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Нови железнички ред вожње 2022/2023.

Безбедност железничког саобраћаја најзначајнији 
задатак свих железничких компанија

„Долази деценија великих инвестиција 
у пруге. То је визија председника Србије 
Александра Вучића, да се сваки део земље 
повеже, тако да железничари могу са опти-
мизмом да дочекају своју Нову годину, 
јер никада се није више улагало у пруге, у 
железницу”, поручио је Горан Весић, министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
који је са представницима пословодства 
железничких компанија и запосленима у 
железничком сектору прославио „Железничку 
Нову годину“, која се традиционално 
обележава у ноћи ступања на снагу новог реда 
вожње.

 „Уз сва улагања, неопходно је да 

предузећа која раде у железничком секто-
ру буду ефикаснија и мање зависе од 
субвенција, а више од новца који ће моћи 
сама да зарађују“, рекао је Весић. Министар 
је са сарадницима у „прелазној ноћи“, 10/11. 
децембар, обишао станицу Београд центар. 
Горан Максић, шеф станице Београд центар, 
поднео је министру рапорт и повео га у 
обилазак Салон-вагона „Инфраструктуре 
железнице Србије“ који се користи за 
одржавање састанака, а затим станичним 
потходником у Телекоманду Београд центра, 
тј. Диспечерски центар у коме се прати 
функционисање саобраћаја на првој српској 
брзој прузи од Београда до Новог Сада. 
Марко Јеремић, менаџер за саобраћајне по-
слове „Инфраструктуре железнице Србије“ 
упознао је министра Весића и остале госте 
са радом и функционисањем овог диспе-
черског центра. 

„Овај 11. децембар посебно је важан дан 
јер нас већ наредне године очекују велика 

инвестициона улагања и реализација важних 
железничких инфраструктурних пројеката“, 
најавио је министар у Телекоманди. Мини-
стар је подсетио да је Србија први пут 
у историји добила брзу пругу Београд – 
Нови Сад и да је њом, од 19. марта када је 
пуштена у саобраћај, прошло 16.000 возова и 
превезено више од два милиона путника. „У 
току је изградња брзе пруге према Суботици, 
која ће бити завршена 2025. године, када 
ће наши мађарски партнери завршити свој 
део, па ћемо већ те године имати брзу везу 
између Београда и Будимпеште“, додао 
је Весић. Министар је навео да ће у току 
месеца бити потписан и уговор са ЕУ о 

изградњи брзе пруге према Нишу, чији се 
завршетак очекује 2028. године. 

„То значи да ћемо до краја деценије имати 
брзу пругу од Ниша до Будимпеште, која ће 
касније бити настављена према Прешеву, 

вероватно затим и даље, према Солуну и 
Истанбулу“. 

Министар је указао и на то да је Србија 
спремна да ради и брзу пругу према Шиду, 
дужине 90 километара. „Ускоро се очекује и 
уговор о обнови пруге Ваљево – Врбница, 
која је део пруге Београд – Бар, након што 
је завршена деоница од Ресника до Ваљева, 
јер је тај међународни железнички коридор 
веома важан. Следи обнова пруге Kраљево 
– Сталаћ – Рудница, док се тренутно ради 
обилазница око Ниша“, рекао је министар. 
Весић је напоменуо да, након што у јуну 
буде завршен сектор Ц на обилазници око 
Београда, следи уговарање даље изградње 
магистралног прстена око главног града, 
од Београда до Панчева, који ће обухватити 
и градњу великог друмско-железничког 
моста код Винче. „То ће омогућити да из 
Београда буде измештен комплетан желез-
нички саобраћај. Тако ћемо добити друмску, 
али и железничку обилазницу са новим 
мостом”, рекао је министар Весић. Говорећи 
о свеобухватним инфраструктурним пројек-
тима у наредном периоду, министар је 
навео неопходност улагања и у Београдски 
железнички чвор, где је предвиђена изградња 
нове железничке станице, са аутобуском, 
на Новом Београду, као и улагања у градску 
железницу како би све приградске општине 
биле повезане и како би велики број путника 
могао да користи метро, чија је израдња у 
плану. 

„Држава инвестира милијарде у железни-
цу, а сада железница треба да почне да 
прави приходе, посебно када је у питању 
карго превоз. Завршавамо интермодални 
терминал у Батајници, радићемо такав у 
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Макишу. То су све инвестиције које следе, 
али поред тога, морамо да нађемо начин 
да се свима који раде у железници више 
одужимо за посао који раде”, закључио је 
министар Весић.

Од 11. децембра возови по 
новом реду вожње

Тачно у 5 минута након поноћи, 11. 
децембра, Владан Пурић, помоћник дирек-тора 
за оперативне послове у Сектору за саобра-
ћајне послове „Инфраструктуре железнице 
Србије“ поднео је в. д. генералном директору 
Небојши Шурлану извештај о преласку на 
нови ред вожње. Први воз по новом реду 
вожње кренуо је у 03.52 часа, ка Нишу, 
чиме је почела примена новог реда вожње 
на српским железницама, који ће важити 
до 9. децембра 2023. у међународном и 
унутрашњем железничком транспорту. 

