
ГОДИНА  XXXIX БРОЈ 20
17. мај 2019.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Одбора директора

„Србија Воз“ а.д.
(од 13.5.2019. године)
Број: 4/2019-808-155

На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и члана 
24. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, број 
60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора Акционарског друштва за железнички 
превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници, одржаној 13.5.2019.  године, донео 

О Д Л У К У 

1. Ставља се ван снаге Одлука о доношењу Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и 
систематизацији послова Aкционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, (Службени 
гласник „Железнице Србије“, број 14/19), у делу који се односи на Центар за контролу прихода.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Због уочене потребе за организационим  променама у Друштву донета је одлука као у диспозитиву.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

(од 13.5.2019. године)
Број: 4/2019-1469-340

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице 
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 13.5.2019. 
године, донео
 

О Д Л У К У

1. Доноси се Упутство о организацији радова и регулисању саобраћаја за време извођења радова на главној оправци 
дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (укљ.) од км 9+896 до км 70+264 пруге (Београд) - Раковица - Јајинци - 
Мала Крсна - Велика Плана.

2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“  

О б р а з л о ж е њ е

На прузи (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана предстоје радови на главној оправци дела пруге 
тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (укљ.), од км 9+896 (стационажа улазног портала тунела „Стражевица“) до км 70+264 
(стационажа одвојне скретнице бр. 28 на обилазном колосеку станице Мала Крсна), који ће се изводити на основу 
Уговора број: 1/2018-4009 од 28.12.2018. године. 

Радови на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна подразумевају радове на грађевинским и 
електротехничким инфраструктурним капацитетима како би се по завршетку радова, стекли ускови да возови саобраћају 
пројектованим брзинама. 

Радови ће се изводити на две независне деонице: 
- прва деоница: тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (искљ.) од км 9+896 (стационажа улазног портала тунела 

„Стражевица“) до км 67+800 (стационажа одвојне скретнице бр. 1 на обилазном колосеку станице Мала Крсна) у 
условима непрекидног затвора овог дела пруге;

- друга деоница: у станици Мала Крсна и на обилазном колосеку ст. Мала Крсна, односно на прузи (Колари) - одвојна 
скретница бр. 1 - одвојна скретница бр. 28 - (Осипаоница), од км 67+800 (стационажа одвојне скретнице бр. 1) до км 
70+264 (стационажа одвојне скретнице бр. 28) у условима организовања саобраћаја возова по колосецима на којима 
се у тој фази не изводе радови.

У циљу стварања услова за безбедно организовање саобраћаја возова и несметано извођење радова, одлучено је као 
у дипозивиту.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

(од 13.5.2019. године)
Број: 4/2019-1469-340

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице 
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 13.5.2019. 
године, донео
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У п у т с т в о
о организацији радова и регулисању саобраћаја за време извођења радова на главној оправци

дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна од км 9+896 до км 70+264 пруге 
(Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана

1. Уводне одредбе

Уводне напомене

Члан 1.
1. На прузи (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана, предстоје радови на главној оправци дела пруге 

тунел „Стражевица“ - станица Мала Крсна (укљ.), од км 9+896 (стационажа улазног портала тунела „Стражевица“) до 
км 70+264 (стационажа скретнице бр. 28 на прузи (Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 28 - (Осипаоница).

2. Подручје градилишта тј. део пруге тунел „Стражевица“ (улаз) - станица Мала Крсна (укљ.) подељено је на две 
деонице на којима ће се изводити радови:

1) прва деоница: тунел „Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна (искључиво)
2) друга деоница: станица Мала Крсна са обилазним колосеком станице Мала Крсна, тј. пругом (Колари) - одвојна 

скретница 1 - одвојна скретница 28 - (Осипаоница)
3. На првој деоници тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (искљ.) радови на главној оправци ће се изводити од км 9+896 

(стационажа улазног портала у тунел „Стражевица“) до км 67+800 (стационажа скретнице бр. 1 на обилазном колосеку 
станице Мала Крсна), у условима непрекидног затвора наведеног дела пруге.

4. На другој деоници, радови ће се изводити:
1) у станици Мала Крсна и
2) на обилазном колосеку станице Мала Крсна, тј. на прузи (Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 28 - 

(Осипаоница), од км 67+800 (стационажа скретнице бр. 1) до км 70+264 (стационажа скретнице бр. 28)
у условима организовања саобраћаја возова по колосецима и по обилазном колосеку на којима се у тој фази не изводе радови.

5. Радови на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна подразумевају радове на грађевинским и 
електротехничким инфраструктурним капацитетима како би по завршетку радова возови могли саобраћати пројектованим 
брзинама.

6. Пројектоване брзине на наведеном делу пруге су: 
а) на деоници тунел „Стражевица“ - Мала Крсна
- на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Иванча, од км 9+896 до км 36+900 Vmax=65km/h
- на делу пруге Мала Иванча - Мала Крсна, од км 36+900 до км 67+800, за возове за превоз путника Vmax=120 

km/h, а за теретне возове Vmax=80 km/h
б) у станици Мала Крсна:
- за вожње у правац по станичним колосецима Vmax=60 km/h, а по обилазном колосеку Vmax=120 km/h 
- за вожње у скретање Vmax=50 km/h

7. Сходно одредбама Уговора склопљеног са Извођачем радова, Извођач је дужан да у року од 28 дана од дана почетка 
радова Инвеститору поднесе детаљан програм (динамику) извођења радова, а Инвеститор има рок од 21 дан по пријему 
програма да обавести Извођача о пријему/одбијању програма или дела програма извођења радова.

Узимајући у обзир наведене услове Уговора, у овом моменту када почињу радови на главној оправци дела пруге 
тунел „Стражевица“ (улаз) - станица Мала Крсна (укљ.), још се нису стекли услови да се дефинише и усвоји детаљан 
програм (динамика) извођења радова, те ће ово упутство током периода извођења радова претрпети више измена и 
допуна условљених променама динамике извођења радова.

8. Због специфичности станице Мала Крсна и потребе да се током извођења радова не прекида саобраћај возова (осим 
у интервалним затворима при извођењу радова на појединим скретницама), у самој станици радови се морају изводити 
по фазама. По предложеној (не и усвојеној) динамици у станици Мала Крсна радовиће се изводити у две основне фазе:

I фаза: радови на левој страни станице (од 1. до 4. колосека и на обилазном колосеку) са припадајућим скретницама
II фаза: радови на десној страни станице (од 5. до 8. колосека) са припадајућим скретницама.

Предмет упутства

Члан 2.
1. Овим упутством се даје опис планираних радова на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ – Мала 

Крсна и у станици Мала Крсна и основне техничко-технолошке одредбе по питању извођења радова и организовања и 
регулисања саобраћаја у условима извођења радова.

2. Овим упутством прописују се и извршне одредбе, односно поступци у вези организовања и регулисања саобраћаја 
у станици Мала Крсна у којој се истовремено изводе радови и организује саобраћај возова.
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Опште одредбе

Члан 3.
1. Сви поступци и послови који нису прописани одредбама овог упутства морају се у свему организовати и обављати 

на начин како је то прописано одредбама општих саобраћајно-техничких прописа који се примењују на подручју 
“Инфраструктура железнице Србије” а.д. и осталих упутстава, наређења, материјала реда вожње и технолошког поступка 
прописаног за станицу Мала Крсна. 

2. Са одредбама овог упутства морају на доказан начин бити упознати сви запослени који обављају послове око 
планирања, организовања, регулисања саобраћаја у привремено измењеним условима на делу пруге на којој се изводе 
радови (затвори колосека, ограниченост расположивих инфраструктурних капацитета, измене у организовању и начину 
регулисања саобраћаја), запослени који обављају послове надзора, процесне и унутрашње контроле, запослени у 
стручним службама организационих јединица свих делатности у оквиру послова управљача железничке инфраструктуре 
и послова железничких превозника који се односе на део пруге где настају привремене измене. 

Са одредбама овог упутства морају бити упознати и заинтересовани представници Извођача и они који су одређени 
да обављају послове координатора.

3. Овим упутством морају бити снабдевене организационе јединице свих делатности у оквиру послова управљача 
железничке инфраструктуре и послова железничких превозника који се односе на пругу на којој су истовремено 
организовани послови главне оправке инфраструктурних капацитета и послови регулисања саобраћаја, на пругама које 
представљају алтернативне превозне путеве и на одвојним и прикључним пругама.

4. За поједина службена места, за потребе појединих радних места или за потребе појединих организационих јединица, 
за потребе Извођача или подизвођача могу се израђивати изводи из одредаба овог упутства. Изводи из одредаба овог 
упутства морају се израђивати на начин како је то прописано одредбама чл. 2 тач. 6 и 12 Саобраћајног упутства 40 
(“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01), морају бити оверени од стране 
руководилаца организационих јединица које су израдиле изводе, а који су одговорни да су изводи у складу са одредбама 
овог упутства.

5. Уколико током извођења радова настане потреба да се обављање појединих послова додатно или детаљније 
пропише, то се чини или доношењем измена и допуна овог упутства или израдом и обављивањем посебног упутства 
које се доноси на основу и у вези са овим упутством.

6. Према насталим потребама, на основу одредаба овог упутства, шеф станице Мала Крсна ће издавати наредбе којима 
ће се детаљније прописивати начин и услови извршења појединих послова. Садржај наредби мора бити у складу са 
одредбама овог упутства и важећим саобраћајно-техничким прописима који се примењују на подручју “Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д.

7. Ни једним прописом, па ни овим упуством, не могу се предвидети сви могући случајеви и за њих прописати 
поступци, те је потребно да сваки запослени код управљача јавне железничке инфраструктуре, железничког превозника 
и Извођача поступа у складу с одредбама овог упутства и општих саобраћајно-техничких прописа, с циљем очувања 
безбедности и редовитости саобраћаја, али и уз стварање услова за квалитетно и благовремено извођење радова.

2. Техничко - технолошке основе организовања радова

Основе организовања радова

Члан 4.

(а) - део пруге на који се односе радови

1. Радовима на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (укљ.) обухваћени су инфраструктурни 
капацитети на делу јавне железничке инфарструктуре којом управља “Инфраструктура железнице Србије“ а.д.  који се 
налазе:

-	на отвореној прузи и појединим колосецима станичних подручја службених места која се налазе на делу јавне 
железничке инфарструктуре од улаза у тунел „Стражевица“ у км 9+896 до скретнице бр. 1 на обилазном колосеку 
станице Мала Крсна у км 67+800 пруге (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана 

-	на подручју целе станице Мала Крсна и на обилазном колосеку, од скретнице бр. 1 у км 67+800 до скретнице бр. 
28 у км 70+264 пруге (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана

2. У станици Мала Крсна границе планираних радова односе се на границе станичног подручја у односу на суседна 
службена места према следећем:

на подручју блока 1
- из смера станице Колари улазна скретница бр. 4 у км 68+686  пруге (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - 

Велика Плана
- из смера станице Радинац улазна скретница бр. 3 у км 10+872 пруге Смедерево - Мала Крсна (км 68+641 пруге 

(Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана)
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на подручју блока 2
- из смера станице Пожаревац улазна скретница бр. 25 у км 71+268 пруге Мала Крсна - Бор - Распутница 2 - 

(Вражогрнац) (км 69+709 пруге (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана
- из смера станице Осипаоница улазна скретница бр. 26 у км 69+709 пруге (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала 

Крсна - Велика Плана.
3. На прузи (Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 28 - (Осипаоница) радови ће се изводити на:

- обилазном колосеку са припадајућим скретницама бр. 1 и 28
- везном колосеку 1 и везном колосеку 2
- колосецима „Крњи 1“ са скретницом бр. 2 и „Крњи 2“ са скретницом бр. 27.

 
(б) - локација градилишта

4. Подручјем градилишта сматра се део пруге на ком се изводе радови, а које се простире дуж трасе једноколосечне 
пруге (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана од улаза у тунел „Стражевица“ до излаза из станице 
Мала Крсна у ширини подручја на којем земљиште са десне и леве стране пруге припада „Инфраструктура железнице 
Србије“ а.д. као управљачу железничком инфраструктуром.

(в) – фазе извођења радова

5. Подручје градилишта подељено је на две деонице на којима ће се радови изводити истовремено, али независно 
једни од других:

1) прва деоница обухвата пружни колосек и станична подручја службених места која се налазе на делу пруге од 
улаза у тунел „Стражевица“ до скретнице бр. 1 на прузи (Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 28 
- (Осипаоница)

2) друга деоница обухвата подручје станице Мала Крсна и пругу (Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 
28 - (Осипаоница) укључујући:
-	станичне колосеке (од 1. до 8. колосека) са припадајућим скретницама
-	обилазни колосек станице Мала Крсна: (Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 28 - (Осипаоница), 

тј. 9. колосек са припадајућим скретницама
-	два тзв. везна колосека (везни колосек 1: од скретнице бр. 1 до скретнице бр. 4 и везни колосек 2: од скретнице 

бр. 26 до скретнице бр. 28)
-	три слепа колосека: „Крњи 1“, „Крњи 2“ и „Крњи 3“ 

6. На првој деоници радови се изводе у условима непрекидног затвора пруге уз искључење напона из постројења 
контактне мреже, што ствара услове за несметан рад на целој деоници под условима које Извођач сам одреди.

7. На другој деоници извођење радова је условљено потребом да се док трају радови не прекида саобраћај возова, те 
ће се у станици Мала Крсна и на обилазном колосеку радови изводити у две фазе:

I фаза: радови се изводе на левој страни станице Мала Крсна, на обилазном колосеку и везном колосеку 1 (колосек од 
скретнице бр. 1 до скретнице бр. 4)

II фаза: радови се изводе на десној страни станице Мала Крсна, на везном колосеку 2 (колосек од скретнице бр. 26 до 
скретнице бр. 28) и на „Крњем 2“ колосеку 

8. По предложеној динамици радови I фазе обухватају радове на 1, 2, 3. и 4. станичном колосеку са припадајућим 
скретницама, на „Крњем 1“ и „Крњем 3“, на обилазном колосеку и на везном колосеку 1 (колосек од скретнице бр. 1 до 
скретнице бр. 4), док радови II фазе обухватају радове на 5, 6, 7. и 8. станичном колосеку са припадајућим скретницама, 
на „Крњем 2“ и на везном колосеку 2 (колосек од скретнице бр. 26 до скретнице бр. 28).

9. Радови I фазе подељени су на три подфазе:
- подфаза Ia:  радови на скретницама бр. 3 и 28 
- подфаза Iб: радови на 1, 2, 3, 4. и „Крњем 3“ колосеку са припадајућим скретницама бр. 5, 10, 11, 11а, 16, 18 и 20, 

на „везном“ колосеку 1 са скретницом бр. 2 и путном прелазу у км 68+559 и на „Крњем 1“  и обилазном колосеку са 
припадајућим скретницама бр. 1 и 28

- подфаза Iв: радови на скретницама бр. 4, 4а, 6а/б и 8 са деловима колосека између скретница.
10. По завршетку радова I фазе почеће радови II фазе који су такође подељени на три подфазе:

- подфаза IIa: радови на 5, 6, 7. и 8. станичном колосеку са припадајућим скретницама бр. 12, 13, 17 и 21
- подфаза IIб: радови на скретницама бр. 23, 24а/б, 25 и 26 и на путном прелазу у км 69+721
- подфаза IIв: радови на везном колосеку 2, на „Крњем 2“ и на скретници бр. 27.

Напомена: Овакав редослед извођења радова, још није усвојен (види одредбе чл. 1 тач. 7 овог упутства) те је подложан 
променама што ће се објавити изменама и допунама овог упутства.   

(г) – врсте радова

11. Сви радови на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна подељени су према врсти радова и 
технологији извођења на:
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-	припремне радове, обухватају све потребне припреме за извођење и реализацију главних радова, чији је циљ 
да се обезбеде услови за извођење главних радова (чишћење терена, сечење шибља и дрвећа, обележавање 
трасе, уређење привременог градилишта, допрема и депоновање материјала горњег и доњег строја, демонтажа 
постојећих перона, чишћење канала и пропуста и др.) 

-	грађевинске радове, радови на доњем и горњем строју пруге и на одводњавању  
-	електротехничке радове, радови на сигнално - сигурносним и телекомуникационим уређајима, на контактној 

мрежи и електроенергетским постројењима
-	завршне радове, радови на прузи (отпуштање напона у колосеку и скретницама са завршним заваривањем, 

постављање пружних ознака, постављање међика) и на путним прелазима 

(д) – обим радова

12. На делу пруге тунел „Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна (укљ.) планирана је реализација следећих грађевинских 
радова:

(а) радови на отвореној прузи:
• главна оправка пруге од улаза у тунел „Стражевица“ у км 9+986 до улаза у тунел „Бели Поток“ у км 14+165 и од 

излаза из тунела „Липе“ у км 32+658 до станице Мала Иванча у км 37+225 (ојачање доњег строја са уградњом 
тампона, чишћење и обнова система одводњавања, комплетна замена горњег строја са уградњом нових шина 
типа 49Е1 на бетонским праговима и са еластичним причврсним прибором)  

• на осталим деловима пруге врши се уградња нових шина типа 49Е1, делимична замена прагова, решетање 
засторне призме на деоницама са дрвеним праговима и допуна туцаника на деоницама са бетонским праговима

• замена прагова на деоници од излаза из тунела „Бели Поток“ у км 15+648 до улаза у тунел „Липе“ у км 31+723
• чишћење засторне призме и одводних канала у тунелима „Бели Поток“ и „Липе“ са заменом шина и уметака и 

машинским решетањем заблаћених места застора
• замена сигналних ознака на целој деоници
• замена челичних конструкција на мостовима у км 23+924, у км 28+538 и у км  66+312
• замена челичног пропуста у км 47+378 бетонском конструкцијом
• од км 46+000 до км 46+800 и од км 51+500 до км 53+500 уређење одводњавања пруге
• уклањање вегетације и профилисање терена са обе стране пруге

(б) радови у службеним местима:
• главна оправка главних пролазних колосека
• главна оправка свих колосека у станицама Јајинци и Мала Иванча
• замена свих скретница на главним пролазним и на пријемно-отпремним колосецима новим скретницама на 

бетонским праговима
(в) радови на путним прелазима:

• на свим путним прелазима врши се грађевинско уређење са уградњом гумених панела и са решавањем одводњавања
 (г) радови у станици Мала Крсна:

• главна оправка свих станичних и обилазног колосека са уградњом нових шина типа 49Е1 на бетонским праговима 
и са еластичним причврсним прибором 

• замена свих скретница новим на бетонским праговима и са ролерима
• грађевинско уређење са уградњом гумених панела и са решавањем одводњавања на путним прелазима у км 

68+559 и у км 69+721
• демонтажа постојећих перона и уградња три нова перона димензија 1,60 m x 35 cm између 2. и 3, 3. и 4. и 4. и 5. 

колосека
• изградња стазе од гумених панела и „бехатон“ плоча испред станичне зграде за приступ перонима  

13. У оквиру реализације планираних електротехничких радова предвиђено је:
(а) радови на сигнално-сигурносним уређајима:

• замена изолованих струјних шинских кола бројачима осовина на целој деоници
• уградња грејача на скретницама предвиђеним за замену
• уградња нових електропоставних справа на скретницама
• репарација и бојење стубова сигнала, маневарских сигнала, путопрелазних сигнала, полубраника и поставних 

справа путних прелаза 
• уградња бализа на свим излазним сигналима станице Мала Крсна

(б) радови на телекомуникационим уређајима:
• измештање и заштита пружних, локалних ТТ и СС и напојних каблова
• замена диспечерског уређаја у станици Мала Крсна (станична диспечерска централа са ТК пултом и телефонима 

на улазним и излазним сигналима и на путним прелазима) 
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(в) радови на постројењима контактне мреже:
• главна оправка контактне мреже на отвореној прузи и у службеним местима (радови на стубовима, секционим  

изолаторима, стезаљкама, вијчаним спојницама и изолаторима потпоре)
(г) радови на електроенергетским постројењима:

• главна оправка ПС Бели Поток у км 17+800, ПС Врчин у км 28+242, ПС Мали Пожаревац у км 42+800 и ПС Мала 
Крсна у км (замена једнополних растављача са моторним погоном, двополних растављача са ручним погоном, 
проводних и појединих потпорних изолатора, ДУ уређаја, аку батерија и исправљача)

• главна оправка ЕВП Водањ (замена прекидача 110 kV и 25kV, једнополних растављача са моторним погоном, 
двополних растављача са ручним погоном, уметнутих и затезних изолаторских ланаца, проводних изолатора, 
прекострујних релејних трансформатора, дистантних релеа, аку батерија, исправљача и светиљки за спољно 
осветљење)

(ђ) – преплитање са другим радовима

14. Истовремено са радовима који се односе на главну оправку дела пруге тунел „Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна 
(укљ.) нема других планираних радова на прузи (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана. 
  

Динамика извођења радова

Члан 5.
1. По предложеној динамици целокупни радови на обнови главном оправком дела пруге тунел „Стражевица“ (улаз) - 

Мала Крсна (укљ.) требало би да се заврше у року од 450 календарских дана.
2. Колико ће трајати радови по деоницама и по фазама извођења у станици Мала Крсна, биће накнадно дефинисано.

Капацитети који се привремено уступају Извођачу на коришћење

Члан 6.
1. За извођење радова на делу пруге тунел „Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна (укљ.), само док трају радови на главној 

оправци овог дела пруге, Извођачу се за потребе извођења радова и за организовање радних кампова дају на коришћење 
поједини инфраструктурни капацитети на односном делу пруге.  

2. Наведени инфраструктурни капацитети се привремено предају Извођачу радова да би на њима изводио радове, те 
се уступају без надокнаде.

3. За потребе извођења радова Извођачу се привремено предају капацитети приказани у табели 1.

Табела 1.
Преглед колосека који се привремено уступају Извођачу за потребе извођења радова на делу пруге 

тунел „Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна (укљ.)

Назив службеног 
места Број колосека Корисна 

дужина (m) Напомена

тунел „Стражевица“ – Мала Крсна (искљ.) 

Јајинци

1
2
3
4

603,90
621,40
675,17
709,59

Бели Поток 4 387,60 и површина за формирање радног кампа
Зуце укр. 2 860,60

Врчин 2 807,67
Липе 2 641,33

Мала Иванча
1
2
3

680,27
639,90
667.88

Мали Пожаревац 3 650,16
Умчари 3 603,65 и површина за формирање радног кампа
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Водањ 3 661,20
Колари 2 637,52

станица Мала Крсна
током I фазе радова

Мала Крсна

1
2
3
4

9 (обилазни)

549,30 
664,20 
709,40 
664,20 
2314,00

и површина за формирање радног кампа

током II фазе радова

Мала Крсна

5
6
7
8

673,70
671,80
651,80
628,30

и површина за формирање радног кампа

Основна документација

Члан 7.

а) уговор

1. За извођење радова на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна (укљ.) са Извођачем 
радова је склопљен Уговор број 1/2018-4009 од 28.12.2018. године.  

б) основна пројектна документација

2. У вези радова на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна (укљ.) постоји одобрена 
пројектно техничка документација, коју је израдио Саобраћајни институт ЦИП из Београда, коју чине:

Књига 1. Саобраћајно-технолошки пројекат
Књига 2. Геотехнички елаборат
Књига 3. Грађевински пројекат – доњи и горњи строј
Књига 4. Пројекат уређења путних прелаза
Књига 5. Пројекат стабилних постројења електричне вуче
Књига 6. Пројекат сигнално-сигурносних постројења
Књига 7. Пројекат телекомуникационих каблова и пружних уређаја
Књига 8. Синхрон план
Књига 9. Пројекат геодетских радова
Књига 10. Пројекат технологије и организације извођења радова
Књига 11.  Пројекат организације саобраћаја за време извођења радова

Одговорни органи Инвеститора 

Члан 8.

1. Надзор над извођењем радова на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна (укљ.) 
вршиће овлашћена лица која нису запослена у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по окончању процедуре за 
избор понуђача. 
Док се изврши избор надзорних органа запослени „Инфраструктура железнице Србије“ вршиће наведене дужности.

2. Послове Директора пројекта обављаће Предраг Ћурчић, спец. струк. инж, сходно допису бр. 1/2019-1160 од 
19.4.2019. године. 

3. Послове Инжењера на градилишту обављаће Зоран Јевтић, дипл. инж. елек, сходно допису бр. 1/2019-358 од 
11.2.2019. године.

4. За контролне органе и координаторе на извођењу радова именовани су: 
 на извођењу радова на горњem строју пруге:

• Андреја Радовановић, дипл. инж. грађ. 
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на извођењу радова на доњем строју пруге и хидротехничким објектима:
• Срђана Шијачки, дипл. инж. грађ.  

на извођењу радова на мостовима:
• Оливера Луковић, дипл. инж. грађ. 

за геолошке радове:
• Миодраг Николић, дипл. инж. геологије

за геодетске радове:
• Дарко Крантић

на извођењу електротехничких радова
• Миливоје Скоковић
• Ивана Вујовић
• Дијана Бабовић
• Зоран Миленковић
• Предраг Урошевић

У вези наведеног постоји Решење о именовању контролних органа бр.1/2019-1089 од 11.4.2019. године “Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д. 

координатори:
• за безбедност и здравље на раду именована је Сњежана Косановић, грађ. инж. (уверење Министарства рада, 

запошљавања и социјалне политике, бр. 152-02-00484/2013-01), о чему постоји Решење бр. 1/2019-884 од 
28.3.2019. године “Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

• за саобраћај именована је Ирена Савић, дипл. инж. саоб, о чему постоји Решење бр. 1/2019-1089 од 11.4.2019. 
године “Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5. Задатак контролних органа и координатора је да свакодневно врше контролу и проверу квалитета извођења радова, 
контролу и оверу количина изведених радова и рачуна за изведене радове, проверу постојања доказа о квалитету 
материјала, опреме и инсталација који се уграђују (атест, сертификат, извештај о испитивању и др.), давање потребних 
упутстава Извођачу и решавање свих других случајева који се појаве на градилишту.

(б) - Извођач радова

6. Извођач радова је конзорцијум привредних друштава „COLAS RAIL S.A.S.“ из Француске и „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ 
НИСКОГРАДЊА“ а.д. из Србије, у својству водећег извођача који радове изводи са својим подизвођачима са којима има 
регулисане одговарајуће уговорне односе. 

7. Седиште Извођача је у улици Булевар Михајла Пупина бр. 12 у Београду.
8. У име Извођача одговорни радници су:

- Марко Родић, пројект менаџер за грађевинске радове, моб. тел: 064/2536963
- Павле Ивљанин, пројект менаџер за електро радове, моб. тел: 060/4300822.

Железничка возила Извођача радова

Члан 9.
1. За потребе превлачења материјала до депонија и од депонија до места уградње на подручју градилишта кретаће се 

возила Извођача радова.
2. Механизација Извођача може самостално саобраћати само на колосецима који су затворени за саобраћај возова и 

на којима се изводе радови. 
3. Кретање механизације Извођача по пружним и станичним колосецима на којима се организује саобраћај возова 

омогућено је само у интервалима када се одобри затвор колосека по ком се у тој фази организује саобраћај возова. 
4. У случају потребе да се кретање механизације Извођача мора организовати ван времена одобреног затвора колосека 

по ком се организује саобраћај возова, то је могуће дозволити само у интервалима између возова и у условима затвора 
дела пруге на ком ће се кретати механизација Извођача. Ово се дозвољава само у случају да је неопходно материјал 
приспео возом истоварити на подручју градилишта. 

5. Сва механизација Извођача у време када се не употребљава мора бити са искљученим погонским агрегатима, 
закључана и обезбеђена од самопокретања. Кључеви возила морају се налази и чувати код одговорног лица Извођача 
радова на градилишту да би се у случају потребе или нужде иста могла померати или преместити. 
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3.  Техничко - технолошке основе организовања саобраћаја
 

Основе организовања саобраћаја

Члан 10.
 

(а) – основе организовања саобраћаја возова

1. Радови на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ – Мала Крсна (искљ.) изводиће се у условима непрекидног 
затвора наведеног дела пруге, док ће се у станици Мала Крсна и на обилазном колосеку радови изводити у условима 
организовања саобраћаја по колосецима на којима се у тој фази (подфази) не изводе радови.

2. У станици Мала Крсна саобраћај возова организоваће се без прекида, осим када се буду изводили радови на улазним 
скретницама од стране станица Радинац и Пожаревац и на обилазном колосеку од стране станице Осипаоница када ће 
бити одобрен затвор пруге у одређеном временском интервалу неопходном за извршење радова.  

3. Почетком извођења радова на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (искљ.), од км 9+896 (улазни портал 
тунела „Стражевица“) до км 67+800 (стационажа скретнице бр. 1 на обилазном колосеку ст. Мала Крсна) постаје 
градилиште и привремено ће се предати Извођачу ради извођења радова. Током извођења радова на овом делу пруге 
неће бити могућ саобраћај возова.

4. Оганизовање саобраћаја возова вршиће се на осталим деловима пруге где се радови не изводе и на пругама, односно 
деловима пруга, које представљају алтернативне (помоћне) превозне путеве.

5. Почетком извођења радова станица Мала Крсна и пруга (Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 28 
- (Осипаоница) постају једно градилиште на коме ће се поједини станични и пружни инфраструктурни капацитети 
предати привремено Извођачу ради извођења радова.

