


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иницијатива за изградњу  
''Мултимодалног саобраћајног коридора – Исток'' 

и прелиминарна анализа значаја изградње овог коридора 
за економски развој Србије 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, октобар 2006. године 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Посвећено Хајдук Вељку Петровићу и онима  
који су пали за идеал слободне европске Србије.  

 

 2



 
УВОД: 
 
 
Србија је одувек била земља на раскршћу. Њен геостратешки положај који 
представља сусрет запада, истока, севера и југа, у току читавог предходног миле-
нијума био је основни узрок безбројних  искушења која су претила њеном опстанку. 
Целокупна историја Србије, страшна и величанствена, непрестано сведочи о тој 
чињеници. 
 
Опставши на свом простору и дочекавши време мира и интеграција, Србија је 
најзад у прилици да свој геостратешки положај претвори у најснажнију полугу свог 
укупног економског развоја и  на најбржи могући начин оствари своју европску и 
евроатланску перспективу. 
 
Како су  у данашњем савременом свету речи економија, интеграције, развој и 
саобраћај постали скоро синоними, више је него очигледно да свој изванредно 
повољан геостратешки положај Србија може на прави и потпуно нов начин иско-
ристити само уколико најбрже могуће изгради своју укупну саобраћајну инфра-
структуру (друмску, железничку, речну и ваздушну). 
 
Дакле кључне речи су најбрже могуће, јер у 21. веку саобраћајна инфраструктура 
већ увелико мења европску географију, па самим  тим и геостратешки значај 
сваког појединачног простора, увећавајући значај тог простора или га маргина-
лизујући.   
 
Србија, која није острво, у том смислу није никакав изузетак. Напротив. Због свега 
наведеног  изванредан геостратешки положај Србије не сме бити посматран као 
њена вечна и непроменљива предност која не може бити девалвирана нити изгуб-
љена. Стварност је супротна. 
 
Геостратешки положај Србије представља њен највећи развојни потенцијал 
чији је капацитет временски ограничен. 
 
Део тог времена већ је истекао. 
 
Старе стратегије дају старе резултате. То се посебно односи на стратегије 
оковане деценијском бирократском рутином лишеном визије, уском идеолошком 
визуром и наслеђеном соцреалистичком тромошћу која игнорише фактор време. 
Све такве стратегије представљају препреке за Србију на њеном европском и 
евроатлантском путу. 
 
Ново време тражи нове стратегије које не представљају папагајско понављање 
већ виђених и превазиђених садржаја умотаних у нову и савремену терминологију. 
Нове стратегије морају садржати нове визије развоја. Нове визије које су после-
дица свеобухватних, мултидисциплинарних и исцрпних анализа. Нове визије које 
као своју покретачку енергију садрже продор и иновацију. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА 
 
Опште је познато да Србија свој саобраћајни развој, а самим тим у највећем делу 
и свој општи економски развој, базира на четири традиционална и основна сао-
браћајна правца: 
 

1. Северни - ка Хоргошу и мађарској граници; 
2. Западни - ка Батровцима и хрватској граници; 
3. Источни - ка Димитровграду и бугарској граници; 
4. Јужни -   ка Прешеву и македонској граници. 

 
Подржавајући најдинамичнији развој сва четири позната основна саобраћајна 
правца, прелиминарна анализа  “Мултимодални саобраћајни коридор - Исток”  има 
за циљ да овај стратешки и традиционалан али непотпун приступ развоју српске 
саобраћајне инфраструктуре, који игнорише европску, балканску и српску инте-
гративну стварност, буде измењен и допуњен петим основним саобраћајним прав-
цем Србије, “Мултимодалним саобраћајним коридором - Исток” који обједињује 
друмски, железнички и речни саобраћај. 
 
Тиме би сви најзначајнији саобраћајни правци Србије били препознати и сходно 
свом значају вредновани како би њихова истовремена изградња најснажније 
допринела равномерном и укупном економском препороду Србије. 
 

1. Северни - ка Хоргошу и мађарској граници; 
2. Западни - ка Батровцима и хрватској граници; 
3. Јужни -   ка Прешеву и македонској граници; 
4. Југоисточни - ка Димитровграду и бугарској граници; 
5. Источни – ка Неготину и српско-бугарско-румунској тромеђи. 
(У прилогу: Прегледне карте бр.1, бр.2 и бр.4.) 
 

