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Оснивање Министарског координационог савета 
Бугарске, Мађарске, Србије и Турске

Развој железничког саобраћаја у региону
Министар грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре Републике Србије Томи-
слав Момировић потписао је, 5. јула у 
Истанбулу, заједно са колегама министрима 
из Бугарске, Мађарске и Турске, документ о 
оснивању Квадрилатералног министарског 
координационог савета. 

Фокус рада овог Квадрилатералног савета 
биће даљи развој железничког саобраћаја 
у региону. Железница ће се развијати кроз 
реализацију инфраструктурних пројеката, 
олакшавање граничних процедура, као 
и размену знања и искустава. Први пут 
смо са колегама из Мађарске, Бугарске 
и Турске направили министарски савет 
у форми квадрилатерале који ће пратити 
све инвестиције у инфраструктуру, пре 
свега у железницу, где држава Србија има 
амбициозне планове“, изјавио је министар 
Момировић. Он је својим колегама у 
региону пренео да Влада Републике 
Србије у овом тренутку инвестира у десет 
аутопутева и да не одустаје ни од једног 
инфраструктурног пројекта, нагласивши 

притом да ће највеће градове у Србији 
ускоро спајати најмодернији путеви, али и 
железнички коридори којима ће се кретати 
најбржи возови у Европи. Квадрилатерални 

министарски координациони савет ће 
бити на врху Радне групе за железнице, а 
планирано је формирање и више техничких 
група.

У наредних шест месеци

Енергенти и роба од виталног значаја 
приоритет на пругама

Влада Србије донела је 7. јула Уредбу о 
привременој мери утврђивања приоритета 
превоза у железничком саобраћају који се 
обавља на мрежи пруга Републике Србије 
како би се спречио поремећај на тржишту 
снабдевања енергентима и другом робом од 
виталног значаја за обављање делатности 
привредних субјеката у Србији. 

Уредба је уведена на шест месеци, а 
односи се на превоз који обавља Акцио-
нарско друштво за железнички превоз робе 
„Србија Карго“ за привредне субјекте у 
односу на друге превозе који се обављају 
на мрежи пруга, укључујући и путнички 
железнички саобраћај. 

Новоуведена привремена мера односи 
се на превоз угља, мазута, нафте и нафтних 
деривата; руде гвожђа, руде кокса и руде 
бакра, готових производа од гвожђа и 

челика; контејнерски превоз робе широке 
потрошње, као и превоз киселина. 

Овакав режим железничког теретног 
саобраћаја важиће у наредних шест месеци 
на 23 железничка правца: према Свилајнцу 
и то из граничних станица Брасина, 
Пријепоље, Димитровград, и из станица 
Грљан и Пискања; из станице Панчево према 
Црвеном Крсту и Пожеги; из Граничне 
станице Суботица према Прешеву граница 
и Граничној станици Димитровград; из Бора 
према граничним станицама Пријепоље и 
Шид; из Граничне станице Димитровград 
према Шапцу и Прахову; из Прахова према 
Шапцу; из Радинца према Алексинцу, Чачку, 
Јагодини; из граничних станица Суботица, 
Шид, Брасина, Пријепоље према Радинцу и 
из Шапца према Радинцу и станици Шид. 
По речима мр Аните Димоски, помоћника 

министра за железнице и интермодални 
транспорт, због међународних дешавања у 
Европи и свету, пре свега рата у Украјини и 
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кризе изазване пандемијом заразне болести 
COVID-19, односно поремећаја који су из 
тих разлога настали на многим тржиштима, 
првенствено на тржишту енергената, у 
наредном периоду потенцијално може 
доћи до настабилности и поремећаја на 
овом тржишту, са неизвесним периодом 
стабилизације. 

Поменуте појаве потенцијално могу да 
доведу до угрожавања електроенергетског 
система Републике Србије, али и пословања 
привредних субјеката која доприносе бруто 
домаћем производу Републике Србије. 

