
 Радови на железничкој 
станици Београд Центар, по-
знатијој као Прокоп и њеном 
оспособљавању за повећање 
обима домаћег и међународ-
ног  путничког  саобраћаја, 
требало би да буду наста-
вљени у наредних месец 
дана, након што је завршена 
тендерска процедура и пот-
писан уговор са извођачима 
радова.

Рок за завршетак ове фазе 
биће 420 дана од увођења 
извођача у посао, а један од 
услова за увођење извођача 
у посао је и уплата уговоре-
ног аванса, који „Железнице 
Србије“ треба да уплате из-
вођачу, рекли су за „Пругу“ 
у Предузећу за изградњу же-
лезничког чвора Београд. 

Улога овог предузећа је 
да координира и контролише 
извршење свих уговорених 
послова у име „Железница 
Србије“, с тим да ће желез-
нице непосредно вршити  
плаћање за изведене радове. 

Радови у првој фази из-
градње станице Прокоп биће 
финансирани из Кувајтског 
кредита од 26 милиона евра, 
а према расположивим пода-
цима до сада је за изградњу 
ове станице утрошено око 
145 милиона евра.

Извођач радова на стани-
ци Прокоп је конзорцијум 
фирми окупљених око Енер-
гопројект опреме, у којем су 
још и Еноргопројект Нис-
коградња, Енергопројект  Ви-
сокоградња, ЗГОП и АЖД. 

Енергопројект Опрема, која 
се налази на челу конзор-
цијума, званично се води као 
носилац посла. 

Након потписивања уго-
вора одмах смо започели 
са одређеним предрадњама 
које су неопходне ради што 
бржег почетка радова. Тако 
је и именовање  стручног 

надзора, одговорних извођа-
ча радова и главног коор-
динатора радова, и дефини-
сање оперативних планова 
саставни део припрема за 
наставак радова, наводе у 
предузећу Београдчвор.

Завршетак радова у ста-
ници Прокоп, представља 
један од најбитнијих пре-
дуслова за преузимање 
функције главне путнич-
ке станице и реализацију 
пројекта „Београд на води“.  
Реализацијом уговорених 
радова који се финанси-
рају из Кувајтског креди-

та побољшаће се услови 
одвијања железничког са-
обраћаја у станици. Наред-
на фаза укључује изградњу 
станичне зграде, саобраћај-
ног и путничког прилаза са 
аутопута Е-75 и ободних 
градских саобраћајница, као 
и пратеће инфраструктуре.

Прокоп тренутно користе 

само возови градске желез-
нице БГ:ВОЗ, а после ових 
радова кроз станицу ће моћи 
да саобраћају и локални, 
регионални и међународни 
путнички возови. 

На последњем тендеру 
који је био отворен 15. јану-
ара, а закључен 28. фебруара 
ове године, било је заинтере-
совано  више од 30 домаћих 
и страних фирми, од којих 
су поднете само три понуде 
– Енергопројект, Ситимонт 
из Земуна и Baumwesen из 
Лазаревца.

Н.A.
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Посао вредан око милион евра 
 Представници компаније 

руских желелезница „РЖД 
Интернешнл “ и ЦИП потпи-
сали су 13. августу у Београду 
уговор вредан око милион евра 
за извођење пројектно-истра-
живачких радова и припрему 
техничке документације за 
обнову пруге Београд -Бар, на 
делу од Ресника до Ваљева.

 Реч је Анексу 4 уговора 
о реализацији руског кре-
дита од 800 милиона долара 
намењених српским желез-
ницама, а који предвиђа об-
нову целе барске пруге кроз 
Србију, саопштила је компа-
нија „РЖД Интернешнл“, која 
ће реализовати железничке 
пројекте у Србији. 

Генерални директор ЦИП-а, 
Милутин Игњатовић, изјавио 
је да је ЦИП  уговорио прву 
деоницу од Ресника до Ваље-
ва у дужини од 77 километа-
ра и најавио да ће до марта 
бити завршени пројектноис-
траживачки радови и предата 
документација. Игњатовић је 
додао да је вредност угово-
ра око милион евра, и да ће 
у наредном периоду та руска 
компанија уговарати са ЦИП 
припрему документације и 
за друге деонице пруге Бео-
град Бар кроз Србију. ЦИП 
ће радити на пројектовању 
деонице Ресник-Ваљево, која 
је део међународног транс-
портног Коридора 11. Како је 

саопштио „РЖД Интернеш-
нл“ потписивање Анекса 4 
планирано је за крај 2015. 
године, после завршетка 
пројектних радова и про-
ласка техничке контроле. 
Уговор о извођењу радова 
на изградњи железничке 
инфраструктуре у Србији је 
био потписан у оквиру спо-
разума између Владе Руске 
Федерације и Владе Србије 
за руски државни извозни 
кредита у висини од 800 
милиона долара, а укупна 
вредност ће, са учешћем 
Србије, износити 941 ми-
лиона долара, наведено је у 
саопштењу.

                                 Н.А.

