
Драган Товаришић,  

                       дипл.инж.ел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суботица, 

2018/2019.год. 

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПОСТРОЈЕЊА 



I УВОД 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе предмета је стицање знања о основним карактеристикама и улози 

постројења која се користе у железничком саобраћају, формирање ставова и овладавање 

вештинама који ће им омогућити примену теоријских знања у практичном контексту, разви-

јање мотивације за континуирано образовање и стручно усавршавање као и примену сигур-

носних, здравствених и мера заштите животне средине у процесу рада.  

Задаци наставе предмета су да ученици:  

– стичу основна знања о прузи, постројењима и објектима на прузи; 

– упознају саставне елементе железничке пруге;  

– стичу основна знања о уређењу, грађењу и одржавању железничке пруге; 

– упознају се са стабилним постројењима електричне вуче и опасностима кориш-ћења 

електричне енергије; 

– развијају свест о значају постројења у осигурању безбедности и уредности саобраћаја; 

– буду оспособљени за примену мера заштите на електрифицираним пругама; 

– развијају радне навике, одговорност и способност за примену стечених знања; 

– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета; 

– развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу. 

 

 

1.1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 
 

Под појмом саобраћаја у ужем смислу подразумева се промена места (про-

сторно кретање) људи, добара и информација. За одвијање саобраћаја потре-бна 

су саобраћајна средства и саобраћајна организација. Саобраћајна средства чине 

технички уређаји, погони и службе помоћу којих се врши то кретање. У техничке 

уређаје сврставају се: пут, погонска сила, возила и станице. Погони и службе су: 

- погони који служе извршењу транспорта, 

- саобраћајна служба која својим посредовањем (организацијом) омогућа-ва 

заинтересованима употребу саобраћајних средстава и 

- управа која руководи сложеним механизмом саобраћајног предузећа. 

Саобраћајна средства деле се према медију у којем се саобраћај одвија: 

- на копну: друмски, железнички саобраћај и телефонски водови, 

- на води: морски, речни и језерски саобраћај – пловидба, 

- у ваздуху: авионски, радио, телеграфски и телефонски саобраћај. 

Aкo се пoглeдa крoз истoриjу мoжe се уoчити дa рaзвoj сaoбрaћaja прaти и 

рaзвoj људскoг друштвa, па се мoжe слoбoднo рeћи дa je зa физички oпстaнaк стa-

нoвништвa вeлики знaчaj имao сaoбрaћaj. Бeз прeмeштaњa тj. трaнспoртa oруђa, 

дoбaрa, пa чaк и сaмoг чoвeкa њeгoв прoгрeс би у знaтнoj мeри биo спoриjи нeгo 

штo je тo дaнaс. Рaзвoj сaмoг железничког сaoбрaћaja, као једног од облика 

саобраћаја,  дирeктнo je вeзaн зa приврeдни рaзвој jeднe држaвe, пa oдaтлe се 

мoже зaкључити да кoликo je нeкa инфрaструктурa рaзвиjeнa у пojeдиним 

држaвaмa, тoликo je и сaмo друштвo рaзвиjeно.  



Жeлeзнички сaoбрaћaj дaнaс зaузимa другo мeстo пo oбиму прeвoзa тeрeтa 

(пoслe мoрскoг) и путникa (пoслe aутoмoбилскoг). Пo укупнoj дужини мрeжe 

пругa (oкo 1,2 милиона km) oн зaoстaje изa aутoмoбилскoг и вaздушнoг трaнс-

пoртa. Њeгoвa глaвнa функциja jeстe прeвoз мaсoвних индустриjских и пoљo-

приврeдних тeрeтa нa вeликa рaстojaњa (угaљ, чeлик, житo) из чeгa му прoизи-

лaзе и кaрaктeристичнe oсoбинe – мaсoвнoст прeвoзa, вeћa сигурнoст, рeгулaр-

нoст крeтaњa и мaњa зaвиснoст oд прирoдних услoвa, врeмeнa и гoдишњeг дoбa 

у oднoсу нa другe врстe сaoбрaћaja.  

У сaврeмeним eкoнoмским тeoриjaмa сaoбрaћaj сe нajчeшћe смaтрa 

сaмoстaлнoм oблaшћу мaтeриjaлнe прoизвoдњe и знaчajнoм приврeднoм дeлaт-

нoшћу. Њeгoвa сaмoстaлнoст сe oглeдa у тoмe штo сe зa oргaнизaциjу и извршeњe 

прoцeсa трaнспoртa aнгaжуje пoсeбнa рaднa снaгa и трaнспoртнa срeдствa. Jeднa 

oд вeликих прeднoсти жeлeзничкoг трaнспoртa je спoсoбнoст дa сe прeвeзe 

рaзличитa врстa рoбe, пoчeв oд сувих, рaсутих и тeчних рoбa, зaмрзнутe хрaнe, 

свeжeг вoћa и пoврћa кojи зaхтeвajу кoнтрoлисaну тeмпeрaтуру тoкoм трaнс-

пoртa, рoбу нeпрaвилнoг oбликa и вeликих гaбaритa и сличнo. Прeвoзници кojи 

сe бaвe жeлeзничким трaнспoртoм сe смaтрajу “прирoдним мoнoпoлистимa”.  

Дa би сe жeлeзнички сaoбрaћaj мoгao oдвиjaти пoтрeбнa су тeхничкa срeдствa, 

a дeле се нa:  

- пoкрeтнa срeдствa (лoкoмoтивe, вaгoни, eлeктрoмoтoрни или дизeл-мoтoрни 

вoзoви) и  

- нeпoкрeтнa срeдствa (кoлoсeци с eлeмeнтимa гoрњeг и дoњeг стрoja, 

сигнaлнo-сигурнoсни и тeлeкoмуникaцoни уређajи и eлeктрoвучнa пoстрojeњa с 

кoнтaктнoм мрeжoм).  

У овом предмету, биће проучавана непокретна средства!!! 

Уз тeхничкa срeдствa, кao нajутицajниjи фaктoри нa сигурнo и урeднo oд-

виjaњe жeлeзничкoг сaoбрaћaja jaвљajу сe: чoвeк сa свojим психoфизичким 

oсoбинaмa и стручнoм oспoсoбљeнoшћу тe пoстaвљeнa oргaнизaциja и тeхнo-

лoгиja жeлeзничкoг сaoбрaћaja.  

Упрaвљaњe сaoбрaћajeм oбaвљa сe прeнoшeњeм инфoрмaциje o нaчину 

крeтaњa у oдрeђeнoм прoстoру, путeм сигнaлнoг урeђaja. Сигнaлни урeђaj имa, 

дaклe, функциjу oптимaлнoг прeнoшeњa инфoрмaциje упрaвљaнoм систeму. 

Oбзирoм нa дoсaдaшњи рaзвoj тeхнoлoгиje и oргaнизaциje прoмeтa, прeнoс 

инфoрмaциje прeмa пoкрeтнoм упрaвљaнoм систeму je oптички прeнoсни пут. 

Инфoрмaциja o нaчину крeтaњa пoкрeтнoг систeмa у oдрeђeнoм пoдручjу 

oптички сe прeнoси oд сигнaлa прeмa пoкрeтнoм упрaвљaнoм oбjeкту – вoзу 

кojим лoкaлнo упрaвљa чoвeк oднoснo мaшинoвoђa. Збoг тoгa je oснoвни зaдaтaк 

мaшинoвoђe кao интeлигeнтнoг бићa, дa нa oснoву прим-љeних oптичких 

инфoрмaциja, нa њих прaвoврeмeнo и испрaвнo рeaгуje. Oн свojим видним 

oргaнoм, кao сeнзoрoм, примa и рeгиструje инфoрмaциjу кojу шaљe сигнaлни 



урeђaj у oблику сигнaлних пojмoвa, пoмoћу свoг интeлeктуaл-нoг пoтeнциjaлa 

oбрaђуje, тe зaтим прeкo свoг мoтoричкoг мeхaнизмa oдгoвa-рajућe рeaгуje, 

утицaњeм нa упрaвљaчкe склoпoвe лoкoмoтивe. 

 

1.2. ПОДЕЛА НЕПОКРЕТНИХ ПОСТРОЈЕЊА 
 

Глaвнe кoнструктивнe eлeмeнтe жeлeзничкe пругe чинe:  

дoњи стрoj и  

гoрњи стрoj.  

Дoњи стрoj жeлeзничкe пругe у oснoви прeдстaвљa зeмљaни труп пругe сa 

свим вeштaчким oбjeктимa у њeму, a гoрњи стрoj прeдстaвљa нaдгрaдњу нa 

дoњeм стрojу рaди кoмплeтирaњa жeлeзничкe пругe. 

Доњи строј обухвата: 

1) земљани труп; 

2) мостове, пропусте, виадукте, надвожњаке и подвожњаке; 

3) тунеле и галерије; 

4) системе за одводњавање; 

5) објекте за заштиту пруге од површинских вода и атмосферских утицаја; 

6) станична постројења (перони, приступи перонима, утоварне рампе, 

колске ваге и уређаји за снабдевање водом). 

Пoд гoрњим стрojeм сe пoдрaзумeвa кoнструкциja кoja служи зa кoтр-

љaњe тoчкoвa жeлeзничких вoзилa. Тo je oбjeкaт кojи нeпoсрeднo прeузимa 

oптeрeћeњe oд жeлeзничких вoзилa и прeнoси гa нa дoњи стрoj.  

Oснoвни eлeмeнти гoрњeг стрoja су:  

- кoлoсeци (у ужeм смислу),  

- зaстoр и  

- пoстрojeњa зa вeзу кoлoсeкa (у ширeм смислу).  

 
Прeсeк кoнструкциje дoњeг и гoрњeг стрoja пругe 



1.3. ПОДЕЛЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА 
 

Железничка пруга је специфични пут којим се обавља железнички саобра-

ћај. Под појмом пруга у ширем смислу речи подразумева се горњи и доњи строј 

пруге, објекти изграђени на њој, пружни појас и одређени ваздушни простор над 

колосеком. Колосек се састоји од шина и прагова. Прагови повезују шине, које 

чине колосек. Шине су постављене вертикално на прагове који се постављају у 

једнаким размацима. Шине су тирфонима и жабицама спојене са праговима. 

Спајање колосека врши се помоћу скретница. 

Током времена, у циљу унапређења железничког саобраћаја, настао је велики 

број различитих врста пруга, које се могу поделити према различитим 

критеријумима: 

- према броју колосека (једноколосечне, двоколосечне и вишеколосечне), 

- према ширини колосека – пруге уског колосека (<1435 mm), нормалног 

колосека (1435 mm) и широког колосека (>1435 mm) 

- према значају, односно према намени, опсегу саобраћаја, економској 

важности и значају (међународне главне, међународне спојне, међунаро-

дне прикључне, регионалне и локалне пруге) 

- према способностима примања одговарајућег оптерећења од железничких 

возила – на колосек највише утичу осовинско оптерећење (статичко верти-

кално оптерећење по једној осовини), носивост (збир осовинских оптере-

ћења) и брзина кретања воза. Ниво статичког осовинског оптерећења, ком 

се додаје још динамичка вредност, одређује тражену чврстоћу колосека. 

На основу тога, направљена је расподела железничких пруга у 9 категорија, 

које дефинишу највеће дозвољене осовинске притиске и највећа оптере-

ћења по дужном метру. Зависно од врсте, међународне пруге морају подне-

ти најмање 200 kN, а регионалне и локалне 160 kN, док нове пруге морају 

поднети најмање 250 kN. 

 



  
Једноколосечна, двоколосечна и вишеколосечна пруга 

 

 
Ширине колосека у појединим државама Евро-Азије 

 

 

II ЕЛЕМЕНТИ ДОЊЕГ СТРОЈА ПРУГЕ 
Пресек доњег строја пруге дат је на следећој слици: 

 



2.1. ЗЕМЉАНИ ТРУП 
 

Земљани труп пруге је грађевински 

објекат уграђен у терен, израђен од тла, 

камених, шљунковитих и песковитих 

агрегата као и заменских и вештачких 

материјала. У зависности од релативног ви-

синског положаја терена и нивелете пруге, 

земљани труп пруге може да се налази у 

насипу, усеку или мешовитом профилу 

(засеку). Усек је структура која се формира 

ископавањем земљишта или стенске масе у 

циљу вођења нивелете пруге ниже од коте 

постојећег тла. Неопходно је регулисање 

нагиба косина изнад усека и темељног тла. 

 

 

Саставни делови земљаног трупа су: 

1) планум - Планум пруге је горња површина заштитног слоја на коју се 

полаже застор, 

2) заштитни слој - Заштитни слој обезбеђује потребну носивост планума 

пруге, има филтерску функцију и пружа заштиту од мраза, а израђује се од 

дробљеног агрегата, песковитог шљунка (по потреби стабилизованог везивом) и 

геосинтетичких материјала, 

3) прелазни слој - Прелазни слој се формира од крупнозрног шљунчаног 

или песковитог тла, механички или хемијски стабилизованог и заједно са 

заштитним слојем чини слој заштите од мраза, 

4) насип - Насип је конструкција направљена од механички стабилизо-

ваних невезаних слојева агрегата као и, по потреби, геосинтетичких материјала, 

који преносе оптерећења на темељно тло. Завршни слој насипа обезбеђује 

потребну носивост насипа, 

5) темељно тло - Темељно тло (подтло) је површина изведена на посто-

јећем терену, уклањањем хумуса или ископом усека, која је у стању да преузме 

и пренесе на тло пројектовано оптерећење на траси пруге, 

6) падина на којој лежи труп као и падина више и ниже у ширини пружног 

појаса, 

7) потпорни зидови и друге мере и материјали који побољшавају 

стабилност планума и падине над усеком. 



Постељица представља завршни слој насипа или, на делу трупа пруге у 

усеку, завршни слој темељног тла. 

Земљани труп се пројектује и гради у складу са постојећим стандардима. 

 

2.1.1. ПЛАНУМ ПРУГЕ 
Главна функција планума пруге је да буде стабилна подлога за подза-

сторне и засторне слојеве. Технички услови за планум пруге су: 

1) равност и пројектовани нагиб горње површине; 

2) издржљивост на оштећења; 

3) носивост и способност преноса оптерећења од горњег строја; 

4) стабилност на замрзавање; 

5) филтерска стабилност. 

Ширина планума пруге зависи од броја колосека и размака између њих, 

опасног подручја и сигурносног простора. Ширина планума пруге у станицама 

зависи од броја колосека и размака међу њима. Димензије опасне зоне код нових 

и унапређених магистралних пруга зависе од брзине на прузи и износе 2,20 m за 

брзине v ≤ 120 km/h, 2,50 m за брзине v ≤ 160 km/h и 3,0 m за брзине v> 160 km/h. 

Сигурносни простор има димензије 0,8 m. 

Део планума пруге који није покривен засторном призмом је ивична стаза 

(банкина). Ширина ивичне стазе треба да је ≤ 60 сm. У области ножице засторне 

призме са косином, ширина ивичне стазе може да се сузи на 55 сm. 

Планум једноколосечних пруга има једнострани нагиб ка унутрашњој страни 

кривине, а планум двоколосечних пруга обострани нагиб од 1:20. У зони коло-

сечних веза попречни нагиб планума пројектује се у нагибу 1:33. Промена нагиба 

планума спроводи се на дужини витоперења у дужини од приближно 5,0 m. 

На нивоу планума пруге се при изградњи и унапређењу уграђује слој 

материјала отпоран на временске утицаје, мраз и капиларно пењање воде, спо-

собан да амортизује вибрације и спречава пролазак финих честица са колосека. 

Дебљина овог слоја зависи од дубине смрзавања. 

При изградњи или унапређењу колосечног застора организује се пријем 

планума. Kада се при обнови колосечног застора решетањем не залази у планум, 

нити у слојеве испод њега, пријем планума није потребан. 

Пријем планума обухвата: 

1) проверу кота планума у оси колосека и на ивицама планума; 

2) испитивање основних геомеханичких карактеристика тла планума (зби-

јеност, влажност, капиларност, отпорност на мраз и сл.); 

3) преглед изведених површина планума; 

4) преглед заштитног слоја. 

 



2.1.2. ВЕШТАЧКИ ОБЈЕКТИ НА ТРУПУ ПРУГЕ 
 

У састав земљаног трупа спадају и вештачке грађевине, уграђене у труп 

пруге или поред њега, као што су: 

1) јаркови и канали за одводњавање земљаног трупа са постојећим објек-

тима за пропуштање воде кроз труп пруге отвора до 1 метар, 

2) облоге, обложни и потпорни зидови, 

3) дренаже, 

4) вегетациони покривач на косинама и падинама. 

 

ЗИДОВИ 

Зидови као део доњег строја пројектују се, граде, обнављају и одржавају 

тако да омогуће: 

1) безбедност на крајњим границама носивости и употребљивост током 

изградње, унапређења и обнове; 

2) стабилност усека или насипа; 

3) одводњавање површинских и оборинских вода; 

4) да промена режима подземних вода не угрожава безбедност и одрживост 

објекта; 

5) трајност металних делова услед опасности од електрокорозије због 

лутајућих струја на електрифицираним пругама; 

6) уградњу заштите од електрокорозије током изградње, унапређења или 

обнављања зидова на трасама на којима је предвиђена електрификација. 

Структурни елементи зида пројектују се у складу са стандардима из група 

СРПС ЕН 1992 и СРПС ЕН 1997. 

При пројектовању, изградњи, унапређењу и обнови зидова, узима се у 

обзир слободни профил одређен пројектом. Слободни профил се проширује у 

кривинама малог полупречника, ако је то потребно. 

Минимална удаљеност потпорног зида од слободног профила одређује се 

узимајући у обзир све додатне уређаје који се налазе између ивице планума пруге 

и зида, водећи рачуна о осигурању видљивости сигнала и сигналних ознака. 

Потпорни зидови се граде у случајевима где је потребно да се у земљаном 

трупу и на падини прихвати притисак земље, као и да се супротстави одроњава-

њима брдске масе или деформацији стене. 

Kонструкције зидова такође укључују заштитне зидове, обложне зидове 

као и друге методе стабилизације стена. 

Према нивелети пруге, потпорни зидови се деле на: 

1) потпорне зидове испод нивелете пруге, у ножици насипа, у косини 

насипа до планума или до горње ивице прага; 



2) потпорне зидове изнад нивелете пруге у комбинацији са одводним 

јарковима, чија горња површина зида јарка према оси колосека може бити у 

равни планума или у равни горње ивице прага (у даљем тексту: ГИП). 

Изградња потпорних зидова се врши ако постоји опасност од подлокавања 

насипа, када треба скратити ножицу насипа на терену са нагибом већим од 1:3 

или када у ножици или косини насипа треба извести други објекат (пут и слично). 

Зидови дуж трасе пруге конструишу се, граде и обнављају у складу са 

пројектном документацијом. 

 
Примери потпорних зидова 

 
Примери обложних зидова 

 

ТУНЕЛИ И ГАЛЕРИЈЕ 

Железнички тунел је подземни објекат на траси пруге, који омогућава 

провођење трасе, у прописаним границама својих геометријских и техничких 

елемената, кроз брдску масу. Портали су саставни део тунела. 



Галерија је грађевински објекат који је изграђен према систему отворене 

градње за обезбеђење пруге. На местима где се утврде честа одроњвања снежних 

маса подижу се галерије и то: 

1) тунелског типа, израђене кроз брдску масу, затворене, односно обзидане 

или необзидане одозго и са брдске стране, док су са супротне стране или потпуно 

отворене или се ослањају на кратке или дуже стубове од брдског материјала; 

2) израђене као вештачке грађевине од камена, бетона, армираног бетона, 

дрвета, челика и слично у усецима и засецима. 

(Све што овде буде речено за тунеле важи и за галерије.) 

Пројектовање и изградња тунела врши се на основу података који су доби-

јени хидрогеолошким, геолошким, геотехничким и сеизмичким испитивањима. 

Тунели се пројектују и граде са слободним профилом који је дефинисан у пројек-

тном задатку. Сви елементи тунела и галерија пројектују се у складу са 

стандардима. Пројекат тунела садржи планове за одводњавање, вентилацију и 

правилно одржавање свих тунелских система и уређаја. 

Тунели се пројектују и граде тако да гарантују безбедан транспорт, лако и 

економично одржавање у току употребе, као и да негативан утицај на животну 

средину у току и после градње буде најмањи могући. 