„У наредних годину дана путницима ће 
бити на располагању 206 возова у домаћем 
саобраћају и 128 полазака у систему БГ 
воза, као и међународни возови за Бар који 
ван сезоне саобраћају у дневном режиму, а у 
летњој сезони два пута дневно – дневни воз 
и ноћни ауто-воз из станице Земун до Бара“, 
изјавио је Иван Булајић, в.д. генералног 
директора „Србија Воза“. Булајић је казао 
да је најфреквентнија линија до Новог Сада, 
на којој има 30 полазака дневно. „Доста 

добра понуда је од Београда до Вршца и од 
Београда до Ужица. Ове године смо поново 
отворили линију од Београда до Шида и 
Београд – Рума – Шабац – Лозница – Мали 
Зворник“, рекао је Булајић. Према подацима 
„Инфраструктуре железнице Србије“ број 
планираних траса у теретном железничком 
саобраћају је 2.818, што је за 509 више 
него у прошлом реду вожње. Код теретног 
транспорта пројектовано је 500 траса за 
међународне возове, 1.157 у унутрашњем 
саобраћају и 1.161 траса за локомотивске 

возове. Како истичу у овој компанији, 
нови железнички ред вожње пројектован 
је у складу са великим инфраструктурним 
радовима на реконструкцији и модерни-
зацији железнице. Како би се у условима 
великих инфраструктурних радова очували 
постојећи обим и квалитет превозне услуге, 
саобраћај путничких и теретних возова 
прилагођен је расположивим материјално-
техничким капацитетима и утврђеним 
смерницама за организацију железничког 
саобраћаја.

Техничко-путничка станица Земун

Највећи и најмодернији депо за 
одржавање возила у региону

Савремени, најмодернији мултифункцио-
нални центар за одржавање возних 
средстава у региону добија коначно своје 
финалне обрисе. Како теку радови на 
завршетку овог модерног „чворишта“ за 
одржавање возова и какви су планови у 
наредном периоду у вези са стављањем у 
функцију свих објеката разговарали смо са 
вршиоцем дужности генералног директора 
„Србија Воза“ Иваном Булајићем током 
посете овом комплексу. 

Обилазак започињемо од хале која је, 
према речима Ивана Булајића, једина хала 
која је оперативнa. „Заменили смо сва 
врата, направили смо нова роло-врата и 
овај објекат је предвиђен да се у каснијој 
фази, кроз кредит ЕБРД-а среди, јер је он 
сад, будући једини оперативан, у доста 
лошијем стању у односу на нове објекте“, 
каже Булајић. Пролазимо поред БГ воза 

који је горео и добијамо информацију да је 
расписана јавна набавка за ремонт. 

„Припремили смо воз да може да се 
транспортује, иначе цео иде у ремонт и 
биће враћен у возно стање како треба“, 
појашњава наш саговорник. На питање како 
решавају проблем са графитима, Булајић 
каже да је дао налог да се са прозора свих 
возова до 31.12. скину графити и од тог 
тренутка ће сва стакла да буду одржавана 
и чиста. „Ставићемо специјалне фолије да 
кад се ишарају може лакше да се скида, 
јер је фарбање возова прескупо“, и додаје 
да пословодство разматра реорганизацију 
службе обезбеђења на обртним станицама 
како би се стало на пут уништавању 
железничке имовине. 

„Разговарали смо и о томе да се за део 
послова ангажују наши људи који су изгубили 
здравствену групу или раде на неким пос-
ловима који више нису потребни, а да онда 
растеретимо остале раднике обезбеђења да се 
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баве тиме“, обавештава нас Булајић. 

Улазимо у главну халу за одржавање 
електромоторних возова, у којој ће се 
одржавати цела „Штадлерова“ флота. 
Директор објашњава да су завршени радови 
на конструкцији и сада се хала облаже 
панелима за изолацију, премда лоше време 
неповољно утиче на динамику радова јер 
панели не могу да се подижу по киши и 
влажном времену. 

На питање: „Да ли ће се у овој хали 
ремонтовати само „Штадлерове“ гарнитуре 
или ће она бити предвиђена и за ремонт 
осталих гарнитура“, Иван Булајић обја-
шњава да ће се у „Овој хали ремонтовати 
42 „Штадлерова“ воза: 21 „Флирт“ из прве 
серије која је већ у употреби, плус ова три 
воза „Соко“ које имамо и од августа наредне 
године крећу да нам стижу испоруке нове 
серије од 18 „Флиртова“, тако да ћемо 
укупно имати до краја идуће године флоту 
од 42 швајцарска воза“. „Ову халу смо 
направили да би одржавање тих возова било 
перфектно. У хали преко пута одржаваће се 
серија 412, БГ возови и са друге стране хале 
има један мали анекс где ће бити одржавање 
локомотива. У згради доле – „осмици“ 
одржаваће се путничка кола. Планирали 
смо у наредном периоду велике инвестиције 
у набавку електролокомотива и путничких 
кола за међународни саобраћај. План је да 
се у износу од 90 милиона евра, уз државне 
гаранције, задужимо код Еурофиме која као 
железничка банка има изузетно повољне 
кредите и од тога планирамо да купимо 
осам нових локомотива за 200 km/h, од 10 
до 15 нових спаваћих кола. Радићемо из тог 
износа и један ремонт и модификацију 711 
флоте где ћемо кроз ремонт отклонити све 
оне бољке које смо за задњих осам година 
уочили да су проблематичне на целој тој 
серији. Ту мислим пре свега на прегревање, 
као и проблеме у софтверском систему 
за управљање који се није баш показао 
поуздано“, представља Булајић планове 

за осавремењавање флоте „Србија Воза“ у 
наредном периоду.

„Пре неколико година, тачније 9. 
септембра 2019. године били смо овде на 
обележавању почетка радова. И премда 
је тада рок који је дат, а био је 27 месеци 
од почетка радова, тј. 11. новембар 2021. 
године одавно „пробијен“, овај просто се 
сада убрзано развија и није скромно да 
кажемо да ће овде бити најмодернији центар 

за одржавање возних средстава у овом делу 
Европе“, каже директорка Медија центра 
„Железнице Србије“ ад Биљана Гордић. 

