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1. УВОД
Концепт београдског железничког чвора пројектован је још давне 1972. године и потврђен
Генералним урбанистичким планом Београда.
Скупштина града Београда и ЈП „Железнице Србије“ су, исте године, донеле Одлуку о изградњи
и финансирању новог београдског железничког чвора, а Република Србије донела Закон по коме је узела
учешће у финансирању.
За реализацију овог важног Пројекта, од посебног значаја за Републику, Град и Железницу,
основана је 1975. године посебна Дирекција, сада Предузеће за изградњу железничког чвора Београд
д.о.о. - Београдчвор.
Најважније делатности:
• израде програма реализације објеката београдског железничког чвора
• праћење и контрола физичког и финансијског обима реализације
• организовање израде потребних студија, анализа и елабората
• организовање израде планске и техничке документације
• решавања имовинско - правних односа на локацијама на којима је предвиђена изградња објеката   
београдског
железничког
чвора
београдског
железничког
чвора
• прибављање грађевинске и употребне дозволе за објекте
• уговарање радова и услуга вршења надзора над извођењем радова
• координирање активности у току техничког прегледа објекта
• израда коначних обрачуна са извођачима радова и другим учесницима у реализацији
• примопредаја радова и објеката кориснику и друго.
У току досадашње изградње изведени су бројни велики објекти и савладани изузетно сложени
технички проблеми. Изградња великог двоколосечног моста са косим затегама преко Саве, подземно
стајалиште Вуков споменик, станица Београд Центар, ископ преко 20 км тунела испод града, реконструкција
станица и колосека, реализована без обуставе саобраћаја возова, примена најсавременијих елемената
горњег строја у функцији смањења структурне буке и вибрација и други, су само нека од сложених
технолошких решења које треба поменути.
Поред функције даљинског саобраћаја, новоизграђени и реконструисани објекти београдског чвора
омогућили су да се формира мрежа линија градске железнице, која је постала окосница даљег развоја
градског и приградског саобраћаја у Београду.
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2. ПРИОРИТЕТНИ ОБЈЕКТИ
БЕОГРАД ЦЕНТАР - ПРОКОП

Концепцијом београдског железничког чвора пројектовано је да станица Београд Центар - Прокоп буде главна железничка
станица у Београду, поред још три станице које се налазе  на главном железничком коридору, који пролази кроз град Београд.
Изградња ове станице је почела 1977. године и то изградњом потпорног зида (дијафрагме), ископом и одношењем земље, чиме
је формиран плато станице.

Изградња станице одвијала се у више фаза. У периоду од 1996. до 2000. године изграђен је највећи део конструкције до коте
105, након  чега су 2010. године  изграђени 5. и 6. колосек са везом за леви банатски колосек. У периоду од 2014. до 2016. године
је завршена изградња   свих железничких капацитета неопходних за пријем и отпрему возова и путника што је обухватило
уређење перона и потходника, сигнално сигурносних и телекомуникационих система, контактне мреже и реконструкцију  
поставнице.
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Изградњом саобраћајнице на горњем станичном тргу, 2017.
године, повезана је са градском саобраћајном мрежом.
Уградњом два лифта за путнике са надстрешницом, уз уређење
приступних стаза и тротоара, 2019. године, ова станица је
добила неопходну функционалност за даљинске и градско
приградске путнике до коначне  изградње свих  пројектованих
капацитета.
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Овај објекат има  
грађевинске дозволе за све
фазе изградње од 06.12.1976.
и све употребне дозволе до
08.01.2018. године.
Станица  Београд Центар
- Прокоп је преузела улогу
старе железничке станице  
Београд 01. јула 2018.
године.
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ТЕХНИЧКО ПУТНИЧКА СТАНИЦА ЗЕМУН

Техничко путничка станица Земун је пројектована као једна од две техничко путничке станице на подручју града Београда са
основном функцијом одржавања возних средстава намењених за превоз путника. Решењем о изградњи доњег и горњег строја са
објектима и инсталацијама у трупу станичног платоа, од 06.04.1977. године, почела је изградња Техничко путничке станице Земун.
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До данас изграђено је око 30% садржаја Техничко путничке станице Земун, а најзначајнији објекти су Хала за одржавање
електромоторних гарнитура, потпорни струг и компресорска станица.

