ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
У 2019. И 2018. ГОДИНИ

Децембар 2019. године

”ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
ОПШТИ ПОДАЦИ
Одлуком Владе Републике Србије од 2. јула 2015. године
основано је Акционарско друштво за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“ Београд.
“Инфраструктура железнице Србије“ основана је
издвајањем уз оснивање, у складу са Планом статусне
промене „Железница Србије“ ад.
Друштво је уписано у регистар привредних субјеката по
решењу Агенције за привредне регистре 10.08.2015. године,
када је стекло својство правног лица и почело самостално да
послује.
Друштво обавља делатност од општег интереса, у складу
са законом. Основна делатност Друштва обухвата управљање
јавном железничком инфраструктуром и то у делу:
одржавања јавне железничке инфраструктуре; организовања
и регулисања железничког саобраћаја; обезбеђења приступа
и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим
заинтересованим железничким превозницима, као и правним
и физичким лицима која обављају превоз за сопствене
потребе; заштите јавне железничке инфраструктуре.

- Укупна грађевинска дужина пруга у јавном саобраћају:
3.735 км
- једноколосечне пруге: 3.441 километар
- двоколосечне пруге: 294 километара
- Укупна грађевинска дужина пруга у јавном саобраћају
заједно са станичним колосецима: 5.483 километра
- Магистралне пруге: 1.759 километара
- једноколосечне: 1.465 км;
- двоколосечне: 294 километра
- Остале пруге: 1.976 километара
- Укупна дужина електрифицираних пруга (отворена пруга
и главни пролазни колосеци у станицама), 1.546 километара.
На електрифицираним пругама у примени је монофазни
наизменични систем електричне вуче 25 kV, 50 Hz.
Oбјекти на прузи:
- 972 моста (у дужини од 43 километра)
- 333 тунела ( у дужини од 153 километра)
Носивост пруга је између 12 и 22,5 тона по осовини, с
тим што је максимална носивост од 22,5 тона на свега 1.886
километара, односно на око 50 одсто пруга, што представља
сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.
Свакодневно српским пругама саобраћаја 400 возова
у путничком саобраћају, а једини оператер у путничком
саобраћају је железничка компанија „Србија Воз“.
У теретном саобраћају на пругама „Инфраструктуре
железнице Србије“ има укупно шест превозника, што је
за три више него 2017. године, а већи број оператера
чека на добијање дозвола и траса за организацију робног
железничког транспорта.
Број запослених 5.560 (на дан 23. децембар 2019. године).
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”ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
НИШТА ВИШЕ НИЈЕ ДАЛЕКО
Инфраструктура железнице Србије у протекле две
године била је највеће градилиште унашој земљи.
Захваљујући подршци Владе Републике Србије
и
Министарства
грађевинарства,
саобраћај
и
инфраструктуре, на српским пругама покренут је
свеобухватан пројекат модернизације железнице, какав
се не памти деценијама уназад.
Само у протеклих пет година реконструисано је и
модернизовано 227 километара магистралних пруга,
а крајем 2019. године у току су радови на још 134
километра, укључујући и изградњу пруге за брзине до
200 км/сат између Београда и Будимпеште, као највећи
инвестициони инфраструктурни пројекат у овом делу
Европе.
Поред тога, „Инфраструктура железнице Србије“
започела је 2018. године трогодишњи пројекат обнове
регионалних пруга, на којима је саобраћај углавном био
обустављен или су возови саобраћали брзинама од 10
и 20 километара на сат, због лошег стања железничке
инфраструктуре. Током прошле и ове године обновили
смо око 330 километара регионалних пруга у Србији,
а тренутно су у току радови на још око 250 километара
пруга.
„Инфраструктура железнице Србије“ почела је да
обнавља и железничке мостове и тунеле, набавља
механизацију, а обнову инфраструктуре након више
деценија поново обављају радници ове компаније.
Поред тога, у току су припреме за реконстррукцију и
модернизацију још око 800 километара магистралних и
регионалних пруга у Србији, а реализација многих од тих
пројеката почеће већ наредне године.

Поређења ради, у периоду од 2008. до 2014. године
била је реконструисана свега једна деоница пруге у
Србији у дужини од 31 километра, а железнички саобраћај
деценијама запостављен био је готово пред одумирањем.
Данас инвестиције у железницу у Србији износе око пет
милијарди евра. Већ данас у Србији имамо 570 километара
пруга којима возови могу да саобраћају брзинама од 100 и
више километара на сат.
Поред свега овога, „Инфраструктура железнице Србије“
само за две године аутоматизовала је 22 путна прелаза,
почела са постављањем видео надзора, рефлекторског
осветљења и друхим активностима са повећањем
безбедности на путним прелазима.
Уз то, за две године уредили смо око сто железничких
станица.
За „Инфраструктуру железнице Србије“ и наредна
2020. биће изазов и година највећих и најзначајнијих
радова на реконструкцији и модернизацији железничке
инфраструктуре у нашој земљи деценијама уназад.
У наредних пар година целокупан железнички
саобраћај у нашој земљи биће промењен. Модернизација
железничког саобраћаја омогућиће бржи и бољи
транспорт, унапредити квалитет живота, повећати
конкурентност домаће привреде, али и новом и
савременом инфраструктуром допринети привлачењу
страних инвеститора.
На тај начин побољшавамо углед железнице и враћамо
поверење јавности, а српске пруге постају део развијене
мреже европских саобраћајница у интересу грађана,
привреде и државе.
Ништа више није далеко!
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ПРУГА ЗА ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА
БЕОГРАД ЦЕНТАР – СТАРА ПАЗОВА (34,5 км)
Модернизација пруге Београд Центар – Стара Пазова,
дуге 34 и по километра, део је пројекта изградње пруге за
велике брзине до 200 километара на сат, између Београда и
Будимпеште.
Пројектом је предвиђена комплетна реконструкција
и модернизација грађевинске и електротехничке
инфраструктуре између Београд Центра и Старе Пазове, за
брзине до 200 километара на сат.
Вредност уговора је 350,1 милиона долара, а
финансирање је обезбеђено из кредита кинеске „Ексим
банке“.
Извођач радова је кинески конзорцијум „China Railway International” и „China Communications Construction Company”,
а рок за извођење радова је 36 месеци рачунајући од 5. јуна
2018. године.
По пројекту, предвиђено је извођење радова у три
фазе: прва фаза од Београд Центра до Земуна, друга фаза
од Батајнице до Старе Пазове Земуна до Батајнице и трећа
фаза од Батајнице до Старе Пазове. Од половине децембра
2019.године радови се изводе истовремено и паралелно на
све три деонице од Београд Центра до Саре Пазове, што ће
значајно убрзати динамику извођења радова.
Два постојећа колосека између Београд Центра и
Батајнице биће реконструисана, а између Батајнице и Старе
Пазове изграђена два нова колосека.
Сва укрштања пруге са друмом биће денивелисана, а сви
путни и пешачки прелази у нивоу укинути.
Предвиђена је изградња три надвожњака (Kамендин,
Нова Пазова и Стара Пазова) и једног подвожњака (Земун
Поље). Поред тога, биће уређене железничке станице Нови
Београд, Батајница, Стара Пазова и Нова Пазова и изграђена
нова станична зград Земун на новој локацији, стајалиште
Тошин Бунар биће измештено на нову локацију, а изграђена
два нова стајалишта Алтина и Камендин.
У станицама Нови Београд, Земун, Земун Поље, Батајница,
Нова Пазова и Стара Пазова биће реконструисани колосечни
капацитети.
Пројекат
модернизације
подразумева
примену
европских стандарда интероперабилности.
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ПРУГА ЗА ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА
БЕОГРАД ЦЕНТАР – СТАРА ПАЗОВА (34,5 км)

СТИГАО ПРВИ КИНЕСКИ ВОЗ
СА ОПРЕМОМ ЗА БРЗУ ПРУГУ
Теретни воз Кинеских железница „China Railway Express“, који је довезао опрему за изградњу пруге за велике
брзине Београд – Будимпешта, стигао је 24. октобра из
Кине у Београд, где су га дочекали председник Србије
Александар Вучић и заменик министра трговине Кине Ћен
Кеминг.
Воз дугачак скоро 600 метара са 28 контејнера, стигао
је у железничку станицу Нови Београд, чиме је означено
успостављање прве железничке карго линије између Кине
и Србије.
Први директан воз из Кине за Србију кренуо је из
кинеског града Ђинана 24. септембра на пут дуг 10.500
километара, преко Монголије, Русије, Белорусије, Пољске
и Мађарске, да би стигао до Србије.
У кинеском возу било је преко 500 тона опреме за
изградњу брзе пруге кроз Србију. Реч је о опреми за
системе контактне мреже, као што су: трансформатори,
каблови, интегрисани системи аутоматизације за трафо
станице, системи даљинског управљања за контактну
мрежу, системи за напајање струјом контактне мреже и
друга опрема за брзу пругу. Ови материјали испуњавају све
европске стандарде и поседују све потребне сертификате
за изградњу пруге за велике брзине.
Овај железнички транспорт из Кине у Србију осигурава
снабдевање опремом за развој железничког пројекта
брзе пруге Србија – Мађарска и даје велику подршку
убрзавању радова на терену, са циљем његове успешне
реализације.
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ПРУГА ЗА ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА
СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД (ОТВОРЕНА ПРУГА) – 36,2 км
Радови на реконструкцији и модернизацији отворене
пруге Стара Пазова – Нови Сад почели су 16. марта 2018.
године.
Вредност уговорених радова износи 247,9 милиона
долара, а рок за извођење је 48 месеци.
Очекује се да радови буду завршени до 31. децембра
2021. године.
До средине децембра 2019. године је на отвореној
прузи између Старе Пазове и Новог Сада изграђено око
30 километар пруге за велике брзине, од чега четири и
по километра у станици Инђија и 25 и по километара на
отвореној прузи.
До средине децембра 2019. године је на изградњи
отворене пруге изведено oko 42,6 одсто од укупно
уговорених радова.
Од укупно 52 објекта који ће бити изграђени на прузи
Стара Пазова – Нови Сад, радови се крајем 2019. године
изводе на изградњи 31 објекта, и то 23 пропуста, по два
надвожњака, вијадукта и моста и по један подвожњак и
пешачко-бициклистички потходник.
На траси нове пруге неће бити укрштања пруге са
друмским саобраћајницама и свих десет биће денивелисано.
Железничке станице Инђија, Сремски Карловци и
Петроварадин задржаће се на постојећим локацијама и
биће реконструисане. Нова станица Бешка пројектована
је на новој локацији, а укрсница Карловачки Виногради
реконструише се уз доградњу још једног колосека и остаје
у функцији индустријске зоне „Просјанице“.
Пруга ће бити електрифицирана и опремљена
савременим сигнално-сигурносним и телекомуникационим
уређајима (ETCS ниво 2), који ће се по први пут изводити у
овом делу Европе.
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ПРУГА ЗА ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА
СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД (ОТВОРЕНА ПРУГА) – 36,2 км
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ПРУГА ЗА ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА
ТУНЕЛ И ВИЈАДУКТ „ЧОРТАНОВЦИ“ (40,4 км)
Тунел и вијадукт „Чортановци“, који се налазе на прузи
Стара Пазова – Нови Сад, једно су од највећих инвестиционих
и инфраструктурних градилишта у овом делу Европе.
Изградња тунела и вијадукта „Чортановци“ почела је 11.
августа 2017. године. Рок за завршетак радова је 52 месеца,
односно новембар 2021. Вредност посла је 337,6 милиона
долара. Изградња вијадукта почела је 1. новембра 2017.
године, а рок за завршетак самог вијадукта је 32 месеца.
Радове изводи руска компанија „РЖД Интернешнл“.
Радови су у току и интензивно се одвијају, а до сада је
на изградњи тунела и вијадукта изведено преко 76 одсто
уговорених радова.
Изградња тунела обухвата две тунелске цеви, свака са по
једним колосеком, укупне дужине 2,2 километра, од чега је
нешто више од 2 километра тунела у затвореном.
Радови на ископавању тунела истовремено се изводе
са обе стране тунела и у обе тунелске цеви, што значи да
се радови у тунелу одвијају из четири различита правца
истовремено.
До средине децембра комплетно је пробијено 1.269
метара од укупне дужине обе тунелске цеви., а завршна
тунелска конструкција је израђена у укупној дужини од 736
метара.
Oчекује се да десна тунеласка цев буде пробијена у
првом кварталу 2020. године, а лева тунелска цев око три
месеца касније.
Вијадукт ће бити дужине око три километра и носиће га
59 стубова, од којих ће највиши бити 28 метара. Вијадукт
је лоциран непосредно уз десну обалу Дунава и састоји се
из две конструкције. Почетак вијадукта везан је галеријом
за излаз из тунела. Остала конструкција подељена је на пет
сегмената.
До сада су завршени радови на изградњи темеља свих
59 стубова који ће носити вијадукт, као и стубови на свих 59
стубних места.