„Железница као вид саобраћаја у контексту 
поменутих превоза има огроман значај, с 
обзиром на своје техничко-експлоатационе 
карактеристике, укључујући могућност 

масовних превоза, ефикасност и еконо-
мичност, док је за већину превоза који су 
предмет ове уредбе практично и једина 
могућност“, каже помоћница министра за 
лист „ПРУГА“. Димоски је објаснила да је 
након разматрања модалитета организације 
саобраћаја на тржишту превоза робе 
железницом у Републици Србији утврђено 
да се у редовним условима организације 
саобраћаја приоритизација саобраћаја 
(давање приоритета приликом отпреме 
одређеног воза из железничке станице) 
обавља сходно саобраћајном рангу теретног 
воза, а не сходно стратешком значају робе 
која се превози. 

„Будући да оваква пракса може 
проузроковати кашњење у испоруци робе 

од виталног значаја за електроенергетски 
сектор и остале стратешки значајне си-
стеме за Републику Србију, а који у 
условима поремећаја на тржиштима могу 
потенцијално имати штетне последице 
по привреду и становништво Републике 
Србије, Владa Републике Србије је донела 
предметну уредбу како би се у наредном 
периоду обезбедило очување стабилне 
ситуације у електроенергетском систему 
Републике Србије, односно очували си-
гурност у снабдевању и избегавање великих 
буџетских трошкова, као и несметан превоз 
сировина и енергената од виталног значаја 
за стабилност привреде Републике Србије“, 
закључила је мр Анита Димоски.

Милутин Милошевић, извршни директор за управљање јавном железничком 
инфраструктуром, „Инфраструктура железнице Србије“

Повезивање станице Београд центар и текућа 
санација приоритети

Завршетак радова на плочи железничке 
станице Београд центар може се очекивати 
почетком августа ове године, сазнајемо од 
Милутина Милошевића, извршног директора 
„Инфраструктуре железнице Србије“. Ускоро 
први обриси станичне зграде.

 Подсећамо, реч је о радовима на коти 
105 где је у финишу градња бетонске 
конструкције површине од скоро 50 хиљада 
квадратних метара. Вредност радова износи 
око 1,4 милијарде динара. Инвеститор 
пројекта је „Инфраструктура железнице 
Србије“, а уговореним радовима били су 
обухваћени сви трошкови реализације овог 
посла, односно радне снаге, материјала, 
механизације, опреме и извођења грађе-
винских радова. 

„У оквиру уговора са „Elita-кop“ до-
шли смо до самог краја инвестиције. То 
претпоставља да су темељи и стубови 
направљени, плоча изливена и у току 
су завршни радови на хидроизолацији. 
Након тога следи технички пријем плоче, 
укњижење објекта и потом, у оквиру 
државног уговора са партнером „Railway 
City“, пренос плоче у њихово власништво на 
којој ће, њиховим средствима, у централном 
делу бити изграђена станична зграда, 
а на осталом делу објекти из њиховог 
пројекта. Та фаза је спремна и мислим 
да је септембар реалан термин почетка 
радова“, каже Милошевић. „Инфраструктура 
железнице Србије“ дала је сагласност на 

урађену пројектну документацију, чиме 
је потврђено да будућа станична зграда 
испуњава све потребе редовног, безбедног и 
несметаног рада и функционисања железнице, 
железничког саобраћаја, запослених и 
корисника услуга. Приступне саобраћајнице 
круцијалне.

„Оно што је пред нама у наредној фази 

јесте изградња приступних саобраћајница 
и то је, по мом мишљењу, круцијалан моме-
нат комплекса и можда најзначајнији за 
афирмацију целе локације и самим тим функ-
ције, с обзиром на већ „традиционалне“ 
примедбе грађана, за које морам да кажем да су 
оправдане, да нова главна железничка станица 
није интегрисана у систем јавног градског 



4

саобраћаја. Дакле, следи повезивање објекта 
са, пре свега, друмским саобраћајницама, а 
након тога и јавним градским превозом да 
би ова локација остварила оптималну везу“, 
каже Милошевић и додаје: 

„За тај посао потребно је обезбедити 
око десет милиона евра. У питању је 
инвестиција која је у надлежности Града и 
почетак тог посла, поред израде пројектне 
документације, јесте експропријација једног 
дела коридора којим треба да прође предвиђена 
приступна саобраћајница. Оно што је добро 
јесте постојање усвојеног детаљног плана 
регулације у оквиру Малешког брда, а којим је 
предвиђена веза станице с аутопутем. Очекујем 
да ти радови крену у другом делу године, а 
уколико се Град и Република договоре, тај 
део инвестиције може бити пренет и у нашу 
надлежност. У сваком случају, почетак ове 
активности јесте хитна израда пројектне 
документације.“ 

