
ВАРИЈАНТЕ РЕШЕЊА 
ЖЕЛЕЗНИЧКО-ДРУМСКИХ  

КОНТЕЈНЕРСКИХ ТЕРМИНАЛА 

Мр Бошко Чоко, дипл.инж.грађ. 
Видоје Јовичић, дипл.инж.грађ. 

Београд, 26. март 2016. 



Увод 

   Основне карактеристике бимодалних, железничко друмских контејнерских терминала 
   Области примене железничко-друмског транспорта роба 
   Приступ изради техничке документације и развој софтвера за симулацију  
     железничко-друмских контејнерских териманала 
   Закључак 

 Предмет овoг предавања је анализа и систематизација могућих варијанти решења 
бимодалних, железничко-друмских контејерских терминала на железничкој мрежи и 
у железничком чвору 
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 Циљ истраживања било је дефинисање методологије планирања и пројектовања 
контејнерских терминала, односно унапређење метода за дефинисање варијанти 
решења у функцији њихових задатака и положаја на железничкој мрежи и у 
железничком чвору, уважавајући интересе свих чинилаца у том процесу 

 
 Резултати истраживања примењени су приликом планирања и пројектовања 

завршетка теретног подсистема Београдског железничког чвора, према усвојеној 
концепцији, уз неопходне измене у погледу дефинисања најповољнијих локација и 
техничких решења будућих терминала интермодалног транспорта у Републици 
Србији. 

Актуелна тема 

    Интермодални транспорт бележи стални раст у укупном транспорту роба 
 
    Интермодални транспорт у Србији није развијен у довољној мери 
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 Предавање се заснива на следећим хипотезама: 
 
 Интермодални транспорт ће у будућности играти веома значајну улогу на 

глобалном транспортном тржишту 
 
 Анализа постојећег стања и захтева тржишта, претходи дефинисању потребног 

броја, положаја и капацитета терминала интермодалног транспорта на железничкој 
мрежи 
 

 Терминали за комбиновани транспорт су кључне тачке теретног подсистема на 
железничкој мрежи 
 

 Терминали у чвору су распоређени у складу са задацима чвора, односно потребама 
привреде, а смештени су уз најзначајније железничке и друмске коридоре 
 

 Решењима је неопходно повезати што већи број видова транспорта (железнички, 
друмски, водни, ваздушни) 
 

 Квалитет решења и избор локације контејнерског терминала битно утиче на 
функционисање интермодалног система 
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     Структура предавања дефинисана је у складу са циљевима истраживања и састоји  
     се од  следећих целина: 
 
Област која је предмет истраживања 
Анализа развоја мреже интермодалних терминала и перспектива европског развоја 
интермодалног транспорта  
Интермодални терминали као основа за развој интермодалног транспорта. Представљени су 
различити облици терминала, конвенционални и иновативни системи претовара јединица 
интермодалног транспорта 
Дефиниција подсистема железничко-друмских контејнерских терминала, њихових задатака и 
функције и начин димензионисања планираних капацитета 
Основни поступци при моделирању и симулацији рада железничко-друмских контејнерских 
терминала 
Варијанте решења терминала које се могу појавити на железничкој мрежи и у железничком чвору 
Поступак вредновања варијантних решења. 
Постојеће стање Београдског железничког чвора и планиране локације и капацитети железничко-
друмских контејнерских терминала у чвору 
Закључци и препоруке за наставак истраживања у области планирања и пројектовања 
железничко-друмских контејнерских терминала. 
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   Мултимодални транспорт је ланац који повезује различите видове транспорта  
    (ваздушни, морски и копнени) у јединствени процес, при чему се осигурава ефикасан, 
     економски прихватљив превоз робе од извора до циља 

   Интермодални транспорт је превоз робе у истој транспортној јединици, без претовара 
     приликом промене вида транспорта 
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  Комбиновани транспорт је облик интермодалног транспорта код кога се првоз на основној 
    деоници остварује железницом, а почетни и завршни превоз, на краћим одстојањима, друмом 
 
„Од врата до врата“ 
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Европска перспектива развоја   Трансевропска транспортна мрежа TEN-T 
  Транспортни коридори 

Регионална перспектива развоја   Процес за сарадњу у југоисточној европи (SEECP) 
  Мрежа железница високе перформансе за путнички, 
    робни и интермодални саобраћај (AGC, AGTC) 
  Билатерални споразуми 
  Транспортна заједница југоисточне Европе 