„Апсолутно“, одговара Булајић и додаје: 
„И не само најмодернији него и највећи, 
на 35 хектара, 15 хиљада квадрата нових 
хала за одржавање и градњу. Овде имамо 
четири колосека – три са каналима и један 
без и у горњем делу ће радници моћи да се 
попну да одозго директно имају приступ 
крову. Осим тога, на спрату су предвиђене 
канцеларије Вуче и ЗОВС-а, ту ће бити и 
просторија за одмор, учионице и сале за 
састанке, просторија за медицинску негу, 
речју све услове које сигурно у региону 
нема ниједна железница“.

 На питање да ли то значи да је планирано 
да се комплетан „Србија Воз“ пребаци 
овде или само извршне службе, директор 
одговара: „Размишљамо да пребацимо цео 
„Србија Воз“, да овде буде главна зграда 
како бисмо били близу колега које раде у 
извршним службама. Они ће имати најбоље 
услове у Европи за рад, ово је прави 
европски стандард. Овде сад примењујемо 
најмодерније услове за овај тип објекта, а 
све канцеларије биће урађене по најновијим 
стандардима, који свакако обухватају и 
централну климатизацију и централно 
грејање“. „Има још једна новина – овде 
ћемо пустити прву аутоматску перионицу 
за возове у рад, што значи да се спољно 
прање возова неће више радити ручно него 
аутоматизовано са четкама, као у ауто-
перионици. Нови возови поседују мод за 

прање где машиновођа активира функцију 
притиском на тастер. Тада се воз током 
прања креће брзином од један или два 
километра на сат, пролази кроз четке полако 
и четке перу воз споља. Процедура је да ће 
нам возови сваки пут кад дођу на преглед 
одавде излазити чисти и значи да ће бити 
чисти на станицама и чисти на пругама и то 
је свакако један нови стандард. Осим тога, 
аутоматизација процеса допринеће уштеди 
времена и радне снаге“, каже Иван Булајић. 

И док пролазимо овим комплексом, 
разговарамо о томе колико је уз ова огромна 
и инвестициона и инфраструктурна улагања 
важно још нешто. Човек! Неопходност 
промене става и свести људи. „У моменту 
када стварамо модерну српску железницу, 
набављамо најмодерније возове и градимо 
најмодернију халу, оно на чему морамо 
паралелно да радимо јесте да радимо 
на другачијем приступу запослених, на 
промени свести о актуелном тренутку који 
захтева брзину, одлучност, поузданост 
и реакцију без одлагања“, истиче Иван 
Булајић и додаје: „Зато ћемо запослити и 
нове младе инжењере који ће да прођу обуке 
старијих колега, да раде заједно годинудве, 
да им пренесу своја знања и искуства и да са 
новом генерацијом радимо на један потпуно 
другачији начин“. 

Улазимо у халу за одржавање путничких 
вагона: „У хали имамо око 50, 51 вагон у 
ревизији и планирамо да флоту Z1 кола 
са седиштима пошаљемо на комплетан 
ремонт и модернизацију и да се среди и 
питање климатизације и свих проблема које 
смо имали током лета“. Машан Радојевић, 
менаџер за инвестиције, који нам прави 
друштво у обиласку, објашњава да је стигла 
јединица за доставу песка, а ту су и два 
карет возила за превоз терета.

Из хале се пењемо на спрат на коме су 
канцеларије. „Ја ћу бити лично најпоноснији 
на овај део зато што нисам инжењер. Овде 
ће бити срце „Србија Воза“– на преко две 
хиљаде квадрата канцеларија, сале за 
састанке и све што нам омогућава да радимо 
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свој посао у далеко далеко бољим условима 
него што тренутно имамо на располагању“, 
каже Булајић. Шеф градилишта информише 
Булајића да се радови још не одвијају пуним 
капацитетом и да су тренутно приоритетни 
радови на мокрим чворовима и постављање 
керамичких плочица, а осим радова на 
плафонима у току су интензивни радови на 
зидовима што је важно како би могли да се 
паралелно изводе радови на постављању 
керамичких плочица и мокрим чворовима. 
Према његовим речима, до краја јануара 
треба да буду готови гипсарски радови и 
керамика. 

Улазимо у канцеларију где су сви радови 
завршени да бисмо видели како треба да 
изгледају зидови и плафони са уграђеном 
вентилацијом и климатизацијом и шеф 
објашњава да се расвета инсталира након 
тога. „Објекат неће бити примљен док се 
све неправилности не уклоне, о чему ће 
се постарати надзорни органи компаније“, 
изричит је Булајић, и наставља: „То 
напомињем из разлога уштеде времена и 
новца, јер боље је отклонити све уочене 
недостатке у фази извођења радова него 
касније када се радови заврше и када је све 
то много теже решити и санирати. Морамо 
да водимо рачуна о тим стварима“.

Објаснио је још да се интензивно ради 
на комплетном затварању објекта како би 
се унутра створила потребна температура, 
чиме ће се обезбедити предуслови и 
неопходна динамика унутрашњих радова. 
У великој мери на то утиче и постепена 

електрификација објекта, што ће омогућити 
постављање грејалица које ће због сушења 
такође утицати на брзину извођења радова. 
„Ово је потподни струг, а ово под цирадом 
најскупља машина и овакве нема у Србији 
– вертикални струг за обраду точкова“, 
објашњава Машан. На питање Небојше 
Аврамовића, помоћника директора Медија 
центра, о роботу који прегледа доњи строј, 
пројекат студената Машинског факултета 
у Београду, Иван Булајић одговара да је 
пословодство „Србија Воза“ већ имало 
састанак са деканом Машинског факултета 
и да су се договорили да потпишу протокол 
о сарадњи где ће они у ТПС „Земун“ 
доводити студенте и држати део предавања, 

као и и помагати око свих ствари где могу 
да се укључе.

