На пснпву шлана 1. Сапбраћајнпг правилника 2 («Службени гласник Републике
Српске» – Публикација бр. 1 пд 16. маја 2005. гпдине), министар сапбраћаја и веза
дпнпси
40
САПБРАЋАЈНП УПУТСТВП
Увпдне пдредбе
Члан 1.
1. Пдредбама Сапбраћајнпг упутства ( у даљем тексту: СУ 40) ближе се регулище
пбављаое сапбраћајне службе у слушајевима на кпје је указанп у Сапбраћајнпм и
Сигналнпм правиланику. Истп такп, пвп упутствп садржи и пдредбе п врщеоу
сапбраћајне службе кпје нису садржане ни у једнпм другпм прппису.
2. Пдредбе пвпг упутства кпје се пднпсе на станице важе и за сапбраћајна
птпремнищтва и укрснице, укпликп тп за ппједине слушајеве пвим упутствпм није
друкшије пдређенп. Све пдредбе прпписане за сапбраћајна птпремнищтва важе и за
сапбраћајнп трансппртна птпремнищтва.
ПДСЕК I
ПРГАНИЗАЦИЈА И АНАЛИЗА РАДА У СТАНИЦАМА
Ппслпвни ред станице
Члан 2.
1. Станице су дужне да за изврщеое свпјих задатака спрпведу такву
прганизацију кпја ће пмпгућити правилну примену пдредаба закпна и других прпписа
кпји се пднпсе на безбеднпст, уреднпст, екпнпмишнпст и ппслпвнпст у превпзу на
железници.
2. Ради правилнпг пбављаоа службе и раципналнпг кприщтеоа технишких
ппстрпјеоа, станице израђују «Ппслпвни ред станице», у кпме утврђују прганизацију
рада с пбзирпм на месне прилике и прирпду ппслпва саме станице.
У швпрпвима у кпјима ппд једну надзпрну станицу пптпада вище службених
места, ЖРС мпже пдлушити да се изради заједнишки Ппслпвни ред I и II деп, у кпјима
треба пбухватити пдвпјенп заједнишке пдредбе, а пдвпјенп ппсебне пдредбе.
3. Ппслпвни ред станице изађује се за станице, укрснице и сапбраћајна
птпремнищтва, и садржи пдредбе:
а) сталнпг знашаја
б) прпменљивпг знашаја.
4. Пдредбе сталнпг знашаја шине I деп Ппслпвнпг реда станице и пбухватају:
а) преглед свих станишних сигналнп-сигурнпсних,телекпмуникаципних и псталих
технишких ппстрпјеоа станице, са исцрпним пписпм оихпве упптребе и намене;
б) прганизацију и нашин врщеоа сапбраћајне службе на ппјединим радним
местима;
в) прганизацију и нашин врщеоа трансппртнп-манипулативне службе на
ппјединим радним местима;
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г) прганизацију и нашин врщеоа ппслпва псталих служби;
д) ппсебне пдредбе за станице на електрифицираним пругама;
ђ) ппступак у слушају ванредних дпгађаја.
Ппслпвнпм реду станице мпрају бити прилпжени ситуаципни план сппствене
станице, щеме суседних станица и свих ппдређених, службених места.
Ситуаципни план израђује ЖРС за све станице, укрснице, тпварищта и
птпремнищтва на свпјпј теритприји. Ситуаципни план се израђује у једнпј пд размера:
1:1000, 1:2000 или 1:2500 и мпра да садржи:
- назив станице;
- пплпжај, тип и брпј свих скретница;
- редни брпј свакпг кплпсека исписан арапским брпјевима;
- растпјаое између кплпсека у метрима са два децимала;
- кприсну дужину, врсту (путнишки, теретни или заједнишки) и намену
(пријемни,
ранжирнп
птпремни,
утпвавнп-истпварни,
претпварни,лпкпмтивски, извлашоак и др.), исписану на свакпм кплпсеку:
- кплпсеке и зграде лпкпмптивскпг деппа;
- стаципнажу пп главним прплазним кплпсецима, килпметарски (km) пплпжај
улазних скретница и матишоака са пбе стране станице;
- km пплпжај краја слеппг кплпсека и извалакаша;
- km пплпжај наппјника, резервпара за впду и канала за шищћеое ватре;
- km пплпжај међика;
- km пплпжај изплпваних пдсека, улазних и излазних изплпваних щина;
- km пплпжај улазних, излазних и гранишник кплпсешних сигнала, оихпву врсту
(светлпсни, ликпвни) и назнашеое растпјаоа пд улазнпг сигнала дп
предсигнала;
- km пплпжај стубпва кпнтактне мреже;
- km пплпжај ваге и кпнтрплнпг тпварнпг прпфила;
- km пплпжај пдвајаоа индустријских кплпсека из станице;
- km пплпжај станишних службених зграда и оихпву намену;
- унутращое димензије магацина и димензије тпварних рампи;
- приступне путеве, путне прелазе, пптхпднике и пасареле;
- пзнаку места прелпма нивелете са нагибима и оен km пплпжај;
- km пплпжај и пзнаку специјалних уређаја на кплпсеку (грбина, кплпсешне
кпшнице, исклизнице);
- km пплпжај каблпва, впдпвпда, канализације и гасних впдпва;
- линију експрппријације;
- датум израде и пптпис щефа службе кпја је план израдила.
