
МЕДИЈА ЦЕНТАР „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ aд

септембар 2022. године

У овом издању:

Брзом пругом од Београда до Будимпеште за 2 сата и 45 минута до краја 2025.

Српска железница је на добром колосеку

Брзом пругом од Београда до Новог Сада путовало милион путника

Радови дуж целе трасе

После вишегодишње паузе поново возом од Мокре Горе до Вишеграда
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Председник Александар Вучић: 

Брзом пругом од Београда до Будимпеште 
за 2 сата и 45 минута до краја 2025. 

Председник Србије Александар Вучић био 
је домаћин председници Мађарске Каталин 
Новак, која је, 9. септембра, боравила у зва-
ничној посети Србији. Председник је изјавио 
да су односи две земље на највишем могућем 
нивоу и да је сарадња напредовала у свим 
сферама – политици, економији, трговини. 

„Ради се убрзано на инфраструктурном 
повезивању брзом пругом две земље и уверен 
сам да ћемо до краја 2025. године путовати 
између Београда и Будимпеште за 2 сата и 45 
минута“, рекао је председник.

 „Председница Новак поменула је пругу 
Сегедин–Суботица, ми смо наше радове 

скоро завршили и ми ћемо имати воз који 
иде 45 минута, замислите идемо возом 45 
минута који стоји на граници 50 минута, то 
је бесмислено“, рекао је Вучић истичући да 
се на решавању тог проблема већ ради са 
мађарском владом, али да проблем праве 
европски прописи. 

„Србија је“, рекао је председник у оквиру 
иницијативе Отворени Балкан тражила да 
се на граници са Мађарском отворе зелене 
линије или траке којима би се овлашћеним 
трговцима и произвођачима омогућио 
пролаз. Отварање зелених коридора било би 
у договору са ЕУ.“ Председник је нагласио 
да би проблем задржавања на граници 
могао да се реши и увођењем неке врсте 
Шенгена, како би возила из наше земље 
имала слободу кретања, пре пуноправног 
чланства у ЕУ. 

Подсетимо, председник Србије Алексан-
дар Вучић и мађарски премијер Виктор 
Орбан путовали су првим брзим возом од 
Београда до Новог Сада, 19. марта 2022. 
године. Дан касније, ова деоница брзе пруге 
званично је пуштена у саобраћај. За мање 
од шест месеци, овом пругом превезено је 
милион путника.

Томислав Момировић у железничкој станици Стара Пазова

Српска железница је на добром колосеку
„Великим инвестицијама у железницу, 

потпуно смо променили овај вид саобраћаја 
у нашој земљи, нагласио је министар грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Томислав Момировић приликом обиласка 
железничке станице у Старој Пазови. Он 
је реконструисану станицу на брзој прузи 
Београд–Нови Сад обишао у пратњи вршиоца 
дужности генералног директора железничке 
компаније за превоз путника „Србија Воза“ 
Ивана Булајића. „Очекујемо да ће „Србија 
Воз“ у овој години превести око 5,5 милиона 
путника што јесте дупло више у односу на 
претходну годину. То је најбољи показатељ 
да грађани имају све више поверења у наше 
железнице и полако их враћамо на место које 
им припада“, рекао је Момировић. 

Момировић је изјавио да се најквалите-
тнијом железничком инфраструктуром 

повезују највећи градови у 
Србији, а ту није реч само о прузи 
Београд–Нови Сад. Он је најавио 
да у октобру крећу радови на 
деоници од Београда до Ниша, 
али и да ће Крагујевац добити 
бољу конекцију са Коридором 
10. У завршној је фази и израда 
пројектне документације за 
наставак градње од Ваљева ка 
Врбници, тачније до Пријепоља. 

„Наш циљ је да додатно 
повећамо брзину и квалитет 
услуге, чиме ћемо знатно 
променити железничку перспе-
ктиву у земљи и нећемо се 
зауставити док железница не буде 
главни вид саобраћаја у нашој 
држави“, истакао је Момировић.
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Заједнички успех српских железница

Брзом пругом од Београда до Новог Сада 
путовало милион путника

Милион путника за протеклих пет и по 
месеци српска железничка компанија “Србија 
Воз“ превезла је на брзој прузи од Београда 
до Новог Сада. Тим поводом, министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Томислав Момировић и в.д. генерални 
директор ,,Србија Воза“ Иван Булајић 5. 
септембра на железничкој станици Нови 
Београд уручили су милионитој путници, 
Весни Радмилац из Београда, награду – 
годишњу возну карту и железничку капу.