Док завршавамо обилазак, Иван Булајић 
нас обавештава да је план да овај најмодернији 
комплекс хала за одржавање возила буде готов 
до 30. јуна 2023. године. Почетком рада ТПС-а 
пуним капацитетом „Србија Воз“ повећаће 
расположивост електромоторних гарнитура, 
путничких кола, електролокомотива, смањиће 
се просечно време задржавања возних 
средстава на операцијама неге и одржавање, 
а све то одвијаће се под будним оком свих 
запослених у „Србија Возу“, који ће, по 
речима в.д. генералног директора, имати 
најбоље могуће услове за још ефикаснији и 
ефективнији радни учинак.

Европска инвестициона банка (ЕИБ) одобрила буџет за пројекат 
модернизације пруге Београд – Ниш

Инвестиција од 1,1 милијарде евра 
за 230 километара пруге

Европска инвестициона банка (ЕИБ) je 
одобрила, средином новембра, буџет од 
1,1 милијарде евра за модернизацију 230 
километара пруге Београд – Ниш. 

Радови ће подразумевати значајне изме-
не на траси пруге, као и изградњу другог 
колосека на појединим деоницама. како би 
се омогућило путовање у оба смера. Највише 
доступних информација односи се на деоницу 
пруге Сталаћ - Ђунис, која ће добити други 
колосек, а радови ће омогућити брзине возова 
до 160 километара на сат. Преостали радови 
биће усмерени на надоградњу постојеће линије 
уз електрификацију и друга побољшања, пише 
портал www.railfreight.com. 

Према пројекцијама Европске инвести-
ционе банке, очекује се да ће у првој години 

пројекат донети бенефите за више од 2,3 
милиона путника, те да ће подржати транспорт 
9,4 милиона тона терета. Реализацијом овог 
пројекта омогућиће се постепени прелазак 
на железницу као ефикаснији и еколошки 
прихватљивији вид транспорта. Европска 
инвестициона банка неће бити једина фина-
нсијска институција која обезбеђује буџет 
за ову инвестицију. У финансирање овог 
пројекта укључиће се и Европска банка за 
обнову и развој (EBRD), Инвестициони 
оквир за западни Балкан (WBIF) и Влада 
Србије. Европска банка за обнову и развој 
ће Србији дати кредит од 500 милиона евра 
за унапређење железничке инфраструктуре 
између Београда и Ниша. Према подацима 
Европске инвестиционе банке, укупна про-

цењена потребна инвестиција за обнову линије 
Београд – Ниш је око 2,8 милијарди евра.
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Промоција железничког туризма

Шарганска осмица“на међународном 
сајму туризма у Венецији

Представници „Шарганске осмице“, 
организационог дела Медија центра „Инфра-
структуре железнице Србије“, промовисали 
су Музејско-туристички комплекс „Шарганска 
осмица“ на недавно одржаном међународном 
сајму туризма у Венецији – БИТЕСП 2022. 

У оквиру сајма Александра Милутиновић, 
управница Музејско-туристичког комплекса 
„Шарганска осмица“ у Мокрој Гори, и 
Небојша Младеновић, саветник за туризам 
и угоститељство, одржали су радне састанке 
са представницима земаља окупљених око 
пројекта „Thematic“, како би остварили 
директну сарадњу са потецијалним партне-
рима из Словеније, Пољске, Италије, В. 
Британије, као и ради размене искустава из 
области GREEN туризма.

Изложба дечјих радова у Железничком музеју

„Железница очима деце“
Свечано отварање изложбе дечијих 

радова и додела награда победницима 
на традиционалном ликовном конкурсу 
„Железница очима деце“ одржано је 
15. децембра 2022. године у Галерији 
Железничког музеја. 

Реч је о ликовном конкурсу који се одржава 
већ тридесет девет година, јединственом у 
региону, који су „Железнице Србије“ ад и 
Железнички музеј успели да очувају готово 
четири деценије с циљем да се прикажу 
најфинија дечја осећања и доживљаји у 
вези с возом, пругом, путовањима и људима 
на железници. Конкурс је постао нешто по 
чему је Железнички музеј препознатљив већ 
неколико деценија. Традиционално велики 
одзив основних школа и предшколских 
установа сведочи не само о значају конкурса, 
већ и о месту које железница заузима у 
друштву.

 Пруге, возови и путовања су одувек 
будили машту најмлaђих, па не треба да нас 
чуде најфантастичније представе шарених 
возова које виђамо из године у годину. Дечији 
радови рађени у различитим техникама, 
попут звездане прашине испуњавају зидове 
Галерије Железничког музеја, приказујући 
воз као средство путовања између стварног 

света и света маште. Иза сваког рада стоји 
дете и његова жеља да се отисне у далека 
пространства до којих води чаробна пруга. 
Возови који израњају из океана и узлећу 
пут звезда красе зидове на којима, обично, 
виђамо радове „озбиљних“ уметника. Већ 
готово четири деценије, сваког децембра, у 
Галерији Железничког музеја чуда постају 
могућа, баријере нестају, а воз из маште 
постаје једино превозно средство које нас 
непогрешиво води у свет шарених снова. 

Ове године, на конкурсу су учествовала 
деца из 294 основне школе и ликовне 
радионице и 118 предшколских установа из 
свих крајева Србије.  Награде су додељене у 
две категорије.