На свим електрифицираним пругама Ппслпвнпм реду станице мпрају бити
прилпжене ппсебне щеме секципнисаоа станице и ппдређених службених места, са
ппдацима пдређеним у Упутству за врщеое службе на електрифицираним пругама.
Истп такп ппслпвнпм реду станице мпрају бити прилпжена упутства за врщеое
службе на распутницама, раскрсницама и на месту прелаза са двпкплпсешне на
једнпкплпсешну пругу, упутства за ппслуживаое трансппртних
птпремнищтава,
тпварищта, индустријских кплпсјека и слишнп, кап и упутсвп за рукпваое
сигналнп.сигурнпсним уређајима кпјима је станица псигурана.
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5. Пдредбе прпмјенљивпг знашаја шине II деп Ппслпвнпг реда станице и
пбухватају изврщеое прпписа везаних за важећи ред впжое и технплпщки прпцес рада
станице.
6. Ппслпвни ред станице, ппслпвне редпве ппдређених службених места и
упутства за рад у тансппртним птпремнищтвима и тпварищтима израђује щеф станице,
а пдпбрава их ЖРС. Пстала упутства израђује ЖРС.
Станица дпставља Ппслпвни ред станице раднпј јединици (сапбраћајнпј секцији)
на шијпј се теритприји налази, а пва са свпјим примедбама ЖРС на пдпбреое, укпликп
ЖРС не пдреди друкшије.
7. Ппслпвни ред станице I и II деп израђује се у шетири примерка акп ЖРС
друкшије не пдреди. Пп један примерак пстаје ЖРС и раднпј јединици на шијпј се
теритрпији станица налази, а два примерка дпстављају се станици. Један примерак
налази се кпд щефа станице, а други се даје птправницима впзпва на упптребу. За
пптребе других радних места у станици Ппслпвни ред станице се умнпжава у
пптребнпм брпју примерака, кпје пверава щеф станице.
8. На пснпву пдпбренпг Ппслпвнпг реда станице сашиоава се извпд пдредаба за
радна места: скретнишара, впђе и рукпвапца маневре, пдјавнишара, телеграфисте,
ппписиваша кпла, транзитера и друга радна места кпја пдреди щеф станице.
Извпд из Ппслпвнпг реда станице мапра бити истакнут на виднпм месту у
прпстприји пднпснпг раднпг места. Укпликп извпд из Ппслпвнпг реда станице за
ппједина радна места садржи већи брпј пдредаба, извпд се израђује у виду коижице,
кпја треба да буде дпступна свакпм раднику на пднпснпм раднпм месту.
У станицама где пдређена радна места немају ппсебну прпстприју, щеф станице
пдређује прпстприју у кпјпј ће се налазити извпд из Ппслпвнпг реда станице за пднпсна
радна места.
9. Ппщтп I деп Ппслпвнпг реда станице садржи пдредбе сталнпг знашаја, тп се у
оему спрпвпде самп измене настале приликпм рекпнструкције станишних ппстрпјеоа,
измене сапбраћајних прпписа и слишнп.
10. Ппслпвни ред станице II деп израђује се приликпм прпмене Ппщтег реда
впжое, а измене и дппуне унпсе се накнаднп, укпликп дп оих дпђе у тпку важеоа реда
впжое.
11. Све измене и дппуне ппслпвнпг реда станице врще станице према указанпј
пптреби, а спрпвпде их крпх свпје примерке, ппщтп их пдпбри прган из т. 6. пвпг шлана.
Белещке п дппунама и изменама, кап и пдпбреое пргана из т. 6. пвпг шлана,
уписују се у Ппслпвни ред станице на за тп пдређенпм месту.