8

ПРУГА ЗА ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА
ТУНЕЛ И ВИЈАДУКТ „ЧОРТАНОВЦИ“ (40,4 км)
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ПРУГА ЗА ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА
НОВИ САД-СУБОТИЦА (108 км)
Пруга Нови Сад – Суботица, у дужини од 108 килоематара,
трећа је деоница кроз Србију, у оквиру међународног
пројекта изградње пруге за велике брзине Београд –
Будимпешта.
Планирани почетак радове је у другој половини марта
2020. године.Вредност уговора је око 1,16 милијарди долара,
а рок за извођење радова је 33 месеца од њиховог почетка.
Извођач радова је кинески конзорцијум „China Railway
International” и „China Communications Construction Company”, а уговор о финансирању потписан је са кинеском
„Ексим банком“. Са представницима кинеских компанија
7. јула 2018. године у Софији комерцијални уговор за
изградњу треће деонице брзе пруге између Новог Сада и
Суботице потписали су потпредседница Владе и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф.др
Зорана МИхајловић и генерални директор „Инфраструктуре
железнице Србије“ Мирољуб Јевтић.
Пројекат изградње пруге за велике брзине између
Новог Сада и Суботице, обухвата трасу двоколосечне
пруге и станице са објектима на прузи, реконструкцију
и модернизацију железничких чворова Нови Сад, Врбас
и Суботица, денивелацију укрштања пруге са друмским
и пешачко-бициклистичким стазама, као и уградњу
електротехничке инфраструктуре која омогућава безбедно
одвијање саобраћаја пројектованим брзинама и увођење
европског система управљања железничким саобраћајем.
У оквиру изградње пруге за велике брзине између Новог
Сада и Суботице, биће изграђено укупно 49 подвожњака,
надвожњака и сличних објеката. Пројектом је предвиђена
реконструкција девет железничких станица, (Нови Сад,
Сајлово, Кисач, Степановићево, Змајево, Бачка Топола,
Жедник, Наумовићево и Суботица), као и три нове станице
са станичним капацитетима ( Руменка, Врбас и Ловћенац). У
Врбасу ће бити изграђен и вијадукт дужине 1,6 километра.
Планирано је да се радови изводе у условима тоталне
обуставе железничког саобраћаја између Новог Сада
и Суботице, док ће возови саобраћати алтернативним
правцима Нови Сад – Богојево – Сомбор – Суботица и Нови
Сад – Зрењанин – Сента – Суботица.
Пројекат
модернизације
пруге
Нови
Сад
–
Суботица подразумева примену европских стандарда
интероперабилности.
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Kartu izradio J. Kovljanić
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Đeneral Janković
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MŽ

Volkovo

Потписиванје комерцијалног уговора
вредног преко милијарду долара
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АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
железничког чвора (24 км), ауто стоп уређаји система радио
веза и напојни уређаји, на овим релацијама, а преостало је да
се заврши још 15 километара оптичких каблова у Београдском
чвору и четири напојна уређаја на Коридору 10.
Такође, захваљујући средствима из овог кредита и
постављању оптичког кабла, урађен је видео надзор и
осветљење на 27 путних прелаза између Ресника и Ваљева, а
урађен је и Информатички систем путних прелаза, укључујући
и мобилну апликацију кроз коју ће бити доступни сви подаци о
путним прелазима у Србији.

„Инфраструктура железнице Србије“ у првом кварталу 2020.
године завршиће реализацију уговора о рехабнилитацији и
модернизацији електротехничке инфраструктуре на српским
пругама, чија је вредност 3,48 милиона евра.
Уговорјепотписан30.новембра2018.годинесаконзорцијумом
домаћих компанија „Михајло Пупин“ и „Телефонкабл“, а средства
су обезбеђена из кредита Европске банке за обнову и развој.
Уговорени рок за реализацију овог посла био је 400 дана.
До сада је уграђено укупно 102 километра оптичких
каблова, и то на пругама Ресник – Ваљево (78 км) и Београдског

ВИДЕО НАДЗОР НА БАРСКОЈ ПРУЗИ
„Инфраструктура железнице Србије“ током новембра
пустила је у рад видео надзор на 27 путних прелаза између
Ресника и Ваљева, на барској прузи. Поред видео надзора,
на овим путним прелазима постављено је и рефлекторско
осветљење.
Сва опрема за видео надзор повезана је у Центру за
даљинско управљање „Инфраструктуре железнице Србије“ у
Топчидеру, одакле се са једног места у реалном времену прати
ситуација на свим путним прелазима између Ресника и Ваљева.
До 2018. године само на три путна прелаза у Србији
постојао је видео надзор. Током 2019. и 2018. године укупно
је 44 путних прелаза опремљено видео надзором. У оквиру
реконструкције пруге Јајинци – Мала Крсна, која се завршава
августа 2020. године, предвиђено је постављање видео
надзора на још 30 путних прелаза на овој деоници, а у оквиру

нових пројеката које ће „Инфраструктура железнице Србије“
реализовати наредне године захваљујући средствима из
кредита Светске банке и Европске банке за обнову и развој, још
100 путних прелаза биће у систему видео надзора.
Постављање видео надзора изузетно је значајно, јер ће се
ситуација на овим путним прелазима редовно пратити, што
омогућава да се на основу тренутних информација у случају
потребе брзо и ефикасно реагује и предузимају све потребне
мере.
Деоница барске пруге Ресник – Ваљево изузетно је
фреквентна, брзина возова је након њене реконструкције
до 100 километар на сат, а путевима саобраћа велики број
друмских возила, па ће постављени видео надзор свакако у
великој мери допринети значајном повећању безбедности на
путним прелазима.
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АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
ЈАЈИНЦИ – МАЛА КРСНА (59 км)
„Инфраструктура железнице Србије“ 15. маја 2019. године,
у железничкој станици Умчари почела је реконструкцију
пруге Јајинци – Мала Крсна и железничке станице Мала
Крсна, на међународном железничком Коридору 10 кроз
Србију.
Радовима је предвиђена реконструкција 59 километара
пруге између Јајинаца и Мале Крсне, односно укупно 68,8
километара колосека и електротехничких постројења, као
и радови у осам станица, шест стајалишта, три тунела и на
два моста. Реконструкцијом ове пруге обухваћена је замена
шина, прагова и контактне мреже, као и уградња оптичког
кабла, док је у железничкој станици Мала Крсна предвиђена
и замена свих скретница на колосецима.
Поред тога, грађевински ће бити уређен и 31 путни прелаз
на овој деоници, уз задржавање постојеће сигнализације, а
биће уграђен и видео надзор на путним прелазима дуж ове
деонице.
Укупна вредност посла је 39,2 милиона евра, од чега
вредност радова на прузи Јајинци – Мала Крсна износи
30,3 милиона евра, док за реконструкцију железничке
инфраструктуре у станици Мала Крсна износи 8,9 милиона
евра.
Финансирање је обезбеђено из кредита Европске банке
за обнову и развој.
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АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
ЈАЈИНЦИ – МАЛА КРСНА (59 км)

Радове на реконструкцији грађевинске и електротехничке инфраструктуре на овој прузи изводи конзорцијум
француске компаније „Колас“ и српске „Енергопројект“.
Реконструкцијом пруге брзина возова између Јајинаца и
Мале Крсне биће подигнута на пројектовани ниво до 120 км/
сат. Брзина возова на већем делу ове пруге била је око 50
километара на сат.
Радови се одвијају у условима потпуне обуставе
железничког саобраћаја на прузи од Јајинаца до Мале Крсне.
Овом пругом пре реконструкције саобраћали су
само теретни возови. Због лошијег стања железничке
инфраструктуре путнички возови две године пре почетка
радова на деоници Јајинци – Мала Крсна нису саобраћали,
већ су између Београда и Велике Плане ишли правцем преко
Младеновца.
„Инфраструктура железнице Србије“ је повећала
носивост пруге преко Младеновца са 20 на 22,5 тона по
осовини и на тај начин омогућила да се и у условима
обуставе саобраћаја на деоници Јајинци – Мала Крсна,
теретни железнички саобраћај на Коридору 10 у потпуности
редовно одвија.
Истовремено, реконстукцијом и поседањем станичним
особљем станица Ковачевац и Кусадак повећана је пропусна
моћ пруге преко Младеновца.
Предвиђени рок за завршетак радова је 450 дана,
односно 22. август 2020. године.
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АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
НИШ – ДИМИТРОВГРАД (108 км)
саобраћајних уских грла. Истовремено се ова деоница
сматра и проширењем Основне трансевропске мреже, што
представља предуслов за обезбеђивање бесповратних
средстава за реализацију инвестиције. Ова пруга је једини
део Коридора 10 који није електрифициран, па ће се њеном
реконструкцијом и електрификацијом подстаћи транзит
кроз Србију, као конкурентског правца Коридору 4.
Укупна вредност пројекта је 268,3 милиона евра и сва
потребна средства су већ обезбеђена. Кредитна средства
Европске инвестиционе банке износе 134 милиона евра,
донаторска средства Инвестиционог оквира за Западни
Балкан намењена инвестиционој реализацији пројеката
који доприносе инфраструктурном повезивању у региону
износе око 73 милиона евра, а држава Србија обезбеђује
око 61,3 милиона евра.
Ово је први пут да је држава Србија обезбедила сва
потребна средства да се пруге Ниш – Димитровград
модернизује и изгради железничка обилазница око града.
Реализацијом овог пројекта, који је деценијама
безуспешно обећаван, до краја 2023. године биће коначно
електрифицирана једина неелектрифицирана деоница
пруге на Коридору 10, биће отклоњена саобраћајна уска
грла између Србије и Бугарске, биће повећан квалитет и
скраћено време путовања, а возови више неће пролазити
кроз центар града, већ новоизграђеном железничком
обилазницом око Ниша.

До краја 2023. године биће завршена модернизација
и електрификација пруге Ниш – Димитровград, као и
железничке обилазнице око Ниша, чиме ће бити створени
услови да се пруга након више деценија чекања измести из
центра овог града.
На тај начин, измештање пруге из центра Ниша, о којој
многи причају пола века, железница уз помоћ ресорног
Министарства и потпредседнице Владе Србије Зоране
Михајловић и читаве Владе завршиће до краја 2023. године.
Пројекат обухвата реконструкцију, модернизацију и
електрификацију постојеће пруге Ниш – Димитровград,
као и изградњу нове једноколосечне електрифициране
обилазне пруге око Ниша у дужини од око 22 км, чиме
би се изместио железнички саобраћај из центра града.
Пројекат обухвата грађевинску реконструкцију деонице
Сићево – Станичење – Димитровград (80км), изградњу нове,
једноколосечне, електрифициране обилазне пруге око
Ниша (22 км) од станице Ниш Ранжирна до станице Сићево
и електрификацију пруге Ниш – Димитровград и обилазне
пруге око Ниша, укључујући и опремање пруга савременом
сигнализацијом.
Пројекат реконструкције и модернизације пруге НишДимитровград је од изузетног значаја за Републику Србију,
јер је ова пруга део Коридора 10 и представља везу
Србије и Бугарске којом се крећу велике количине робе,
а поред тога овим пројектом би се отклонило неколико

НИШ – БРЕСТОВАЦ (22,8 км)
Реконструкција пруге Ниш – Брестовац, у дужини од
22,8 километара, почеће средином 2020. године. У току
су тендерске процедуре за избор извођача.
Пројекат обухвата реконструкцију горњег и доњег
строја пруге по постојећој траси, за брзину до 120 км/h.
Процењена вредност пројекта је око 62,7 милиона
евра. За реализацију пројекта одобрена су донаторска
средстава ЕУ, из фонда ИПА 2015 у висини од 47,7
милиона евра, док је 15 милиона евра национално
кофинансирање.
Очекивани завршетак радова је до краја 2022. године.
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АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
НОВИ РУСКИ КРЕДИТ

ПРУГА ВАЉЕВО – ВРБНИЦА (207 км)

У присуству председника Србије Александра Вучића и
руског премијера Дмитрија Медведева, потпредседница
Владе a Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић и генерални
директор „Руских железница“ Олег Белозјоров, разменили
су 19. октобра 2019. године у Палати Србија Споразум о
наставку модернизације барске пруге, који су тога дана
потписали.
У присуству председника Вучића и премијера Медведева,
као и бројних министара и чланова државних делегација
Србије и Русије, генерални директори „Инфраструктуре
железнице Србије“ Мирољуб Јевтић и „РЖД Интернешнл“
Сергеј Павлов разменили су Уговор о пројектовању и
извођењу радова на изградњи железничке инфраструктуре
и изградњи јединственог диспечерског центра на
железници, који је такође тога дана потписан.
Споразуми у области железнице потписани су у оквиру
посете руског премијера Дмитрија Медведева Београду
поводом обележавања 75. годишњице ослобођења нашег
главног града у Другом светском рату.
У оквиру посете премијера Медведева Београду потписан
је још један споразум у области железнице. Реч је споразум
између Владе Руске Федерације и Владе Републике Србије
о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике
Србије. Нови руски кредит за железницу вредан je 172,5
милиона евра, уз учешће из буџета Републике Србије у
износу од 57,5 милиона евра, што је укупно 230 милиона
евра. Нови зајам односи се на пројектовање и изградњу
новог диспечерског центра на железници, израду пројектнотехничке документације за наставак реконструкције барске
пруге и изградњу електротехничке инфраструктуре на
деоници брзе пруге Београд-Будимпешта, од Старе Пазове
до Новог Сада.
Потписивањем ових споразума, започела је реализација
пројеката модернизације вредних 230 милиона евра, који
ће се финансирати из новог руског кредита за железницу.