„Железнице Србије“ већ 
пуне две недеље немају пред-
седника Одбора директора и 
генералног директора, након 
што је 31. јула са те функције 
Скупштина српских желез-
ница разрешила Драгољуба 
Симоновића. 

 На препоруку ре-
сорног Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре, два извршна 
директора Предраг Јанковић 
и Светозар Ћапин заједнич-
ки руководе српским желез-
ницама и потписују нека до-
кумента до именовања новог 
генералног директора, којег 
ће Влада Републике Србије 
предложити Скупштини срп-
ских железница.

Оваква одлука донета 
је 7. августа, након што је 
најпре Одбор директора 
„Железница Србије“ за из-
вршног директора коопти-
рао саобраћајног инжењера 
Момчила Тунића, а затим из-
вршног директора Светозара 
Ћапина именовао за пред-
седника Одбора директора 
и генералног директора до 
коначне одлуке Владе Репу-
блике Србије, да би само три 
сата касније на препоруку 
ресорног Министарства Од-
бор директора донео одлуку 
о стављању ван снаге својих 
одлука о именовањима.

Наиме, два дана пре доно-
шења „спорне“ одлуке о име-
новањима, из Министарства 
грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре извршном 
директору Светозару Ћапину 
стигло је тумачење у којем се 
каже да је „одредбама члана 
32. Ст. 1, 2 и 4 Статута Желез-
ница Србије предвиђено да, 
ако се број директора смањи 
испод броја који је одређен у 
члану 30. тог акта, преостали 
директори могу именовати 
лице које ће вршити дуж-
ност директора до имено-
вања од стране Скупштине 
тог друштва (кооптација), у 
складу са законом којим се 
уређују привредна друштва, 
као и да број директора 
именованих на тај начин не 
може бити већи од један. 
Такође, је предвиђено да 
директору који је именован 
кооптацијом мандат престаје 
на првој наредној седници 
Скупштине Друштва. Одред-
бама члана 36. Став 1 Стату-

та предвиђено је да Одбор 
директора именује једног од 
директора за генералног ди-
ректора друштва“. 

У допису се, такође исти-
че и да „Министарство сма-
тра да би било целисходно да 
оба извршна директора буду 
потписници до именовања 
новог директора.“

Међутим, након што је 
Одбор директора донео од-
луке о именовањима у складу 
са Статутом и писане препо-
руке Владе, одмах је реагова-
ло ресорно Министарство и 
изнело став да није требало 
именовати генералног ди-
ректора, већ испоштовати 
њихову препоруку да оба 
извршна директора буду пот-
писници до именовања новог 
генералног директора, којег 
ће Влада Републике Србије 
предложити Скупштини срп-
ских железница. У складу 
са тим и Одбор директора 
српских железница донео је 
одлуку о стављању ван снаге 
наведених одлука о имено-
вањима.

Светозар Ћапин је након 
тога ресорном министру  Зо-
рани Михајловић и Скупш-
тини „Железница Србије“ 
поднео писмену оставку на 
функцију извршног дирек-
тора, али она још увек није 
пуноважна.

Дан касније конферен-
цију за новинаре одржао је 
и бизнисмен Милан Беко, на 
којој је, по његовим речима, 
желео да стави тачку на из-
вештавање медија о томе да 
ли ће доћи на место првог 
човека српских железница. 
Беко је изјавио да је спреман 
да прихвати функцију гене-
ралног директора „Железни-
ца Србије“, након што му  је 
премијер Александар Вучић 
на састанку са привредни-
цима понудио да води ову 
компанију.

На потезу је сада Влада 
Републике Србије, која треба 
да донесе коначну одлуку и 
Скупштини „Железница Ср-
бије“ предложи новог гене-
ралног директора компаније. 
По процедури, Скупштина 
„Железница Србије“  име-
нује извршне директоре, а 
затим они између себе бирају 
новог генералног директора 
српских железница.                                                                                  

Н. С.

Железница  
(још увек) чека 

генералног

 РУСКИ „РЖД ИТЕРНЕШНЛ“ И ЦИП ПОТПИСАЛИ УГОВОР

ИЗГРАДЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР У ПРОКОПУ 

Почетак радова у наредних 
месец дана

Деценије за реализацију

 Пројекат изградње станице Прокоп започет је 1977. го-
дине а финансирали су га Република Србија, Град Београд 
и „Железнице Србије“ када су изграђени најнеопходнији 
колосеци. Међутим, радови су због економске кризе обуста-
вљени осамдесетих година, а након тога су настављени 1996. 
године, када је потписан уговор са фирмом Енергопројект и 
радови су извођени до 2001. године када су изграђени ка-
пацитети у данашњем обиму. То су колосеци, перони и ар-
мирано бетонска плоча од 36.000m2.  Током 2005. и 2006. 
године после међународног тендера вођени су преговори са 
фирмом Тригранит али нису уродили плодом због  проблема 
у вези са статусом објекта који је требало да се гради на коти 
105 на плочи изнад колосека.


