познат је инжењер Никола Станковић.
Мостови
Пројектант Моста Франца Јозефа и Петроварадинског тунела био је Карло Бауман, док је Станковић пројектовао пругу
која је пролазила преко тих објеката и кроз њих. Извођење
радова на мосту било је поверено једној француској фирми, а
ангажовани су радници из Ломбардије. Челичну конструкцију
моста носило је шест бетонских стубова, а осим пруге, имао је
и пешачку стазу. Био је дуг 432 метра, а изградња је коштала 1,4
милиона форинти. Добио је име Мост цара Фрање Јосифа, да би,
од 1929. године, био преименован у Мост принца Андреја. Војска
је 11. априла 1941. године минирала мост, а он је за потребе окупатора обновљен већ 1942. године, да би био срушен приликом
повлачења Немаца. После рата, 1945. и 1946. године, у употреби
је био понтонски мост.
Исте године, гради се и мост преко Дунава, као и тунел испод
Петроварадинске тврђаве. Пруга се и даље гради, па је, 10. децембра 1883. године, Земун, најзад, железницом повезан с Новим
Садом. У Земуну је, на простору преко пута данашњег хотела
„Југославија“, подигнута монументална зграда. Земунска станица
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Био је дуг 344 метара, а добио је име Мост маршала Тита.
Тешко оштећени чортановачки тунел није обнављан, него је,
већ 1945. године, изграђена пруга преко Чортановачког брда, што
је омогуђавало пребацивање по два вагона, чиме је успостављен
какав-такав саобраћај.

Модернизација и електрификација
Још 1954. године, започети су планови за растерећење овог
чвора, што стоји у тесној вези са побољшањем саобраћаја и на
прузи Београд–Суботица. Било је неопходно дефинитивно решити
Све новосадске станице
Прва новосадска железничка станица, изграђена још 1883.
године, налазила се на Лиману, на месту данашње пијаце.
Путничка зграда је била једноспратна, са надстрешницом
на перонској страни. Осим службених просторија, имала је
чекаонице првог и другог разреда, хол, ресторан и пет шалтера
путничких благајни. Ова станица је проширивана и дограђивана
двадесетих година двадесетог века. Након Другог светског рата,
зграда је, из непознатих разлога срушена, а, на истом месту,
саграђена је нова, која је била у функцији до 1964. године. Те године,
свечано је отворена нова железничка станица – модерна грађевина на два нивоа, с перонима који су у равни горњег нивоа
зграде, четири метра изнад приземља.
питање моста преко Дунава, као и измештање пруге ка Суботици. Нови мост, назван по свом творцу Жежељев мост, предат је
саобраћају 1961. године. Суботичка пруга је измештена са старе
трасе кроз град. Петроварадински тунел је изгубио првобитну
функцију, стара станица Петроварадин је укинута, а изграђена
је нова, неколико километара даље, у смеру ка Београду. Оваквим „исправљањем“ пруге пут је битно скраћен, а сам град је
растерећен.

Мост на баржама

смер ка Загребу, тако и смер ка Новом Саду и Суботици. Било је
неопходно изградити други колосек и то од Београда до Инђије
и даље на запад, што је и остварено 1929. године. Градња другог
колсека у смеру ка северу, остављена је да чека неко друго време.
Сам Новосадски железнички чвор је, у периоду између два рата,
преоптерећен. Од уласка првог воза у Нови Сад, па до почетка ХХ
века, чвор је потпуно завршен, има пет станица, два утоварноистоварна терминала и радионице за одржавање локомотива и
кола. Путничка станица се налазила у јужном делу града, између
успона за мост и оштре окуке у смеру ка Суботици. Од кривине,
пруга је ишла трасом данашњег Булевара Цара Лазара и скретала
десно, ка Суботици. У смеру ка Београду пруга је ишла преко моста,
затим тунелом испод тврђаве у Петроварадин. Услед изградње
нових веза и пруга, станица постаје тесна, па је проширена 1929.
године. То су једини захвати који су спроведени на овој прузи у
међуратном периоду.