Време када је Србија за своје источне суседе била “развијени запад” је прошлост. 
Ова прелиминарна анализа, гледајући у очи новој реалности, аргументовано и 
егзактно износи чињеницу да ће у непосредно блиском периоду, који се мери 
месецима а не годинама, пут из Београда у Европску Унију водити преко Источне 
Србије  (Пожаревца, Кучева, Мајданпека, Бора, Зајечара, Неготина). 
 
Истина нема супститут. 
 
Али глобално посматрано ова, за многе тешко разумљива, чињеница коју стра-
тегија развоја српског саобраћаја традиционално превиђа, представља изузетно 
повољну могућност за развој Србије, а посебно њеног потпуно запостављеног 
источног дела. 
 
Апсолутно је познато да прикључење нових чланица Европској Унији најснажније 
могуће утиче на повећање динамике саобраћаја између “нових” чланица и “старих” 
чланица Европске Уније. Сви претходни показатељи и параметри, који су резултат 
анализа које не узимају у обзир утицај прикључења Европској унији на повећање 
динамике саобраћаја, постају потпуно ирелевантни. 
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Изградња “Мултимодалног саобраћајног коридора -Исток”: 
 

1. Ауто–пута Коридор 10 (Пожаревац) – тромеђа Србија/Румунија /Бугарска; 
2. Међународно повезивање железничких мрежа ове три земље на ширем 

простору тромеђе; 
3. Изградња лука, пристаништа, марина на  Дунаву (Велико Градиште, Доњи 

Милановац, Кладово, Прахово) ; 
(У прилогу: Прегледне карте бр.1, бр.2 и бр.4.), 

 
најједноставније речено представља изградњу најкраће, најекономичније и најло-
гичније везе између десетине милиона грађана Европске Уније  (“старих” и “нових”) 
и њихових економија преко територије Србије. И то преко њеног економски, соци-
јално и демографски најугроженијег дела – Источне Србије. 
(У прилогу: Прегледна карта бр.1.) 
 
У даљем тексту прелиминарне анализе “Мултимодални саобраћајни коридор - 
Исток” претходно изнети наводи биће детаљно и принципијелно образложени и 
документовани прегледним саобраћајним, географским прибредним и демограф-
ским картама. 
 
На крају уводног образложења проблема неопходно је истаћи да се ова прели-
минарна анализа у потпуности темељи на, од стране држава Европске Уније, 
заједнички утврђеним основним принципима, правцима и циљевима развоја пан-
европског саобраћаја.  
 
Ови основни правци и циљеви представљају општи и дефинисан оквир развоја 
паневропског саобраћаја у складу са којим и унутар кога свака европска држава 
препознаје своје сопствене интересе и приоритете. 
 
Изградња ''Мултимодалног саобраћајног коридора – Исток'' поштујући све главне 
принципе утврђене у ''Критској декларацији'', као и принципе, правце и циљеве 
утврђене у ''Хелсиншкој декларацији'', у пуном је складу и хармонији са општим 
оквиром развоја паневропског саобраћаја.  
 
Међутим Србија мора сама да препозна своје интересе и приоритете и одреди 
своје стратешке циљеве. 
 
У том смислу изградња “Мултимодалног саобраћајног коридора - Исток” 
представља највиши приоритет и интерес Србије. 
 
Као што сваки пут, ма колико он дуг био, почиње првим кораком, ова прелими-
нарна анализа представља први корак ка препознавању тих интереса и приори-
тета и ка одређивању наведених циљева. 
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ЕВРОПА 
 
 
Паневропска саобраћајна политика 
 
Као логичан наставак свих интеграционих процеса, земље Европске уније су на II 
паневропској конференцији о саобраћају одржаној на Криту 1994. донеле низ 
докумената, међу којима је основни "Критска декларација". Том приликом, као 
главни принципи дефинисани су: тржишна економија, слободна и отворена 
конкуренција, развој одрживе мобилности, заштита животне средине, као и 
компатибилност институционалних, законских и административних оквира. 
Њихова реализација треба да обезбеди: 
 
• Координацију планирања и финансирања трансевропске мреже и саобраћајне 

инфраструктуре; 
• Кохерентни систем саобраћаја у Европи; 
• Лакши прекогранични транзит;  
• Смањење сметњи и закашњења у саобраћају. 
 
Очекивани резултат је обезбеђење интероператибилности и међузависности сао-
браћајне мреже, као и географски уравнотежен развој између централних и пери-
ферних региона. 
 
На наредној, III паневропској коференцији о саобраћају, којој је  1997. године 
домаћин био Хелсинки, у документу "Хелсиншка декларација" потврђени су наве-
дени принципи и извршена конкретизација Програма за успостављање једин-
ствене европске мреже у области саобраћаја, као и утврђивање приоритета за 
повезивање простора средње и југоисточне Европе у споменуту мрежу. 
 