Пруга Ваљево – Врбница, дуга 207 километара, део је
пруге Београд – Бар која је, уз железнички Коридор 10,
најважнији железнички правац у Србији.
Деоница барске пруге од Ресника до Ваљева, дуга 77,6
километара, реконструисана је новембра 2017. године.
Пројекат је финансиран из руског кредита, а вредност
инвестиције била је 79,9 милиона долара. Извођач радова
била је руска компанија РЖД Интернешнл.

На реконструисаној деоници Ресник – Ваљево, којом
возови сада саобраћају брзином до 100 километара на сат,
број путника на годишњем нивоу повећан је за 70 одсто.
После реконструкције деонице Ресник - Ваљево на
прузи Београд - Бар, планиран је наставак реконструкције
ове железничке магистрале на деоницама од Ваљева до
Врбнице.
За пругу од Ваљева до Врбнице израђен је општи
пројектни задатак. У току је израда конкретних пројектних
задатака за поједине деонице, јер ће се читав пројекат
реконструкције овог дела барске пруге реализовати по
фазама.
Рок и вредност израде пројектно – техничке
документације за реконструкцију барске пруге од
Ваљева до Врбнице биће дефинисани анексом уговора.
Финансирање је обезбеђено из новог кредита Руске
федерације вредног 230 милиона евра, од којих је за
израду пројектно-техничке документације намењено 10,7
милиона евра.
Планира се да пројектно-техничка документација за
реконструкцију овог дела барске пруге буде завршена до
средине наредне године, што је изузетно кратак рок за овај
посао. Завршетком пројектно-техничке документације
до средине 2020. године, било би могуће да радови
потенцијално почну крајем 2020. или на пролеће 2021.
године.
Рокови и вредност реализације овог посла биће познати
тек након завршетка пројектно-техничке документације.
али се процењује да је за извођење радова уз примену
савремених технологија потребно око две године, а да је
вредност инвестиције око 450 милиона евра.
Модернизацијом целе барске пруге кроз Србију
брзина возова биће враћена до 100 км/сат све до границе
са Црном Гором, а пропусна и превоза моћ пруге биће
максимално повећане у складу са постојећим елементима
трасе и карактеристикама пруге.

ЈЕДИНСТВЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТАР
Уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи
железничке инфраструктуре и изградњи јединственог
диспечерског центра на железници, односи се на израду
пројектно-техничке документације за овај пројекат.
Вредност уговора износи 9,48 милиона евра.
Јединствени диспечерски центар омогућиће подизање
нивоа безбедности железничког саобраћаја на највиши
ниво, ефикасније управљање железничким саобраћајем
на српским пругама, као и оптимизацију искоришћења
инфраструктурних капацитета за потребе теретног и
путничког саобраћаја-
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ПРОЈЕКТИ
РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ 2015. - 2017. ГОДИНЕ
Од 2015. до 2017. године
реконструисано је и
модернизовано 215 километара пруга у Србији.
1. Ресник - Ваљево (77,6 км)
Модернизација пруге Ресник – Ваљево у дужини од
77,6 километара, на међународном железничком коридору
Београд – Бар, била је завршена 13. новембра 2017. године.
Пројекат је финансиран из руског кредита, а вредност
инвестиције била је 79,9 милиона долара.
2. Шест деоница на Коридору 10 (112 км)
Из руског кредита модернизоване су три северне
деонице на Коридору 10 (Голубинци – Рума, 17,9 км;
Сопот Космајски – Ковачевац 18,4 км; Мала Крсна –
Велика – Плана 29,5 км), као и три јужне деонице на
Коридору 10 (Бујановац – Букаревац 13,7 км; Врањска
Бања – Ристовац 17,7 км; Винарци – Ђорђево 15,02

км). Укупна дужина шест реконструисаних деоница
на Коридору 10 била је 112 километара, а вредност
инвестиције око 79 милиона долара.Северне деонице
завршене су током 2015.и 2016. године, а јужне деонице
у првој половини 2017. године.
3. Панчевачки мост - Панчево Главна (15 км)
Поред тога, такође из руског кредита модернизовано
је 15 километара пруге Панчевачки мост – Панчево Главна.
Вредност инвестиције била је 91 милион долара, а радови
су успешно окончани у марту 2017. године.
4. Гиље - Ћуприја - Параћин (10,2 км)
Завршени су и радови на модернизацији пруге Гиље
– Ћуприја – Параћин, у дужини 10,2 километра. Вредност
посла била је 45 милиона евра, а пројекат је финансиран из
зајма Европске инвестиционе банке.

ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
1. Изградња обилазне пруге Бели Поток - Винча Панчево (29 км)
Реч је о изградњи нове железничке обилазнице
окоо Београда. Због специфичности и повезаности
решења саобраћајница у заједничком коридору,
пројекат је дефинисан као јединствен и обухвата
изградњу једноколосечне пруге Бели Поток - Винча Панчево и друмску обилазницу Бубањ Поток -Винча Панчево.
"Инфраструктура железнице Србије" је један
од инвеститорана пројекту изградње "Обилазнице
око Београда" и у току је усаглашавање планских
докумената са Путевима Србије.
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2. Реконструкција и модернизација пруге Сталаћ Ђунис (17,5 км)
Пројектом
је
предвиђена
реконструкција
и
модернизација постојећег колосека и изградња другог
колосека на деоници Сталаћ - Ђунис, на међународном
железничком Коридору 10 кроз Србију, између Београда и
Ниша.
Израда Идејног пројекта за модернизацију пруге Сталаћ
- Ђунис урађена је и коштала је један и по милион евра, а
финансирање је било обезбеђено из ИПА фонда. Пројекат
обухвата реконструкцију постојеће пруге за брзине до 160
км/h, дозвољено осовинско оптерећење од 22,5 тона и
савремене електротехничке и телекомуникационе уређаје
и постројења.

ПРОЈЕКТИ
ПРОЈЕКТИ У ФАЗИ ПРИПРЕМЕ
3. Реконструкција пруге Стара Пазова - Шид (86 км)
Потписан је Меморандум о разумевању са Републиком
Хрватском 9. марта 2018 за реконструкцију двоколосечне
пруге на деоници Стара Пазова - Шид.
Пројектом је планирано побољшање елемента трасе за
одвијање обостраног саобраћаја брзинама до 160 км/сат,
опремање пруге системом ЕТЦС ниво 2 и опремање пруге
GSM-R системом.
За потребе израде Идејног пројекта са Студијом
оправаности и Студијом о процени утицаја на животну
средину обезбеђена су неповратна средства у износу од 3
милиона евра из фонда WBIF.
Процењена вредност инвестиције износи 250 милиона
евра.
4. Реконструкција и модернизација железничке
пруге Суботица –Хоргош-Сегедин (26,62 км)
За деоницу Суботица-Хоргош-државна граница
израђена је техничка документација која обухвата Студију
оправданости са Идејним пројектом
Пројекат суфинансира Европска унија у склопу IPA
прекограничног програма Мађарска-Србија. Инвеститор
је Влада Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински
Секретаријат за привреду.
Пројектом је предвиђена реконструкција постојеће
пруге за брзину до 160 км/h
Процењена вредност инвестиције износи 46 милиона
евра.

1.Реконструкција пруге Ресник – Велика Плана – Ниш
– Прешево – државна граница
Влада Републике Србије, „Инфраструктура железнице
Србије“ и China Road and Bridge Corporation, закључили
су априла 2019. године у Пекингу општи уговор о
реконструкцији и модернизацији железничких деоница
на Коридору 10 пруге Београд - Ниш - Прешево-државна
граница.
Пројекат обухвата преостале деонице које до сада нисе
реконструисане између Београда и границе са Северном
Македонијом.
У току је израда студије која треба да донесе прецизне
одговоре на којима ће се заснивати одлука о начину на
који ће бити извршена изградња и модернизација пруге од
Београда до државне границе са Северном Македонијом.
2. Реконструкција пруге Сталаћ - Краљево - Рудница
(149 км)
Пројекат обухвата реконструкцију деоница Сталаћ
- Краљево и Краљево -Рудница за брзине до 120 км/h,
реконструкцију мостова и тунела, електрификацију
деоница и опремање савременим сигнално-сигурносним и
телекомуникационим постројењима и уређајима.
За израду Генералног пројекта са Претходном студијом
оправданасти обезбеђена су средства из WBIF фонда у
износу од 1,5 милиона евра.
Израда Генералног пројекта је у завршној фази израде.
Процењен вредност инвестиције је 200 милиона евра, за
коју је потребно обезбедити средства финансирања.
Ова пруга на железничком правцу према Генерал
Јанковићу и границом са Северном Македонијом уврштена
је 2015. Годинеу SEETO основну мрежу.

5. Реконструкција и модернизација железничке
пруге Суботица - Баја,
деоница Суботица (путничка) - граница са Мађарском
(58.2 км)
Реконструкција трасе пруге Суботица – Чикерија –
Бачалмаш - Baja подразумева и изградњу недостајућих
делова старе трасе пруге која је затворена за саобраћај
средином шездесетих година прошлог века.
Пројекат суфинансира Европска унија у склопу IPA
прекограничног програма Мађарска-Србија. Инвеститор
је Влада Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински
Секретаријат за привреду
У току је израда техничке документације
6. Изградња пруге Ваљево - Лозница (68 км)
Изградња једноколосечне пруге у дужини од 68
километара.Извори финансирања нису дефинисани.
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АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРИПРЕМИ ПРОЈЕКАТА
Потпредседница
Владе
Србије
и
министарка
грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, Зорана
Михајловић, министарка за европске интеграције Јадранка
Јоксимовић и генерални директор „Инфраструктуре
железнице Србије“ Мирољуб Јевтић, у присуству шефа
Делегације Европске Уније у Србији Сема Фабриција,
потписали су 5. јуна 2019. године у Београду Меморандум
о разумевању у вези с израдом пројектне документације за
реконструкцију пруге од Велике Плане до Ниша, што је један
од првих корака у реализацији овог пројекта.
Овај Меморандум потписан је на конференцији за
медије „ЕУ за тебе – За модерну и одрживу Србију“, поводом
представљања програма „Подршка Европске Уније у
припреми пројеката (ЕУ ППФ)“, који се односи на сарадњу
на припреми техничке и тендерске документације у области
транспорта, животне средине и енергетске ефикасности.

Програм „Подршка Европске уније у припреми пројеката“
(ЕУ ППФ) представља техничку помоћ која се финансира из
претприступних фондова Европске уније, а његов циљ је
јачање техничких и административних капацитета домаће
администрације у области управљања и коришћења
претприступних фондова ЕУ, како би се убрзао процес
припреме за чланство Србије у ЕУ.
Овим програмом обухваћена су два железничка пројекта.
За пројекат модернизације пруге Велика Плана – Ниш, помоћ
Европске Уније за техничку и тендерску документацију износи
око 3,8 милиона евра. Други је пројекат модернизација пруге
дуге око 23 километра Ниш – Брестовац, чија је инвестициона
вредност 63 милиона евра, од чега Европска Унија кроз ИПА
фонд обезбеђује донаторска средства од 47,7 милиона евра,
док је из Програма ППФ обезбеђено као техничка помоћ
износ од 200 хиљада евра.

БЕОГРАД – ПРЕШЕВО – ДРЖАВНА ГРАНИЦА
Потпредседница Владе Републике Србије Зорана
Михајловић, генерални директор „Инфраструктуре
железнице Србије“ Мирољуб Јевтић и генерални
директор кинеске компаније CRBC (China Road and
Bridge Corporation) Лу Шан, потписали су 24. априла 2019.
године у Пекингу Оквирни уговор о реконструкцији и
модернизацији железничких деоница на Коридору 10
пруге Београд – Ниш – Прешево – државна граница са
Северном Македонијом.
Предмет овог уговора је пројектовање, испорука и
извођење радова на преостралим деоницама међународног
железничког Коридора 10 кроз Србију, између Београда
и Прешева, које до сада нису реконструисане. Уговор
дефинише наредне кораке у реализацији овог пројекта.
Вредност реализације пројекта биће утврђена у оквиру
комерцијалних уговора које ће бити потписивани по
фазама, за сваку појединачну деоницу посебно
Све активности у вези са пројектом, укључујући
пројектовање, извођење радова, опрему, безбедност,
управљање саобраћајем и интероперабилност бити
спроведене према свим европским захтевима и
стандардима.