Постојеће стање у Србији   Није анализирано тржиште интермодалних токова 
  Недовољна изграђеност неопходних институција 
  Не постоји функционални национални оператер 
  Није довољно развијена правна регулатива 
  Не постоји одговарајућа законска регулатива 
  Не постоје стимулациони механизми 
  Компликована гранична процедура 
  Не постоји мрежа интермодалних терминала 
 

Перспектива развоја у Србији   Просторни план Републике Србије 
  Стратегија развоја железничког, друмског, водног, 
    ваздушног и интермодалног транспорта до 2015. 
  Генерални Мастер план саобраћаја у РС 
  Примена потписаних споразума  
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Мрежа интермодалних терминала   Број и положај терминала према потребама корисника 
    на локалном, регионалном и интернационалном нивоу 
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Микро-модел и макро-модел (Ballis & Golias) 

Одређивање оптималне локације терминала 

 У првом кораку се дефинишу региони и 
      коридори који повезују регионе 

 У другом кораку дефинишу се принципи 
      железничких операција и робни токови 

 У последњем кораку се одређује распоред 
      оптималних робних токова и конфигурација 
      терминала 

 Циљ је минимизација глобалних транспортних 
      трошкова 
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Математички модели (Racunica & Wynter) 

  Минимална функција укупних трошкова 
  Максимална функција добити 

Одређивање оптималне локације терминала 
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Дефинисање микро-локације интермодалног терминала 

  Избор положаја и улоге терминала у односу на кориснике, 
   транспортне коридоре и логистичке чворове 
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Критеријуми одабира микролокације терминала 

  Што је могуће краће одстојање од отпремне станице до терминала 
  Заједничко коришћење постојећих железничких капацитета 
  Заједничко коришћење постојећих пратећих служби 
  Могућност изградње пролазног терминала 
  Могућност модуларне надоградње терминала 
  Добра повезаност са друмским саобраћајницама високог ранга 
  Што краће одстојање од отворене пруге 
  Близина тежишта робног и контејнерског рада 
  Могућност експропријације и цена земљишта 

Финансирање изградње интермодалних терминала 

  Буџетска средства 
  “Гринфилд” инвестиције 
  “Браунфилд” инвестиције 
  Јавно-приватно партнерство 

  Транспорт је посебно погодна област за успешну примену модела ЈПП 
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Основни принципи  
повезивања терминала 

Модели контејнерских  
возова 
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Терминал по принципу “суве луке” 
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Технологије транспорта и претовара интермодалних јединица 
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Технологија “А”   Хоризонтални утовар/истовар сопственим погоном  

Технологија “Б”   Вертикални или хоризонтални утовар/истовар полуприколица 

Технологија “Ц”   Вертикални утовар/истовар измењивих транспортних судова 
    и контејнера 

Аутоматизација процеса 

Основни ниво   Обрада података и достављање информација оператеру 

Полуаутоматизовани ниво   Обрађују се подаци и поједине операције се обављају 
    аутоматски 

Аутоматизовани ниво   Систем функционише уз помоћ контролног сензорског 
    механизма и софтвера, док радник контролише процес 

Технологије транспорта и претовара интермодалних јединица 
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Иновативне технологије претовара транспортних јединица 

“Cargo Beamer” 

“Compact Terminal” 
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“Modalohr” 

Иновативне технологије претовара транспортних јединица 
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Иновативне технологије претовара транспортних јединица 
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Иновативне технологије претовара транспортних јединица 
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Функције терминала интермодалног транспорта 

Основне   Пријем транспортних јединица 
  Претовар транспортних јединица 
  Складиштење транспортних јединица 
  Отпрема транспортних јединица 

Допунске    Складиштење комадне робе 
  Складиштење палетизоване робе,  
  Пуњење и пражњење контејнера 

Пратеће   Одржавање возног парка,  
  Одржавање механизације и  
  Одржавање транспортних јединица 
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Структура логистичких, транспортних и претоварних функција 
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Три основна процеса 

  Претовар контејнера са/на воз 
  Складиштење контејнера 
  Пријем/отпрема контејнера 
    камионима 
Подсистеми терминала 