Завршен сегмент пројекта „Прокоп“ 
је део испод саме плоче. Он ће се радити 
по старом пројекту ЦИП-а. „У питању је 
око десетак хиљада квадрата, углавном 
службеног простора. Има и дела јавног 
простора: два мала вестибила, вертикалне и 
косе комуникације тј. лифтови, ескалатори 
и конвејери и веза са станичним доњим 
тргом, односно ауто-путем. Пројекат и јесте 

тако конципиран да већи приступ путника 
буде са доњег станичног трга, можда и 60 
посто њих. 

То би требало да буде циљ који 
„Инфраструктура“ треба у наредне две и 
по године да оствари.“ У наредној години 
нагласак на санацији Прва половина текуће 
године је свакако била у знаку завршетка и 
пуштања у промет брзе пруге ка Новом Саду. 
Готово сви железнички капацитети су били 
ангажовани за остварење тог подухвата. 
То се у једном делу свакако одразило и на 
одржавање постојећих пруга. 

„Чињеница је да смо сви били веома 
посвећени завршетку пруге ка Новом Саду. 
Међутим, то није оставило посебан траг у 
сфери квалитета експлоатације редовног 
саобраћаја. Ваља рећи да смо претходну 
годину, а и први део текуће, завршили у 
оквиру планираних величина, што значи 
да смо упркос великом изазову успели 
да одржимо планирану инвестициону 
активност. Укратко, нешто смо велико и 
значајно остварили, а да на осталом делу 
нисмо забележили пад. У наредном периоду 

план је да послови текућег одржавања буду 
много већег обима. Рачунамо на знатно 

повећање буџета за те активности, односно 
износ од око три и по милијарде динара. 
Ако узмемо у обзир да је претходних 
година он износио око милијарду, закључак 
је да знатно амбициозније хоћемо да се 
позабавимо овим послом. То пре свега 
значи санирање негде око 300 километара 
актуелних лаганих вожњи. Од овог броја, 
око 150 километара су електрифициране 
пруге и ту су главни проблеми у контактној 
мрежи која је, истина, стара, али и у 
крађама које су интензивне и ремете 
постојеће стање и самим тим експлоатацију 
и безбедност саобраћаја. Ту су проблеми и 
са телекомуникацијама, путним прелазима 
и план је да текуће интервенције учинимо 
бржим и ефикаснијим. То је када је у 
питању електроинфраструктура. С друге 
стране, мало тежи посао је у грађевинској 
инфраструктури где такође имамо око 150, 160 
километара лаганих вожњи. Неке захтевају 
озбиљнији ремонт, али ћемо у наредних годину 
дана пробати 60, 70 километара да отклонимо, 
као и да све новоуведене брзо санирамо и 
вратимо у нормалну употребу, а за делове који 

захтевају озбиљније ангажовање, пробаћемо 
да мањим интервенцијама подигнемо брзину 
саобраћаја у очекивању ремонта комплетних 
деоница. Лично сам јако мотивисан да 
пробамо то да изведемо и себе растеретимо 
кад је у питању безбедност саобраћаја и да 
учинимо пруге проходнијим и са нешто већим 
пропусним моћима. То је јако битно јер доста 
има робног саобраћаја који је сада у статусу 
високог приоритета, почев од превоза угља, 
енергената, контејнерских возова, „Зиђина“ 
из борских рудника, приватних оператера и 
санацијом пруга би себи олакшали оперативно 
функционисање, а њима бржу транспортну 
услугу. И зато су нам ови текући послови 
који се због наведених разлога можда нису у 
претходном периоду обављали са, донекле, 
довољно ресурса, за наредну годину највећи 
приоритет“, каже на крају Милошевић.
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Железничка станица Нови Сад

Друга фаза уређења тече по плану
Радови на уређењу новосадске желез-

ничке станице који су почели крајем прошле 
године током лета су интензивирани. 
Тренутно су у току радови у склопу друге 
фазе, којом су обухваћени подходници, 
нови колосеци, пратећи перони и делови 
фронталне фасаде. Према речима Жељка 
Кнежевића, шефа станице за саобраћајне 
послове, саобраћај путничких возова ка 
Београду је редован и постојећи радови не 
ометају његово функционисање. 