Глобални циљ паневропске саобраћајне политике је формирње ефикасних 
транспортних система који ће омогућити да се смање регионалне разлике и 
задовоље потребе становника у економском и друштвеном погледу, уз апсолутно 
уважавање аспеката безбедности и очувања животне средине. 
 
Паневропска саобраћајна мрежа треба да се путем интеграције инфраструктуре 
копненог, поморског и ваздушног саобраћаја на нивоу Европске уније успостави до 
2010. године.  
 
Паневропски саобраћајни коридори 

 
На II паневропској конференцији о саобраћају која је одржана 1994. године, 
Конференција европских министара транспорта (CEMT) је усвојила основни 
(генерални) план изградње и реконструкције друмско - железничких и једне речне 
саобраћајнице (Дунав) које повезују све важне тачке и регионе Европе. На тај 
начин је дефинисано укупно 9 праваца, који су названи  "Критски коридори".  
 
На III паневропској конференцији о саобраћају (1997. године) донета је одлука о 
допуни наведених праваца са новим коридором број 10.  
(У прилогу: Прегледна карта бр.2.) 
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СРБИЈА  
 
Планови везани за саобраћајну инфраструктуру на простору бивше Југославије и 
околних земаља, неодвојиви су од дугорочних планова Европске уније. 
 
Од наведених коридора, кроз нашу земљу пролазе Коридори 7 (Дунав) и 10.  
(У прилогу: Прегледна карта бр.2.) 
 
Европска комисија је за нашу земљу усвојила стратешке основе тек 2001. године. 
Од тада, међународна заједница је, преко донаторске конференције у Бриселу и 
неких хуманитарних програма за санацију постојеће инфраструктуре, осигурала 
само део новца. Међутим, још увек аутопутем није спојен ни Нови Сад са Београ-
дом,  нити је завршена деоница до Хоргоша, а поготово потези Ниш – Димитров-
град и Лесковац - Прешево. Нови железнички мост у Новом Саду тек је у плано-
вима. 
 
Србија је опредељена за развој савремене тржишне привреде, отворене према 
европском и светском окружењу. То ће у будућности, обзиром на њен геостра-
тешки положај, довести до динамичнијег кретања људи и добара у Србији и 
региону. Као релативно мала земља, Србија мора у циљу смањења привредних 
диспропорција појединих њених делова (региона), тежити реструктурирању и раз-
воју на читавом свом простору. 
 
Да би се сагледао положај Србије у окружењу, дат је преглед основних показа-
теља за земље у региону Балкана. 
 

ЗЕМЉА Бр. стан. 2001. 
(милиона)  

Површина 
(хиљада km2) 

Становништво 
(на 1 km2)  

Србија 7,4 76 97
Црна Гора 0,6 13 46

БИХ 4,0 51 76
Мађарска 10,2 93 110
Македонија 2,0 26 80
Румунија 22,4 238 97
Бугарска 8,1 111 73
Хрватска 4,4 57 78
Словенија 2,0 20 99
Албанија 3,4 29 126
Украјина 49,1 604 85
Молдавија 4,3 34 130

Грчка 10,6 132 82
Извори: Службени гласник СЦГ и Магазин Економист из 2003. године 
 
Србија у креирању свог будућег саобраћајног система мора водити рачуна и о 
земљама из непосредног окружења. Колико год за нас било невероватно, чиње-
ница је да се у њима аутопутеви граде вртоглавом брзином, у шта свако може да 
се увери чим пређе границу. Тако се стварају нови коридори, који прете да пре-
узму транзитни саобраћај на који Србија снажно претендује и да се са запада на 
југоисток Европе путује неким другим путевима. 
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Размишља се о новом коридору који би из Аустрије до Атине ишао преко Сло-
веније, Хрватске, БИХ и Космета. За повезивање Косова и Метохије са Европском 
унијом посебно су се заузели Словенци. Хрватска развија јадранско - јонски 
правац, који преко њене територије повезује Италију, Словенију, БиХ, Црну Гору, 
Албанију и Грчку. Део овог пута, од Загреба до Сплита, већ је пуштен у саобраћај. 
 
Недостаје још само мост преко Дунава између Видина у Бугарској и Калафата у 
Румунији, који је само 20 km низводно од наше границе, па да нас заобиђе друм-
ски и железнички саобраћај између Европе на једној и Блиског и Средњег Истока 
на другој страни. 
 