  Контрола улаза/излаза 
  Пријемно-отпремни колосеци 
  Претоварни колосеци под краном 
  Саобраћајне и претоварне траке 
  Складиште контејнера у зони крана 

Основни модул терминала 

Симулациони модел железничко-друмског контејнерског терминала 

  Неопходна је анализа реалних контејнерских терминала 
    ради разумевања просторне и организационе структуре 
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Димензионисање интермодалног терминала  

Број  Модул  Механизација 

1 1/2 2 одлагача 

2 1 2 одлагача 

3 1/2 1 кран 

4 1 1 кран 

5 1 Покретни воз 

6 1 2 крана 

7 1 Покретни воз 

8 1 3 крана 

9 1 3 крана 

10 1 Покретни воз 

11 2 2 одлагача 

12 2 2 крана 

13 1/2 2 крана 

14 1 Покретни воз 

15 2 3 крана 

16 1 мост 

17 1 Двосмерни кран 

  Логистички захтеви 
  Захтеви пратећих и  
    допунских делатности 
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Алгоритам процеса на терминалу 
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Алгоритам пријема, претовара и отпреме возова  

28 



Алгоритам приспећа, претовара  
и отпреме теретних возила 
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Алгоритам кранских операција 
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Улазни подаци 

Терминал  

 Ситуациони план 
 Радно време 
 Организација 
     процеса 
 Начин  
     складиштења  

Возови  

 Ред вожње 
 Број вагона 
 Број контејнера 
     на вагонима 

Камиони  

 Број 
 Време доласка 
 Распоред    

Контејнери  Механизација  

 Врста и број 
 Распоред 
 Техничке 
     карактериситке  

 Број  
 Време задржавања 
 Однос директних  
     претовара 
 Однос празних и пуних 
 контејнера 
 Типови контејнера 

 

Процеси   

 Број примљених 
     контејнера 
 Број отпремљених 
     контејнера  
 Број обављених 
     операција претовара 
 Број операција 
     директног претовара 
 Степен непродуктивних 
     операција 

Излазни подаци 

Капацитет  

 Контрола улаза/излаза 
 Механизација  
 Складиште 
 Број операција 
     претовара на дневном  
     и годишњем нивоу 

Ниво услуге 

 Просечно време 
     боравка воза 
 Просечно време 
     чекања камиона 
 Просечно време 
     задржавања контејнера 
 Просечно време 
     на улазу/излазу 
 Просечно време 
     измене састава 
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Human Integrated Simulation 

Petri Net Simulation 

Примењене симулационе методе 
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SimConT Simulation 
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Пословно-административни и 
управљачки систем центра 

Подсистеми терминала 

Комунална инфраструктура 

  Денивелисана раскрсница 
  Приступна саобраћајница 
  Кружна раскрсница 
 
  Везна пруга 
  Станична зграда 
  Манипулативни колосеци 
 
  Водовод и канализација 
  Електроенергетска постројења 
  Комуникациони системи 
  Ограда  

  Контрола улаза/излаза 
  Паркинг за теретна возила 
  Паркинг за путничке аутомобиле 
  Управна зграда 
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Контејнерски терминал 

  Паркинг за теретна возила 
  Паркинг за путничке аутомобиле 
  Саобраћајнице 
  Манипулативне површине 
 
  Пријемно-отпремна група колосека 
  Колосеци под краном 

  Кран и кранска стаза 
 
  Складиште пуних контејнера  
  Складиште празних контејнера 
  Складиште специјалних контејнера 
 
  Сервис за одржавање и оправку контејнера 
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  Складиште контејнера у зони крана 
  Складиште контејнера ван зоне крана 
  Складиште расхладних контејнера са 
    прикључцима 
  Складиште контејнера са опасним 
    материјама  

38 



39 



“Ro-La” терминал 

Број 
колосека 

Дужина манипулативне 
површине 

1 40 m 

2 50 m 

3 55 m 

  Паркинг за теретна возила 
  Паркинг за путничке аутомобиле 
  Саобраћајнице  
  Манипулативне површине 

  Колосеци    Рампа  
  Виљушкар  
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Робни магацин 

  Паркинг за теретна возила 
  Паркинг за путничке аутомобиле 
  Саобраћајнице  
  Манипулативне површине 

  Манипулативни колосеци   Објекат  

41 



42 



43 



  Једна од највећих соларних 
електрана у Аустрији 
  2,2 мегавата 
  Покрива готово 100% потреба 
центра  
  Смањена штетна емисија гасова 