Настављена је изградња  свих пројектом предвиђених капацитета тако да су у току  интензивни радови на изградњи хале за
нове електромоторне возове, хале за путничка кола, хале за спољно прање, укључујући и капацитете за све неопходне техничке
и хигијенске операције.
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ЛОКО ТЕРЕТНА СТАНИЦА МАКИШ

У оквиру Ранжирне станице Макиш, главног центра за робни саобраћај у Београду, предвиђена је и локотеретна станица Макиш.

Основни циљ ове станице је да се комплетан робни рад из железничке станице Београд и осталих станица београдског
железничког чвора, које су биле отворене за пријем и отпрему робе, пресели и концентрише на ову локацију.
Изградњом локотеретне станице Макиш решио би се и проблем заштите водоизворишта имајући у виду да се у близини налазе
фабрике воде Макиш I и II које снабдевају велики део београдских општина пијаћом водом.
Београдчвор није водило ову инвестицију и за изграђене објекте не постоје грађевинске и употребне дозволе.
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3. ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ И СТАЈАЛИШТА
НОВИ БЕОГРАД

Станица Нови Београд је, у складу са основном концепцијом београдског железничког чвора, једна од четири железничке
станице на Коридору (X) железнице који пролази кроз Београд. Пратећи урбани развој града Београда (посебно Новог Београда)
протеклих деценија, ова железничке станица има потенцијал да подели епитет главне железничке станице заједно са Прокопом.
Грађена је у периоду изградње западног крака београдског чвора и пуштена у рад 1984. године. У току је израда планске и
пројектне документације којом треба да се, заједно са новом аутобуском станицом, оконча ова инвестициона активност и
формира нови саобраћајни центар овог дела града. Изграђени капацитети имају употребну дозволу од 19.06.0984. године.
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РАКОВИЦА

Концепцијом београдског железничког чвора пројектовано је да станица Раковица буде једна од четири железничке путничке
станица у Београду. У саобраћајном погледу, изградња станице Раковица био је најкомплекснији подухват у целом железничком
чвору, с обзиром на технолошке потребе Железнице које су условљавале изградњу пројектованих капацитета без прекида, у
то време, изузетно интензивног саобраћаја (преко 150 пари возова у току дана) на тој деоници пруге. Током 18 фаза изградње
станице, железнички саобрачај је “премештан” са једног на други крај станичног платоа у зависности од степена напредовања
изградње колосечних капацитета у станици. Грађена је у периоду од 1987. до 1988. године. Ова станица има грађевинску
дозволу од 21.08.1985. и употребну дозволу од 19.10.1988. године
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ВУКОВ СПОМЕНИК
Један од највећих изазова и највећих успеха на пословима управљања и вођења инвестиционих послова (Београдчвор), заједно
са  пројектантом (Саобраћајни институт ЦИП) и извођачем радова (Енергопројект) јесте подземна станица Вуков споменик.

Изградња је трајала од 1989. до 1995. године, у најтежим
привредним условима за време економских санкција у којима
се налазила Република Србија. Станица  се налази у најужем  
центру   града, у зони парка   код Вуковог споменика и у
непосредној близини техничких факултета.
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У технолошком смислу подземна станица Вуков Споменик
јесте централна станица   за градско приградске путнике
који се сустичу на овој локацији са три крака београдског
железничког чвора. Станица Вуков Споменик се налази на
40 метара испод земљине површине и рађена је по строгим
француским прописима за овакве врсте објеката. Објекат има
грађевинске дозволе од 08.05.1989. (конструкција на нивоу
перона и део косог тунела) и од 15.06.1995. године (коси тунел,
вестибил, пешачка и техничка етажа). Употребну дозволу има
од 05.07.1996. године.
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ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ

Стајалиште Панчевачки мост се налази између излаза из Врачарских тунела и улаза на Панчевачки мост. Грађено је у периоду
од 1991. до 1992. године. У оквиру стајалишта изграђена су два висока перона са надстрешницама, два  потходника и мањи
станични објекат. Стајалиште је добро повезано са друмском инфраструктуром и линијама градског саобраћаја и тако
представља чвориште за путнике који са “северног крака” београдског железничког чвора (из правца Панчева) долазе и одлезе
у Београд. Грађевинска дозвола је издата 05.08.1991. године, а употребне дозволе од 15.02.1993. за леву страну и од  30.05.1995.
године за десну страну.
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КАРАЂОРЂЕВ ПАРК

Стајалиште Карађорђев парк се налази на самом улазу у Врачарске тунеле на двоколосечној прузи Београд Центар - Панчевачки
мост, испод мостовске конструкције код Ветеринарског факултета. Једно је од центарлних градских стајалишта са највећом
фреквенцијом путника и најбољим везама са јавним градским саобраћајем. У периоду од 1992. до 1993. године су изграђени
перон између постојећих колосека, степениште са надстрешницом, које повезује стајалиште са Булеваром ослобођења. Објекат
има грађвинску дозволу од 07.12.1992. и употребне дозволе од 15.02.1993. године за леву страну и од  30.05.1995. године за
десну страну.
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ЗЕМУН

Концепцијом београдског железничког чвора пројектовано је да станица Земун буде једна од четири главне железничке
путничке станице у Београду. Налази се на прузи Земун - Земун Поље на стационажи од км 10+100 до км 12+600 (десни
колосек). Станица  се  налази непосредно у зони насеља “Железничка колонија”. Реконструкција и доградња ове железничке
станице је отпочела 1977. године, а завршена 1982. Овај објекат има грађевинску дозволу од 03.06.1977. и употребне дозволе
од 06.10.1980. године и од 17.05.1983. године.
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ТОШИН БУНАР

Стајалиште Тошин бунар се налази на двоколосечној прузи Нови Београд - Земун. Смештено је на самом улазу у тунел
Бежанијска коса, на мостовској конструкцији и у кривини изнад  улице Тошин бунар. Представља најзначајније стајалиште
за градско приградске возове на подручју Новог Београда и с обзиром на то да је на доброј локацији, у непосредној близини
студентског града и индустријске зоне, јесте веома фреквентно са значајним бројем путника који користе градско приградску
железницу . Грађено је у периоду од 1991. до 1992. године. Састоји се од два ниска перона, заштитне ограде између њих и два
приступна степеништа. Ово стајалиште има грађевинску дозволу од 21.08.1985., а не постоји употребна дозвола.
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КНЕЖЕВАЦ

Стајалиште Кнежевац се налази на прузи Раковица - Ресник
од км 10+592 до км 10+790. Намењено је за путнике градске и
приградске железнице из насеља Кијево и Кнежевац. Пешачка
пасарела је изграђена 1987. године, а перон, приступно
степениште од перона до пешачке пасареле и заштитне ограде
између колосека 1996. године. Постоји грађевинска дозвола
од 10.06.1997. и употребна дозвола, само за пасарелу, од
07.04.1988. године.
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4. ТУНЕЛИ
ДЕДИЊЕ И СЕЊАК