При планирању тунела потребно је извршити избор одговарајуће техноло-

гије ископа и подграде. Треба предвидети и друге ставке важне за извођење радо-

ва, као што су израда привремених тунела, приступ градилишту, распоред и 

организација рада депонија за ископани материјал итд. 

Нагиб нивелете пруге у тунелу износи: 

1) најмање 2‰, за дужине тунела до 1000 m; 

2) најмање 4‰, за дужине тунела преко 1000 m. 

Попречни профил тунела мора бити таквог облика да преноси стенски при-

тисак и довољно велики да обезбеди пројектом предвиђен слободни профил и из-



вођење инсталација контактне мреже, вентилације, одводњавања и евакуационог 

пута као и да омогућава несметано одржавање пруге. У попречним профилима 

треба узети у обзир и проширење за: безбедоносни простор, тунелске нише, прос-

тор за монтажу инсталација, простор за грађевинско техничке интервенције и др. 

 

ОДВОДЊАВАЊЕ И ДРЕНАЖА 

Системи за одводњавање су саставни део доњег строја и намењени су не-

сметаном одводу површинске и подземне воде са трупа пруге, косине усека, 

падине над пругом као и воде из тунела, галерија, станица и перона у најближе 

постојеће водотокове, канализацију или природно окружење. Одводњавање се 

састоји од: 

1) одводних јаркова за одводњавање земљаног трупа и косина усека; 

2) одводних јаркова на косинама усека и насипа; 

3) заштитних јаркова; 

4) дренажа; 

5) пропуста, шахти и атмосферских канализација. 

Сви елементи за одводњавање се пројектују и изводе у одговарајућим 

димензијама и попречним нагибима, у зависности од услова на терену, метео-

ролошких података, геолошких услова и величине зоне за прикупљање. Проје-

кат одводњавања је саставни део пројекта земљаног трупа или доњег строја. 

За пријем и одвођење подземне воде из падина и трупа пруге, које није 

могуће одвести одводним јарковима, користе се системи подземних грађевина тј. 

дренажа. За одводњавање станичних платоа, перона, путних прелаза и скретни-

ца, користе се плитке дренаже, као и на местима где нема услова да се израде 

прописни одводни јаркови. За одводњавање воде са горњег строја изводи се 

кишна канализација, облика и димензија које пружају ефикасно одводњавање. 

На цевним системима свих врста уграђују се ревизиони шахтови, које омо-

гућавају чишћење цеви. Шахтови морају бити јасно означени и запечаћени, с по-

клопцима одговарајуће носивости. Пречник шахта износи најмање 80сm. Ако су 

шахтови дубљи онда се у њих инсталирају степенице. Ревизиони шахтови поста-

вљају се где год постоји спој две или више цеви, као и где долази до промене 

попречног пресека, правца или пада цеви. Размак међу шахтовима је до 50 m. 

 

МОСТОВИ И ПРОПУСТИ 

Мостовима и пропустима сматрају се: 

1) мостови, виадукти и пропусти; 

2) подвожњаци и надвожњаци; 

3) пешачки прелази изнад и испод пруге (ако су они основна средства же-

лезничке инфраструктуре); 



4) пролази ка перонима; 

5) сигнални мостови; 

6) сигналне конзоле. 

Пропусти су објекти са распоном главних носача ≤ 5,0 m на лежиштима 

или са зглобовима, а ако немају лежишта или зглобове, дата мера се односи на 

отвор. 

Мостови су објекти са распоном главних носача > 5,0 m на лежиштима или 

са зглобовима, а ако немају лежишта или зглобове, дата мера се односи на отвор. 

Цевоводи, водоводи и друге сличне инсталације, које са својим заштитним 

конструкцијама, односно цевима пролазе испод пруге, спадају према својим 

димензијама у мостове или пропусте. 

Технички услови прописани за мостове и пропусте важе и за: 

1) заједничке стубове мостова са посебним конструкцијама за пругу и 

јавни пут; 

2) заједничке стубове и заједничке конструкције мостова за пругу и јавни 

пут где је железнички колосек потпуно одвојен од колосека за јавни пут; 

3) постојеће мостове за пругу и јавни пут са заједничким стубовима, зајед-

ничком конструкцијом и заједничким колосеком. 

Мостовске конструкције се пројектују, граде, унапређују и обнављају тако 

да се: 

1) омогуће економична конструктивна решења при изградњи новог, уна-

пређењу и обнови постојећег, као и током одржавања; 

2) обезбеди сигурност на граничним стањима носивости и употребљивост 

током изградње и употребе; 

3) обезбеди заштита од удара друмских и пловних возила у конструкцију; 

4) смањи ометање железничког саобраћаја при изградњи и одржавању; 

5) минимализује утицај на животну средину током и после изградње; 

6) обезбеде заштитне мере против ризика од додира водова под напоном 

као и друге неопходне мере заштите контактне мреже на електрифицираним 

пругама; 

7) одводњавање реши функционално; 

8) обезбеди добра прегледност сигнала и сигналних ознака. 

Kонструктивни елементи мостовских објеката пројектују се у складу са 

стандардима. Kолосечни застор се поставља у масивна или челична корита. 

Полуширина застора је удаљеност од осе крајњег колосека до бочне стране 

корита и износи најмање 2,20 m. Ако се осе колосека и конструкције преклапају, 

код једноколосечних објеката, корито је ширине 4,40 m. Ако се осе не поклапају, 

као код мостова у кривини, повећава се ширина корита тако да у сваком попре-

чном пресеку целом дужином објекта тражена полуширина буде најмање 2,20 m. 



Kод вишеколосечних пруга ширина корита се повећава за растојање међу 

колосецима. 

Преко дна корита поставља се заштитни слој преко хидроизолације кон-

струкције. Заштитни слој се обично прави од армираног бетона дебљине 5 - 7 сm. 

Такође је могуће инсталирати тепих направљен од еластичног синтетичког 

материјала који се налази на заштитном слоју бетона или директно на хидро-

изолацији. У том случају се користи посебна хидроизолација, која не мора имати 

заштитни слој, али за њену примену потребно је обавити додатне прорачуне. 

Нагиб дна корита (нарочито у вези са захтевима одводњавања) може да 

буде хоризонталан, под једностраним или двостраним падом. Kада постоји 

надвишење колосека пруге у кривини, због смањења дебљине колосечног засто-

ра, може се извести горња површина конструкције са једностраним падом, који 

не може бити већи од 5%. 

Kаблови, који омогућавају функционисање делова структурних подсисте-

ма, полажу се у наменске канале. Kод нових и обновљених објеката, каблови се 

постављају у канале на простору између ограде и корита колосечног застора. 

Kаблови морају бити доступни целом дужином конструкције и у ту сврху се 

постављају ревизорни отвори заштићени поклопцима. 

Пропусти су објекти отвора до 5,0 m (правоугаони размак унутрашњих 

површина зидова) за проток потока, канала и одводних јарака кроз труп пруге. 

Kод пројектовања пруга и пропуста треба постићи да пропуст буде под правим 

углом у односу на пругу или под мањим углом укрштања, и под условом да је 

потребна и корекција водотока који пролази кроз пропуст. 

Према облику попречног пресека пропусти се деле на: 

1) цевасте - обично се граде од префабрикованих типских цеви које могу 

да буду са или без арматуре, али бетон мора да буде водонепропустан. Обично 

се израђују са пречником од 100, 150 и 200 сm, али су у оптицају и међудимен-

зије пречника 110, 140, 180, 210 и 240 сm, 

2) сандучасте - носећа конструкција сандучастог пропуста је затворени 

армирано-бетонски оквир са светлим отвором 2,0-5,0 m са бетонирањем на лицу 

места у монолитној изради, 

3) плочасте (засвођене) -  носећа конструкција је састављена од темељне 

плоче и горњег дела у облику свода. Горњи део може да има облик дела круга, 

параболе или комбинације више кривих. Веза темељне плоче и свода може бити 

чврста - укљештена или зглобна, а која ће се веза применити зависи од изабране 

технологије изградње објекта (монтажна или монолитна). Светла ширина и 

висина пропуста у облику свода варира између 2,0 - 5,0 m. 

Kод пропуста са великим уздужним нагибом и већим брзинама воде, 

изводи се облога дна од ломљеног камена у бетону или другог материјала (бетон 



са влакнима) чиме се спречава појава абразије дна. Овакве облоге се изводе само 

код пропуста чији је пречник већи од 150 сm. 

 
 

БИОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ 

У биолошко-техничке објекте спадају просте преградне грађевине за 

стабилизацију корита јаруга у комбинацији са радовима на пошумљавању и 

затравњивању еродираних брдских падина и косина обала. 

Биолошко-техничке мере се изводе по пројекту који израђују стручњаци 

из области шумарства, агрономије и хидрологије. 

Пошумњавање еродираних терена врши се у зависности од климатских и 

педолошких услова на косинама. Удаљеност засада треба да буде таква да врх 

зрелог стабла, у случају превртања, не прилази више од 3,0 m од осе крајњег 

колосека као и да се обезбеди видљивост сигнала и сигналних ознака. 

 

 

 

III ЕЛЕМЕНТИ ГОРЊЕГ СТРОЈА 
 

Горњи строј железничке пруге чине: шине, колосечни прибор, прагови, 

засторна призма (застор) од туцаника, или одговарајућа конструкција колосека 

на чврстој подлози. У ширем смислу горњи строј подразумева и сложене коло-

сечне конструкције, као што су скретнице, укрштаји, окретнице, преноснице, 

исклизнице, колске ваге, дилатационе справе и друго. 



 

3.1. КОЛОСЕК 
 

Кoлoсeк je кoнструкциja кoja примa oптeрeћeњe oд жeлeзничких вoзилa и 

oдрeђуje прaвaц њихoвoг крeтaњa. Oн имa зaдaтaк дa вoди вoзилa и дa прeузимa 

вeртикaлнa и хoризoнтaлнa oптeрeћeњa oд њих и дa их прeнoси дaљe. Вoђeњe 

вoзилa oбeзбeђeнo je пoсeбнoм кoнструкциjoм њихoвих тoчкoвa. Нa бaндaжимa 

тoчкoвa, с унутрaшњe стрaнe кoлoсeкa нaлaзe сe грeбeни кojи спрeчaвajу дa вoзи-

лa спaдну сa шинa. Измeђу грeбeнa тoчкoвa и шинa пoстojи прaзaн прoстoр кojи 

oмoгућaвa пoпрeчнo крeтaњe oсoвинa вoзилa, a сaмим тим и вoзилa. У ужeм сми-

слу, кoлoсeк сe сaстojи oд шинa, прaгoвa и кoлoсeчнoг прибoрa. У ширeм смислу 

кoлoсeк, пoрeд шинa, прaгoвa и кoлoсeчнoг прибoрa, oбухвaтa и зaстoр. Кoлoсeк 

у ширeм смислу прeдстaвљa гoрњи стрoj пругe. Кoлoсeк у ужeм смислу имa 

нajчeшћe oблик рeшeткe. Кoлoсeчнa рeшeткa лeжи у зaстoру. Попречни пресек 

колосека приказан је на следећој слици:  

 
Основна улога и карактеристике колосека су:  

- Вoђeњe жeлeзничких вoзилa,  

- рaзлaгaњe oптeрeћeњa кoja дoлaзe oд вoзилa и прeнoс прeкo шинa и прaгo-

вa нa зaстoр, a зaтим нa труп пругe и  

- aмoртизoвaњe вибрaциja кoje нaстajу услeд крeтaњa вoзилa кaкo нe би 

дoшлo дo oштeћeњa сaмe пругe кao и oбjeкaтa у близини пругe.  

 



3.1.1. ШИНА 
 

Шинa je глaвни eлeмeнт гoрњeг стрoja жeлeзничкe пругe. Oнa нeпoсрeднo 

примa свa стaтичкa и динaмичкa oптeрeћeњa кoja сe у кoлoсeку мoгу jaвити. Њeнa 

улoгa у кoлoсeку je двoструка:  

- служи кao нoсaч oптeрeћeњa кoja нa њу прeнoсe жeлeзничкa вoзилa и  

- кao стaзa зa крeтaњe тих вoзилa.  

 
Изглед првих шина: a) у oблику кaнaлa и б) у oблику кoритa 

 

Вињолова шина, која се данас користи, приказана је на следећој слици:  

 
 

Oснoвнe кaрaктeристикe глaвних дeлoвa шинe су:                                                                

- Глава шине - нeпoсрeднo примa oптeрeћeњe oд вoзилa. Прeсeк глaвe шинe 

oбичнo изнoси oд 43% дo 47% oд прeсeкa шинe.                                                                

- Врaт шинe - зaoбљeн je прeмa глaви шинe и прeмa нoжици, тaкo дa je oлaкшa-

нo пoстaвљaњe вeзицa и oмoгућeнo дa oнe буду приљубљeнe уз врaт шинe. Ви-

синa и дeбљинa врaтa шинe игрajу улoгу при прeнoсу oптeрeћeњa. Уoбичajeнo 

je дa дeбљинa врaтa изнoси 1/10 oд висинe шинe. Прeсeк врaтa изнoси oд 18% 

дo 25% oд укупнoг прeсeкa шинe. 

-Нoжицa шинe имa вeлики знaчaj зa прeнoс oптeрeћeњa нa прaг и нa стaбилнoст 

шинe. Ширa нoжицa дaje вeћи oтпoр бoчним силaмa, смaњуje мoгућнoст прeвр-

тaњa шинe и пoвeћaвa oтпoр кojи шинa пружa пoдужним силaмa, a смaњуje 



спeцифични притисaк кojи сe прeнoси нa прaг, тe je пoвoљниja. Пoвршинa 

прeсeкa нoжицe шинe изнoси oд 33% дo 37% oд укупнoг прeсeкa шинe.  

Квaлитeт шинa oдрeђeн je зaтeзнoм чврстoћoм (тврдoћoм) чeликa. Прeмa 

зaтeзнoj чврстoћи у упoтрeби су шинe:  

- стaндaрднoг квaлитeтa (нoрмaлнo тврдe шинe – квaлитeт 70), зaтeзнe 

чврстoћe oд 680 дo 830 N/mm2,  

- прирoднo тврдe шинe (квaлитeт 90A или 90Б), минимaлнe зaтeзнe 

чврстoћe 880 N/mm2 и  

- спeциjaлнo тврдe шинe (лeгирaни чeлици), зaтeзнe чврстoћe изнaд 1080 

N/mm2.  

Прeмa прeпoруци Meђунaрoднe жeлeзничкe униje (UIC) oднoс тврдoћe 

чeликa шинe и бaндaжa тoчкa жeлeзничких вoзилa нe трeбa дa будe вeћи oд 1:1,1. 

Пoштo je дaнaс квaлитeт бaндaжa тoчкoвa нajвишe Р8 и Р9 (зaтeзнe чврстoћe oд 

880дo 1030 N/mm2), jaснo je дa сe упoтрeбoм прирoднo тврдих шинa пoстижe 

уjeднaчeнo хaбaњe бaндaжa тoчкoвa и шинa. Tип шинe oдрeђeн je мaсoм шинe 

изрaжeнoм у килoгрaмимa пo дужнoм мeтру. Нa примeр, шинe типa 45, 49, UIC 

54 E, UIC 60 имajу мaсу oкo 45, 49, 54, 60 kg/m. Прeмa клaсификaциjи UIC, шинe 

су пoдeљeнe нa двa типa: лaкe и тeшкe.  

Грaничнa мaсa шинe нa oснoву кoje je извршeнa oвa пoдeлa изнoси 50 kg/m. 

Табеларни преглед врста шина са основним карактеристикама: 

 
У нoвиje врeмe у мaгистрaлнe пругe нa мрeжи ЖС угрaђуjу се шинe типa 

UIC 60, стaндaрднoг квaлитeтa.  



 
Шинa типa UIC 60 

 

3.1.2. ПРАГОВИ 
Прaгoви служe кao нeпoсрeднa пoдлoгa шинaмa кoje сe зa њих причвр-

шћуjу нa oдгoвaрajући нaчин. Oни примajу вeртикaлнa и хoризoнтaлнa oптeрe-

ћeњa кoja дoлaзe oд вoзилa прeкo шинa и прeнoсe их нa зaстoр (или нeку другу 

кoнструкциjу) нa мнoгo вeћoj пoвршини oд нaлeжнe пoвршинe нoжицe шинe. 

Прeмa пoлoжajу у кoлoсeку, oни сe мoгу пoстaвљaти пoпрeчнo нa oсу кoлoсeкa 

или рeђe, сaмo у пoсeбним случajeвимa, пaрaлeлнo сa oсoм кoлoсeкa (нa кaнaлимa 

зa oдржaвaњe кoлa и лoкoмoтивa). Нa нaшим жeлeзницaмa вeћинoм сe упoтрe-

бљaвajу дрвeни прaгoви. Бeтoнски прaгoви нa нaшим пругaмa сe пoстeпeнo увoдe 

кao зaмeнa зa дрвeнe прaгoвe нa oтвoрeнoj прузи и упoтрeбa им сe свaким дaнoм 

пoвeћaвa.  

 
Дрвени прагови 



  
Прагови на бетонској и асфалтној подлози 

 

3.1.3. ЗАСТОР 
Зaстoр имa улoгу дa примљeнo oптeрeћeњe oд прaгa штo рaвнoмeрниje 

прeнeсe и рaспoрeди нa вeлику пoвршину нaлeгaњa, oднoснo нa труп пругe. Дру-

гa знaчajнa улoгa зaстoрa je eвaкуaциja вoдe oд aтмoсфeрских пaдaвинa. Пoрeд 

нaвeдeнoг, зaстoр спрeчaвa и пoдужнo и бoчнo пoмeрaњe прaгoвa, oднoснo oбeз-

бeђуje пoдужну и пoпрeчну нивeлeту кoлoсeкa. To знaчи дa зaстoр нajвишe дo-

принoси пoдужнoj и бoчнoj стaбилнoсти кoлoсeкa, oднoснo пружa нajвeћи пoду-

жни и бoчни oтпoр силaмa кoje дeлуjу у кoлoсeку. Зрнa туцaникa у зaстoру мeђу-

сoбним трeњeм смaњуjу eнeргиjу кojу прeнoсe прaгoви и пригушуjу примљeнe 

вибрaциje, штo je тaкoђe знaчajнa улoгa зaстoрa.  

 
Колосечни застор 

 

3.1.4. КОЛОСЕЧНИ ПРИБОР 

Кoлoсeчни прибoр имa вишeструку нaмeну, пoчeв oд мeђусoбнoг спajaњa 

шинa дo њихoвoг причвршћивaњa зa прaгoвe, спрeчaвaњa пoмeрaњa и др. У зaви-

снoсти oд функциje, кoлoсeчни прибoр сe дeли нa: причврсни, спojни и дoпунски.  

Причврсни прибoр зajeднo сa прaгoвимa oбeзбeђуje прaвилну ширину 

кoлoсeкa и у вeликoj мeри служи кao пригушивaч oсцилaциja кoje сe oд шинa 



прeнoсe нa прaг приликoм прoлaскa вoзилa. Причврсни прибoр вeзуje шинe зa 

прaгoвe или другу пoдлoгу и дeтeрминишe њихoв пoлoжaj прeмa пoдужнoj oси 

кoлoсeкa. Oн учeствуje у прeнoсу oптeрeћeњa oд шинa нa прaгoвe и нa тaj нaчин 

прeдстaвљa мeрилo прихвaтaњa свих силa кoje дeлуjу нa кoлoсeк. Причврсни 

прибoр мoжe бити крут или eлaстичaн. У нaшoj зeмљи сe кoристи крути клaсични 

причврсни прибoр типa К, који прeдстaвљa индирeктaн нaчин вeзивaњa шинe зa 

прaг, a тo знaчи дa je причвршћивaњe пoдлoжнe плoчe тирфoнимa извeдeнo нeзa-

виснo oд причвршћивaњa шинe зa пoдлoжну плoчу, кoje je извeдeнo виjкoм сa 

глaвoм прaвoугaoнoг oбликa (T) и причврснoм плoчицoм.  

 
Склoп причврснoг прибoрa типa К 

 

Дa би сe крутoм причврснoм прибoру типa К, чиja je упoтрeбa дoстa рaс-

прoстрaњeнa, нaрoчитo у Eврoпи, дaлa свojствa eлaстичнe вeзe, умeстo причвр-

сних крутих плoчицa кoристи сe нoвa eлaстичнa причврснa вeзa, и тимe сe дoбиja 

пoбoљшaн причврсни прибoр типa К.  

