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Српски председник и мађарски премијер свечано отворили деоницу брзе пруге 

Нова пруга, нови модерни возови – нова слика 
модерне Србије

Пруга Београд – Нови Сад, деоница међу-
народне брзе пруге Београд–Будимпешта, 
пуштена је у саобраћај 19. марта, а у првом 
брзом возу на тој релацији названом „Соко” 
били су председник Србије Александар 
Вучић, премијер Мађарске Виктор Орбан, 
чланови Владе Србије, представници српских 
железничких компанија и бројни новинари. 
На првом путовању ка овогодишњој Евро-
пској 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 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 
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. 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 желез-
ничке станице у Новом Саду. Обраћајући се 
окупљенима председник је поручио да Србија 
на овај начин иде у будућност и да је та 
пруга симбол напре 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 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 прија-
тељства и допринесемо међународној сара-

дњи 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 Евро-
пи, 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, нај-
повољнији и најбољи начин за копнени 
транспорт 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. 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 
пријатељства 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 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 
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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. 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.

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 нај-
успешнијим учесницима конкурса уручио 
је министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Томислав Момировић, 
на свечаности одржаној 14. марта у Исто-
ријском музеју Србије.

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 задатак да од 3.500 
пристиглих одабере најбоље. 

Захвалан сам жирију који су чинили пред-
ставници 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. 

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

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 Пе-
тар Стругар, амбасадор платформе „Србија 
ствара“, и Милорад Милинковић, редитељ.



4

Ред вожње брзих возова између Београда и Новог Сада 

Четрдесет полазака дневно

Редован путнички железнички саобра-
ћај 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 ста-
ницама 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.
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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.

Нови Београд

У станици Нови Београд у потпуности 
је реконструисано свих пет колосека, 
контактнa мрежa и пратећa сигнализацијa. 
Перони су уређени, постављен је нови 
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 Београд користи се постојећи 
објекат који је у потпуности реновиран.  
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.

Станица 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 о модерном објекту 
чији стил градње представља новину на 
нашим железницама и који задовољава 
потребе како путника, тако и станичног 
особља. 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. 
Реконструисани су постојећи потходници и 
уграђене платформе за особе са посебним 
потребама и приступних пешачких стаза и 
тактивних подних површина за навођење 
кретања слабовидих особа.

Стајалишта Тошин бунар, Алтина
и Камендин

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.

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 
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путника. 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.

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. 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.

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, 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. 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. Станична зграда биће повезна 
са оба 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 јe 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 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 
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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.

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.

Сремски Карловци

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.

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, 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.

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 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 



8

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 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. 

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.
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