Тунели Дедиње се налазе на прузи Београд Центар - Распутница “Г” - Раковица, на стационажи од 0+300 до 3+400. Дужина
тунела је око 3.000 м (обе цеви око 6.000 м). Грађени су у периоду од 1976. до 1981. године. Улаз и излаз ових тунела  је у  
железничкој станици Београд Центар, па се настављају у зони Хумске улице, Белог двора и завршавају у непосредној близини
гараже “Плавог воза” у Топчидеру. Објекат има грађевинску дозволу од 05.12.1975. и употребну дозволу од 05.05.1983. године.
Тунел Сењак се налази на прузи Београд Центар - Нови Београд
и дужине је око 200 м, од км 0+400 до км 0+600. Изграђени су
у периоду од 1977. до 1979. године. Горња конструкција овог
тунела служи за прелаз Улице кнеза Милоша ка Топчидерској
звезди. Објекат има грађевинску дозволу од 11.04.1977. и
употребну дозволу од 22.01.1980. године.
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ВЕЗНЕ ПРУГЕ И СТАДИОН

Тунели Везних пруга повезују Врачарске и Дедињске тунеле на стационажи. Рађени су у периоду од 1976. до 1981. године.  
Лева тунелска цев је дужине око 815 м, а десна око 670 м. Налазе се у зони Аутокоманде и омогућавају кретање градских воза
од станице Вуков споменик ка Раковици. Заједно са тунелима Стадион и Мостовима преко ауто-пута чине главно чвориште
Београдског железничког чвора (тријангл). Ови тунели имају грађевинску дозволу од 16.03.1977. и употребну дозволу од
30.05.1995. године.
Тунели Стадион се налазе на двоколосечној прузи Београд
Центар - Панчевачки мост. Лева тунелска цев је дужине
око 290 м, а десна око 550 м. Налазе се испод Партизановог
стадиона. Рађени су у периоду од 1977. до 1981 године. Заједно
са тунелима Везних пруга и Мостовима преко аутопута чине
тријангл, односно главно чвориште Београдског железничког
чвора кога чине три крака железничког чвора (север, запад
и југ). Објекат има грађевинску дозволу од 17.05.1976. и
употребну дозволу од 12.07.1982. године.
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ВРАЧАР И КАРАБУРМА
Тунели Врачар се налазе   на прузи Београд Центар Панчевачки мост. Дужина цеви је око 3.500 м (обе цеви
око 7.000 м) на стационажи од км 1+260 до км 4+460. Ови
тунели су рађени машинском методом помоћу челичног
штита са префабрикованим бетонским тјубинзима, који су
повезани у кружни пресек тунела пречника 7,9 м. Изграђени
су у периоду од 1976. до 1981. године. Ови тунели почињу
у зони Аутокоманде, па се настављају у зони Небојшине
улице, Вуковог споменика, Рузвелтове улице и завршавају се
до Панчевачког моста. Објекат има грађевинску дозволу од
17.05.1976. и употребну дозволу од 21.09.1982. године.

Тунели Карабурма су на стационажи од км 0+080 до км
0+685, односно почињу од бифуркације у тунелима Врачар и
завршавају се на улазно - излазним порталима планиране локо
теретне станице Карабурама. Лева тунелска цев је дужине
око 600 м, а десна око 590 м. Лева тунелска цев Карабурма
изграђена је у периоду од 1976. до 1977, а десна тунелска
од 1996. до 1998. године. Објекат има грађевинску дозволу
за леву тунелску цев од 27.10.1975. и употребна дозволу од
18.07.1979. године, а за десну тунелску цев има грађевинску
дозволу од 31.07.1996. године. Ови тунели нису у функцији.
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БИФУРКАЦИЈА У ТУНЕЛУ КНЕЖЕВАЦ

Постојећи двоколосечни тунел Кнежевац налази се на двоколосечној прузи Раковица - ранжирна станица Макиш је дужине око
2.500 м. Да би се ова двоколосечна пруга спојила са  станицом Раковица, било је потребно направити бифуркацију у дужини
око 85 м у постојећој левој тунелској цеви Кнежевац, односно од км 4+893 до км 4+978. Радови су извођени током 1987.
године. Ова бифуркација се налази у зони путничког надвожњака који спаја насеље Раковицу и насеље Кијево - Кнежевац.  Има
грађевинску дозволу од 12.07.1985. и употребну дозволу од 04.03.1987. године.
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5. МОСТОВИ И МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ДВОКОЛОСЕЧНИ ВИСЕЋИ МОСТ ПРЕКО РЕКЕ САВЕ