„Рекордан број путника показује да је 
железница Србије на одличном путу да 
искористи свој потенцијал за економски 
и друштвени развој наше земље и читавог 
региона“, рекао је министар Момировић и 
додао: 

,,Данас је заиста леп и велики дан за 
Републику Србију, с обзиром да је за само 
неколико месеци милион путника прошло 
брзом пругом између Београда и Новог 
Сада. Потпуно другачија слика у односу на 
пре неколико година! Људи су заборавили 
железницу, а ми смо је вратили на велика врата. 
Заиста смо једни од пионира са инвестицијама у 
железничку инфраструктуру, са најмодернијом 
железничком инфраструктуром која спаја 
два највећа града у Србији и најмодернијим 
возовима. Отворили смо ново поглавље у 
нашој земљи када је реч о инвестицијама у 

железничку инфраструктуру.“ 
Министар Момировић је рекао да се 

настављају радови ка Суботици, а када је у 
питању брза пруга између Београда и Ниша, 
у току су припремни радови на делу трасе 
између Сталаћа и Ђуниса. Момировић је 

најавио да ће у октобру бити потписан 
оквирни споразум са Европском комисијом 

и Европском инвестиционом банком и да 
је вредност пројекта око две милијарде 
евра. „Највеће градове у нашој држави 
спојићемо најквалитетнијом железничком 
инфраструктуром по којој ће саобраћати 
најбржи возови, јер је то стратешки циљ ове 
земље и ми од тога нећемо одустати,“ рекао 
је Момировић. 

Иван Булајић, в.д. 
генерални директор ,,Србија 
Воза“, изјавио је да је 
стратешки циљ пословања ове 
компаније повратак што већег 
броја путника на железницу, 
уз константно унапређење 
корисничког искуства.

,,Поред удобности и поу-
зданости, данас путницима 
нудимо и савремене начине 
продаје карата путем дигита-
лних канала. У возове 
полако враћамо и младе. 
Њихово поверење је најбољи 
показатељ да смо успели да 

променимо слику железнице. Наставићемо 
са модернизацијом услуга и унапређењем 
ефикасности пословања целе компаније. 
Очекујемо да ћемо до краја године забележити 
двоструко већи број путника у односу на 
претходну,“ додао је Булајић. 

Весна Радмилац из Београда, милионита 
путница на релацији Београд – Нови Сад, 

није крила узбуђење због геста српског 
железничког путничког оператера: 

,,Заиста сам се пријатно изненадила! 
Скоро сам се возила француским брзим 
возом, али је наш Соко лепши, између 
осталог и зато што је наш!“

Пословање у узлазној путањи

Према речима вршиоца дужности гене-
ралног директора „Србија Воза“ Ивана Бу-
лајића ова железничка станица очекује да 
ће превести 5,5 милиона путника до краја 
2022, у односу на 2,8 милиона путника ко-
лико се возило прошле године.

Бројке недвосмислено говоре да сви сег-
менти пословања овог железничког дру-
штва показују знатно боље резултате.

„За првих осам месеци 2021. године у 
међународном саобраћају превезли смо 
више од 44.000 путника, а у истом периоду 
ове године тај број прелази 66.000 птника 
за Црну Гору, што је повећање од 50 одсто. 
Овакви резултати имају позитивне ефекте и 
на остваривање прихода од продаје карата, 
што се све одражава и на укупно остваре-
не приходе на годишњем нивоу, који би 
према нашим проценама могли бити за око 
300 милиона већи од палнираних“, каже за 
„Пругу“ Иван Булајић.
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Изградња пруге за велике брзине на деоници Нови Сад – Суботица –државна граница

Радови дуж целе трасе
Радови на изградњи нове брзе пруге за 

200 км/сат на деоници Нови Сад – Суботица 
–државна граница са Мађарском, средином 
септембра одвијају се на већем броју места 
и локација дуж читаве трасе будуће нове 
железничке саобраћајнице. 

