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ВЕЛИКА ПЛАНА - НИШ 
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРУГЕ ВЕЛИКА ПЛАНА – НИШ
Велика Плана, Гиље, Параћин, Сталаћ, Ђунис, Ниш (Трупале)

PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Транспорт

Главна железничка пруга Београд - Ниш - Прешево - граница са Македонијом представља саставни део европске 
железничке мреже (Коридора X) и од изузетно великог је значаја за домаћи и међународни саобраћај. 

Недостатак мреже и неадекватно одржавање железничких пруга у последњих 35 година је главни разлог постојања 
уских грла и лошег квалитета услуга железничког саобраћаја у Републици Србији. Како би се ублажио процес пропадања 
железничке мреже, и омогућио рад  железничке инфраструктуре у овим условима, успостављена су ограничења брзине 
која су довела до смањења капацитета пруге.

Предвиђене брзине се више не постижу. Данас је просечна дозвољена брзина на главним пругама смањена на 82 km/h, a ова 
теоретска вредност у стварности одговара најбржој просечној брзини воза (према возном реду) која износи само 60 km/h. 

Крајњи циљ развоја железничке инфраструктуре у Србији је интеграција најважније међународне железничке пруге 
паневропског коридора X кроз Републику Србију, којој припада деоница Велика Плана – Ниш. Ово ће осигурати 
интероперабилност и повезаност свих региона Европске уније, а уједно и допринети друштвено-економском расту широм 
Европе. Развој интегрисане европске железничке мреже такође захтева “интероперабилност”  (техничку компатибилност)  
инфраструктуре, возног парка, сигнализације и осталих подсистема железничког система, као и једноставније процедуре за 
ауторизацију возног парка кроз железничку мрежу ЕУ.  

Током година националне железнице су развиле различите техничке спецификације за своју инфраструктуру. Различите 
ширине колосека, стандарди електрификације и сигнално-сигурносни системи отежавају и притом поскупљују кретање 
воза из једне у другу земљу. Постоје конкретне ЕУ регулативе за промовисање интероперабилности и превазилажење ових 
различитости.  



Предметна деоница на прузи Београд - Ниш
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ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 
 » Повећање квалитета и поузданости железничког паневропског коридора X кроз Србију; 

 » Скраћивање времена путовања пројектованом брзином до 160 km/h;

 » Остваривање уштеде у времену за путнике услед веће ефикасности, бољег рада и тачности возова;

 » Повећање капацитета пруге и саобраћаја (што ће допринети значајном увећању обима путника и терета за 30%);  

 » Унапређење безбедности и сигурности пруге инсталирањем модерног система сигнализације и телекомуникација;

 » Повећање атрактивности железнице и повраћај тржишног дела изгубљеног због других видова транспорта;

 » Обезбеђивање интероперабилности возова у оквиру паневропске железничке мреже;

 » Развој одрживе мултимодалне транспортне мреже у југоисточној Европи; 

 » Повећање конкурентности међународног теретног саобраћаја и његовог потенцијала за раст као пружаоца услуга за европску 
привреду и еколошки прихватљиву логистику широм Европе;

 » Успостављање алпско-западнобалканског коридора ЕУ мреже за теретни саобраћај;

 » Остваривање циљева Смерница Уније за развој трансевропске транспортне мреже до 2030; 

 » Примена 4. железничког пакета састављеног од 6 законских текстова израђених са циљем да се успостави јединствено тржиште 
за железничке услуге (јединствено европско железничко подручје);

 » Ревитализација железничког сектора и конкурентност у односу на остале видове транспорта;

 » Обезбеђивање усаглашености са Уредбом за Европску железничку мрежу за конкурентни транспорт терета ЕУ 913/2010.

ОПИС ПРОЈЕКТА 
У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака ЕУ ППФ8 пројектне јединице ће израдити техничку и тендерску документацију за 
модернизацију пруге Велика Плана – Ниш која укључује следеће двоколосечне деонице укупне дужине од 110 km:

1. Велика Плана – Гиље, дужина 50 km

2. Параћин – Сталаћ, дужина 20 km

3. Ђунис – Ниш (Трупале), дужина 40 km.
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СТАТУС ПРОЈЕКТА (ЈАНУАР 2019)
Резултати пројекта

Студија оправданости Студија о процени утицаја на 
животну средину

Идејни пројекат, укљ. Идејно 
решење

Тендерска документација

СЕПТЕМБАР 2019. СЕПТЕМБАР 2019. СЕПТЕМБАР 2019. СЕПТЕМБАР 2019.

Прелиминарне активности укључујући и подршку у припреми Пројектног задатка и Методологији су у потпуности спроведене. 

Припремни и истражни радови – до марта 2019.

Пројекат је део документованих стратегија развоја: 

План инфрастуктурног коридора; Генерални мастер план за транспорт Републике Србије 2009-2027; Европски Споразум о најважнијим међународним 
железничким пругама (AGC), Европски Споразум о важним међународним комбинованим транспортним линијама и сродним инсталацијамa (AGTC); 
Процес сарадње југоисточне Европе (SEECP) и Техничке спецификације интероперабилности (TSI).