6. Почетком извођења радова на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (укљ.), Извођач је у обавези да сигналну 
ознаку 210: „Место рада на прузи“ постави:

− са десне стране колосека међустаничног растојања Раковица - Јајинци у км 9+396 пруге (Београд) - Раковица - 
Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана

− испред скретнице бр. 3 као прве улазне скретнице станице Мала Крсна од стране станице Радинац са десне стране 
пруге у км 10+371 пруге Смедерево - Мала Крсна

− испред скретнице бр. 4 као прве улазне скретнице станице Мала Крсна од стране станице Колари са десне стране 
пруге у км  68+180 пруге (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана

− иза скретнице бр. 25 као прве улазне скретнице станице Мала Крсна од стране станице Пожаревац са леве стране 
пруге (са десне у смеру кретања воза) у км 71+780 пруге Мала Крсна - Бор - Распутница 2 - (Вражогрнац)

− иза скретнице бр. 28 на обилазном колосеку станице Мала Крсна од стране станице Осипаоница са леве стране 
пруге (са десне у смеру кретања воза) у км 70+770 пруге (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика 
Плана

7. Почетком извођења радова I фазе у станици Мала Крсна извршиће се искључење постојећег сигнално-сигурносног 
уређаја, те ће се ка суседним станицама Радинац, Пожаревац и Осипаоница (ка станици Колари је одобрен затвор због 
извођења радова) саобраћај возова организовати једноколосечно, као на пругама које нису опремљене уређајима АПБ, 
ТК или МЗ у станичним просторним одсецима, сходно одредбама чл. 39 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 
3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

8. Искључење сигнално-сигурносног уређаја станице Мала Крсна може се извршити тек када се:
1)	све скретнице опреме механичким кретним механизмом (ђулетом)
2)	за све скретнице обезбеде скретничке браве за закључавање на лицу места
3)	створе услови за боравак и несметан рад саобраћајних радника који ће поседати блок 1 и блок 2 
4)	обезбеди доказно споразумевање унутарњег отправника возова са саобраћајним особљем које поседа блокове и 

обезбеђује наређени пут вожње воза (за ове потребе требало би поред телефона, предвидети и употребу мобилних 
радио станица при чему би се разговори снимали на постојећем регистрофону у станици)

(б) – затвори пружних и станичних колосека  

9. На прузи (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана због извођења радова на главној оправци 
одобрава се и одређује непрекидан затвор пруге између станица Раковица (искључиво) и станице Мала Крсна 
(искључиво), од км 9+896 (стационажа улазног портала у тунел „Стражевица“) до км 67+800 (стационажа скретнице бр. 
1 на обилазном колосеку станице Мала Крсна) уз искључење напона из постројења контактне мреже. 

10. Тачно време почетка затвора дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (искљ.) објављује се посебним 
телеграмом “Инфраструктура железнице Србије“  а.д.

11. Да би се одобрио почетак радова у станици Мала Крсна и на обилазном колосеку станице Мала Крсна, претходно 
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морају бити обезбеђени услови наведени одредбама тачке 8 овог члана. Када наведени услови буду испуњени могу 
почети радови I фазе.

12. Иако се у саобраћајном смислу подручје обилазног колосека станице Мала Крсна сматра отвореном пругом, док 
трају радови станица Мала Крсна са обилазним колосеком представља једно градилиште, те ће се као такво сматрати 
делом станице Мала Крсна.

13. Тачно време почетка затвора у станици Мала Крсна и на обилазном колосеку станице Мала Крсна, тј. на прузи 
(Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 28 - (Осипаоница), објављује се посебним телеграмом “Инфраструктура 
железнице Србије“  а.д.

14. По предложеној динамици извођења радова у станици Мала Крсна и на обилазном колосеку станице Мала Крсна 
почетком: 

а) подфазе I-а одобриће се затвор дела пруге Радинац - Мала Крсна због извођења радова на скретници бр. 3 и затвор 
дела пруге Мала Крсна - Осипаоница због извођења радова на скретници бр. 28

б) подфазе I-б одобриће се затвор 1, 2, 3, 4. и „Крњег 3“ колосека са припадајућим скретницама бр. 5, 10, 11, 11а, 16, 18 
и 20, везног колосека 1 са „Крњим 1“ колосеком и скретницом бр. 2 и обилазног колосека са припадајућом скретницом 
бр. 1

в) подфазе I-в одобриће се затвор 3, 4, 5, 6, 7. и 8. колосека на блоку 1 због извођења радова на скретницама бр. 4, 4а, 
6а/б и 8. 

г) подфазе II-a одобриће се затвор 5, 6, 7. и 8. станичног колосека са припадајућим скретницама бр. 12, 13, 17 и 21
д) подфазе II-б одобриће се затвор 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. колосека на блоку 2 и дела пруге Мала Крсна - Пожаревац због 

извођења радова на скретницама бр. 23, 24а/б, 25 и 26 и на путном прелазу у км 69+721
ђ) подфазе II-в одобриће се затвор везног колосека 2 са „Крњим 2“ колосеком и скретницом бр. 27
15. Услов за почетак извођења радова сваке наредне подфазе је завршетак грађевинских радова претходне подфазе, 

који подразумевају оспособљавање капацитета на којима су извођени радови за саобраћај возова.
16. Док трају радови подфазе I-а у станици Мала Крсна саобраћај возова организоваће се само од/ка станици 

Пожаревац. 
Док трају радови подфазе I-а неће бити могуће послуживање индустријског колосека железаре - Радинац Пријемна 

Група. 
17. Услов за почетак радова подфазе I-б је да се између 5. и 6. колосека угради привремени заједнички перон како би 

се створили услови за бављење путничких возова у станици ради манипулације путника.
18. Док трају радови подфазе I-б саобраћај возова организоваће се кроз 5, 6. и 7. колосек станице Мала Крсна, јер је 

део 8. колосека на блоку 1 затворен за саобраћај возова што је објављено телграмом ИЖС број 86 од 15.04.2019. године.  
19. Услов за почетак радова подфазе I-в, осим оспособљавања 2, 3. и 4. колосека за саобраћај возова је и завршетак 

радова на уградњи перона између 2. и 3, 3. и 4. и 4. и 5. колосека. 
20. Док трају радови подфазе I-в возови из/ка станици Радинац саобраћаће само по ремонтованом 2. колосеку (1. 

колосек је манипулативни), док ће се 3, 4, 5, 6, 7. и 8. колосек користити само на подручју блока 2, чиме ће бити омогућен 
улаз/излаз возова од/ка станицама Пожаревац и Осипаоница. 

Док трају радови подфазе I-в неће бити могуће послуживање индустријског колосека за производњу грађевинског 
материјала „Грамат“. 

21. Док трају радови подфазе II-а кроз станицу Мала Крсна саобраћај возова организоваће се по ремонтованом 2, 3. 
и 4. колосеку. 

22. Услов за почетак радова подфазе II-б је да су на обилазном колосеку, тј. на прузи (Колари) - одвојна скретница 
1 - одвојна скретница 28 - (Осипаоница) и на делу пруге ка станици Колари у дужини до око 700m завршени радови и да 
је пруга оспособљена за саобраћај возова. 

23. Док трају радови подфазе II-б сви колосеци станице Мала Крсна могу се користити само на подручју блока 
1, те неће бити могућ саобраћај возова од/ка станици Пожаревац. Саобраћај возова ка/од станице Осипаоница и 
Радинац организоваће се тзв. „повратним“ вожњама, које подразумевају организовање саобраћаја возова из/ка станици 
Осипаоница само обилазним колосеком.

24. Док трају радови подфазе II-в биће омогућен саобраћај возова ка/од станице Пожаревац, док ће се саобраћај 
возова ка/од станице Осипаоница организовати само обилазним колосеком.

(в) – искључење напона из постројења контактне мреже

25.  На деоници: тунел “Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна (искљ.) радови на главној оправци ће се изводити од 
км 9+896 (стационажа улазног портала у тунел “Стражевица“) до км 67+800 (стационажа скретнице бр. 1 обилазног 
колосека станице Мала Крсна) у условима непрекидног затвора наведеног дела пруге. 

Да би се омогућили радови потребно је прво искључити напон и извршити прилагођење контактне мреже на отвореној 
прузи Распутница “К1“- Јајинци и у станици Мала Крсна према следећим шемама:
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Слика 1: Секционисање отворене пруге Распутница К1- Јајинци при извођењу 
на првој деоници

Погонско стање на контактној мрежи је следеће: раскачен и уземљен напојни вод 25 kV са прикључне везе у ПС 
“Кијеву“ и искључен растављач Р-11 у станици Јајинци. Прекидачи П1 и П2 са припадајућим растављачима у ЕВП 
“Водањ“ морају бити у положају ИСКЉУЧЕНО. 

Искључење напона из постројења контактне мреже извршиће се од изолованог преклопа опворене пруге Београд 
ранжирна-Парк “А“-Јајинци (између Распутница “К-К1“) у км 9+228,7 и од секционог изолатора (Si 1G) у км 3+665 на 
Распутници “К1“ између скретница 2К и 3К на отвореној прузи Раковица-Јајинци до изолованих преклопа у станици 
Мала Крсна (улазно грло) и то: у км 0+029 пруге (Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 28 - (Осипаоница) (9. 
станични колосек) и у км 70+083 пруге (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана (улаз на 4. колосек). 

Без напона је део пруге Распутница “К/К1“- Јајинци и сви станични колосеци у станици Јајинци. 
Под напоном је:

− део пруге Раковица - Јајинци до секционег изолатора (Si 1G) у км 3+665 на Распутници “К1“ испред скретнице 2К
− леви и десни колосек међустаничног растојања Раковица - Ресник
− станице Раковица и Ресник
− отворена пруга Београд ранжирна “А“- Распутница „К/К1“ – Ресник (за саобраћај возова са електро вучом преко 

скретнице бр. 1К дозвољена је вожња само у правац) 
26. Забрањен је  саобраћај возова са електро вучом на Распутници “К/К1“ преко скретница бр. 2К и 3К за правац и 

скретање. 
За саобраћај возова са електро вучом користити скретницу бр. 1К у правац. 
27. Сигнални знак 47: “Стој за возила са подигнутим пантографом“ поставиће се на подручју Распутнице “К/К1“ код 

скретнице бр. 3К у скретање и у правац и испред скретнице 1К у скретање.
28. Радно уземљење  биће  изведено сондама за уземљење.
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Станица Мала Крсна

Слика 2: Секционисање станице Мала Крсна при извођењу радова прве деонице

29. Погонско стање на контактној мрежи је следеће: прекидач П-1 са припадајућим растављачима у ПС “Мала Крсна“ 
мора бити у положају ИСКЉУЧЕНО. Напојни вод 25kV на блоку 2 у станице Мала Крсна раскачен и уземљен. 

Изоловани преклоп на блоку 2 у км 71+636 превезати струјним везама како би се омогућило напајање излазног 
грла за Велику Плану. Прекидачи П-1 и П-2 са припадајућим растављачима у ЕВП “Водањ“ морају бити у положају 
ИСКЉУЧЕНО. 

Без напона је улазно грло станице Мала Крсна блок 1, од изолованог преклопа у км 0+029 пруге (Колари) - одвојна 
скретница 1 - одвојна скретница 28 - (Осипаоница) до изолованог преклопа у станици Мала Крсна у км 70+083 улаз на 
4. колосек станице Мала Крсна. 

Под напоном су: 
− сви колосеци станице Мала Крсна
− отворена пруга Мала Крсна - Велика Плана
− отворена пруга Мала Крсна - Радинац - Смедерево
− отворена пруга Мала Крсна - Пожаревац

30. Забрањен је саобраћај возова са електро вучом на блоку 1 станице Мала Крсна за правац и за скретање преко 
скретница бр. 1 и 2. 

31. Сигнални знак 47: “Стој за возила са подигнутим пантографом“ поставиће се испред изолованих преклопа у 
км 0+029 пруге (Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 28 - (Осипаоница) за правац и у км 70+083 пруге 
(Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана у станици Мала Крсна у скретање.

32. Радно уземљење биће изведено сондама за уземљење.
У оквиру непрекидног затвора прве деонице тунел „Стражевица“ – Мала Крсна (искљ.) напонско стање контактне 

мреже у свим службеним местима у оквиру градилишта, у безнапонском стању,  приказано на слици 3:
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Слика 3: Привремено секционисање контактне мреже дела пруге Јајинци - Колари

33. На другој деоници радови ће се изводити у станици Мала Крсна и на обилазном колосеку ст. Мала Крсна од км 
67+800 (стационажа скретнице бр. 1) до км 70+264 (стационажа скретнице бр. 28) у условима организовања саобраћаја 
возова по колосецима на којима се у тој фази не изводе радови. 

Искључење напона током извођења радова у станици Мала Крсна извршиће се на захтев Извођача по усвојеној 
динамици извођења радова, што ће бити објављено као измене и допуне овог упутства.

34. Извођач радова је у обавези да надокнади сву штету коју поузрокује на постројењима контактне мреже приликом 
извођења радова или је иста настала од стране трећих лица на деоници која је предата Извођачу радова.

35. Извођач радова или његови подизвођачи не треба самостално да “тумаче“ на којим деловима је пруга без напона, 
већ да се за исто обрате контролном органу (док се не одреди надзорни орган) за контактну мрежу. 

(г) – алтернативни (помоћни) превозни пут

36. Док траје непрекидан затвор дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна саобраћај возова организоваће се 
алтернативним превозним путем:

- Раковица - Ресник - Младеновац - Велика Плана
- Мала Крсна - Велика Плана - Младеновац - Ресник - Раковица

37. У београдском чвору саставни део алтернативног превозног пута је и део пруге Београд ранжирна „А“ - Распутница 
„Б“ - Распутница „К/К1“ - Ресник и пруга Београд Ранжирна „Б“ - Распутница „Р“ - Распутница „А“ - (Ресник).

Организација саобраћаја возова

Члан  11.

1. У време извођења радова на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (укљ.) саобраћај возова 
организује се сходно материјалу важећег реда вожње за 2018/2019. годину. 

2. Сви возови планирани материјалом реда вожње 2018/2019. годину и возови чији је саобраћај објављен посебним 
телеграмима „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. саобраћаће алтернативним превозним путем Раковица - Ресник 
- Младеновац - Велика Плана.

3. За потребе извођења радова на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (искљ.), на  којој трају радови кретаће 
се само радни возови Извођача. 

4. Организовање кретања радних возова на делу пруге тунел „Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна (искљ.) који је предат 
Извођачу ради извођења радова је искључиво обавеза Извођача. 

5. Организовање саобраћаја радних возова Извођача на подручју станице Мала Крсна по колосецима који су предати 
Извођачу је обавеза Извођача, а по колосецима по којима се организује саобраћај возова је обавеза управљача.

6. Превлачење радних возова на подручју станице Мала Крсна у којој се организује и саобраћај возова, врши се 
локомотивама које морају имати дозволу за употребу на пругама “Инфраструктура железнице Србије“  а.д.
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Материјал реда вожње

Члан  12.

1. Важећим материјалом реда вожње за 2018/19. годину на делу пруге тунел „Старжевица“  - Мала Крсна није планиран 
саобраћај возова.  

2. На делу пруге тунел „Старжевица“ - Мала Крсна (укљ.) као и на деловима пруга које представљају алтернативне 
превозне путеве, за време извођења планираних радова примењује се важећи материјал реда вожње, односно графикони 
саобраћаја возова број 9.1 и 9.2 и одговарајуће књижице реда вожње број 9.1 и 9.2. са припадајућим објављеним изменама 
и допунама при чему важе и одредбе овог упутства.  

3. Уколико настану потребе за изменама и допунама материјала реда вожње исто ће се објављивати посебним 
телеграмима “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на уобичајени начин у времену када је то одређено Прилогом 4.4. 
Изјаве о мрежи за 2019. годину. Уколико се измене и допуне материјала реда вожње објављују због радова који се односе 
на део пруге тунел „Старжевица“  - Мала Крсна оне се објављују само ако ће измене и допуне важити до краја важења 
материјала реда вожње.

Техничко-технолошке одредбе

Члан 13.

(а) – категорије пруге у условима извођења радова

1. Највеће дозвољене масе по осовини и масе по дужном метру на делу пруге на којој се изводе радови и на деловима 
пруга које представљају алтернативни превозни пут не мењају се у време примене одредаба овог упутства, односно важе 
оне које су дате у табели 2:

Табела 2.
Највеће допуштенене масе по осовини и масе по дужном метру на деловима пруга и на пругама 

које представљају алтернативне превозне путеве

Део пруге Катег. 
пруга

Највећа дозвољена маса по
осовини
(kN/os)

дужном метру
(kN/m)

Раковица - Ресник - Младеновац - Велика Плана Д4 225 80
Мала Крсна - Велика Плана - Младеновац - Ресник – 
Раковица Д4 225 80

Београд Ранжирна, парк А - Распутница Б - 
Распутница „К/К1“ - Ресник Д4 225 80

Београд Ранжирна „Б“ - Распутница „Р“ - Распутница 
„А“ – (Ресник) Д4 225 80

(б) – највеће допуштене брзине на пругама

2. Највеће допуштене брзине на деловима пруга на којима се изводе радови и на пругама које представљају 
алтернативни превозни пут, остају непромењене у односу на важећи материјал реда вожње и објављене измене и допуне 
материјала реда вожње.

(в) – органичене брзине

3. Ограничене брзине, на делу пруга на којима се изводе радови и на пругама које представљају алтернативни превозни 
пут, остају непромењене у односу на важећи материјал реда вожње и објављене измене и допуне материјала реда вожње, 
док се другачије не одреди.

5. На делу алтернативног превозног пута Ресник - Младеновац - Велика Плана на снази су органичене брзине између 
станица:

- Рипањ Тунел и Раља, од км 29+818 до км 31+600,  са 30 km/h због тунела
- Раља и Сопот Космајски, од км 35+124 до км 38+350, са 50 km/h због тунела

На делу алтернативног превозног пута Радинац - Мала Крсна - Велика Плана - Младеновац - Ресник - Раковица на 
снази је органичена брзина између станица Лозовик-Сараорци и Крњево-Трновче (само за смер Лозовик-Сараорци → 
Крњево-Трновче, од км 85+365 до км 85+515 са 30 km/h због путног прелаза
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На делу алтернативног превозног пута кроз београдски чвор, тј. на прузи Београд ранжирна „Б“ - Распутница „Р“ - 
Распутница „А“ - (Ресник) на снази је органичена брзина од км 3+000 до км 5+268 са 20 km/h због тунела.

На делу алтернативног превозног пута кроз београдски чвор Београд ранжирна „А“ - Распутница „Б“ - Распутница 
„К/К1“ - Ресник на снази је органичена брзина између Распутнице „Б“ и Распутнице „К/К1“ од км 6+200 до км 8+860 са 
са 20 km/h због слабог терена.

6. Уколико током примене овог упутства настане потреба увођења појединих ограничених брзина, њихово увођење ће 
се објављивати кроз измене материјала реда вожње, односно на уобичајени начин.   

(г) – брзине преко скретница

7.  У условима искључења станичних сигнално-сигурносних уређаја у станици Мала Крсна и на обилазном колосеку 
све скретнице преко којих ће се организовати саобраћај возова опремиће се механичким кретним механизмом са тегом 
(ђулетом) и скретничким бравама са кључевима, закључаваће се на лицу места и сматраће се притврђеним скретницама, 
сходно одредбама чл. 10 тач. 5 под в) Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

8. У наведеним условима свим скретницама на подручју станице Мала Крсна и на обилазном колосеку, када почну радови 
I фазе, руковаће се на лицу места што значи да се путеви вожње обезбеђују ручно, појединачним руковањем скретницама.

9. Уникати кључева привремено уграђених скретничких брава биће под сталним надзором станичних саобраћајних 
радника, а употреба ових кључева односно руковање скретницама биће дозвољено само по одобрењу или наређењу 
унутарњег отправника возова.

10. Дупликати кључева привремено уграђених скретничких брава биће под сталним надзором унутарњег отправника 
возова станице Мала Крсна.

11. Сходно одредбама чл. 36 тач. 2 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) брзина 
вожње воза преко притврђених скретница за вожњу у правац једнака је допуштеној брзини за вожњу у скретање и не сме 
бити већа од 50km/h.

То значи да док се у станици Мала Крсна и на обилазном колосеку скретнице сматрају притврђеним, тј. док је 
искључен станични СС уређај, највећа допуштена брзина вожње воза преко скретничког подручја у станици и на 
обилазном колосеку је Vmax= 35 km/h.

12. Брзине преко скретница у свим осталим службеним местима где се не изводе радови и где није одобрен затвор 
пруге, као и на деловима пруга које представљају алтернативне превозне путеве, остају непромењене у односу на важећи 
материјал реда вожње и објављене измене и допуне материјала реда вожње, осим ако се другачије не одреди.

13. Уколико током примене одредаба овог упутства настане потреба смањења брзина преко скретница у појединим 
службеним местима где није одобрен затвор пруге или на деловима пруга које обухатају алтернативне превозне путеве, 
то се врши увођењем лаганих вожњи, а не објављивањем измена материјала реда вожње.

Ово не важи за случајеве када се, током важења реда вожње, трајно мења највећа дозвољена брзина преко скретница 
у неком службеном месту. 

(д) – максималне брзине возова

14. Максималне брзине на пругама где није одобрен затвор пруге, као и на деловима пруга које представљају 
алтернативне превозне путеве, остају непромењене у односу на важећи материјал реда вожње и објављене измене и 
допуне материјала реда вожње, осим ако се другачије не одреди.

15. Уколико током примене одредаба овог упутства настане потреба смањења појединих максималних брзина возова, 
њихово увођење ће се објављивати на уобичајени начин

(ђ) – лагане вожње

16. Почетком примене одредаба овог упутства престају да важе све објављене лагане вожње на делу пруге тунел 
„Стражевица“ - Мала Крсна на којој се изводе радови и на којој се не организује саобраћај возова.

17. На подручју станице Мала Крсна до почетка радова на појединим колосецима, што ће бити благовремено објављено 
телеграмима ИЖС, важе све објављене лагане вожње.

18. На пругама и на деловима пруга које представљају алтернативне превозне путеве и даље важе све објављене 
лагане вожње. 

19. Током извођења радова у станици Мала Крсна и на обилазном колосеку, у циљу очувања безбедности саобраћаја 
и сигурности путника и лица која изводе радове, обавезује се возно особље свих возова да при кретању кроз станицу 
чешће дају сигнални знак 67:“Пази“.

20. Извођач радова нема право да самостално уводи или укида лагане вожње.
21. Лагане вожње које се уводе или укидају због извођења радова и за потребе Извођача, уводи/укида организациона 

јединица грађевинске или електротехничке делатности “Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. надлежна за односни 
део пруге на захтев Извођача и уз сагласност контролног органа. Сагласност на увођење или укидање лагане вожње које 
се уводе или укидају за потребе извођења радова обавезно морају дати и контролни органи.
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22. Увођење нових лаганих вожњи или укидање важећих на деловима пруга које представљају алтернативни превозни 
пут врши “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на уобичајен начин. 

 (е) – расположивост колосечних постројења у службеним местима 

23. У време када је организован непрекидан затвор дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна сви колосеци у 
службеним местима на наведеном делу пруге привремено се предају Извођачу, те је расположивост станичних колосека 
приказана у табели 3.

Табела 3.
Расположивост станичних колосека на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала 

Крсна током трајања радова

Службено место
Станични колосеци

напомена

1 2 3 4
Јајинци @ @ @ @

и површине са 
леве и са десне 

стране пруге које 
припадају управљачу 

железничке 
инфраструктуре

Бели Поток Изв Изв Изв @

Зуце Изв @

Врчин Изв @ Изв Изв

Липе Изв @

Мала Иванча @ @ @

Мали Пожаревац Изв Изв @ Изв

Умчари Изв Изв @ Изв

Водањ Изв Изв @ Изв

Колари Изв @ Изв
Легенда:

@ станични колосек који је обухваћен планираним радовима
Изв. - станични колосек који се даје Извођачу за потребе извођења радова

 - станични колосек који не постоји

24. Током извођења радова у станици Мала Крсна и на обилазном (9. колосеку)  расположивост колосека према 
предложеним фазама, односно подфазама извођења радова дата је у табели 4.

Табела 4.
Расположивост  колосека у станици Мала Крсна и обилазног колосека  током трајања  радова

Колосеци станице Мала Крсна

напомене

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

радови I фазе

поддеоница I-а

⊗
затвор 9. колосека и дела пруге 
Радинац - Мала Крсна и Мала 

Крсна - Осипаоница
поддеоница I-б

@ @ @ @ ⊗ @ и затвор везног колосека 1

поддеоница I-в

⊗ затвор 3, 4, 5. 6. 7. и 8. колосека на 
блоку 1
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радови II фазе

поддеоница II-a

@ @ @ @

поддеоница II-б
затвор 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. колосека 
на блоку 2 и дела пруге Мала Крсна 

- Пожаревац
поддеоница II-в

затвор везног колосека 2

Легенда:
⊗- стан. колосек је затворен у време почетка радова због лошег техничког стања

@ станични колосек на коме се изводе радови
Изв – станични колосек који се даје Извођачу радова за потребе извођења радова

 - станични колосек који не постоји

(ж) – статуси и поседања службених места

25.  Током извођења радова на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна биће затворени и станични колосеци у 
службеним местима Јајинци, Бели Поток, Зуце, Врчин, Липе, Мала Иванча, Мали Пожаревац, Умчари, Водањ и Колари.

26.  Док трају радови на главној оправци, сва службена места која се налазе на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала 
Крсна (искљ.) биће непоседнута саобраћајним особљем.

27. У току трајања радова на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (искљ.) није предвиђено поседање 
саобраћајним особљем неког од наведених службених места.

28. Затварањем за саобраћај возова и предавањем Извођачу, на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (искљ.) 
престаће употреба уређаја телекоманде.

29. На делу алтернативног превозног пута Раковица - Ресник - Младеновац - Велика Плана,  према насталим потребама, 
зависно од обима саобраћаја и расположивости особља, може настати потреба мењања поседања службених места.

Ово ће се чинити на уобичајени начин, посебним телеграмом “Инфарструктура железнице Србије“ а.д, у складу са 
одредбама чл. 33 Упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ” бр. 6/80, 3/82, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 2/91 и 24/94 ).

30. На делу пруге Мала Крсна - Велика Плана, само у условима искључења сигнално-сигурносних уређаја станице 
Мала Крсна, извршиће се промена поседања станице Лозовик-Сараорци, тако што ће ово службено место стећи статус 
поседнуте ТК станице у којој саобраћај возова регулише и путеве вожњи обезбеђује ТК диспечер деонице Југ 2 из ТК 
центра у Београд ранжирној, а у случају потребе и предавања на „локални рад“ саобраћај возова регулисаће и путеве 
вожњи обезбеђиваће отправник возова којим ће станица бити непрекидно поседнута. 

31. Поседање осталих службених места саобраћајним особљем на наведеном делу пруге вршиће се према насталим потребама.
32. Почетком радова станица Мала Крсна, осим унутарњим и спољним отправником возова и маневарским особљем, 

мора бити непрекидно поседнута и саобраћајним особљем које ће вршити дужност скретничког особља.
33. Током извођења радова у станици Мала Крсна у циљу обезбеђења пута вожње блок 1 и  блок 2 се непрекидно 

поседају станичним радницима, а током извођења радова који захтевају да се из станице Мала Крсна ка станици 
Осипаоници возови отпремају обилазним колосеком с променом смера вожње на делу пруге Колари - Мала Крсна 
(радови подфазе II-б и подфазе II-в), мора се извршити и поседање улазне скретнице бр. 1 саобраћајним радником. 

34. Искључењем СС уређаја станице Мала Крсна извршиће се и искључење аутоматских уређаја путних прелаза 
PBK-3 у км 10+711 на блоку 1 и PBL-2 у км 71+523, PBL-1a у км 1+790 и PBL-1б у км 69+722 на блоку 2 станице Мала 
Крсна, те ће обезбеђење саобраћаја на овим путним прелазима вршити саобраћајно особље које поседа блок 1 и блок 2.

35. Блок 1 станице Мала Крсна поседа се једним станичним радником који ће вршити дужност скретничара и чувара 
путног прелаза у км 10+711 међустаничног растојања Радинац - Мала Крсна.

36. Шеф станице Мала Крсна и саобраћајни контролор ОЦ за СП Пожаревац имају обавезу да посебну пажњу 
обрате на извршење обезбеђења пута вожње на блоку 1 станице Мала Крсна и да у случају потребе (да се возови дуже 
задржавају пред улазним сигналом  од стране станице Радинац или у станици због рада једног извршиоца да се јаве 
ситуације да се у одређеним подфазама мора организовати истовремени излаз возова и ка станици Радинац и ка станици 
Осипаионица) захтеваће поседање блока 1 станице Мала Крсна са два извршиоца, те ће ОЦ за СП Пожаревац извршити 
додатно поседање блока 1.

37. Блок 2 станице Мала Крсна поседа се са два станична радника који ће вршити дужност скретничара и чувара 
путних прелаза у км 69+722/1+790 и у км 71+523, при чему ће један ће вршити дужности скретничара и чувара путног 
прелаза у км 69+722 (у км 1+790 по обилазном колосеку), а други ће вршити само дужности чувара путног прелаза у км 
71+523.
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38. Обезбеђење саобраћаја на наведеним путним прелазима вршиће се на лицу места употребом ЛОБ кључа, а постоји 
и могућност ручног спуштања полубраника помоћу ручице (курбле).