Према речима Веселина Симовића, 
директора пројекта на изградњи пруге у 
„Инфраструктури железнице Србије“, радови 
теку према утврђеној динамици. Анализу 
урађених захвата ради комисија састављена 
од инвеститора и надзорних органа и то на 
недељном нивоу. Надзорни органи редовно 
обилазе градилишта, разговарају са извођачима 
и подизвођачима о свим текућим проблемима 
који се решавају у ходу.

„Стање на терену је добро. Сарадња и 
ангажовање свих запослених на градилиштима 
је таква да се и проблеми који увек прате овако 
велике и значајне пројекте благовремено 
отклањају. Тим стручњака који је запослен 
на овим пословима је изузетно квалитетан и 
максималним ангажовањем и посвећеношћу 
свих настојимо да пруга буде завршена у 
предвиђеном року“, истакао је Симовић. 

У станици Нови Сад изводе се радови 

на трећем перону. Завршено је набијање 
шљунком и бетонирање перонских зидова, 
а ради се на постављању бехатон плоча. У 
продужетку перона постављају се и нове 
челичне конструкције за надстрешнице. 
При крају су радови на бетонским 
конструкцијама за нове лифтове којима 

ће путници из станичног потходника 
долазити на пероне. Постављају се нове 
мермерне плоче на фасаду станичне зграде. 
Реновирају се и просторије отправника 
возова и саобраћајног особља у приземљу 
објекта. На делу трасе од Новог Сада до 
Руменке чисти се траса од отпада и уклања 
се зеленило и дрвеће. Стара пруга је већ 
демонтирана, а постојећи материјал од 
доњег строја односи се и складишти на 
предвиђеним депонијама. Исти радови се 
одвијају на деоницама од Руменке до Кисача, 
те од Степановићева до Змајева, од Змајева 
до Врбаса, и од Врбаса до Наумовићева. На 
деоници од Жедника до Наумовићева, ради 
се на демонтажи индустријског колосека 
суботичке Азотаре. У појединим станицама 
у току су земљани радови и постављање 
хидротехничких инсталација, као и радови 
на дренажи, ископу ровова, постављању 
дренажних цеви, затрпавању ровова, 
постављању шахтова и остали пратећи 
геодетски радови. На деонци од Суботице до 
државне границе са Мађарском демонтирају 
се контактна мрежа, ТТ и СС уређаји.

„Инфраструктура железнице Србије“

Ремонт машина за одржавање колосека
Две машине за одржавање геометрије 

колосека ремонтују се у зрењанинском 
„Шинвозу“ за потребе „Инфраструктуре 
железнице Србије“, а средства у износу од 
1,8 милиона евра обезбеђена су из донације 
аустријске компаније “Plasser & Тheurer“, 
која је у овом погону отворила регионални 
сервисни центар. На овај начин створени су 
услови да одржавање геометрије колосека 
на српским пругама буде квалитетно, док 
се не набави нова, модерна механизација 
за одржавање пруга, која је неопходна 
због старости и техничких могућности 
расположивих машина. 

Једна од машина већ је ремонтована и 
крајем септембра обављена је пробна вожња, 
а до краја октобра очекује се завршетак 
ремонта друге машине. Поменуте машине 
произвела је 2003, односно 2004. године 
аустријска компанија “Plasser & Тheurer“, 
која је једана од највећих произвођача 
машина за одржавање и полагање пруга у 

свету. Пре ремонта једна машина је обавила 
18 хиљада, а друга нешто више од 12 хиљада 
радних сати на терену. Након ремонта, 
машине ће се користити превасходно на 
одржавању магистралних српских пруга, 
а биће оспособљене и за радове на брзој 
прузи Београд – Нови Сад.