Србија мора да искористи за сада једину прилику која јој је пружена – компле-
тирање Коридора 10, иако се у окружењу паралелно ради на реализацији других 
коридора. Такође, Србија мора сама за себе да ствара нове прилике.  
 
Приближавање Србије Европи могло би се убрзати подизањем нашег дела Кори-
дора 10 на ниво какав је код других европских саобраћајница уобичајен.  
 
Коридор 10, није само бимодални друмско - железнички коридор, већ и шанса за 
привредни и општи развој земље. Модерна саобраћајна "кичма" могла би истовре-
мено да подстакне развој и повезивање са окружењем преостале српске путне и 
железничке мреже, али и привреде у целини.  
 
Од укупне дужине путева Коридора 10, која износи 2.360 km, кроз Србију пролази 
800 km. 
  
Други важан сегмент Коридора 10 је железница. Кроз Србију пролази приближно 
једна трећина, односно 767 km пруга Коридора 10. 
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ЗНАЧАЈ ''МУЛТИМОДАЛНОГ САОБРАЋАЈНОГ КОРИДОРА - ИСТОК'' 
 
Значај ''Мултимодалног саобраћајног коридора – Исток'' може се посматрати са 
три аспекта: 
 
1. Макро; 
2. Регионалног, 
3. Локалног. 
 
На макро плану, реч је о мултимодалном саобраћајном коридору који би 
обухватио друм, железницу и Дунав.  
(У прилогу: Прегледне карте бр.3 и бр.4.) 
 
Овај коридор (посматран у својој укупној дужини) заправо би представљао јужни 
европски коридор, који би уз већ планирани средњи европски коридор (који 
полази од Ротердама, па преко Немачке, Пољске, Украјине, Русије, Казахстана, 
Монголије завршава у Шангају) и уз веђ постојећи  северни коридор (Транссибир-
ска магистрала), спајао просторе југозападне и западне Европе,  средње и јужне 
Азије, све до кинеских лука. 
(У прилогу: Прегледне карте бр.1, бр.2 и бр.3.) 
 
Такође овај коридор директно би прикључио Србију на коридор TRASECA (Трас 
Европа/Кавказ/Азија) који полази из Северне и Централне Европе преко Будим-
пеште, Арада, паралелно са границом Србије са румунске стране долази до тро-
међе Србија/Румунија/Бугарска, скреће ка Букурешту, иде до Констанце,  преко 
Црног мора наставља ка грузијским лукама Батуми и Поти, продужава ка Бакуу 
(Азербејџан) и преко Кајспијског мора иде у средњу Азију. 
 
“Мултимодални саобраћајним коридор - Исток” представља бај-пас између Кори-
дора 10 и Коридора 4. 
(У прилогу: Прегледна карта бр.2.) 
 
Изградња ауто-пута Коридор 10 (Пожаревац) - Мајданпек - Тромеђа представља 
изградњу најкраће копнене везе између читавог европског простора јужније од 
Париза, Минхена и Будимпеште са читавим простором Јужне Румуније (јужније од 
Карпатског планинског масива), Северне Бугарске (северно од Балканског планин-
ског масива)  и даље Молдавије, украјинског и руског црноморског приобаља ка 
Уралу (Врата народа). 
(У прилогу: Прегледна карта бр.1.) 
 
У географском смислу реч је о равничарским саобраћајницама  (у Румунији, Бугар-
ској, Молдавији и даље на исток) којима се избегавају “тешки” Карпати (Румунија) 
и Балкански планински масив (Бугарска), као и мочваре на левој обали Дунава у 
Румунији код Турн Северина. 
(У прилогу: Прегледна карта бр.4.) 
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Када је у питању друмски саобраћај, веза између Неготина и Зајечара на једној и 
Видина на другој страни већ постоји. Ту везу потребно је модернизовати сходно 
саобраћајним захтевима и савременим параметрима за путеве. 
(У прилогу: Прегледна карта бр.6.) 
 
У железничком саобраћају недостаје око двадесет километара пруге између Него-
тина и Видина. Паралелно са изградњом  овог дела пруге, неопходно је извршити 
реконструкцију и модернизацију пруга Мала Крсна - Пожаревац – Мајданпек – Бор 
– Вражогрнац и Црвени Крст – Зајечар – Неготин – Прахово Пристаниште.  
(У прилогу: Прегледна карта бр.6.) 
 
На тај начин би се створили услови да Србија (преко подручја Источне Србије) 
прими значајан обим међународног друмског и железничког саобраћаја.  
 