39. У циљу организовања саобраћаја возова током извођења радова за потребе станичних саобраћајних радника на 
подесним местима ће бити постављени контенери (кућице) са спроведеним осветљењем и грејањем и са обезбеђеним 
споразумевањем са унутарњим отправником возова станице Мала Крсна. 

40. Подесна места за постављање контенера за смештај саобраћајног особља на подручју станице су локације бивших 
блокова у станици: у км 68+746 на блоку 1 са десне стране пруге у непосредној близини скретнице бр. 6а/б и у км 69+584 
на блоку 2 са леве стране колосека у непосредној близини скретнице бр. 18.

(з) – дужности скретничког особља 
 

41. У станици Мала Крсна није систематизовано радно место скретничара, што је разумљиво имајући у виду постојећи 
(а и будући) начин осигурања ових станица.

42. Скретничко особље које поседа блок 1 и блок 2, а у каснијим подфазама извођења радова и скретницу бр. 1 
станице Мала Крсна у току обезбеђења саобраћаја вршиће послове наведене одредбама чл. 55 Правилника 2 („Службени 
гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

43. Осим дужности наведених претходном тачком, скретничко особље вршиће и послове чувара путног прелаза 
сходно одредбама чл. 58 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03). Дужности чувара 
путног прелаза дефинисане су и одредбама тач. 1.6. Пословног реда станице Мала Крсна I део (Пословни ред станице 
дел. бр. 15/2019-68 од 21.01.2019. године, Сектора за саобраћајне послове, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.) 

44.  Обавеза шефа станице Мала Крсна је да Наредбом шефа станице детаљније пропише дужности скретничког 
особља у својој станици и с њеним одредбама на доказан начин упозна скретничко особље које службу обавља у станици.  
  

(и) – путни прелази

45. Почетком извођења радова на делу пруге тунел „Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна (искљ.) извршиће се искључење 
станичних и пружних сигнално-сигурносних уређаја, што  подразумева да ће се путни прелази који су опремљени 
аутоматским уређајима сматрати необезбеђеним. 

46. Непоседањем станица на наведеном делу пруге (види одредбе тач. 26 овог члана)  и механички путни прелаз у км 
60+270 који се налази на блоку 1 станице Колари сматраће се необезбеђеним. 

47. На делу пруге тунел „Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна (искључиво), у време одобреног непрекидног затвора у 
условима извођења радова, саобраћаће само радни возови, те је обавеза Извођача да код свих необезбеђених путних 
прелаза поступа према одредбама чл. 61 тач. 12 и чл. 63 тач. 5 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 
5/94, 4/96 и 6/03).

48. Под необезбеђеним путним прелазима у смислу одредаба претходне тачке овог члана сматрају се следећи путни прелази:
- у км 11+974 на блоку 2 станице Јајинци
- у км 15+946 у станици Бели поток
- у км 24+466  на блоку 1 станице Врчин
- у км 25+575 на блоку 2 станице Врчин
- у км 40+656 на блоку 1 станице Мали Пожаревац 
- у км 43+483 на међустаничном растојању Мали Пожаревац - Умчари
- у км 47+398 на блоку 1 станице Умчари
- у км 49+054 на међустаничном растојању Умчари - Водањ
- у км 60+270 на блоку 1 станице Колари
- у км 61+020 на блоку 2 станице Колари
- у км 66+630 на међустаничном растојању Колари - Мала Крсна

49.  У станици Мала Крсна у којој ће се изводити радови главне оправке грађевинских и електротехничких капацитета, 
налазе се четири аутоматска путна прелаза:

PBK-3 у км 10+711 на станичном делу пружног колосека међустаничног растојања Радинац - Мала Крсна
PBL-2 у км 71+523 на станичном делу пружног колосека међустаничног растојања Мала Крсна - Пожаревац
PBL-1a у км 1+790 пруге (Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 28 - (Осипаоница) 
PBL-1б у км 69+722 на станичном делу пружног колосека међустаничног растојања Мала Крсна - Осипаоница.
50. У условима искључења станичних СС уређаја наведени путни прелази биће непрекидно поседнути саобраћајним 

радницима, који ће по наређењу унутарњег отправника возова станице Мала Крсна вршити обезбеђење саобраћаја. 

(ј) – сигнално - сигурносни уређаји

51. Почетком извођења радова на првој деоници извршиће се искључење станичних и пружних сигнално-сигурносних 
уређаја дела пруге тунел „Стражевица“ (улаз) - Мала Крсна (искључиво). Искључење пружних и станичних сигнално-
сигурносних уређаја подразумева да се на наведеном делу пруге искључују из употребе и постојећи уређаји телекоманде.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”  - 21 - Број  20

52. По завршетку грађевинских радова на наведеном делу пруге, почеће радови на поновној уградњи пружних и 
станичних релејних сигнално-сигурносних уређаја. 

53. Пошто се на овом делу пруге током извођења радова не организује саобраћај возова, већ се радови обављају у 
условима непрекидног затвора, искључење сигнално-сигурносних уређаја неће утицати на начин регулисања саобраћаја 
возова на пругама које представљају алтернативне превозне путеве.  

(1) - радови I фазе у станици Мала Крсна и на обилазном колосеку 

54. Током трајања I фазе радова у станици Мала Крсна извршиће се искључење станичних сигнално-сигурносних 
уређаја, након што се испуне услови наведени тачком 8 члана 10 овог упутства.

55. Независно од искључења СС уређаја станице Мала Крсна, у станици Осипаоница и даље ће пут вожње воза 
формирати и обезбеђивати ТК диспечер из ТК центра у Београд ранжирној, те неће престати да важе одредбе упутстава 
за руковање сигнално-сигурносним уређајима у станици Осипаоница. 

56.  По искључењу СС уређаја станице Мала Крсна више неће бити у функцији уређаји АПБ-а на међустаничном 
растојању Мала Крсна - Остружница, те се зато саобраћај возова мора регулисати у станичним просторним одсецима, 
према одредбама чл. 39 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

57. Док трају грађевински радови у станици Мала Крсна и на обилазном колосеку ст. Мала Крсна, све док се не 
изврши поновна уградња, испитивање и пуштање у рад постојећег релејног сигнално-сигурносног уређаја, сви улазни, 
излазни и заштитни    сигнали, као и маневарски сигнали за заштиту колосечног пута станице Мала Крсна биће угашени.

58. На стубовима свих улазних, излазних и заштитних сигнала (осим заштитног сигнала од стране станице Колари 
Ku92 у км 67+641) мора бити постављен сигнални знак 96а: „Стој“, а на припадајућим предсигналима сигнални знак 
97а: „Лагано“, који ће возном особљу, показивати сигнални знак 13: “Очекуј стој“ - вожњу треба подесити тако да се воз 
безусловно заустави испред главног сигнала који показује сигнални знак “Стој“.     

59. За улаз возова у станицу Мала Крсна као и за пролаз воза поред заштитних сигнала на обилазном колосеку, сходно 
одредбама чл. 77 тач. 4 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) биће меродавно:

- одобрење унутарњег отправника возова станице Мала Крсна дато возном особљу путем РДВ-а
- одобрење унутарњег отправника возова станице Мала Крсна дато возном особљу путем телефона поред улазног/

заштитног сигнала
- сигнални знак 85:“Напред“ дат возном особљу од стране саобраћајног радника који поседа блок 1 или блок 2 (у 

каснијим фазама и скретницу бр. 1 на обилазном колосеку) 
60.  Како излазни сигнали станице Мала Крсна неће бити у функцији за излазак воза из станице меродаван је сигнални 

знак спољњег отправника возова 78: „Полазак“  уз испостављање општег налога којим се дозвољава излаз воза поред 
излазног сигнала који је неосветљен, сходно одредбама чл. 61 тач. 11 став четврти Правилника 2 („Службени гласник 
ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

61. Док је у станици Мала Крсна искључен постојећи СС уређај привремено ће престати да важе и да се примењују 
одредбе Упутства за руковање сигнално-сигурносним уређајима система „Siemens EI“ у станици Мала Крсна (Упутство 
дел. бр. 27/89-75 од 21.04.1975. године, регистарски број 388, ЖТО „Београд“).

62. Искључење постојећих уређаја станичног осигурања подразумева да у станици Мала Крсна неће постојати 
контрола заузетости станичних и обилазног колосека и скретница, неће бити могуће централно руковање и контрола 
положаја скретница, неће постојати зависност између положаја скретница и сигнала, као ни могућност руковања 
приволом и могућност употребе уређаја аутоматског пружног блока ка суседној станици Осипаоница.

63. Искључење сигнално-сигурносних уређаја у станици Мала Крсна подразумева да се прекретање скретница у 
путу вожње воза врши ручно, руковањем скретницама на лицу места. Скретнице морају бити опремљене механичким 
кретним механизмом са тегом (ђулетом) и скретничким бравама, те се закључавају на лицу места. Скретнице се, сходно 
одредбама чл. 10 тач. 5 под в) Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), сматрају 
притврђеним скретницама.

64. За потребе формирања пута вожње, блок 1 и блок 2 станице Мала Крсна се перманентно поседају саобраћајним 
радницима, који ће обављати послове скретничког особља и по наређењу отправника возова вршити формирање и 
обезбеђење пута вожње за воз у складу са одредбама чл. 13 до 15 Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ 
број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01). 

65. Почетком радова подфазе I-а који се односе на радове на замени скретница бр. 3 и бр. 28 новим скретницама, ако 
се до тада не искључи станични релејни СС уређај, формирање пута вожње за улаз/излаз воза ка станици Пожаревац 
унутарњи отправник возова станице Мала Крсна вршиће са станичне поставнице. 

66. Док трају радови подфазе I-а у станици Мала Крсна неће бити омогућено послуживање станице Радинац и 
индустријских колосека Радинац Пријемна Група. 

67. Када почну радови подфазе I-б, у циљу одвајања десне стране станице Мала Крсна на којој се организује саобраћај 
возова од леве стране, тј. од дела на ком ће се изводити радови, скретнице морају бити опремљене скретничким бравама 
и стално закључане: 

на блоку 1: скретнице бр. 4а и 12 опремљене једном скретничком бравом и стално закључане у правац; скретница 
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бр. 6а/б закључана за вожњу у споредни правац из оба смера; скретница бр. 13 опремљена са две браве за правац и 
скретање; скретнице бр. 3, 4 и 8 опремљене једном скретничком бравом и стално закључане у скретање.
на блоку 2: скретница бр. 23 опремљена једном скретничком бравом и стално закључана у правац; скретница бр. 24а/б 
опремљена са по две браве (за све вожње) и закључана за вожњу у главни правац из оба смера; скретнице бр. 17, 21, 
26 и 27 опремљене са по две браве за правац и скретање; скретнице бр. 25 и 28 опремљене једном бравом и стално 
закључане у скретање.
68. Када почну радови подфазе I-в следеће скретнице морају бити опремљене скретничким бравама и стално 

закључане:
на блоку 1: скретнице бр. 1, 3, 10, 11, 11а и 13 опремљене једном скретничком бравом и стално закључане у правац; 

скретнице бр. 2, 5 и 12 опремљене једном скретничком бравом и стално закључане у скретање.
на блоку 2: скретница бр. 24а/б опремљена са по две браве (за све вожње) и закључана за вожњу у главни правац из 

оба смера; скретнице бр. 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26 и 27 опремљене са по две браве за правац и скретање; скретница бр. 
28 опремљена једном скретничком бравом и стално закључана у скретање.

69. Уникати скретничких кључева блока 1 и блока 2 налазиће се код саобраћајних радника који поседају блокове, 
а дупликати ће се налазити пломбирани у одговарајућој кутији под сталним надзором унутарњег отправника возова 
станице Мала Крсна.   

70. Сходно одредбама чл. 18 тач. 5 став пети Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 
2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01) у станици Мала Крсна се дозвољава да скретничар обавља и послове надзорног 
скретничара, тј. има право чувања скретничких кључева.

71. Обавеза шефа станице Мала Крсна је да у вези привремено уграђених скретничких брава Наредбом шефа станице 
детаљније пропише поступке са кључевима привремено уграђених скретничких брава. Наредба шефа станице мора 
бити у складу са одредбама овог упутства.

(2) - радови II фазе у станици Мала Крсна

72. До почетка радова II фазе у станици Мала Крсна извршиће се реконструкција 1, 2, 3, 4, везног колосека 1 и 
обилазног колосека са припадајућим скретницама, па ће се 5, 6, 7. и 8. колосек предати Извођачу да на њима изводи 
радове. 

73. Почетком радова II фазе у станици Мала Крсна и даље ће бити искључен сигнално-сигурносни уређај, те ће се 
формирање пута вожње вршити на исти начин као и током радова I фазе.

74.  Када почну радови подфазе II-а, у циљу одвајања леве стране станице на којој се организује саобраћај возова од 
десне, на којој се изводе радови, скретнице морају бити опремљене скретничким бравама и стално закључане: 

на блоку 1: скретнице бр. 1, 4а, 5, 8, 10, 11 и 11а опремљене једном скретничком бравом и стално закључане у правац; 
скретница бр. 6а/б закључана за вожњу у скретање улево; скретница бр. 3 опремљена са две браве за правац и скретање; 
скретница бр. 2 опремљена једном скретничком бравом и стално закључана у скретање.

на блоку 2: скретнице бр. 24б и 25 опремљене једном скретничком бравом и стално закључане у правац; скретнице бр. 
16, 18, 20, 23 и 27 опремљене са по две браве за правац и скретање; скретнице бр. 26 опремљена једном бравом и стално 
закључана у скретање.

75. До почетка радова подфазе II-б обилазни колосек, односно пруга (Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 
28 - (Осипаоница) је оспособљена за саобраћај возова. Услов за почетак радова подфазе II-б је да:

1)	је Извођач оспособио за саобраћај возова део пружног колосека од скретнице бр. 1 ка станици Колари у дужини 
до 700m како би се на њему могла вршити промена смера вожње воза

2)	су на подручју скретнице бр. 1 обезбеђени услови за рад и боравак саобраћајног радника који ће руковати 
скретницом бр. 1

76. Током извођења радова подфазе II-б скретнице морају бити опремљене скретничким бравама и стално закључане: 
на блоку 1: скретнице бр. 2, 4а и 11 опремљене једном скретничком бравом и стално закључане у правац; скретница 

бр. 6а/б опремљена са по две браве (за све вожње) и закључана за вожњу у главни правац из оба смера; скретнице бр. 1, 
3, 4, 5, 8, 10, 12, 13 опремљене са две браве за правац и скретање

због извођења радова на укрштају блока 2: скретница бр. 28 опремљена једном скретничком бравом и стално 
закључана у правац и скретнице бр. 18, 20 и 21 опремљене једном бравом и стално закључане у скретање.

77. Током извођења радова подфазе II-в скретнице морају бити опремљене скретничким бравама и стално закључане: 
на блоку 1: скретнице бр. 2, 4а и 11 опремљене једном скретничком бравом и стално закључане у правац; скретница 

бр. 6а/б опремљена са по две браве (за све вожње) и закључана за вожњу у главни правац из оба смера; скретнице бр. 1, 
3, 4, 5, 8, 10, 12, 13 опремљене са две браве за правац и скретање

блоку 2: скретнице бр. 23 и 28 опремљене једном скретничком бравом и стално закључане у правац; скретница бр. 
24а/б опремљена са две браве и закључана за вожњу у скретање улево; скретнице бр. 16, 17, 18, 20, 25 опремљене са две 
браве за правац и скретање; скретница бр. 26 опремљена једном бравом и стално закључана у скретање.

78. По завршетку грађевинских радова почеће радови на уградњи бројача осовима и поновној уградњи релејног 
сигнално-сигурносног уређаја у станици.
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 (к) – телекомуникациона постројења и средства везе

79. За потребе организовања и регулисања саобраћаја током извођења радова у станици Мала Крсна употребљаваће 
се телекомуникациона постројења и средства везе којима је станица опремљена, те за време извођења радова нема 
никаквих промена у односу на стање које је описано одредбама Пословног реда станице (Пословни ред станице, дел. бр. 
15/2019-68 од 21.01.2019. године).  

80. У вези употребе постојећих станично-пружних телекомуникационих средстава у свему се примењују одредбе 
Упутства за коришћење телекомуникационих диспечерских, станичних и пружних телефонских система произвођача 
“Siemens-Ei“ и “Temax“ (Упутство дел. бр. 20/2013-1139 од 19.03.2013. године, рег. бр. 100, Дирекција за инфраструктуру 
“Железнице Србије”а.д).

81. На подручју станице Мала Крсна основни систем за споразумевање саобраћајног особља током регулисања 
саобраћаја је телефонска веза између отправника возова и скретничара.

82. У станици Мала Крсна у употреби је и локална радио мрежа, те је станица опремљена једном стабилном и три 
преносне (ручне) радио станице. Овим системом радио везе могу да комуницирају само запослени на радним местима 
која су укључена у локалну радио мрежу. 

83. У садашњим условима када у станици још нису почели радови, путем локалне радио мреже врши се комуникација 
између унутарњег отправника возова, спољњег отптавника возова и маневарског одреда. 

84. Почетком радова за потребе станичног особља треба обезбедити употребу још две мобилне радио станице и 
снимање разговора на регистрофону у станици.

85. За споразумевање саобраћајног особља и особља вучних возила, у употреби је радиодиспечерска веза. Радни 
канал који се употребљава у овој станици је у радном режиму “С” број 18.

86. У службеним местима на пругама или деловима пруга које представљају алтернативне  превозне путеве у време 
примене одредаба овог упутства расположивост телекомуникационих постројења и средстава везе је према стању које 
важи на тим пругама и не зависи од извођења радова на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (укљ.).

87. У случајевима када се за потребе регулисања саобраћаја или обављања маневарских послова за потребе Извођача 
употребљавају средства за споразумевање код којих није обезбеђено доказно споразумевање, сва саопштења која се 
односе на регулисање саобраћаја возова морају се давати уз присуство сведока, сходно одредбама чл. 14 тач. 5 Правилника 
2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

88. За потребе споразумевања у станицама на радном месту отправника возова постоје и мобилни телефонски 
прикључци, везани на мобилну телефонску мрежу оператера МТС.

Преглед телефонских прикључака везаних на мобилну телефонску мрежу оператера МТС, у станици Мала Крсна и 
по суседним службеним местима дат је у табели 5.

Табела 5.
Преглед телефонских прикључака везаних на мобилну телефонску мрежу оператера 

МТС на делу београдског чвора

Назив стан. Радно место Број телефонског 
прикључка Регистрофон

Мала Крсна
унутарњи отп. 

возова 064 / 835 64 73
није укључен 

спољни отп. 
возова 064 / 835 64 74

Смедерево отп. возова 064 / 835 64 82 није укључен
Радинац отп. возова 064 / 835 64 76 није укључен

Пожаревац отп. возова 064 / 835 83 83 није укључен

Наглашава се да употреба мобилних телефона није дозвољена у сврху регулисања саобраћаја возова.

(л)  стабилна постројења електричне вуче

89. У домену послова стабилних постројења електричне вуче, предвиђена је главна оправка контактне мреже према 
реконструисаним колосецима на отвореној прузи и у службеним местима.

90. Пре почетка демонтаже колосека на којима ће се изводити радови на доњем и горњем строју, уклониће се сва 
уземљења контактне мреже и осталих металних конструкција са шине. Повратни вод колосека који се демонтира 
повезује се на суседни колосек, испред и иза места где се секу шине.

91. По завршетку грађевинских радова извршиће се монтажа нових возних водова, замена вешаљки и струјних веза уз 
регулацију возног вода, као и замена оштећених и кородираних склопова или делова постојећих конзола.

92. У оквиру главне оправке дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна предвиђени су и радови на главној оправци 
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и модернизацији ЕВП Водањ, која обухвата замену одређене застареле и дотрајале опреме. У време извођења радова на 
оправци и модернизацији ЕВП Водањ напајање контактне мреже на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна мора 
се обезбедити напајањем из другог подесног ЕВП-а.

(љ) – затвори пруге

93. Захтев за затвор пруге и/или колосека за потребе извођења радова, упућује Извођач уз претходну сагласност 
контролног органа за оне послове због којих се захтева затвор пруге/колосека. 

94. За време примене одредаба овог упутства сви затвори пруге и колосека, без обзира на врсту радова и подизвођача 
морају се одређивати и одобравати од стране “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у смислу одредаба чл. 70 тач. 7 
Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), како би се обезбеђивала усаглашеност између 
радова на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна и послова редовног одржавања.  

95. На делу пруга које представљају алтернативни превозни пут није дозвољено коришћење планираних затвора 
пруге и интервала за радове редовног одржавања одређених материјалом реда вожње у смислу одредаба чл. 70 тач. 5 
и 9 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), већ се и за затворе пруге или колосека за 
послове редовног одржавања инфраструктурних постројења које врше запослени управљача, морају тражити затвори 
пруге као за непредвиђене радове. 

96. За време радова на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна, није дозвољена примена 
одредаба чл. 70 тач. 18 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) које се односе на право 
да затвор колосека у станици може одобрити шеф станице.

(м) – потискивање возова

97. На деловима пруга на којима се изводе радови на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна 
редовно се не врши запрезање или потискивање возова. 

(н) – расподела и обављање маневарског рада

98. У време извођења радова на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна, односно у време 
примене одредаба овог упутства, за расподелу маневарског рада на мрежи важе одредбе Саобраћајно-транспортног 
упутства уз ред вожње - део Б, Теретни саобраћај.

99. У станици Мала Крсна у којој су Извођачу дати на употребу поједини станични колосеци за потребе извођења 
радова и где год постоји потреба за обављањем одређеног маневарског рада, када се врши маневрисање за потребе 
Извођача мора се поступати према следећем:

• вожње возова имају предност над обављањем свих маневарских послова, без обзира да ли се ради о маневарских 
пословима за потребе “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. или за потребе Извођача 

• маневарска кретања која се остварују за потребе “Инфраструктура железнице Србије“ а.д.  имају предност над 
маневарским кретањима која се морају извршити за потребе Извођача 

• у изузетним и хитним случајевима, или у случајевима да се лакше може решити саобраћајна ситуација могуће 
је да се маневарска кретања за потребе Извођача изврше пре маневарских кретања за потребе “Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д. Ово се може примењивати само у оправданим, хитним и нужним ситуацијама.

100. За прелазак маневарских састава са инфраструктурних капацитета на којима се изводе радови на део 
инфраструктурних капацитета која се користе за организовање саобраћаја возова обавезно се мора добити одобрење 
отправника возова, а у обрнутом смеру одобрење Извођача.

(њ) – распоредни одсеци

101. Током трајања непрекидног затвора дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (укљ.) неће доћи до промена 
у обављању послова распоредних станица, јер ће се кроз стануцу Мала Крсна организовати саобраћај док трају радови, 
што значи да нема промене распоредних одсека.

102. Распоредне станице и распоредни одсеци на пругама или деловима пруга који представљају алтернативне 
превозне путеве остају непромењени у односу на оне који су одређени одредбама тач. 3.8.1. Изјаве о мрежи 2019. 

4. Извршне одредбе

Услови за почетак и завршетак извођења радова

Члан 14.
1. Услови за почетак непрекидног затвора дела пруге тунел „Стражевица“ – Мала Крсна (искљ.) су следећи:

− да је директор Пројекта у име Извођача дао писмени извештај да су извођачи радова и њихови подизвођачи 
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спремни за почетак извођења радова, што значи да је обезбеђен потребан материјал или обезбеђена његова 
уредна допрема на градилиште, да се располаже потребном опремом за извођење радова, да се располаже 
потребним људским ресурсима за извођење радова, организовањем и функционисањем градилишта и свим 
другим ресурсима за несметано функционисање градилишта 

− да је директор Пројекта у име Инвеститора дао писмени извештај да су обезбеђени сви услови за извођење 
радова, да је извођач радова спреман за извођење радова, да се располаже свом потребном документацијом, да је 
извршена пријава радова, те да је на градилишту обезбеђено присуство контролних органа

− да се на терену налази екипа КМ спремна за искључење напона из постројења контакне мреже на делу пруге где 
почињу радови, те да организује обезбеђење места радова, постављање потребних радних уземљења, односно 
обезбеђење континуитета повратне струје вуче 

− да су на делу пруге тунел „Стражевица“ – Мала Крсна (искљ.) који се затвара за саобраћај возова извршене вожње 
свих возова како је то одређено телеграмом којим је одређен почетак затвора пруге и да у службеним местима 
на делу пруге који се затвара нема вучних или вучених возила железничких превозника,  као и да вучна возила 
железничких превозника не остају са друге стране места затвора пруге како не би требала бити непотребно 
упућивана алтернативним превозним путевима 

2. Услови за завршетак непрекидног затвора пруге су следећи:
− да је Извођач извршио радове у степену којим се може обезбедити сигуран и безбедан саобраћај возова на делу 

пруге где су радови извођени и да су у вези с тим уклоњене депоније, места лагеровања старог материјала и 
очишћена зона градилишта у степену да се може организовати безбедан приступ путника и корисника превозних 
услуга у теретном саобраћају на станична подручја

− да је извршен преглед изведених радова и прописани услови под којима се саобраћај возова може организовати 
и регулисати, те да су ти услови од стране “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. објављени посебним 
телеграмом

− да је извршено прописно сигналисање места укрштаја железничке пруге и друмских саобраћајница 
− да је екипа контактне мреже извршила укључење напона у контактној мрежи на делу пруге где су извођени 

радови и где је напон био искључиван.

Основе регулисања саобраћаја возова

Члан 15.

1. Док траје непрекидан затвор дела пруге тунел „Стражевица“ – Мала Крсна (искљ.), а у станици Мала Крсна се 
организује саобраћај возова, регулисање саобраћаја врши се на следећи начин:

• на делу пруге тунел „Стражевица“ – Мала Крсна (искљ.) саобраћај се регулише у условима затвора пруге према 
одредбама чл. 73 став 2 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) и одредбама 
овог упутства 

• у станици Мала Крсна, до искључења станичних СС уређаја, саобраћај возова регулише унутарњи отправник 
возова на начин прописан одредбама Упутства за руковање сигнално-сигурносним уређајима система „Siemens 
EI“ у станици Мала Крсна (Упутство дел. бр. 27/89-75 од 21.04.1975. године, регистарски број 388, ЖТО 
„Београд“).

2. У условима искључења сигнално-сигурносних уређаја у станици Мала Крсна саобраћај возова ка суседним службеним 
местима Радинац, Пожаревац и Осипаоница регулисаће се као на једноколосечним пругама које нису опремљене уређајима 
АПБ, ТК или МЗ, у станичним просторним одсецима, сходно одредбама чл. 39 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 
3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) (обавезтно тражење и давање допуштења, давање авизе и одјаве).

3. У вези регулисања кретања маневарских састава за потребе послуживања индустријског колосека железаре 
„Радинац Пријемна Група“ важе и примењују се одредбе Упутства о вршењу саобраћајне службе на индустријском 
колосеку власника железаре (Упутство дел. бр. 89/97-016 од 06.05.1997. године, рег. бр. 220, ЈЖТП „Београд“).

4. Почетком извођења радова I фазе у станици Мала Крсна извршиће се искључење постојећих станичних сигнално-
сигурносних уређаја. 

5. У станици Мала Крсна по наређењу унутарњег отправника возова пут вожње воза формира и обезбеђује скретничко 
особље у складу са одредбама чл. 13 до 15 Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ бр. 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 
4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01).

(а) - просторни одсеци

6. У условима затвора дела пруге ка станици Колари и искључења СС уређаја станице Мала Крсна, саобраћај возова 
ка суседним службеним местима организоваће се једноколосечно у станичним просторним одсецима:
возови који саобраћају у смеру Радинац - Пожаревац:

• Радинац - Мала Крсна      
• Мала Крсна - Пожаревац   

возови који саобраћају у смеру Радинац – Осипаоница:
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• Радинац - Мала Крсна 
• Мала Крсна - Лозовик-Сараорци

возови који саобраћају у смеру Пожаревац - Радинац:
• Пожаревац - Мала Крсна      
• Мала Крсна - Радинац   

возови који саобраћају у смеру Осипаоница - Радинац:
• Лозовик-Сараорци - Мала Крсна 
• Мала Крсна - Радинац

(б) - допуштења

7.  У условима регулисања једноколосечног саобраћаја у станичним просторним одсецима на делу пруге Радинац - 
Пожаревац допуштења траже и дају отправници возова поседнутих станица Радинац, Мала Крсна и Пожаревац на начин 
прописан одредбама чл. 39 тач. 6 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

8. У условима регулисања једноколосечног саобраћаја у станичним просторним одсецима на делу пруге Радинац 
- Лозовик-Сараорци допуштења траже и дају отправници возова поседнутих станица Радинац и Мала Крсна и ТК 
диспечер деонице Југ 2 на начин прописан одредбама чл. 39 тач. 6 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 
4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

(в) - обезбеђење пута вожње

9. Наређење за обезбеђење пута вожње воза у станици Мала Крсна даје искључиво унутарњи отправник возова, а 
извршава га скретничко особље које поседа блок 1 и блок 2 (током извођења радова подфазе II-б и подфазе II-в и скретничар 
на обилазном колосеку).