„И поред високих температура које су 
биле током јула, вредни неимари поштују 
планирану динамику радова. У оквиру 
друге фазе изводе се радови на другом, 
трећем и четвртом и првом Б перону. 

Нове надстрешнице се постављају изнад 
деветог, десетог и једанаестог колосека, 
а интензивно се ради и на потходнику 
који ће бити продужен до новоизграђеног 
трећег и четвртог перона. На фронталном 
делу станице која гледа на пероне у току 
су и радови на замени фасаде, односно 
мермерних плоча. Томе је претходила 
уградња дела нове PVC столарије, која је 
заменила дрвену столарију уграђену још 
давне 1964. године, када је нова станица и 
отворена. Од средине јула почела је уградња 
лифтова који путнике возе из потходника 
до првог и другог перона. Завршавају се 
послови на поплочавању комплетног првог 
перона, а предвиђено је да то буде готово у 
септембру. Овом фазом рада предвиђено је 
да се уради и комплетна контактна мрежа 
у другом делу станице,“ истиче Кнежевић. 

Саобраћај нових електромоторних 
гарнитура ка Београду са новосадске 
станице одвија се строго по реду вожње 
и нема кашњења. Путницима су на 
располагању неколико благајни за продају 
карата, мада су у функцији и картомати. 

Што се тиче освежења, у станици има 
бифе, док су у вестибилу инсталирани 
кафемати и аутомати који имају добар 
асортиман сланих и слатких грицкалица, 
односно воде и безалкохолних пића. 

Путници често користе чекаонице за 

предах, док најмлађи путници време до 
поласка воза проводе у дечјој чекаоници, 
која је опремљена играчкама и пратећим 

мобилијаром. 
Саобраћај путничких возова за Сомбор и 

Суботицу и даље се одвија из станице Нови 
Сад ранжирна. За путнике који путују ка тим 
правцима организован је превоз аутобусима, 
а време поласка аутобуса с платоа испред 
станице идентичaн је времену поласка воза. 

Такав режим ће бити све док трају радови 
у другом делу станице.

Да путовање буде још пријатније

„Соко“ са новом понудом
У „Inter City“ возовима „Соко“ који 

саобраћају између Београда и Новог Сада 
уведена је, почетком јула, нова угоститељска 
понуда за путнике. Поред стандардних 
топлих напитака, безалкохолних пића и 
пива, у понуди је и више врста сендвича, 
односно, пецива. Цене су приступачне, а 
додатна погодност за путнике јесте та да за 
време вожње не морају одлазити до возног 
бифеа како би нешто наручили. 

До њих долазе стјуардесе и стјуарди, који 
веома брзо услужују све заинтересоване 
путнике. Према речима Аните Богдановић, 
стјуардесе у брзом возу „Соко“, посао 
услуживања путника је веома динамичан и 

занимљив, а што је најважније, стиче се и 
велико искуство у раду са људима.

„Веома сам задовољна што имам 
прилику да будем радно ангажована у 
нашем престижном возу за велике брзине, 
популарном „Соколу“. Пре него што смо 
кренули са овим послом прошли смо 
обуку на којој смо стекли додатна знања и 
вештине за услуживање у возу. Са колегама 
сам још од првог дана успоставила 
одличну сарадњу. Организацију посла смо 
заједнички прилагодили потребама путника 
који се возе овим возом на релацији од 
Београда до Новог Сада. Путнике почињемо 
да анимирамо неколико минута пре поласка 
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воза тако што их, уз речи добродошлице, 
питамо шта би желели да поруче. С 
поруџбинама долазимо до возног бифеа 
где припремамо топле напитке и охлађено 
пиће, које затим носимо путницима у возу. У 
јутарњим и преподневним сатима највише 
се тражи кафа, капућино, топла чоколада и 
све врсте воде. Током послеподнева већа је 
потражња безалкохолних пића, воде и пива, 
а посебно се траже сендвичи, којих сада 
у понуди има више (различитог састава). 

Током трајања фестивала „Егзит“ путници 
у нашим возовима највише су тражили 
сендвиче, воду и пива, мада су били 
тражени и сокови, а посебно газирани. За 
ова три месеца колико сам ангажована као 
стјуардеса стекла сам многа искуства. Рад 
са путницима који имају различите прохтеве 

је веома захтеван, али изнад свега занимљив 
– истиче за наш лист Богдановићева. 