Регионални значај оваквог снажног саобраћајног повезивања огледао би се у 
много бржој економској интеграцији  балканских земаља Румуније, Молдавије, 
Бугарске и Србије (па и даље ка западу и југу), земаља које су на релативно 
блиском степену развоја, а које су на путу ка ЕУ. Оне би много брже објединиле 
своје ресурсе, специјализовале производњу и биле много ближе стварању зајед-
ничког тржишта у оквиру европских интеграција, слично Бенелукс земљама. 
 
Ово саобраћајно повезивање представља и повезивање Београда, Букурешта, 
Видина,  Констанце и Варне најкраћим превозним путевима. Наравно ово саобра-
ћајно повезивање иде и даље од реперних градова.  
 
Не сме се заборавити да су Варна и Констанца  најближе морске луке нашој 
земљи после Солуна и Бара.  
 
Локални интерес, који је од посебног значаја за нашу земљу, односио би се на 
„васкрсење“ Источне Србије, слепог црева наше земље, која заборављена и као 
жртва транзиције изумире и поред својих природних, привредних и људских 
ресурса. 
(У прилогу: Прегледне карте бр.8 и бр.9.) 
 
Овај простор Србије, чији је један део оптерећен огромним еколошким пробле-
мима (Бор, Мајданпек), већ више од деценије налази се у потпуном економском и 
социјалном колапсу. 
 
Какав би значај изградња овог мултимодалног саобраћајног коридора имала за 
привреду (индустрију, пољопривреду, туризам и др), овог, понављамо економски, 
социјално и демографски најугроженијег подручја Србије, није потребно образла-
гати. 
 
Од заборављеног, слепог црева Србије простор Источне Србије постао би живо, 
динамично, саобраћајно чвориште читавог Балкана,  па и шире, што тај простор 
по свом географском и геостратешком положају одувек и јесте. 
(У прилогу: Прегледна карта бр.2.) 
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У складу са основним принципима развоја паневропског саобраћаја, који су у овој 
прелиминарној анализи већ напред наведени, а посебно са принципом заштите 
животне средине, неопходно је истаћи следеће: 
 
Траса будућег ауто-пута Коридор 10 (Пожаревац) – Кучево – Мајданпек – Бор – 
Тромеђа, пролазећи кроз ово најнасељеније подручје Источне Србије, морала би 
бити “провучена” између простора националног парка “Ђердап” и еколошки 
девичанских предела Хомоља, Бељанице, Јужног Кучаја, који ће у најскоријем 
периоду бити проглашени за национални парк, за шта испуњавају све неопходне 
услове. 
(У прилогу: Прегледна карта бр.7.) 
 
Осим што би ова траса морала да у највећој могућој мери користи еколошки 
сатрте просторе рударских копова (Бор, Мајданпек), истичемо да би захваљујући 
савременим технологијама које дају потпуну еколошку сигурност и у складу са 
познатом европском праксом, огромне количине рударске јаловине (Бор, Мајдан-
пек) и електрофилтерског пепела (Костолац) морале бити коришћене за изградњу 
ауто-пута (уградњом у тело пута). Такво коришћење снажно би допринело реша-
вању ових највећих еколошких проблема Србије, као и уштеди њених природних 
ресурса. 
 

*  
*     * 

 
У току развоја “Пројекта о геосинтетичким материјалима”, који је од стране свих 
надлежних државних и најрелевантнијих стручних институција Републике Србије 
процењен као стратешки и снажно подржан, аутор и носилац овог Пројекта, 
господин Ненад Чоловић, у више наврата је, у Министарству за капиталне инве-
стиције Републике Србије, државном секретару, господину Миодрагу Јоцићу, 
изнео аргументацију о значају  иѕградње “Мултимодалног саобраћајног коридора – 
Исток”. Исту аргументацију господин Чоловић је изнео и стручњацима Саобраћај-
ног института ЦИП и Института за путеве. 
 
Изнесена аргументација наишла је на потпуну подршку Министарства за капи-
талне инвестиције, као и наведених института. 
 
Ова прелиминарна анализа, чији је циљ да пажњу надлежних институција, локал-
них самоуправа, као и најшире јавности усмери на значај који изградња “Мулти-
модалног саобраћајног коридора – Исток” има за укупан економски развој Србије, 
настала је као резултат сарадње господина Ненада Чоловића “Infra Green” – Бео-
град и стручњака Саобраћајног института ЦИП и Института за путеве. 
 
Све трошкове израде, штампања и дистрибуције ове прелиминарне анализе у 
потпуности сноси “Infra Green”–Београд.  
 
 
У Београду, октобра 2006. године. 

 11
