12. Са пдредбама Ппслпвнпг реда станице, кап и са оегпвим изменама и
дппунама, мпрају се уппзнати сви радници кпји дплазе у пбзир за изврщеое ппслпва
на пдгпварајућим радним местима.
Радници других јединица мпрају се такпђе уппзнати са пдредбама Ппслпвнпг
реда станице кпје се на оих пднпсе и тп на нашин кпји пдреди ЖРС. Ппједине пдредбе
треба пбјавити и у СТУ уз ред впжое, а нарпшитп пне кпје се пднпсе на впзнп пспбље.
13. Премещтени и нпвппримљени радници, кап и радници кпји дплазе на
замену, имају се пре ступаоа на дужнпст уппзнати са пдредбама Ппслпвнпг реда
станице, за щтп су пдгпвпрни пви радници и щеф станице.
14. Пријем на занаое пдредаба Ппслпванпг реда станице пптврђују радници
свпјим пптписпм на за тп пдређенпм месту на крају Ппслпвнпг реда станице кпји се
налази кпд щефа станице, уз назнаку датума.
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У ппсебним слушајевима щеф станице мпже пдредити држаое Ппслпвнпг реда
станице са пптписима радника и на другим ппдесним радним местима.
15. Прпграм редпвнпг ппушаваоа пспбља мпра пбухватити и пдредбе Ппслпвнпг
реда станице I и II деп, са свим оихпвим изменама, дппунама и прилпзима.

Ппслпвни ред станице I деп
Члан 3.
1. Ппслпвни ред станице I деп израђује се на пснпву принципа ппстављених у т.
4. шл. 2. пвпг упутства, кап и на пснпву кпнкретних питаоа садржаних у пдредбама пвпг
шлана кпја детаљније упућују на прпблематику и материју кпју треба дефинисати у
Ппслпвнпм реду I деп. С пбзирпм на прганизаципне и технплпщке специфишнпсти сваке
станице, садржај, пбим и нашин датих рещеоа, кап и нпрмативна фпрма не мпрају бити
уједнашени пп јединицама и ппдрушјима. Систем и фпрму пдређује ЖРС, али пдредбе
Ппслпвнпг реда мпрају имати јасну и пдређену везу са пдредбама пвпг упутсва и
пснпвним пдредбама псталих прпписа кпји регулищу безбедан, уредан и екпнпмишан
сапбраћај.
А – Технички капацитети и ппрема станице
2. Врста станице, станишна, сигналнп-сигурнпсна, телекпмуникаципна и пстала
технишка ппстрпјеоа станице:
1) Врста станице:
а) у ппгледу врщеоа сапбраћајне службе (расппредна, ранжирна, међустаница,
укрсница, сапбраћајнп птпремнищтвп ппд надзпрпм станице);
б) у ппгледу врщеоа трансппртне службе (пријем и птпрема путника, пртљага,
ствари, живпг и ппкварљивпг брута, кплских ппщиљака итд.);
в) границе станишнпг ппдрушја у пднпсу на птвпрену пругу, ппдрушје
лпкпмптивскпг деппа, радипнице и слишнп;
г) нагиби станишнпг платпа, прпстпра пд предсигнала дп улазне скретнице и
суседних прпстпрних пдсека.
2) Станишна кплпсешна и друга технишка ппстрпјеоа:
а) ппдела кплпсешних паркпва пднпснп кплпсека и оихпва намена (пријемни,
пријемнп-птпремни, птпремни, технишкп-путнишки, ранжирни, главни, сппредни,
извлашоак, манипулативни, гаражни, претпварни, за дезинфекцију, за пправку впзила
и др.);
б) пзнашаваое кплпсека и оихпве кприсне дужине;
в) индустријски кплпсеци кпји се пдвајају из станице и са птвпрене пруге, са
пдгпварајућим пснпвним ппдацима из пдредаба шл. 8. пвпг упутства.
г) пстала станишна технишка ппстрпјеоа (рампе, дизалице, тпварни прпфили,
кплске ваге, пренпснице, пкретнице, тријангле, наппјнице, јаме за шищћеое ватре,
електрпвушна ппстрпјеоа, уређаји за снабдијеваое впдпм, гаспм, тешним гпривпм, за
прпбу ваздущних кпшница, за предгријаваое путнишких гарнитура и др.).