Стјуард Никола Радета такође је анга-
жован на услуживању хране и пића у возу 
„Соко“. Он истиче да су путници веома 
задовољни понудом и услугом, мада има и 
спорадичних случајева када појединци траже 
да буду услужени нечим чега нема у понуди, 
па исказују тренутно незадовољство. Такви 
случајеви су ређи, али се ипак дешавају. 

„Радно смо ангажовани током целе 

смене. Практично, времена за паузу скоро и 
да немамо. Мени и колегама је императив 
да сви путници буду услужени на време 
и да задовољни стигну до Новог Сада, 
односно, Београда. Време вожње је доста 
кратко јер воз до Новог Сада стигне за 
нешто више од пола сата. И поред кратког 

времена, путницима је заиста уживање 
да у возу могу да се опусте уз кафу, 
сокове и понеки сендвич. Сав асортиман 
који имамо је пажљиво одабран, строго 
се води рачуна о свежини намирница 
(сендвича, кроасана и воћног јогурта). У 
бифеу имамо најсавременије уређаје, тако 
да путници у сваком тренутку могу добити 
најквалитетнију кафу, охлађено пиће, што је 
у овим летњим данима веома важно.Поред 
добре угоститељске услуге битно је да 
путницима пружимо и информације које се 
тичу реда вожње. Често им објашњавамо 
и како доћи до станице, предлажући им, 
притом, шта конкретно треба да обиђу у 
Новом Саду и Београду. Није редак случај 
да нам путници траже и пуњаче за мобилни 
телефон како би могли да напуне батерије 
у својим уређајима, покадкад захтевају 
и да их фотографишемо док воз јури 200 
километара на сат,“ истиче Радета. 

Цене услуга у возу су приступачне. 
Од почетка јуна знатно је проширен 
асортиман, па путници сада имају још 
бољу понуду. Кафа се креће од 130 до 210 
динара у зависности од врсте, чајеви су 150, 
воде од пола литре су 120, сокови су од 160 
до 200, енергетско пиће кошта 290 динара, 
док су алкохолна пића од 180 до 290 динара. 
Тренутно је у понуди 5 врста сендвича, чија 
се цена креће од 200 до 360 динара, као и 
воћни јогурти са протеином који су 260 
динара. Слане грицкалице су од 50 до 140 
динара, а слаткиши од 40 до 150 динара, 
колико коштају и мини кроасани.

Служба централног букинга Београд

Највећа потражња резервација за возове 
ка мору и популарну „Носталгију“

Као и претходних летњих сезона, служ-
бенице Централног букинга Београд (у 
Управној згради железнице), имају пуне 
руке посла. Повећана је тражња резервација, 
нарочито за возове који иду пут црногорског 
приморја. Још пре неколико седмица биле 
су распродате готово све резервације за 
кушет и спаваћа кола у јулу месецу, да 
би већ око Петровдана биле распродате 
и скоро све резервације за август. Према 
речима Снежане Тодоровић, запослене у 
Централном букингу, летња сезона је време 
када се највише путује, а самим тим је и 
највећа потражња за резервацијама. 

„Службенице централног букинга су 
у сталној вези са путничким благајнама 

широм Србије, које су компјутерски 
умрежене и са којима се у од 9 до 17 сати 
реализују послови резервисања. Наша 
смена траје од 8 до 20 часова и радимо по 
12 сати сваки други дан. Телефони учестало 
звоне током целог радног времена, тако 
да има дана када немамо времена ни за 
паузу, а није редак случај да „доручкујемо“ 
у пет сати поподне. Поред резервација, 
колеге из путничких благајни нас зову и 
за друге информације у вези са издавањем 
карата или редом вожње. Толико је велико 
интересовање за возове ка Бару и резервације 
да се практично увек тражи карта више. Поред 
резервација седишта, кушета и спаваћих кола, 
преко наше службе се резервишу и места 
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за превоз праћених аутомобила у ноћном 
возу за Бар, који однедавно има полазну 
станицу у Земуну. Док није било епидемије 
корона вируса односно до марта 2020. 
године, Служба централног букинга била је 
у европском систему за резервацију карата 
ЕПА. Обустављањем саобраћаја услед 
епидемије дошло је до привременог прекида, 
који стицајем околности још траје. Ипак, 
и поред тога наша служба је у редовном 
контакту са службама букинга железница у 
региону, а нарочито са колегама из букинга 
Жељезничког превоза Црне Горе, са којима 

размењујемо информације и податке о 
резервисаним местима на дневном нивоу“, 
каже Снежана Тодоровић.