Реконструкција комплетног железничког Коридора
10 кроз Србију важна је због железничког повезивања
Централне и Средње Европе са Луком Пиреј стратешком
рутом кроз нашу земљу од Суботице до Прешева, као
копненог дела Поморског пута свиле.
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АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
ИЗГРАЂЕН ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ У НОВОМ САДУ
Железнички
саобраћај
преко
новоизградјеног
Жежељевог моста, преко Дунава у Новом Саду, поново
је успостављен је 7. априла 2018. године, након пуних
деветнаест година од рушења старог моста у НАТО
бомбардовању, 23. априла 1999. године.
Председник Републике Србије Александар Вучић
присуствовао је са Европским комесаром за преговоре
о проширењу и суседску политику Јоханесом Ханом 1.
септембра 2018. године у Новом Саду церемонији отварања
новог Жежељевог моста за друмски саобраћај.
Отварању Жежељевог моста за друмски саобраћај,
претходио је 18. јула 2018. године завршетак радова
на делу приступних саобраћајнице, на новосадској и
петроварадинској страни, у укупној дужини од око 700
метара.
Приступне саобраћајнице Жежељевом мосту отворене
су за саобраћај 9. Децембра 2019. године, а завршено
је укупно три километра саобраћајница, два километра
бициклистичких стаза и три километра канализације.
Радови на изградњи новог Жежељевог моста почели
су у априлу 2012, а од 2014, на иницијативу Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, решени
су сви проблеми који су кочили реализацију и успешно
окончање пројекта, укључујући и питање финансирања
завршетка радова, за које је новац обезбеђен из републичког
буџета.
Вредност изградње новог Жежељевог моста износила је
57,17 милиона евра, а у финансирању су учествовали држава
Србија, АП Војводина и Град Нови Сад, као и Европска Унија
донаторским средствима. За читав овај пројекат Европска
Унија издвојила је укупно 36 милиона евра.
Жежељев мост налази се на прузи Београд-Нови
Сад-Суботица и саставни је део пројекта модернизације
и реконструкције пруге Београд-Будимпешта, који се
реализује у оквиру глобалне иницијативе НР Кине “Један
појас, један пут”.
Нови Жежељев мост дуг је 474 м и широк 31 м. Има два
железничка колосека за брзине до 160 км/х, две саобраћајне
траке за друмски саобраћај и две бициклистичко-пешачке
стазе ширине 2,5 метра.
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АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
БЕОГРАД ЦЕНТАР - ГЛАВНА СТАНИЦА

Од 1. јула 2018. године нова главна железничка станица у
Београду је станица Београд Центар.
„Инфраструктура железнице Србије“ претходно је
укинула службено место железничка станица Београд и на
комплексу станице у потпуности обуставила железнички
саобраћај, а комплетан железнички саобраћај организован
је преусмеравањем у станицу Београд Центар.
Функцију железничке станицa Београд преузела је
железничка станица Београд Центар, која је на тај начин
преузела и улогу главне железничке станице у српској
престоници.
Железнички саобраћај у станици Београд Центар од 1.
јула прошле године функционише без икаквих проблема, а
Прокоп је у пракси потврдио да може да прими знатно већи
број возова и путника него до сада.
Томе доприноси и велики број информативних табли и
ознака које путницима омогућавају лакше и брже сналажење
у самој станици.
„Инфраструктура железнице Србије“ допринела је да
путници у Београд Центру имају све услове за комфорно
путовање, од првог дана пратећи потребе путника и
корисника услуга.
Тако су средином јуна 2019. године у рад пуштена два
новоизграђена лифта у Београд Центру, који у овом објекту
у ранијем периоду нису ни били пројектовани.
Поред тога, у Београд Центру ради амбуланта Завода
за здравствену заштиту железничара, која може у сваком
тренутку да путницима и посетиоцима станице пружи
медицинску помоћ, као и полицијска станица, у којој стално
дежурају припадници МУП-а. Путницима и корисницима
услуга на располагању у Београд Центру су и кафић, као и
аутомати за хладне и топле напитке, банкомат и мењачница.
На шестом перону постављен је Инфо пулт
„Инфраструктуре железнице Србије“ и Србија Воза,
где путници могу да добију основне информације о
функционисању железнице и о самој станици.
„Инфраструктура железнице Србије“ обезбедила је
у станици Београд Центар и двоје инвалидских колица,

како би лицима са посебним потребама омогућила лакше
кретање кроз овај објекат. Такође, обезбеђена је и рампа за
инвалиде, која лицима са посебним потребама омогућава да
са перона лакше дођу до благајне, чекаонице и кафића.
Завршетком прве фазе омогућено је одвијање
железничког саобраћаја у станици Београд Центар на осам
од укупно десет пројектованих колосека, као и пријем и
отпрема путника на пет од укупно шест перона, са свим
потребним пратећим радовима за организацију и контролу
саобраћаја возова и путника.
Железничка станица Београд Центар биће у потпуности
заокружена као функционална целина када буду завршени
сви преостали инфраструктурни капацитети, од којих
је најзначајнији завршетак изградње станичне зграде у
Прокопу.
На тај начин, главни град и Србија добиће модерну
железничку станицу и пословно-комерцијални центар, који
ће на највишем нивоу моћи да пруже услуге многобројним
путницима возова на домаћим и међународним линијама,
београдски железнички чвор ће у потпуности бити стављен у
функцију, а огромна средства инвестирана у протекле четири
деценије коначно ће добити своју употребну вредност.

ВУКОВ СПОМЕНИК
Након реализације бројних активности, кроз
железничку станицу „Вуков споменик“ од 1.јула 2018.
године, поред путничких возова, кренуле су и теретне
железничке композиције. Испуњени су сви инспекцијски
захтеви, добијене све потребне дозволе, а безбедоносни
и противпожарни системи прошли су најстроже контроле.
У протеклих годину и по дана није било никаквих
проблема у функционисању теретног железничког
саобраћаја кроз „Вуков споменик“.
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АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
ТОПЧИДЕР-РАКОВИЦА-РЕСНИК (7,5 км)
„Инфраструктура железнице Србије“ током 2018. године
завршила је комплетну реконструкцију око седам и по километра
пруге Топчидер – Раковица – Ресник.
На делу пруге од Топчидера до Раковице брзина возова
повећана је на 80 км/сат, уместо 30 км/сат, колико је износила пре
поправке пруге, док је брзина возова на деоници Раковица – Ресник
са некадашњих 50, повећана на 70 километара на сат.

перона. Изграђени су и нови надкривени перони са комплетном
опремом. Станична зграда у Реснику је дограђена, чиме су
проширени капацитети намењени путницима и стручним службама
за одржавање железничке инфраструктуре, а саграђен је и потпуно
нов објекат екипе за хитнње интервенције са три колосека и
манипулативним платоом површине 780 квадратних метара.
У железничкој станици Раковица реконструисани су сви
станични колосеци и перони, укључујући и смањење висине перона
на 55 центиметара. Перони су опремљени новим инсталацијама и
расветом, разгласом, системом за информисање путника и новим
мобилијаром.
Осим уговорених радова, додатно је санирана и хидроизолација
надстрешница у станици Раковица.
У стајалиштима Кијево и Кнежевац изграђени су нови перони.
За реконструкцију пруге Топчидер – Раковица – Ресник
било је потребно око 200 тона нових шина, 53 скретнице, око
30 хиљада бетонских прагова и око 50 хиљада кубика новог
туцаника.

Укупна вредност свих изведених радова износи око 24,5
милиона евра, а финансирање је обезбеђено из средстава кредита
Европске банке за обнову и развој.

Главном оправком ове пруге обухваћени су санација
трупа пруге са хидротехничким објектима, замена колосечне
решетке и засторне призме, замена контактне мреже, изградња
трансформаторских постројења, као и замена и реконструкција
телеграфско-телефонских и сигнално-сигурносних постројења
за регулисање саобраћаја на двоколосечној прузи. Обновљеном
пругом обухваћене су станице Раковица и Ресник као и стајалишта
Кијево и Кнежевац.
На деоници пруге између Топчидера и Ресника уређена
су и четири путна прелаза, опремљена савременим системом
осигурања и на којима су постављени гумени панели, и то: Кијево,
Цветни брег, Ресник и путни прелаз на прузи Распутница К – Ресник.
У железничкој станици Ресник саграђен је нови пешачки
потходник испод осам колосека, са излазима на три новоизграђена

21

АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
НОВИ КОНТЕЈНЕРСКИ ТЕРМИНАЛ У МАКИШУ
У железничкој станици Београд Ранжирна у Макишу у
току су радови на изградњи новог контејнерског терминала.
Нови контејнерски терминал гради се у оквиру шесте
групе ранжирних колосека, односно на простору од 68. до
74. и на 77. ранжирном колосеку у Београд Ранжирној.
Радови су почели 15. октобра 2019. године, а рок за
њихов завршетак је 270 дана.
Вредност уговорених радова износи 5,5 милиона евра,
а средства је обезбедила Влада Републике Србије.
„Инфраструктура железнице Србије“ је инвеститор овог
пројекта, у складу са закључком Владе Србије.

Радовима на изградњи новог контејнерског терминала
у Макишу обухваћени су: демонтажа осам ранжирних
колосека укупне дужине око шест и по километара (од 68.
до 74. и 77. ранжирни колосек) и контактне мреже изнад
њих; изградња два нова колосека укупне дужине око 2,4
километра, са новим шинама и бетонским праговима;
изградња манипулативне плоче дуге 552 и широке 25,4
метара; изградња три путна прелаза са приступном
саобраћајницом до ваге, контејнер за вагу, просторије
за смештај особља (радници, скретничар, портир), као и
изградњу приступних саобраћајница са паркингом.
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МЕХАНИЗАЦИЈА
СТИГЛЕ ЧЕТИРИ НОВЕ ДРЕЗИНЕ, ЧЕКА СЕ ПЕТА
Четири од укупно пет уговорених тешких моторних
дрезина које је „Инфраструктура железнице Србије“ набавила
први пут након шеснаест година, стигле су у другој половини
2019. године у Србију.
Све четири стигле су у Србију пре уговореног рока, а
очекује се да почетком 2020. године буде испоручена и
последња, пета уговорена тешка моторна дрезина.
Реч је о механизацији коју је „Инфраструктура железнице
Србије“ набавила од француске компаније „Гајсмар“.
Тешке моторне дрезине неопходне су „Инфраструктури
железнице Србије“ за одржавање, пре свега електрифицираних
пруга. Оне представљају механизацију неопходну за
одржавање железничке контактне мреже и електротехничких
постројења на српским пругама.
Набавком механизације за одржавање електротехничке
железничке инфраструктуре, стварају се услови да се у
наредном периоду још интензивније наставе активности
на текућем одржавању пруга, створе услови за безбеднији
и редовнији железнички саобраћај, дужина лаганих вожњи
сведе на минимум, а да се велика инвестициона улагања и
пројекти модернизације који су у току валоризују у пуној мери.
У протекле четири деценије српске железнице су набавиле
само једну дрезину и то пре шеснаест година, што је за
последицу имало изузетно лоше стање електротехничких
постројења на српским пругама.
Вредност уговора је око четири и по милиона евра, а
средства су обезбеђена из кредита Европске банке за обнову
и развој.

СТИЖУ И МЕРНА КОЛА
Током 2019. године у току су биле и активности на
производњи и испоруци мерних кола за потребе мерења
геометрије колосека и технички надзор над српским
пругама, која у наредној години треба да стигну у нашу
земљу.
Произвођач је руска команија „Твема“, а реч је о шинском
возилу, које снима и прати све техничке параметре
железничког колосека, да би се на основу добијених
информација констатовало стање пруге, пројектовале
брзине и утврдили сви други елементи од значаја за
грађевинско одржавање инфраструктуре.
Вредност уговора је око 2,2 милиона евра, а средства зу
обезбеђена из кредита Европске банке за обнову и развој.
„Инфраструктура железнице Србије“ до сада је имала
само једна мерна кола, набављена пре скоро четири
деценије, која због лошег стања и кварова најчешће нису
у употреби.
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА
ПОЖАРЕВАЦ – МАЈДАНПЕК (90 км)

„Инфраструктура железнице Србије“ завршила је
реконструкцију деведесет километара дуге пруге Пожаревац
– Мајданпек и пустила је у саобраћај, како је и било планирано
21. новембра 2018. године, након 180 дана радова.
Након завршене реконструкције, пруга Пожаревац –
Мајданпек оспособљена је за брзину од 80 километара на
сат у путничком, односно 60 километара на сат у теретном
железничком саобраћају, као и за осовинско оптерећење од
22 и по тона по осовини.
Обновљена пруга од Пожаревца до Мајданпека у

саобраћај је пуштена 21. новембра, али само за теретне
железничке возове. Редован путнички железнички
саобраћај између Пожаревца и Мајданпека успостављен
је 1. фебруара 2019. године, након пуних пет и по година
колико путнички возови на овој деоници нису саобраћали
због лошег стања железничке инфраструктуре.
"Инфраструктура железнице Србије" ремонт ове пруге
реализовала је у сопственој режији, односно сопственом
механизацијом и кадровима, у оквиру пројекта обнове
регионалних пруга у Србији.

Пруга након завршене реконструкције

Пруга пре реконструкције
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА
ПОЖАРЕВАЦ – МАЈДАНПЕК (90 км)
Вредност радова које је реализовала „Инфраструктура
железнице Србије“ износила је око 5,8 милијарди динара.
Радовима су били обухваћени замена шина, прагова и
туцаника, замена колосечне решетке, машинско решетање
и регулисање колосека, а при ремонту пруге максимално
су коришћени материјали придобијени приликом ремонта
пруге са коридора.
На деведесет километара пруге између Пожаревца и
Мајданпека реконструисано је и 76 путних прелаза, 20
мостова и 10 тунела, укључујући и најтежи тунел на деоници
Пожаревац – Бабушинац, дугачак 975 метара.
Пруга Пожаревац – Мајданпек пре ремонта била
је у изузетно лошем стању. Пруга је једноколосечна и
изграђена 1938. године. Пре ове реконструкције, биле
су ремонтоване само поједине деонице пруге, у укупној
дужини од око 40 километара и то још 1991. године.
Педесет километара ове пруге никада није ремонтовано
и брзина возова била је само од 10 до 20 километара на
сат, а на преосталих 40 километара пруге између 20 и 50
километара на сат, уз малу осовинску носивост пруге од
свега 16 тона по осовини.
Ремонт пруге и повећање њеног осовинског оптерећења,
од изузетног су значаја за привреду овог дела Србије, јер су за
железнички правац Пожаревац – Мајданпек везани значајни
привредни системи, као што су: Лука Прахово, РТБ Бор,
рудници Мајданпек, Каона, Костолац и железара Смедерево.