У Категорији радова деце основно 
школског узраста додељено је девет равно-
правних награда, док је у Категорији 
ликовних радова деце предшколског узраста 
додељено шест, такође равноправних 
награда.
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Свечана академија

Саобраћајни факултет прославио 72. рођендан
На Саобраћајном факултету у Београду, 

19. новембра 2022. године одржана је 
Свечана академија поводом прославе 72 
године постојања и развоја ове најважније 
високообразовне институције у области 
саобраћајног инжењерства у југоисточној 
Европи. 

„Србија се најдинамичније развија у 
својој историји и то није успех само Владе 
него и академске заједнице и целе Србије. 
Крећемо на велико путовање промена наше 
земље и на том путу ћемо ићи заједно са 
овим, као и са другим факултетима”, рекао 
је Горан Весић, министар грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре говорећи 
на свечаном обележавању 72. годишњице 
Саобраћајног факултета у Београду.

„Држава мора да укључи различите 
факултете из области природних наука, 
као и друге научне установе, у велике 
инфраструктурне пројекте које изводи 
широм Србије“, рекао је министар и 
додао да је саобраћај постао незаобилазна 
делатност у свакодневном животу и важно 
је да постане динамичнији и зато треба да 
се улаже у њега.

„Сваки динар који уложимо у саобраћај 
се мултипликује у БДП-у, јер грађењем 
инфраструктутре, путева, пруга, креирају 
се нова радна места, имамо развој 
туризма, виши животни стандард. И, што 
је најважније, равномерно се развијају сви 
делови земље”, нагласио је Весић. 

Министар је нагласио да државна управа 
нема довољно капацитета да сама испрати 
све своје пројекте и да је важно да се ослања 
на своје факултете. “И зато ћемо морати да 
укључимо у све пројекте многе факултете 
који доприносе да се земља развија. 
Професорима, сарадницима и студентима 

то даје шансу да унапреде нашу науку и да 
стекну искуства за посао којим ће се бавити 
касније”, рекао је Весић.

Декан Саобраћајног факултета проф. 
др Небојша Бојовић истакао је да у осмој 
деценији свога рада Саобраћајни факултет 
има више од 9.000 дипломираних и мастер 

инжењера саобраћаја, неколико стотина 
магистара и доктора наука и да учествује 
у бројним међународним, али и домаћим 
пројектима. Бојовић је рекао да студије 
показују да ће мобилност, како путника, 
тако и транспорта робе, у наредних десетак 
година бити утростручена и да је важно 
пронаћи алгоритме по којима ће се та 
мобилност дешавати.

„Управо је то оно што се ради на нашем 
факултету и због посвећености саобраћајном 
инжењерству, науци и педагошком раду 
Саобраћајни факултет је позициониран 

међу најбоље високообразовне институције 
у југоисточној Европи“, закључио је декан 
и захвалио се свима који су присуствовали 
Свечаној академији. Присутнима су се 
обратили проректор за науку Универзитета 
у Београду проф. др Бранислав Боричић, 
министар просвете Бранко Ружић, мини-
старка технолошког развоја и ино-вација 
др Јелена Беговић, министарка здравља др 
Даница Грујичић, министар информисања 
и телекомуникација др Михаило Јовановић. 
Традиционално, на Свечаној академији 
дедељене су и награде најуспешнијим студен-
тима у школској 2021/2022. за постигнут 
изузетан успех и допринос угледу Саобраћајног 
факултета, а у име свих захвалила се студен-
ткиња генерације Милица Радовановић.
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Посета бугарске агенције Дирекцији за железнице

Унапређење железничког саобраћаја 
између две земље

Сарадња Србије и Бугарске у железничком 
саобраћају била је тема билатералног 
састанка који је одржан у Дирекцији за 
железнице са представницима Агенције 
за железнице Републике Бугарске. Гост 
Дирекције био је извршни директор бугарске 
Агенције за железнице Веселин Василев, 
заједно са сарадницима који руководе 
пословима тела за регулисање железничког 
тржишта и националног тела за безбедност. 
Састанку је присуствовао и Дејан Ласица 
из Транспортне заједнице. Циљ састанка 
било је унапређење међусобне сарадње ове 
две сродне институције, као и допринос 
унапређењу железничког саобраћаја између 
две земље посебно имајући у виду да се 
ускоро очекује почетак реконструкције 
пруге Ниш – Димитровград. 

Према речима представника бугарске 
Агенције, услови за отварање тржишта за 
приватне превознике у Бугарској стекли су 
се тек 2001. године доношењем новог Закона 
о железници. Овим законом спроведена је 
подела железничке националне компаније 
Бугарске на управљача инфраструктуре и 
превознике. У Бугарској тренутно има 18 
лиценцираних железничких превозника и 
то 17 за транспорт робе и један за превоз 
путника. 

Током састанка, учесници двеју земаља 
разговарали су и о регулисању тржишта 
железничких услуга, правима путника, 

лиценцирању железничких превозника, 
безбедности железничког саобраћаја и 
интероперабилности железничког система. 
Било је речи и о издавању сертификата о 
безбедности и дозвола за возна средства, 
с посебним освртом на процедуре које се 
у Бугарској, као земљи чланици Европске 
уније, спроводе од успостављања четвртог 
железничког пакета. Такође, размењене 
су информације и дати предлози у вези са 
Нацртом споразума о утврђивању граничне 

процедуре за железнички гранични прелаз 
Димитровград – Драгоман, чије усаглашавање 
је у току. 