Ово је први капитални објекат изграђен у оквиру железничког чвора у Београду. Налази се на двоколосечној прузи Београд
Центар - Нови Београд од км 0+ 779 до км 2+707. Грађен је у периоду од 1975. до 1980. године. Мост има грађевинске дозволе
од 07.02.1975. године за конструкцију на левој обали реке Саве и од 16.06.1975. године за конструкцију на десној обали реке
Саве, као и употребну дозволу од 19.05.1982. године. Мост је пуштен у саобраћај 1984. године.
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МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРЕКО АУТО-ПУТА
(ТРОМОСТОВЉЕ)

Мостови се налазе на овим пругама: “Десни Банат” од км
0+922 до км 1+140, “Леви Банат” од км 0+807 до км 1+157,
“Десни Банат” - Ниш од км 0+157 до км 0+424 и “Леви
Банат” - Ниш од км 0+158 до км 0+425. Они повезују тунеле
Стадион са Врачарским тунелима, на прузи Београд Центар
- Панчевачки мост, као и тунеле “Везних пруга”, који се
уливају у Дедињске тунеле, са Врачарским тунелима на прузи
Панчевачки мост - Раковица. Ови мостови имају грађевинску
дозволу од 01.12.1976. и употребну дозволу од   28.04.1981.
године.
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МОСТОВСКА КОНСТРУКЦИЈА НА СТАЈАЛИШТУ
КАРАЂОРЂЕВ ПАРК

Налази се на улазу у тунеле Врачар на стационажи од км
1+115 до км 1+ 180. Дужина ове конструкције је око 65 м и
налази се у зони код Ветеринарског факултета и ресторана
Франш. Испод ове конструкције смештено је стајалиште
Карађорђев парк, као и део тријангле између тунела Стадион,
тунела Везних пруга и тунела Врачар. Изграђена је 1976.
године. Ова мостовска конструкција има грађевинску дозволу
од 17.05.1976. и употребну дозволу од 21.09.1982. године.

24

МОСТОВСКА КОНСТРУКЦИЈА РАКОВИЦА – РЕСНИК
(УКРШТАЈИ 1 И 2)

Ове сложене бетонске конструкције имају функцију формирања простора за   укрштај ван нивоа пет пруга (колосека):
двоколосечна пруга Раковица - ТПС Кијево, двоколосечна пруга Раковица - Ресник и једноколосечна пруга Раковица - Јајинци.
Налази се на стационажи у км 8+037. Грађене су у периоду од 1985. до 1988. године. Ове мостовске конструкције имају
грађевинску дозволу од 21.08.1985. и употребну дозволу од 19.10.1988. године.
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МОСТОВСКА КОНСТРУКЦИЈА ДО КОТЕ 105 У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ
СТАНИЦИ БЕОГРАД ЦЕНТАР

Једна од највећих и најкомплекснијих конструкција у оквиру целог инвестиционог пројекта београдског железничког чвора
је армирано бетонска конструкција станичне плоче на коти 105. Ова сложена мостовска конструкција, састављена из укупно
13 сегмената - ламела, наткрива десет колосека и шест перона железничке станице и ослоњена је на удвојене стубове који су
утемељени  у зони  станичних перона. Дужина конструкције је око 400 м, ширина око 130 м и дебљине 0,6 м. Грађена је са
прекидима од 1996. године и завршена је око 90%. Има грађевинску дозволу од 05.07.1996. и употребне дозволе од 14.04.2005,
19.09.2013. и од 08.01.2018. године.
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МОСТ ПРЕКО АУТОПУТА БЕОГРАД – НОВИ САД