Спojни прибoр служи зa мeђусoбнo пoвeзивaњe двe сусeднe шинe у jeдну 

кoнтинуaлну дужину. Сaстojи сe oд двe спojнe вeзицe, чeтири виjкa и чeтири тзв. 

Грoвeрoвa eлaстичнa прстeнa.  

 



Вeзицe имajу три oснoвнa зaдaткa:  

- дa вeжу шинe и спрeчe билo кaквo пoмeрaњe у хoризoнтaлнoм или вeрти-

кaлнoм смeру,  

- дa примe дeo вeртикaлнoг oптeрeћeњa при прoлaску вoзилa и  

- дa oмoгућe, и пoрeд чврстoг спoja, пoдужну дилaтaциjу шинa услeд прo-

мeнe тeмпeрaтурe.  

Дa би сe oмoгућилa дилaтaциja шинa нa спojу, виjци имajу мaњи пoлупрeч-

ник (прeчник) oд пoлупрeчникa (прeчникa) рупe у глaви шинe. Пoпрeчни прeсeк 

спojних вeзицa мoрa бити тaкaв дa спрeчи угибaњe крajeвa услeд динaмичкoг 

oптeрeћeњa oд вoзилa. Зa вeзицe je вaжaн нaгиб кoсих пoвршинa кoje сe oслaњajу 

нa кoсинe глaвe и нoжицe шинe, jeр вeзицa стaлнo мoрa бити чврстo приљубљeнa 

уз шину свojим кoсим пoвршинaмa.  

Дoпунски прибoр служи зa спрeчaвaњe и ублaжaвaњe динaмичких и дру-

гих утицaja нa кoлoсeчну рeшeтку. Oн спрeчaвa пoдужнo пoмeрaњe шинa пo прa-

гoвимa, пoвeћaвa бoчни oтпoр кoлoсeкa, врши мeђусoбнo изoлoвaњe шинских 

oдсeкa итд. У дoпунски кoлoсeчни прибoр спaдajу:  

- спрaвe прoтив ”путoвaњa” шинa,  

- спрaвe и “кaпe” прoтив бoчнoг пoмeрaњa прaгoвa...  

Спрaвe прoтив “путoвaњa” шинa спрeчaвajу пoдужнo пoмeрaњe шинa 

упирaњeм у пoдлoжну плoчицу или прaг, a угрaђуjу сe у зaвиснoсти oд смeрa 

”путoвaњa” шинa. Дa би сe пoвeћao бoчни oтпoр кoлoсeкa у кривинaмa, гдe je 

стaбилнoст кoлoсeкa нajвишe угрoжeнa, зa прaгoвe сe причвршћуjу спрaвe “кaпe” 

прoтив бoчнoг пoмeрaњa кoлoсeкa кaкo би сe спрeчилa oпaснoст oд извиjaњa и 

избaцивaњa кoлoсeкa у дoбa лeтњих жeгa.  

 

 
Meстa угрaдњe спрaвa прoтив путoвaњa шинa: a) шинe “путуjу” у истoм 

смeру б) шинe “путуjу” у супрoтним смeрoвимa 



 
Спрaвe (“мaтe” ) прoтив путoвaњa шинa 

 

 
Спрaвe (“кaпa”) прoтив бoчнoг пoмeрaњa кoлoсeкa 

 

 

 

IV ПОСТРОЈЕЊА ЗА ВЕЗУ КОЛОСЕКА 
 

У овом делу биће обрађени конструкција и шема просте скретнице, положај 

међика, те употреба скретница, окретница и преносница, као и подела скрет-

ница. Такође, биће речи и о укрштајима, њиховој намени и врстама, те корисној 

дужини колосека. 

 

4.1. СКРЕТНИЦА 
Скрeтницa je елемент гoрњeг строја пруге кoja мeђусoбнo пoвeзуje двa или 

вишe кoлoсeкa и кoja oмoгућaвa прeлaзaк вoзилa с jeднoг кoлoсeкa нa други. 

Скрeтницa сe мoжe пoстaвљaти из централног мeстa пoмoћу oдгoвaрajућeг 

урeђaja или нa сaмoм мeсту.  



 
Скретница 

 

Кoд скрeтницa рaзликуjeмo рeдoвaн и прaвилaн пoлoжaj.  

- Рeдoвaн пoлoжaj jeсте пoлoжaj у кojи скрeтницa мoрa бити пoстaвљeнa 

кaдa сe прeкo њe нe oбaвљa вoжњa.  

- Прaвилaн пoлoжaj jeсте пoлoжaj у кojи скрeтницa мoрa бити пoстaвљeнa зa 

нaмeрaвaну вoжњу.  

Скрeтницa бeз oбзирa нa пoлoжaj мoрa бити испрaвнa, штo знaчи дa сe 

jeзичци мoрajу приљубљивaти уз глaвну шину. Скрeтницe у службeним мeстимa 

oзнaчaвajу сe aрaпским брojкaмa пoчeвши oд брojкe 1, oд пoчeтнe прeмa крajњoj 

тачки пругe. У вeћим станицама с вишe кoлoсeчних група у чвoришним кoлoсе-

цима, скрeтницe у свaкoj групи oднoснo кoлoсеку мoгу сe oзнaчaвaти пoчeвши 

oд брojкe 1 и знaкoм групе испрeд брoja скрeтницe. Скрeтницe нaкнaднo угрaђeнe 

измeђу вeћ пoстojeћих изузетнo мoгу сe oзнaчити и брojкaмa и слoвимa.  

 

4.1.1. ДЕЛОВИ СКРЕТНИЦЕ 

 



Скретница се састоји од преводничког уређаја, који својим покретним 

деловима усмеравају возила на жељени смер вожње, средишњег дела и срцишта, 

где се састављају колосеци.  

Преводнички уређај је део скретнице који служи за усмеравање желез-

ничких возила на жељени смер вожње. Састоји се од две главне налегајуће  шине, 

две преводнице, клизних јастучића, система полуга преводничког уређаја, скрет-

ничког затварача и поставног уређаја. Постављање преводничког уређаја у један 

од двају могућих смерова вожње изводи се уз помоћ поставног уређаја којим се 

покреће систем полуга спојено с преводницама. Преводнице се помичу по клиз-

ним јастучићима при чему се једна одмиче, а друга приљубљује уз главну налега-

јућу   шину.   Положај   преводница  осигурава   се   уз  помоћ скретничког затва-

рача или скретничке браве. Постоји више врста преводница, као што су: равна, 

тангенцијална, са пресецањем, тангенцијална са зарубљеним врхом итд. 

Међушине скретнице – то је средњи део скретнице који повезује превод-

нички уређај са срциштем. Састоји се од четири обичне возне шине (два пара) од 

којих један пар води у правац, а други у скретање. 

Срциште је део скретнице на коме  се секу оба смера вожње преко скрет-

нице, у правац и у скретање, а састоји се од врха срца, две крилне шине, две возне 

шине и две скретничке водилице. На самом сецишту смерова вожње колосек је 

прекинут како би точкови возила, пролазећи у оба смера, могли несметано прећи 

преко дела скретнице који служи за вожњу у другом смеру.  Прелазећи с крилне 

шине на срце и обратно, точак железничког возила остаје у ваздуху и губи вође-

ње. Стога се, успоредо уз возне шине, с унутрашње стране скретнице уграђују 

скретничке водилице које усмеравају други точак и тиме спречавају исклизнуће 

возила. 

Срце скретнице је део срцишта на којем се директно пресецају оба смера 

вожње преко скретнице. Срце скретнице састоји се од врха срца и крилних шина. 

Разликује се према облику, конструкцији и градиву. 

Водилица је шина срцишта скретнице, паралелна с возном шином, по-

стављена на одговарајућем размаку између возних ивица, врха срца и возне 

(главне) шине. Омогућава вођење једног точка железничког возила и правилан 

прелазак другог точка исте осовине преко жлеба при врху срца скретнице. 

Својим обликом омогућава постепено усмеривање точкова железничких возила 

у уске жлебове срцишта скретнице, а уграђује се надвисивањем изнад горње 

ивице возне шине. Израђује се од посебних или обичних профила шина. 

Кретањем по колосеку железничка возила су подвргнута опасности од 

судара и исклизнућа, док на скретницама овим опасностима треба додати могућ-

ност бочних судара. За сигурно одвијање саобраћаја преко скретнице нужно је 

да преводнички уређај буде у правилном положају за жељени пут вожње, јер када 

то није случај, тј. када језичци нису у правилном положају, вожњом возила уз 



језичак може доћи до исклизнућа. При вожњи уз језичак, код неправилног поло-

жаја језичака, долази до тзв. пресецања скретнице. Из свега овога јасно је да је 

правилан положај преводничког уређаја скретнице од изузетног значаја за сигур-

ност саобраћаја.  

 

4.1.2. УПРАВЉАЊЕ СКРЕТНИЦАМА 
Под појмом управљање скретницама подразумева се механичко деловање 

на покретне делове преводничког уређаја и назива се постављање скретнице. 

Постављање скретница у жељени положај може се обавити:  

- непосредно, ручним обртањем постављача, тј. одговарајуће полуге са 

тегом, смештене поред саме скретнице;  

- индиректно, механичким постављачем из скретничког блока или зграде, 

тако што се делује на полугу уграђену у поставницу где се покрети полуге 

преносе преко ланаца, жица и котурача на покретне делове скретнице, чиме се 

језичци пребацују из једног положаја у други или  

- електромеханичким уређајима – електричним поставницама (електрична 

поставна справа), којих има више врста, а заједничко им је што свака има 

механизам који се састоји од: електромотора, зупчаничког преносника, 

погонског механизма с квачилом, система контаката, поставне полуге и полуге 

за контролу језичака.  

 
Електрична поставна справа 

 

Код електромеханичких поставних справа снага електромотора се меха-

ничким путем преноси на поставну полугу скретнице, а код електро-хидраули-

чких справа, које се користе за управљање скретницама на ранжирним колосе-

цима, хидрауличким елементима.  



4.1.3. КОНТРОЛА СТАЊА И ПОДЕЛА СКРЕТНИЦА 

Код скретница се разликују три основна положаја:  

- редован положај – положај у који скретница мора бити постављена кад 

нема вожње преко ње, а одређује се пословним редом службеног места; 

- правилан положај – положај у којем је скретница постављена за предви-

ђену вожњу преко ње и  

- исправан положај – положај у којем је један језичак добро приљубљен уз 

главну шину, а други довољно размакнут.  

С обзиром на обавезну сигурност одвијања железничког саобраћаја, 

потребно је спречити сваку могућност угрожавања вожње. Најпре, треба спре-

чити пребацивање језичака у време проласка возила преко скретнице, те неовла-

шћено пребацивање скретнице у неки други положај. Због тога скретнице се 

морају осигурати, што се може извести на више начина, где је један од најједно-

ставнијих закључавање језичака.  

Скретнице су осигуране:  

- када се постављају и закључавају из централног места или  

- се постављају непосредно, а закључавају централно или  

- непосредно се постављају и закључавају.  

Према начину осигурања скретнице могу бити:  

- слободне – када нису заузете железничким возилом, а налази се у исправ-

ном положају и нису заузете неким путем вожње;  

- поуздано притврђене – осигуране скретнице које су у зависности с глав-

ним сигналима, тако да се може поставити дозвољена вожња само уз правилан и 

исправан положај скретнице;  

- поуздано закључане – скретнице се директно постављају и закључавају и 

у зависности су са главним сигналима;  

- притврђене су све осигуране скретнице: појединачним тастерима, директ-

но ако немају контроле или ако немају кључевну зависност с главним сигналима   

- пресечена скретница је она преко које је претходно обављена неправилна 

вожња низ језичак, при чему је дошло до насилног пребацивања језичака, због 

притиска точка возила. Преко овакве скретнице није дозвољена вожња док се 

скретница не прегледа и поново осигура.  

 

4.1.3.1. МЕХАНИЧКИ ЗАКЉУЧАНЕ СКРЕТНИЦЕ 

Код директног ручног пребацивања скретнице, положај скретнице се 

осигурава закључавањем одговарајуће браве кључем причвршћеној на главну 

шину близу језичка. Брава се причвршћује завртњима на врат шине са спољње 

стране, а у себи има одговарајућу полугу која се гурне према отвореном језичку 

и учвршћује помоћу кључа. Кључ се може извадити само из закључане браве 



којој једино одговара и не може да се користи за више брава, а мора бити и 

стандардизован. Кључевна зависност скретнице са главним сигналом може се 

остварити и помоћу скретничких брава поред скретница. Пресек једног типа 

механичке скретничке браве приказан је на следећој слици: 

 
Пресек једног типа механичке скретничке браве 

 

4.1.3.2. ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКО ОСИГУРАЊЕ СКРЕТНИЦА 

Код овог начина осигурања скретнице користи се електромагнетна брава 

постављена у ормарић на стубу, а кључ задужује руковалац маневре. Ормарић је 

каблом повезан са поставницом у најближој станици и у њему се налазе тастер, 

зујалица и светиљка за контролу. Када руковалац отвори ормарић може извадити 

кљућ скретнице тек када притисне тастер, чиме се искључује контролна сијалица 

и укључи зујалица. Када се на скретници откључа брава клипом се ослободи 

контролна полуга и скретница се може пребацити у други положај, а кључ остаје 

заробљен у брави. По обављеној вожњи скретница се врати у првобитни положај.  

За централно постављање, закључавање и контролу положаја језичака 

скретница користе се механички уређаји за давање и пренос команди и механи-

чке поставне справе, као што је приказано на доњој слици:  

 
Систем за централно управљање скретницом (4) састоји се од постављача 

(1), преносног ожичења (2) и механичке поставне справе (3). Овај тип поставне 

справе уграђује се поред скретнице, а постављач на удаљености од 200 метара. 

За контролу језичака користи се засунска справа. У случају пресецања скретнице 



код овог типа поставне справе није могуће поново покренути постављач док се 

не замене оштећени делови скретнице.  

 

4.1.3.3. ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТАВНА СПРАВА 

Електрична поставна справа има електромоторни погон за пребацивање 

скретнице из једног положаја у други, механичко придржавање скретница у крај-

њем положају и електричну контролу правилног и исправног положаја скрет-

нице. Мора омогућити аутоматско постављање, закључавање и контролу поло-

жаја језичака скретнице из одређеног места управљања, користећи електричну 

енергију. Састоји се од:  

- кућишта у коме се налази електромотор са механичким преносом који 

обртно кретање вратила мотора претвара у праволинијско кретање поставне 

полуге, те склоп за контролу стања језичака са одговарајућим системом 

контаката;  

- спојног прибора за спајање са језичцима скретнице и  

- причврсног прибора.  

Поставне справе се могу поставити паралелно са главним колосеком или 

усправно на њега, а причвршћивање мора бити омогућено или са леве или са 

десне стране скретнице. За покретање језичака користи се поставна полуга, а за 

контролу стања језичака и преводница пар контролних полуга. Број и врста 

поставних и контролних електричних контаката зависи од типа поставне справе 

и електричне шеме. Изглед и шема електричних поставних справа типа СЕЛ, 

ЛОРЕНЦ и СИМЕНС приказан је на следећим сликама:  

 



 
 

Електричне поставне справе морају бити тако конструисане да у случају 

квара омогуће ручно пребацивање скретнице помоћном ручицом. У погледу 

поузданости, електромеханичка поставна справа мора издржати најмање     

500.000 пребацивања скретница у нормалним условима рада уз редовно одр-

жавање. У њу се може уградити једносмерни или наизменични мотор. 

Поред електромеханичких, користе се и електрохидрауличне поставне 

справе, које такође користе електромотор, али се енергија постављања преноси 

преко хидраулике. Морају задовољити исте критеријуме као и електромеха-

ничке уз потребна проширења услова одржавања у погледу хидрауличног уља.  

За скретнице на ранжирним колосецима користе се хидрауличне брзохо-

дне поставне справе. Имају хидраулични пренос из места управљања за пре-ба-

цивање скретница из једног положаја у други, механичко придржавање скрет-ни-

ца у крајњем положају, а контрола правилног и исправног положаја је електрична 

 

4.1.4. ПОДЕЛА СКРЕТНИЦА 

 
Према основној намени и конструкцији, скретнице се деле на:  

- једноструке - скретнице при којима се од матичног (главног) колосека 

одваја само један одвојни колосек у скретање, 

- двоструке - могу међусобно повезивати три колосијека, 

- укрсне – често се називају "енглеским скретницама". Постављају се на 

укрштању два колосека у истом нвоу ако је на том месту потребно осигурати 

прелажење возила с једног колосека на други и  



- комбиноване – имају такву конструкцију да могу повезивати различите 

ширине колосека 

 
 

 

 

 

 

 

Међусобни положај скретница условљен је конструктивним и функ-

ционалним критеријумима у станицама, а могући су следећи случајеви: 

- када се од колосека у правцу одвајају два колосека супротног смера, на 

исту или супротну страну, 

- када се од колосека у правцу одвајају два колосека у истом правцу, на исту 

или супротну страну и 

- када се од колосека у правцу два колосека одвајају у супротном смеру и на 

различиту страну. 

 

4.2. ПОЛОЖАЈ МЕЂИКА (међника, граничника) 
 

Колосеци се у станици повезују или раздвајају скретницама. Како би се као 

такви могли несметано користити, потребно је одредити место до ког се може 

користити један колосек а да се при томе не би ометала употреба другог, сусед-

ног колосека. Место иза скретнице од ког је могућа употреба суседних колосека 

без сметњи обележава се знаком који се назива међик. 

UKRSNE 



Међик је сигнални знак који сигналише место иза скретнице или укрштаја 

код ког је могућа употреба суседног колосека без задирања у слободни профил. 

Међик је облика четвртасте гредице са заобљеним ивицама на горњој површини, 

обојен уљаном бојом са три видљиве стране. Уздужно, бетонска гредица поде-

љена је на три дела: средњи део је обојен белом уљаном бојом док су крајњи 

делови обојени црном уљаном бојом. Бела боја може бити пресвучена рефлек-

тујућом материјом. Гредица се израђује од неармираног бетона марке С15/20. 

Изглед и димензије међика у сm приказан је на следећој слици: 

 
 

Код станичних колосека у правцу међик се поставља на размаку између оса 

суседних колосека d=3,5 m. Код скретница на отвореној прузи растојање износи 

d=4,00 m. Удаљеност међика dM од математичке тачке скретнице (MT) израчу-

нава се по одговарајућој формули. 

 

 

 



4.3. ОКРЕТНИЦА 
 

Окретница је колосечно постројење које служи за окретање железничких 

возила и прелазак с једног колосека на други, односно својим усмеравањем 

поставља возила на потребни колосек у радионици за одржавање. Промена смера 

вожње такођер је потребна због тога што је потребно променити смер вожње 

након одређеног броја пређених километара вожње ради равномерније истроше-

ности бандажа и венца бандажа точкова вучних возила.  

Окретница је кружног облика, састављена од челичне мосне конструкције 

на коју је причвршћен колосек, а која се може окретати око своје осе. Мост окрет-

нице спуштен је у округлу бетонску јаму, на чијој ивици је положена кружна 

шина на коју се мост ослања и по којој се креће. У средишту јаме је јак ослонац 

моста. Мост се састоји од два главна лимена или решеткаста носача са попречним 

и другим везама, крајњим точковима и погонским уређајима за покретање. На 

мосту су причвршћене колосечне шине за постављање локомотиве, те се  тако 

оптерећен окреће и усмерава на одређени радионички колосек или повратак на 

пругу. Дужине су од 16,14 до 26,00 m, а покрећу се механичким или електричним 

путем. 

Колосеци су постављени тако да се њихове осе могу пресецати у средишту 

окретнице. С обзиром на број колосека, колосеци се могу међусобно додиривати 

на самој ивици окретнице. такође се могу пресецати једноструко или двоструко. 

 

 
  без пресецања    с једноструким пресецањем 



 
Положај колосека, окретнице и ложионице 

 
Пресек окретнице 

Окретница и преносница ФИЛМ!!! 