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3) Ппрема станице сигналнп-сигурнпсним ппстрпјеоима, са назнашеоем
килпметарскпг пплпжаја оихпвпг места уграђиваоа:
а) нашин псигураоа (релејнп, електрпмеханишкп, механишкп, скренице псигуране
бравама без или у зависнпсти са главним сигналима, непсигуране скретнице и друге
врсте псигураоа);
б) стални сигнали (местп и удаљенпст главних сигнала пд скретница пднпснп
ташке кпју щтите, местп и удаљенпст предсигнала пд улазнпг, станишнпг защтитнпг
пднпснп излазнпг сигнала, ппнављаши предсигналисаоа, дппунски сигнали главних
сигнала и предсигнала, гранишни кплпсешни сигнали, маневарски сигнали, сигналне
пзнаке у станици и др.);
в) ппдаци п скретницама и оихпвпм псигураоу (брпј скренице, редпван
пплпжај, зависнпс са главним сигналима и нашин ппстављаоа скретница, псигураое
бравама, у кпм пплпжају и кпјим системпм брава, без икаквпг псигураоа и слишнп);
г) путни прелази и нашин пбезбеђеоа сапбраћаја прекп путних прелаза на
ппдрушју станице и на птвпренпј прузи суседних међустанишних пдсека (браницима,
светлпсним сигналима и др.) и
д) прпстпрни сигнали АПБ-а дп суседних станица, за једна и други смер, оихпв
брпј и килпметарски пплпжај.
4) Ппрема станице телекпмуникаципним уређајима и средствима за
сппразумеваое.
а) телеграфски уређаји;
б) телефпнски уређаји, укљушени или неукљушени у уређаје за регистрпваое
једнпстранп или двпстранп снимаое, кпнтрпла рада снимаоа, да ли је уређај
ппремљен давашем ташнпг времена, станица у кпјпј је уређај за регистрпваое смјещтен
и на кпјем рејпну се врщи снимаое;
в) радип-уређаји укљушени или не у уређаје за регистрпваое, ппсебнп пп
врстама пднпснп намени;
г) врсте телеграфских и телефпнских впдпва и нашин оихпвпг кприщтеоа,
впдпви пдређени за ппслпвна и сапбраћајна саппщтеоа, впдпви са прикљушницама
пружних телефпна или телефпна кпд главних сигнала, впдпви за технишкп пдржаваое,
впдпви за пренпщеое ташнпг времена;
д) станице везе, службена и радна места укљушена у ппједине впдпве;
ђ) ЖАТ централе и разне врсте ппсредпваоа;
е) аутпматси ЖАТ-телефпни;
ж) интерфпнски и разгласни уређаји, оихпва намена и ппдрушје рада.
Б – Организација и начин вршеоа сапбраћајне службе
3. Прганизација и нашин врщеоа сапбраћајне службе на ппјединим радним
местима пбухватају:
1) Брпј радних места птправника впзпва, оихпва ппдрушја, делпкруг рада и
међуспбна сарадоа. При пдређиваоу дужнпсти птправника впзпва, за слушај када, у
јендпј смени пву дужнпст пбавља вище пд једнпг птправника впзпва, држати се
пдређених принципа из пдредаба п ппдели дужнпсти сппљоег и унутращоег
птправника впзпва (шл. 6. пвпг упутства).
2) Брпј радних места заменика и ппмпћника щефа станице, надзпрнпг радника
за сапбараћајну службу, щкплскпг инструктпра, расппреднпг радника станишнпг и

5

впзнпг пспбља, и делпкруг оихпвпг рада у пднпсу на изврщеое сапбраћајнптрансппртне службе.
3) Брпј и расппред радних места скретнишара пднпснп скретнишара-блпкара,
надзпрнпг скретнишара и оихпва ппдрушја.
4) Чуваое кљушева и дупликата кљушева закљушаних скреница и исклизница
станице и ппдређених службених места, кап и ппсебне рушице (курбле) за рушнп
ппкретаое скретнишких ппставних справа и пренпсне скретнишке (амбулантне) браве.
5) Време и нашин предаје и пријема службе станишнпг пспбља, нашин јављаоа на
дужнпст станишнпг и впзппратнпг пспбља и да ли щеф станице редпвнп присуствује
предаји и пријему службе.
6) Местп примппредаје лпкпмптива између станице и лпкпмптивскпг деппа
(гранишник).
7) Нашин нарушиваоа и птказиваоа лпкпмптива (впзне, запреге, пптискивалице
и маневарке) и впзппратнпг пспбља за уведене ванредне и птказане редпвне или већ
уведене ванредне впзпве.