Овај мост је направљен у функцији формирања прелаза преко
аутопута Београд - Нови Сад и изградње двоколосечне пруга
између путничке станице Земун и Техничко путничке станице
Земун, као и две једноколосечне пруге између станице Земун
и станице Батајница. Налази се на стационажи од км 10+628
до км 10+650. Мост је дужине око 22 м и грађен је у период
од 1975. године до 1977. године.   Објекат има грађевинску
дозволу од 26.06.1975. и употребну дозволу од 29.06.1977.
године.
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ДРУМСКИ МОСТ У РАКОВИЦИ НА КРУЖНОМ ПУТУ

Овај друмски армирано бетонски мост повезује Булевар патријарха Димитрија са обилазним путем који води ка петљи Орловача
до излаза на Ибарску магистралу и прелази преко пруге Раковица - Ресник на стационажи км 8+222. Грађен је у период од 1985.
до 1988. године. Овај објекат има грађевинску дозволу од 12.07.1985. и употребну дозволу од 29.07.1988. године.
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МОСТОВИ ИЗМЕЂУ ТУНЕЛА ДЕДИЊЕ И РАСПУТНИЦЕ „Г“

На самом излазу из тунела Дедиње на стационажама од км 3+430 до 3+795 (десни колосек)  и од км 3+469 до км 3+821 (леви
колосек), изграђена су два моста. Оба моста су армирано бетонске конструкције, а по прелазу Булевара патријарха Павла уливају
се у постојеће колосеке ка Раковици код гараже „Плавог воза“, односно Распутнице “Г”. На овом месту се сустичу “стари”
и “нови” железнички чвор Београд. Мостови имају грађевинску дозволу од 10.06.1977. и употребну дозволу од 06.03.1987.
године.
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6. ПРУГЕ
ПРУГА БЕОГРАД ЦЕНТАР- НОВИ БЕОГРАД - ЗЕМУН – БАТАЈНИЦА
Западни крак београдског железничког чвора рађен је од почетка изградње железничког чвора и завршен је 1984. године.
Представља деоницу која је најоптерећенија на целом подручју београдског чвора и у складу  са тим планирано је да се од
Новог Београда до тунела Бежанијска коса изграде још два колосека који би омогућили шинску везу између центра Београда и
аеродрома Никола Тесла. Употребна дозвола је од 19.06.1984. године (Београд Центар - Нови Београд).

ПРУГА БЕОГРАД ЦЕНТАР – ВУКОВ СПОМЕНИК – ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ
Северни крак београдског железничког чвора пуштен је у саобраћај 1995. године када је пуштена у рад и станица Вуков
споменик. Основни технолошки циљ јесте био повезивање Панчева и северног крака београдског чвора са изграђеном мрежом
колосека и афирмација Железнице на градско приградским транспортним задацимa.
Пруга има грађевинску дозволу од 05.08.1991. за пругу Београд Центар - Панчевачки мост (десни колосек) и употребне дозволе
од 15.02.1993. за пругу Београд Центар - Панчевачки мост (леви колосек) и од  30.05.1995. године за пругу Београд Центар Панчевачки мост (десни колосек).
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ПРУГА БЕОГРАД ЦЕНТАР - РАКОВИЦА - РЕСНИК
Јужни крак железничког чвора Београд пуштен је у саобраћај 1988. године, чиме су биле остварене везе новоизграђених и
постојећих колосечних капацитета београдског железничког чвора и створени услови за  организацију ефикасног железничког
саобраћаја  према југу  Србије  и  наравно као деоници  Коридора X, према Црној Гори, Македонији и Бугарско