Ремонт машина одвија се у две фазе. 
Прва фаза ремонта обе машине, поред 
осталог, обухвата оправку осовинских 
склопова, оправку обртних постоља, замену 
подбијачких агрегата, оправку кочионих 
уређаја, замену оштећених стакала, замену 
дизел мотора, фарбање, калибрисање, 
сервис клима уређаја и уградњу уређаја 
будности. Друга фаза планирана је за 
новембар 2022. године када ће се обновити 
ентеријер машина и уградити лед светла. 
Одржавање ремонтованих машина предвиђа 
и контролни преглед на свака 24 месеца, 
као и главну оправку након шест година 
од дана примопредаје из фабричког погона 
ремонтера.

 У зрењанинском „Шинвозу“ “Plasser & 
Тheurer“ отворио је овлашћени регионални 
сервисни центар, a ова донација резултат 
je промоције нових услуга које аустријска 
компанија нуди у региону, али и 
дугогодишње успешне сарадње са српским 
железницама.
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Музејско-туристички воз „Носталгија“

После вишегодишње паузе поново возом 
од Мокре Горе до Вишеграда

Српске железничке компаније „Србија 
Воз“ и „Инфраструктура железнице Србије“ 
потписале су са Жељезницама Републике 
Српске 26. августа привремени Споразум 
о регулисању међусобних односа и обавеза 
у оквиру одвијања железничког саобраћаја 
на делу музејско-туристичке пруге узаног 
колосека у дужини од 25 километара. Тако 
је после вишегодишње паузе, у недељу, 28. 
августа, поново успостављен железнички 
саобраћај ускоколосечном пругом између 
Мокре Горе и Вишеграда. Свечаним возом 
који је из Мокре Горе кренуо у 11.15 сати 
путовали су вршилац дужности генералног 
директора “Србија Воза” Иван Булајић и 
вршилац дужности генералног директора 
Жељезнице Републике Српске Жељко Ра-
дић, са својим сарадницима, као и бројни 
новинари и путници. 

Вршилац дужности генералног дирек-
тора „Србија Воза“, Иван Булајић, изразио 
је велико задовољство што је, након само 
месец дана од последњег састанка са 
представницима ресорних министарстава и 
железничких компанија Србије и Републике 
Српске, коначно успостављен саобраћај на 
овој траси.

 „Не можемо посматрати ову пругу 
само у контексту железнице. О њој 
морамо говорити и из аспекта повезивања 
Републике Србије са Републиком Српском. 
Узбуђени смо што после толико времена 
поново обнављамо саобраћај на овом 
колосеку. Путницима морамо пружити не 
само доживљај док путују или евентуално 

одмарају на успутним станицама већ 
их морамо упознати и са туристичким 
садржајима Вишеграда и околине“, казао 
је овом приликом Булајић. „Успостављање 
железничког саобраћаја ускоколосечном 
пругом од Мокре Горе, преко Добруна, 
до Вишеграда, има велики туристички и 
привредни значај. Реч је о веома значајном 
пројекту у оквиру успостављања будућих 
железничких веза Републике Српске и 
Србије“, рекао је в.д. генералног директора 
Жељезнице Републике Српске Жељко 
Радић. Он је нагласио да је у претходном 
периоду доста труда уложено и много 
послова урађено како би се створили 
неопходни услови да Вишеград поново 
буде повезан са Мокром Гором. Да би та 
прича у потпуности заживела, неопходна су 
знатна финансијска улагања у железнички 

сегмент који је од заједничког интереса и за 
Републику Српску и за Србију.

 „Жељезнице Републике Српске имају 
чврсте и јасне намере да у складу са својим 
могућностима у наредном периоду улажу 
у ову пругу као и пратеће објекте. Верујем 
да помоћ неће изостати ни од локалних 
заједница, влада Републике Српске и Србије, 
као и компаније „Србија Воз“ – рекао је 
Радић. 

Успостављању железничког саобраћаја 
између Мокре Горе и Вишеграда претходио је 
договор министра грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Србије Томислава Моми-
ровића и министра саобраћаја Републике 
Српске Недељка Ћорића, на састанку који 

је одржан 31. јула у Музејско-туристичком 
комплексу „Шарганска осмица“.

„Наш циљ је да железницу додатно 
интегришемо са Републиком Српском и 
Мокру Гору поново повежемо са Вишеградом, 
чиме ћемо добити јединственост, како у 
саобраћајном, тако и туристичком сми-
слу, рекао је том приликом министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Томислав Момировић. 

