Потписан уговор за пројекат осигурања станица и
телекомуникација

Жељезнице Републике Српске потписале су данас са чешком фирмом AŽD Praha уговор о реализацији
пројекта осигурања станица са међустаничном зависношћу и пројекат телекомуникација.
Ради се о веома значајном пројекту за Жељезнице Републике Српске, након чије имплементације ће доћи до
бржег, квалитетнијег и безбједнијег одвијања жељезничког саобраћаја.
Пројекат осигурања станица биће имплементиран у станицама Остружња, Челинац, Врбања, Сњеготина,
Јошавка и Бањалука. Свих шест станица биће осигуране најсавременијим електронским уређајима.
Такође пројекат телекомуникације, који подразумијева по први пут полагање оптичког кабла на комплентној
дионици пруге од Добоја до Бањалуке веома је значајан.
Ради се о преносном медију, помоћу кога ће пренос информација бити много бржи када је у питању и
сигнално – сигурносна опрема и телекомуникациони уређаји.
Поред тога што је била најповољнији понуђач, чешка фирма AŽD Praha испунила је и све неопходне техничке
услове који су били дефинисани тендером за пројекат осигурања, истакао је генерални директор ЖРС Драган
Савановић.
-Све је прецизирано уговором, све ставке су јасно дефинисане и ја очекујем да ће извођач на вријеме и
квалитетно извршавати своје обавезе, те у предвиђеном року за имплементацију за који је предвиђено нешто

више од 400 дана успјешно завршити посао. Овај пројекат Жељезницама Републике Српске обезбјеђује прије
свега безбједније али и много квалитетније одвијање саобраћаја – нагласио је Савановић.
Рок за завршетак пројекта износи 15 мјесеци а укупна вриједност пројекта осигурања станица и
телекомуникација износи 15,8 милиона еура. Пројекат се финансира из преосталих кредитних средстава
EBRD-а и EIB-а.
Рене Шигут испред чешке фирме AŽD Praha, изразио је задовољство због будуће сарадње са Жељезницама
РС истичући да су спремни показати своју способност, опрему и знање.
- Надам се доброј сарадњи, као и да ћемо овај пројекат заједно са Жељезницама РС успјешно завршити. Наш
тим који ради на овом пројекту чине најбољи стучњаци који озбиљно приступају свом послу. Квалитет који
нудимо гарантује и то што смо као фирма која постоји шест деценија, сврстани међу шест највећих европских
произвођача сигнално – сигурносне опреме – рекао је Рене Шигут испред AŽD Praha.
Поред Жељезница Републике Српске и чешке фирме AŽD Praha, потписник уговора на пројекту осигурања
станица и пројекта телекомуникација, била је и Босанско Херцеговачка жељезничка јавна корпорација, чији
је генерални директор Златко Беванда истакао задовољство будућом имплементацијом пројекта и
модернизацијом ЖРС.