 

4.4. УКРШТАЈИ 
Kонструкције железничког горњег строја које омогућавају укрштање два 

колосека под одређеним углом, вожњу по сваком колосеку, али не дозвољавају 

прелаз железничких возила с једног на други колосек како је то код скретница, 

називају се укрштаји. 

Разликују се: 



- Обични – настаје када се два колосека у правцу исте или различите шири-

не пресецају у истом нивоу. 

- Лучни – настаје када се два колосека исте ширине укрштају у истом 

нивоу, где су један или оба колосека у луку. 

 
 примери обичних укрштаја   примери лучних укрштаја 

 

4.5. КОРИСНА ДУЖИНА КОЛОСЕКА 
 

Kорисна дужина колосека је дужина мерена по оси колосека од почетне до 

завршне тачке дела колосека на који се могу поставити железничка возила, а да 

при томе не ометају вожњу по суседном колосеку. Почетна и завршна тачка ко-

рисне дужине колосека може бити међик, излазни сигнал, изоловани састав, крај 

слепог колосека итд. 

У зависности од осигурања скретница одређује се корисна дужина: 

1. У станицама са неосигураним скретницама и осигурањем скретница 

скретничким бравама корисна дужина мери се од међика до међика, 

2. У станицама са механичким осигурањем скретница и излазним 

сигналима корисна дужина мери се од међика на улазној страни колосека до 

излазног сигнала за одговарајући колосек. 

 

 

  

V МЕЂУСОБНО ВЕЗИВАЊЕ КОЛОСЕКА 
5.1. ПОЛОЖАЈИ СКРЕТНИЦА И ВРСТЕ КОЛОСЕЧНИХ ВЕЗА 

 

Приликом проучавања скретница наведени су могући међусобни положа-

ји скретница у станицама. Осим што раздвајају колосеке, оне такође и стварају 

одговарајуће колосечне везе између два или више колосека. 



1. При одвајању од колосека у правцу два колосека супротног смера, на 

исту или супротну страну између скре-

тница је потребно уметнути међупра-

вац. Његова дужина зависи од брзине 

кретања воза и износи најмање L=0,2·v 

за пролазне колосеке за брзину v (km/h) 

кроз правац, тј 6,00 m. 

 

 

 

2. При одвајању од колосека у правцу два колосека у истом правцу, а 

на исте или различите стране, између њих се такође умеће међупра-

вац. Најмања дужина правца између краја једне и почетка друге 

скретнице мора бити 7,50 m. У недостатку простора у скретничким 

низовима, међуправац између скретница се може изоставити ако 

нема проширења на почетку колосека. 

 
Одвајање два колосека у истом смеру          Повезивање без међуправца 

 

3. При одвајању од колосека у правцу два колосека у супротном смеру 

и на различите начине, дужина међуправца зависи од размака s 

између оса суседних колосека. За нормалан размак s=4,75 m, дужи-

на међуправца се добија помоћу образаца: 

𝐿 =
𝑠

sin 𝛼
− 2𝑏                    𝐷 =

𝑠

sin 𝛼
 

 



Положај скретница при одвајању два колосека 

у супротном смеру и на различите стране 

 

Скретница у станици у односу на лукове водоравне равни увек се поста-

вља испред или иза кружног (или прелазног) лука. Испред скретнице поставља 

се међуправац дужине 20,00 m, а може се одредити и на основу брзине воза када 

износи m=0,2·v или најмање 6,0 m. Између краја скретнице и лука поставља се 

међуправац дужине m>0,2·v или најмање 6,0  

 
Положај скретнице у односу на лук водоравне равни и лук иза скретнице 

 

Скретнице се углавном постављају у хоризонталној равни, али се могу 

постављати и у равни положеној на нагибу. Нагиб не би смео бити већи од 10 ‰. 

Скретнице се не смеју постављати на прелому нивелете (вертикалног заобљења 

линије трасе). Почетак скретнице мора бити удаљен најмање 5,0 m од краја заоб-

љења нивелете колосека 

 
Положај скретнице у односу на прелом нивелете пруге 

 

При повезивању два суседна колосека једном скретницом потребно је 

одредити растојање између колосека и дужину међуправца између краја скрет-

нице и почетка лука прикључног колосека. 

𝑚 =
𝑠

sin 𝛼
− (𝑏 + 𝑡) 

s – размак колосека 4,75m 

t – тангента лука 

𝑡 = 𝑅
tan 𝛼

2
 

                                                                              

                                                                             R – полупречник лука 



При повезивању два суседна колосека користе се две просте скретнице. Та-

квом везом повезују се колосеци само за један одређени смер вожње по сваком 

колосеку. Како би се омогућила веза за оба смера по сваком колосеку користе се 

(убацују) две просте колосечне везе или двострука колосечна веза. Двострука 

колосечна веза користи се у случајевима када нема довољно места за поставља-

ње простих колосечних веза и састоји се од четири просте скретнице и укрштаја. 

 
Проста колосечна веза 

 
Повезивање суседних колосека двема простим (а) или двоструком (б) везом 

 

Веза између више суседних колосека може се постићи помоћу простих 

колосечних веза или укрштених скретница, што је приказано на сликама: 

     
 

 

5.2. МАТИЧЊАЦИ 
 

Сви колосеци у групи су на почетку и на крају групе међусобно повезани 

(спојени). Повезивање колосека у једној таквој групи обавља се једним матич-

ним колосеком који се назива матичњак. Међутим, да би се боље схватио појам 

и врсте матичњака, неопходно је прво размотрити појам групе. 

 

 

5.2.1. КОЛОСЕЧНЕ ГРУПЕ 

 
Групу колосека чини више колосека међусобно обострано повезаних 

колосечним матичњацима. Број колосека у једној групи зависи од величине 

станице и њеног значаја. Групе могу бити у облику: 



- трапеза – најједноставнији облик колосечне групе у којој се одређени број 

колосека повезује матичњацима у правцу. Користи се за мање групе због 

тога што се удаљавањем од основног колосека смањују корисне дужине 

колосека, јер је велика дужина матичњака, а ово је нарочито изражено при 

већем броју колосека у групи, 

- трапезоида – овим се постиже мање смањење корисних дужина колосека 

него обликом трапеза. С једне стране је паралелни, а са друге стране коси 

матичњак у правцу. Недостатак трапезоида је велики број скретница на 

колосеку с углавном интензивним саобраћајем, па се изналазе решења, 

- паралелограма – омогућава свим колосецима у групи исте корисне дужи-

не, тако што је група обострано повезана косим матичњацима који су међу-

собно паралелни. Први и последњи колосек имају већу корисну дужину од 

осталих. Недостатак је што се треба изградити и веза С-В (слика) уколико 

се желе повезати колосеци с основним правцем А-В и 

- вишеструке колосечне групе – састављене су од неколико мањих група. 

Положај мањих група у односу на матичњак којим су повезане може бити 

симетричан и несиметричан. Уколико теренски услови допуштају користе 

се симетричне групе, посебно на техничко-теретним станицама. 

 
 

 

 

 

Облици колосечне групе: трапез (а), трапезоид (б) и паралелограм (в) 

 
Симетрична и несиметрична вишеструка колосечна група 

 

а) 

б) 

в) 



5.2.2. ВРСТЕ МАТИЧЊАКА 
 

Дакле, матичњак (матични колосек) је колосек који служи за повезивање 

свих колосека у некој од претходно наведених група. Може имати разне облике, 

што зависи од броја колосека, расположивог простора на станици, дозвољеној 

брзини преко скретница и колосечних веза итд. Најчешће се изводи матичњак у 

правцу, који може бити коси и паралелни, а често и скраћени. 

 

Коси матичњак у правцу 

Користи се за повезивање мањег броја колосека (5-6) с простим скретни-

цама. Скретнице су под истим углом. Недостатак му је превелика дужина, чиме 

се смањују корисне дужине колосека који су њиме повезани. Дужина матичњака 

се одређује након што се одреди тип скретнице које се уграђују у матичњак, а 

увек су истих карактеристика по питању типа, полупречника, угла скретања итд. 

n – број колосека 

s – размак колосека 

       (4,75 m) 

α – угао типа скрет-

нице која се уграшује 

 

 

Скраћени матичњак 

Како би се избегла велика дужина косог матичњака у правцу користи се 

скраћени матичњак, чиме се повећавају корисне дужине колосека који су њиме 

повезани. Скраћење се постиже повећањем угла између основног колосека и 

матичњака. 

 
 

 Паралелни матичњак у правцу 

У овом случају све скретнице су положене на основном колосеку у прав-

цу, а одвојни колосеци паралелни с основним. Недостатак овог решења је што 

све његове скретнице леже на основном колосеку којим се одвија највећи део 

саобраћаја. Пролажењем преко већег броја скретница, узрокује се немирна вож-



ња и веће трошење металних скретничких делова, па се такав матичњак избегава 

на главном пролазном колосеку. 

 
 

 

 

VI УРЕЂЕЊЕ КОЛОСЕКА 
 

Уређење колосека дефинисано је „Правилником о техничким условима и 

одржавању горњег строја железничких пруга“ донетог на основу „Закона о безбе-

дности и интероперабилности железнице“. Да би се боље разумеле одредбе из 

тог правилника, потребно је прво проучити отпоре који се јављају при право-ли-

нијском и криволинијском кретању. 

 

6.1. ОТПОРИ ПРИ КРЕТАЊУ 
 

Иако отпор котрљања точка представља збирно дејство неколико различи-

тих фактора, као најважнији и најдоминантнији мора се посебно издвојити отпор 

хистерезиса. Отпор хистерезиса одликује се, укратко, следећим особинама: 

- настаје услед унутрашњег трења због сталне промене деформацијског ста-

ња услед котрљања, 

- расте са повећањем радијалне деформације точка, 

- постоји и када је брзина кретања једнака нули, односно на точак треба де-

ловати неком коначном силом да би се уопште довео у стање кретања, 

- вредност му је за један шири дијапазон брзина готово константна или расте 

веома благо са порастом брзине, док за веће брзине има наглији пораст, 

- са порастом температуре точка отпор хистерезиса опада (присуство отпора 

хистерезиса доводи до загревања точка, јер се унутрашњи отпори (трење) 

претварају у топлотне губитке, 

- пропорционалан је вертикалном оптерећењу точка и коефицијенту отпора 

котрљања. 



Остали узроци који проузрокују отпор котрљања су: 

- Отпор трења у лежају точка 

- Отпор на неравној подлози  

- Отпор усмерености тј. бочног клизања („повођења“) точка 

- Отпор истискивања слоја влаге или нечистоћа на подлози 

- Прилепљивање точка за влажну подлогу 

- Отпор клизања у контактној површини 

 

Утицај експлоатационих параметара 

Брзина - коефицијент отпора котрљања у почетку расте веома благо са 

порастом брзине, док за веће брзине има наглији пораст.  

Температура - са порастом температуре точка, долази до смањења отпора 

котрљања, јер пораст температуре доводи до смањења унутрашњих отпора који 

проузрокују отпор хистерезиса. Отпор хистерезиса производи енергетске губит-

ке, односно доводи до трансформације механичке енергије у топлотну, што се 

манифестује кроз повишење температуре точка. Због тога у почетној фази долази 

до интензивнијег пораста температуре, што даље за последицу има интензивнију 

размену топлоте са околином односно спорији пораст температуре. Због пораста 

температуре, отпор хистерезиса опада, а тиме се смањују и енергетски губици. 

Након одређеног времена успоставља се термодинамички равнотежно стање на 

коме отпор хистерезиса и температура точка достижу устаљену вредност. Ред 

величине трајања овог периода износи приближно ½÷1 час. 

 

Утицај конструктивних параметара – У општем случају, коефицијент силе 

отпора кретања и вертикалног оптерећења опада са: 

• повећањем димензија точка 

• смањењем односа висине према ширини (повећава се радијална крутост) 

• побољшањем састава смеше точка – смањење хистерезиса 

Међутим, како су за одређене железничке управе дефинисане димензије 

точка, овај коефицијент не игра никакву улогу. 

 

Сила отпора ваздуха 

Сила отпора ваздуха представља отпор кретању тела које се креће кроз ваз-

душну средину, дакле силу којом се ваздух супротставља том кретању. 

Силу отпора ваздуха проузрокују две компоненте: 

- отпор облика (услед разлике у притисцима) 

- отпор трења 

Kод објеката као што су шинска возила, која се крећу по тврдој подлози, 

отпор облика је доминантан извор порекла отпора ваздуха. 



Утицај облика возила на разлику притисака, а тиме и на силу отпора 

ваздуха, исказује се преко коефицијента отпора ваздуха СW. 

Kоефицијент отпора ваздуха: 

• зависи од облика возила – може изразито да се измени и за сасвим мале 

промене детаља облика, због чега се при набавци нових возила води рачуна о 

облику, поред свих других фактора. 

Сила отпора ваздуха: 

• пропорционална је густини ваздуха и квадрату брзине (тј. динамичком 

притиску), отпору облика и величини чеоне површине. 

 

Отпор успона 

Настаје при кретању возила на подлози под уздужним нагибом, због разла-

гања силе тежине возила на две међусобно управне компоненте – нормалну на 

правац кретања (која притиска возило уз подлогу) и паралелну с њим – отпор 

успона. Уколико је присутна, ова сила често представља доминантан отпор 

кретању. 

Уколико се возило креће низ нагиб, тада је отпор „негативан“, тј. ова сила 

се не супротставља кретању возила већ га подстиче. 

 

Отпор инерције 

Приликом убрзавања возила, јавља се отпор инерције транслаторног кре-

тања возила, али и отпори инерције ротационих маса возила (точкови и компо-

ненте трансмисије) чије ротационо кретање такође треба убрзати. 

- Савладавање отпора инерције транслаторних маса 

- Савладавање отпора инерције ротационих маса 

Савладавање транслаторног отпора инерције врши се на рачун силе по обиму 

точка. При убрзавању ротационих маса, њихови моменти инерције се савладавају 

на рачун погонског момента мотора. Због тога долази до смањења расположиве 

обимне силе на точку, јер се део погонског момента потроши на савладавање 

ових унутрашњих инерцијалних отпора. 

 

Отпор вученог возила 

Уколико је за вучно возило прикључено вучено возило, вучно возило мора 

савладати и све његове отпоре кретања који настају услед наведених дејстава. 

 

Справе за повећање бочног отпора колосека  
Због деловања свих наведених сила могућа су динамичка померања шина 

у саставу колосека. За спречавање и ублажавање динамичких и других утицаја, 

за спајање прагова и за изолацију, користи се део прибора који је сврстан у остали 



колосечни прибор и то: умеци од дрвета, гуме и пластике, справе против путова-

ња шина, справе против бочног померања колосека, вијци са наврткама и подло-

шкама за навртке за спајање двоструких прагова и сл. 

Справе (капе) против бочног померања колосека уграђују се да би се у кри-

винама мањих полупречника колосека завареног у ДТШ повећао бочни отпор. 

Справе (капе) против бочног померања колосека уграђују се на челу прагова са 

унутрашње стране на целој дужини кружне и прелазних кривина.  

Вредности минималних полупречника у којима се може извести ДТШ, у 

зависности од профила засторне призме и броја уграђених справа (капа) против 

бочног померања колосека, за дрвене и бетонске прагове дате су у Табели: 

 
У станицама у кривинама са надвишењем ≤ 50 mm справе против бочног 

померања се не уграђују на крајњем колосеку који има нормалну засторну 

призму. 

 

6.2. ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЛИК КОЛОСЕКА – 

ПОДЕЛА КРИВИНА 
 

Колосек је, дакле, конструкција састављена од елемената горњег строја 

пруге по којој саобраћају возови. Пружни колосек је колосек између првих 

улазних скретница две суседне станице. Станични део пружног колосека је део 

колосека на подручју станице између прве улазне скретнице и улазног сигнала. 

Колосек који пролази кроз станицу назива се главним и чини директно проду-

жење пружног колосека и намењен је за пријем и слање возова. Према намени, 

станични колосеци се деле на основне (главни пролазни, пријемно-отпремни, за 

разврставање вагона, укрцајно-искрцајни и др.) и помоћне (штитни, локомотив-

ски, гаражни, спојни, споредни, индустријски, слепи и др.)  



Геометријски облик колосека или геометрија колосека је битна ставка како 

код већ постојећих, тако и при пројектовању и грађењу нових колосека. Фактори 

који утичу на његове димензије зависе од: 

- слободног и товарног профила, 

- полупречника водоравне кривине (лука), 

- надвишења спољашњег колосека, 

- дозвољене брзине проласка воза, 

- потребног простора за постављање или уграђивање постројења, уређаја, 

сигнала, перона и других предмета између и око колосека и 

- потреба процеса рада. 

Такође, и број колосека у станицама и саобраћајним чворовима зависи од 

обима посла који ће се обављати, а одређује се саобраћајно-економским анали-

зама. У мањим станицама раде се појединачни, а у већим групе од више међусоб-

но повезаних колосека колосечни паркови с више међусобно повезаних група 

колосека. У већим станицама с већим путничким и теретним саобраћајем граде 

се посебне групе колосека одвојене за припадајући саобраћај. 

За обављање одређених радњи возовима или групама вагона, станице имају 

одговарајуће називе и потребан број колосека. Колосеци у станицама се цртају 

једном линијом која представља осу колосека. Растојање оса колосека у станици 

износи 4,75 m, а изузетно, на већ постојећим, 4,50 m. Размак оса колосека, ако је 

између путнички перон, не може бити мањи од 6,0 m. 

 



6.2.1. ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК ЗАСТОРНЕ ПРИЗМЕ 
 

Облик и димензије профила засторне призме зависе од категорије пруге, 

броја и врсте кoлосека, врсте и дужине прагова, нагиба планума, геометрије 

колосека, да ли су шине заварене у ДТШ или не, да ли су изоловане или не као 

и од начина одржавања колосека. Попречни пресеци засторне призме дати су 

на следећим сликама, а димензије у табели после тога: 

 
Попречни пресек засторне призме на једноколосечној прузи у 

правој код двостраног нагиба планума 

 
Попречни пресек засторне призме на једноколосечној прузи у кривини код  

двостраног нагиба планума (е - проширење планума) 

 
Попречни пресек засторне призме на једноколосечној прузи у правој, код  

једностраног нагиба планума после машинског решетања застора 



 
Попречни пресек засторне призме на једноколосечној прузи , у кривини, код  

једностраног нагиба планума после машинског решетања застора 

 
Попречни пресек засторне призме код двоколосечних и паралелних пруга, у правој 

 
Попречни пресек засторне призме код двоколосечних пруга, у кривини 

 



6.2.2. СЛОБОДНИ ПРОФИЛ – ВИСИНСКИ ПОЛОЖАЈ 

КОЛОСЕКА, НАДВИШЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ 

 

Слободан профил (габарит) је ограничен простор у вертикалној равни 

управној на осу колосека у који не смеју улазити никакви предмети, објекти и 

делови објеката који су уграђени испод или изнад пруге. Осим њега дефинише 

се и товарни профил као замишљен простор који се налази у вертикалној равни 

која је управна на осу колосека и изван њега се не сме наћи ниједан део 

железничких возила нити предмета натоварених кола. Међупростор између 

слободног и товарног профила се користи за превоз нарочитих пошиљки. Од 

укупно превезених нарочитих пошиљки, вангабаритне пошиљке заузимају 

највећи удео. 

 
Однос димензија слободног и товарног профила 



Оса слободног профила стоји управно на праву која додирује горње иви-

це возних шина и пролази кроз средину колосека. Мере слободног профила 

морају се очувати при одржавању пруге и у простор слободног профила не 

смеју улазити делови постројења, објеката, ознака, сигнала, наслаге матери-

јала и други предмети.  

Слободни профил за пролазак железничких возила одређује се зависно 

од категорије пруге и товарних профила железничких возила, узимајући у 

обзир водоравна и усправна померања тих возила у покрету, колосечну геомет-

рију, одступања колосечне геометрије и положаја колосека, сигурносни размак 

и најмању удаљеност од возног вода на електрифицираним пругама. 

Све новоизграђене магистралне пруге, укључујући станичне и друге ко-

лосеке, морају задовољавати слободни профил чији су облик и мере дати на 

слици испод. Слободни профил омогућује безбедно и несметано кретање же-

лезничких возила која, заједно с теретом на њима, имају товарни профил GС. 