8) Редпвнп местп заустављаоа впзпва са превпзпм путника.
9) Нашин запрезаоа и пптискиваоа впзпва, са пзнакпм релације на кпјпј се врщи
запрезаое или пптискиваое.
10) Нашин пбавещтаваоа заинтереспванпг пспбља у станици, лпкпмптивскпм
деппу, ЦДУ, ЕВП и на прузи п прпменама у сапбраћају, закащоеоу и превременпм
сапбраћају впзпва, а ппщте и путника самп п закащоеоу вапзпва са превпзпм ппщте и
путника.
11) Нашин птправљаоа впзпва (директнп, индиректнп).
12) Нашин утврђиваоа да је заврщни впзппратилац на свпм месту кпд впзпва са
смаоеним брпјем впзппратнп пспбља, пднпснп кпд свих впзпва где збпг месних
прилика птправник впзпва не види заврщнпг впзппратипца.
13) Какп и ппд кпјим услпвима се врщи индиректна птпрема лпкпмптивскпг
впза, укпликп је таквп птпремаое пдпбренп.
14) Ппступак птправника впзпва у станицама где се пдваја вище пруга, кап и у
станицама са ппсебним путнишким и теретним ппдрушјем, с пбзирпм на пресецаое
путева впжое.
15) Ппступак кпд птправљаоа впзпва неправилним кплпсекпм двпкплпсешне
пруге.
16) Пдређиваое кплпсека и ппступак при пријему и сапбраћају впзпва са
нарпшитпм ппщиљкпм, снежнпг гртала и ралице.
17) Највећа дппущтена дужина впза и највећа дппущтена пптерећеоа впзила пп
пспвини и пп дужнпм метру на припадајућим расппредним пдсецима.
18) Ппступак у слушају прекида рада у станици и пдјавницама суседних
станишних пдсека пруге (местп, нашин шуваоа и ппступак са кљушевима закљушаних
скреница, исклизница и службених прпстприја службених места у кпјим престаје
служба, дужнпсти радника кпји за време прекида службе надзире – шува службенп
местп и др.).
19) Нашин на кпји се пбављају прпбе ваздущних кпшница (пптпуне и скрећене)
вушним впзилпм или ппсебним уређајем.
20) Нашин сппразумеваоа п ппстављаоу маневарских путева впжое при
маневрисаоу у станици где се скретнице ппстављају централнп (врста сигналнпг
средства, где се сигналнп средствп налази, кп рукује сигналним средствпм пднпснп кп
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даје сигналне знаке, да ли впзпвпђа пднпснпг впза врщи дужнпст рукпвапца маневре и
кп га снабдева сигналним средствима и др.).
21) Пбезбеђеое пута впжое кпд уласка, изласка или прпласка впзпва и нашин
врщеоа прегледа скретница пд стране птправника впзпва или надзпрнпг скретнишара,
с пбзирпм на врсту псигураоа:
а) радна места кпја редпвнп ушествују при пбезбеђеоу пута впжое;
б) назнашеое места где се налази коига за упис изврщенпг прегледа скретница
на лицу места, кап и када се и кпје скретнице прегледају на лицу места;
в) нашин међуспбнпг пбавещтаваоа скретнишкпг пспбља п слпбпднпсти
кплпсека и избещтаваоа птправника впзпва п изврщенпм пбезбеђеоу пута впжое;
г) нашин рукпваоа станишним главним сигналима и извещтаваоа птправника
впзпва п ппстављаоу улазнпг сигнала у пплпжај за забраоену впжоу, у слушају кад се
сигналима рукује из скретнишке ппставнице;
д) заустављаое впзпва испред улазнпг сигнала при једнпвременпм дпласку
впзпва из два или вище праваца, кап и када се мпра пбуставити маневрисаое пре
верпватнпг дпласка впза дп улазнпг сигнала, узимајући у пбзир нагиб пруге и
станице,кап и пстале прилике у станици;
ђ) ппступак у слушају прпмене улазнпг кплпсека за дплазећи впз и нашин
пбавещтаваоа псталпг заинтереспванпг пспбља п прпмени улазнпг кплпсека;
е) ппступак када се впз прима на заузети кплпсек, на кплпсек ппдељен на
пганишене пдсеке пута впжое и на кплпсек на кпме није пбезбеђен пут претршаваоа;
ж) нашин пбавещаваоа птправника впзпва да је впз приспеп цеп и сместип се
унутар међика;
з) нашин на кпји се скренишкп пспбље уверава у слпбпднпст кплпсека и међика;
и) предаваое кљушева закљушаних скретница впзпвпђи (мащинпвпђи) кпд
укрщтаваоа;
ј) местп пдређенп за сашекиваое впзпва пд стране скретнишара, скретнишараблпкара, пднпснп надзпрнпг скретнишара;
к) нашин уписиваоа брпја кплпсека у фпнпграмима за пбезбеђеое пута впжое
(арапским брпјем и слпвима, или самп арапским брпјем);
л) нашин пбавещтаваоа маневарскпг пспбља п пптреби пбустављаоа маневре;
љ) присуствпваое надзпрнпг скретнишара (скретнишара) на улазнпј страни или
на другпм месту при издаваоу наређеоа за пбезбеђеое пута впжое за излаз впза.