Министар Томислав Момировић на-
гласио је том приликом да је ресорно 
министарство, на чијем је челу, инвестирало 
око десет милиона евра да би се створили 
услови који ће Мокру Гору повезати са 
Вишеградом. „Без квалитетне саобраћајне 
инфраструктуре, без јачања економије 
неће бити бољег стандарда ни у Србији, 
ни у Републици Српској, ни у БиХ, али 
ни на Балкану“, закључио је министар 
Момировић.

 Министар саобраћаја и веза Републике 
Српске Недељко Ћорић потврдио je да 
је састанак јасан показатељ интензивне 
сарадње, али и великог труда како би се 
унапредили заједнички потенцијали. 

Састанку су присуствовали вршилац 
дужности генералног директора „Србија 
Воза“ Иван Булајић, представници „Инфра-
структуре железнице Србије“ Радован Глибе-
тић, Ненад Станисављевић и Зоран Масал, 
градоначелница Ужица Јелена Раковић 
– Радивојевић, а у делегацији Републике 
Српске министар саобраћаја и веза Републике 
Српске Недељко Ћорић, начелник општине 
Вишеград Младен Ђуревић и в.д. генералног 
директора Жељезнице Републике Српскe 
Жељко Радић са сарадницима.
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„Србија Воз“ наградио најбоље ученике и студенте

„Рачунамо на вас!“
Вршилац дужности генералног дирек-

тора „Србија Воза“ Иван Булајић, заједно са 
извршним директорима Зораном Пузовићем 
и Ђорђем Прокићем, уручио је, на Дан 
железничара, најбољим студентима Високе 
железничке школе и ученицима средње 
Железничке техничке школе СРБ ПЛУС 
легитимацију. 

Најбољи ученици ових школа имали су 

прилику да у непосредном разговору са топ 
менаџментом јединог српског железничког 
путничког оператера сазнају све о ситуацији 
у компанији, будућим плановима, и да кажу 
која су њихова очекивања и да ли своју 
будућност виде у „Србија Возу“ након 
завршеног школовања. 

„Железница је у процесу модернизације и 
унапређења целог система и они најлошији 
дани су за нама. Проблем са којим се 
суочавамо јесте да је старосна структура 
запослених и ниво вештина, поготово оних 
напреднијих које се односе на дигиталну 
технологију, нису на нивоу на којем бисмо 
желели да буде. Доста колега ће отићи у 
пензију у наредним годинама и будућност 
ове компаније зависи од наших капацитета 
да најбоље међу студентима и ученицима 
некако привучемо и заинтересујемо их да 
после завршеног школовања дођу и заснују 
радни однос у „Србија Возу“. Ако не будемо 
направили неки систем којим ћемо успети 
да привучемо најталентованије људе, као 
што сте данас ви овде, мислим да нам 
будућност неће бити најсветлија. Мислим 
да сте изабрали један позив у тренутку када 
он није много атрактиван, када финансијски 

и практични услови рада нису на највишем 
нивоу, али изабрали сте позив који има 
можда најбољу перспективу у овој земљи. 
Видећете да ћемо већ за четири до пет 
година имати модерне пруге, модерне 
возове, висок квалитет услуге, и тај осећај 
као да сте било где у Европи. То ће отворити 
велику перспективу компанијама у систему 
железнице да самостално зарађују и 

приходују. Ми желимо да живимо од свог 
рада, од квалитета услуге, од тога да нас 
путници препознају као изабрани вид 
превоза и да желе да дођу да купе карту, а 
ми на тај начин да остваримо своје приходе 

и будемо самостални. Од тог тренутка ће 
се и политика зарада, услова рада и свега 
овога о чему сам малопре причао потпуно 
променити, и ту ћемо моћи да понудимо 
заиста много боље услове за наше будуће 
раднике“, рекао је в. д. генерални директор 
Иван Булајић. 