Могућност инсталације 
соларних електрана на  
кровним површинама 
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Рад са колском робом 

  Саобраћајнице  
 
  Манипулативне површине 
 
  Отворена складишта 
 
  Колосеци  
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Сервисни блок 

  Саобраћајнице 
 
  Манипулативне површине 
 
  Радионице и сервиси 
 
  Гараже за механизацију 
 
  Пумпна станица 
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Механизација  

Портални кран 

47 



  Контејнерски одлагачи   Виљушкари    Транспортна возила 

Механизација  
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Контактна мрежа  
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Друмске саобраћајнице, манипулативне површине и паркинзи 

  Слободни профил   Геометријски попречни профили 

  Проширење возне траке у кривинама   Криве трагова меродавног возила 
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  Путнички аутомобили 

  Теретна возила 

Друмске саобраћајнице, манипулативне површине и паркинзи 

  Окретница  
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Коловозне конструкције 
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Одводњавање 
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Железничка инфраструктура 

Доњи и горњи строј 

  Технички услови у складу са  
    железничким правилницима  
    и европским нормама 

57 



Железничка инфраструктура 
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Кранска стаза 
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  Према значају 

 Локални  
 Регионални  
 Међународни  

  Према обиму рада 

 Мањи (до 20000 TEU) 
 Средњи (20000 - 100000 TEU) 
 Већи (преко 100000 TEU) 

  Према облику 

 Чеоног типа 
 Пролазног типа 
 Комбинованог типа 

Варијанте решења железничко-друмских контејнерских терминала 

Локални терминал 

  Контрола улаза/излаза 
  Манипулативна површина 
  Корисне дужине колосека 150-200 m 

  2 пријемно-отпремна колосека 
  2 претоварна колосека 
  Контејнерски одлагачи 

  Складиште до 1000 TEU 
  Површина 1-2 хектара 
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Регионални железничко-друмски контејнерски терминал 

  Колосеци под краном 
 
  Саобраћајна и претоварна 
    трака 
 
  Корисне дужине 350-500 m 
 
  Капацитет 20000-100000 TEU 
 
  Складиште контејнера у зони 
    крана 
 
  Складиште контејнера ван  
    зоне крана 
 
  Контејнерски одлагачи 
 
  Чеоног или пролазног типа 
 
  Површина до 10 хектара 
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Међународни железничко-друмски контејнерски терминал 

  Колосеци под краном 
 
  Саобраћајна и претоварна 
    трака 
 
  Корисне дужине 600-750 m 
 
  Капацитет преко 100000 TEU 
 
  Складиште контејнера у зони 
    крана 
 
  Складиште контејнера ван  
    зоне крана 
 
  Робни магацин 
 
  Сервисни блок 
 
  Контејнерски одлагачи 
 
  Пролазног или комбинованог 
    Типа 
 
  Преко 10 ha 65 
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Београдски железнички 
чвор 
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РОБНО-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД 
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Робно-транспортни центар Беогад 

  Приступна друмска саобраћајница 
  Везна пруга, станична зграда  
    и манипулативни колосеци 
  Пословно-административни и управљачки  
    систем центра 
  Контејнерски терминал 

  “Ro-La” терминал 
  Робни магацин 
  Рад са колском робом 
  Сервисни блок 
  Механизација и опрема 
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Железничко-друмски контејнерски терминал у Макишу 
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Железничко-друмски контејнерски терминал у Батајници 
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Железничко-друмски контејнерски терминал у Батајници 
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Закључак  

  Избор положаја терминала у односу на кориснике,  
    транспортне коридоре и логистичке чворове 
  Оптимизација мреже помоћу макро-модела, микро-модела и  
    математичких модела 

  Димензионисање подсистема терминала према логистичким токовима  
    и захтевима основних, пратећих и допунских делатности 

  Провера капацитета помоћу симулационог модела 

  Технолошки и технички елементи за пројектовање 

  Механизација и опрема 

  Врста и техничке карактеристике транспортних јединица 

      Даља истраживања: 
 
    Унапређење методологије истраживања најповољније локације терминала 
    Развој софтвера за симулацију интермодалних терминала  
    Допуна прописа у области планирања и пројектовања терминала 
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Хвала на пажњи! 
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