10. Саобраћајни радници који поседају блок 1 и блок 2 станице Мала Крсна, осим дужности скретничара вршиће и 
дужност чувара путног прелаза (види одредбе чл. 13 тач. 35 и 37 овог упутства), те фонограм којим отправник возова 
наређује обезбеђење за улаз/излаз воза мора садржати и наређење за обезбеђење саобраћаја на односном путном прелазу 
(на пример: „ Излаз за воз бр. _____ са _____ колосека и обезбеди путни прелаз у км ____. (презиме отправника возова)“.

11. У станици Мала Крсна, унутарњи отправник возова наређује обезбеђење пута вожње за улаз/излаз воза 
саобраћајним радницима који поседају блок 1 и блок 2 уз обезбеђење односног станичног путног прелаза, на начин 
прописан одредбама чл. 13 Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 
9/90, 2/91, 2/94 и 2/01).

12. По добијеном наређењу за формирање пута вожње и обезбеђење саобраћаја на путном прелазу, станични радник 
ће прво формирати пут вожње за воз, а након тога обезбедити саобраћај на путном прелазу. Тек по обезбеђењу саобраћаја 
на путном прелазу обавестиће отправника возова о извршеном обезбеђењу пута вожње. 

13. Извршење обезбеђења пута вожње и обавештавање унутарњег отправника возова о извршеном обезбеђењу пута 
вожње и обезбеђењу саобраћаја на путном прелазу у станици Мала Крсна извршава скретничко особље у складу са 
одредбама чл. 14 и 15 Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 
2/91, 2/94 и 2/01).

По извршеном обезбеђењу пута вожње станични радници су у обавези да изврше и проверу стања кључева скретничких 
брава, према одредбама чл. 14 тач. 6 став други Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 
2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01), те да се и на тај начин увере да је извршено обезбеђење наређеног пута вожње.

14. Формирање и обезбеђење пута вожње у станицима Радинац, Пожаревац и на делу пруге Осипаоница - Велика Плана 
врши се на уобичајен начин, независно од искључења СС уређаја станице Мала Крсна.

(г) – авизе и предавизе 

15. Пре отпреме воза ка станици Радинац унутарњи отправник возова станице Мала Крсна врши предавизирање воза 
чувару путног прелаза „Враново“ у км 9+455, сходно одредбама чл. 39 тач. 17 став четврти Правилника 2 („Службени 
гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03). 

16. Отпрема воза из станице Мала Крсна ка станици Пожаревац, због потребе за благовременим обезбеђењем 
саобраћаја на путном прелазу „Љубичевски мост“ у км 82+047-82+385 врши се на начин прописан одредбама Упутства 
за обезбеђење саобраћаја возова и друмских возила на Љубичевском мосту код Пожаревца (Упутство дел. бр. 4499/65 од 
14.05.1965, рег. бр. 49, ЖТО „Београд“).

17. Авизирање возова мора се вршити у складу са одредбама чл. 37 тач. 8 став други Правилника 2 („Службени гласник 
ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), на начин који је прописан одредбама чл. 39 тач. 17 Правилника 2 („Службени 
гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

18. При одласку воза из станице Мала Крсна:
• ка станици Пожаревац унутарњи отправник возова врши авизирање одласка воза отправнику возова станице 

Пожаревац и чувару путног прелаза „Љубичевски мост“ у км 82+047-82+385 пруге Мала Крсна - Бор - Распутница 
2 - (Вражогрнац)
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• ка станици Радинац унутарњи отправник возова врши авизирање одласка воза отправнику возова станице 
Радинац и чувару путног прелаза „Враново“ у км 9+455 пруге Смедерево - Мала Крсна

• ка станици Осипаоница унутарњи отправник возова врши авизирање одласка воза ТК диспечеру деонице Југ 2

(д) – одјаве

19. У условима регулисања саобраћаја возова у станичним просторним одсецима давање одјаве врши се у складу и 
на начин прописан одредбама чл. 39 тач. 24 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

20. У станици Мала Крсна одјаве даје унутарњи отправник возова суседним станицама Радинац, Пожаревац и ТК 
диспечеру деонице Југ 2, тек пошто је од саобраћајног радника који поседа блок 1 или блок 2 добио извештај да је воз 
приспео цео и сместио се унутар међика улазног колосека. 

21. Пошто ће се искључењем СС уређаја станице Мала Крсна извршити и искључење пружних СС уређаја на 
међустаничном растојању Мала Крсна - Осипаоница, по одласку воза из станице Мала Крсна, одјаву унутарњем 
отправнику станице Мала Крсна даје ТК диспечер деонице Југ 2, тек пошто је од овлашћеног станичног радника 
(отправника возова) станице Лозовик-Сараорци добио извештај да је воз приспео цео у станицу.

(ђ) – објављивање вожњи возова

22. На међустаничним растојањима Радинац - Мала Крсна и Мала Крсна - Пожаревац  обавезно је давање звоновних 
сигналних знакова, те се објављивање вожњи возова врши у складу са одредбама чл. 5 Правилника 1 („Службени гласник 
ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и 1/97).

23. На међустаничном растојању Мала Крсна - Осипаоница звоновни сигнални знаци се не дају јер је станица 
Осипаоница непоседнута ТК станица. 

Сходно одредбама чл. 5 тач. 18 Правилника 1 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и 1/97) унутарњи отправник 
возова станице Мала Крсна фонограмом обавештава станично особље на блоку 2 да за воз чија вожња предстоји неће 
дати одговарајући сигнални знак.

24. Отправнци возова сигнални знак 1: „Вожња воза према крају пруге“ дају при саобраћају воза смера Радинац - Мала 
Крсна - Пожаревац, а сигнални знак 2: „Вожња воза према почетку пруге“ дају при саобраћају воза смера Пожаревац - 
Мала Крсна - Радинац, 

(е) – састајање возова

25. На деловима пруга Радинац - Мала Крсна и Мала Крсна - Пожаревац не врши се утврђивање укрштавања, нити 
се о састајањима возова врши обавештавање возног особља, сходно одредбама чл. 37 тач. 11 Правилника 2 („Службени 
гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).  

(ж) – обавештавање станичног особља о променама у саобраћају 

26. Сходно одредбама чл. 12 тач. 8 Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 
8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01) поред наређења за обезбеђење пута вожње, унутарњи отправник возова сатнице Мала Крсна 
мора обавештавати станично особље о свим променама које су настале и дати наређење о мерама које је неопходно 
предузети.

 (з) – пријем/отпрема возова

27. У условима искључења станичних СС уређаја, за улаз возова у станицу Мала Крсна као и за пролаз воза поред 
заштитних сигнала на обилазном колосеку, сходно одредбама чл. 77 тач. 4 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 
3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) меродавно је:

• одобрење унутарњег отправника возова станице Мала Крсна дато возном особљу путем РДВ-а  
• одобрење унутарњег отправника возова станице Мала Крсна дато возном особљу путем телефона поред улазног/

заштитног сигнала  
• сигнални знак 85:“Напред“ дат возном особљу од стране саобраћајног радника који поседа блок 1 или блок 2 (у 

каснијим фазама и скретницу бр. 1 на обилазном колосеку) 
28. Наређење за полазак воза из станице Мала Крсна отправник возова може дати само директно, сходно одредбама 

чл. 47 тач. 4 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03). У време важења одредаба овог 
упутства сходно одредбама чл. 22 тач. 8 Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 
4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01), забрањена је индиректна отпрема возова. 

29. За излаз воза из станице Мала Крсна меродаван је сигнални знак спољњег отправника возова 78: „Полазак“ уз 
испостављање општег налога возном особљу, којим се дозвољава излаз воза поред излазног сигнала који је неосветљен, 
сходно одредбама чл. 61 тач. 11 став четврти Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).
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30. Кретање пружних возила и машина за механизовани рад на колосеку Извођача на колосецима станице Мала Крсна 
на којима се организује саобраћај возова, дозвољено је само у време када нема возова, тј. када не ремете редовитост 
саобраћаја возова.

31. Код регулисања саобраћаја возова који имају статус нарочите пошиљке у фонограмима тражења и давања 
допуштења мора се навести и број нарочите пошиљке и телеграм којим су одређени услови саобраћаја. 

32. У вези регулисања саобраћаја возова важе и одредбе Пословног реда станице и Наредбе шефа станице Мала Крсна 
које су издате на основу одредаба овог упутства. Са издатим наредбама шефа станице сви заинтересовани морају бити 
упознати на уобичајен начин.

33. Током извођења радова у условима искључења СС уређаја у станици Мала Крсна саобраћај возова ка свим 
суседним службеним местима организоваће се као на једноколосечној прузи која није опремљена уређајима АПБ, ТК 
или МЗ, у станичним просторним одсецима, сходно одредбама чл. 39 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 
4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

34. Током извођења радова:
• подфазе I-а саобраћај возова организоваће се само од/ка станици Пожаревац.  
• подфазе I-б саобраћај возова организоваће се само по 5, 6. и 7. колосеку (8. колосек на подручју блока 1 је 

затворен за саобраћај возова).
• подфазе I-в саобраћај возова организоваће се по 2. колосеку, док ће се 3, 4, 5, 6, 7. и 8. колосек користити само 

на подручју блока 2
• подфазе II-a саобраћај возова организоваће се  по 2, 3. и 4. колосеку (1. колосек је манипулативни)
• подфазе II-б саобраћај возова организоваће се по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9. колосеку само од стране блока 1 (неће 

бити могућ саобраћај возова од/ка станици Пожаревац, а ка/од станице Осипаоница организоваће се само по 9. 
обилазном колосеку )

• подфазе II-в саобраћај возова организоваће се по по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9. колосеку (саобраћај возова ка/од станице 
Осипаоница организоваће се само по 9. обилазном колосеку)

на начин прописан одредбама тач. 6 до 32 овог члана.
35. За све теретне возове који приспевају у станицу Мала Крсна из смера станице Пожаревац и који саобраћају 

алтернативним превозним путем Мала Крсна - Велика Плана - Младеновац - Ресник - Раковица у станицама Мала Крсна 
и Велика Плана мора се вршити промена смера вожње воза.

36. За све теретне возове који приспевају у станицу Мала Крсна из смера станице Радинац и који саобраћају 
алтернативним превозним путем Мала Крсна - Велика Плана - Младеновац - Ресник - Раковица, у станици Велика Плана 
вршиће се промена смера вожње воза.

37. Код свих возова који се отпремају ка станици Мала Крсна из смера станица Радинац, Пожаревац и Велика Плана 
прва и завршна кола морају имати исправну аутоматску кочницу, сходно одредбама тач. 11.1.4. Упутства о кочењу возова 
(„Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/98 и 5/98).

38. У станици Мала Крсна, при промени смера вожње воза, послове око отквачивања/заквачивања вучног возила и 
преношења завршног сигнала вршиће саобраћајно особље (маневристи) којима је станица непрекидно поседнута, док 
ће послове прегледног радника при вршењу скраћене пробе кочница вршити особље железничког превозника (прегледач 
кола).

39. У станици Велика Плана, при промени смера вожње воза, послове око отквачивања/заквачивања вучног возила и 
преношења завршног сигнала вршиће саобраћајно особље (скретничари) којима је станица непрекидно поседнута, док 
ће при вршењу скраћене пробе кочница послове прегледног радника код возова код којих:

1) особље вучног возила чине машиновођа и помоћник машиновође, вршити помоћник машиновође
2) особље вучног возила чини само машиновођа, вршити спољни отправник возова

сходно одредбама тач. 7.1.3. Упутства о кочењу возова („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/98 и 5/98). 

Посебне одредбе за саобраћај возова обилазним колосеком станице Мала Крсна

Члан 16.

1. У условима извођења радова на скретницама бр. 24а/б, 25, 26 и 27 на блоку 2 станице Мала Крсна саобраћај возова 
на међустаничном растојању Мала Крсна - Осипаоница мора се организовати само по обилазном колосеку, тј. по прузи 
(Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 28 - (Осипаоница).

2. У наведеним условима из станице Мала Крсна ка станици Осипаоница возови ће се преко блока 1 отпремати као 
гурани возови, односно из станице Осипаоница у станицу Мала Крсна возови ће преко блока 1 улазити као гурани возови.

3. Да би се саобраћај возова у станици Мала Крсна организовао на овакв начин, морају бити испуњени следећи услови:
-	Извођач мора да оспособи део пруге ка станици Колари за саобраћај возова 
-	да се део пруге на међустаничном растојању Колари - Мала Крсна отвори за саобраћај возова и да је на њему 

укључен напон у постројењима контактне мреже
-	скретница бр. 1 у км 67+800 пруге (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана мора бити 

поседнута станичним радником, који ће по наређењу унутарњег отправника возова вршити формирање пута 
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вожње за излаз гураног воза на део пруге ка станици Колари, односно формирање пута вожње за саобраћај воза 
по обилазном колосеку

-	скретница бр. 1 мора бити обезбеђена са две скретничке браве за правац и скретање, док скретница бр. 2 мора 
бити стално закључана у правац

-	у станици Мала Крсна за обезбеђење саобраћаја гураног теретног воза мора бити обезбеђено маневарско особље 
минималног састава 0/2

(а) – отпрема воза из станице

4. По наређењу унутарњег отправника возова, пут вожње за излаз воза из станице ка станици Колари обезбеђују 
станични радници који поседају блок 1 и скретницу бр. 1 на начин прописан одредбама чл. 15 тач. 9 до 14 овог упутства. 

5. По наређењу унутарњег отправника возова пут вожње са саобраћај воза по обилазном колосеку и обезбеђење 
саобраћаја на путном прелазу у км 1+790 врше станични радници који поседају скретницу бр. 1 и блок 2 на начин 
прописан одредбама чл. 15 тач. 9 до 14 овог упутства.

6. Из станице Мала Крсна путнички воз који саобраћа у саставу ДМВ или ЕМВ се са једног од перонских колосека 
отпрема на део пруге ка станици Колари редовно (машиновођа поседа управљачницу на челу воза), све док цела 
гарнитура не пређе, тј. не ослободи скретницу бр. 1. По прекретању и постављању скретнице бр. 1 за вожњу у правац 
и по промени управљачнице од стране машиновође, воз се обилазним колосеком преко скретница бр. 1 и 28 отпрема ка 
станици Осипаоница.

7. Возно особље се путем општег налога обавештава шта је меродавно за пролаз воза поред заштитних сигнала Kog 
у км 68+046 и након промене смера вожње Ku92 у км 67+641 и Lо04 у км 2+050 и просторног сигнала Lо02 у км 1+050.

8. Из станице Мала Крсна теретни воз се покреће као гурани воз (изгурава се) на део пруге ка станици Колари, све 
док вучно возило не пређе, тј. не ослободи скретницу бр. 1. При изгуравању воза на део пруге ка станици Колари строго 
водити рачуна о поштовању одредаба чл. 24 тач. 17 Правилника 2  („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 
6/03) и чл. 24 тач. 11 и 15 Правилника 1 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и 1/97).

9. Чело гураног воза и управљачницу локомотиве поседају маневристи станице Мала Крсна који за међусобну 
комуникацију користе мобилне радио станице којима располаже станица Мала Крсна. 

10. По преласку вучног возила преко скретнице бр. 1 скретничар који је поседа даје возном особљу сигнални знак 
96б:“Стој“, након чега је поставља и закључава у правац, те се воз обилазним колосеком преко скретница бр. 1 и 28 
отпрема ка станици Осипаоница.

11. Сходно одредбама чл. 35 тач. 8  Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) брзина 
гураног воза при изласку из станице Мала Крсна не сме бити већа од 25 km/h.  

(а) – пријем воза у станицу

12. За пријем воза из станице Осипаоница, по наређењу унутарњег отправника возова, пут вожње се формира 
обилазним колосеком, преко скретница бр. 28 и 1 на део пруге ка станици Колари.

13. На захтев станице Мала Крсна, станица Велика Плана обавештава возно особље путем општег налога да до 
станице Мала Крсна саобраћа обилазним колоосеком и шта је меродавно за пролаз воза поред заштитног сигнала Lu91 
у км 70+420 (РДВ, јављање на телефон или сигнални знак саобраћајног особља 85:“Напред“).

14. Станични радник који поседа блок 2, по обезбеђењу путног прелаза у км 1+790 долазећи воз дочекује поред 
скретнице бр. 28 дајући возном особљу сигнални знак 85:“Напред“, док станични радник који поседа скретницу бр. 1, 
поред заштитног сигнала Ко01 у км 0+200 дајући возном особљу сигнални знак 85:“Напред“.

15. Када путнички воз који саобраћа у саставу ДМВ или ЕМВ пређе тј. ослободи скретницу бр. 1, скретница се 
прекреће и закључава у положај за вожњу у скретање и по промени управљачнице од стране машиновође, воз се отпрема 
на намеравани перонски колосек. 

16. Маневристи који прате гурани теретни воз дочекују га код скретнице бр. 1 и поседају завршна кола (прва при 
промени смера) и управљачницу воза.  

17. Кад цео воз пређе тј. ослободи скретницу бр. 1, скретница се прекреће и закључава у положај за вожњу у скретање 
и воз се отпрема на намеравани станични колосек.

Обавештавање возног особља

Члан 17.

1. У вези обавештавања возног особља о саобраћају возова и мерама безбедности на делу пруге на којој се изводе 
радови поступа се према одредбама чл. 34 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03). 

2. Возно особље свих возова који саобраћају кроз станицу Мала Крсна у којој се изводе радови, мора бити обавештевано 
о свим променама у вези регулисања и услова извршења саобраћаја који буду настајали у време извођења радова. О свим 
променама услова регулисања саобраћаја, употребе инфраструктурих капацитета и другим елементима значајним за 
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безбедност и уредност саобраћаја потребна обавештења даваће се у полазним, распоредним и прикључним, односно 
одвојним станицама као и захтеви за обавештавањем возног особља.

3. Током примене одредаба овог упутства мењаће се услови саобраћаја возова кроз станицу Мала Крсна, што ће имати 
значаја за извршење и безбедност саобраћаја возова, те је потребно у вези обавештавања возног особља строго водити 
рачуна да се уредно и прописно поступа у вези са одредбама чл. 34 тач. 7 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 
3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

Пропратне исправе

Члан 18.

1. Сходно одредбама чл. 73 тач. 23 став други Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 
6/03) за кретање радних возова по колосеку који је затворен за саобраћај возова и предат Извођачу на извођење радова, 
одговоран је Извођач, те се за кретање радних возова по колосецима који су предати Извођачу на делу пруге тунел 
„Стражевица“ - Мала Крсна не издају пропуснице. 

2. Кретање пружних возила и машина за механизовани рад на колосеку на подручју станице Мала Крсна по колосецима 
на којима се организује саобраћај возова дозвољено је само по одобрењу унутарњег отправника возова у време када нема 
возова, тј. када не ремете редован саобраћај возова. 

Маневарски послови

Члан 19.

(а) – основне одредбе

1. Сва маневарска кретања која се обављају у станици Мала Крсна, укључујући и маневарска кретања која се односе 
на потребе Извођача, морају се вршити у складу са одредбама Упутства 42 (“Службени гласник ЗЈЖ” бр. 3/80, 6/83, 3/87, 
4/88, 6/91 и 2/94).

2. Сва маневарска кретања која се обављају како за потребе “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. тако и за потребе 
Извођача морају се обављати под надзором отправника возова у складу са одредбама тач. 18 став други Упутства 42 
(“Службени гласник ЗЈЖ” бр. 3/80, 6/83, 3/87, 4/88, 6/91 и 2/94). 

3. Маневарско особље Извођача може самостално, али под надзором спољњег отправника возова, да обавља 
маневарске послове у станици Мала Крсна само под условом да сваки маневарски радник Извођача испуњава следеће:

• да је стручно оспособљен за обављање маневарских послова према одредбама Правилника 646 („Службени 
гласник ЗЈЖ”, бр. 10/86, 2/87 и 6/90)

• да је здравствено способан за обављање маневарских послова према одредбама Правилника о здравственим 
условима које морају испуњавати железнички радници 

• да је упознат са месним приликама и да је то потврдио потписивањем Изјаве 
Да ли су испуњени услови из претходног става утврђује шеф станице на основу докумената које Извођач доставља 

као копије шефу станице. Ова документа шеф станице чува још годину дана после завршетка радова.
4. Када се врши маневрисање преко путног прелаза у км 71+523 мора се на сваких 10 минута обавезно обуставити 

маневрисање и подићи полубраници, како би се извршило пропуштање друмских возила. 
У посебним случајевима када се испред путног прелаза налазе кола хитне помоћи или ватрогасна кола у служби, 

маневрисање се мора одмах обуставити и омогућити пролазак ових возила.

(б) – маневарски послови за потребе Извођача 

5. На свим инфраструктурним постројењима која су предата Извођачу због извођења радова и на којима је одобрен 
непрекидан затвор маневарско особље Извођача може самостално да обавља потребне маневарске послове независно 
од отправника возова. 

Сходно одредбама чл. 73 тач. 23 став други Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) 
то је дозвољено на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна и у станици Мала Крсна на колосецима где је одобрено 
извођење радова и који су затворени за саобраћај возова. 

6. Маневарско особље Извођача када обавља потребне маневарске послове на подручју инфраструктурних постројења 
на којима се организује саобраћај возова и на којима није одобрен затвор, мора да поступа искључиво по наређењима 
и упутствима отправника возова. Ни једна маневарска вожња у овим случајевима се не сме остварити док не буде 
дозвољена од стране отправника возова. 

7. У станици Мала Крсна код маневрисања које се односи на прелаз маневарског састава са станичних колосека 
који су у употреби за саобраћај возова на део инфраструктурних постројења на којима се изводе радови, односно где је 
одобрен затвор колосека или обрнуто, поступа се на следећи начин:

(а) - када маневарски састав треба отпремити са станичних колосека који су у употреби за потребе саобраћаја на 
инфраструктурна постројења на којима се изводе радови поступа се према следећем: 
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• захтев за маневрисањем даје руковалац маневре Извођача 
• отправник возова мора од представника Извођача добити сагласност да се маневарски састав прима на колосеке 

где се изводе радови и под којим условима 
• обезбеђује се маневарски пут вожње са станичних колосека који су у употреби на део колосека где се изводе радови 
• отправник возова обавештава руковаоца маневре Извођача о условима кретања маневарског састава 
• када су испуњени услови за покретање маневарског састава дозвољава се маневарско кретање 

(б) - када маневарски састав треба отпремити са колосека на којима се изводе радови на колосеке који су у употреби 
за потребе саобраћаја поступа се према следећем: 

• захтев за маневрисањем даје руковалац маневре Извођача 
• отправник возова зависно од саобраћајне ситуације утврђује да ли се може дозволити маневрисање и одређује 

под којим је условима то могуће 
• обезбеђује се маневарски пут вожње са колосека који су затворени и на којима се изводе радови на део 

инфарструктурних постројења која су у употреби за потребе саобраћаја 
• отправник возова обавештава руковаоца маневре Извођача о условима кретања маневарског састава 
• када су испуњени услови за покретање маневарског састава дозвољава се маневарско кретање 

8. Маневарски путеви вожње обезбеђују се према следећем: 
• у станици Мала Крсна за маневрисања на подручју колосека који су у употреби за потребе саобраћаја, маневарске 

путеве вожњи обезбеђују саобраћајни радници по наређењу отправника возова појединачним постављањем 
скретница на лицу места (ручним прекретањем или курблањем – ако нису откачене електропоставне справе)

• за маневрисања на подручју колосека где се изводе радови то чини руковалац маневре Извођача појединачним 
постављањањем скретница на лицу места

9.  Саобраћајно особље које поседа станицу Мала Крсна није у обавези да формира маневарске путеве вожњи за 
потребе Извођача на колосецима који су затворени за саобраћај и предати Извођачу.

(в) – заједничке одредбе у вези маневарских послова

10. Код обезбеђења маневарских путева вожњи у свим случајевима и независно од тога за чије потребе се маневрише 
обавезно се мора поступати према одредбама тач. 110 Упуства 42 (“Службени гласник ЗЈЖ” бр. 3/80, 6/83, 3/87, 4/88, 
6/91 и 2/94). 

11. За потребе обављања маневарског рада на подручју станице Мала Крсна дозвољена је употреба радио везе коју 
обезбеђује Извођач.  

12. Брзине при маневрисању у станици Мала Крсна, независно од тога за чије потребе се маневрише, морају бити 
такве да се сваки маневарски састав може сигурно зауставити на жељеном месту, да се избегну несреће и оштећења 
возила, товара или постројења, али ни у ком случају не смеју бити веће од 20 km/h. 

13. На колосецима који су затворени, односно на колосецима на којима се изводе радови брзина при маневрисању 
зависи и од стања, односно степена завршености колосека, за шта је надлежан и одговоран Извођач, али и у тим 
случајевима брзина при маневрисању не сме бити већа од 20 km/h. 

14. У време примене одредаба овог упутства у станици Мала Крсна сва маневарска кретања морају се извршавати 
само као маневарске вожње. 

Такође, у време примене одредаба овог упутства нису дозвољене ни локомотивске вожње у смислу одредаба тач. 7 
алинеја шеста и тач. 178 до 194 Упутства 42 (“Службени гласник ЗЈЖ” бр. 3/80, 6/83, 3/87, 4/88, 6/91 и 2/94).   

15. У станици Мала Крсна у којој ће се вршити гарирање пружне механизације и железничких возила које употребљава 
Извођач строго се мора водити рачуна да се уредно и прописно врши обезбеђење возила од самопокретања. Да би 
Извођач био упознат са стварним стањем подужних нагиба потребне податке за станицу може видети у одредбама 
Пословног реда станице I део. 

16. Шеф станице Мала Крсна је у обавези да у вези организовања и начина обављања маневарских послова изда 
привремену наредбу шефа станице којом ће се детаљније прописати начин, услови, надлежност и одговорност за уредно 
и прописно организовање и извршење свих маневарских послова у станицима. Наредба мора бити у складу са одредбама 
овог упутства и са истом морају сви заинтересовани да се упознају на доказан начин.

Остали послови саобраћајне службе

Члан 20.

(а) – анализа воза

1. Анализе возова се морају уредно и благовремено давати и морају садржати све потребне елементе у складу са 
одредбама чл. 27 Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 
2/94 и 2/01), без обзира да ли се ради о прузи на којој се изводе радови или о пругама и деловима пруга које представљају 
алтернативне превозне путеве.
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2. Имајући у виду ограничене станичне капацитете, изузетно је важно да суседне распоредне станице благовремено 
дају анализе возова станици Мала Крсна са тачним и потпуним подацима који се првенствено односе на дужину, масу и 
састав воза, с обзиром на прекорачење дужине воза, саобраћај РИД материја и нарочитих пошиљака.

(б) – ранг возова

3. Ранг возова у саобраћајном погледу у време извођења радова, односно примене одредаба овог упутства, не мења се 
у односу на оне који су прописани одредбама чл. 6 тач. 11 Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 
4/96 и 6/03).

4. У складу са одредбама чл. 6 тач. 11 трећи став Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 
и 6/03), појединим возовима може одредити и другачији ранг, ако се тиме разрешава саобраћајна ситуација, олакшава 
извршење појединих послова и слично. Ово одређује и наређује Централно оперативно одељење путем диспечерских 
наређења.

5. Ранг радних возова који саобраћају за потребе Извођача је најнижи саобраћајни ранг у складу са одредбама чл. 6 
тач. 11 став први Правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).

(в) – употреба станичних колосека у службеним местима

6. У станици Мала Крсна у којој се изводе радови, за потребе саобраћаја у употреби су поједини колосечни капацитети, 
осим оних на којима се изводе радови и који су привремено предати Извођачу.

7. Није дозвољено да се у станици Мала крсна за потребе Извођача дају на употребу и други станични колосеци, осим 
уколико је то нужно неопходно за организовање маневарских послова, за пријем и отпрему радних возова и слично, уз 
обавезу да Извођач те колосеке ослобађа што брже.

(г) – упозоравање за наилазак воза

8. Обавеза возног особља свих возова који саобраћају кроз станицу Мала Крсна на подручју где се у непосредној 
близини изводе радови, је да чешће дају сигнални знак 67: “Пази” како би се Извођачи упозоравали на наилазак воза.
У вези са давањем сигналног знака 67: “Пази” поступати у складу са одредбама чл. 29 тач. 11 алинеја прва под а), б) и в) 
и чл. 47 тач. 3 став четврти Правилника 1 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и 1/97).  
 

(д) – возопратно особље код радних возова
 

9. Радни возови Извођача обавезно морају саобраћати са возопратним особљем које обезбеђује Извођач.  
10. Возопратно особље за време вожње воза не обавља никакве послове у вези саобраћаја воза али у службеним 

местима код радног воза организује и обавља све послове у вези маневрисања, сигналисања воза, припреме воза за 
саобраћај те обаља и друге послове код радног воза које одреди отправник возова. 

14. Возопратно особље за време путовања смешта се у управљачницу локомотиве која је у служби код воза.  

Поступци у случају настанка кварова и сметњи

Члан 21.

1. Када настану кварови и сметње на инфраструктурним постројењима који утичу на начин регулисања и извршења 
саобраћаја у свему се поступа у складу са општим прописима зависно од врсте квара или сметње који настане.

2. Отклањање кварова и сметњи у станици Мала Крсна у којој се и изводе радови и организује саобраћај возова, 
врши се на уобичајени начин. Отклањање кварова и сметњи је у надлежности организационих јединица, наведених 
материјалом важећег реда вожње (књижице реда вожње 9.2.) 