На овај начин, после дугог низа година, 
једна од компанија из система српских 
железница заузела је проактиван став 
и отворила врата младима како би их 
упознала са својим потенцијалом. Најбољи 
ђаци том приликом добили су и пригодни 
поклон у виду СрбПлус картица са којима 
ће у наредних годину дана моћи да остваре 
попусте при путовању возом. „Овај поклон 
је симболичан и жеља нам је да вам на 
скроман начин кажемо да водимо рачуна 
о вама и да рачунамо на вас!“, истакао је 
Булајић. 

Ђаци су рекли да су упознати са 
ситуацијом на железници јер већина њих 
потиче из железничких породица и да су се 
уписали на железничке смерове јер сматрају 
да железница има светлу будућност. Истакли 
су да им је много значио овакав сусрет и да 
их радује чињеница што ће имати прилике 
да раде у компанији која мисли на њих. Још 
један од бенефита оваквих непосредних 
сусрета јесте што омогућавају младима 
да на време препознају своје таленте и 
открију склоности ка занимањима са којима 
се можда не би сусретали. А судећи по 
најавама, овакве активности ће се наставити 
и у будућности.
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После три и по године

Теретни возови брзом пругом Београд – Нови Сад
У ноћи између 17. и 18. септембра прве 

теретне композиције кренуле су брзом 
пругом између Београда и Новог Сада. 
По речима Ненада Станисављевића, пи-
ар менаџера „Инфраструктуре железнице 
Србије“, ова железничка компанија органи-
зовала је саобраћај укупно седам теретних 
возова, од којих из Београда у правцу севера 
пет, а из Новог Сада ка главном граду два. 
Теретни возови брзом пругом саобраћаће 
сваке ноћи од 23 сати до 5.00 сати ујутру, 
на деоницама магистралне брзе пруге Стара 
Пазова – Нови Сад – Нови Сад Ранжирна и 
Инђија – Нови Сад – Нови Сад Ранжирна. 

По речима Станисављевића, теретни 
возови саобраћају овом пругом брзином и до 
90 km/h, а осим безбедности на навјвишем 
нивоу, траса између Београда и Новог Сада 
краћа је за око 80 километара у односу на 
досадашњи алтернативни правац преко 
Панчева и Орловата. 

„Прва српска брза пруга Београд – Нови 
Сад инфраструктурни је објекат од посебног 
значаја, с најсавременијом опремом велике 
вредности и сви превозници у теретном  
железничком саобраћају упознати су са 
својим обавезама и одговорностима“, 
каже Станисављевић и упозорава да је 

појачан надзор ради повећања безбедности 
транспорта, као и то да је обавезан и 

додатни технички преглед возних средстава 
и локомотива. 

Како би се целокупан саобраћај одвијао 
редовно, несметано и безбедно, дефинисани су 

и посебни услови и утврђена додатна процедура 
организовања теретног железничког саобраћаја 

на брзој прузи, објаснио је саговорник и најавио 
да ће сваке ноћи брзом пругом између Београда 
и Новог Сада саобраћати између пет и десет 
теретних железничких композиција.

Мала Крсна

Саобраћај путничких возова ка 
Београду и даље на чекању

Станица Мала Крсна протекле три године 
била је велико железничко градилиште. 
Дуги низ година пруга од Мале Крснe до 
Јајинаца на правцу ка Београду вапила 
је за обновом. Ремонт је коначно почео 
крајем маја 2019. године и трајао је три и по 
године. Радови су донекле били успорени 
због епидемије Корона вируса, али су се уз 
одређене потешкоће ипак одвијали по плану 
и то по фазама. Сама станица Мала Крсна 
са станичним колосецима била је завршена 
крајем септембра прошле године, док је 
саобраћај (за сада теретни) успостављен 
у мају ове године. Путнички саобраћај 
се одвија на правцима ка Смедереву, 
Пожаревцу и Великој Плани односно Лапову. 
Путнички возови на овим релацијама имају 
добру попуњеност, највише је запослених и 
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ученика, а у току дана кроз станицу прође 
око стотину путника. 