Радови на реконструкцији пруге
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2018.
ШАБАЦ – ЛОЗНИЦА – БРАСИНА (53 км)
„Инфраструктура железнице Србије“ 28. августа 2018.
године завршила је успешно и у року радове на реконструкцији
пруге Шабац – Лозница – Брасина и на тај начин створила услове
за успостављање редовног путничког железничког саобраћаја
између Шапца и Лознице, након пуних тринаест године.
Први пут након тринаест година воз је реконструисаном
пругом прошао 28. августа, а дан касније успостављен је
редован путнички железнички саобраћај на oвој релацији.
Пруга између Шапца и Брасине оспособљена је за брзину
од 80 километара на сат, а реконструкцијом ове пруге створени
су услови за успостављање унутрашњег и међународног
путничког железничког саобраћаја и на другим релацијама на
овом правцу. Истовремено, носивост ове пруге повећана је
са 16 на 22,5 тоне по осовини, што је омогућило знатно већи
превоз робе на овом правцу.
Радови на деоницама Петловача – Лешница и Лозница
– Горња Ковиљача, почели су 28. марта 2018. године, а рок за
завршетак радова био је 1. септембар. Реч је о две деонице које
су биле у изузетно лошем стању и на којима је брзина возова
била свега 10 километара на сат. Осим радова на ове две
деонице, „Инфраструктура железнице Србије“ ангажовала је и
сопствена средства, кадрове и механизацију и реконструисала
деонице пруге између Лешнице и Лознице, односно Штитара и
Петловаче, а брзина возова повећана је на 80 километара на сат.
Између Шапца и Брасине уређено је, односно
асфалтирано 16 путних прелаза, а у десет станица на овој
прузи постављени су перони.
Поред тога, обновљена је зграда железничке станице у
Лозници, док је у граничној станици Брасина постављено
рефлекторско осветљење. Након реконструкције ове пруге,
грађани Мајура су по први пут добили своје железничко
стајалиште.
У реконструкцију пруге Шабац – Лозница – Брасина
уложено је око две и по милијарде динара.
Пруга Шабац – Лозница изграђена је 1950. године и у
протеклих седам деценија пре ове реконструкције нису
рађене значајније санације пруге, због чега је брзина возова
на више деоница ове пруге била свега 10 километара на
сат. Због лошег стања колосека пре реконструкције пруге
годишње је било и по десетак исклизнућа теретних возова,
а путнички железнички саобраћај између Шапца и Лознице
обустављен је још пре тринаест година.

Радови на реконструкцији пруге

Пруга пре реконструкције
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2018.
ШАБАЦ – ЛОЗНИЦА – БРАСИНА (53 км)
Од реконструкције пруге Шабац – Лозница – Брасина
2018. године није се догодио ни један ванредни догађај на
овој деоници, а путнички саобраћај не само да је обновљен
након тринаест година, него је у возовима и редовно све
више путника.

Пруга након завршене реконструкције

27

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ - НАЈ
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ЈВЕЋЕ ГРАДИЛИШТЕ У 2019. и 2018. ГОДИНИ

29

ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2018.
1. ПАНЧЕВО – ОРЛОВАТ – РИМСКИ ШАНЧЕВИ (102,5 км)
2. ОРЛОВАТ – ЗРЕЊАНИН (26 км)
Инфраструктура железница Србије“ до 31.01.2019. завршила је
реконструкцију 102,5 километара пруге Панчево – Орловат – Римски
Шанчеви – Нови Сад, са краком пруге Орловат – Зрењанин (26 км).
На тај начин „Инфраструктура железнице Србије“ омогућила је да се
од 1. фебруара 2019. године комплетан теретни железнички саобраћај са
деонице Стара Пазова – Нови Сад, због изградње пруге за велике брзине,
преусмери на помоћни превозни правац Панчево – Орловат – Римски
Шанчеви – Нови Сад.
Укупна вредност радова на реконструкцији заобилазне пруге Панчево
– Орловат – Нови Сад износила је око 6,2 милијарде динара, док је за
ремонт деонице од Орловата до Зрењанина било потребно 561 милион
динара.
Радовима на реконструкцији ових регионаних пруга били су
обухваћени замена колосека, прагова и туцаника, замена скретница,
санација клизишта и чишћење одводних канала дуж трасе ове пруге.
Након реконструкције пруге Панчево – Орловат – Нови Сад, брзина
возова на овом правцу у теретном железничком саобраћају од 30 км/сат
повећана је на 60 км/сат. Поред тога, повећано је и осовинско оптерећење
ове пруге са 18 на 22,5 тона по осовини, што је омогућило да између Панчева
и Новог Сада теретни транспорт буде знатно ефикаснији и квалитетнији,
саобраћај безбеднији, а пропусна моћ пруге на овом правцу већа.
Пруга Нови Сад – Орловат – Зрењанин пре реконструкције била је
у изузетно лошем стању и просечна брзина возова била је око 20-30
км/сат, са већим бројем деоница где су се кретали свега 10 км/сат. Због
лошег стања железничке инфраструктуре на овој деоници, путнички
железнички саобраћај је између Новог Сада и Зрењанина био обустављен
седам година пре реконструкције.
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2018.
1. ПАНЧЕВО – ОРЛОВАТ – РИМСКИ ШАНЧЕВИ (102,5 км)
2. ОРЛОВАТ – ЗРЕЊАНИН (26 км)

Пруга пре реконструкције

Пруга након завршене реконструкције
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2019.
МАРКОВАЦ – РЕСАВИЦА (53 км)
„Инфраструктура железнице Србије“ реконструисала је
до сада петнаест километара регионалне пруге Марковац –
Ресавица, чија дужина износи 53 километра.
У току су радови на деоници Свилајнац – Деспотовац,
који ће бити завршени наредне године.
Укупна вредност реконструкције пруге Марковац –
Ресавица износи 21,2 милиона евра.
Пруга Марковац – Ресавица биће реконструисана
половним материјалом придобијеним са магистралних
пруга, као и новим материјалом намењеним за комплетну
замену шина, прагова и туцаника на овој прузи. Радови
обухватају замену старе колосечне решетке на дрвеним
праговима, нестандардним шинама и колосечним прибором
и застором од шљунка. Уместо тога, биће уграђене нове
колосечне решетке на половним бетонским праговима, са
половним и новим шинама, новим дрвеним праговима и
новим туцаником кречњачког порекла.
Радови на реконструкцији ове пруге почели су 15. априла
2019. године. Реконструкција пруге одвија се током дана,
док се ноћу организује саобраћај теретних железничких
композиција.
Овом пругом саобраћају само теретни возови, а између
Марковца и Ресавице просечно месечно саобраћа око 120
теретних железничких композиција.
По завршетку реконструкције, брзина возова са
садашњих 20 км/сат, биће подигнута на 50 км/сат, а
осовинско оптерећење са 16 на 22,5 тона по осовини, што ће
омогућити квалитетнији и ефикаснији теретни железнички
саобраћај на овој прузи.
Путнички железнички саобраћај на овој деоници због
лошег стања железничке инфраструктуре обустављен је
још 1998. године.
Наиме, ова пруга изграђена је пре 85 година и од тада
није реконструисана. Због тога је брзина возова ограничена
на 10-30 км/сат.
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2019.
КРАГУЈЕВАЦ – ЛАПОВО (28,5 км)
Први путнички воз из железничке станице Крагујевац
за Младеновац кренуо је 1. октобра 2019. године и на
одредиште стигао по реду вожње.
Реконструисаном пругом од Крагујевца до Лапова воз је
саобраћао брзином од 100 километара на сат.
„Инфраструктура железнице Србије“ реконструисала
је 28,5 километара пруге Крагујевац – Лапово, први пут
након пола века, захваљујући чему је омогућено увођење у
саобраћај нових возова на овој релацији.
Од 1. октобра 2019. године возови између Крагујевца и
Лапова саобраћају реконструисаном пругом брзином од 100
км/сат, а време путовања путничких возова на овој релацији
скраћено је на свега 31 минут, колико између ова два места
путују и аутобуси. Осим новоуведених возова на овој прузи,
и време путовања осталих возова између Крагујевца и
Лапова скраћено је након реконструкције.
„Инфраструктура железнице Србије“ за седам месеци
реконструисала је пругу Крагујевац – Лапово сопственим
средствима, радном снагом и механизацијом, у оквиру
трогодишњег програма обнове регионалних пруга у Србији.

Вредност радова износила је 11 милиона евра, а радови
су обухватили замену шина, прагова и туцаника, као и
регулисање колосека.
У оквиру изведених радова, извршено је и грађевинско
уређење свих пет путних прелаза између Крагујевца и
Лапова. У стајалиштима Милатовац, Градац и Јовановац
постављени су перони, док су на траси новог воза уређене
станичне зграде Баточина, Лапово, Лапово Варош, Велика
Плана, Паланка, Кусадак, Ковачевац и Младеновац, као и у
стајалиштима Ратаре и Рабровац.
Осовинска носивост пруге повећана је са досадашњих 18
на 22,5 тона по осовини.
Пруга Крагујевац – Лапово изграђена је 1887. године и
последњи пут је реконструисана пре педесет година. Због
вишедеценијског неодржавања пруге, брзина возова између
Крагујевца и Лапова пре реконструкције била је смањена
на свега 40 километара на сат, са већим бројем деоница на
којима је она била ограничена на само 10 – 30 км/сат.
У 2020. години планирана је и реконструкција 57
километара пруге од Крагујевца до Краљева.
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2019.
НИШ – ЗАЈЕЧАР (108 км)

Реконструкција регионалне пруге Ниш – Зајечар одвија се
према плану и биће завршена у року, 20. августа 2020. године.
До сада су радови на прузи Ниш – Зајечар изводјени на
деоници пруге између Матејевца и Књажевца.
Укупно је средином децембра 2019. године на овој деоници
демонтирамо старих и положено нових колосека у дужини од
око 37 километара, извршено је машинско регулисање колосека
и допуна туцаника.
Дуж ове деонице урађено је или је у завршној фази укупно 28
путних прелаза.
У железничкој станици Грамада реконструисан је трећи
колосек, а завршено је и девет тунела укупне дужине 526 метара.
Тренутно се у тунелу Грамада ради замена туцаника, чишчење
дренажног канала и монтажа "поља" (пруга са праговима) од по
20 метра, која ће бити положена у тунелу.
Сви радови на 18 мостова и 18 челичних пропуста
између Ниша и Зајечара укупне дужине око 424 метра, који
подразумевају реконструкцију и неопходну замену прагова,
завршени су 27 септембра.
„Инфраструктура железнице Србије“ у железничкој станици
Матејевац 25. фебруара 2019. године почeла je реконструкцију
108 километара дуге пруге Ниш – Зајечар.
Радови се одвијају у условима потпуне обуставе железничког
саобраћаја, а теретни возови саобраћају правцем Ниш – Мала
Крсна – Пожаревац – Мајданпек – Прахово.