Билатерални састанак одржан у Београду 
закључен је предлогом за установљавање 

оквира за сталну сарадњу у области 
безбедности и интероперабилности у 
железничком саобраћају између две 
институције, а био је одлична прилика да се 
размене искуства у свим аспектима рада и 
унапређења железничког саобраћаја. 

Након званичног дела састанка, пред-
ставници Агенције за железнице Републике 
Бугарске посетили су Железнички музеј, где 
их је директор музеја Страхиња Вуковић 
упознао са историјатом развоја железнице и 

укратко им представио изложбу „Настанак 
и изградња железнице у Србији до Првог 
светског рата“. Након посете Железничком 
музеју, за госте је организована вожња 
брзим возом „Соко“ до Новог Сада.

Фабрика „Гоша“ у Смедеревској Паланци почела производњу шинских возила.

Домаћи интермодални вагони за превоз контејнера
У Фабрици шинских возила „Гоша“ у 

Смедеревској Паланци, први пут у Србији 
пројектован је и произведен прототип 
интермодуларног вагона за превоз контеј-
нера различитих димензија и намена. 

Вагон, чија је серијска производња 
већ почела, израђен је према најстрожим 
међународним стандардима, а читав посао 
обављен је домаћим снагама. Годину дана 
било је потребно да стручњаци „Гоше“, 
ослањајући се на сопствено знање и искуство, 
направе прототип подвагона и добију ли-
ценцу за серијску производњу. Од фабрике у 

стечају, после пет година “Гоша” је успела 
да се уздигне и направи нови вагон за 
домаће и европске железнице, што је велики 
успех. У будућности ће, осим фабрике, 
бенефит имати и Смедеревска Паланка, 
кроз оживљавање привреде и отварање 
нових радних места. Ово је, иначе, први пут 
да једна домаћа фирма производи овакав 
вагон, који је све траженији на европском и 
светском тржишту, јер се транспорт великих 
терета све више са друмских коридора сели 
на железницу. 

Вагон је израђен од домаћих материјала 
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тестираних према међународним прописима 
и испитан у практичним условима експлоа-
тације. Од фазе пројектовања, испитивања, 
па до производње, учествовале су све домаће 
фирме, осим фирме која је сертификовала 
вагон. У надзору пројекта учествовала 
је ФЖВ „Желвоз”, од железаре ХБИС су 

набављени материјали, велики допринос 
дао је Машински факултет у Београду, као 
и Дирекција за железнице. 

Нови интермодуларни вагон, који ће 
носити жиг „произведено у Србији“, правиће 
се за познате купце у земљи и иностранству. 
Постоји и могућност да се интермодални 

вагон надогради и модификује за превоз 
„фриго контејнера“, који захтевају снабде-
вање електричном енергијом. Иако је серијска 
производња тек најављена, прототип вагона 
изазвао је огромно интересовање странаца 
недавно на сајму у Берлину, где је „Гоша - 
Желвоз систем“ имао штанд.

Између Бистрице и Пријепоља

Обезбеђена стена изнад барске пруге
Скоро двадесет дана пре предвиђеног рока, 

27. новембра 2022. године, окончани су радови 
на осигурању стене изнад барске пруге, на 
деоници између Бистрице и Пријепоља. На 
радовима започетим почетком новембра 
су били ангажовани, осим грађевинара и 
алпинисти. Радови су обављани у условима 
редовног функционисања путничког и 
теретног саобраћаја, у интервалима када није 
било возова. Радови су обављани на изузетно 
неприступачном терену, а подразумевали су 
рашчишћавање растиња и наноса камења на 
површини од 1.200 квадратних метара. Са 
косине дуге преко 30 метара је уклоњено и 
теретним железничким колима отпремљено 
преко 200 кубика земље. Потом се приступило 
замени ограде порушене обрушавањем стене, 
бушењу анкера, постављању заштитне мреже, 
затезању сајли и утега, у чему су значајну 
улогу одиграли алпинисти. Током извођења 
овог сложеног задатка, безбедност путника 
ниједног тренутка није била угрожена.

Радови теку по плану

Реконструкција пруге Тител–Орловат
Реконструкција пруге Тител–Орловат, која 

представља 24 km дугу деоницу пруге Нови 
Сад – Распутница Сајлово – Римски Шанчеви 
– Орловат започета је 6. септембра 2022. 
године. Предвиђена је замена шина и прагова, 
као и посипање туцаника, а за ове потребе 
ће бити искоришћене демонтиране шине са 
деонице брзе пруге Београд – Суботица. Сав 
неопходан грађевински материјал, попут 
дрвених и бетонских прагова, туцаника 
и колосечних постројења унапред је 
припремљен и обезбеђен. Реконструкцијом 
ће носивост пруге бити повећана са 16 t на 
22,5 t, што ће локалној привреди донети 
бенефите обезбеђивањем најквалитетнијег 

железничког транспорта. Осим овога, биће 
обновљено и четрнаест путних прелаза. 
Радови на реконструкцији ове пруге која 
је последњи пут реконструисана пре пола 
века су интензивирани почетком октобра 
ове године. 