Путници са нестрпљењем очекују 
и успостављање путничког саобраћаја 
са Београдом, али за сада још нема 
конкретнијих информација када би на том 
правцу могли да крену путнички возови. 
Према речима Жељка Данића, шефа 
станице Мала Крсна, у току 24 сата кроз 
станицу прође у просеку 70 до 80 возова. 
Од тог броја 18 је путничких и то 6 полазака 
за Пожаревац, 9 за Смедерево и 3 поласка за 
Велику Плану и Лапово. 

Од теретних композиција највише је 
оних које саобраћају за потребе смедеревске 
Железаре и рудника у Бору и Мајданпеку. 

Ту је и један број транзитних возова који 
иду из правца Димитровграда и Прешева 
ка западним земљама. У станици тренутно 
раде 24 железничара, од тог броја 11 су 
отправници возова, 7 је маневриста, 4 
чувара пружних прелаза, те заменик шефа 
и шеф станице. - Реновирана станица са 
новим уређајима умногоме олакшава рад 
саобраћајном особљу. Међутим, неки 
проблеми на прузи ван станице су и даље 
присутни. И поред тога што су пруге ка 
Великој Плани и Јајинцима ремонтоване и 
даље су присутни проблеми на сигнално-
сигурносним и телеграфско-телефонским 
уређајима. На правцу ка Јајинцима систем 
АПБ-а у функцији је само до станице 

Колари, док се од те станице до Јајинаца 
саобраћај одвија на станични размак. 
Слична ситуација је и на прузи ка Великој 
Плани што умногоме отежава редовно 
одвијање саобраћаја, а што утиче и на 
пропусну моћ пруге. Надам се да ће се 
ови проблеми брзо решити јер ће се тиме 
умногоме олакшати рад саобраћајног 
особља и омогућити лакши и бржи проток 
композиција. Нарочито ће то бити важно 
када ускоро буду кренули радови на прузи 
Раковица – Велика Плана. Очекивања су да 
ће се комплетан саобраћај између Београда 
и Ниша одвијати правцем преко Мале 
Крсне, изјавио је Данић.

Панчево Војловица

У току припреме за ремонт пружног прелаза
У железничкој станици Панчево Војло-

вица, која се налази на ободу панчевачког 
насеља Топола, изводиће се радови на 
пружном прелазу који води ка Јужној 
индустријској зони и селима Старчево, 
Омољица, Иваново и Банатски Брестовац. У 
питању је веома фреквентан пружни прелаз 
преко којег прелази изузетно велики број 
путничких возила и аутобуса као и теретних 
возила који превозе нафтне деривате из 
панчевачке Рафинерије, односно, производе 
панчевачке „Петрохемије“ и ХИП „Азотаре“. 

Према речима Горана Мијовића, шефа 
ОЦ. ЗОП-а Панчево, панчевачки радници 
ЗОП-а увелико се припремају за овај ремонт, 
а део припремних послова већ је завршен. 
Предвиђено је да се цео пружни прелаз са 
два колосека капитално ремонтује, што 
подразумева уклањање старог колосека и 
колосечног застора, изградњу комплетног 
новог доњег строја са дренажном, нове 
колосечне решетке, уклањање старих и 
постављање нових гумених панела, уређење 
путних ивичњака као и пратеће путне 
сигнализације. Што се тиче горњег строја 
обезбеђене су шине типа УИЦ 49 (донете 
са магистралне пруге Београд – Шид), нови 
дрвени прагови и шински прибор. Гумени 
панели су наручени од стране немачког 
произвођача, а туцаник је већ ускладиштен 
у станици Панчево главна. Планирано 
је да радови трају пет до десет дана, а 
рок завршетка ће свакако зависити и од 
временских прилика. Будући да на пружном 

прелазу постоје два колосека, договорено је 
да се радови изводе прво на једном, а затим 
и на другом колосеку, како не би дошло 
до обуставе железничког саобраћаја. Што 
се тиче друмског саобраћаја, он ће бити 
у потпуном прекиду, а као алтернативни 
правац возачи возила ће користити пут 
који иде преко насеља Стрелиште и даље 
кроз Војловицу до Јужне индустријске 

зоне и осталих села овог дела панчевачке 
општине. Тачан датум почетка радова 
одредиће надлежне службе града Панчева 
након издавања свих потребних дозвола. 