Весна Миланковић, такође запослена 
у букингу, истиче да се поред издавања 
резервација за брзе возове ка Бару, Пријепољу, 
Ужицу и Нишу, у овој служби резервишу 
карте и за воз „Носталгија“ на Шарганској 
осмици. У томе свакако предњаче туристичке 
агенције које уговарају долазак школских 
екскурзија, као и агенције из иностранства 
које доводе стране групе туриста на вожњу по 
овој предивној музејско-туристичкој прузи. 

„Посао који обављам са колегиницама 
је врло занимљив, али и веома одговоран 
и захтеван. Трудимо се да свим колегама 
на путничким благајнама изађемо у сусрет 
и у складу са расположивим капацитетима 
обезбедимо тражене резервације. Повре-
мено се у саобраћај уводе ванредни вагони 
на дан путовања, чије се резервације у веома 
кратком року распродају. Када бисмо имали 
још понеки додатни вагон са лежајевима или 
постељама, као и вагоне за превоз праћених 
аутомобила, и то било распродато до краја 
лета“, каже за наш лист Весна Миланковић.

Двадесет седам година рада Железничке станице Вуков споменик

Током дана и до 120 путничких возова
Једна од најпрометнијих станица у бео-

градском железничком чвору, кроз коју у току 
само једног дана прође и по 120 путничких 
возова, овог јула обележила је пуних 27 година 
рада. Под ингеренцијом шефа станице, Душана 
Веселиновића, осим распутнице Панчевачки 
мост, односно, станица Укрсница Крњача и 
Овча, у истом командном ланцу налазе се и 
станице Београд Дунав, односно, Београд 
Доњи град. 

„Обим посла по испоставама које покри-
вамо је заиста велики. Није једноставно 
имати ингеренције над станицама са толико 
великим бројем возова. Оно што краси 
колектив станице јесте да је он сачињен 
од проверених и искусних железничких 
радника који овај посао обављају већ дужи 
низ година. У сарадњи са Саобраћајним 
сектором и пословодством „Инфраструктуре 
железнице Србије“, станица Вуков споменик 
овог пролећа је коначно реновирана, а ра-
дове је у марту обишао ресорни министар 
Томислав Момировић. На уређењу објекта 
неимари су ангажовани и данас. Тренутно 
се ради замена комплетне расвете, будући 
да су тоалети већ сређени. Према најавама 
пословодства, ускоро би требало да се 

распише тендер за изнајмљивање кафе бара 
и осталих локала који се налазе у склопу 
станице“, каже за „Пругу“ Веселиновић и 
најављује интензивне радове на поправци 
трећег ескалатора који ће у најхитнијем року 
поново бити на располагању путницима. 

Помоћник шефа станице, Јово Јахура, 

поред станица на траси ка Панчеву, редовно 
обилази и станице Београд Дунав и Београд 
Доњи град. На прузи од распутнице Панче-
вачки мост до ових станица саобраћају 
искључиво теретни возови који превозе 
старо гвожђе из београдске луке. У току 
месеца, овуда прође од 10 до 15 возова, а 
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саобраћај се организује преко укрснице 
Крњача и станице Овча. „Претпоставка је 
да докле год буде у функцији Лука Београд, 
дотле ће се одвијати и железнички теретни 
саобраћај. Када се закаже воз који иде 
до Луке Београд, наша је обавеза да са 
извршним особљем запоседнемо станице 
Београд Дунав и Доњи град све док не прође 
композиција. Током прошле године у Луци 
Београд утоварено је више од 1.600 вагона 
старог гвожђа, док је за потребе ЗОП-а 
утоварено око 150 вагона“, истиче Јахура.