Обнова
Током Другог светског рата новосадски чвор је тешко настрадао.
Можда најтеже разарање начињено на прузи Београд–Суботица
јесте коначно рушење новосадског железничког моста преко
Дунава и минирање тунела Чортановци. Већ 1945. године постављен је понтонски мост, који је био у употреби две године.
Године 1946, на стубовима старог моста, изграђен је нови челични
мост по пројекту групе инжењера: Ђорђа Продановића, Саве
Атанацковића, Миодрага Живковића и Панте Јаковљевића.
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Стара станица у Новом Саду

У склопу пројекта електрификације и модернизације југословенских железница, као и радова на реконструкцији Београдског железничког чвора, 1970. године укида се деоница пруге
која је повезивала данашњу станицу Земун, преко земунског
усека, старе станице Земун код хотела „Југославија“ и Новог Београда, са мостом на Сави. Изграђен је тунел Бежанијска коса који
је повезивао данашњу станицу Земун преко Новог Београда и
новоизграђене станице Нови Београд, са мостом.
Коначна електрификација пруге Београд–Суботица, завршена је
у мају 1980. године.
И. Јовичић Ћурчић
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Нови Сад

Стара локомотива добила нови сјај
Парна локомотива серије ЈЖ 51-007,
која је део Техничке збирке Железничког
музеја и налази се на платоу железничке
станице Нови Сад, недавно је добила нови
сјај. Иницијатива града Новог Сада да се
овај музејски експонат заштити у склопу
реконструкције Железничке станице Нови
Сад.
Локомотива је произведена 1925. године у Будимпешти, у државној фабрици локомотива “МАВ”. Настала је надоградњом
серије 50, а пре нумерације ЈЖ имала је
ознаку МАВ 375.956. С тежином од 51 тону и осовинским притиском од 10 тона,
развијала је брзину до 60 km/h. Имала је
снагу од 470 коњских снага, тако да је могла
да вуче путничке возове оптерећења до
410, а теретне до 870 тона.
Из ове серије укупно је било изграђено
596 локомотива. Југословенске државне
железнице купиле су 166 локомотива и распоредиле их широм тадашње земље.

Највише су саобраћале по пругама Војводине, а нарочито у Банату. Као музејски
експонат на платоу железничке станице
Нови Сад постављена је 15. априла 1988.

године за Дан железничара, у част стопетогодишњице доласка железнице у Нови
Сад.
Ј. Вебер

Из наше фотоархиве

Намирење парњаче у новосадској ложионици
Почетком двадесетог века капацитети
железничке станице Нови Сад на Лиману
нису више могли задовољити потребе
теретног и путничког саобраћаја. Самим
тим појавио се проблем и с простором
за одржавање и намирење великог броја
парних локомотива које су вукле локомотиве ка разним правцима. Због тога
је донета одлука да се теретна станица
и ложионица изместе на нову локацију.
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Нову ложионицу с магацинима за робу
направили су 1912. године Град Нови Сад
и тамошњи крупни земљопоседник Ђорђе
Дунђерски. Нови комплекс сачињавала је
теретна станица са двадесетак колосека,
која је могла да прими знатан број теретних вагона. Ту су биле и радионице за
одржавање великог броја возних средстава. У првим годинама дневно се на
преглед примало између 70 и 100 парних

локомотива, а рађене су и мање поправке
на теретним вагонима. Такав режим рада трајао је све до 1964. године, када је
направљена нова траса пруге кроз Нови
Сад, као и нова станична зграда у северном делу града. Теретна станица је функционисала све до 1985. године, док је
парна вуча на простору бивше Југославије
укинута четири године касније. Након тога
ложионица је наставила с радом, а уместо
парних локомотива сервисирали су се и
одржавали теретни и путнички вагони, као
и дизел и електричне локомотиве. Ложионица је била у функцији све до јануара
2022. године када је демонтиран колосек
који је спајао ложионицу с путничком станицом.
На фотографији коју је 9. августа 1970. у
новосадској ложионици снимио Херберт
Штемлер, љубитељ железнице из Немачке,
приказана је парна локомотива серије ЈЖ
33-320, која је на тој локацији имала намирење водом и угљем. Локомотиве ове
серије су вукле углавном брзе возове с
новосадске станице ка већим градовима
у тадашњој Југославији, а због своје снаге
често су вукле и теретне композиције.
Ј. Вебер
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