3. За отклањање кварова и сметњи који настају на делу инфраструктурних постројења која су у надлежности Извођача, 
а чија употреба буде дозвољена за потребе организовања и регулисања саобраћаја надлежан је Извођач до извршења 
примопредаје изведених радова.

Радови на сигнално-сигурносним уређајима

Члан 22.

(а) – поступци у вези постојећих сигнално-сигурносних постројења

1. Док се не почну радови I фазе, тј. док је у станици Мала Крсна постојећи сигнално-сигурносни уређај још увек у 
функцији, одржавање овог уређаја је обавеза надлежне СС деонице Мала Крсна.

2. Током извођења радова I фазе извршиће се искључење сигнално-сигурносног уређаја станице Мала Крсна, чиме је над 
овим уређајем престала надлежност СС деонице Мала Крсна, која ће комплетан уређај предати Извођачу на даљу надлежност. 
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3. Унутрашњи елементи СС уређаја на којима евентуално ради и интервенише Извођач у време док су уређаји станице 
Мала Крсна још у функцији, морају бити посебно означени и то треба чинити тако што ће се на те елементе поставити 
налепнице, привесци, ознаке или слично, зависно од врсте постројења, са натписом који мора да садржи назив и ознаку 
елемента, ознаку Извођача и датум и време постављања односно завршетка рада на односном елементу. Ове ознаке 
морају се налазити на тим елементима све до завршетка радова и примопредаје постројења.  

4. Извођачу се, у време док је сигнално-сигурносни уређај у употреби, не дозвољава да самостално узима или враћа 
кључеве од просторија за смештај унутрашњих делова сигнално-сигурносних уређаја и евидентира у саобраћајни 
дневник. Ако је потребно да Извођач уђе у релејну просторију, то чини само у присуству представника службе 
одржавања сигнално-сигурносних постројења “Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. или у присуству контролног 
органа надлежног за послове сигнално-сигурносних постројења. Притом и једни и други морају својим потписима 
потврдити узимање односно враћање кључева „релејних“ просторија. 

5. Када је сигнално-сигурносни уређај искључен и ван употребе Извођач преузима релејну просторију и унутрашњи 
релејни део искљученог сигнално-сигурносног уређаја, тако да слободно и независно од регулисања саобраћаја 
и послова службе одржавања може улазити у рејену просторију и изводити радове на унутрашњем делу уређаја без 
икаквог пријављивања свог уласка у просторорију где је смештен унутрашњи део сигнално-сигурносног уређаја. 

6. Док се не заврши поновна уградња, испитивање и пријем станичних и пружних СС уређаја за стање уређаја је 
одговоран искључиво Извођач.

7. Нова и реконструисана сигнално-сигурносна постројења могу бити употребљавана за потребе регулисања и 
извршења саобраћаја само ако је претходно извршен њихов преглед, испитивање, прописивање начина и услова употребе 
и школовање заинтересованог особља.

Послови железничких превозника

Члан 23.

(а) – делатност превоза путника

1. У условима када се у станици Мала Крсна одређује непрекидан затвор појединих инфраструктурних постројења 
због извођења радова, железнички превозник „Србија Воз“ а.д. мора извршити обавештавање путујућег света да се у 
станици изводе радови, те да због ограничених инфраструктурних капацитета може доћи до повремених закашњења 
возова.

(б) – делатност превоза робе

1. У време трајања радова на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна привремено су за робни рад затворена 
сва службена места на наведеном делу пруге од станице Јајинци (укљ.) до станице Мала Крсна (искљ.), осим за потребе 
извођења радова.

2. У надлежности железничких превозника је објављивање транспортних ограничења у смислу ограничења из 
претходне тачке.

3. Док трају радови на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (искљ.) саобраћај теретних возова ка југу 
планиран је на деловима пруга Раковица - Младеновац - Велика Плана и Мала Крсна - Лозовик-Сараорци - Велика 
Плана, а ка северу и на деловима пруга Велика Плана - Младеновац - Ресник - Остружница - Сурчин.  

4. У време трајања појединих радова на инфраструктурним постројењима у краћем временском интервалу (мерено у 
часовима, не у данима) неће бити могуће послуживање станице Радинац и Радинац Пријемне Групе, те за ове радове не 
треба давати транспортно ограничење. 

5. Док трају радови на укрштају блока 1 неће бити могуће послуживање индустријског колосека за производњу 
грађевинског материјала „Грамат“, те је обавеза превозника објављивање транспортног ограничења. 

6. Железнички превозници морају да рачунају с чињеницом да док трају радови у станици Мала Крсна, нарочито у 
време када ће се саобраћај возова организовати преко блока 1 и обилазног колосека, морају планирати и оганизовати се, 
да се возови којима је упутна станица Радинац што краће задржавају у станици Мала Крсна. 

7. Због ограничавајућих капацитета станице, да не би долазило до нагомилавања брута, потребно је да планирају да:
- возно особље које саобраћа ка Радинцу обавезно буде упознато са пругом Мала Крсна - Радинац, односно Мала 

Крсна - Радинац Пријемна Група
- да у саставу једног воза посебно групишу кола за станицу Радинац, а посебно у другој групи кола за Прахово, 

јер станица Мала Крсна неће имати расположиве колосеке за извршење маневарских вожњи и одвајање брута у 
станици. 

(в) – превоз за потребе градилишта

8.  На делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (укљ.) на коме се изводе радови допрему материјала на место 
уградње и одвожење придобијеног материјала врши Извођач својим или закупљеним возним средствима. 
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9. За превоз материјала од станица где су лоциране депоније до места уградње не испостављају се ни превозна 
документа ни пропратне исправе воза.    

10. У станицама на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна истовар приспелих пошиљака за потребе градилишта 
или утовар придобијеног материјала ради одвожења на депонију врши Извођач, тако да не омета извршење саобраћаја 
возова у станици Мала Крсна. 

11. Радни возови који саобраћају ради превоза материјала до места уградње или до места лагеровања отпремају се без 
превозних докумената и наплате превозних трошкова, с тим што се превоз може вршити искључиво између службених 
места на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (укључиво) које се сматра градилиштем.

12. Радним возовима који саобраћају ван подручја градилишта испостављају се прописане пропратне исправе воза. 
Пропратне исправе испоставља отправник возова станице која покреће радни воз. Теретницу воза израђује одговорни 
радник Извођача који својим потписом гарантује тачност уписаних података у рубрикама теретнице. На основу теретнице 
добијене од стране Извођача, отправник возова испоставља возном особљу Извештај о саставу и кочењу воза (С 66). 

13. Остали послови у вези са организовањем и извршењем превоза пошиљака за потребе градилишта детаљније 
одређује железнички превозник који врши допрему материјала на градилиште.

Поступци у случају настанка несреће или незгоде

Члан 24.

1. У слачају настанка несреће или незгоде на делу пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (искљ.) Извођач сноси сву 
одговорност за насталу несрећу или незгоду и дужан је да отклони настале последице.

2. У слачају настанка несреће или незгоде на подручју станице Мала Крсна на колосецима на којима се организује 
саобраћај возова поступа се на уобичајен начин, у складу са одредбама Правилника о истраживању, евидентирању, 
статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама (“Службени гласник РС”, бр. 4/16).   

3. У случају настанка несреће или незгоде на подручју станице Мала Крсна на капацитетима који су привремено дати 
Извођачу и на којима се изводе радови, мора се поступати према следећем: 

• одмах извршити пријављивање настанка сваке несреће или незгоде представницима Инвеститора и представницима 
Извођача, односно Инжењеру на пројекту у име Инвеститора и Директору пројекта у име Извођача, као и свим 
другим заинтересованим субјектима зависно од врсте и обима настале несреће или незгоде 

• безусловно предузимати мере да се унесрећенима пружи потребна помоћ, да се предузму мере да не настану нове 
или теже несреће или незгоде и да се изврши рашчишћавање места настанка несреће или незгоде 

• предузимати мере спровођења увиђајног и истражног поступка ради утврђивања свих чињеница и околности 
настанка несреће или незгоде 

4. Увиђајним и истражним поступком мора бити утврђено следеће: 
• место, време,  околности и ток настанка несреће или незгоде  
• непосредни учесници несреће или незгоде и радње који су они чинили у вези настанка разматраног случаја 
• обим и структура настале штете са описом свих последица настанка несреће или незгоде 
• узрок настанка несреће или незгоде
• одговорност за настанак несреће или незгоде 
• дати предлог мера и безбедносне препоруке за спречавање настанка нових или сличних несрећа или незгода 

5. Увиђајни и истражни поступак мора водити Иследна комисија коју заједнички формирају Инвеститор и Извођач и 
она мора бити састављена од представника Инвеститора и представника Извођача и свој рад мора заснивати на тачном 
утврђивању свих чињеничних елемената, стручности, савесности, објективности и у складу са важећим прописима и 
правилима струке.  

6. Сви поступци у вези настанка несрећа или незгода у железничком саобраћају морају бити у складу са одредбама 
следећих прописа: 

-	Закона о безбедности у железничком саобраћају (“Службени гласник РС”, бр. 41/18) 
-	Правилникa о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и 

незгодама (“Службени гласник РС”, бр. 4/16)   
-	Правилникa о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају (“Службени  гласник РС” бр. 25/2019) 

5.  Остали послови

Вођење евиденција

Члан 25.

1. Искључењем сигнално-сигурносних уређаја у станици Мала Крсна и пуштањем у употребу уређаја МУМЗ, 
на радном месту унутарњег отправника возова престаће да се води Саобраћајни дневник за станице са потпуним 
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електромеханичким-релејним осигурањем (С-14) и почеће да се води Саобраћајни дневник за међустанице без потпуног 
електромеханичког-релејног осигурања (С-14а). 

Све остале евиденције које су се и до сада водиле на радном месту отправника возова остају и даље у употреби.
2.   На радном месту саобраћајних радника који поседају блок 1 и блок 2 станице Мала Крсна, а који осим дужности 

скретничара врше и дужности чувара путног прелаза водиће се Бележник звоновних сигналних знакова и осталих 
обавештења за чуваре прелаза-пруга (С-41а).

Бележник звоновних сигналних знакова и осталих обавештења за чуваре прелаза-пруга (С-41а) мора се у свему 
водити на начин како је то прописано одредбама чл. 40 Упутства о обрасцима саобраћајне службе и начину њиховог 
вођења („Службени гласник ЗЈЖ“, бр. 9/84, 4/88, 6/91, 2/94). 

3. Сва наређења и саопштења која се упућују скретничком особљу од стране унутарњег отправника возова станице и 
саопштења која отправник возова прима од скретничког особља као фонограми евидентирају се и код отправника возова 
и код скретничара на блоку 1 и блоку 2, сходно одредбама чл. 16 Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ 
број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01).

4. Примопредаја службе скретничког особља вршиће се у С-41а на начин прописан одредбама чл. 9 тач. 21 Саобраћајног 
упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01).

5. На радном месту саобраћајних радника који поседају блок 1 и блок 2 станице Мала Крсна мора се налазити Извод 
из реда вожње за станично особље (С-31), у складу са одредбама чл. 32. Упутства о обрасцима саобраћајне службе и 
начину њиховог вођења (Службени гласник ЗЈЖ, бр. 9/84, 4/88, 6/91, 2/94), те је обвеза шефа станице да их благовремено 
припреми и постави на видљиво место у контенерима.

Чување опште и личне безбедности, заштите и здравља на раду

Члан 26.

(а) основне одредбе

1. При организовању радова на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ – Мала Крсна потребно је у оквиру 
свих организационих јединица управљача железничке инфраструктуре и Извођача предузимати и спроводити мере 
за очување опште и личне безбедности, сигурности и заштите, како мере које се односе на редовитост и безбедност 
саобраћаја, тако и на безбедно извођење радова. Ове мере морају се предузимати и од стране свих железничких 
превозника који послове обављају у станици Мала Крсна

2. Мере које се предузимају морају обухватати све мере у циљу чувања опште и личне безбедности и сигурности, 
здравља на раду, мере безбедности које се односе на рад на електрифицираним пругама, мере заштите од пожара, мере 
заштите и очувања животне средине и околине, мере заштите за рад на висини (објекти) и у тунелима, укључујући и 
мере које су прописане за безбедно, сигурно и редовно организовање и извршење саобраћаја и организовање и извршење 
планираних радова.

3. У свим организационим јединицама управљача и свих Извођача (подизвођача) радова послови се морају планирати, 
организовати и извршавати тако да се потпуно и доследно примењују и спроводе све мере прописане одредбама:

• Закона о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС”, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017.- др. закон) 
• Правилника о мерама за безбедност саобраћаја и сигурност радника при извођењу радова на прузи 321 (“Службени 

гласник ЗЈЖ“ бр 6/92) 
• Правилника о посебним мерама заштите на раду у железничком саобраћају (“Службени гласник СР Србије“ бр 

19/85) 
• Упутства о мерама безбедности од електричне струје на електрифицираним пругама ЈЖ (“Службени гласник 

ЗЈЖ“ бр. 8/88)
• Упутства за обављање послова на пругама ЈЖ електрифицираним монофазним системом 25 kV, 50 Hz (“Службени 

гласник ЗЈЖ“ бр. 4/90)
• Приручника за примену мера безбедности од електричне струје на контактној мрежи монофазног система  25 kV, 

50 Hz ЈЖ (“Службени гласник ЗЈЖ“ бр. 8/79)
• Мера за безбедност и здравље на раду, у склопу Елабората о уређењу градилишта за извођење радова, који је 

израдио Извођач 
4. Посебно треба водити рачуна да сви метални елементи у зонама електрифицираних колосека у станици Мала 

Крсна на удаљеностима мањим од 8 m морају бити уземљени и да та уземљења буду изведена на прописан начин и буду 
контролисана како не би настао случај да се због извођења радова прекину или наруше.

5. Детаљније мере безбедности и заштите прописане су у свим организационим јединицама и деловима “Инфраструктуре 
железнице Србије“ а.д. на односном подручју и свих Извођача посебним елаборатима за сваког Извођача и подизвођача 
радова и исти морају бити обједињени у јединствени документ. Морају се предузимати и спроводити мере да се потпуно 
и доследно примењује све што је поменутим документима прописано.
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6. У случајевима када настану околности у којима је дошло до угрожавања безбедности и сигурности при обављању 
послова, мере треба предузимати зависно од насталог случаја, тако да се прво помоћ пружи повређеним лицима, спрече 
теже последице, тражи помоћ, очува безбедност саобраћаја возова, изврши обавештавање претпостављених и др. 

У овим случајевима од сваког лица се тражи да предузме оне мере које су у датим околностима рационалне и 
представљају ефикасне поступке у циљу пружања помоћи и спречавања тежих последица.

7. У случајевима када се уочи директна опасност од електричне струје или настану околности у којима је већ дошло 
до угрожавања, у циљу спречавања настанка тежих последица, потребно је одмах од Центра за даљинско управљање 
Топчидер, упућивањем позива на телефонски прикључак везан на фиксну јавну телекомуникациону мрежу “Телеком 
Србија“ а.д. Београд број 011/3618-342 или 011/3616-776, тражити искључење напона у стабилним постројењима 
контактне мреже. Ово се чини тако што ће се по успостављању везе јасно изговорити речи: “ОПАСНОСТ, _____ (назив 
службеног места)“, у складу са одредбама тач. 3.2.6. Упутства 228 („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/90). Потом се 
наставља са пружањем помоћи, а касније је поново потребно позвати исти телефонски број и детаљније објаснити 
насталу ситуацију и разлоге упућивања интервентног позива.  

(б) – заштита од крађа и отуђења

8. У вези очувања опште безбедности посебно предузимати мере против настанка евентуалних крађа и отуђења како 
онога што припада организационим јединицама “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на односном подручју тако 
и онога што припада свим извођачима радова, без обзира да ли се односи на материјал за уградњу, средства рада,  
механизацију или отпадни (стари) материјал. 

9. Поједини подизвођачи могу за своје потребе, за свој део градилишта да организују чуварску службу, али о томе 
морају да обавесте водећег извођача радова и Инвеститора. 

10. У вези чувања опште безбедности у оквиру свих организационих јединица “Инфраструктура железнице Србије“ 
а.д. и свих подизвођача, према насталим потребама, треба обезбедити потребну сарадњу и са надлежним органима 
МУП–а Републике Србије.

Послови надзора и контроле

Члан 27.

1. У време извођења радова који су предмет овог упутства потребно је појачати послове надзора и контроле у 
организационим деловима “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. које се односе на службена места у којима се изводе 
радови и истовремено организује саобраћај возова.  

2. Циљ појачаног надзора и контроле је превентивно деловање очувања функције безбедног, редовног и несметаног 
вршења саобраћаја, али и обезбеђења услова за квалитетно, благовремено и непрекинуто извршење планираних радова 
на главној оправци дела пруге тунел „Стражевица“ – Мала Крсна (укљ.).

3. Појачаним надзором и контролом превентивно се делује и одмах се морају отклањати утврђени недостаци, 
неуредности и неправилности, посебно оне које утичу или могу утицати на безбедност саобраћаја у условима извођења 
радова, односно који могу бити од значаја и утицаја на безбедност и здравље при извођењу радова у условима вршења 
железничког саобраћаја. 

4. На неправилности или недостатке указивати одмах по њиховом настанку, уочавању или сазнању и одмах предузимати 
конкретне мере за отклањање узрока и разлога који су довели до неправилности или недостатака. 

5. Руководиоци појединих организационих јединица и контролни органи процесне контроле у свакој делатности 
обавезни су да предузимају максималне мере око очувања безбедности саобраћаја и превоза у условима извођења 
радова, имајући у виду и да је потребно извођачима радова обезбедити услове за безбедно и сигурно обављање радова. 
 

6.  Прелазне и завршне одредбе

Прелазне одредбе

Члан 28.

1. Ово Упутство ступа на снагу даном доношења. 
2. Почетак примене овог упутства биће објављен посебним телеграмом “Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
3. Престанак важења овог упутства биће објављен посебним телеграмом “Инфраструктура железнице Србије“ а.д, 

по завршетку радова и успостављању редовног стања на железничкој инфраструктури која је предмет радова главне 
оправке дела пруге тунел „Стражевица“ - Мала Крсна (укљ.). 
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Завршне одредбе

Члан 29.

1. Поступак доношења измена и допуна овог упутства истоветан је поступку доношења основног текста упутства. 
2. Сва наређења, тумачења, наредбе, телеграми или дописи који се буду давали на основу или у вези примене одредаба 

овог упутства, морају се чувати као његови прилози.
3. Ово упутство се објављује у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

(од 14.5.2019. године)
Број: 4/2019-222-94

На основу чл.16 и 17. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13), Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр.118/13 и 137/14), 
Међународним стандардима финансијског извештавања, члана 16. Статута Акционарског друштва за управљање јавном 
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 
и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Правилника о попису и усклађивању књиговодственог стања са 
стварним стањем (Службени гласник „Железнице Србије“, број25/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ 
а.д. је, на седници одржаној дана 14.5.2019. године, донела

О Д Л У К У
о измени Одлуке број: 5/2019-202-86 од 28.1.2019. године са изменом

 и допуном број: 5/2019-207-89 од 14.3.2019. године о усвајању Извештаја о извршеном
 редовном попису имовине и обавеза за 2018. годину 

1. Усваја се измена Одлуке о усвајању Извештаја о извршеном редовном попису имовине и обавеза за 2018. годину, 
број: 5/2019-202-86 од 28.1.2019. године, са изменом и допуном број: 5/2019-207-89 од 14.3.2019. године, и то тако да се 
Тачка II. подтачка 12 која гласи:

„Износ од 11.550.472,90 динара, утврђен као застарела обавеза, књижити у корист одговарајућег рачуна прихода“, 
мења, тако да сада гласи:
„Износ од 10.254.381,56 динара, утврђен као застарела обавеза, књижити у корист одговарајућег  рачуна прихода.“
2. У осталом делу, Одлука број: 5/2019-202-86 од 28.01.2019. године, са изменом и допуном број: 5/5/2019-207-89 од 

14.3.2019. године, остаје непромењена
3. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Процес реорганизације „Железнице Србије“ а.д. је спроведен, у периоду од 1.1.2015. – 9.8.2015. године, кроз правни 
поступак статусне промене „Издвајање уз оснивање“ и издвојена су три Друштва капитала, као стицаоци дела имовине, 
обавеза и капитала од друштва преносиоца у статусној промени „Железнице Србије“ а.д. Приликом тог поступка део 
обавеза према „Rail Net Europe“ су пренете на друштво „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Приликом израде Извештаја о  извршеном редовном попису имовине и обавеза за 2018. годину, Комисија за попис 
потраживања и обавеѕа је дала предлог да се све застареле обавезе отпишу у корист прихода, тако да је и обавеза „Rail 
Net Europe“, у износу од 10.940 EUR (односно 1.296.091,34 динара), отписан као застарела обавеза.

Након усвајања Извештаја извршена је накнадна анализа застарелих потраживања и обавеза и Комисија за попис 
потраживања и обавеза је предложила да се изврши измена Одлуке Скупштине број: 5/2019-202-86 од 28.1.2019. 
године о усвајању Извештаја о извршеном редовном попису имовине и обавеза за 2018. годину, на начин да се износ 
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утврђен као застарела обавеза у износу од 11.550.472,90 динара, умањи за 1.296.091,34 динара, односно да се износ 
од 10.254.381,56 динара признаје као застарела обавеза и књижи у корист прихода. Обавеза према „Rail Net Europe“ у 
износу од 1.296.091,34 динара, се не отписује као застарела обавеза и остаје у пословним књигама Друштва.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

(од 17.5.2019. године)
Број: 4/2019-1473-341

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице 
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 17.5.2019. 
године, донеo

О Д Л У К У

1. Доноси се Процедурa за поступање по Записнику о инспекцијском надзору (Министарства грађевинарства 
саобраћаја и инфраструктре / Сектор за инспекцијски надзор / Група за инспекцијске послове железнице и Покрајинског 
секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај / Сектор за саобраћај и инспекцијски надзор / Одељење за 
инспекцијски надзор у саобраћају), Верзија 2., као део Пословника система управљања безбедношћу.

2. Процедура за поступање по Записнику о инспекцијском надзору из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику друштва а Процедуру објавити на интернет страници Друштва у делу на 

коме се налази Пословник система управљања безбедношћу, као Прилог 20.

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком Одбора директора број: 4/2019-1365-315 од 12.3.2019. године, донет је Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком 
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 55/18, 
67/18 и 9/19) којим је формиран Центар система управљања безбедношћу. 

Донетим изменама Правилника послови који су у предходном периоду вршени у оквиру Центра за технички надзор 
инфраструктуре а у вези сарадње са Министарством грађевинарства саобраћаја и инфраструктре и Покрајинским 
секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај организационо су премештени у други организациони део 
што је створило потребу за изменама (укључујући и измене техничке природе) у важећој Процедури која је, донета 
Одлуком Одбора директора број: 4/2018-835-218 од 1.8.2018. године.

Центар система управљања безбедношћу спровео је поступак дефинисан Упутством о изради, доношењу и 
објављивању интерних аката (Службени гласник „Железнице Србије”, број 35/18).

На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

(од 17.5.2019. године)
Број: 4/2019-1477-341

На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) 
Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице 
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор 
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је на седници одржаној 17.5.2019. године,  донеo

О Д Л У К У 
о додели ad hoc трасе

1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни 
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.

2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3640 од 28.11.2018. 
године и сматра се Анексом 19. Уговора. 

3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о 
коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а 
који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3640 дана 28.11.2018. године.

Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о.  је дана 16.5.2019. године, 
поднео ad hoc захтеве за доделу трасa, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.

С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019. и 
Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о 
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:

Редни 
број

 Број 
воза

Релација 
саобраћаја

Врста 
вуче

Серија 
локомотиве

Маса 
воза 
(t)

L (m) Календар 
саобраћаја

Цена трасе 
[РСД] Напомене

1. 49696

Суботица 
теретна-
Државна 
граница

електро 441 1680 535 1.6.-
30.6.2019. 6965,53

2. 49697

Државна 
граница-
Суботица 
теретна

електро 441 1680 535 1.6.-
30.6.2019. 6965,53
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

(од 17.5.2019. године)
Број: 4/2019-1478-341

На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) 
Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице 
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор 
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 17.5.2019. године,  донеo

О Д Л У К У 
о додели ad hoc трасе

1. Превознику „Комбиновани превоз“ д.о.о., додељуjе се на коришћење ad hoc траса воза, чији су основни елементи 
наведени у Прилогу 1. Одлуке.

2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3643 од 28.11.2018. 
године и сматра се Анексом 35. Уговора. 

3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.  су закључили Уговор о коришћењу 
јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а који је код 
управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем 1/2018-3643 дана 28.11.2018. године.

Након закључења предметног Уговора Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. је дана 16.5.2019. године поднео ad 
hoc захтеве за доделу траса возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.

С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019. и 
Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о 
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:

Редни 
број

Број 
воза

Релација 
саобраћаја

Врста 
вуче

Серија 
локомотиве

Маса 
воза 
(t)

L (m) Календар 
саобраћаја

Цена трасе 
[РСД] Напомене

1. 74030 Сурчин - 
Земун дизел 667 116 18 19.5.-

22.5.2019. 6.247,50

2. 74031 Земун - 
Сурчин дизел 667 116 18 20.5.-

24.5.2019. 6.247,50
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора

„Србија Карго“ а.д.
(од 14.5.2019. године)
Број: 4/2019-773-218

На основу одредби члана 94. и 95. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 
41/2018), члана 30. став 5. и члана 31. став 1. Закона о истраживању несрећа у ваздушном,  железничком и водном 
саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 66/15 и 83/18-60), Правилника о истраживању, евидентирању, статистичком 
праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Службени гласник РС“, број 4/2016) и члана 24. Статута 
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и 
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 
14.5.2019. године донео

О Д Л У К У

1. Доноси се Упутство о поступцима у случају несрећа и незгода „Србијa Карго“ а.д.
2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. За реализацију ове одлуке задужује се директор Сектора за саобраћај и транспорт „Србијa Карго” а.д.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Овом Одлуком престаје да важи престаје да важи Упутство број 4/2018-550-177 од 27.4.2018. године.
6. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије”.

О б р а з л о ж е њ е

Одбор директора је Одлуком број 4/2018-550-177 од 27.4.2018. године донео Упутство о поступцима у случају несрећа 
и незгода „Србија Карго“ а.д. 

Сходно Решењу Дирекције за железнице број 340-36-4/2019 од 12.3.2019. године о наложеним мерама након 
спроведеног надзора над системом управљања безбедношћу „Србија Карго“ а.д., извршене су измене Упутства о 
поступцима у случају несрећа и незгода „Србија Карго“ а.д. 

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.

(од 14.5.2019. године)
Број: 4/2019-773-218

На основу одредби члана 94. и 95. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 
41/2018), члана 30. став 5. и члана 31. став 1. Закона о истраживању несрећа у ваздушном,  железничком и водном 
саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 66/15 и 83/18-60), Правилника о истраживању, евидентирању, статистичком 
праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Службени гласник РС“, број 4/2016) и члана 24. Статута 
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и 
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 
14.5.2019. године донео
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У П У Т С Т В О 
О ПОСТУПЦИМА У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋА И НЕЗГОДА

 „Србија Карго“ а.д.

Опште одредбе

Члан 1.
Oдредбама Упутства о поступцима у случају несрећа и незгода (у даљем тексту: Упутство) уређују се поступци у 

случају настанка несрећа и незгода у којима учествује воз, вучно возило или особље Акционарског друштва за железнички 
превоз робе „Србија Карго“ (у даљем тексту: „Србија Карго“ а.д.), начин формирања и надлежност истражних комисија, 
пријављивање и поступак на мести несрећа и незгода, начин вођења истраге, поступак са извештајима о истрази и 
истражним материјалом, начин сарадње са Центром за истраживање несрећа у саобраћају, судским и другим органима.

Овим упутством такође су дефинисане одредбе које се односе на догађаје који могу утицати на безбедност железничког 
саобраћаја.

Са овим Упутством, на доказан начин, морају бити упознати сви запослени „Србија Карга“ а.д. који: 
− раде на радном месту машиновођа, помоћника машиновође и машиновође на маневри,
− раде у станицама, 
− учествују у одржавању вучних и вучених возила, 
− учествују у процесу рада где може доћи до несреће или незгоде, 
− оперативно прате организацију саобраћаја, 
− врше надзор над радом извршног особља, 
− врше контролу безбедности, 
− врше ревизију путних листова и брзиномерних трака.