Пруга Ниш – Зајечар једна је од најлепших и најтежих
пруга у овом делу Европе. Карактеристична и по томе што је
једна од ретких у Европи са радијусима кривина од 240-250
метара, а има их преко 60. У склопу реконструкције радијус
већег броја ових кривина биће препројектован и повећан
на најмање 300 метара.
Процењена вредност радова износи 38,8 милиона евра.
Пруга Ниш – Зајечар - Прахово пристаниште већим
делом је изграђена до Првог светског рата, а у потпуности је
изграђена 1922. године. Ова пруга није реконструисана од
1961. године, а период реконструкције пруге треба да буде
између 20 и 25 година.
Зато је на више деоница брзина кретања возова била
ограничена на 10-20 километара на сат, а таква пруга свакако
није могла да задовољи ни потребе привреде, ни потребе
становништва.
Реконструкцијом пруге Ниш – Зајечар брзина возова
биће повећана на пројектовани ниво до 90 километара на
сат. Поред тога, осовинско оптерећење пруге биће повећано
са садашњих 18 тона по осовини на 22,5 тона по осовини,
што ће посебно бити од значаја за теретни железнички
саобраћај. На тај начин, биће повећана и пропусна моћ
пруге, што је неопходно како би железница задовољила све
веће потребе привреде у овом региону за транспорт робе
возовима.
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2019.
СУБОТИЦА - СЕНТА (38,5 км)
Дo 20. децембра 2019. године положена је нова
колосечна решетка у дужини од 30 километара, а завршено
је око 68 одсто радова. Део пруге од Суботице до Орома
комплетно је завршен.
Реконструкција неелектрифициране, једноколосечне
регионалне пруге Сента – Суботица, почела је 1. априла
2019. године у железничкој станици Суботица.
Процењена вредност радова износи 15,36 милиона евра.
Пруга се реконструише половним материјалом
придобијеним са магистралних пруга, као и новим.
Предвиђена је комплетна замена шина, прагова и туцаника.
По завршетку радова, брзина возова биће повећана на 80
км/сат у путничком и на 60 км/сат у теретном железничком
саобраћају, а носивост пруге биће повећана на 22,5 тона по
осовини.
Ова пруга је изузетно значајна, јер ће представљати
један од алтернативних праваца док се буде градила пруга
за велике брзине Нови Сад – Суботица.
Пруга Суботица – Сента изграђена је 1889. године, а
последњи пут ремонтована је двадесетих година прошлог
века, што значи да њена реконструкција није рађена
скоро пуних сто година, због чега је стање железничке
инфраструктуре било врло лоше.
Брзина возова пре ремонта на овој прузи износила је
свега 10-20 км/сат, а носивост пруге била је 16 тона/осовини.
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2019.
СУБОТИЦА - СЕНТА (38,5 км)
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2019.
КУМАНЕ – БАНАТСКО МИЛОШЕВО (28,5 км)
„Инфраструктура железнице Србије“ реконструкцију пруге
Кумане – Банатско Милошево, дуге 28,5 километара, започела је
8. јула 2019. године. Реч је о деоници регионалне пруге Кикинда
– Зрењанин.
До краја децембра 2019. године извршена је замена
колосечне решетке на 18 километара пруге, што је око 60 одсто
дужине колосека. Део пруге од Кумана до Новог Бечеја је у
завршној фази, а тренутно су у току радови од Новог Бечеја до
Банатског Милошева.
Планирано је да реконструкција ове пруге буде завршена до
краја марта 2020. године, а укупна процењена вредност посла
износи 11,36 милиона евра.
„Инфраструктура железнице Србије“ пругу Кумане – Банатско
Милошево реконструише самостално, односно сопственим
средствима, опремом и људством, а у оквиру програма обнове
регионалних пруга у Србији који је започела 2018.
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2019.
КУМАНЕ – БАНАТСКО МИЛОШЕВО (28,5 км)
Пруга се реконструише половним материјалом
придобијеним са магистралних пруга, као и новим.
Предвиђена је комплетна замена шина, прагова и туцаника.
По завршетку радова, брзина возова са садашњих
20 километара на сат биће повећана на 80 километара
на сат у путничком и 60 километара на сат у теретном
железничком саобраћаја. Осовинско оптерећење пруге ће
након реконструкције са садашњих 16 тона, бити подигнуто
на 22,5 тона по осовини, што је омогућити квалитетнији и
ефикаснији теретни железнички саобраћај на овој банатској
прузи.
Пруга Кумане – Банатско Милошево деценијама није била
реконструисана, због чега су возови саобраћаи брзином од
свега 10 до 20 километара на сат. Ова пруга изграђена је
још осамдесетих година деветнаестог века, а последњи пут
реконструисана је пре скоро шест деценија.
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2019.
КИКИНДА – МСК КИКИНДА (6 км)
По завршетку радова, брзина возова са садашњих 10 км/
сат биће подигнута на 50 км/сат, а осовинско оптерећење
ће са садашњих 16 тона по осовини, бити подигнуто на 22,5
тона по осовини.
Реконструкција пруге Кикинда – МСК Кикинда значајно
ће допринети повећању безбедности и ефикасности
железничког саобраћаја, као и продуктивности рада МСК
Кикинда. Наиме, овом деоницом за потребе МСК Кикинда
годишње саобраћа преко пет хиљада вагона и превезе
између 200 и 240 хиљада тона робе, па ће реконструисана
пруга омогућити бржи и квалитетнији транспорт робе
железницом. Метанолско-сирћетни комплекс Кикинда
захваљујући ремонту ове пруге оствариће годишње
уштеде од пар стотина хиљада евра на годишњем нивоу.
„Инфраструктура железнице Србије“ пругу Кикинда – МСК
Кикинда реконструисаће самостално, односно сопственим
средствима, опремом и људством, а у оквиру програма
обнове регионалних пруга у Србији који је започела 2018.

„Инфраструктура железнице Србије“ почела је 25.
новембра 2019. године реконструкцију пруге Кикинда –
МСК Кикинда, у дужини од шест километара.
За нешто мање од месец дана извршена је замена
колосечне решетке на дужини од 500 метара пруге.
Крајем децембра интензивиран је превоз потребног
материјала са Коридора 10, па се очекује интензивирање
радова.
Ова пруга биће први пут реконструисана након више
деценија.
Планирано је да радови на реконструкцији шест
километара ове пруге буду завршени до краја марта 2020.
године, а укупна процењена вредност посла износи 3,36
милиона евра.
Пруга ће бити реконструисана половним материјалом
придобијеним са магистралних пруга, као и новим
. Предвиђена је комплетна замена шина, прагова и
туцаника.
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ОБНОВА РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА 2019.
КИКИНДА – МСК КИКИНДА (6 км)

НОВИ САД – БОГОЈЕВО ( 9,5 км)
На прузи Нови Сад – Богојево у току је реконструкција
колосека у станицама Футог, Каравуково, Оџаци и Гајдобра.
Радовима је обухваћена реконструкција око девет и по
километара станичних колосека и замена 31 скретнице на
пролазним колосецима.
Санацијом елеменат горњег строја у ове четири станице,
брзина возова ће са садашњих 20 км7сат бити повећана на
80 км/сат у путничком и 50 км/сат у теретном саобраћају, а
осовинско оптерећење пруге биће повећано са 16 на 22,5
тона по осовини.
Вредност радова је 5,7 милиона евра. До краја 2019.
године реконструисана су два километра пруге, а читав
посао биће завршен у првом кварталу 2020. године.
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ОБНОВА ПРУГА
ЏЕП – ПРЕДЕЈАНЕ (6,5 км)

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА У КРАЉЕВУ

“Инфраструктура железнице Србије” реконструисала је
пругу Џеп - Предејане, у дужини од шест и по километара,
чиме је брзина возова са 20 км/сат враћена на пројектовани
ниво од 50 км/сат, а безбедност саобраћаја подигнута на
виши ниво.
Радови су завршени у новембру 2018. године.
Вредност изведених радова на реконструкцији деонице
Џеп – Предејане износила је 226 милиона динара.
Важно је напоменути да је ово изузетно тешка деоница,
на којој је 11 узастопних кривина малих пречника, због
чега већ педесет година ни један ремонтер није желео да
ремонтује ову деоницу пруге.
Ресконструкцију ове пруге “Инфраструктура железнице
Србије” урадила је сопственим средствима и опремом.

Стручне службе „Инфраструктуре железнице Србије“
средином 2019. године урадиле су електрификацију седмог
и осмог станичног колосека, као и колосека који води до
железничке ложионице, у дужини од једног километра.
Запослени у „Инфраструктури железнице Србије“ сами
су урадили овај посао и извели су све потребне радове,
укључујући и постављање контактне мреже изнад ових
колосека, са свим потребним уређајима и опремом.
На тај начин, „Инфраструктура железнице Србије“ је
остварила уштеду од око 100 хиљада евра, колико би се
за тај посао морало платити извођачима радова изван
железнице.
Након десет година, ово је први пут да су железничари
сами урадили електрификацију неке пружне деонице.

БЕОГРАД РАНЖИРНА – БАТАЈНИЦА (26 км)

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ДРАГАЧЕВО (650 м)

“Инфраструктура железнице Србије“ након двомесечних
радова крајем 2017. године сопственим капацитетима
поправила је 26 километара пруге на деоници Београд
ранжирна (Макиш) – Остружница – Сурчин – Батајница.
Радници „Инфраструктуре
железнице
Србије“
између Макиша и Батајнице санирали су горњи строј,
заменили неколико хиљада прагова и обавили машинско
регулисање колосека, а најобимнији ирадови урађени
су на деоници Остружница – Сурчин, као и у самој
железничкој станици Сурчин.
На тај начин пруга Макиш – Батајница оспособљена је да
прими целокупан железнички робни транспорт који ће бити
преусмерен на овај правац као алтернативни, у периоду
изградње пруге за велике брзине између Београд Центра и
Старе Пазове.
Завршетком санације ове деонице, побољшане су
техничке карактеристике пруге и њена пропусна моћ, а
брзина теретних железничких композиција повећана је са
30 на 50 километара на сат.
Ремонт пруге Макиш – Батајница урађен је од колосечног
материјала придобијеног модернизацијом деоница на
Коридору 10 и барској прузи.

У железничкој станици Драгачево након једномесечних
радова средином маја 2018. године завршена је
реконструкција 650 метара колосека.
Сопственом
механизацијом
и
материјалом
„Инфраструктура железнице Србије“ је санирала трећи
колосек у станици Драгачево, а вредност радова износила
је око четири милиона динара.
„Инфраструктура железнице Србије“ је на извођењу
радова на колосеку ангажовала бројну механизацију, а
биле су коришћене и две машине за машинско регулисање
колосека, које више од две године нису радиле, иако су
биле потпуно исправне.
Санацијом 650 метара трећег колосека у станици
Драгачево, подигнут је ниво безбедности саобраћаја,
а брзина возова је на деоници кроз саму станицу
повећана са дотадашњих 50, на пројектованих 100
километара на сат.
Станица Драгачево много је значајнија за теретни, него
за путнички железнички саобраћај. Највећи корисници
превоза у станици Драгачево су каменолом „Јелен До“
и „Милан Благојевић Наменска“ из Лучана, који имају и
своје индустријске колосеке.
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МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ
ДЕО ЕВРОПЕ И СВЕТА

Toком 2019. и 2018. године, осим великих инвестиционих
пројеката и реконструкције железничке инфраструктуре
широм Србије, "Инфраструктура железнице Србије" имала је
значајне и врло динамичне међународне активности.
Тако је током ове године „Инфраструктура железнице
Србије“ потписала Декларацију о безбедносној култури
европских железница, а генерални директор Мирољуб
Јевтић био је активан учесник састанка Трилатералне групе
Србија, Кина, Мађарска за изградњу пруга за велике брзине,
којим је председавала потпредседница Владе Зорана
Михајловић.
Генерални директор "Инфраструктуре железнице Србије"
Мирољуб Јевтић, са сарадницима, учествовао је током 2018.
на већем броју међународних скупова на највишем нивоу, на
којима су учествовали председник Србије Александар Вучић,
потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, као и
други представници Владе и државних органа.

међународне железничке организације, као што су Група за
статистику, Сектор за безбедност и Група за терминологију.
Поред учешћа у раду статутарних тела међународних
железничких организација Заједнице европских железница и
инфраструктурних компанија (CER-а) и Генералне скупштине
Међународне железничке уније, и раду група високог нивоа
за инфраструктуру, наставља се активно учешће и у раду
Групе асистената CER-а, као и на генералним скупштинама
RNE (Железничка мрежа Европе) и COLPOFER-а (Организација
за сарадњу железничкe полиције и безбедносних органа).
Такође, представници „Инфраструктуре железнице Србије“
учествовали су и у раду многобројних међународних
организација и институција.
У оквиру међународне сарадње, а инициране
реализацијом највећих железничких инфраструктурних
пројеката, двадесет стручњака из “Инфраструктуре
железнице Србије“ и других железничких компанија
боравило је током септембра прошле године у Кини, у оквиру
Семинара о железничком пројекту Србија – Мађарска.
Истовремено, представници„Инфраструктуре железнице
Србије“, у оквиру израде нацрта за изградњу Јединственог
диспечерског центра у Републици Србији, боравили су
током августа 2018. године у радној посети Русији на позив
РЖД Интернешнл, где су се упознали са радом Центара
за управљање саобраћајем „Руске железнице“ и посетили
инфраструктурне објекте „Руских железница“.

Тако су прошле године челници "Инфраструктуре
железнице Србије" учествовали на Трећем самиту министара
транспорта Кине и земаља Централне и Источне Европе,
који је ове године одржан у Београду, али и на другим
конференцијама у земљи и иностранству. Руководство
"Инфраструктуре железнице Србије" на тим манифестацијама
сусрело се и са привредницима из великог броја земаља и
том приликом презентирало инвестиционе пројекте српских
железница.
У оквиру међународне сарадње, "Инфраструктура
железнице Србије" је у децембру 2017. године постала
активни члан Међународне железничке уније (UIC), а у
2018. години активно је учествовала у радним групама ове
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МОСТОВИ
МОСТ „РИПАЊ ТУНЕЛ“ (2019. годинa)

„Инфраструктура железнице Србије“ завршила је реконструкцију моста „Рипањ тунел“, на прузи Београд – Младеновац.
Стручне службе „Инфраструктуре железнице Србије“ замениле су укупно 186 прагова на мосту „Рипањ тунел“, чија је укупна
дужина 105 метара.
На тај начин, брзина возова преко моста на магистралној прузи између Београда и Ниша сада је повећана на 50 километара
на сат, а безбедност саобраћаја и пропусна моћ ове деонице пруге подигнути су на виши ниво
Због лошег стања и дотрајалих прагова на овом делу пруге, возови су преко моста „Рипањ тунел“ пре реконструкције
саобраћали брзином од свега 10 километара на сат.
Поправку моста обавила је „Инфраструктура железнице Србије“ у сопственој организацији, односно сопственим
средствима, кадровима и опремом.

ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ – ЛЕВИ КОЛОСЕК
(2018. годинa)

МОСТ ОВЧАР БАЊА (2019. година)

“Инфраструктура железнице Србије“ у оквиру
планираних активности на редовном текућем одржавању
крајем 2018. године реконструисала је леви колосек пруге
преко Панчевачког моста. 1
Радовима на Панчевачком мосту била је обухваћена
антикорозивна заштита портала на стубовима моста и
подужних носача на које се ослањају прагови, као и замена
око две хиљаде старих мостовских прагова новим, а уз леви
колосек постављене су нове стазе у дужини од 256 метара,
на делу изнад леве обале Дунава.
Вредност читавог посла на Панчевачком мосту била
је око 3 милиона евра, од чега је 2 милиона евра набавка
материјала, а око милион евра радна снага.
За време трајања радова на левом колосеку пруге,
железнички саобраћај се одвијао преко моста по десном
колосеку, чија реконструкција је урађена из руског кредита
2016. године. Из руског кредита било је тада предвиђено
да се уради и леви колосек, али је тада процењено да је са
становишта безбедности неопходно да се изврши изградња
навожњака изнад Панчевачког моста, што је и урађено.

“Инфраструктура железнице Србије“ средином 2019.
године обновила је железнички мост у Овчар Бањи, на
прузи између Чачка и Пожеге.
Радови су обухватили замену прагова и уградњу нових
пешачких стаза. Укупна вредност радова износила је око 35
милиона динара.
Мост је дугачак 150 метара, а преко њега свакодневно
прелази преко двадесет путничких и теретних возова.
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„Инфраструктура железнице Србије“ у 2019. години, по
први пут након више деценија, интензивно је започела и
реконструкцију тунела на српским пругама, а у радове на
овим објектима уложено је око 460 милиона динара.
Током године је реконструисано укупно дванаест тунела
и то по четири на пругама Бор – Мајданпек, Краљево – Рашка
и Бања Ковиљача – Зворник.
Поред тога, у току су радови на реконструкцији још
двадесет тунела на прузи уског колосека Мокра Гора
– Шарган Витаси, на популарној музејско-туристичкој
„Шарганској осмици“.
„Инфраструктура железнице Србије“ завршила је крајем
јуна ове године реконструкцију четири тунела на прузи
Рума – Шабац – Зворник, који се налазе на деоници Доња
Борина – Мали Зворник.
У оквиру реконструкције урађена је поправка тунелске
обзиде, постављена арматурна мрежа и санирани оштећени
делови тунела, а вредност радова износила је око 12 и по
милиона динара.
„Инфраструктура железнице Србије“ је на овај начин
наставила реконструкцију пруге према Републици Српској,
након што је 2018. године обновила 53 километра пруге на
релацији Рума – Шабац – Брасина и на тај начин створила
услове да се после пуних тринаест година поново успостави
редован путнички железнички саобраћај између Шапца
и Лознице. Читава ова пруга, укључујући и четири тунела,
деценијама није била реконструисана и пре санације била је
у изузетно лошем стању.

На регионалној прузи Краљево – Рашка 30. маја 2019.
године завршена је реконструкција четири тунела укупне
дужине око три и по километра.
Реч је о тунелима „Бела Глава“, „Полумир“, „Бојанић“ и
„Џелеп“, а последњи пут њихова реконструкција рађена је
још 1961. године.
Реконструкција ових тунела између Краљева и Рашке
обухватила је замену колосечног материјала, шина, прагова
и туцаника и машинско регулисање колосека, у дужини од
око 4,3 километра. Након завршетка радова брзина возова
је повећана са 20 на 60 километара на сат.
Након тромесечних радова, „Инфраструктура железнице
Србије“ је у септембру 2019. године завршила реконструкцију
и четири тунела на прузи Бор-Мајданпек.
Укупна дужина ових тунела износила је око један
ипо километар, а у оквиру реконструкције санирана је
железничка инфраструктура у овим тунелима, поправљене
тунелске обзиде, као и косине на тунелском улазу и излазу
Ови тунели на прузи Бор-Мајданпек деценијама нису
били реконструисани, због чега су били у лошем стању, са
деловима на којима је била неопходна хитна санација како
би се зауставило и спречило њихово даље пропадање.
Санација двадесет тунела на прузи уског колосека Мокра
Гора – Шарган Витаси одвија се према планираној динамици.
Прве две фазе реконструкције су завршене и очекује се да
читав посао буде завршен у првом кварталу 2020. године.
Од изградње „Шарганске осмице“ тунели на овој прузи нису
били реконструисани.
Током читавог лета, реконструкција тунела одвијала се
искључиво ноћу, па није реметила једну од најуспешнијих
туристичких сезона на Мокрој Гори.
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ПУТНИ ПРЕЛАЗИ
АУТОМАТИЗОВАНА 22 ПУТНА ПРЕЛАЗА
„Инфраструктура железнице Србије“ у 2019. и 2018.
години аутоматизовала је и поставила рампе на укупно
22 путна прелаза у Србији, подижући на тај начин ниво
осигурања и безбедности саобраћаја на знатно виши ниво.
Поређења ради, у периоду од 2010. до 2017. године,
урађено је обезбеђење укупно 14 путних прелаза, од чега
из донације Чешке развојне агенције 12, а из сопствених
средстава железнице само два (Мајур и Параћин).
У протеклих годину дана „Инфраструктура железнице
Србије“ аутоматизовала је и поставила рампе на 15
путних прелаза широм Србије, и то: „Оџаци“, „Градина“ код
Димитровграда, „Ђорђево“ код Лесковца, „Брасина“, „Пијаца“
Младеновац, „Мајур“ код Шапца, „Мршинци“ и „Балуга“ код
Чачка, затим у Доњем Међурову и београдским насељима
Ресник и Кијево, ниво осигурања подигнут је и на два путна
прелаза у оквиру комплекса „Београд на води“, а у току су
и завршне активности на пуштању у рад путних прелаза
„Касарна“у Панчеву и „Стражара 104“ у Суботици.
Поред тога, у 2018. години завршена је аутоматизација
још седам путних прелаза, и то: „Перлез“ на прузи Зрењанин
– Нови Сад, „Рајинце“ код Бујановца, „Клење“ у београдској
општини Вождовац, затим у Уздину, Томашевцу, Црепаји и
Прокупљу.
Поред аутоматизације путних прелаза, „Инфраструктура
железнице Србије“ предузела је и низ других активности са
циљем повећања безбедности на путним прелазима.
Тако је током 2019. и прошле године на укупно 44 путна
прелаза постављен видео надзор. Од тога, на 28 путних
прелаза на деоници барске пруге између Ресника и Ваљева
постављен је видео надзор, са рефлекторским осветљењем.
Поређења ради, до пре две године само су три путна
прелаза у Србији била обезбеђена видео надзором. Са

Градиње

Оџаци

Трстеник

Мрсинци

Балуга

Брасина
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ПУТНИ ПРЕЛАЗИ
АУТОМАТИЗОВАНА 22 ПУТНА ПРЕЛАЗА
овом активношћу ће се наставити и у наредној години, па
се планира да до краја 2020. године на укупно сто путних
прелаза буде постављен видео надзор.
По први пут на српским пругама, ниво безбедности
на путним прелазима повећан је уградњом вибро трака,
соларних маркера и рефлекторског осветљења. Током 2019.
и прошле године вибро траке за успоравање друмског
саобраћаја постављене су на двадесет путних прелаза, а
по први пут соларни маркери на путу постављени су на пет
путних прелаза у Трстенику. Током две године рефлеторско
осветљење постављено је на 35 путних прелаза.
У све ове активности у протекле две године
„Инфраструктура железнице Србије“ уложила је око 300
милиона динара.
Поред тога, у оквиру активности на редовном одржавању
путних прелаза, као и на обнови регионалних пруга, током
ове и прошле године грађевински радови изведени су на
око 100 путних прелаза, док ће још 236 путних прелаза бити
грађевински уређено у оквиру пројекта обнове регионалних
пруга у Србији (Шабац-Лозница-Брасина, Панчево – Орловат
– Нови Сад, Ниш – Зајечар, лапово – Крагујевац, Пожаревац
– мајданпек, Марковац – Ресавица, Кумане – Банатско
Милошево и Суботица – Сента)
„Инфраструткура железнице Србије“ и у 2020. години
наставиће реализацију бројних активности које ће
допринети даљем повећању нивоа безбедности на путним
прелазима. Обезбеђено је 13 милиона долара од Светске
банке и 5 милиона евра од Европске банке за обнову и развој,
за подизање нивоа безбедности на путним прелазима.
Највиши ниво безбедности биће достигнут на прузи за
велике брзине до 200 км/сат, између Београда и Суботице,
где ће сви путни прелази у нивоу бити денивелисани.

Рајинце

Адашевац

Клење

Рума

Перлез

Ниш аеродром

Смедерево

Мајур
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ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ
РЕКОНСТРУИСАНО 100 СТАНИЦА
„Инфраструктура железнице Србије“ током 2019. и
2018. године укупно је ркеонструисала и уредила око
сто станичних зграда, које сада имају нови, лепши и
функционалнији изглед.
На иницијативу потпредседнице српске Владе и
министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
проф. др Зоране Михајловић, да поред пројеката
модернизације железничке инфраструктуре и железнички
објекти морају бити лепши и уређени како би се вратило
поверење јавности, „Инфраструктура железнице Србије“
покренула је програм реконструкције железничких станица
широм Србије.
Пројекат уређења железничких станица, започет 2018.
године, „Инфраструктура железница Србије“ успешно је
наставила и у 2019. , посебно на модернизованим пругама
и најзначајнијим железничким правцима. За две године у
инвестирање станичних зграда „Инфраструктура железнице
Србије“ уложила је око 270 милиона динара.
Тако су током 2019. године реконструисане железничке
станице на прузи између Београда и Ваљева, и то у Белој
Реци, Барајеву, Барајево – Центру, Великом Борку, Степојевцу,
Вреоцима, Лазаревцу, Лајковцу, Словцу, Дивцима и Ваљеву.
Посао је урађен у сарадњи са друштвено одговорним
компанијама, које су својим бесплатним радом подржале
уређење ових објеката.
На траси новоуведене линије Крагујевац – Лапово –
Младеновац уређене су станичне зграде Баточина, Лапово,
Лапово Варош, Велика Плана, Паланка, Кусадак, Ковачевац
и Младеновац, као и стајалишта Ратаре и Рабровац, док су
између Београда и Вршца, поред осталог, уређене и станице
у Себешу, Панчево Главној, Панчево Вароши, Банатском
Новом Селу, Уљми, Банатском Карловцу, Алибунару,
Владимировцу и Вршцу.
Поред тога, ове године уређене су и станице: Сремска
Митровица, Пирот, Црвени Крст, Ужице, Ором, Неготин,
Бујановац, Прешево, Оџаци, Каравуково и многе друге.
У току су, поред осталог, радови у станицама Краљево,
Мали Зворник, Рума, Зајечар, Сврљиг, а у плану су радови
на још двадесетак објеката, међу којима и у Јагодини, Вршцу,
Тителу, Кули, Петловачи, Лешници, Рашкој, Куршумлији,
Књажевцу и Минићеву.
Током 2018. године реконструисано је тридесетак станичних
зграда, међу којима и Врање, Врањска Бања, Севојно, Лозница,
Бор, Драгачево, Ћићевац, Лепосавић и друге.
Овај пројекат представља
једну од значајних
активности „Инфраструктуре железнице Србије“, којим
треба да се побољша углед железнице, поврати поверење
у јавности, путницима омогући лепше и пријатније
путовање, а корисницима квалитетна и ефикасна услуга и
функционалнији објекти.
Поређења ради, у периоду од 2010. до 2017. године није
реконструисана ниј једна железничка станица.

Железничка станица Бујановац

Железничка станица Младеновац

Железничка станица Ужице

Железничка станица Врањска бања

Железничка станица Пирот

Железничка станица Словац
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Железничка станица Неготин

Железничка станица Бантски Карловац

Железничка станица Лапово Варош

Железничка станица Панчево Варош

Железничка станица Лапово

Железничка станица Уљма

Железничка станица Ором

Железничка станица Сремска Митровица

Железничка станица Кусадак
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Железничка станица Алибунар

ПУТНИ ПРЕЛАЗИ
АПЛИКАЦИЈA „ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ“,
ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТНИМ ПРЕЛАЗИМА
Додир на било који пружни прелаз даје детаљне
податке о самом пружном прелазу: начин осигурања,
број колосека који се прелазе, ширина пружног прелаза у
метрима, угао преласка на пружни прелаз, врста коловоза и
категорија пута.
Када се корисник апликације нађе у зони путног
прелаза, апликација даје звучна и визуелна упозорења.
На 500, 300 и 100 метара удаљености од пружног прелаза,
апликација гласовно обавештава кориснике да се налазите
на одговарајућој удаљености од пружног прелаза.

Апликација „Пружни прелази“ омогућава кориснницима
и да „Инфраструктури железнице Србије“ пошаљету
фотографију или видео снимак догађаја са пружних прелаза
и оставе свој коментар. „Инфраструктура железнице Србије“
има задатак и циљ да на такве коментаре што пре реагује и
отклони евентуалне примедбе.
Ова апликација ће у наредном периоду стално бити
унапређивана.
Користите апликацију „Пружни прелази“, путујте
безбедно и сачувајте свој живот и животе других људи.