Станица Вуков споменик изграђена је 

испод земље, на дубини од 40 метара, и једна је 
од најдубљих железничких објеката у Европи. 
Рађена је према пројекту Саобраћајног 
института ЦИП, а извођач радова био је 
„Енергопројект“. Има неколико нивоа: један 
непосредно испод пролаза, затим део где се 
налазе благајна, шеф станице, полиција, а 
на најдубљем нивоу, али не и последњем, 
налази се перон. Испод перона постоји 
технички ниво одакле се одржавају покретне 
степенице и електричне инсталације. Ту 
су смештени и контролна соба за видео-
надзор, као и пожарне степенице. Станица 

има по четири степеништа и евакуациона 
излаза, као и лифт за особе са тешкоћама у 
кретању. Куриозитет ове станице свакако су 
покретне степенице дугачке 60 метара. Да 
би се стигло до перона, потребно је минут 
и двадесет секунди. Ако свему додамо и 
скупоцени мермер, уметничка дела, тржни 
центар на више од 5.000 метара квадратних, 
који данас не ради, али је некад био испу-
њен радњицама гардеробе, уметничких 
производа, прехране, , књига, нема сумње 
колико је станица у време када је отворена 
деловала импозантно!

ИЗДАВАЧ
Медија центар

„Железница Србије“ ад
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КОНТАКТ
011/36-18-308
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Укинуте лагане вожње на свих девет пружних деоница 
између Ресника и Ваљева

Возови поново на време
Након пуна четири месеца, колико су регио 

и брзи возови на пружној деоници Ресник 
– Ваљево саобраћали у изнуђеном режиму 
лаганих вожњи, ствари су коначно враћене на 
своје место. Учестала отуђења КМ инсталација 
на бројним железничким правцима током 
зиме нису, нажалост, заобишла барски 
колосек. Када су, прошле јесени, детектоване 
прве крађе електроопреме на новосадској 
прузи, а потом и на неколико пунктова у 
београдском чвору, било је само питање 
времена када ће се, по очигледно уходаном 
сценарију, иста представа изводити и јужно 
од престонице. Након неколико месеци, 
почев од 21. фебруара ове године, кренула је 
серија крађа и на потезу под ингеренцијом 
ОЦ ЗОП „Ваљево“. Од Ресника до Дрено-
вачког Кика било је на снази чак девет 
лаганих вожњи на пружним деоницама у 
укупној дужини од 23.765 метара. Према 
речима Драгана Милутиновића, шефа 
ваљевске испоставе „Инфраструктуре ЖС“, 
брзине су постепено смањиване на свим 
пунктовима са евидентираним крађама на 
систему КМ-а. Максималне брзине на овим 
деоницама смањене су на 30 km/čas, што је 
био и једини разлог честих кашњења возова 
у поменутом периоду. 

„Све девастације на колосеку које су се, 
фактички, одвијале до 10. маја ове године 
(када су извршиоци поменутих кривичних 
дела лишени слободе на отвореној прузи код 
Словца), причињене су управо на пунктовима 

где је раздаљина између магистралног 
пута и пруге неколико метара. Делове КМ 
инсталације криминалци су таргетирали, 
а потом и односили искључиво на местима 
која су им, такорећи, била на дохват руке. 
Једина деоница која је у том смислу потпуно 
одударала од њихове „стандардне руте“ јер 
се нису могли паркирати тик до пруге, био 
је потез Бела Река – Барајево, каже за наш 
лист Милутиновић. 

Повратни водови с контактне мреже, 
скидани најчешће код тзв. крутих тачака, 
одношени су сукцесивно у току непуна три 
месеца. Због поменутог деловања организоване 
криминалне групе, режим лаганих вожњи 
постепено је увођен на железничком коридору 
према Ваљеву, па је у једном тренутку било 
чак девет пружних деоница (Лазаревац – 
Лајковац; Барајево – Велики Борак; Вреоци 
– Лазаревац; Самари – Ражана; Словац – 
Дивци; Дивци – Ваљево; Борак – Степојевац; 
Бела Река – Барајево и Лајковац – Словац 
– Дивци) на којима су возови (буквално) 
милели, озбиљно пробијајући термине 
својих долазака. На свим колосечним 
правцима са лаганом вожњом саобраћај је 
етапно нормализован по приспећу нових 
КМ инсталација, а последња монтажа 
опреме на отвореној прузи обављена је 22. 
јуна ове године. Тиме је путнички превоз, на 
угроженом делу барског коридора, коначно 
враћен у предвиђену сатницу по званичном 
реду вожње.