Значење појединих израза

Члан 2.
Поједини Изрази употребљени у овом Упутству имају следеће значење:
- велика штета је штета коју Центар за истраживање несрећа, по приступу месту несреће, процени у износу од 

најмање два милиона евра;
- деформација колосека је сваки недостатак везан за континуитет и геометрију колосека који захтева затварање 

колосека или тренутно смањење дозвољене брзине;
- друге несреће су свe нeсрeћe oсим судaрa, судaрa вoзa сa прeпрeкoм унутaр слoбoднoг прoфилa, исклизнућa вoзa, 

нeсрeћа нa путним прeлaзима, несрећа у којима су страдала лица изазваних железничким возилима у покрету или 
пoжaра нa жeлeзничкoм вoзилу;

- железнички превозник (у даљем тексту: превозник) је привредно друштво, друго правно лице или предузетник 
који је регистрован за обављање делатности јавног превоза, уз обавезу да обезбеди вучу или пружа само услугу 
вуче;

- извештај о истрази је писмени извештај истражне комисије по повратку са места настале несреће или незгоде.
- изјава је поступак када учесник несреће или незгоде или друго лице писмено изјављује одређене чињенице без 

постаљања питања;
- исклизнуће воза или маневарског састава је сваки случај када најмање један точак воза или маневарског састава 

спадне са шине;
- истрага обухвата све активности везане за прикупљање и анализу прикупљеног материјала, информација, 

утврђивање узрока, давање закључка, безбедоносних препорука, у циљу превентиве;
- истражна комисија је комисија чији су чланови запослени код управљача и код превозника чија је обавеза да 

организују и врше увиђај несреће, незгоде и истрагу исте;
- истражни материјал представљају све одузете евиденције и обрасци, да не би долазило до накнадног уписивања 

и исправљања података, скице и фотографије са лица места, захтевани извештаји и сл;
- истражни поступак је низ активности које следе након увиђајног поступка са циљем да се систематизују и обраде 

све чињенице у вези утврђивања узрока и одговорности за насталу несрећу или незгоду (анализа свих чињеница 
до којих се дошлo током поступка увиђаја, прикупљања и других чињеница које могу бити од користи у истрази, 
њихова анализа и обрада, саслушање учесника у несрећи и незгоди као и њихова суочавања), да се састави извештај 
о истрази за насталу несрећу и незгоду;

- јавна железничка инфраструктура је пруга са свим припадајућим објектима, постројењима, уређајима и слично 
у функцији железничког саобраћаја, као добро у општој употреби у својини Републике Србије, коју могу користити 
сви железнички превозници и железнички превозници за сопствене потребе под једнаким условима;

- КМ је контактна мрежа;
- лица за рашчишћавање места несреће или незгоде су запослени којима је дужност да организују и учествују у 

рашчишћавању последица несреће или незгоде;
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- лом точка или осовине је лом точка или осовине железничког возила у покрету који ствара ризик од несреће 
(исклизнуће или судар);

- незгода је догађај који је повезан са саобраћајем возова или маневарског састава и негативно утиче на безбедност 
саобраћаја (изузев несреће);

- несрећа је нежељен или непланиран изненадни догађај или специфичан низ таквих догађаја који имају штетне 
последице (судари, исклизнућа, несрећа на путном прелазу у истом нивоу, несрећа са учешћем лица изазване 
железничким возилима у покрету, пожари и сл.);

- несрећа на путном прелазу је несрећа у којој учествује најмање једно железничко возило и једно или више 
друмских возила која прелазе путни прелаз у нивоу, остали корисници прелаза, као што су пешаци, или предмети 
који су привремено присутни на колосеку или се налазе у близини колосека, уколико их је изгубило друмско возило 
или корисник превоза;

- несрећа у којој су страдала лица изазвана железничким возилима у покрету је несрећа у којој је страдало једно 
или више лица које је ударило железничко возило или предмет који је прикачен за возило или се од њега откачио; 
ту спадају и лица која падну или их ударе непричвршћени предмети у току путовања на возилу;

- озбиљна несрећа је судар возова или исклизнуће воза који има за последицу смрт најмање једног лица или тешке 
повреде пет или више лица или наношење велике штете железничким возилима, железничкој инфраструктури 
или животној средини, као и друга слична несрећа која има очигледан утицај на безбедност на железници или на 
управљање безбедношћу;

- остале несреће су несреће које по последицама нису озбиљне несреће;
- погинуло лице је лице које је погинуло на лицу места или преминуло у року од 30 дана због последица несреће, 

искључујући самоубиство;
- пожар је пожар или експлозија до које дође на железничком возилу (укључујући његов товар) док саобраћа између полазне 

и упутне станице, као и када стоји у полазној станици, упутној станици или у међустаници или током маневрисања;
- путник је свако лице које путује возом изузев возног особља, укључујући и лице које покушава да уђе у воз или да 

из њега изађе док је воз у покрету;
- самоповређивање је акт лица које је само себи проузроковало телесне повреде;
- самоубиство је чин намерног самоповређивања које доводи до смрти;
- саслушање је поступак испитивања учесника несреће или незгоде и других лица које подразумева постављање 

различитих питања ради утврђивања чињеничног стања о чему се води записник;
- сломљена шина је свака шина која се изломи на два или више делова, или шина од које се одвојио део метала и 

тако на возној површини проузрокује пукотину већу од 50 мм по дужини, односно 10 мм по дубини;
- смртна повреда је повреда која је нанета неком лицу у озбиљној железничкој несрећи која има за последицу смрт 

тог лица у року од 30 дана од повреда нанетих током озбиљне несреће у железничком саобраћају;
- СС и ТК постројења су сигнално-сигурносна и телекомуникациона постројења;
- судар воза са железничким возилом је удар дела једног воза у предњи, задњи или бочни део другог воза, 

железничког возила или маневарског састава;
- судар воза са препреком унутар слободног профила је удар дела воза у објекте који су причвршћени за пругу или 

се привремено налазе на њој или њеној близини (осим на путним прелазима у нивоу, ако су током преласка испала 
из возила или их је изгубио корисник), укључујући удар у контактну мрежу;

- суочење је поступак једновременог испитивања два учесника несреће или незгоде и других лица при чему им се 
постављају иста питања ради утврђивања чињеничног стања о чему се води записник;

- тешко повређено лице је свако повређено лице које је хоспитализовано дуже од 24 сата због последица несреће, 
искључујући покушај самоубиства;

- увиђај је излазак истражне комисије на местo несреће или незгоде и утврђивање свих релевантних чињеница, 
увидом на лицу места, узимање првих изјава, утврђивање стања уређаја и опреме, узимање евиденција, снимање 
места несреће или незгоде и карактеристичних трагова;

- управљач инфраструктуре (у даљем тексту: управљач) је друштво капитала или предузетник који је овлашћен за 
управљање јавном железничком инфраструктуром;

Несреће и незгоде које се истражују

Члан 3.
Истрага се врши у случају следећих несрећа: 

− судара воза са железничким возилом,
− судара воза са препреком која задире у слободан профил,
− исклизнућа воза или маневарског састава,
− несрећа на путном прелазу,
− несрећа у којој су страдала лица, изазване железничким возилима у покрету,
− пожара,
− других несрећа.
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Ако је смрт или повређивање последица природних узрока, самоубиства, локација путника изван подручја која су 
обично намењена за путнике и особље, деловање трећег лица, или када су повреде резултат самоповређивања, такав 
догађај не сматра се несрећом.

Истрага се врши у случају следећих незгода:
− избегнутог судара воза са железничким возилом,
− избегнутог судара воза са препреком унутар слободног профила,
− пролаза воза или пружног возила поред сигнала чији сигнални знак забрањује даљу вожњу, осим у случају када 

се таква вожња одвија по налогу надлежног лица које регулише саобраћај,
− сломљене шине,
− сломљеног точка или осовине,
− деформације колосека,
− раскинућа воза,
− осталих незгода.

На безбедност железничког саобраћаја могу да утичу остали догађаји код којих постоје, или не, штетне последице 
изазване намерним деловањем или другим утицајем (убиства, самоубиства, покушаји убиства и самоубиства, крађа 
уређаја и опреме на прузи, дејства трећих лица, елементарне непогоде, пропусти у раду и сл), а који не спадају у несреће 
и незгоде у железничком саобраћају у смислу овог упутства.

Опште одредбе формирања истражних комисија за несреће или незгоде

Члан 4.
У циљу побољшања безбедности железничког саобраћаја и спречавања несреће и незгоде, управљач и превозник су 

обавезни да истражују несреће и незгоде.
Ако су у несрећу или незгоду укључени особље и средства управљача и „Србија Карго“ а.д. истрагу спроводи истражна 

комисија, састављена од представника управљача и „Србија Карго“ а.д.
Ако је у несрећу или незгоду укључено само особље и имовина управљача истрагу спроводи истражна комисија управљача.
Ако је у несрећу или незгоду укључено само особље и имовина „Србија Карго“ а.д. истрагу спроводи истражна 

комисија „Србија Карго“ а.д..
Када се обавља истрага несрећа или незгода на индустријском колосеку, који послужују радници „Србија Карго“ а.д. 

члан комисије је и представник власника индустријског колосека.
У истрази несрећа или незгода могу да учествују и лица која су независна од управљача и превозника.
Свака несрећа или незгода у железничком саобраћају пажљиво и детаљно се истражује, како би се утврдили сви 

узроци и околности под којима су настали. Управљач и превозник предузимају мере којима се елиминишу узроци 
настанка несрећа или незгода и дају препоруку да спрече настајање узрока несрећа или незгода.

За сваку несрећу и незгоду у којој учествују особље и средства „Србија Карго“ а.д. мора се извршити увиђај на месту 
његовог настанка, а потом спровести истражни поступак.

У циљу квалитетног и ефикасног увиђаја на место несреће и незгоде, као и брзог и правилног спровођења иследног 
поступка одређују се комисије за увиђај и ислеђења несрећа и незгода и то:

− истражна комисија за подручје станице, радионице, депоа и на индустријском колосеку,
− истражна комисија подручног оперативног одељења и 
− истражна комисија на нивоу сектора.

Истражну комисију за несреће и незгоде, у којој је учествовао запослени или средство „Србија Карго“ а.д, формира:
− управљач, ако се несрећа или незгода десила на мрежи управљача железничком инфраструктуром. У раду 

истражне комисије, као чланови комисије учествују један или више представника „Србија Карго“ а.д.
● Особље које именује „Србија Карго“ а.д. као члана истражне комисије у станици је шеф станице или запослени 

по овлашћењу шеф станице као и представници оних служби „Србија Карго“ а.д. који су заинтересовани за 
насталу несрећу или незгоду;

● Списак запослених „Србија Карго“ а.д. који могу бити ангажовани на нивоу истражне комисије подручних 
оперативних одељења, у ком периоду текућег месеца са бројевима телефона, налази се код управљача и код 
диспечера вуче и ТКП,  подручне оперативне службе;

● Списак запослених „Србија Карго“ а.д. који могу бити ангажовани у случају озбиљних несрећа, у ком периоду 
текућег месеца са бројевима телефона, налази се код саобраћајног диспечера управљача, централног оперативног 
одељења управљача и код главног диспечера одељења комерцијалне оператике;

● „Србија Карго“ а.д. доставља управљачу распоред дежурства за случај несрећа или незгода до 25-ог у месецу 
за наредни месец.

− „Србија Карго“ а.д. ако се несрећа или незгода десила на колосецима и у радионицама „Србија Карго“ а.д. где 
се гарирају и одржавају вучна возила и одржавају теретна кола. Истражне комисије формира извршни директор 
„Србија Карго“ а.д. на основу предлога директора сектора и шефова секција. У саставу комисије је и представник 
правног субјекта са којим је потписан уговор о одржавању колосека (обавезно грађевинске струке), позивање је 
обавеза руководиоца објекта на коме је настала несрећа или незгода.
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Укупан број чланова истражне комисије је непаран.
Истражна комисија састоји се од најмање три запослена, председника и најмање два члана. 
Председник истражне комисије коју формира управљач увек је представник управљача. 
Председника, чланове и њихове заменике из редова управљача именује управљач, а чланове из редова „Србија Карго“ 

а.д. именује „Србија Карго“ а.д.
Подаци о именованим члановима, односно распоред дежурства за чланове комисија мора да садржи следеће податке:

− период трајања дежурства,
− име и презиме,
− тачна адреса места становања,
− број мобилног телефона,
− број телефона на радном месту.

Предлог чланова истражне комисије подручног оперативног одељења као и потребне податке за распоред дежурства 
даје шеф секције, а одобрава извршни директор.

Предлог чланова истражне комисије на нивоу сектора као и потребне податке за распоред дежурства даје извршни 
директор, а одобрава генерални директор.

Податке о именованим члановима треба благовремено, а најкасније до 25-ог у месецу доставити управљачу, који ће 
на основу тога дати распоред дежурства истражне комисије подручног оперативног одељења.

Члан истражне комисије не сме непосредно да учествује у обављању железничког саобраћаја.
За чланове истражне комисије могу бити именовани:

1) шефови организационих јединица;
2) радници који су овлашћени за превоз опасних материја код „Србија Карго“ а.д;
3) радници који су овлашћени за контролу примене мера заштите на раду и заштите од пожара;
4) стручњаци за управљање саобраћајем или одржавањем железничих возила;
5) радници који су овлашћени за вршење унутрашње контроле. 

За чланове истражне комисије подручног оперативног одељења именовати по могућности само раднике са местом 
становања у месту где се налазе и седишта комисија, ради бржег окупљања и изласка на место несреће или незгоде.

Чланови истражне комисије подручног оперативног одељења и истражне комисије на нивоу сектора непрекидно 
дежурају у периоду у којем су одређени за дежурство.

Дежурство у току радног времена обављају на радном месту, а ван радног времена у месту становања и не смеју да се 
удаљавају када су у распореду дежурства одређени за дежурство.

Дежурство једне истражне комисије може трајати најдуже седам дана у току једног месеца.
Председник истражне комисије подручног оперативног одељења и председник истражне комисије на нивоу сектора 

су одговорни да чланови истражних комисија морају бити снабдевени потребним материјалом и инвентаром.
Ако је за рад истражне комисије потребно мишљења и тумачење других железничких стручних лица или стручних 

лица других грана привреде или институција (лекари, психолози, социолози, институти итд), именује их управљач као 
чланове комисије или сараднике. 

У граничном саобраћају, на делу пруге који повезује две граничне станице, истрагу несреће или незгоде обављају 
радници управљача државе на чијој територији се несрећа или незгода догодила. Ако се не може утврдити у којој држави 
се десила несрећа или незгода, суседни управљачи се договарају који ће од њих вршити истрагу, или ће је спровести 
заједно. Уколико је у несрећи или незгоди учествовало средство или особље „Србија Карго“ а.д. представник „Србија 
Карго“ а.д. је члан истражне комисије. 

Истражна комисија за подручје станице, радионице, депоа и на индустријском колосеку

Члан 5.
Надлежности ове истражне комисије су:

1) несреће и то:
− несрећа на путним прелазима;
− исклизнуће и налет возила при маневрисању;
− пожар;
− судар и налет пружних возила;

2) незгоде и то:
− пресечење скретница;
− раскинуће воза.

Истражна комисија за подручје станице делује на надзорном подручју станице у следећем саставу:
1) особље које именује управљач, 

− председник истражне комисије је шеф станице или запослени по овлашћењу шеф станице, 
− чланови истражне комисије су представници оних служби који су заинтересовани за насталу несрећу или 

незгоду;
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2) особље које именује „Србија Карго“ а.д. за чланове истражне комисије,
− шеф станице или запослени по овлашћењу шеф станице;  
− представници оних служби који су заинтересовани за насталу несрећу или незгоду.

На колосецима и у радионицама „Србија Карго“ а.д. истрагу несреће или незгоде обавља истражна комисија, коју 
формира шеф секције и која ће спровести истажни поступак у оквиру своје надлежности.

Када се обавља истрага несреће или незгоде на индустријском колосеку, који послужују запослени „Србија Карго“ 
а.д. возним средством „Србија карго“ а.д. члан комисије је и представник власника (имаоца) индустријског колосека.

Када се обавља истрага несреће или незгоде на индустријском колосеку која се десила при маневрисању вучним 
возилом и/или особљем власника или имаоца права коришћења индустријског колосека, ако су у несрећи или незгоди 
учествовали и железничка кола за превоз робе који су у надлежности „Србија Карго“ а.д. као власника или превозника, 
члан комисије за ислеђење коју формира власник или ималац индустријског колосека је и запослени „Србија Карго“ а.д. 
одређен према распореду дежурства.

Секције основних делатности су дужне да шефовима станица достављају податке о радницима који се могу 
ангажовати у овим комисијама.

Истражна комисија подручног оперативног одељења

Члан 6.
Истражна комисија подручног оперативног одељења делује на отвореној прузи и на подручју надзорних станица, у 

случају несреће или незгоде из своје надлежности, у саставу:
1) особље које именује управљач, 

− председник саобраћајна делатност,
− представници оних служби који су заинтересовани за насталу несрећу или незгоду.

2) особље које именује „Србија Карго“ а.д.
− члан истражне комисије подручног оперативног одељења;  
− представници оних служби који су заинтересовани за насталу несрећу или незгоду.

Надлежност ове истражне комисије су несреће или незгоде из групе:
1) несрећа

− судар воза са железничким возилом;
− судар воза са препреком унутар слободног профила;
− исклизнуће воза или маневарског састава;
− несрећа на путном прелазу;
− несрећа у којој су страдала лица, изазване железничким возилима у покрету;
− пожара;
− других несрећа.

2) незгода
− избегнутог судара воза са железничким возилом;
− избегнутог судара воза са препреком унутар слободног профила;
− пролаза воза или пружног возила поред сигнала чији сигнални знак забрањује даљу вожњу, осим у случају 

када се таква вожња одвија по налогу надлежног лица, које регулише саобраћај;
− сломљене шине;
− сломљеног точка или осовине;
− деформације колосека;
− раскинућа воза;
− осталих незгода.

Истражна комисија на нивоу сектора

Члан 7.
Надлежност ове комисије је озбиљна несрећа тј. судар, налет или исклизнуће воза који има за последицу смрт најмање 

једног лица или тешке повреде пет или више лица или наношење велике штете железничким возилима, железничкој 
инфраструктури или животној средини, као и друга слична несрећа која има значајан утицај на безбедност на железници.

Ова истражна комисија може преузети истражни увиђај и ислеђење истражних комисија нижег нивоа.
Истражна комисија на нивоу сектора делује у следећем саставу:

1) особље које именује управљач, 
− председник, саобраћајнe делатности,
− представници оних служби који су заинтересовани за насталу несрећу или незгоду.

2) особље које именује „Србија Карго“ а.д.
− члан истражне комисије;  
− представници оних служби који су заинтересовани за насталу несрећу или незгоду.
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Распоред дежурства за чланове истражне комисије на нивоу сектора налази се код саобраћајног диспечера централног 
оперативног одељења управљача инфраструктуре и код главног диспечера одељења комерцијалне оператике „Србија 
Карго“ а.д.

Превоз чланова истражне комисије до места несреће организује управљач инфрастгруктуре доступним возилом.
Лица која учествују у истрази дужна су да се током обављања послова придржавају препорука за безбедно обављање 

истих, како не би угрозили своје здравље или здравље других лица у складу са законима којима се уређује безбедност и 
здравље на раду.

Пријављивање несрећа и незгода

Члан 8.
Несрећа и незгода могу настати на мрежи управљача као и на колосецима, радионицама и депоима „Србија Карго“ 

а.д. и на индустријским колосецима.
У случају опасности, односно у случају несрећа и незгода приликом превоза опасне робе „Србија Карго“ а.д. и 

управљач дужни су да одмах обавесте орган надлежан за ванредне ситуације и полицију, као и да саопште све податке који 
су потребни за предузимање одговарајућих мера у складу са ст. 2 члана 10 Закона о транспорта опасне робе („Службени 
гласник РС“, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018, 10/2019.).

Лице које је непосредно учествовало, које је очевидац или има сазнања о насталој несрећи или незгоди, дужно је да 
одмах, на најпогодинији начин, уколико се несрећа или незгода десила:

− на мрежи управљача обавести диспечера вуче и ТКП подручне оперативне службе, отправника возова најближе 
станице односно ТК диспечера;

− на колосецима, у депоима, радионицама „Србија Карго“ а.д. и на индустријском колосеку обавести 
непосредног руководиоца и диспечера вуче и ТКП подручне оперативне службе.

Прво обавештавање о насталој несрећи или незгоди даје се телефоном одмах по сазнању о њеном настанку. Списак 
бројева телефона дат је у  Прилогу 7 Упуства. Телефонски извештај мора да садржи информације о:

− врсти несреће или незгоде,
− броју воза и броју локомотиве,
− месту на коме се несрећа или незгода десила, са подацима километарског положаја и пруге на којој се десило,
− броју усмрћених и/или повређених,
− потребним помоћним средствима (помоћна локомотива, помоћни воз, помоћно људство, санитетска или нека 

друга помоћ),
− прекиду или сметњи у одвијању саобраћаја,
− оштећењу стабилних постројења електричне вуче,
− временским приликама.

Уколико се несрећа или незгода десила на колосецима, депоима или у радионици „Србија Карго“ а.д. непосредни 
руководилац организационе јединице дужан је да у најкраћем могућем року да телеграм са првим информацијама:

− станици на коју су колосеци прикључени,
− секцији,
− Сектору за саобраћај и транспорт,
− Сектору за вучу возова и ТКП,
− Сектору ЗОВС,
− Сектору за УКПСБ
− Центру за унутрашњу контролу.

У зависности од места настанка несреће или незгоде и након првог обавештавања о насталој несрећи односно незгоди  
спроводе се следећи поступци:

− на мрежи управљача запослени „Србија Карго“ а.д. који сазна или учествује у несрећи или незгоди о томе мора 
обавестити диспечера вуче и ТКП подручне оперативне службе. Диспечер вуче и ТКП подручне оперативне 
службе одмах по пријему информације односно потврде од управљача или запослених „Србија Карго“, бележи 
пријаву у Књигу пријава несрећа и незгода (образац дат као Прилог 1 овог Упутства) и о томе обавештава 
главног диспечера вуче одељења оператике реда вожње ВВ, главног диспечера одељења комерцијалне оператике 
и шефове секције/ОЈ. 

Главни диспечер одељења комерцијалне оператике бележи пријаву у Књигу пријава несрећа и незгода и даје 
информацију путем СМС поруке и електронске поште  (бројеви телефона и ел. адресе дате су у Решењу о одређивању 
запослених који ће учествовати у раду Комисије као представници „Србија Карго“ а.д. и Прилогу 8 овог Упутства) 
следећим заинтересованима:

− начелнику одељења оператике и реда вожње ВВ;
− начелнику одељења комерцијалне оператике;
− директорима: сектора за СТ, сектора за вучу возова и ТКП и сектора ЗОВС;
− главном диспечеру за превоз опасних материја одељења превоза ОМ у случају несрећа и незгода опасних материја 
− Центру за истраживање несрећа у саобраћају;
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− Републичком инспектору за железнички саобраћај;
− Дирекцији за железнице.

Главни диспечер за превоз опасних материја обавештава начелника одељења за превоз опасних материја и о првим 
предузетим мерама саветника за ТОТ. Контактира диспечера опасних материја у централном оперативном одељењу 
управљача.

Директор Сектора за вучу возова и ТКП пријављује осигуравајућем друштву штету насталу на возним средствима у 
законски предвиђеном року.

Начелник одељења комерцијалне оператике обавештава, извршног директора и Центар за унутрашњу контролу. Из-
вршни директор обавештава генералног директора. Подручна оперативна одељења и одељење комерцијалне оператике 
„Србија Карго“ а.д. са оперативним одељењима секција и сектора управљача настављају даље прикупљање инфор-
мација, договарају се око неопходних активности за спровођење истраге. Управљач одлучује која истражна комисија 
излази на место несреће или незгоде, и о томе обавештава главног диспечера одељења комерцијалне оператике. Главни 
диспечер одељења комерцијалне оператике, у случају изласка:

− истражне комисије за подручје станице, обавештава диспечера вуче и ТКП подручне оперативне службе, који 
обавештава чланове истражне комисије на подручју станице, представника „Србија Карго“ а.д. односно шефа 
станице или лице овлашћено од стране шефа станице;

− истражне комисије подручног оперативног одељења, обавештава диспечера вуче и ТКП подручне оперативне 
службе који обавештава чланове истражне комисије, представника „Србија Карго“ а.д, и организује њихов 
одлазак на место несреће или незгоде;

− истражне комисије на нивоу сектора, обавештава чланове истражне комисије, представника „Србија Карго“ а.д, 
и организује одлазак чланова истражне комисије на место несреће.

− н на колосецима, депоима и у радионицама „Србија Карго“ а.д. као и на индустријским колосецима 
запослени „Србија Карго“ а.д. који сазна или учествује у несрећи или незгоди о томе мора обавестити непосредног 
руководиоца и диспечера вуче и ТКП подручне оперативне службе. Диспечер вуче и ТКП одмах по пријему 
информације, бележи пријаву у Књигу пријава несрећа и незгода и о томе обавештава главног диспечера вуче 
одељења оператике реда вожње ВВ, шефа секције, а по потреби и станицу на којој су колосеци прикључени, 
надлежну станицу МУП-а, хитну помоћ, ватрогасце и сл. 

Даља пријава се обавља као и у случају када је несрећа или незгода настала на мрежи управљача.
Главни диспечер вуче одељења оператике и реда вожње ВВ „Србија Карго“ а.д. процењује несрећу или незгоду и у 

случају:
− несреће или незгоде на нивоу истражне комисије за подручје станице,  радионице и на индустријском колосеку: 

обавештава шефа секције који формира истражну комисију, у саставу шефа ОЈ за одржавање, шефа ОЈ за вучу возова 
и ТКП и запослених које одређује шеф секције, која ће спровести истажни поступак у оквиру своје надлежности;

− несреће или незгоде на нивоу истражне комисије подручног оперативног одељења: обавештава шефа секције који 
формира истражну комисију (шеф секције, заменици шефа секције односно чланови истражне комисије подручног 
оперативног одељења, шефа ОЈ за одржавање, шефа ОЈ за вучу или запослени кога одреди шеф секције);

− озбиљне несреће: обавештава чланове истражне комисије на нивоу сектора и организује одлазак истражне 
комисије на место несреће.

„Србија Карга“ а.д. има обавезу пријављивања настале несреће или незгоде у којој је учествовало вучно возило, 
воз или запослени „Србија Карга“ а.д. Пријаву на обрасцу „Пријава несреће/незгоде“ (образац дат као Прилог 1 овог 
Упутства) саставља члан истражне комисије односно шеф ОЈ за одржавање или шеф ОЈ за вучу у року од 24 часа 
од тренутка настанка такве несреће или незгоде и доставља главном координатору за несреће и незгоде Сектора за 
УКПСБ који је одговоран за пријављивање несрећа и незгода Центру за истраживање несрећа, Републичком инспектору 
за железнички саобраћај и Дирекцији за железнице.

Пријава мора садржати што детаљније податке о насталој несрећи или незгоди. Поред осталог мора да садржи место 
и време, опширнији опис несреће или незгоде, временске прилике, учеснике у несрећи или незгоди, стање утврђено на 
лицу места, број усмрћених и повређених лица и приближну процену штете. Ако до подношења писмене пријаве није 
утврђен узрок настанка несреће или незгоде, онда у пријави треба навести „узрок несреће или незгоде се утврђује“.

Послови на месту несрећа или незгода

Члан 9.
Запослени „Србија Карга“ а.д. и управљача који се затекну на месту настанка несреће дужни су да учествују у пружању 

помоћи унесрећенима и да до доласка истражне комисије за несреће и незгоде чувају све трагове и да онемогуће њихово 
уништење или уклањање. Уколико није могуће очувати трагове или је потребно њихово уклањање због указивања 
помоћи, треба пре тога предузети мере да се кредом, бојом или на неки други начин обележи односно место, ако то 
није могуће треба скицирати односно подручје са уцртавањем места, врсте и положаја трагова. Уколико постоје услови, 
потребно је извршити фотографисање места настанка несреће или незгоде пре него што дође до нарушавања трагова.

Помоћ је потребно указати прво теже повређеним лицима, чији су животи у опасности, а затим је потребно њихово 
што хитније пребацивање у здравствене установе, где се пружа потпуна стручна медицинска помоћ. Уколико се не може 
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обавити брзо пребацивање теже повређених лица у здравствене установе, потребно је да екипа здравственог особља на 
месту несреће или незгоде пружи прву помоћ лицима и припреми их за пребацивање у надлежне здравствене установе. 

Лакше повређеним лицима помоћ се пружа на месту несреће, или у најближим здравственим установама. 
У случајевима када је повређен већи број лица, железнички радници и остала лица која пружају помоћ морају у свему 

поступати према захтевима руководиоца медицинског особља.
Са лицима која су усмрћена поступа се у складу са наређењима добијеним од полиције и судских органа. Када се 

укаже могућност, одобри или нареди одвожење усмрћених лица са места настале несреће, онда одвожење морају вршити 
надлежне службе.

Уколико је место несреће или незгоде недоступно за друмско возило, превоз теже повређених и усмрћених лица треба 
организовати железничким возилом или на неки други погодан начин до најближег места где је могућ прилаз друмских 
возила.

Осим обавеза организације и пружања прве помоћи председник истражне комисије је дужан да предузме и следеће 
поступке:

− да прикупља податке о здравственом стању лица која су теже повређена и налазе се у здравственим установама 
где им се пружа помоћ,

− да прикупља и саставља списак лица која су теже и лакше повређена или усмрћена.
Уколико је железнички радник, запослени “Србија Карго” а.д. непажњом или на други начин проузроковао: 

− несрећу и на тај начин угрозио безбедност железничког саобраћаја, запослени “Србија Карго” а.д. који је члан 
истражне комисије ће га привремено искључити из саобраћаја;

− незгоду, запослени “Србија Карго” а.д. који је члан истражне комисије може га привремено искључити из саобраћаја.
Организација послова на рашчишћавању и отклањању последица настале несреће или незгоде и успостављању 

саобраћаја:
− на мрежи управљача је обавеза управљача. Обавеза „Србија Карго“ а.д. је да пружи све техничке и кадровске 

потенцијале на рашчишћавању и отклањању последица настале несреће или незгоде;
− на колосецима, депоима и у радионицама „Србија Карго“ а.д. је обавеза „Србија Карго“ а.д. 
− на индустријском колосеку је обавеза власника односно имаоца индустријског колосека.