„Инфраструктура железнице Србије“ направила је
апликацију „Пружни прелази“, која корисницима пружа
потпуне информације о свим пружним прелазима у Србији
и на тај начин путовање чини безбеднијим.
Безбедност
саобраћаја
на
путним
прелазима
приоритетан је задатак и циљ „Инфраструктуре железнице
Србије“ и свакодневно је унапређујемо у интересу свих
учесника у саобраћају, са циљем да се спрече несреће и
сачувају људски животи. И апликација „Пружни прелази“
доприноси повећању безбедности, јер кориснике на време
информише да се приближавају пружном прелазу и на тај
начин упозорава да се у саобраћају понашају одговорно и
пажљиво.
Апликација је припремљена за Андроид мобилне уређаје
и може се бесплатно и једноставно преузети са Гугл плеја.
Апликација „Пружни прелази“ на стандардној Google
карти приказује локације свих пружних прелаза, који су
означени знаком „Андрејин крст“.
За рад апликације неопходна је само веза са
интернетом и да GPS уређај на телефону буде укључен,
односно да може да се лоцира положај корисника
апликације.
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РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ У ЕВРОПСКОМ ВРХУ

„Инфраструктура железнице Србије“ у европском је врху
по родној равноправности и учешћу жена у железничком
сектору. То је резултат годишњег истраживања које спроводи
Заједница европских железница и инфраструктурних компанија
(ЦЕР), а којим је 2019. године било обухваћено 28 европских
железничких компанија из 21 европске земље.
По том истраживању, „Инфраструктура железнице Србије“
је у претходној години забележила напредак у односу на 2017.
годину, а по оствареним резултатима сврстала се испред многих
развијенијих железничких компанија из Европске Уније.

Сви ови позитивни резултати од великог су значаја за углед
ове железничке компаније на међународном плану, као и
доказ да је родна равноправност у врху пословних приоритета
„Инфраструктуре железнице Србије“.
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, која
председава Координационим телом за родну равноправност,
европска комесарка за транспорт Виолета Булц и шеф
Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици потписали су септембра
2019. године у Београду Декларацију о једнаким могућностима
за жене и мушкарце у сектору транспорта.
У складу са таквим опредељем државе Србије и пословним
циљевима „Инфраструктуре железнице Србије“, представнице
ове компаније су током 2019. године учествовале у раду бројних
скупова и међународних конференција на тему унапређења
родне равноправности на железници.
"Инфраструктура железнице Србије" децембра 2018. године
усвојила је Кодекс равноправности, са циљем спречавања
дискриминације и унапређења родне равноправности у
пословном окружењу.
Кодекс равноправности донет је уз учешће репрезентативних
синдиката и у складу са Националном стратегијом за родну
равноправност за период 2016-2020. и Заједничким препорукама
Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија
и Европске федерације траспортних радника.
Кодекс равноправности дефинисао је и План мера за
обезбеђење равноправне заступљености полова.

Овакви резултати „Инфраструктуре железнице Србије“ у
родној равноправности представљају у железничком сектору и
практичну потврду активности и ангажовања Координационог
тела за родну равноправност, на чијем је челу потпредседница
српске Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре проф. др Зорана Михајлови
„Инфраструктура железнице Србије“ према овом
истраживању по учешћу и положају жена у компанији је испред
железничких инфраструктурних компанија из Аустрије, Белгије,
Бугарске, Француске, Немачке, Мађарске, Италије, Луксебруга,
Словеније и Швајцарске, док су боље рангиране само компаније
из Чешке, Финске, Словачке и Румуније.
Овакви резултати проистекли су из обимног истраживања
које Заједница европских железница спроводи већ шесту
годину заредом, а које обухвата, поред осталог, и број жена у
компанији, број жена на руководећим и појединим специфичним
пословима, једнакост по зарадама, примену препорука ЦЕР-а у
области родне равноправности, примену мера за унапређење
положаја жена у железничким компанијама, транспарентност
у овој области и слично. Родна равноправност се налази у врху
листе приоритета Европске уније и међународних железничких
организација.
У извештају ЦЕР-а посебно је похваљен напредак који је
„Инфраструктура железнице Србије“ постигла у погледу примене
мера које доприносе унапређењу родне равноправности.
У „Инфраструктури железнице Србије“ од 5.450 запослених,
1.050 је жена, што износи око 19,2 одсто. На највишим
руководећим позицијама (извршна директорка, менаџерка,
директорка сектора или центра) је петнаест жена.
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КАДРОВИ
ЗАПОСЛЕНО 335 НОВИХ РАДНИКА У ИЗВРШНИМ СЛУЖБАМА
„Инфраструктура железнице Србије“ у 2019. и 2018.
години запослила је укупно 335 радника у извршним
службама, од високообразованих који су ангажовани на
пројектима модернизације, преко отправника возова и
скретничара који у великом броју раде на реконструисаним
пругама на којима је након више година поново успостављен
железнички саобраћај, као и на другим железничким
правцима, па све до запослених кој
Међу запосленима су отправници возова и саобраћајно
транспортни радници, као и инжењери, који су већ
ангажовани на функционисању железничког саобраћаја или
у реализацији значајних пројеката.
Пријем запослених у „Инфраструктури железнице
Србије“ реализован је након јавних конкурса и уз сагласност
Владе Републике Србије, на основу образложених предлога
ове железничке компаније.
По први пут на конкурсима је организовано полагање
тестова знања и познавања прописа, на основу чега је
„Инфраструктура железнице Србије“ у радни однос примала
најбоље кадрове.
Услови за запошљавање нових кадрова створени су, у
највећој мери, захваљујући свеобухватној модернизацији
железничке инфраструктуре у Србији, као и пројекту обнове
регионалних пруга на којима је железнички саобраћај након
више година обновљен у 2018.
Тако је, само захваљујући реконструкцији пруге
Пожаревац – Мајданпек и оживљавању путничког и теретног
железничког саобраћаја на овом правцу, у 2018. години
посао добило 25 отправника возова. Након прошлогодишње
реконструкције пруге Шабац – Лозница – Брасина путнички
возови овим правцем поново су кренули након пуних
тринаест година, због чега је петнаест саобраћајно
транспортних радника добило посао и ангажовано у
железничким станицама Шабац, Лозница и Брасина.
Истовремено, управо пројекти модернизације
железничке инфраструктуре захтевали су и пријем
грађевинских инжењера, образованих и способних за
реализацију најзначајнијег инвестиционог посла.
Тако је у 2019. години посао је добило 70 отправника
возова, 60 скретничара, 50 пружних радника, вођа пружних

радова и руковаоца машинама за реконструкцију пруга,
30 електротехничара, као и 45 инжењера саобраћајне,
грађевинске и електротехничке струке.
Броју запослених у иве две године, свакако треба додати
и десет инжењера електро и грађевинске струке, који су
крајем децембра 2017. године добили посао на управљању
пројектом изградње пруге Београд – Суботица, у оквиру
међународног пројекта Београд – Будимпешта.
Све ово потврђује да је „Инфраструктура железнице
Србије“ компанија која се захваљујући процесу свеобухватне
модернизације и реконструкције, реформама и актуелним
пројектима убрзано развија и напредује, па је као таква
све атрактивнија за запошљавање извршног особља, као и
стручних, високообразованих кадрова.
На овај начин, број и структура запослених у
„Инфраструктури железнице Србије“ усклађују се са
технологијом рада, како би ова железничка компанија
рационално пословала и одговорила свим пословним
и професионалним изазовима које са собом носи
свеобухватна модернизација железничке инфраструктуре у
Србији, са применом савремених и напредних технологија.
Истовремено, „Инфраструктура железнице Србије“ на тај
начин, уз свесрдну подршку Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре омогућава да млади и
школовани људи остану у земљи и истовремено у свом раду
стичу и примењују најсавременија искуства.
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АКЦИЈА
У АКЦИЈИ „ПРАВИЛНО ЈЕ БЕЗБЕДНО“
УЧЕСТВОВАЛО 10 ХИЉАДА ОСНОВАЦА

Тако је током ове године највећи број презентација
одржан у местима дуж пруге Панчево – Орловат – Нови Сад,
јер од 1. фебруара 2019. године, због изградње брзе пруге
кроз Србију, целокупан теретни железнички саобраћај са
магистрале Београд – Нови Сад, преусмерен управо на
овај правац, због чега је интензитет возова сада знатно
повећан. Зато су представници „Инфраструктуре железнице
Србије“ презентације одржали у местима: Јабука, Качарево,
Дебељача, Уздин, Самош, Црепаја, Орловат, Лукићево,
Зрењанин, Идвор, Ковачица, Падина, Тител и Фаркаждин.
Такође, едукативна предавања током 2019. године за
најмлађе школарце одржана су и у местима дуж пруге
Панчево – Вршац, и то у: Банатском Новом Селу, Банатском
Карловцу, Владимировцу, Уљми и Вршцу, као и у Лазаревцу
и Дивцима на барској прузи.
Током 2018. године акција је организована у градовима
дуж нишке и барске пруге, у Суботици су предавања одржана
у чак девет школа, а едукативни тим „Инфраструктуре
железница Србије“ обишао је још и Руму, Сремску Митровицу,
Лаћарак, Панчево, Смедерево, Пожаревац, Шабац, Гучу,
Лучане, Деспотовац, Раковицу, Чортановце, Инђију, Апатин
и Оџаке.
Циљ акције „Правилно је безбедно“ је да се деца
кроз интерактивну комуникацију упознају са основним
правилима безбедног и правилног понашања на путним
прелазима и у близини железничке инфраструктуре.
У реализацији акције „Правилно је безбедно“ остварена
је изузетна сарадња са свим основним школама, са
представницима локалних самоуправа покренуте су врло
конкретне теме унапређења безбедности на појединим
путним прелазима, а акцију су редовно пратили медији.

У едукативној, друштвено одговорној акцији „Правилно
је безбедно“, коју је „Инфраструктура железница Србије“
организовала током 2019. и 2018. године у основним
школама широм Србије, учествовало је око десет хиљада
ученика млађих разреда.
Едукативна предавања и интерактивне мултимедијалне
презентације о безбедности на путним прелазима и у
близини пруге одржане су у 77 основних школа и 49 општина
и градова широм Србије.
„Инфраструктура железнице Србије“ као друштвено
одговорна компанија у претходне две године у основним
школама широм Србије организовала је мултимедијална,
едукативна предавања о правилном и безбедном понашању
на путним прелазима и у близини пруге за ученике од првог
до четвртог разреда.
Акција “Правилно је безбедно“ организована је у оквиру
међународне железничке организације ИЛКАД, која се
бави медијском и едукативном превенцијом несрећа на
путним прелазима, а под покровитељством Међународне
железничке уније. Српске железнице у ову међународну
кампању укључене су још од 2010. године, а у протекле две
године реализује је „Инфраструктура железнице Србије“.
Приотитет током ових акција била су места где је
фреквенција железничког саобраћаја највећа, као и тамо
где су се до сада догађале несреће на путним прелазима.
Посебна пажња посвећена је и оним деловима Србије у
којима је након модернизације значајно повећана брзина
возова или након више година ревитализована пруга и
поново успостављен путнички железнички саобраћај.
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Magistralne pruge - Ukupno: 133,9 km
40,4 km
3. Jajinci - Mala Krsna 59 km
Regionalne pruge - Ukupno: 243,5 km
4. Niš - Zaječar 108 km
5. Markovac - Resavica 53 km
6. Kikinda - MSK Kikinda 6 km
7. Subotica - Senta 38,5 km
8. Kumane - Banatsko Miloševo 28,5 km
9. Novi Sad - Bogojevo
(stanični koloseci Futog, Gajdobra,
Odžaci, Karavukovo) 9,5 km
10. Intermodalni terminal Beograd Ranžirna
11. Most Zrenjanin - Zrenjanin Fabrika
12. Šarganska osmica 20 tunela
Ukupno: 377,4 km

Bor

Kraljevo

Raška
Kuršumlija

Doljevac

Planirani projekti
Magistralne pruge - Ukupno: 775,4 km
1. Novi Sad - Subotica - granica sa Madjarskom 108,1 km
2. Sićevo - Dimitrovgrad 84,4 km
3. Obilaznica oko Niša 22 km
4. Niš - Brestovac 23,4 km
5. Valjevo - Vrbnica 207 km
6. Stalać - Djunis 17,5 km
7. Beli Potok - Vinča - Pančevo 29 km
8. Resnik - Velika Plana - Niš - Preševo državna granica sa Severnom Makedonijom 284 km
Regionalne pruge - Ukupno:247 km
9. Kragujevac - Kraljevo 54 km
10. Mala Krsna - Požarevac 16 km
11. Vrbas - Kula - Sombor 52 km
12. Doljevac - Kuršumlija 93 km
13. Vršac - Bela Crkva 32 km
Objekti - Ukupno: 1,2 km
14. Jedinstveni dispečerski centar
15. Bogojevo - obilaznica (trijangla) - 1,2 km
Ukupno: 1.023,6 km

Инфраструктура железнице Србије
Немањина 6, Београд
kabinet.infrastruktura@srbrail.rs
www.infrazs.rs