По раније потписаном уговору, радове на 
доњем строју изводиће београдска фирма 
„Триопројект“, док ће радове на горњем 
строју и колосечној решетки изводити 
радници панчевачког ЗОП-а.
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Станица Сомбор

Траже се додатни поласци
Железничка станица Сомбор некада је 

по броју возова и превезених путника била 
једна од најфреквентнијих станица не само 
у Војводини већ и у читавој Југославији. У 
њој се укрштало чак 7 пруга, а возови су кроз 
сомборски чвор пролазили 24 сата дневно. 
Ситуација је сада потпуно другачија. 

Од некадашњих пруга у функцији су само 
оне ка Суботици, Новом Саду и Врбасу, с 
тим што се на правцу ка Врбасу, од 1. јуна 
ове године због ремонта колосека више не 
одвија путнички саобраћај. Остале пруге (ка 
Риђици, Бачком Брегу, Апатину и Оџацима) 
су дужи низ година без саобраћаја, а ускоро 
се очекује и њихова демонтажа. Та одлука 
наишла је на негативне реакције људи који 
живе дуж поменутих праваца. Путници су 
незадовољни и чињеницом да је постојећим 
редом вожње смањен број возова. Кроз 
сомборску станицу у току 24 сата прође 
укупно 8 пари путничких возова, док је 
теретних у просеку 10 до 12.

 Теретне композиције највише превозе 
разне врсте житарица ка Мађарској и 
Хрватској. Недељом се због изузетно 

великог броја путника за поједине 
поподневне поласке ка Новом Саду уводе 
синхрон гарнитуре, односно, два спојена 
дизел-моторна воза серије СВ 711. 

Према речима Слободана Кириџића, 
отправника возова у сомборској станици, 
путници који се интересују када ће бити 
уведени додатни поласци ка Суботици 
и Новом Саду јављају се свакодневно. 
Често се распитују и за 
поновно успостављање 
саобраћаја према Оси-
јеку преко Богојева и 
Ердута. Из Сомборске 
станице се после 20 
сати више не може 
путовати јер полазака 
нема. То посебно погађа 
запослене из околних 
места који у Сомбору 
раде у поподневним 
сменама, као и ђаке и 
студенте који, док траје 
школска година, имају 
предавања до вечерњих 

сати. Сомбор је град у којој је железница 
„привилегован“ начин превоза. Традиција 
путовања возовима у овом делу Војводине 
присутна је више од 150 година и због тога 
не чуди што путници траже додатне поласке 
возова. На то, свакако, утиче чињеница 
да се железницом брже, квалитетније, 
безбедније, удобније, али и јефтиније стиже 
до других градова.

Пригревица

Ремонтују се станични колосеци
Почетком лета почели су радови 

на ремонту два станична колосека у 
Пригревици. Већи део пружног материјала 
за ову интервенцију стигао је са железничког 
коридора Суботица – Хоргош. Тај правац 
недавно је у потпуности реновиран и пуштен 
у саобраћај. Грађевинари су тренутно 
ангажовани на доњем строју колосека, 
а што је најважније, поменути захват не 
омета редовно одвијање саобраћаја кроз 
станицу. Радове изводе радници суботичког 
ЗОП-а, уз асистенцију колега из ЗОП-а 
Београд. Како смо сазнали на лицу места, 
планирано је да реконструкција потраје 
наредних неколико месеци. Путници из 
Пригревице често користе железнички 
превоз до оближњег Сомбора у којем већина 
њих ради, мада има доста и ђака који се у 
овом граду школују. У станици Пригревица, 
трећи (пролазни) колосек ремонтован је још 
1989, а планом пословања за ову годину, 
коначно је предвиђена и санација првог, 
односно, другог колосека.

Први воз прошао кроз Пригревицу пре 

152 године Иако је Пригревица једно мало 
место са око 4 хиљаде становника (лоцирана 
на магистралној прузи Сомбор – Богојево 
– Нови Сад), железнички транспорт овде 
има заиста јаку и дугу традицију. Први воз 
кроз пригревичку станицу прошао је давне 
1870. године, пругом којом се Сомбор преко 
Богојева и скеле преко Дунава спајао са 
Даљем и Осијеком.