Запослени „Србија Карго“ а.д. који руководи организацијом рашчишћавања и отклањања последица (шеф ОЈ за вучу, 
шеф ОЈ за одржавање), има обавезу;

− да са руководиоцима делатности које врше рашчишћавање и отклањање последица израђује план акција 
појединих екипа,

− да руководи пословима око рашчишћавања и отклањања последица несрећа или незгода и предузима потребне 
организационе мере у циљу што бржег успостављања редовног рада,

− да координира са судско-истражним органима, органима МУП-а,
− да процени потребу ангажовања и врсте помоћног воза и у случају потребе тражи сагласност за ангажовање 

помоћног воза. 
Помоћни воз се наручује писменим путем упућивањем телеграма имаоцу помоћног воза од стране одељења оператике 

управљача односно одељења комерцијалне оператике „Србија Карго“ а.д. ако је несрећа или незгода на колосецима на 
којима се одржавају или гарирају вучна возила „Србија Карго“ а.д.

Непосредно руковођење пословима дизања исклизлих возила, односно пословима рада помоћног воза у надлежности 
је шефа ангажованог помоћног воза.

Увиђајни поступак

Члан 10.
За сваку насталу несрећу или незгоду потребно је извршити увиђај на месту њеног настанка, у што краћем року.
Истражна комисија која врши увиђај треба детаљно да прегледа место настале несреће или незгоде, да дефинише 

нађено чињенично стање и прикупи што је могуће више података који ће бити од интереса при вођењу истражног 
поступка.

Током увиђајног поступка треба утврдити све показатеље и параметре на уређајима, средствима и постројењима 
пре, за време и по настанку несреће или незгоде на поуздан начин и комисијски, о чему је потребно саставити писани 
Извештај о истрази (образац дат као Прилог 3 овог Упуства). 

Чланови комисије који врше увиђај дужни су да на месту настанка несреће или незгоде прикупе сав материјал из 
области своје делатности. Прикупљање и евидентирање материјала треба извршити у личном бележнику.

При увиђају је потребно користити Подсетник за утврђивање узрока несреће или незгоде (образац дат као Прилог 5 
овог Упутства).

По извршеном увиђају запослени „Србија Карго“ а.д, као члан истражне комисије коју формира управљач железничке 
инфраструктуре, је дужан да телефоном о томе упозна диспечера вуче и ТКП подручне оперативне службе који о 
извршеном увиђају обавештава главног диспечера вуче одељења оператике и реда вожње ВВ.

 Када надлежна истражна комисија, коју формира управљач железничке инфраструктуре, дође на место настанка 
несреће или незгоде, шеф станице односно председник истражне комисије нижег ранга која је до тада вршила увиђај,  
дужан је да је упозна са утврђеним чињеничним стањем.
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Поступање са робом и возилима при настанку несреће или незгоде

Члан 11.

Уклањање робе и возила која су оштећена при настанку несреће или незгоде потребно је започети одмах након 
завршетка рада истражне комисије и осталих органа који су учествовали у истрази настале несреће или незгоде, по 
одобрењу истражне комисије.

Инструкције у вези са робом и возилима која су оштећени при настанку несреће или незгоде даје „Србија Карго“ 
а.д. Уклањање оштећених возила или расуте робе са места настанка несреће или незгоде обавља „Србија Карго“ а.д. 
у координацији са запосленим управљача који руководи радовима на рашчишћавању и отклањању последица настале 
несреће или незгоде. У случају када изостану инструкције „Србија Карго“ а.д. уклањање оштећене робе и возила обавља 
управљач.

У случају када је дошло до несреће на возу у организацији „Србија Карго“ а.д. у коме се превози опасни терет, особље 
вучног возила  дужно је да: 

− одмах обавести диспечера вуче и ТКП подручне оперативне службе „Србија Карго“ а.д. надлежног отправника 
возова односно ТК диспечера и контактира диспечера опасних материја у централном оперативном одељењу 
управљача ако за то постоји могућност;

− воз заустави на одговарајућем месту, узимајући у обзир врсту опасности (нпр. пожар, губитак товара), локалне 
услове (нпр. тунели, насељена места) и могуће мере које предузимају снаге за спашавање (приступачност, 
евакуација), уколико је могуће у договору са управљачем;

− локомотиву, у складу са упуствима за рад, стави ван погона;
− увидом у документаацију која прати поменуту пошиљку са опасним теретом утврди све потребне информације 

(о врсти опасног терета, мере за спречавање односно ублажавање последица, поступак са лицем које дође у 
контакт са опасним теретом, назив правног субјекта који се мора обавеститио о насталој несрећи или незгоди са 
опасним теретом), и о томе обавести диспечера вуче подручне оперативне службе, отправника возова односно 
ТК диспечера и диспечера опасних материја у централно оперативном одељењу управљача;

− ближе опише положај кола са опасним теретом која су незгоди (исклизла, усправан положај, преврнута на бок, 
има истицања опасног терета и сл.);

− када добије даље инструкције предузме све мере које су му наложене у поступцима са поменутим опасним 
теретом  као и  мере  за заштиту личне безбедности, безбедности локалног становништва, заштита животне 
средине и заштиту кола и робе у возу;

− избегне изворе паљења;
− при напуштању локомотиве обуче прописану одећу упозорења.

У случају расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасног терета или непосредне 
опасности од расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасног терета, након достављања 
обавештења, превозник је дужан да без одлагања обезбеди, покупи, одстрани, односно одложи опасан терет у складу са 
законом којим се уређује управљање отпадом или да га на други начин учини безопасним, односно да предузме све мере 
ради спречавања даљег ширења загађења у складу са ст. 5 члана 10 Закона о транспорту опасне робе („Службени гласник 
РС“ бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018, 10/2019).

Ако превозник није у могућности да обезбеди, покупи, одстрани, односно одложи опасан терет у складу са ставом 
5 члана 10 Закона о транспорту опасне робе, дужан је да ангажује о свом трошку правно лице које има одговарајућу 
дозволу, односно овлашћење за поступање у случају ванредног догађаја у складу са посебним прописом у складу са ст. 
6 члана 10 Закона о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“ бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018, 10/2019).

Истрага несрећа или незгода

Члан 12.
Истрага почиње увиђајем, а завршава се када истражна комисија нађе да је стање ствари при истрази довољно 

разјашњено да може да се састави Извештај о истрази.
Председник истражне комисије коју формира управљач је одговоран за правилно и благовремено спровођење истраге 

несреће или незгоде.
Учесници у несрећи не смеју да напуштају место несреће све до изласка истражне комисији, којој су дужни да дају 

изјаве и која ће прикупити доказе од учесника (изузетно у случају када учесници у несрећи имају повреде које се хитно 
морају санирати у здравственој установи).

Истражна комисија може да за потребе свог рада, захтева информације од свих за које сматра да могу да пруже 
информације које су релевантне за истрагу, као и да задржи и испита предмете, документе и евиденције електронских 
медија, које сматра релевантним за истрагу, при чему може да:

− непосредно и слободно приступи на место несреће или незгоде и до возила, њихових делова, товара, крхотине, 
као и да уђе на земљиште и у објекте;

− непосредно задржи доказе и надзире уклањање трагова или делова возила за потребе истраге;
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− непосредно преузима записе региструјућих уређаја на возилима и других уређаја за снимање и регистровање, за 
потребе истраге;

− непосредно изврши контролу алко-теста (или других тестова) учесника у негоди или несрећи.
У току истражног поступка настале несреће или незгоде, надлежна истражна комисија мора да обави саслушања 

учесника у несрећи или незгоди, саслушање сведока, а по потреби и суочења и допуне саслушања. 
Саслушање учесника у несрећи или незгоди треба, према могућностима, обавити на месту несреће или незгоде.
Саслушање учесника у несрећи или незгоди, саслушање сведока и сва суочења треба обавити у присуству свих 

чланова комисије.
Организационе јединице основних делатности су дужне да без посебног захтева у року од 10 дана, преседнику надлежне 

истражне комисије који води истрагу доставе процену и износе материјалних штета са потребним спецификацијама и 
то за возна средства, трошкове дизања и рада помоћног воза, висине штете на роби, директне и индиректне трошкове 
изазване прекидом саобраћаја у складу са Правилникoм о заједничким показатељима безбедности у железничком 
саобраћају („Службени гласник РС“, 25/2019). 

Запослени радионице и депоа су дужни да приликом евидентирања уласка кола и локомотива са места, несреће/
незгоде у радионицу/депо евидентирају:

− датумом приспећа кола/локомотива, 
− број телеграма о пријави несреће/незгоде,
− висином штете на предметним колима/локомотивама,
− датум када је висина штете прослеђена члановима истражне комисије. 

Члан(ови) истражне комисије „Србија Карга“ а.д. у истражној комисији  којој председава представник управљача, 
дужан је да прикупи сав непходни материјал за спровођење истражног поступка за чије прикупљање је надлежан у року 
од 10 дана, без обзира да ли је то захтевано од председника комисије.  

У случају када се комисија формира само од представника „Србија Карга“ а.д. председник комисије је дужан да 
материјал за истрагу и окончање поступка прикупи у року од 10 дана, а да истрагу спроведе у року од 15 дана.

Представници „Србија Карго“ а.д. у истражним комисијама дужни су да захтевају детаљан преглед кола и локомотива 
у радионици/локомотивском депоу која су учествовала у несрећи или незгоди и извештај  о материјалној штети 
(процењена штета), а након извршене оправке  коначан рачун. 

Такође, представници „Србија Карго“ а.д. у истражним комисијама су дужни да у зависности од врсте несреће или 
незгоде обезбеде и следећи материјал и податке:

− место и време настанка несреће или незгоде,
− врста несреће или незгоде,
− личне податке за раднике који су учествовали у несрећи или незгоди,
− уверење о здравственој способности радника који су учествовали у несрећи или незгоди,
− уверење о положеном стручном испиту радника који су учествовали у несрећи или незгоди,
− састав воза,  
− врста и број вучног возила,
− ЕВ -1,
− путни лист са свим прилозима,
− подаци брзиномерне траке (Образац ЕВ-85, Прилог 1), 
− записник са саслушања свих који су учествовали у несрећи или незгоди као и повређених лица и сведока,
− преглед времена проведеног у служби у претходна 72 сата радника који су учествовали у несрећи или незгоди,
− процена штете на колима,
− процена штете на роби,
− процена штете на локомотиви,
− стање прелома тегљеничког уређаја (стари лом, нови лом),
− стање кола као и мере точкова и осовинског склопа као извештај, према моделу из Додатка 12 Прилога 9 ОУК .

Наведени материјал, а према врсти несреће и незгоде, неопходно је сакупити за рад истражне комисије на нивоу 
„Србија Карго“ а.д. Уколоко је комисија формиран од стране управљача, наведени материјал се доставља председника 
истражне комисије на његов захтев. 

Уколико се целокупан материјал не достави комисији која води истрагу у року од 10 дана, председник комисије 
која води истрагу или представник „Србија Карго“ а.д. као члан комисије у којој је председник комисије представник 
управљача, дужан је да изврши писмено ургирање доставе материјала. Уколико се и после ургенције у року од 8 дана не 
достави тражени или ургирани истражни материјал, комисија која води истражни поступак, дужна је да целокупан до 
тада прикупљени материјал достави главном координатору за несреће и незгоде.

По пријему непотпуног материјала дужан је да исти чува, а од организационе јединице која поред ургенције није 
доставила иследни материјал тражи да се спроведе поступак и утврде узроци и одговорност за неблаговремено 
достављање иследног материјала и неодговарање на достављене ургенције, а о свему треба известити директора сектора 
за управљање квалитетом пословања и системима безбедности.

Иследни материјал вратиће се комисији која је водила истрагу када се део истражног материјала који је недостајао 
комплетира.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”- 52 - Број 20

Истражна комисија која је почела истрагу, мора до краја обрадити истражни материјал и формирати Извештај о истрази.
Извештај о истрази треба саставити тек после прикупљеног целокупног истражног материјала, обављених свих 

саслушања и пошто су савесно и свеобухватно утврђени стварни узроци и одговорности за насталу несрећу или незгоду.
При утврђивању узрока и одговорности учесника као и при састављању извештаја о истрази сви чланови истражне 

комисије морају равноправно учествовати и сви потписати извештај о истрази.
Члан „Србија Карго“ а.д. у истражној комисији који формира управљач железничке инфраструктуре мора потписати 

извештај о истрази уколико је сагласан са истим. Уколико није сагласан мора издвојити своје мишљење, али то мора 
учинити до тренутка састављања/потписивања извештаја о истрази и не потписује извештај о истрази већ само 
издвојено мишљење. Издвојено мишљење мора бити аргументовано и детаљно образложено и поткрепљено доказом 
који се прилаже материјалу истраге (навести пропис, прорачуне, доказ о измереним мерама, радионичким извештајем, 
квалитетом извршене оправке, гаранцијом уграђеног дела и сл.).

Рок за окончање истраге је 30 дана од настанка несреће или незгоде.
Извештај о истрази са припадајућим прилозима се саставља у најмање три истоветна примерка, а по потреби и у више 

примерака.

Поступак са извештајем о истрази несреће и незгоде

Члан 13.
Када истражна комисија састави извештај о истрази дужна је да један примерак достави  „Србија Карго“ а.д.
Иследничком извештају треба приложити:

− претходни налаз, образац,
− пријаву о несрећи или незгоди,
− путни лист са прилозима,
− записничко саслушање свих саслушаних радника, повређених лица и сведока,
− скицу и фотографије несреће или незгоде,
− графички преглед о служби за последња 72 сата пре несреће или незгоде,
− опис састава воза – шематски приказ возила по реду, где код сваког возила треба означити: број, серију, 

сопственост, тип ваздушне кочнице, да ли су кола товарена или празна, масу товарених кола, опис састава воза, 
шематски приказ и распоред возних средстава у возу код кога се десила несрећа или незгода,

− изводе из телеграфског, телефонског, сигналног и саобраћајног дневника који се односе на несрећу или незгоду, 
а оверила их је истражна комисија,

− траке за мерење брзине и регистрофонску траку, односно записник о читању брзиномерне траке и записник о 
преслушавању регистрофонског уређаја уколико то комисија нађе за потребно,

− регистрофонски запис на којем су снимљени службени разговори значајни за разјашњење појединих момената 
несреће или незгоде,

− рачун штете за оштећена и уништена возила и рачун трошкова за дизање возила,
− рачун штете за оштећену пругу и рачун трошкова за оправку пруге,
− рачун штете за остала оштећена постројења и рачун трошкова за њихову оправку,
− препис записника о оштећењу робе, односно записник о оштећењу имовине трећих лица,
− директне трошкове изазване прекидом саобраћаја,
− списак лица за које је испостављен записник о несрећном случају и саме записнике о несрећним случајевима за 

повређене путнике,
− лекарске налазе за повређена лица,
− прописане пријаве о несрећи на послу за усмрћене и повређене железничке раднике (Извештаје о повреди на 

раду),
− податке о одговорности и о раније изреченим мерама за окривљене раднике,
− којим је установама и органима власти пријављена несрећа или незгода,
− препис записника извиђај органа МУП-а, судских органа уколико постоје елементи за кривично гоњење.

Уколико се утврди да истражни материјал није прописно обрађен, односно случај несреће или незгоде није правилно 
истражен или да је учињен неки други пропуст, материјал се враћа на допуну комисији којом председава представник 
управљача инфраструктуре. Допуна се мора извршити у року од 10 дана.  

Уколико се и после извршене допуне, утврди да је истражни поступак којим је председавао представник управљача 
инфраструктуре неправилно вођен или се не може прихватити закључак у извештају о истрази, представник „Србија 
Карго“ а.д. издвојиће мишљење уз детаљно објашњење.

Посебно формиране истражне комисије имају обавезу да размотре целокупан истражни материјал, по потреби допуне 
истражни материјал и донесу своје закључке које ће дати у свом извештају о истрази који је коначан.

Комплетан истражни материјал треба доставити заинтересованим према следећем:
− заинтересованим организационим јединицама као и оним чији су запослени одговорни за насталу несрећу 

или незгоду, по један примерак уз приложену Анализу несреће/незгоде од стране члана/председника комисије 
„Србија Карго“ а.д. који је учествовао у истрази узрока несреће/незгоде
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− надлежном јавном тужилаштву, на њихов захтев, један примерак;
− осигуравајућем друштву, на њихов захтев, један примерак;
− Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, односно инспекцији за железнички саобраћај, на 

њихов захтев, један примерак;
− заинтересованом превознику (уколико су у несрећи или незгоди укључени особље и средства превозника), један 

примерак;
− Главном координатору за несреће и незгоде Сектора за управљање квалитетом пословања и системима безбедности;
− Центру за унутрашњу контролу;
− један примерак се задржава за своје потребе и потребе архиве.

За сваку несрећу или незгоду за коју се утврди непосредна лична одговорност, надлежна организациона јединица је 
дужна да достави извештај о предузетим мерама у року од 8 дана.

Извештај треба да садржи податке о несрећи или незгоди на који се односи, податке о радницима којима су изречене 
мере, висина штете и начин на који је она решена, приложену Анализу несреће/незгоде од стране члана/председника 
комисије „Србија Карго“ а.д. који је учествовао у истрази узрока несреће/незгоде и тиме се сматра да је предмет окончан 
и исти се трајно архивира.

Поступак са истражним материјалом

Члан 14.
За вођење евиденција о насталим несрећама и незгодама у којим је учествовало вучно возило, воз или запослени 

„Србија Карго“ а.д. служе:
− „Књига пријава несрећа и незгода“  је књига у којој се врши пријава несрећа и незгода у којима је учествовало 

вучно возило, воз или запослени „Србија Карго“ а.д. Прво обавештавање о несрећама и незгодама у секцијама 
евидентира диспечера вуче и ТКП подручне оперативне службе, док главни диспечер, одељења комерцијалне 
оператике евидентира прво обавештавање о свим несрећама и незгодама у којима је учествовало вучно возило, 
воз или запослени „Србија Карго“ а.д. 

− „Пријава несреће/незгоде“ која се налази у управи секције за СТ, испоставља је члан истражне комисије, шеф ОЈ 
за одржавање, шеф ОЈ за вучу или запослени кога одреди шеф секције СТ, вуче, ЗОВС-а.

−  „Књига евиденције несрећа и незгода“ је књига у којој се врши евиденција дешавања несрећа и незгода у којима 
је учествовало вучно возило, воз или запослени „Србија Карго“ а.д. На основу извештаја о истрази, подаци о 
несрећама и незгодама евидентирају се у Књигу евиденције несрећа и незгода. Евиденцију воде начелник/колски 
диспечер подручно саобраћајног оперативног одељења и координатор за несреће и незгоде Сектора за СТ у 
електронском облику који је прослеђује главном координатору за несреће и незгоде у Сектору за УКПСБ

−  „Статистички извештај о несрећама и незгодама, део А) Број несрећа и незгода по врстама и узроцима и део Б) 
Последице несрећа и незгода (образац дат као Прилог 6 овог Упуства), које води Главни координатор за несреће 
и незгоде Сектора за УКПСБ у електронском облику. 

Наведени обрасци архивирају се и чувају трајно:
− у секцији превозника (Књига пријава несрећа и незгода, Пријава несреће/незгоде, Књига евиденције несрећа и 

незгода), 
− на нивоу сектора 

● код начелника одељења комерцијалне оператике (Књига пријава несрећа и незгода, Пријава несреће/незгоде,) и 
● код координатор за несреће и незгоде (Књига евиденције несрећа и незгода).

Реконструкција несреће или незгоде

Члан 15.
Реконструкција је радња која се поразумева када се не могу разјаснити чињенице до којих је теже доћи или када је 

потребно да се провере приказане чињенице. Реконструкцијом се мора у потпуности приказати догађај. Она се мора 
извршити и спровести под истим условима и околностима под којим се догађај десио, јер се једино на тај начин може 
доћи до материјалне истине.

Да би се догађај могао приказати у потпуности и под истим условима под којима се догодио, као основа за извођење 
реконструкције служи претходни налаз.

При реконструкцији догађаја мора се водити рачуна о следећем:
− да је врши лице, односно истражна комисија која је учествовала у извиђају и ислеђењу,
− да на лицу места буду сва лица која се спомињу да су учествовала у несрећи или незгоди,
− да се врши у исто време и под истим временским условима под којима се догађај десио,
− да воз буде у истом саставу, сигнално-сигурносна средства и остала постројења у истом положају у каквом су 

била пре догађаја или за време догађаја.
Да би реконструкција што боље успела и дала несумњиве доказе, није довољно извршити је само једанпут, већ је и 

поновити, ако за то постоје услови и потреба.
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О реконструкцији треба увек правити скицу, фотографисати и водити записник на лицу места.
Записник о реконструкцији састоји се из три дела:

− уводног,
− описног и
− закључног.

У уводном делу се ставља:
− службено место, односно километарски положај места и дан и час где се врши реконструкција,
− чланови комисије (лица која врше реконструкцију),
− присутна лица која су учествовала у несрећи или незгоди,
− временске прилике и температура (лепо, мрачно, киша, ветар, магла и сл.),
− какав је састав воза, положај сигнално-сигурносних средстава и осталих постројења.

У описном делу мора се констатовати све што се догађа од почетка до завршетка реконструкције.
У закључном делу се доноси закључак о несрећи или незгоди.
Записник о реконструкцији потписују лица односно чланови комисије који врше реконструкцију и присутна лица 

која су учествовала у несрећи или незгоди (заинтересована за несрећу или незгоду), као и записничар уколико се води 
записник.

Статистичка обрада

Члан 16.
Статистички извештај о несрећама и незгодама, део А) Број несрећа и незгода по врстама и узроцима и део Б) 

Последице несрећа и незгода. који води главни координатор за несреће и незгоде Сектора за управљање квалитетом 
пословања и системима безбедности  доставља Центру за истраживање несрећа и незгода у саобраћају, месечно и 
годишње сходно члану 10. Правилника о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о 
несрећама и незгодама („Службени гласник РС“, број 4/2016).

Месечни статистички извештај треба доставити до 10-ог у месецу за протекли месец.
Годишњи статистички извештај треба саставити и доставити до 30. јануара текуће године за протеклу годину.
Поред Центра за истраживање несрећа и незгода у саобраћају, месечни и годишњи извештај о несрећама и незгодама 

доставља се и Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, инспектору за железнички саобраћај. 
Један примерак се задржава за своје потребе.

Анализа несрећа и незгода

Члан 17.
Анализе несрећа и незгода раде се за сваку несрећу/незгоду посебно као и збирно на месечном и годишњем нивоу.
Анализу несреће/незгоде израђује члан/председник комисије „Србија Карго“ а.д. који је учествовао у истрази узрока  

несреће/незгоде и заинтересованим странама доставља у виду дописа са комплетним иследним материјалом.
Анализу збирно на месечном и годишњем нивоу израђује инспектор за истраживање несрећа/незгода у Сектору за 

управљање квалитетом пословања и системима безбедности и заинтересованим странама доставља у виду безбедносне 
препоруке. 

Директори заинтересованих сектора предузимају мере према безбедоносним препорукама.
Анализа мора да садржи и безбедоносне препоруке као и начине њиховог спровођења. Безбедоносна препорука треба 

да садржи податке о томе ко је задужен за спровођење, контролу и повратну информацију о учињеном. 
За контролу анализе сваке несреће и незгоде као и анализу статистичке контроле задужен је Сектора коме је упућена 

безбедоносна препорука, Сектор за управљање квалитетом пословања и системима безбедности и Центар за унутрашњу 
контролу. 

Анализа несрећа и незгода на месечном и годишњем нивоу има за циљ да омогући унапређење безбедности на 
железници и превенцију несрећа.

Анализа треба да покаже кретање безбедности саобраћаја током посматраног периода кроз број несрећа и незгода, 
њихове последице, узроке и ефекте предузетих мера на наложене безбедоносне препоруке. Посебно се детаљно морају 
обрадити карактеристични случајеви где је присутно грубо кршење важећих саобраћајних и техничких прописа. Анализа 
треба да уочи и укаже на појаву истих или сличних несрећа и незгода.  Истражити и открити могући узрок и путем 
дописа заинтересованима  наложити безбедоносне препоруке, као и повратну информацију о учињеном. 

Извештаји о извршеним анализама треба да садрже писане закључке и препоруке о предузимању неопходних мера 
које проистичу из статистичких обрада као и мере које доставља Сектор за УКПСБ

На основу извршених анализа надлежни Сектори путем ванредног школовања упознаће запослене о насталим 
несрећама и незгодама као и са безбедносним препорукама.
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Сарадња са Центром за истраживање несрећа у саобраћају

Члан 18.
Центар за истраживање несрећа у саобраћају (ЦИНС) издаје безбедносне препоруке у на основу анализе података и 

резултата истрага које спроводи сходно члану 35 Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном 
саобраћају (Сл. гласник РС бр. 66/15) и члану 21, Закона о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у 
ваздушном, железничком и водном саобраћају (Сл. гласник РС бр. 83/2018). Безбедносне препоруке се дају у Коначном 
извештају о истрази.

Безбедносна препорука коју изда ЦИНС не може бити основ за утврђивање кривице или одговорности за несрећу и незгоду.
Утицај препорука на безбедност саобраћаја се мора анализирати иако она није обавезујућа за „Србија Карго“ а.д. 
Анализу безбедносне препоруке спроводе радници Сектора за саобраћај и транспорт, Сектора за вучу возова и ТКП и 

Сектор ЗОВС који су овлашћени од стране директора уз координацију са главним координатором за несреће и незгоде. 
Уколико се безбедносна препорука прихвати, начин њене реализације, прописивање и предузимање мера спроводе 

Сектор за саобраћај и транспорт, Сектор за вучу возова и ТКП и Сектор ЗОВС.
Уколико је потребно применити безбедносну препоруку спровођењем Акционог плана, Сектор за УКПСБ о томе 

обавештава Одбор директора „Србија Карго“ а.д. који о томе доноси одлуку.
О мерама које су проистекле из безбедносне препоруке Сектор за УКПСБ доставља писано обавештење ЦИНС.
Препоруке сходно члану 35 Закона о истраживању несрећа у ваздушном,  железничком и водном саобраћају („Службени 

гласник РС“ број 66/2015) може да донесе Центар за истраживање несрећа у саобраћају путем коначног извештаја.
Коначан извештај Центра за истраживање несрећа у саобраћају је обавезујући за „Србија Карго“ а.д. 
Начин реализације наложених безбедоносних препорука, предузимањем и прописивањем одговарајућих мера, 

спроводи Сектор за саобраћај и транспорт, Сектор ЗОВС и Сектор за вучу возова и ТКП.
Сектор за УКПСБ у делу за безбедност доставља предлог одбору директора „Србија Карго“ а.д, која у случају потребе 

доноси одлуку да се закључак анализе и безбедоносне препоруке и спроведу путем Акционог плана.
Сектор за УКПСБ у делу за безбедност једном годишње израђује извештај о мерама које су предузете и које се 

планирају да се предузму на основу безбедоносних препорука Центра за истраживање несрећа у саобраћају и исти 
доставља Центру.

Сарадња са судско-истражним органима, полицијом и осигуравајућим друштвима

Члан 19.
„Србија Карго“ а.д. је дужан да сарађује са судско-истражним органима и полицијом на свом подручју  ради заједничког 

деловања у случају настанка несреће или незгоде.
„Србија Карго“ а.д.  је дужан да на захтев, судско истражним органима и полицији достави све тражене податке о 

насталој несрећи или незгоди, као и сва тумачења важећих саобраћајно-техничких прописа.
„Србија Карго“ а.д. је дужан да на захтев, осигуравајућим друштвима достави потребне податке о несрећама и 

незгодама за које се тражи, а ради утврђивања обавеза осигуравајуће куће према осигураницима, односно ради поступка 
рефундације новчаних средстава. Осигуравајућим друштвима се по правилу доставља извештај о истрази.

Комисија која врши истрагу несреће или незгоде, у случају када је то потребно у сврху истраге, треба да тражи 
доставу Записника судско-истражних органа или припадника полиције ради прилагања истражном материјалу.

Завршне одредбе

Члан 20.
Доношењем овог упутства престаје да важи Упутство о поступцима у сучају несрећа и незгода „Србија Карго“ а.д. 