Грађевинске дозволе од:
15.11.1985.  за двоколосечну пругу Београд Центар-Ресник од км 0+000 до км 3+820,
21.11.1977.  за двоколосечну пругу Београд Центар-Ресник од км 3+820 до км 6+600,
11.09.1978.  за двоколосечну пругу Београд Центар-Ресник од км 0+600 до км 9+050,
19.10.1977.  за двоколосечну пругу Београд Центар-Ресник од км 9+050 до км 9+900,
Употребне дозволе од:
19.10.1988. за двоколосечну пругу Београд Центар-Раковица од км 0+280 до км  5+350 и  једноколосечну пругу тунела Кнежевац
(десна тунелска цев),
19.10.1988. за двоколосечну пругу Топчидер-Ресник (са станицом Раковица) од км 5+350 до км 8+000, једноколосечну пругу
Раковица-Распутница “К” и једноколосечну пругу Раковица - тунел Кнежевац (лева тунелска цев),
05.12.1986.  за двоколечни тунел у Кијеву од км 0+950 до км 10+100.
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7. РАСПУТНИЦЕ
РАСПУТНИЦА “Г”

Распутница “Г” је место сустицања пруга старог и новог железничког чвора Београд у зони гараже „Плавог воза“. Налази се
на км 5+350. Овај објекат је веома значајан у саобраћајном смислу и представљао је посебан инжењерски изазов за изградњу
сигнално сигурносних и телекомуникационих система због мешања два система железничког саобраћаја. Има грађевинску и
употребна дозвола од 19.10.1988. године.
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РАСПУТНИЦА ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ

У станичном објекту стајалишта Панчевачки мост налазе се сигнално сигурносни уређаји којима се управља са пет пружних
праваца, односно са већим бројем скретница двоколосечном пругом Београд - Панчево, пругом Панчевачки мост - Београд
Дунав и са две једноколосечне пруге, Тунели Врачар - Тунели Карабурма - Станица Карабурма. Сходно предоченом, стајалише
има изузетно важну улогу у железничком саобраћају као Распутница.
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8. ДВОНАМЕНСКИ ОБЈЕКТИ У ОКВИРУ
ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ТУНЕЛА
СКЛОНИШТА У ТУНЕЛУ ВРАЧАР
У десној тунелској цеви тунела Врачар изграђена
су три склоништа (СТВ И, СТВ ИИ и СТВ ИИИ).
Предвиђена су за склањање становништва (око
6.000 људи), за шта је предвиђено пет пешачких
силаза: Каленић пијаца, Вуков споменик,
Цвијићева улица, Улица Јаше Продановића и
Улица Мије Ковачевића. Изградњу склоништа
је иницирао Градски секретаријат за народну
одбрану, у периоду од 1979. до 1989. године.
Објекти никада нису пренети на коришћење и
одржавање надлежној институцији која је тих
година престала да постоји. Објекати имају
грађевинску дозволу и употребне дозволе од
08.09.1988. (СТВ И) и од 27.05.1987. године (СТВ
ИИ и СТВ ИИИ).

СКЛОНИШТА У ТУНЕЛУ ДЕДИЊЕ
Лева тунелска цев у тунелу Дедиње, у складу
са пројектним захтевима из тог времена  
добила је поред железничких задатака и
намену за изградњу два склоништа (СТД).
Једно склониште је за   становништво
(пешачки силаз у двориште ИВ београдске
гимназије), а друго склониште је са
функцијом  смештаја  материјалних добара.
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9. ОБЈЕКТИ ВАН ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА БЕОГРАД
ОБЈЕКТИ БУДУЋЕГ МЕТРОА

Током изградње објеката железничког чвора у Београду, у складу са развојем пројекта Београдског метроа, вођено је рачуна
о местима укрштања железничке инфраструктуре са трасама будућег метроа. Посебно се издвајају две локације. Једна
локација укрштања два шинска система је у зони главне железничке станице Београд Центар - Прокоп, где је изграђена метро
конструкција непосредно испод колосечне конструкције (бетонска конструкција у дужини од 100 m, предвиђена за четири
колосека метроа). Други објекат је у подземној станици Вуков споменик, где је пројектовано  укрштање постојећe железничкe
пругe и будуће прве  метро линије.
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ОБЈЕКТИ БЕОГРАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА
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