До сада је готово у потпуности рекон-
струисана пруга између Титела и Перлеза, а 
у току су завршни радови на реконструкцији 
колосека у станици Перлез, што представља 
прву фазу радова. До краја године се очекује 
и завршетак радова на реконструкцији 
деонице Перлез–Фаркаждин у дужини од 
6,5 km који су већ до пола готови. На трећој 
деоници дугој близу 9 km која повезује 
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Фаркаждин и Орловат у току су припремни 
радови. Радови се изводе у временском 
интервалу од 7.00 до 17.00 часова, а у 
периоду кад нема радова, на деоници од 
Новог Сада до Орловата, према Панчеву 
и према Зрењанину, као алтернативним 
правцима у условима изградње брзе пруге 
Нoви Сад–Суботица, одвија се теретни 

саобраћај. 
Путнички возови неће саобраћати пругом 

докле трају радови на њеној реконструкцији. 
Градња пруге Тител–Орловат је започета још 
1922. године, а дефинитивно је завршена 
тек 1927. године изградњом моста на Тиси. 
Године 1925. је пуштена у саобраћај, али 
је саобраћај ишао само до Книћанина где 

су се путници искрцавали и до Титела 
превожени скелом. Њена изградња је 
тадашњу државу коштала 80 милиона 
динара. Садашње радове на реконструкцији 
ове важне деонице финансира привредно 
друштво „Инфраструктура железнице Србије“ 
ад, а извођач радова је новосадско предузеће 
ЗГОП.

Изградња нове пруге за велике брзине Нови Сад – Суботица

Лепо време погодовало радовима
Радови на изградњи пруге за велике 

брзине Нови Сад – Суботица – државна 
граница одвијају се у зацртаним роковима. 
Према речима Веселина Симовића, шефа 
Секције за инфраструктуру чвора Нови Сад 
и помоћника директора на пројекту изградње 
нове пруге, у станици Кисач изводе се радови 
на бетонским конструкцијама потходника 
и уграђује хидроизолација за степеништа. 
„У станици Наумовићево настављени су 
радови на изградњи потходника. Изведено 
је полагање арматура зидова и окана за лифт. 
Радови на осталим деловима потходника 
биће настављени када се измести постојећа 
мобилна фабрика бетона предузећа „Карин 
комерц“. На отвореној прузи између станица 
Змајево и Врбас Нова обављају се радови на 
изради насипа са постављањем геотекстила 
и геомреже, а ради се и завршни слој насипа 
(слој за ојачање насипа), на постељици и 

прелазном слоју, каже за „Пругу“ Веселин 
Симовић. Према ономе што смо видели 
на лицу места, друмски надвожњак на 
путу Врбас – Куцура лепо напредује. У 
току су припремни радови на изградњи новог 
вијадукта и насипа, док се на деоници од 
Врбаса до Суботице већ изводе радови на 
доњем строју пруге.

У станици Змајево тренутно се изводе 
радови на бетонској конструкцији потход-
ника и окана за лифт. Поодмакли су радови 
и на бетонској конструкцији потходника, 
односно, бетонирању степеништа у станици 
Степановићево, док се у Ловћенцу завршава 
оплата зидова и горњих плоча потходника. 
Паралелно са наведеним интервенцијама 
поставља се и хидроизолација на лифтов-
ским окнима. Исти грађевински захвати 
одвијају се и у станицама Бачка Топола и 
Жедник.

Реконструкција станице Нови Сад

Интензивирани радови друге фазе
Радови друге фазе на реконструкцији 

новосадске железничке станице интензи-
вирани су током новембра. И поред честих 
киша, кинески и српски неимари успели су 
да се држе планираних рокова и наставе са 
градњом. 

Према речима Жељка Кнежевића, шефа 
станице за саобраћајне послове, радови се 
одвијају према планираној динамици. Крајем 
прошлог месеца окончано је уређење фасаде 
на станичној згради са новим мермерним 
плочама. Када је у питању ентеријер, у току 
је постављање нових електроинсталација у 
приземним канцеларијама, али и на првом 
спрату. Упоредо се ради и на новом улазу 
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кроз који ће се директно потходником дола-
зити до перона. Завршено је постављање нове 
водоводне и канализационе мреже у тоалетима, 
а тренутно се изводе молерскофарбарски радо-
ви и постављање столарије. Радови се одвијају 
и у потходнику, који је сада продужен и 
спајаће све колосеке на којима ће саобраћати 
путнички возови. 

При крају је монтажа нових надстрешница 
са наношењем завршних слојева беле фарбе. 
И даље се изводе земљани радови на месту 
нових колосека, као и на потпорним зидо-
вима који ће се налазити тик уз колосек 
за улаз у ЗОП-ову радионицу и предузеће 
ЗГОП. „Задовољан сам динамиком радова 
на новосадској станици. Сарадња са кине-
ским и домаћим извођачима радова је 
веома добра. Наше станично особље се 
максимално труди да грађевинцима изађу 
у сусрет и понуде сваку врсту помоћи. 
Веома је важно да се саобраћај путничких 
возова ка Београду одвија без проблема и 

строго на време. Отправници возова имају 
привремене канцеларије у монтажним 
објектима у непосредној близини станице и 
све функционише по пропису и устаљеном 
реду вожње. 

Важно је напоменути да је саобраћајно 
особље новосадске станице спремно дочекало 
прелазак на нови Ред вожње 2022/23, који је 
ступио на снагу у суботу, 10. децембра 2022. 
у поноћ. До даљег ће возови ка Сомбору и 
Суботици полазити из новосадске ранжирне 
станице, а за путнике ће и даље бити 
организован превоз аутобусима градског 
саобраћаја на релацији Нови Сад путничка 
– Нови Сад ранжирна станица и назад. 
Планирано је да радови друге фазе буду 
завршени за неколико месеци. Тада ће 
новосадска станица заиста заблистати у 
пуном сјају, како на радост путника, тако 
и на радост станичног особља и осталих 
железничара, истакао је Кнежевић.

Најбоље туристичко село на свету

Триста хиљада посетилаца и 
64.000 превезених путника

Љубитељи рестауриране путничке компо-
зиције „Носталгија“, ове године, уживали су 
у природним лепотама мокрогорског краја 
све до дубоке јесени. Последњим возом 
туриста на чаробној „рути 8“, у недељу 13. 
новембра, окончана је још једна успешна 
сезона на најатрактивнијој ускоколосечној 
железници Европе. 