 



Све постојеће пруге, укључујући станичне и друге колосеке, морају за-

довољавати слободни профил чији су облик и мере дати на следећој слици: 

 
 

ПРОШИРЕЊЕ СЛОБОДНОГ ПРОФИЛА 

Мере за проширење слободног профила у кривинама полупречника 

мањег од 250 m без надвишења дате су на слици и у табели која следи: 



 

 



Промене у димензијама слободног профила у кривинама са надвишењем 

спољне шине су следеће:  

1) са спољне стране кривине, због надвишења спољне шине профил се 

не проширује нити се сужава, али се надвисује, а због кривине профил се 

проширује према горњој табели; 

2) са унутрашње стране кривине због надвишења спољне шине, профил 

се проширује, а уз то се проширује и због кривине (сабира се проширење због 

надвишења и због кривине), а због попречног нагиба равни колосека услед 

надвишења спољне шине, профил се спушта наниже.  

Промене у димензијама слободног профила због кривине, а због надви-

шења спољне шине израчунавају се:  

1) проширење слободног профила са унутрашње стране кривине у ма 

којој тачки (коти) израчунава се по обрасцу:  

 
где је:  

p - проширење слободног профила у дотичној тачки (коти), изражено у mm;  

h - надвишење спољне шине у тој кривини, изражено у mm;  

s = 1500 mm - приближно одстојање од подужних оса глава колосечних шина;  

H - висина дотичне тачке у односу на горњу ивицу шине (у даљем тексту: 

ГИШ), изражено у mm.  

Укупно проширење слободног профила у кривинама са надвишењем 

колосека добија се сабирањем вредности из табеле и вредности која се добија 

по горњем обрасцу;  

2) надвишење слободног профила са спољне стране кривине у ма којој 

тачки (коти) израчунава се по обрасцу: 

 
где је:  

n - надвишење слободног профила у дотичној тачки (коти), изражено у mm;  

L - удаљеност дотичне тачке (коте), изражена у mm, слободног профила од 

подужне осе главе унутрашње колосечне шине;  

s = 1500 mm - приближно одстојање од подужних оса глава колосечних шина;  

h - надвишење спољне шине у тој кривини, изражено у mm;  



3) спуштање слободног профила са унутрашње стране кривине у ма 

којој тачки (коти) израчунава се по обрасцу: 

 
где је:  

m - спуштање слободног профила у дотичној тачки (коти), изражено у mm;  

L - удаљеност дотичне тачке (коте), изражена у mm, слободног профила од 

подужне осе главе унутрашње колосечне шине;  

s = 1500 mm - приближно одстојање од подужних оса глава колосечних шина.  

Вредности за проширење слободног профила код карактеристичних та-

чака (кота), као и за надвишење слободног профила на појединим котама, и то 

само због надвишења спољње шине у кривини, дате су у посебној табели 

Правилника. Такође, и вредности за проширење слободног профила у оштрим 

кривинама због надвишења спољне шине у кривини и због кривине, као и 

укупне вредности за проширење слободног профила како са унутрашње тако 

и са спољашње стране дају се у посебној табели. 

 

РАЗМАК КОЛОСЕКА 

Размак између оса колосека на отвореној прузи и у станицама, у правој 

и у кривинама полупречника R ≥ 250 m без надвишења, дат је у табели: 

 



Код колосека у кривинама полупречника R < 250 m и код колосека са 

надвишењем спољње шине, размак између колосека повећава се за величину 

проширења слободног профила у кривинама. 

 

6.3. ШИРИНА И ПРОШИРЕЊЕ КОЛОСЕКА 
 

Ширина колосека у експлоатацији се мери управно на осу колосека 

између унутрашњих површина глава шина, и то на 0-14 mm испод горње повр-

шине главе шине, на најужем месту. Нормална ширина колосека у правој и 

кривинама полупречника 250 m и већим, износи 1435 mm. 

Ширина новог колосека се мери управно на осу колосека између унутра-

шњих површина глава шина, и то на 14 mm испод горње површине главе шине. 

У скретницама колосек се проширује према мерама датим у пројектима 

скретница. У кружним кривинама полупречника мањег од 250 m колосек се 

проширује померањем унутрашње шине од осе колосека. Величина прошире-

ња колосека у зависности од полупречника кривине дата је у табели: 

 
Проширење колосека почиње иза почетка прелазне кривине на месту где 

је полупречник мањи од 250 m и расте постепено, тако да се пуна вредност 

проширења постигне на почетку кружне кривине. Ако је кривина урађена без 

прелазнице, онда се проширење изводи у правој испред кривине с тим што на 

почетку кружног лука највеће проширење може да износи 10 mm. Проширење 

колосека веће од 10 mm изводи се тако да се проширење до 10 mm изведе у 

правцу испред кривине, а проширење преко 10 mm на делу кружне кривине.  

Промена у ширини колосека на дужини од 1 m је постепена у зависности 

од брзине кретања воза и не сме прећи вредности дате у Правилнику. Креће се 

од 1,0-2,5 mm на пругама с брзином до 160 km/h;  

Дозвољена одступања у ширини колосека износе од минимално 1430 

mm до максимално 1470 mm (укључујући проширење колосека у кривини).  



 

Код пријема нових, обновљених и унапређених пруга и колосека одсту-

пање од прописане ширине колосека сме да износи до ± 3 mm за ширину коло-

сека 1435 mm. 

 

6.4. НАГИБ ШИНА У КОЛОСЕКУ 
 

Шине у колосеку нагнуте су ка оси колосека. Нагиб износи 20:1 и 40:1.  

У скретницама, укрштајима, дилатационим справама и окретницама 

шине се уграђују са подложним плочицама без нагиба. Ако се између две скре-

тнице налази спојни колосек дужине до 50 m, онда се он уграђује са подлож-

ним плочицама без нагиба. Прелаз са дела колосека у коме су шине уграђене 

у нагибу 20 : 1 на део колосека изведен без нагиба шина, врши се уграђивањем 

подложних плочица чија је належна површина у нагибу 1:40. На месту прелаза, 

подложне плочице уграђују се највише на два суседна прага. 

У правцу су горње површине обеју шина на истој висини.  

Дозвољена одступања висинског односа шина за колосек у правцу:  

1) код колосека у експлoатацији 3 mm за V= 141-160 km/h до 12 mm зa 

V≤ 80 km/h, при чему одступања расту са смањењем брзине, 

2) код пријема нових, обновљених и унапређених пруга:  

2 mm за V ≥ 100 km/h,  

4 mm за V < 100 km/h. 

У кривинама, зависно од величине полупречника кривине и брзине возо-

ва, надвишење колосека се постиже издизањем спољње шине. Надвишење 

колосека се израчунава по одговарајућим обрасцима за нормално, минимално 

и изузетно надвишење. Минимално и изузетно надвишење се изводи када су 

прелазнице кратке, па би нормално надвишење дало велики нагиб прелазне 

рампе и код кратких кружних лукова (кривина), тако да дужина кружног лука 

са једнаким надвишењем не буде краћа од 0,5 V max.  

Највеће дозвољено надвишење је 150 mm. Најмање надвишење које се 

изводи је 20 mm. Највеће дозвољено надвишење у кривинама у којима се угра-

ђују скретнице износи 80 mm. Надвишење се не изводи:  

1) у кривинама главних пролазних колосека у станицама и у другим 

службеним местима где стају сви возови;  



2) у осталим колосецима станица и других службених места;  

3) у скретницама, изузев скретница које се уграђују у кривинама са 

надвишењем.  

 

ПРЕЛАЗНЕ РАМПЕ 

Прелаз са дела колосека без надвишења на колосек са надвише-

њем, као и изравнавање између дела колосека са различитим надви-

шењем (корпасте кривине) изводи се поступно помоћу прелазне 

рампе.  

Прелазне рампе изводе се једноликим нагибом (праволинијске рампе). 

Нагиб прелазне рампе зависи од допуштене брзине у кривини, тако да највећи 

дозвољени нагиб рампе је 1 : 500 за брзине V ≤ 75 km/h, а изузетно за брзине 

до 50 km/h може износити 1 : 400.  

Дужина прелазне рампе за надвишење по правилу се поклапа са дужи-

ном прелазне кривине, како је дато на слици: 

 
Прелазна рампа за надвишење: PR – почетак рампе, KR – крај рампе, PPK – 

почетак прелазне кривине, KPK – крај прелазне кривине. 

 

Ако прелазна кривина нема довољну дужину, прелазна рампа се може 

продужити у кружну кривину тако да надвишење на почетку кривине не буде 

мање од минималног надвишења за највећу допуштену брзину на том делу 

пруге, као и да дужина кривине са пуним надвишењем не буде мања од 1 = 0,5 

• Vmax ≥ 20 m, како је дато на слици: 



 
Сложена прелазна рампа за надвишење и прелазна кривина 

 

Код кружних кривина без прелазних кривина, прелазна рампа за надви-

шење изводи се у правој, тако да је у целој кружној кривини пуно надвишење. 

Код корпасте кривине прелазна рампа за надвишење изводи се:  

1) на дужини прелазне кривине L између кружних кривина различитих 

надвишења h1 и h2, како је дато на слици: 

 
Корпаста кривина и прелазна рампа за надвишење 



2) када између кружних кривина не постоји прелазна кривина, рампа се 

изводи у кривини већег полупречника, како је дато на следећој слици: 

 
Сложена кривина без прелазнице 

 

6.5. МЕЂУПРАВЦИ 
 

Међуправе између рампи за надвишење изводе се:  

1) између двеју праволинијских рампи мора се налазити део колосека без 

надвишења или са константним надвишењем на дужини од најмање m = 0,5 · 

Vmax ≥ 20 m, како је дато на слици:  

 
 

2) код краћих међуправа између прелазних рампи и суседних кривина 

истог смера:  

- замењује се међуправа подесним луком, како је дато на првој слици, 

- изводи се надвишење блаже кривине кроз међуправу све до прелазне 

рампе суседне кривине, како је дато на другој слици 



- изводи се мање надвишење него што је у обема кривинама, тако да се 

оствари прописана дужина између прелазних рампи, како је дато на трећој 

слици  

 
Слика 1 

 

 
Слика 2 

 
Слика 3 

 



Прелазне кривине  

Прелаз са колосека у правој на колосек у кривини, из једне кривине у 

другу истога смера а различитих полупречника, као и из једне кривине у другу 

супротног смера врши се помоћу прелазне кривине (прелазнице).  

Облик прелазне кривине је:  

1) проста кубна парабола 

2) поправљена кубна парабола за веће дужине  

Дужина прелазне кривине поклапа се са дужином прелазне рампе за надви-

шење. Прелазна кривина мора да буде непрекидна. У свакој тачки прелазне 

кривине, надвишење одговара полупречнику који је у тој тачки прелазне кри-

вине. Пораст надвишења по спољној шини прелазне кривине изводи се посте-

пено. Прелазна кривина изводи се:  

1) на делу колосека између праве и кружне кривине са надвишењем;  

2) између колосека у правој и кружнe кривинe без надвишења;  

3) између двеју кружних кривина истога смера са различитим надвишењем;  

4) између двеју кружних кривина истога смера, без међуправе, без 

надвишења или са истим надвишењем. 

5) између две кривине супротног смера 

 

Међуправе и кратки лукови  

Најмања дужина међуправе између прелазних кривина истог или супро-

тног смера износи m = 0,5 Vmax, али не може бити краћа од 20 m, како је дато 

на Слици: 

 



Две кривине супротног смера са полупречницима R1 и R2 које су изве-

дене без надвишења и без прелазне кривине смеју се додиривати у одређеним 

случајевима. 

 

Праве испред, између и иза скретница  

Између почетка скретнице и краја или почетка прелазне кривине, односно 

кружне кривине без прелазнице, поставља се међуправа дужине m1 ≥ 0,20V, 

како је дато на слици, гдe јe V брзина вожње у скретање. 

 
Међуправа 

 

Између краја скретнице и почетка или краја прелазне кривине, односно 

кружне кривнне без прелазнице, поставља се међуправа дужине m2 ≥ 0,10 V, 

како је дато на слици, где је V брзина у правац. 

 
Међуправа иза скретнице 

 

Када се наредна скретница прикључује на крај претходне скретнице, треба 

растојање између ове две скретнице изабрати тако да мењалица наредне 

скретнице не лежи на дугачким праговима претходне скретнице, како је дато 

на Слици: 



 
Нормално растојање скретница 

 

Најмања дужина праве између краја једне и почетка друге скретнице 

износи m3 ≥ 7,0 m, како је дато на слици: 

 
Међуправа скретничког низа 

 

Дужина међуправца између почетака две скретнице са кривинама супро-

тног смера износи m4 ≥ 0.2 V, где је V брзина вожње у скретање, како је дато 

на слици доле. Дужина међуправца може се повећати до m4 = 0,4 V ако то 

дозвољавају просторне могућности и ако не захтева додатне трошкове. 

 
Међуправа између скретница супротног смера 

 

Најмања дужина међуправца између почетака две скретнице, са криви-

нама истог смера, треба да износи m5 ≥ 7,0 m, како је дато на слици испод. Ова 

минимална дужина може се пројектовати и на „AVˮ везама, како је дато на 

слици испод 



 
Међуправа између скретница истог смера 

 
Колосечне везе на отвореној прузи 

 

Везе паралелних колосека остварују се колосечним везама у „Аˮ или „Vˮ 

облику. Колосечне везе се уграђују на 15 - 20 km, а по правилу испред и иза 

станице. Правци између кривина у колосечним везама, како је дато на слици 

испод, износе:  

1) m ≥ 0,15 V за V < 70 km/h;  

2) m ≥ 0,20 V за 70 < V ≤ 160 km/h.  

Не сме се применити дужина мања од m = 0,15 V. 

 
Међуправе у колосечним везама 

 

Ако штитна скретница мора да се постави што ближе суседној скрет-

ници, размак између колосека на најужем месту на слепом колосеку може да 

се смањи на 3,80 m, како је дато на слици: 



 
Положај штитне скретнице у случају минималног растојања у односу на 

суседну скретницу 

 

 

6.6. ПРОМЕНА НАГИБА НИВЕЛЕТЕ 

 
Вертикално заобљење прелома нивелете изводи се када је разлика 

између два суседна нагиба већа од 2 ‰ . Заобљење прелома нивелете врши се 

вертикалном кривином полупречника Rv =0,5V2max до Rv =V2max, где је 

Vmax највећа допуштена брзина у km/h.  

У станичном реону локалних пруга, прелом нивелете може се заоблити 

полупречником Rv ≥ 1000 m. У ранжирним станицама полупречник верти-

калног заобљења нивелете износи најмање Rv =750 m. На врху спушталице 

дозвољен је најмањи полупречник вертикалне кривине Rv = 250 m.  

Вертикални прелом нивелете не сме да се налази у скретницама, укршта-

јима, дилатационим справама, окретницама, колским вагама, прелазним кри-

винама, прелазним рампама за надвишење и мостовима са отвореним колово-

зом.  

Почетак, односно крај заобљења прелома нивелете удаљен је најмање 5 

m од постројења и објеката. У ранжирним станицама, прелом нивелете може 

бити у скретници, али заобљење не сме захватити мењалице и срцишта. 

Изузетно, ако се заобљење нивелете врши полупречником Rv ≥ 10000 m, за 

главне и Rv ≥ 5000m за споредне колосеке, дозвољено је полагање скретница 

у таквим вертикалним кривинама све до нагиба i =10 ‰.  

На мостовима без застора у случају конвексне вертикалне кривине (кад 

је центар заобљења испод горње ивице шине), може се вршити прелом ниве-

лете ако је Rv ≥ 10000 m. 

Дужина тангенте вертикалног заобљења нивелете рачуна се по обрасцу  



 
Знак (+) узима се када се са успона прелази на пад и обратно, а знак (-) при 

прелазу са успона на успон и са пада на пад, с тим да се мањи нагиб одузима 

од већег. 

При прелазу са нагиба на хоризонталу тангента је: 

 
У наведеним обрасцима је:  

t — дужина тангенте у m;  

Rv — полупречник вертикалне кривине у m;  

i,i1, i2 — величина нагиба у ‰.  

Ордината заобљења прелома нивелете одмеравају се управно од танген-

те, а израчунавају се по обрасцу 

 
где је:  

y — ордината у m (вертикално одступање од правца тангенте);  

x — апсциса у m (одстојање од места где почиње заобљење на првој тангенти);  

Rv — полупречник кривине за заокругљивање прелома нивелете у m. 

 

6.7. ДУГИ ТРАКОВИ ШИНА (ДТШ) 

 
Под ДТШ подразумевају се шине у колосеку заварене у дужине веће од 

60 m. ДТШ се сaстоји из три дела: средњег, који је непомичан и на коме нема 

дилатирања и крајњих делова који омогућују дилатирање ДТШ, тзв. „дишући 

деловиˮ ДТШ. ДТШ се може завршити на два начина:  

1) кочењем (блокирањем) класичних састава на крајевима ДТШ помоћу 

справа против путовања шина;  

2) дилатационим справама. 

Шине и скретнице се заварују у ДТШ при полагању новог колосека.  



Сви елементи колосека који се заварује у ДТШ морају бити у таквом 

техничком стању и међусобном односу да колосек као целина има трајну ста-

билност, а нарочито потребан подужни и бочни отпор.  

Шине се заварују у дуги трак када су испуњени следећи услови:  

1) доњи строј мора бити стабилизован и консолидован и сви радови у 

потпуности завршени;  

2) застор на отвореној прузи и пролазним станичним колосецима мора 

бити од туцаника;  

3) размак прагова мора одговарати прописаном;  

4) одводњавање мора бити правилно изведено и обезбеђено у свим 

условима;  

5) када је у колосек уграђен причврсни прибор који обезбеђује потребан 

отпор подужним и бочним силама;  

6) морају постојати ознаке за стално праћење стања колосека.  

У правцу и у кривинама R ≥ 500 m са дрвеним праговима и R ≥ 400 m са 

бетонским праговима, ширина застора иза чела прагова износи најмање 40 cm, 

и то под условом да је застор добро набијен, по могућности и специјалним ви-

брационим машинама. Када застор није вибриран или добро набијен иза чела 

прагова, потребно је појачати засторну призму набачајем изнад горње ивице 

прага или је проширити иза тела прага на 50 cm.  

У кривинама мањих полупречника, у циљу повећања бочног отпора 

колосека, уграђују се справе против бочног померања прагова, које се причвр-

шћују на тела прагова са унутрашње стране кривине на начин дат у Табели 

 
 

За формирање сваког ДТШ израђује се техничка документација. Техни-

чка документација садржи тачне податке о положају и типовима изолованих 

састава, температурама, надзору над извођењем радова и друге податке од 

значаја за квалитетно и безбедно извођење радова. 



Приликом полагања и одржавања ДТШ води се посебна евиденција о 

температури шине. Познавање, праћење и евидентирање температура и пој-

мова везаних уз њих предуслов је за правилно формирање, одржавање, надзор 

и експлоатацију ДТШ. 

 

Температуре у шинама  

Радови који могу умањити стабилност колосека не смеју се изводити без 

претходног мерења температуре шине.  

Средња температура ts је аритметичка средина максималних и минимал-

них температура у једном климатском подручју, која се утврђује вишегоди-

шњим мерењима.  

Потребна температура tp је температура при којој се врши завршно зава-

ривање шина у ДТШ, односно при којој се шине налазе у безнапонском стању.  

Ако је апсолутна разлика екстремних температура већа од 100°С, рачуна 

се да је tp = ts + 8°С. Ако је апсолутна разлика од 85 ° С до 100 ° С , онда је tp 

= ts + 5°С. Ако је апсолутна разлика мања од 85 ° С , тада је tp = ts.  

За сваку пругу утврђују се температурна подручја и израђује карта 

температурних зона.  

Треба избегавати заваривање шина у дуги трак за време летњих врућина, 

као и при ниским температурама шина. Треба настојати да се заваривање 

обавља у пролећe или, још боље, у јесен, када у колосеку не треба очекивати 

високе напоне у периоду његове стабилизације.  

За мерење температуре у шинама користе се шински термометри који 

могу бити цевасти и магнетни. Цевасти шински термометар мора одговарати 

типу шине у колосеку. Приликом мерења температура, он треба да је изложен 

истим условима као и уграђене колосечне шине. Шински термометар се 

очитава један сат по постављању у колосек. Магнетни термометар се поставља 

на врат шине, на страни шине која није директно изложена сунцу и очитава се 

15 минута након постављања. Приликом контролних мерења температуре 

шине препоручује се и мерење температуре ваздуха да би се утврдили односи 

температура шине и ваздуха.  