број 4/2018-550-177 од 27.4.2018. године.
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П Р Е Г Л Е Д
радника и радних места

који морају бити снабдевени овим упутством

Овим упутством морају бити снабдевени:
а) Радници на пословима и радним задацима у извршним јединицама:

− шеф секције,
− заменик шефа секције, 
− шеф ОЈ за одржавање локомотива,
− шеф ОЈ за одржавање теретних кола,
− шеф ОЈ за сервис локомотива,
− шеф ОЈ за вучу возова и ТКП,
− начелник подручно саобраћајно оперативног одељења,
− шеф станице,
− помоћник шефа станице,
− оперативни помоћник шефа станице,
− диспечер вуче и ТКП,
− колски диспечер;

б) радници у Секторима оних делатности који раде на пословима и радним задацима непосредно везаним за 
регулисање саобраћаја, контролу и извршење послова око поступка у случају настанка несрећа или незгода:

– директор Сектора за вучу возова и ТКП,
– заменик директора Сектора за вучу возова и ТКП,
– директор Сектора за саобраћај и транспорт,
– заменик директора Сектора за саобраћај и транспорт,
– директор Сектора за одржавање возних средстава,
– заменик директора Сектора за одржавање возних средстава,
– начелник одељења оператике и реда вожње,
– главни диспечер вуче,
– начелник одељења комерцијалне оператике,
– главни диспечер одељења комерцијалне оператике,
– саветник за ТОТ,
– главни диспечер за превоз опасних материја,
– одељење за безбедност и здравља на раду,
– кoординатор за несреће и незгоде.
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Прилог 1

КЊИГА ПРИЈАВА НЕСРЕЋА И НЕЗГОДА

Редни 
број 

Датум 
када се 

несрећа/
незгода 
десила 

Сат и 
минута 

Место где се несрећа/незгода десила 
Врста 

несреће/
незгоде 

Кратак опис и узрок код возова при 
манев. 

у станици на отвореној 
прузи у станици 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Прилог 2

ПРИЈАВА НЕСРЕЋЕ/НЕЗГОДЕ

Дана:     20  год. у     у  сати и   минута, десило се следеће:
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

   20  год.        Шеф јединице
(жиг и датум)             

НАПОМЕНА: У пријаву о несрећи или незгоди уносе се подаци о врсти, месту и времену настанка несреће или незгоде, 
опис и узрок несреће или незгоде, број воза и локомотиве, железнички радници који су учествовали у вршењу саобраћаја 
приликом несреће или незгоде, број погинулих , теже и лакше повређених лица, приближна процена материјалне 
штете, процена дужине прекида саобраћаја, временске прилике, потребна средства за отклањање и пружање помоћи 
пострадалима, да ли је настало закрчење суседних колосека, предузете мере и коме је пријава достављена.
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Прилог 3 

 
ИЗВЕШТАЈ О ИСТРАЗИ

I - Уводни део 

Састављен дана _________ у станици ______________ поводом ___________________________

__________________________________________________________________________________

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

1. За саобраћајну службу: ____________________ занимање ___________________
2. За машинску службу: ____________________ " ___________________
3. За грађевинску службу: ____________________ " ___________________
4. За електротехничку службу ____________________ " ___________________

II - Опис несреће или незгоде 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Последице несреће или незгоде 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Материјална штета 

На прузи _________________ дин. _______________ на колима: _________________ дин. 

На постројењима: __________ дин. _______________ на роби: ___________________ дин. 

На вучним возилима: ________ дин. _______________ трошкови дизања: __________ дин. 

УКУПНО: _________________________________
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 (Одвојено мишљење појединих чланова комисије)   Чланови Комисије 
  1. ________________________ 
  2. ___________________________ 
  3. ___________________________ 
  4. ___________________________ 
  5. ___________________________ 
  Потпис: 

Прилог: Скица места несреће или незгоде
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Прилог 6

ПОДСЕТНИК
за утврђивање узрока несреће или незгоде

1. Да би истражна комисија били у могућности да утврде прави узрок несреће или незгоде и да га иследе у што краћем 
року, потребно је да према врсти несреће или незгоде утврде и у претходни налаз унесу следеће податке:

1) Код судара возова, налета возова, избегнутог судара возова и налета возова, а делимично и при догађајима на 
путним прелазима:

a) Тачно време када се догађај десио и како раде часовници локомотивског, возопратног и станичног особља;
b) Стање поседнутих кочница код воза или при маневри (да ли су папуче кочница попуштене или притиснуте и да 

ли су загрејане);
c) Начин кочења воза:

• Ваздушно кочење брзог дејства, ваздушно кочење лаганог дејства, ваздушно кочење мешовитог дејства (брзог и 
лаганог), мешовито кочење (ваздушно брзог дејства и ручно, односно ваздушно кочење лаганог дејства и ручно) 
и ручно;

• Положај искључених кочних уређаја на возилима (чеоних и искључних славина);
• Положај мењача дејства распоредника (врсте кочнице, силе кочења, начин откочивања и за вожњу на равници и паду);
• Састав и оптерећење воза, количина кола у возу;
• Прописано бруто за кочење, стварно кочено бруто;
• Број сваког возила с ваздушном кочницом укљученом у ваздушни вод и њихов распоред у возу;
• Да ли на вучном возилу постоји направа за мерење брзине, да ли је пломба на њој оштећена и који знак носи;

d) У каквом су стању била вучна возила пре несреће или незгоде и колико је лица било поред машиновође (помоћник 
машиновође) у управљачници вучног возила (командном месту), као и подаци о:

• Нађеном стању кочница на вучном возилу, положај ручице кочника, притиску ваздуха у главном резервоару, у главном 
воду и у кочионим цлиндрима; ако постоји електромагнетна кочница, установити напон акумулаторске батерије;

• Снабдевеност и исправности пескаре, као и о чињеници да ли је пескара била коришћена пре судара и да ли 
постоје трагови енергичног кочења (загрејаност бандажа и кочионих папуча, трагови клизања точкова на шини 
или точковима);

• Нађеном стању уређаја за контролу будности машиновође, као и о томе да ли је искључена славина овог уређаја 
била пломбирана;

• Стање пантографа електролокомотива и контактног вода, као и о чињеници да ли је у моменту несреће или 
незгоде било струје у контактном воду или не.

e) У каквом су стању СС – постројења и средства везе, и то:
• Пре настале несреће или незгоде, а на основу бележника о сметњам и прекидима на сигнално сигурносним и 

телекомуникационим уређјима, као и на основу података из саобраћајног дневника о пријављеним сметњама пр 
примопредаји службе саобраћајног особља;

• После раскрчења последица несреће или незгоде, а на основу нађеног стања на уређајима, на основу анализе 
могућих узрока појаве несреће или незгоде, при чему треба утврдити и стање сигурносних пломби на апаратима 
пре и после овог догађаја;

• У случају преласка главног сигнала који показује сигнални знак ‘’Стој’’, преласка преко осигуране скретнице 
у неправилном положају и налета на заузети колосек или колосек чији међик није слободан, у зависности 
од примењеног система осигурања треба анализирати, на основу прописаних и остварених зависности и 
шемотехничких решења, да ли и у којој мери постоји могућност појаве која би могла бити узрок насталог, 
несреће или незгоде;

• У случају да постоји сумња да је до несреће или незгоде дошло услед неисправности скретница, горњег 
или доњег строја пруге, што би могло довести и до неправилног функционисања сигнално-сигурносних и 
телекомуникационих система, треба анализирати ове неправилности;

• Ако постоји сумња да је саобраћајно особље погрешно манипулисало уређајима ово треба анализирати;
• Да ли постоје захтеви и одобрени пројекти на отклањању изразитих слабости у опреми на сигнално-сигурносним 

уређајима;
• У погледу средстава за споразумевање, телекомандовања или телеконтролу треба са суседним станица и возним 

(пружним) диспачером утврдити опште стање тих средстава у последње време, а нарочито непосредно пре 
несреће или незгоде, на основу њихових запажања, пријава, сметњи итд;

• Код аутоматског пружног блока треба анализирати његово функционисање пре и после несреће или незгоде 
ради утврђивања евентуално могућих грешака у конструкцији, манипулацији или одржавању;

f) Извршење прописа код отправљања и пријема возова, извештај о стању саобраћаја, утврђивање укрштавања и 
претицања, обезбеђење пута вожње (улаз, излаз, пролаз) давање допуштења, одјаве, сигнала, руковање главним 
сигналима, вођење одговарајућих дневника, бележника и др;

g) Подаци о оштећењу возила и пруге.
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2) Код исклизнућа у правцу или кривини:
a) Правац, полупречник кривине и нагиб пруге на месту исклизнућа и пред њим. Ако се деси исклизнуће, лом 

осовине или шине у кривини и поред на први поглед доброг стања пруге, колосека, потребно је испитати да ли 
у близини места исклизнућа има већих улегнућа, пукотина, лабавих прагова и сл. Ово нарочито важи на већим 
насипима и у близини отворених објеката. Затим обавезно проверити стање похабаности бандажа, нарочито 
венца точка, да нису прекорачене дозвољене толеранције;

b) Ако исклизну кола са већим размаком осовина у кривини, онда је потребно, с обзиром на отпор и напрезање, 
измерити радијус кривине на месту исклизнућа.
Код вожње из једне кривине у другу треба утврдити да ли постоји прописана међуправа прописане дужине, без 
надвишења, односно колика је дужина међуправе и да ли одговара техничким прописима, као и да ли постоје 
прелазне кривине.
Код прелома нивелете потребно је установити да ли између одсека који лежи у паду и одсека који је на успону 
постоји заокругљивању прелома нивелете, које је предвиђено другачије за главне, а другачије за споредне и 
узане пруге.

c) Стање горњег и доњег строја пруге (врста, прагова и потпуност шљунчаног застора) на самом месту исклизнућа 
и пре тога на 100 м.
За шине: тип шина. На обема шинама утврдити први траг исклизнућа и нацртати профил шине са унутрашње стране.
Ако је унутрашња шина у кривини знатно оједена, треба утврдити да ли је то проузроковало сужавање или 
проширење колосека, те довело до укочености возила.
Код лома шине треба утврдити напрезање шине и на основу тога установити да ли је лом проузрокован услед 
истрошености шине или превеликог напрезања.
С обзиром на каквоћу шина, треба утврдити да ли је лом нов или стари, да ли има зарђалих  или црних места и 
сл, што може бити доказ да је остојала пукотина старијег датума, која је довела до лома шина.
Ако је непосредно пред местом исклизнућа примећена немирна вожња, мора се установити да ли су надвишења 
шина прописна. Нарочито се мора прегледати нагиб унутрашњих шина према хоризонтали, пошто је то важно 
с обзиром на проширење колосека.
Исто тако треба проверит стање бандажа на возилима, да немају заравнине, чија стрелица (ф) прелази техничким 
прописима предвиђену величину, које су могле изазвати прелом шине.

d) Измерити дилетацију (размак између шина, односно отвор дилатационих справа);
e) Пошто постоји могућност прескакања точка код састава шина, треба прегледати везице. У случају пењања венца 

точка на крајевима везица, утврдити да ли су олабавиле, да ли су добро причвршћене уз шине и да не висе због 
истрошености шинске главе;

f) У погледу ситног материјала, код проширења колосека испод возила, или ако точкови упадну у колосек, потребно 
је утврдити да ли је причвршћење шина прописно извршено испред места исклизнућа;

g) У случају лома или проширења треба утврдити распоред прагова, то јест, број и знак за сваку поједину шину. 
Код проширења, када се шина изврне, утврдити стање прагова: да ли су били довољно осигурани, као и да ли је 
посреди трулост – дотрајалост, те материјал за причвршћење шина за праг није могао издржати, па је избачен 
из прага или расклиматан;

h) Код слегнућа потребно је утврдити да ли је горњи строј добро подбијен, те да ли је пред местом несреће или 
незгоде настало улегнуће колосека у већој мери. Ако се колосек пре исклизнућа деформисао, а исклизнућа је 
настало у кривини мора се утврдити да ли је шљунчани застор могао пружити довољну отпорност сили возила, 
да ли мере шљунчаног застора по шини одговарају прописима. Код доњег строја мора се пазити да није дошло 
до наглог слегања насипа, до помицања шљунчаног застора или клизања земље. На путим прелазима утврдити 
да ли је услед јаког и дуготрајног мраза наступило бубрење планума, које је створило грбине у колосеку на 
прелазу, као и на отвореној прузи;

i) Код исклизнућа која су настала у близини објекта мора се утврдити да ли је нивелета пруге испред и иза објекта 
једнака, постоји ли слободни профил пруге и колосека. Код мањих објеката где су шине причвршћене на дрвеним 
гредама (мањи отвори) мора се утврдити да ли су уздужни носачи довољно осигурани, да ли је било помицања, 
као и нагиб и прописна ширина;

j) Начинити скицу по ширини колосека, надвишењу колосека на месту исклизнућа, ширини колосека на саставима 
до 100 м пред местом исклизнућа и у правцу вожње. У случају упадања осовине у колосек мора се помоћу 
направа за мерење измерити и ширина колосека од првог  трага исклизнућа уназад, унапред и у средини;

k) У случају пењања точка на главу шине и преко ње потребно је утврдити у кривинама да ли надвишење одговара 
техничким прописима, као и да ли нагиб бочног похабаног дела главе шине прелази 34° у односу на вертикалну осу;

l) У случајевима исклизнућа на дефектним местима пруге или ако су места у оправци, мора се установити да ли су 
постављени или дати потребни одговарајући сигнали за лагану вожњу и да ли је возно особље било обавештено. 
Испитивањем особља треба утврдити да ли су раније запажене неке мане на колосеку, као љуљање кола, ударци 
и сл;

m) У возу утврдити положај, број, серију, сопственице свих возила која су исклизла, као и стање оних возила која 
су била пред њима и иза њих;
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n) Утврдити стање исклизлих возила с обзиром на њихову исправност, размак точкова, истрошеност венца, стање 
обруча (бандажа), кочионог уређаја, сандука, влачног уређаја, стање сваког саставног дела који долаз у обзир. 
У случају да се на колима покажу недостаци или неке мане, потребно је утврдити да ли су оне могле бити узрок 
исклизнућа или се могу сматрати последицама исклизнућа;

o) Утврдити размак осовина, дужину возила (од спољње површине супротних одбојника) и оптерећење исклизлих 
возила, да ли је товар био поједнако раздељен на сваку осовину и сваки точак, како је роба утоварена и у којој 
станици, затим да ли је тежина премашила дозвољено оптерећење за пругу.
Ако су натоварена кола исклизла услед прелома осовине, треба утврдити масу товара накнадним мерењем,  а ако 
се исклизнуће десило у кривини, тада масу утврдити и за оба суседна возила;

p) Измерити висину одбојника и размак на истој страни од средине једног до средине другог одбојника, како 
исклизлог, тако и непосредно заквачених неисклизлих возила, означити каква су возила била непосредно квачена 
и стање квачила;

q) Сваку исклизлу осовину треба измерити справом за мерење размака точкова и резултат приложити иследном 
материјалу.
Код прегледа осовине треба установити да ли су обручи (бандажи) добро причвршћени на точковима, односно 
да нема померања у страну, да нису лабави, да ли обруч и точак имају недозвољених мана, да ли су точкови 
добро причвршћени на осовини, да осовина у глави није искривљена и да није загрејана.
Савијеност, односно искривљеност осовине може се утврдити на следећи начин: измерити размак точкова горе 
и доле, потом кола покренути за пола обруча и поново измерити размак точкова на истом местима.
Ако измерени размаци нису једнаки, значи да је осовина савијена. Ако се добију исти размаци, онда ради 
контроле треба помакнути осовину још за четврт обрта точка и поново измерити размак.
Ако је прескок осовне настао преко крајева лежишта, треба испитати да ли је висина венца код исклизлих кола 
већа од дозвољене мере;

r) Ако је исклизнуће настало услед прелома осовине, треба утврдити да на бандажима код означених кола није 
било улегнућа већих од технички прописима предвиђених, чије је ударање могло проузроковати лом осовине, 
ако је исклизнуће настало на путном прелазу, скретници или срцу скретнице, треба утврдити да обод венца није 
био веће висине и тако проузроковао пењање точка.
У случају љуљања кола примећеног пре исклизнућа, односно једностраног хода неког возила, треба утврдити 
да уздужни носачи, односно читаво постоље није савијено и да услед тога није дошло до поремећаја товара или 
неједнаког оптерећења точкова и осовина.
Утврдити стање мазалица, гибњева и ножица, пошто неисправност ових делова може да проузрокује укоченост 
возила, а то доводи до пењања точка и до евентуалног лома шина.
Код кола са већим размаком осовина утврдити да ли лежаји имају потребно слободно помицање – шетање и да 
ли вешалице код гибња има слободно помицање.
Ако су се шине размакнуле на иначе уредно одржаваном колосеку, сем случаја упадања осовина између шина, 
а у возу су се налазила кола с обртњима на којима су товарени тугачки предмети, треба утврдити да ли је 
укоченост кола проузроковала проширење колосека услед непокретности или зарибавања обртних постоља, или 
исхабаних венаца точкова изнад дозвољене толеранције.
Код исклизнућа 4-осовних кола у кривинама треба испитати да обртна постоља нису била спремна у свом 
кретању и какво је њихово окретање у погледу надвишења, да нису обртна лежишта зарибала, или издигнута 
из свог лежишта, или су недостајали поједини саставни делови. Осим тога, треба испитати да није испао неки 
саставни део, као, на пример, влачни уређај, колска врата, папуча, део товара преко којег су прешли точкови 
исклизлих кола.
Код исклизнућа теретних кола у кривинама важно је утврдити да ли су исклизла кола имала одбојнике и како су 
квачила била стегнута, те колика је била висина одбојника изнад горње ивице шине, и да ли размак одбојника 
одговара прописаним мерама:то утврдити како за исклизла тако и за суседно непосредно квачена возила која 
нису исклизла.
Код исклизнућа локомотиве потребно је утврдити да ли је исклизла локмотива смела, саобраћати на дотичном 
делу пруге с обзиром на оптерећење по осовини и прилагођавање у кривинама, у случајевима да локомотива 
проузрокује проширење колосека, треба установити да ли слободна осовина има своју помицљивост, да ли су 
вођице зарибане и да ли су подмазане. Код исклизнућа у кривинама треба испитати како је било затегнуто квачило 
и како се односило код прилагођавања у кривини. Треба даље утврдити да ли су сви делови који морају бити 
на доњем строју локомотиве на свом месту, извршити преглед бандажа и оштрице венца бандажа. Брзину треба 
установити на основу брзиномерне траке или саслушањем пружног и возног особља. Затим треба установити да 
ли је за време вожње дошло до наглог кочења или трзања и које је возило наишло и најпре исклизло. У сваком 
случају треба испитати да ли је локомотива исклизла већ раније, где, због чега, с каквим последицама и каква је 
оправка извршена на постољима.
Приликом свих исклизнућа и других догађаја који изискују потребу мерења колосека и возила по извршеном 
извиђају и премеравању комисија ће сравнити све утврђене мере с техничким прописима и констатовати да ли 
има недозвољених одступања од прописаних мера или не.
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3) Код исклизнућа возила на скретницама треба утврдити:
a) Тип и мере скретнице;
b) Начин постављања и осигурање скретница;
c) Мере ширине колосека испред и иза скретнице, као и над свим јастучићима, утврдити да ли је лабав корен 

језичка, да ли има неподбијених прагова, да ли постоји вибрација или хоризонтално померање језичка;
d) Положај скретнице непосредно после исклизнућа, да ли језичци приљубљују уз главну шину или не, ако не 

приљубљују, означити разлог (снег, лед, камен, шљунак, неподмазани јастучићи, крива спојна мотка и др);
e) Да ли је скретница била чиста и подмазана;
f) Стање притега и спојница;
g) Стање скретнице и њено деловање уопште; ако је скретница укопчана у сигурносни уређај, треба утврдити 

стање и деловање уређаја, а нарочито да ли су пломбирани затвори и да ли је скретничар пре исклизнућа 
приметио некаве неисправност у деловању уређаја и то пријавио;

h) Када је последњи пут извршен технички преглед скретница и да ли су евентуално утврђене неисправности 
(недостаци) биле пријављене;

i) Да ли је по постављању скретнице у правилан положај пре наиласка воза извршен преглед скретнице;
j) Да ли је пребачена скретница испод возила;
k) Ако се исклизнуће десило на срцу скретнице, треба обратити пажњу на шиљак на срцу није знатно окрњен и да 

контрашина (шина вођица) није олабавила;
l) Ако је лабав корен језичка, а праг на том месту неподбијен, приликом преласка возила језичак се одваја од 

шине, упоредити размак исклизлог возила с дужином језичка.
4) Код несрећа или незгода на путним прелазима треба утврдити:

А –  ако је саобраћај на путном прелазу обезбеђен троуглом прегледности
a) Какав је видик у даљину са железничке пруге, као и с пута према долазећем возу, какве су биле временске 

прилике;
b) Да ли је машиновођа благовремено давао сигнални знак ‘’пази’’, ово треба утврдити по изјавама 

незаинтересованих железничких радника или лица ван железнице;
c) Да ли на прузи постоје пружне опоменице;
d) Чиме је на друму означен непосредни прелаз преко пруге, да ли су знаци били исправни и с које су се 

удаљености могли уочити с друмског возил, као и да ли је возач могао приметити наилазак воза;
e) Да ли је возач зауставио возило да би сачекао пролазак воза

Б –  ако је саобраћај на путном прелазу обезбеђен браницима (којима се рукује на лицу места или на потег, 
односно браницима који се постављају аутоматски наиласком воза), само чуварем прелаза или аутоматски 
светлосним сигналима:
a) Чиме је заштићен путни прелаз;
b) Какав је видик у даљини са железничке пруге, као и с пута према долазећем возу, какве су временске прилике;
c) Систем браника, да ли има звоно и да ли полуге браника добро належу;
d) Стање звона на бранику, јачина звука, да ли га послужилац са свог места може чути, као и возач друмског 

возила, и с које удаљености (с обзиром на правац и јачину ветра);
e) Најмања удаљеност између браника и шина;
f) Удаљеност места послуживања путног прелаза од самог путног прелаза и да ли се с места послуживања види 

путни прелаз;
g) Да ли је браник био спуштен;
h) Шта је чувар прелаза предузео да забрани прелаз друмским возилима (ако је саобраћај на путном прелазу 

обезбеђен само чуварем прелаза), да ли је био на лицу места и да ли је благовремено обуставио саобраћај 
друмских возила преко путног прелаза;

i) Да ли су браници снабдевени црвеним рефлексним стаклом које одбија светлост и како је оно функционисало, 
или су снабдевени светиљкама, и да ли су оне биле осветљене, да ли је путни прелаз осветљен посебним 
осветљењем (ако се догађај десио у току ноћи);

j) Код браника који се постављају наиласком воза, ако је воз заустављен испред главног сигнала због квара 
браника, треба утврдити којом је брзином воз ишао до путног прелаза;

k) Код аутоматског уређаја са светлосним сигналима на путном прелазу да ли су функционисали сигнални 
знаци за друмска возила и контролни светлосни сигнали испред путног прелаза за контролу неисправности 
аутоматског уређаја за осигурање путног прелаза с воза, да ли је машиновођа од неосветљеног конролног 
светлосног сигнала до путног прелаза давао сигнални знак ‘’пази’’ и да ли је испред путног прелаза стао, како 
је поступио возач друмског возила;

l) Да ли постоји могућност да је послужилац браника дирао справе с обзиром на пломбирани затвор;
m) Колико браника послужује односни послужилац;
n) Ако је до гажења дошло ноћу, да ли су биле осветљене чеоне светиљке на возу, да ли је путни прелаз био 

осветљен, а где се и браници осветљавају да ли су његове светиљке биле упаљене;
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o) Врсту прегаженог друмског возила (аутомобил, камион, трактор, кола за запрегом итд), установити висину 
штете, а ако има и повређених лица прибележити и њихове личне податке и опис повреде, трајање боловања 
и последице озлеђења с обзиром на радну способност.

5) Код пожара:
А – Код пожара возила:

а) Код пожара у возу утврдити удаљеност упаљених возила од локомотиве, какава је роба у возило утоварена, 
како су била олистана, да ли су били затворени прозори, да ли је у колима било пукотина и да ли су се 
запалила кола или роба;

b) Утврдити место на возилу где се пожар појавио, односно удаљеност кола од локомотиве;
c) Утврдити да ли су се осовинска лежишта грејала;
d) Утврдити стање мотора код дизел-возила, да ли из резервоара цури гориво, да ли је до пожара дошло због 

неисправности дизел.возила;
e) Утврдити све околности које су тицале на избацивање варнице из локомотиве за време пролаза воза или 

маневре;
 f) Утврдити величину и врсту пожара, правац ветра и временске прилике за време проласка последњих возова, 

нагиб пруге и имена очевидаца;
g) Проценити штету на возилима, а ако је у питању примљена роба на превоз, поступити по одредбама Упутства 

163/ незнам;
 h) Утврдити и у извештају навести да ли су предузете мере за спречавање пожара по прописима о обезбеђењу 

имовине од пожара;
 i) Установити бројеве возова и време њиховог проласка који су прошли поред кола у пожару непосредно пре 

појаве овог пожара;
 j) На упаљеним колима у возу утврдит да ли је пожар изазвао варничење дуго притегнуте кочнице и да ли изнад 

точкова постоји заштитни лим против варнице;
 k) Ако на колима у пожару постоји електрични уређаји, утврдити стање осигурача електричних струјних кола;
 l) Утврдити стање термичке изолације електричних грејних тела у запаљеним колима;
m) Темељно прегледати целу електричну инсталацију и констатовати нађено стање;
n) Установити стање електричног контактног вода и товара на запаљеним колима ради проверавања евентуалне 

могућности додира и изазивања електроварнице која би могла да проузрокује пожар;
o) Преконтролисати стање електровезица на саставима шина и утврдити да ли је на њима било варничења 

приликом проласка возила на којима се појавио пожар;
 p) Проверити да ли су постојала противпожарна средства на запаљеним колима и да ли су стављена у дејство 

(да ли су коришћена).
Б – Код пожара на објектима и усевима дуж пруге или у станици:

a) Утврдити место и време избијања пожара и удаљеност зпаљеног објекта или усева од железничког колосека;
b) Установити кој су возови прошли и када пре избијања пожара;
c) Установити да ли су код запаљеног објекта постојала сва прописана противпожарна средства за његову 

заштиту и да ли су употребљена за гашење;
d) Утврдити правац ветра и временске прилике за време проласка последњих возова, нагиб пруге, имена 

очевидаца;
e) Установити да ли је на неким колима возова који су прошли поред објекта на којем се појавио пожар било 

пећи за огрев чврстим горивом и да ли је одатле избачена шљака која је могла изазвати пожар на објекту;
f) У сваком случају треба утврдити величину и врсту пожара, с назначењем објекта, усева и др, (податке о 

процењеној штети, узрок, податке о изгорелим предметима, стоци, повређеним људима). Приликом пожара 
мора се саставити записник о оштећеној имовини с представницима народних власти. Ако је у питању роба 
предата на превоз, поступити по одредбама Упутства 163.

6) Код повреде или усмрћења људи треба навести:
f) Име и пол, занимање и стан повређеног (усмрћеног) лица, трајање боловања, последице повреде, радна 

способност по лекарском налазу;
g) За сваки  несрећни случај који се деси путнику саставља се записник о несрећном случају;
h) Тачан налаз о стању ствари, стању пруге и возила;
i) За поврећене раднике, по могућности, трајање болести и последице повреде;
j) Код повреде праскалицом назначити фабрику и датум израде праскалице;
k) Код повреде електричном струјом установити у каквом су стању биле направе за изолацију;
l) У сваком случају поврећена лица и сведоке треба саслушати и утврдити начин и узрок повреде, као и чијом 

кривицом је дошло до повреде, односнопод каквим околностима.
2. Сва мерења и проверавања обавља надлежни члан комсије, и то у присуству осталих чланова.
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Прилог 7

СПИСАК БРОЈЕВА ТЕЛЕФОНА 
ГЛАВНИХ ДИСПЕЧЕРА И ДИСПЕЧЕРА ВУЧЕ

РАДНО МЕСТО мобилни телефон фиксни телефон
Главни диспечер вуче возова, 
оперативно одељење вуче возова 064/845 25 81 011/361-8198

Главни диспечер одељења 
комерцијалне оператике 064/807 29 57 011/361-8425

Диспечер ВВ и ТКП  БЕОГРАД 064/810 68 65 011/257-7172

Диспечер ВВ и ТКП  ЗАЈЕЧАР 064/810 68 45 019/425-048

Диспечер ВВ и ТКП  ЗРЕЊАНИН 064/810 68 62 023/566-772

Диспечер ВВ и ТКП  УЖИЦЕ 064/810 68 32 031/713-055

Диспечер ВВ и ТКП  НИШ 064/845 23 68 018/238-438

Диспечер ВВ и ТКП  НОВИ САД 064/810 66 86 021/639-8937

Диспечер ВВ и ТКП  ПОЖАРЕВАЦ 064/810 66 62 
064/810 67 23

012/222-053  
034/679-5574

Диспечер ВВ и ТКП  РУМА 064/810 68 43 022/470-790

Диспечер ВВ и ТКП  СУБОТИЦА 064/810 68 60 024/556-601

Диспечер ВВ и ТКП  КРАЉЕВО 064/810 68 25 036/312-561

Прилог 8

СПИСАК БРОЈЕВА ТЕЛЕФОНА И ЕЛ. АДРЕСА НАДЛЕЖНИХ РЕПУБЛИЧКИХ ТЕЛА

Републичка тела Име и 
презиме Мобилни телефон Адреса ел. поште

Центар за истраживање несрећа Тамара 
Шкембовић 060/803 35 02 tamara.skembovic@cins.gov.rs 

Центар за истраживање несрећа Стеван Делић 060/803 35 07 stevan.delic@cins.gov.rs 

Републички инспектор за железнички 
саобраћај

Драгиша 
Елезовић 064/810 62 57 dragisa.elezovic@mgsi.gov.rs 

Дирекција за железнице Наташа 
Церовић 011/361 02 85 kontakt@raildir.gov.rs

natasa.cerovic@raildir.gov.rs 
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