Музејско-туристички комплекс „Шарганска 
осмица“ стекао је, у минулом периоду, имиџ 
веома уређеног и примерено одржаваног 
организационог дела „Инфраструктуре 
железнице Србије“. Током 2022. године наро-
чита пажња посвећена је координацији и 
унапређењу програмских циљева на плану 
даљег развоја МТК, чиме је улога железничког 

система у Мокрој Гори додатно оснажена. 
Најбоља и једино валидна потврда профе-
сионалне организације запослених у овом 
организационом делу, свакако су позитивни 
утисци посетилаца (приказани у медијима), 
али и бројни афирмативни коментари 
на интернет страницама и друштвеним 
мрежама.

 Према речима Александре Милутиновић, 
управнице МТК „Шарганска осмица“, тури-
стички комплекс у Мокрој Гори, ове године 
посетили су и гости из најудаљенијих 
земаља, попут Аустралије, Новог Зеланда, 
САД и Јапана. „Нашу ускоколосечну 
атракцију обилазиле су, током читаве летње 
сезоне, привредне делегације из земље и 
региона, представници амбасада, мисије 
ММФ-а и Светске банке. Угостили смо 
и председнике Влада, министре из наше 
земље и Европске уније. Ове године смо 
имали нешто већи број гостију са Истока, 
нарочито из Индије, УАЕ, Русије и Пољске. 
Све у свему, раст тражње, како домаћих, тако 
и иностраних гостију који се и иначе креће 
на нивоу од око триста хиљада туриста, 
перманентан је и више него очигледан“, 
каже Александра Милутиновић. На Велику 
Госпојину, 28. августа, компанија „Србија 
Воз“ увела је једну лепу новину у понуди 
својих комерцијалних услуга. 
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Покренут је редован воз на релацији од 
Мокре Горе до Вишеграда, који је потом 
саобраћао сваке суботе и недеље, закључно 
са 30. октобром. Као „шлаг на торту“, баш 
пред актуелно зимско рачунање времена, 
потписан је и протокол о сарадњи два 
најбоља туристичка села света – Солчаве 
(Словенија) и Мокра Гора (Србија), а тиме и 
дефинитивно озваничено стварање будућих 
пројеката између ове две дестинације. „Воз 
„Носталгија“ је на релацији Мокра Гора 
– Шарган Витаси – Мокра Гора, у летњој 
сезони почео да саобраћа 31. марта 2022. 
године, али смо због великог интересовања 
љубитеља музејске железнице, сезону про-
дужили до 13. новембра.

 Када је у питању линија до Вишеграда, 
предуслов за успостављање саобраћаја на 
овој траси био је обезбеђење додатних кола 
која смо претходно закупили од ЖРС, уз, 
разуме се, већ обављене редовне поправке 
кола и локомотива у власништву „Србија 
Воза“, каже за „Пругу“ дипл. инжењер 
Жељко Шпијуновић, шеф секције за 
СКП „Ужице“. У овој компанији истичу 
задовољство бројем превезених путника 
којих је, од почетка пролећа па до пре само 
месец дана, било око 64 хиљаде. Цифра је за 
30% нижа у односу на 2019. годину, мада је у 
конкретном случају то од споредног значаја. 
Претходне и ове календарске године фокус 
је превасходно на подизању квалитета 
услуге сваком појединачном путнику, што 
кроз унапред резервисана места, што кроз 
продају карата према броју седећих места 
у возу. Актуелна епидемиолошка ситуација 
сасвим сигурно је утицала на нешто мањи 
број посетилаца из иностранства, с тим да 
се у коначном билансу за ову сезону не сме 

игнорисати чињеница и ратних дејстава 
у Украјини. „Без обзира на лимитирајуће 
факторе који су током читаве ове сезоне, 
у мањој или већој мери, били присутни, 
ипак се можемо похвалити да су нам поред 
домаћих туриста, долазили и посетиоци 
из готово свих европских држава. Прогла-
шењем Мокре Горе за најбоље туристичко 
село света добили смо огроман „ветар у 
леђа“ у погледу анимације туриста. Тај адут 
смо уз већ постојеће предности (близина 
туристичких центара Златибор и Тара), 
максимално искористили да Мокру Гору и воз 
„Носталгију“ поставимо као незаобилазне 

тачке на туристичкој мапи Србије, саопштио 
је за наш лист Жељко Шпијуновић. Према 
информацијама до којих смо дошли у ужичкој 
Секцији за саобраћајнокомерцијалне послове, 
планирано је да у мокрогорском ремек-

делу железнице, путници уживају и током 
зимске сезоне. „Носталгија“ ће, поручују у 
компанијинезаобилазне тачке на туристичкој 
мапи Србије, саопштио је за наш лист 
Жељко Шпијуновић. Према информацијама 
до којих смо дошли у ужичкој Секцији 
за саобраћајно-комерцијалне послове, 
планирано је да у мокрогорском ремек-
делу железнице, путници уживају и током 
зимске сезоне. „Носталгија“ ће, поручују 
у компанији „Србија Воз“, редовно 
саобраћати од 24. децембра 2022. до 22. 
јануара 2023, а затим и од 11. фебруара 
до 19. фебруара 2023. године са једним 

редовним поласком из Мокре Горе – у 11.45 
сати. Уколико буде потребе за факултативне 
возове, они ће се током зимске сезоне 
организовати у термину од 13.30 часова, 
такође са поласком из Мокре Горе.