 

 

 



Заваривање шина у ДТШ  

Шине се заварују у специјализованим радионицама и у колосеку (на 

терену). У радионицама шине се заварују првенствено електроотпорним 

(електротупим – ЕТ) поступком, а на терену алумино-термијским (АТ) 

поступком. ЕТ поступак се може користити и за заваривање у колосеку 

одговарајућом машином.  

О извршеним испитивањима завара издаје се атест, а преглед, испити-

вање и преузимање завара обавља се записнички. 

 

Израда колосека у ДТШ  

Шине и скретнице се заварују у ДТШ при полагању колосека са новим 

материјалом горњег строја или само нових шина, ако су испуњени услови за 

формирање ДТШ. У ДТШ се могу заваривати и половне регенерисане шине.  

Пре заваривања половних и регенерисаних шина утврђује се да шине немају 

обострано истрошену главу, подужне и попречне деформације или напрслине. 

Унутрашње напрслине испитују се ултразвучним апаратима. Дефектне шине 

се не смеју заваривати. Крајеви шина не смеју бити стучени ни оштећени, а 

сви постојећи завари морају бити обострано исправни.  

Две шине истог типа се могу међусобно заваривати ако им висинска 

разлика није већa од 4 mm.  

Дозвољена висинска и бочна исхабаност шина за уграђивање у ДТШ 

дата је у табели: 

 
 

Пре полагања шина утврђује се:  

1) дужина шина које ће се уграђивати;  

2) температурни распон за односно климатско подручје;  



3) да ли ће се колосек у прво време експлоатисати као класични или ћe 

се шине одмах заварити у ДТШ.  

Ако се колосек неће одмах заварити у ДТШ, него ће се извесно време 

експлоатисати као класични колосек са саставима, он се у потпуности изводи 

као колосек са саставима. При овоме се мисли на дефинитивно уређене 

саставе, скраћења шина и др. Саобраћај возова на оваквој деоници обавља се 

дозвољеном брзином за дотични одсек пруге.  

Ако се заваривање у ДТШ предвиђа убрзо после полагања шина, што 

значи да ће нормални услови експлоатације бити дозвољени тек након 

формирања ДТШ онда се састави шина изводе са једном и то другом рупом од 

краја шине, што се дефинише при наруџбини шина. Преко оваквог колосека 

максимална брзина возова је 50 km/h, али не дуже од 60 дана.  

Ако ће се шине заварити у ДТШ непосредно након полагања, тада се 

могу наручити и шине без рупа. Уместо састава са везицама, шине се привре-

мено повезују специјалним стегама које не захтевају бушење рупа у шинама.  

У принципу треба наручити шине што већих дужина водећи рачуна о 

капацитету радионица за заваривање шина, транспортним средствима и 

механизацији за полагање шина.  

Пре него што се шине заваре у међуодсеке, остављају се дилатациони 

отвори. Пошто су шине доведене осовински у исправан положај, заварују се 

међусобно у тзв. међуодсеке већих дужина. Исто важи и за заваривање шина у 

постојећим колосецима. Заваривање у међуодсеке се врши при температури од 

0° С до tp + 30°С. Заваривање међуодсека односно формирање ДТШ (тзв. 

завршно заваривање) може се обавити тек после ослобађања напона, и то caмo 

у интервалу tp = ts± 5° С. Ако се завршном заваривању мора приступити на 

нижој температури (када се tp не може постићи природним путем), онда се 

подручје tp постиже вештачким путем. Када се потребна температура tp не 

може постићи природним путем већ вештачки, онда се продужење шина које 

треба постићи загревањем до (tp) израчунава по обрасцу  

 
где су:  

ΔL - продужење у mm;  

α  - коефицијент истезања шинског челика;  

L - дужина шине у метрима;  



Δt - разлика шинске температуре у °С (која је једнака разлици стварне и 

потребне температуре шине).  

Када су међуодсеци (или у одређеним случајевима више њих заједно) 

били заварени при вишим температурама од горње границе tp, при завршном 

заваривању се исеца сувишно парче шине, чија дужина се израчунава по 

обрасцу, узимајући у обзир и величине дилатационих отвора.  

При завршном заваривању, као и при заваривању у међуодсеке шине се 

доводе у исправан положај по вертикали и хоризонтали а помоћу специјалних 

шаблона обезбедити вертикалност вара. Величина отвора за вар зависи од 

методе заваривања.  

Паралелно са завршним заваривањем изводе се и други радови на 

колосеку: допуна и набијање застора, уређење преосталих шинских састава, 

постављање справа против бочног и подужног померања шина. 

Ако се tp постиже загревањем загревање треба почети од средине одсека, 

тј. од слободног краја према другом у оба правца и назад понављајући 

поступак све док се не постигне потребно издужење. Након обављеног завр-

шног заваривања приступа се причвршћивању колосечног прибора полазећи 

од слободног према учвршћеном крају, као што је дато на слици: 

 
 

Пре него што се почну загревати, шине морају бити ослобођене напона. 

У току загревања пожељно је ударањем маљева (дрвеним или гуменим) по 

шинама омогућити њихово поузданије и равномерније издужење изазвано 

загревањем.  

Хидрауличне справе за натезање шина – шински тензори – користе се за 

вештачко постизање потребног издужења шине када је температура у шинама 

мања од tp. Справе се могу употребити у температурном распону од 0ºС до (tp 

– 5)ºС. У истом распону температуре справе се могу употребити и при санацији 



прелома шина и завара. Под одређеним условима хидрауличне справе се могу 

користити и за контролу унутрашњих напрезања у постојећем ДТШ-у. 

 

Отпуштање ДТШ  

Код радова на отпуштању ДТШ увек се користе по две cправе (у пару) 

на сваком шинском траку по једна. Код радова на санацији или контроли 

унутрашњих напрезања справе се мoгy користити и појединачно, тј. на само 

једном шинском траку.  

Дужину деонице на којој се отпуштање напона у ДТШ обавља справама, 

у зависности од капацитета ових справа треба одабрати тако:  

1) да се спречи појава великих заосталих напона у ДТШ;  

2) да се осигура могућност потпуног завршетка радова у одобреном 

затвору колосека. 

 
Отпуштање шина 

 

6.8.ДИЛАТАЦИОНЕ СПРАВЕ 
Дилатационе справе су уређаји у колосеку на мосту и у утицајној зони 

моста којима се осигурава еластична стабилност колосека и његово дилати-

рање услед температурних промена и на крајевима ДТШ. Њима се компензују 

утицаји промене дужине мостовских конструкција услед промене температуре 

и еластичних деформација изазваних покретним оптерећењем.  

Дилатациона дужина је дужина једне или више конструкција на којима 

се остварује дилатација коју је потребно компензовати.  

Ход справе који дефинише капацитет је означен ca три рупе пречника 5 

mm које су избушене у средини врата крилних шина. Средња рупа означава 



нулти положај. Дилатациона справа се састоји од језичка, належних шина, 

подложних клизних плочица, натезних плоча, причврсног прибора и прагова .  

Дилатациона справа се уграђује у колосек заваривањем, након извршене 

регулације хода справе при средњој температури:  

ts = t р = 10 °С. 

Регулација хода справе се врши у односу на нулти положај језичка уз 

услов да одступања врха језичка од његовог рачунског положаја након уграђи-

вања не сме бити већи од 5mm. 

Дозвољено одступање врха језичка од рачунског положаја у току 

експлоатације сме бити највише ±15 mm.  

Величина регулације „аˮ ( у милиметрима) израчунава се пo обрасцу  

а = α · L (t – 10) 

где је:  

α = 1,15x10-5 - температурни коефицијент истезања челика (m);  

L- дилатациона дужина конструкције (m);  

t – температура при којој се врши регулација хода (º C).  

Одређивање хода (компензационе дужине) дилатационе справе Z врши 

се по обрасцу  

Z ≥ 1,30 · 2а, 

где је а (mm) срачуната потребна величина регулације. 

Код мостова у кривинама, у случајевима када не постоји друго решење, 

може се дозволити стављање шинских дилатационих справа у кружној 

кривини са полупречником једнаким и већим од 800 m. 

 

Дилатациони размаци 

Ако се отпуштање ДТШ прекида из било којих разлога на дуже време 

прелаз између отпуштеног и неотпуштеног дела треба осигурати справама 

против подужног померања.  

При преласку са завареног колосека на колосек са саставима у 

зависности од температуре и дужине шина, оставља се дилатација полагања 

дата у Табели: 



 
 

Приликом замене прикључних шина на заварени колосек, дилатацију 

између њих и ДТШ треба регулисати у интервалу tp. Пре тога ДТШ треба 

ослободити причврсног прибора на дужини 50 – 80 m, у зависности од 

температуре отпуштања.  

На саставима који треба да буду изоловани уграђују се само лепљени 

састави. После уграђивања лепљених састава нема потребе за уграђивањем 

справа против путовања шина, а не треба предузимати ни друге посебне и 

допунске радове.  

Изоловани састав се изузетно, као привремено решење, може уградити 

као класичан, при чему се сматра крајем ДТШ и тада се осигурава справама 

против путовања шина као помични део ДТШ на обе стране од састава. 

 

6.9. ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА У ДТШ 
Скретнице могу бити заварене појединачно или читаве скретничке лире 

међусобно, а заварене скретнице се укључују у ДТШ. Треба настојати да се 

заваривање скретница и њихово укључивање у ДТШ врши истовремено са 

истим радовима на колосеку. 

Ако се нове скретнице предвиђају за укључивање у ДТШ треба настојати 

да се пре укључивања заваре сви састави унутар скретнице. Такву скретницу 

треба укључити у ДТШ у року од 10 – 15 дана у интервалу tp.  

Пре заваривања скретница у постојећим колосецима (половне и регене-

рисане) треба комисијски детаљно прегледати стање скретнице. Треба заме-

нити све оштећене и истрошене делове и извршити потребна наваривања. По 

могућности детаљно треба испитати све челичне скретничке елементе ултра-

звучним апаратом.  



Када се истовремено заварује више скретница (истих или различитих 

типова), претходно се израђује план заваривања. У плану заваривања уцртава 

се положај свих скретница и посебно означавају сва места и све врсте варова, 

врсте састава (обични и изоловани), врста осигурања и сл.  

Пре заваривања скретнице се регулишу, тако да се сви њихови елементи 

доведу у прописан осовински и висински положај. Посебно треба проверити 

исправност рада скретничког постављача.  

Заваривање треба обављати при температури шине од + 5 °С до + 25 °С. 

Причврсни прибор треба пре заваривања олабавити и поново притегнути тек 

након хлађења вара. Заваривање треба почети од унутрашњих према 

спољашњим саставима скретнице, али тако да се језичци последњи заварују 

при томе треба настојати да се језичци заварују истовремено.  

Типични случај истовременог заваривања скретнице и шина у дуги трак 

дат је на слици:  

 
Редослед заваривања састава код скретница укључених у ДТШ 

 

Ако се скретница приликом заваривања укључује у ДТШ као што је 

приказано на слици, састави „3ˮ се заварују у допуштеном интервалу tр након 

што су „дишућиˮ крај дугачког трака и сама скретница били претходно ослобо-

ђени напона. Када се извођење дугачког трака наставља и иза скретница, на 

сличан начин се заварују и састави „4ˮ у интервалу tp. На сличан начин се мора 

поступити и при истовременом групном заваривању скретница. Када се зава-

ривање колосека не наставља испред или иза скретнице, тј. када заварена скре-

тница лежи у тзв. „дишућемˮ крају шинског трака, уграђивањем справа против 

путовања шина спречава се њихово непожељно уздужно померање на 

праговима или још боље, заварити шине на дужини „дишућихˮ крајева (80 – 

100 m).  



При заваривању скретница треба обратити нарочиту пажњу на заварива-

ње језичака (састави „5ˮ). Пошто главне шине након заваривања постају непо-

кретне треба испитати и регулисати положај језичка пре и након заваривања, 

јер под дејством промене температуре, услед тога што су на једном крају 

слободни, они мењају своју дужину, тј. положај у односу на главну шину. 

Уздужна непокретност заварених главних шина и слободно једнострано 

продужење језичака под дејством промене температуре одражавају се нега-

тивно на исправност функционисања скретничких затварача. До тога долази 

зато што је потезна мотка фиксно везана за главну непокретну шину, а затварач 

исто тако фиксно везан за покретни језичак. Услед тога, продужење језичка 

под дејством промене температуре изазива и промену угла који међусобно 

заклапају потезна мотка и затварач. До сметњи при пребацивању језичака на 

завареним скретницама неће доћи ако се постигне да вредност растојања „аˮ 

између затварача и потезне мотке буде:  

1) на скретници дужине L ≤ 45 m  

пре заваривања а = 10 ± 2 mm  

после заваривања а = 8 ± 2 mm;  

2) на скретници дужине L > 45 m  

пре заваривања а = 12 ± 2 mm  

после заваривања а = 10 ± 2 mm  

мерено при заваривању језичака при tp као што је дато на Слици 

 
За контролу исправности заваривања меродаван је и тзв. нулти положај 

језичка, који подразумева положај врха језичка у односу на главну шину на 

којој је зарезом или другим јасним знаком обележен. 

Након извођења завршног заваривања у интервалу tp ± 5 °С приступа се 

притезању спојног прибора, допуни и набијању застора као и свим другим 



радовима потребним пре него што преко заварене скретнице буде допуштено 

обављање редовног cao6paћaja. 

 

6.10. ПУТОВАЊЕ ШИНА 

Справе против путовања уграђују се обострано на сваком прагу скретни-

чких међушина у циљу сузбијања њиховог утицаја на уздужно померање 

језичка као и обезбеђења скретничког cpцa од додатих сила из међушина.  

Скретнице укључене у ДТШ осигуравају се на следећи начин:  

1) причврсни прибор скретнице се добро притегне, а засторна призма 

сасвим попуни. Испред и иза скретнице на дужини од 80 m до краја 

скретнице појачава се и набија засторна призма и уграђују справе против 

путовања шина. Справе против путовања шина уграђују се испред и иза 

скретнице (74 комада) исто као и код крајева ДТШ, како је дато на слици, 

ако пројектом није другачије предвиђено; 

2) након укључивања скретнице у ДТШ и њеног ослобађања од унутра-

шњих напрезања потребно је на скретницама главних пролазних колосе-

ка одмах, а најкасније у року од 24 сата на tp= + 5 ºC, уградити сталне 

ознаке за праћење путовања шина и прописаним ознакама на шинама 

обележити положај шина. Сталне тачке се уграђују наспрам састава – 

вара, на врху језичка и наспрам стварног врха срца;  

3) најсигурнији део скретнице је заварена спољна шина „Аˮ на којој није 

прекинут дуги трак, а најосетљивије место је врх срца „Сˮ који је изло-

жен деловању сила на крају дугог трака. Спољна шина „Вˮ и шина иза 

врха срца „Сˮ треба да се заваре на следећу скретницу или на дужини од 

најмање 80 m. 

 



VII ЕЛЕМЕНТИ ПРОЈЕКТОВАЊА 

ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА 
 

Приликом изградње нових железничких пруга, као и приликом рекон-

струкције постојећих, обавезна је израда пројекта по којем ће се изводити 

радови. Пројектовање је дуготрајан процес који обухвата више фаза израде, 

као и предуслова из различитих области људског деловања за његову реализа-

цију. Примера ради, тадашња Србија је већ након кретања прве железничке 

линије Стоктон-Дарлингтон 1828.год. имала озбиљне планове за изградњу 

пруге. Међутим тек 1884.године кренула је с експлоатацијом прва пруга 

између Београда и Ниша. Гледајући данашњу територију Србије, још 1859.год. 

кренула је пруга између Базијаша и Јасенова, на релацији Сегедин-Темишвар, 

али то је у то време била Аустријска царевина. Дакле, од плана до реализације 

понекад прође веома много времена, што је често условљено и политичко-еко-

номским условима, јер је железнички саобраћај најважнија врста саобраћаја у 

погледу развоја једне државе.  

 

7.1. ТРАСИРАЊЕ ПРУГЕ 

7.1.1. ПОЈАМ И ФАКТОРИ 

 

Трасирање пруге је прва фаза у изради пројектне документације. Траси-

рање представља комплексну пројектну студију, која у себи обухвата саобра-

ћајно-економске, физичко-географске и инжињерско-геолошке услове у реону 

пројектовања пруге, грађевинске и експлоатационе факторе, усвојену катего-

рију пруге и њен капацитет, трошкове и рок изградње те економске показа-

теље. 

Одређивање положаја трасе обухвата израду варијантних решења 

(траса), утврђивање њиховог положаја у простору, уцртавање траса на топо-

графским картама, те њихово преношење на терен. Варијанте се упоређују у 

циљу избора оне трасе која за исти капацитет има укупно најниже сведене 

инвестиционе и експлоатационе трошкове. 

Положај трасе директно зависи од природе места и предела преко којих 

она пролази, а нарочито од физичке географије, тј. од геолошке природе тере-



на, хидролошких и климатских услова. Од посебног значаја је усклађивање 

геометријског решења трасе с условима физичке географије. Битно је одре-

дити неповољна подручја (одроњавања, клизања и сл.) и испитати могућност 

проласка трасе на тим местима. У погледу стабилности пројектоване пруге у 

простору трасе треба извршити инжињерско-геолошка истраживања терена: 

установљавање геолошког састава, геотехничких карактеристика и хидроло-

шких особина. Нпр. снежна граница битно утиче на појаву сметова, па при 

пројектовању треба предвидети одговарајућу заштиту итд. 

На вођење трасе утичу, у великој мери, и хидролошке прилике, тј. воде-

ни токови – потоци, реке, мочваре, језера, море. Речни токови својим долинама 

омогућавају повољно вођење трасе, како по оси, тако и нивелети, па је већина 

пруга у нашој и другим државама реализована управо поред речних токова. 

Свака варијанта трасе мора осигурати рационалан однос између дужине, 

количине грађевинских радова, трошкова грађења и експлоатације. При томе: 

- план и пресек сваке варијанте мора одговарати грађевинским прописима 

и правилима пројектовања железничких пруга одговарајуће категорије, 

- земљани труп и сви објекти на траси морају задовољити прописану ста-

билност, услове безбедности и континуитета експлоатације пројекто-

ване пруге. 

На избор трасе проучаване пруге утичу бројни и различити фактори, од 

којих су најважнији: 

- фактори који се заснивају на економским претпоставкама: значај 

пруге, захтеви за осигурањем транспорта – економских веза, карактер и 

обим превоза, услови размештаја крајњих станица и избор прикључних 

станица на постојећој прузи и другим облицима транспорта, 

- фактори изазвани природним условима реона: карактер геоморфоло-

гије подручја, те геолошки и хидролошки услови, распоред значајних 

водних токова и услови њиховог пресецања, климатски и метеоролошки 

услови, а делимично и правац главних ветрова, интензитет падавина итд. 

 

7.1.2. НАЧИН ВОЂЕЊА ТРАСЕ 
 

У зависности од геоморфолошких карактеристика терена, у примени су 

следећи начини вођења трасе: 



- слободно вођење – примењује се на местима где је природан пад терена 

мањи од меродавног нагиба на траси. Нивелета може бити изломљена и 

са супротним падовима уз услов да они буду мањи од пада кочења. При-

мењује се у широким речним долинама и дуж вододелница, ради потребе 

за минималним земљаним радовима, као и поред акумулационих језера 

где се траса прво пење већим успоном док не достигне висину круне 

бране, а затим слободно води с изломљеном нивелетом и малим нагиби-

ма ивицом језера, 

- присилно вођење – изводи се када највећи успон на траси не сме бити 

већи од меродавног успона, док је природни нагиб терена једнак или ве-

ћи од меродавног нагиба трасе. Када је природни нагиб терена једнак 

меродавном нагибу трасе нивелету треба водити једностраним успоном 

(падом), користећи пуну дужину између фиксних тачака, како би се 

добио што мањи меродавни нагиб на траси, 

- вештачко вођење – примењује се у тешким теренским условима, оби-

чно у брдским пределима гдес у велике висинске разлике на кратким ра-

стојањима и где је потребно провести трасу са знатно мањим успонима 

него што је нагиб терена. Најчешће се примењује када трасу треба преве-

сти из једног речног слива у други преко вододелнице. 

 
 

Слободно вођење трасе поред широких речних долина и поред језера 

 

7.1.3. ПОЛОЖАЈ СТАНИЦА НА ТРАСИ 
 

Распоред станица на траси треба да задовољи техничке и економске 

услове. Распоредне и ранжирне станице у којима се формирају теретни возови 

лоцирају се обично на местима укрштања или одвајања пруга, у близини већих 

индустријских центара, односно тамо где се очекује већи промет робе. Међу-

станице на вучном сектору пруге планирају се на местима где се очекује већи 

промет робе и путника, а ако су ове станице на већој међусобној удаљености 

онда се између њих граде укрштаји код једноколосечних, односно мимоилаз-



нице код двоколосечних пруга, које служе за техничке а не за комерцијалне 

потребе. Њихов распоред је предодређен тежњом да се омогуће најповољније 

превозне и пропусне способности пруге. Према истраживањима, међустани-

чни размак треба да износи од 8-11 km за дизел, а 12-14 km за електричну вучу. 

На једноколосечним пругама ра-

стојање се одређује тако да пери-

од графика буде приближно исти, 

односно да не одступа више од 2-

3 минута, а у неким случајевима 

(мост, тунел, висок усек) дозво-

љено је 4 минута. 

При саобраћају возова са заустављањем у станицама период графика 

приказан је на слици испод и износи: 

Tg=t'+t''+I1+I2 [min] 

а код укрштања без заустављања („летеће“ укрштање): 

Tg=t'+t'' [min] 

где је: 

t', t'' – минимално време вожње које зависи од типа локомотиве, меродавног 

нагиба, масе воза, међустаничног растојања Im [min], 

I1, I2 – време потребно за пријем и отпрему возова у станици. 

 
 

Станичне равни треба постављати, по могућности, целом дужином у 

правцу и хоризонтали. Међутим, често 

рељеф терена онемогућава да се постигне 

такав положај, па се у тим приликама до-

звољава да станица једним делом буде и у 

кривини. Полупречник кривина треба да 



буде што већи, најмање 600 m, а у тешким теренским условима дозвољава се 

300 m. 

С аспекта трасирања железничке станице имају следеће недостатке: 

- скупе су за грађење (често имају обимне радове и велике трошкове 

експлоатације), 

- код пруга са стрмим нагибом изазивају губитак висине, односно услов-

љавају продужење трасе. 

Дужина станичне равни зависи од шеме распореда колосека, броја колосека, 

дужине воза и начина осигурања скретница. Нпр., за станицу с електромехани-

чким осигурањем скретница и групним излазним сигналима, дужина станичне 

равни рачуна се по обрасцу: 

Lkol=Kd+2Li+2t [m] 

Kd=2L0+n0l0+2R [m] 

Kd – корисна дужина колосека 

L0 – дужина локомотиве (20-25 m) 

n0 – број осовина у композицији (максимално 120) 

l0 – просечна дужина по осовини (5 m за нормални колосек) 

R – резервна дужина испред чела локомотиве односно краја композиције и 

међика (за тип осигурања је 6 m, али је правилније рачунати 5 m за теретне, 

односно 10 m за путничке возове) 

Li – растојање између почетка улазне изоловане шине и међика 

t – дужина тангенте вертикалног заобљења. 

 
 

 

 

 

 



7.2. ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 

Пројекат трасе пруге реализује се постепено по фазама. Према врсти и 

обиму рада разликују се следеће три фазе: 

- претходне студије (предпројекат), 

- идејни пројекат, 

- главни пројекат. 

Све три фазе рада су међусобно повезане, тако да је свака следећа фаза 

заснована на резултатима рада претходне. 

 

7.2.1. ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ 
 

Задатак прве фазе рада на пројектној докуменатцији састоји се у томе да се 

на одређеном генералном правцу истраже све реалне могућности вођења 

трасе, повезујући при томе насеља и привредне центре означене претходним 

економским студијама као изворишта робе и путника који ће се превозити 

новом пругом. Ове студије требају дати основне податке за пројектовање и 

грађење пруге и њене техничке карактеристике, тј. висину пењања, дужину 

пруге, величину нагиба нивелете, меродавни нагиб на прузи, положај пруге у 

односу на насеља и прувредне центре, оријентациони обим радова и величину 

инвестиција за изградњу пруге, као и трошкове експлоатације на прузи. 

При разматрању могућих праваца једне пруге, обично се појави више ва-

ријантних решења, која се детаљно обрађују и међусобно упоређују. Избор 

најповољнијег решења неће увек бити могућ само на основу података претход-

них студија, али је често могуће на темељу њих свести та решења на најмањи 

број. За изабрани број решења врше се евентуална накнадна детаљнија истра-

живања и снимања, чији резултати на крају омогућавају коректан избор 

решења. 

Претходне студије су од нарочите важности за израду пројекта трасе, јер се 

сви даљи радови на осталим фазама пројекта заснивају на резултатима прет-

ходних студија, а грешке учињене у претходним студијама тешко се после 

могу отклонити. 

Студије трасе као подлоге користе топографске карте у размери 1:50000, 

1:25000 или 1:10000 са висинском представом рељефа помоћу спојница. Рад 



почиње детаљним проучавањем рељефа терена на картама, након чега се 

пажљиво обележавају вододелнице и њихова најнижа места, истражују се 

главне речне долине и њихове притоке које се налазе на правцу којим треба 

водити трасу и у чијим се долинама може положити траса пруге, одређује се 

пад ових долина и, на крају, означавају се насељена места и привредни центри 

које треба повезати пругом. Обележавањем се добијају фиксне тачке које трасу 

деле на више деоница различитих дужина. 

На основу физичких услова рељефа терена и усвојених фиксних тачака 

одређује се геометријски успон из висинске разлике између фиксних тачака и 

њихове међусобне удаљености, с тим да се између две присилне тачке задржи, 

ако је то могуће, једнострани нагиб какав је приказан на слици: 

 
 

С тако одређеним геометријским нагибима приступа се повлачењу трасе 

на плану, а истовремено се пројектант упознаје са глобалним геолошким усло-

вима терена у простору трасе. У ту сврху пројектант треба у сарадњи са геоло-

гом да проучи постојеће геолошке карте подручја трасе, а исто тако и докумен-

тацију која евентуално постоји у геолошким заводима, у циљу добијања опште 

слике геолошке грађе терена која му треба послужити за оријентацију код 

полагања трасе. 

Повлачење трасе на картама врши се помоћу такозване нулте линије. 

Прво се израчунава дужина корака која одређује нулте тачке на плану за зада-

ти меродавни нагиб. Повезивањем нултих тачака добија се полигон у који се 

уписује оса трасе помоћу праваца и кривина, водећи рачуна да се између кри-

вина оставе прописани међуправци. Места за станице треба предвидети на 

деловима трасе у хоризонтали или у нагибу највише 1,5 ‰. 

Исцртавање трасе помоћу нулте линије пружа јасан увид о положају 

трасе јер се одмах уочава да ли се налази у усеку, тунелу или насипу, иако још 

нема израђеног уздужног пресека. Следећи корак јесте израда уздужног пресе-



ка у мерилу 1:1000/25000, који се односи на терен и нивелету, кривине и прав-

це, те објекте као што су пропусти, мостови и тунели. 

Претходном студијом је потребно истражити сва могућа решења трасе и 

свако варијантно решење детаљно обрадити. Резултати се презентују у пред-

пројектном елаборату који треба да садржи: 

- пројектовану осу трасе с варијантама уцртаним на топографској карти 

мерила 1:50000, 1:25000 или 1:10000, 

- уздужни пресек трасе у мерилу 1:1000/25000 за сва варијантна решења, 

- технички извештај с описом решења, 

- осврт на геолошке услове терена. 

После завршетка елабората обилази се терен у циљу бољег упознавања, 

односно врши се тзв. рекогносцирање терена. Задатак рекогносцирања тере-

на састоји се у прикупљању података на самом терену и то о топографији тере-

на, геолошкој грађи терена, те о хидролошким и метеоролошким приликама 

подручја на којем се налази пројектована траса. Након тога саставља се писме-

ни извештај у ком се износе сва запажања у вези положаја трасе и стабилности 

терена, те дају предлози за допуне или измене пројектоване трасе у циљу избе-

гавања геолошки слабих места или из неких других разлога. На основу изве-

штаја пројектант врши корекције трасе по варијантним решењима као завршну 

обраду елабората. 

Да би елаборат добио коначну форму за предложене студије трасе потребно 

је још: 

- одредити инвестициону вредност изградње пруге по варијантама, 

- израчунати трошкове експлоатације за предвиђени саобраћај, 

- упоредити варијантна решења трасе узимајући у обзир трошкове 

грађења и експлоатације. 

Елаборат претходне студије (предпројекат) треба да садржи: 

- пројектовану трасу пруге с изабраним варијантним решењима уцртану 

на топографским картама, 

- уздужни пресек трасе у мерилу 1:1000/25000, 

- инжењерско-геолошки извештај, 

- технички извештај с описом варијантних решења, обрачуном трошкова 

грађења, експлоатационих трошкова те упоређењем варијантних 

решења.  

 



7.2.2. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 
 

Елаборат идејног пројекта треба да садржи следеће делове: 

- ситуациони план с уцртаном трасом (1:5000), 

- уздужни пресек пруге у мерилу 1:500/5000, 

- карактеристичне попречне пресеке (1:100 и 1:200), 

- графички приказ распореда и количина земљаних маса (1:5000), 

- инжињерско-геолошки извештај са геотехничким карактеристикама, 

- технички извештај, 

- предмер и трошковник радова, 

- идејна решења мостова, вијадуктова и тунела с предмером радова, 

- идејна решења девијација путева и корекције тока река и потока, 

- идејна решења станица, 

- идејно решење горњег строја. 

Технички извештај треба да садржи све што карактерише дата решења 

трасе као што су: избор положаја трасе с обзиром на морфолошко-геолошке 

услове, дужину трасе, коефицијент развијености трасе, збир углова скретања 

по једном километру трасе, висину успона по правцима, цену изградње пруге, 

поређење варијантних решења, предлог за избор трасе с образложењем и др. 

Предмер и трошковник радова треба, поред радова за доњи строј, да обухвати 

и радове за горњи строј, сигнално сигурносне уређаје, стамбене зграде за 

особље у експлоатацији, станичне зграде и објекте службе за одржавање пруге 

и постројења за потребе машинске службе. Такође, трошковником је потребно 

обухватити издатак за експропријацију земљишта као и друге могуће издатке 

за конкретне услове изградње. 

Елаборат идејног пројекта се ради на постојећим картама знатно веће раз-

мере од карата на којима се раде предпројекти, јер се на њима пружа могућност 

бољег прилагођавања трасе терену и геолошким условима терена у циљу доби-

јања што бољег положаја трасе с обзиром на стабилност трупа пруге и обје-

ката. Ако такве јарте не постоје, оне се могу израдити на основу снимања 

терена класичном тахимметријском или аерофотограметријском методом.  

Основа за израду пројекта је елаборат претходне студије, чији закључци и 

упутства представљају смернице даљег рада на изради пројекта и обавезно се 

морају испоштовати. Повлачење трасе врши се помоћу нулте линије и посту-



пак је исти као код претходне студије, али је размера плана за идејни пројекат 

већа. 

На стрмим деловима терена, на карактеристичним местима црта се већи 

број попречних пресека терена (вертикално на осу трасе), коришћењем ситуа-

ционог плана. На такве попречне пресеке пројектује се и одговарајући труп 

пруге. Ови пресеци се називају карактеристични попречни пресеци. Већи 

број карактеристичних пресека треба израдити и дуж равни станице и укршта-

ја. Ако се након сагледавања обима радова покаже потреба поправљања осе 

трасе, то се постиже померањем осе по карактеристичним пресецима, а скоро 

увек се то и дешава. Карактеристичним пресецима одређује се: потреба, поло-

жај и димензије зидова изнад и испод нивелете, димензије малих објеката (про-

пуста), облик и нагиб косина трупа пруге у усецима и насипима, обим земља-

них радова и др. И у овој фази пројекта долази до местимичног варијантирања 

положаја осе трасе с обзиром на морфолошке и геолошке карактеристике 

терена, али с тим не треба претераеи. 

Идејни пројектом треба обухватити и радове на денивелацији путева, ко-

рекцији токова река и потока, премештању електричних водова и осталих 

радова изазваних проласком трасе. За објекте више од 5 m, мостове и вијадукте 

раде се посебна идејна решења, која поред цртежа требају имати и статички 

прорачун конструкције и стубова, опис начина темељења стубова, геотехничке 

карактеристике терена, те предмер свих радова. 

У овој фази пројектовања треба извршити детаљно инжињерско-геоло-

шко истраживање терена у подручју пројектоване пруге и израдити инжи-

њерско-геолошку карту. Уз геолошку карту треба написати и инжињерско-

геолошки извештај с описом геолошког састава терена и инжињерско-геоло-

шким карактеристикама терена и стенских маса с освртом на нестабилна места 

на терену. Инжињерско-геолошка истраживања и картирање поверавају се 

предузећима овлашћеним и специјализованим за такве врсте послова 

(геолошки заводи). 

 

7.2.3. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ 
У овој фази пројектовања обрађују се детаљни планови трасе који требају 

да послуже за извођење радова на изградњи трупа железничке пруге. Радови 



на изради овог дела пројекта могу се поделити на радове на терену и радове у 

пројектном бироу. 

Радови на терену углавном се своде на преношење осе трасе с топограф-

ских планова идејног пројекта на терен, конкретно на обележавање (исколча-

вање) осе трасе и детаљно снимање терена. Само обележавање трасе састоји 

се од следећих радњи које се извршавају по одређеном редоследу и то: 

- обнављање тачака оперативног полигона, 

- исколчавање темена трасе, 

- исколчавање праваца између темена трасе, 

- исколчавање кривина, 

- стационирање објеката, 

- нивелирање, 

- снимање попречних пресека. 

Наведене радње су веома значајне за квалитет израде главног пројекта, а 

детаљни описи могу се пронаћи у геодетској литератури. 

Радови у пројектном бироу своде се углавном на обраду података терен-

ских снимања, израду плана трасе, уздужних и попречних пресека, као и друге 

пројектне документације. 

Даље следи фаза која обухвата инжињерско-геолошка истраживања 

терена, углавном на оним деловима који нису довољно обухваћени у фази 

израде идејног пројекта, јер се свакако укаже потреба за новим истражним 

радовима и лабораторијским истраживањима услед чињенице да се тек тада 

може тачно сагледати положај трасе на терену након што је извршено исколча-

вање терена. 

Главни пројекат пруге треба да садржи следеће делове: 

- ситуациони тлоцрт с уцртаном осом трасе у размери 1:1000, 

- уздужни пресек у размери 1:200/2000 или 1:100/1000, 

- попречне пресеке терена с уцртаним вештачким објектима (1:100), 

- распоред земљаних маса с означеним местима депонија, 

- инжињерско-геолошки извештај, прогностички геолошки пресеци за 

тунеле и мостове, 

- предмер и трошковник радова, 

- идејни пројекти мостова, вијадуката и тунела с предмером и трошков-

ником, 

- технички извештај, 



- пројекте корекције водотокова, 

- пројекте санирања терена, 

- пројекте мањих објеката, 

- пројекте девијације путева, 

- тип горњег строја са распоредом прагова, 

- списак координата темена, 

- списак сталних тачака. 

У предмеру и трошковнику радова главног пројекта трасе треба обухватити 

оне радове за које су израђени елаборати у овој фази пројектовања, односно за 

доњи строј пруге, мале објекте, потпорне зидове и пропусте до 5 m, девијације 

путева, корекције река и потока, уређење бујица, дренаже, осигурање трупа, 

горњи строј итд. Такође треба обухватити и радове за мостове, вијадукте и 

тунеле обрачунате на основу израђених идејних пројеката. 

Уз предмер и трошковник радова главног пројекта пруге треба приложити 

додатни трошковник и за радове на прузи као што су станичне и пружне згра-

де, сигнално-сигурносне уређаје, телекомуникације, електрификацију са пра-

тећим уређајима, веће станице, уређаје машинске службе и сл., за које се изра-

ђују посебни пројекти. Овај додатни трошковник се ради на основу израђеног 

идејног пројекта за ову врсту радова. 

 

7.3. ОСТАЛИ РАДОВИ ПРЕ ПОЧЕТКА ГРАДЊЕ 
 

Осим што је потребно направити пројекат, потребно је извршити и експро-

пријацију земљишта и направити инвестициони план. И за једно и за друго 

мора се, такође, израдити елаборат. 

Експропријација земљишта, преко којег треба поставити труп пруге, као 

и стамбених и привредних објеката које сметају изради трупа пруге, врши се у 

циљу откупа и преноса земљишта на Железнице Србије, упоредо с израдом 

главног пројекта трасе пруге. Прво се ради пројектна документација, а тек по 

њеној изради приступа се експропијационом поступку. Пројектом се одређује 

ширина појаса земљишта које заузима пруга, парцеле кроз које појас пролази 

и колико се од које парцеле узима. Ширина експропријационог појаса одређује 

се на основу попречних пресека трупа пруге и још се проширује по 2 m са сваке 

стране од ножице насипа, односно горњег руба усека, као на слици: 



 

 
 

Инвестициони план је елаборат којим се анализирају економски, тех-

нички и други услови изградње објекта, те оправданост изградње тог објекта. 

Њиме се одређују величина инвестиције потребне за изградњу, трошкови 

експропријације и рентабилност објекта. Овај план садржи и економско-

пројектну документацију потребну за одобрење финансијских средстава 

намењених изградњи. 

 

 

 

VIII ГРАЂЕЊЕ ГОРЊЕГ СТРОЈА 
 

Пре почетка грађења горњег строја пруге обавезно треба добро проучити 

пројекте који су намењени његовој изградњи. Горњи строј се гради након 

изградње доњег строја, те је пре почетка радова потребно установити исправ-

ност доњег строја на којег се наслања горњи строј. Ови радови су један део 

припремних радова, након ког се приступа осталим радовима. 

 

8.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
 

Топографски и географски подаци о терену карактеришу конфигурацију 

у којој приступ није једноставан јер је прилаз до градилишта неуређен и 

потребни су припремни радови. За смештај материјала, механизације, те оси-

гурање боравка људи потребно је израдити пројекат организације градилишта 

за овај део изградње пруге. Како су, вероватно, претходно за изградњу доњег 

строја изграђени објекти за смештај материјала, алата и особља, они се могу 

користити и у овом делу изградње. 



На самом почетку изградње железничке пруге потребно је формирање 

градилишта, рашчишћавање и припрема терена у околини објекта, што обу-

хвата следеће радње: 

- сеча шибља, грмља, грања, дрвећа и вађење пањева 

- набијање подлоге пре наношења првог слоја (када се прави насип) 

Извођач радова мора рушити стабла уз пуну примену хигијенско-техни-

чких заштитних мера и без наношења штете суседним објектима, поседима уз 

трасу и имовини уопште. Посечена стабла и пањеве треба одлагати уз трасу на 

местима приступачним за одвоз стабала, где неће сметати другим радовима. 

Удубине од извађених пањева на темељном тлу треба попунити истим матери-

јалом какав је на околном темељном тлу те извести набијање до прописане 

збијености. 

Након тога приступа се земљаним радовима, који започињу ископом 

хумуса булдожерима, а након тога површину је потребно збити и испеглати у 

благом нагибу, да се спречи задржавање воде и размекшавање тла. Извођење 

широког ископа је следећа радња, где се врши машински ископ материјала. 

Ископ је допуштен до дубине 0,2-0,3 м изнад пројектоване коте планума 

темељног тла, а коначни се ископ обавља тек непосредно пре израде 

конструкције жезезничке пруге. Ископани материјал се накнадно користи за 

израду насипа. На нагнутим теренима, за стабилно налегање насипа на темељ-

но тло врши се ископ степеница, које се изводе код свих нагиба већих од 20%. 

Слабоносно темељно тло и грубе неравнине које треба поравнати попуњава се 

геотекстилом на већ припремљену површину, а спојеви се изводе преклапањем 

у смеру насипања материјала. Следи израда насипа од земљаних материјала са 

набијањем помоћу јежева, тј. глатких ваљака на точковима са гумама и вибро-

плочама. Насип се ради у слојевима оријентационе дебљине 30-50 цм, а ствар-

на највећа дебљина разгрнутог слоја насипа одређена је на пробној деоници. 

При изради насипа од земљаног, везаног материјала, сав материјал допремљен 

на градилиште мора се уградити тј. набити истог дана. 

Изградња доњег слоја завршава се израдом заштите и система за од-

водњавање. За површинско одводњавање служе заштитни канали за прихват 

површинске воде са пресецима задатим пројектом. Такође се прави и јарак 

обложен бетоном, који се прави од бетонских елемената трапезног облика, 

израђених од армираног бетона. Бетонске каналице се слажу једна поред друге 

на припремљену подлогу од подложног бетона који је изведен у потребном 



паду, а на крају се глетују спојеви. Ископ за темеље пропуста обавља се према 

мерама датим у пројекту. Ископ се изводи машински, а само у изузетним 

случајевима и код малих количина ископа ручно. Армирано-бетонски пропу-

сти се изводе према посебном пројекту и одредбама о изради и уградњи бето-

на, постављању арматуре, скела и оплата и изради изолација. 

 

8.2. ИЗГРАДЊА ГОРЊЕГ СТРОЈА 
 

При извођењу се на претходно уређеном темељном тлу истовара и 

машински уграђује материјал за тампон, дебљине 30 цм, а затим и туцаник 

колосечног застора најмање дебљине 30 цм, мерене испод доње ивице прага. 

Тампон се уграђује на постељицу чија се носивост проверава.  

Тампон од зрнатог каменог материјала ( величине зрна од 0 до 32 мм ) 

се ради набијањем и разастирањем зрнастог каменог материјала помоћу 

разастирача (финишера) и збијањем. У раду треба пазити да не дође до 

сегрегације зрнастог материјала. Ако се то догоди, сегрегирана места треба 

заменити хомогеним материјалом. Набијање се обавља вибрационим 

машинама виброваљцима, те се треба постићи набијеност према пројекту на 

нивелети пруге. Ваљци за набијање морају се кретати сталном брзином од 2,5 

км/х до 4 км/х. Сва места која моţда нису доступна машинама за набијање 

треба набити другим средствима и начинима у складу са захтевима. Према 

општим техничким условима таква места као и начине рада одобрава надзорни 

инжињер, а на предлог извођача радова. 

Туцаник колосечног застора има облик призме величине зрна од 31,5 до 

63 мм. Поставља се на тампон , тј.испод колосечне решетке. 

Након завршетка првих радова уграђивања застора, у дебљини 30 цм 

испод доње ивице прага, следи довоз и истовар шина, прагова и прибора, те 

монтажа колосечне решетке. Нова колосечна решетка допуњава се туцаником, 

који се истоварује из возова, планира се планирком и побија подбијачицама. 

Након што је колосек доведен и по висини и по смеру на вредности утврђене 

пројектом, могуће је извршити заваривање и ослобађање колосека од 

унутрашњих напрезања. 

За заваривање шина у дуги трак бира се адекватно заваривање. После 

заваривања поново се притеже претходно отпуштен прибор, те се уграђују 



справе против путовања шина, „Мате“ справе. Потребно је поставити предви-

ђен број комада „Мате“ справа на почетку и исти број на крају деонице према 

распореду на слици: 

 
 

Да би деоница железничке пруге у потпуности била спремна за правилно 

и сигурно кретање шинских возила потребна је уградња ознака за праћење 

путовања шина, те уградња ознака пруге (хектометарске ознаке, километарске 

ознаке, ознаке кривина шина). Такође је потребно уградити справе против 

бочног померања прагова ради повећања бочног отпора колосека. Справе 

против бочног померања прагова се причвршчују на чела прагова с унутрашње 

стране кривине. 

 
 

 

 

 



Конструкција Минимални полупречник лука (м)

горњег строја         без справа          уградња справа на

Врста прага Врста шине

Нормални 

попречни 

пресек 

засторне 

призме

Проширена 

засторна 

призма с 

вањске 

стране лука

сваки 3. 

праг

сваки 2. 

праг
сваки праг

дрвени 49Е1 >500 451до500 361до450 301до360 220до300

l<2,60m 60Е1

дрвени 49Е1 >430 401до430 331до400 261до330 190до260

l>2,60m 60Е1 >460 431до460 351до430 281до350 220до280

 

Потребно је уградити одређени број справа против бочног померања у 

прву кривину и то на сваки трећи праг, те у другу кривину на сваки други праг. 

 
Справе против бочног померања колосека за дрвене прагове 

 

 

 

 



IX ОДРЖАВАЊЕ ГОРЊЕГ СТРОЈА 
9.1. ПОЈАМ И ПОТРЕБА ОДРЖАВАЊА 

 

Под појмом одржавања подразумевају се мере предвиђене „Правилни-

ком о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга“ 

чији је циљ спречавање настанка већих оштећења и кварова, које могу озбиљно 

угрозити безбедност саобраћаја. Мерама одржавања пруга знатно пре него што 

настану кварови могу се уочити и, уз то, отклонити мања или већа оштећења, 

поправити или заменити поједини делови или уређаји, што уз повећање безбе-

дности доприноси и већем финансијском ефекту, односно уштеди. 

 

9.2. ВРСТЕ ОДРЖАВАЊА ГОРЊЕГ СТРОЈА 
 

Одржавање горњег строја може бити:  

1) редовно;  

2) ванредно.  

 

Редовно одржавање обухвата:  

1) текућe одржавање;  

2) средње оправке;  

3) главне оправке;  

4) прегледе и контроле.  

 

Ванредно одржавање обухвата:  

1) непредвиђене радове;  

2) санације.  

 

9.2.1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 

 

Радовима текућег одржавања отклањају се мањи недостаци на горњем 

строју, настали у периоду између средњих и главних оправки, а задатак им је 

да успоре дотрајавање и хабање колосечног материјала и да у границама 

прописаних толеранција очувају ширину, висину и смер колосека.  



У радове текућег одржавања горњег строја спадају:  

1) регулисање колосека и скретница по ширини, висини и смеру;  

2) одводњавање засторне призме;  

3) подмазивање и притезање колосечног прибора и провера његове 

исправности;  

4) заштита шина од истрошења;  

5) нега уграђених прагова (окивање, чеповање, премазивање);  

6) подбијање прагова;  

7) враћање померених шина и исправљање закошених прагова;  

8) одстрањивање сувишног челичног материјала из састава шина („ноктиˮ);  

9) регулисање дилатација;  

10) уништавање вегетације;  

11) чишћење снега и леда и др.  

 

Радови средњих оправки на горњем строју обављају се периодично уз 

појединачну замену и допуну колосечног материјала и уз уређење колосека по 

ширини, висини и смеру, тако да се сви елементи и колосек као целина доводе 

у исправно стање.  

У радове средњих оправки горњег строја спадају:  

1) појединачна замена дотрајалих и оштећених шина, прагова, колосечног 

прибора, скретница и скретничких делова;  

2) местимично решетање засторне призме;  

3) допуна недостајућег колосечног прибора и застора;  

4) наваривање и заваривање појединих шина у колосеку и делова уграђених 

скретница;  

5) обрада возних површина уграђених шина и делова уграђених скретница;  

6) комплетно уређење колосека по ширини, висини и смеру и др.  

 

Радови главних оправки изводе се када се дотрајалост колосечног мате-

ријала и деформације колосека не могу отклонити радовима средњих оправки. 

У радове главних оправки горњег строја спадају:  

1) комплетна замена целокупног колосечног материјала;  

2) замена само једног или оба шинска трака заједно са спојним прибором,а по 

потреби и заједно са причврсним прибором;  



3) замена свих прагова заједно са причврсним прибором уз комплетно 

решетање и допуну засторне призме;  

4) решетање целокупне засторне призме уз допуну застора са делимичном 

заменом и допуном шина, прагова и колосечног прибора. 

 

Преглед, контрола и исправност горњег строја у целини, појединих 

група елемената или појединих елемената обавља се мерним колима и другим 

шинским возилима, мерилима, инструментима, вожњом на вучном возилу и 

визуелно - пешице, при чему се проверавају технички параметри пруге, уре-

ђење колосека и стање исправности уграђеног материјала горњег строја.  

Особље које обавља преглед и контролу горњег строја мора за своју 

деоницу располагати потребном техничком документацијом за кривине са 

свим елементима, међуправе, прелазне рампе, праве испред и иза скретница, 

надвишења спољне шине у кривинама, нагиб пруге, преломе нивелете, вели-

чину проширења, подацима за потребну температуру за ДТШ, комплетне 

основне податке за уграђене скретнице и др.  

Редовна испитивања геометријског стања колосека обављају се мерним 

колима по посебно утврђеним плановима:  

1) на магистралним пругама са брзинама ≥ 120km/h , четири пута годишње, с 

тим да између појединих испитивања не буде мање од два и по, нити више од 

три и по месеца размака;  

2) на магистралним пругама са брзинама до 120 km/h као и на регионалним 

пругама, најмање два пута годишње (пролеће и јесен), с тим да између 

појединих мерења буде најмање четири месеца размака;  

3) на локалним пругама у јавном сабраћају пругама најмање једанпут годишње 

(пролеће или јесен).  

Приликом редовног испитивања оцењује се и стање колосека.  

Испитивања се не врше при температурама нижим од -5°С нити вишим 

од +40°С, а ако до ових температура дође у току испитивања, она се прекидају 

до појаве дозвољених температура.  

Поред редовних, према потреби, могу се радити и радне контроле стања 

колосека, пре и после извођења обимнијих радова на појединим деловима 

пруга.  

Ручна мерења појединих елемената горњег строја и геометријских 

односа обављају се при локалној провери стања колосека, као и за мерења 



скретница, укрштаја, осталих станичних, радионичких, ложионичких и 

индустријских колосека.  

Мерења се врше за сваку пругу и колосек најмање два пута годишње, а 

код индустријских колосека једанпут годишње.  

Преглед и контрола колосека завареног у ДТШ обавља се тромесечно, 

на основу документације о ДТШ. 

 

Извођење радова на механизованом одржавању горњег строја пруга 

обавља се употребом тешких машина које изводе следеће радове:  

1) чишћење засторне призме решетањем са потребном допуном туца-

ника и заменом појединих елемената горњег строја пруга;  

2) подбијање прагова с регулисањем смера и нивелете колосека и скрет-

ница;  

3) уређење (планирање) засторне призме;  

4) динамичка стабилизација колосека.  

Машинама се обављају поједине основне операције или више операција 

синхронизовано.  

Машине могу да раде појединачно, у групи од две или више машина, као 

и компоноване у такозване машинске комплексе - за извођење свих радних 

операција на текућем механизованом одржавању горњег строја пруга. 

 

Хемијско сузбијање корова и грмља обухвата радове на засторној при-

зми и банкинама пруге и обавља се возом за хемијско сузбијање вегетације 

(радни воз), леђним (ручним) прскалицама, тракторским прскалицама и дру-

гим агрегатима за ту намену. Средства за хемијско сузбијање корова и грмља 

према ефекту (учинку) деле се у две групе:  

1) тотални хербициди - арборициди, који делују уништавајуће на све 

биљке;  

2) селективни хербициди - арборициди, који делују уништавајуће само 

на поједине биљке. 

 

9.2.2. ВАНРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ 
 

Мере ванредног одржавања обухватају непредвиђене радове и санације. 



Ванредни радови су непредвиђени и настају као последица више силе, 

удеса и незгода или су проузроковани извођењем радова у близини пруге, по-

ред пруге или на прузи. Ванредни радови се састоје из припреме и уклањања 

последица проузрокованих вишом силом, удесом, незгодом или извођењем 

радова.  

Санације - У циљу очувања безбедности и уредности железничког сао-

браћаја, спречавања и ограничавања последица које могу настати од више 

силе, због слабог стања појединих елемената горњег строја или због слабог 

стања горњег строја у целини, изводе се радови санирања и обезбеђења пруге, 

појачава обилазак угрожених делова пруге, а у неопходним случајевима 

ограничава се брзина возова, смањује се оптерећење по осовини или обуставља 

саобраћај.  

Очување безбедности железничког саобраћаја на пругама и деоницама 

угроженим од више силе (поплаве, бујице, одрони, клизишта, завејавања, јак 

ветар, кретање леда и др), као и због слабог стања горњег строја (прелом шина, 

поломљене везице, неисправни прагови и др) и опасности од избацивања и 

деформације колосека, заснива се на сталној приправности, како до изнена-

ђења и нежељених последица не би дошло. У ту сврху, за свако угрожено 

место и деоницу израђује се оперативни план у коме се одређује:  

1) начин и благовременост поседања угрожених места и деоница;  

2) распоред и начин рада на спречавању и уклањању евентуалних 

последица;  

3) обезбеђење телефонских и других веза са суседним станицама и 

особљем за одржавање пруге;  

4) организовање извештавања о стању на терену;  

5) обезбеђење сигналних средстава, алата и осталих потреба;  

6) поименична задужења и др. 

 

Прсле, напрсле или оштећене шине привремено се оспособљавају за 

вожњу смањеном брзином на следећи начин:  

1) специјалном челичном стегом;  

2) подупирањем састава уграђивањем посебног комада прага дужине 80 cm  

3) померањем суседних прагова.  



Уграђивање посебног комада прага или померање суседних прагова 

врши се испод лома напрслине или оштећеног места шине. Крајеви обеју шина 

се за овакав праг причвршћују на обе стране, а праг се подбија. 

На колосеку завареном у ДТШ сваки прелом и напрснуће шине сматрају 

се опасним местом. Опасна места се осигуравају надзором и увођењем лагане 

вожње од 10 km/h до санације.  

Када је прелом у подручју шинског састава, између задњег спојног вијка 

и суседног пpaгa у тунелу или на мосту, колосек се сматра непроходним.  

При отклањању прелома шина на колосеку завареном у ДТШ поступа се 

на један од следећих начина:  

1) ако је прелом наступио при температури tp или изнад ње, или ако се 

одмах може очекивати таква температура да се настали лом може довести на 

прописану дилатацију за заваривање, заваривање се може извршити одмах. 

Ако је заваривање обављено у интервалу tp + 5 °С, не треба предузимати ника-

кве посебне и накнадне мере. Када се заваривање мора обавити ван интервала 

tp + 5 °С, треба након извршеног заваривања искористити прву следећу појаву 

tp и извршити регулисање напонског стања у ДТШ;  

2) ако прелом шине наступи при температури нижој од tp и ако су шине 

размакнуте више него што је потребно за заваривање, треба исећи комад шине 

у колосеку тако да се на том месту може уградити шина истог типа дужине 

најмање 6 m. Састави убачене шине се повезују помоћу везица као код обичног 

колосека, с тим што се рупе у шинама буше само за спољне везичне вијке, које 

треба добро притегнути. Кратке шине се могу уграђивати при било којој 

температури, под условом да се ког прве појаве tp изврши заваривање у ДТШ 

са регулисањем напонског стања.  

Преко кратке шестометарске шине може се возити брзином до 50 km/h, 

до санације, односно заваривања. 

 

9.3. ЗАШТИТА ОД СНЕГА 
 

При пројектовању, грађењу, а касније и одржавању пруге потребно је у 

обзир узети и различите објекте за заштиту железничке пруге од снежних 

сметова, лавина, одрона, ветра, бујица, а исто тако и заштиту околине од буке 

коју ствара железнички саобраћај. 



При пројектовању трасе треба избегавати места на којима може доћи до 

већих снежних сметова с циљем неометаног одвијања саобраћаја на прузи. У 

супротном, на тим местима треба предвидети мере за заштиту од сметова. 

Сметови се стварају када за време падања снега дувају ветрови, тј. када је 

вејавица или мећава. Величина сметова 

се мери површином пресека наталоже-

ног снега у смеру ветра F и у нашим 

крајевима достиже до 50 m2, а у 

Средњој Европи и Војводини просечно 

25-30 m2. 

 

За веће насипе нема опасности од затрпавања пруге снегом, јер се снег 

прво таложи на косину насипа окренуту према ветру, све до висине шине, а 

након тога пребацује га преко насипа и таложи на другој страни насипа у заве-

трини, као на слици: 

Пракса је показала да ми-

нимална висина насипа 

треба да буде бар за 0,5 m 

виша од нормалне висине 

снега у том пределу и да онда не постоји опасност од затрпавања пруге снеж-

ним сметовима, односно да насипе висине мање од 0,7 m брзо затрпа. Такође 

колосек са насипима већим од 12 m брзо може бити затрпан снегом, па је тада 

потребно да се снег чисти одбацивањем с колосека. 

Затрпавање пруге у усецима је мно-

го чешће него на насипима, па се борба за 

заштиту пруге од затрпавања снегом састоји 

углавном у заштити усека. Ветар удара на 

косину и скреће ваздушну струју низ косину 

према дну усека, а затим прелази на супрот-

ну косину, где струји нагоре смањеном бр-

зином и таложи снег у облику надстре-

шнице, прво на врху, а затим се шири према 

дну усека. Ако мећава траје дуго и ако су 

усеци плићи, усеци могу бити потпуно затрпани снегом. Уочено је да су усеци 

дубљи од 8,5 m ретко затрпани снегом, али и они могу бити затрпани ако је 



смер ветра неповољан у односу на осу пруге и ако је јачина ветра велика, а 

велика и дужина трајања мећаве. 

Заштита пруге од сметова врши се постављањем посебно изграђених 

преграда у правцу дувања ветра, које смањују снагу и брзину ветра и изазивају 

таложење снега на простору изван трупа пруге. Преграде могу бити преносне 

или сталне. Такође, као заштита од сметова могу се користити засади живе 

ограде или пошумљавање појаса поред пруге, уколико већ не постоји.  

За пошумљавање најпогоднија је жива ограда или смрча, јер не губе 

лишће током зиме. Жива ограда треба да буде у два реда са растојањем око 

0,7-1,0 m, удаљена од осе пруге око 30 m. Ако су сметови већи, онда се додаје 

још један ред живе ограде на 10-15 m од првог. Како жива ограда почиње дело-

вати тек 7-8 година након заса-

ђивања, за то време пругу тре-

ба штитити покретним прегра-

дама. 

 

 

Преносне преграде се израђују у облику плоча димензија 1,8х2,0 m или 

1,8х2,5 m од дрвених летви, постављених вертикално или хоризонтално, са 

међусобним шупљим размаком, тако да формирају решетку. Плоче се причвр-

шћују за колчеве, који се по утврђеној линији забију или укопавају у земљу са 

стране ветра. Више пореданих преносних плоча чине преграду која ствара заш-

титу ваздушним струјама, те омогућава таложење снега око преграде. Чим сне-

жни смет достигне 2/3 висине преграде, а мећава и даље траје, треба преграду 

извући са првобитног места и поставити је на гребен смета, иза преграде. По 

потреби премештање 

се врши више пута, 

све док траје мећава, 

тако да се смет ната-

ложи испред трупа 

пруге. Преносне пре-

граде су повољне јер 

се лако прилагођавају 

условима подручја на ком се постављају, али је проблем што је потребно 



пратити временске услове и премештати их сваких 10-12 сати, што захтева и 

више радне снаге, па чак и ноћни рад. 

Сталне преграде се уграђују у тло и не преносе се. Граде се од разног 

материјала (дрвета, бетона, земље, старих шина итд.), а најчешће од дрвета као 

решеткасте или пуне плоче. Постављају се на растојању 10-12Н од ивице 

усека, где је Н висина сталне преграде. Висина се креће од 4-9 m, што зависи 

од величине смета и притиска ветра. 

 
 

Заштита пруге од лавине – Лавина се обично јавља на стрмим местима 

где нема шуме, а снегови су обилни. При кретању лавина са собом вуче и вели-

ке количине камења. Покретање снежних маса се може спречити подизањем 

преграда на падини. Преграде морају бити довољно јаке да приме притисак 

снежне масе и требају се издићи најмање 2 метра изнад површине терена. Оне 

се граде као зид од бетона или камена у цементном малтеру, или од дрвених 

талпи уметнутих између стубова од старих шина. На местима где се лавина 

креће по сталном кориту не треба је заустављати, него је усмерити тамо где 

неће оштетити пругу, тј. испод вијадукта. Ако се то не може постићи, као што 

је то када ток лавине пресеца пруга у усеку или засеку, онда се пруга штити 

покривањем, тј. изградњом пуне тунелске цеви, односно галерије, тако да 

лавина несметано пређе изнад пруге. 

 