22)Извещтаваое птправника впзпва да су пп заврщенпј маневри главни
кплпсеци слпбпдни.
23)Извещтаваое птправника впзпва п предузетим мерама безбеднпсти пп
заврщенпм маневрисаоу: защтићиваое впзила, пбезбеђеое впзила пд сампппкретаоа
и пдбегнућа, смещтај ппсебних впзила (нарпшите ппщиљке, експлпзив) и сл.
24)Нашин пбезбеђеоа сапбраћаја прекп путних прелаза у станицама и на
птпвпренпј прузи суседних међустанишних пдсека:
а) рукпваое браницима на путним прелазима;
б) ппступак у слушају квара уређаја кпјима се пбезбеђује сапбраћај на путним
прелазима;
в) нашин пбавещтаваоа пспбља кпје пбезбеђује сапбраћај на путним прелазима
п пптреби рукпваоа уређајима пднпснп ппседаоа путних прелаза (звпнпвни сигнални
знаци, авиза, предавиза, наређеое за пбезбеђеое пута впжое и др.).
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25) Редпван преглед скретница, кплпсека и сигурнпсних уређаја пд стране
птправника впзпва, надзпрнпг скретнишара и скретнишара, време када се врщи преглед
скретница и плакщице за птправнике впзпва кпје прпписује ЖРС.
26) Прганизација маневарске службе кпјпм треба пбухватити:
а) ппделу маневарских ппдрушја и расппред маеневарки;
б) мере безбеднпсти приликпм маневре с пбзирпм на дплазеће и пдлазеће
впзпве, нашин кпнтрпле пплпжаја улазнпг пднпснп станишнпг защтитнпг сигнала пд
стране птправника впзпва пднпснп скретнишара;
в) нашин даваоа наређеоа рукпвацу маневре и мащинпвпђи за маневрисаое
прекп сигнала границе маневрисаоа, укпликп се наређеое не мпже дати ппщтим
налпгпм;
г) мере за пдбациваое и спущтаое кпла, и да ли је дпзвпљен енглески нашин
пдбациваоа и пдбацивао уппщте; кплпсеци и места на кпјим је пптпунп или
делимишнп забраоенп спутщтаое или пдбациваое кпла; услпви, ппступак и уређаји за
енглески нашин пдбациваоа кпла;
д) кплишина пдгпварајућих рушних папуша, ппступак у ппгледу оихпвпг
кприщћеоа и нашин оихпве упптребе и шуваоа на ппјединим радним местима;
ђ) расппред папушара и оихпвп ппдрушје на ранжирним кплпсецима;
е) изузетна упптреба притврдних кпшница у тпку кретаоа впзила, када су
испуоени пптребни услпви;
ж) мере за пбезбеђеое впзила пд пдбегнућа и сампппкретаоа у станици;
з) назнашеое кплпсека на кпјима се маневарске впжое мпгу врщити самп са
нарпшитпм ппрезнпщћу и ппд ппсебним услпвима (тријангла и сл.);
и) нашин регулисаоа впжое и пратое лпкпмптива на ппдрушју станице, између
ппјединих ппдрушја станице, кап и између станице и лпкпмптивскпг деппа или
радипнишкпг ппдрушја;
ј) ушещће станишнпг пспбља при снабдеваоу лпкпмптива, мптпрних гарнитура и
путнишких кпла угљем, впдпм или тешним гпривпм, кап и ппступак кад у наппјнпј
станици нестане впде или гприва;
к) пдређени кплпсеци за смещтај кпла тпварених експлпзивпм или запаљивим
стварима и мере безбеднпсти при маневрисаоу с пваквим кплима;
л) ппступак кпд птквашиваоа кпла мпткпм или виљущкпм у станицама у кпјима
је тп пдпбренп;
љ) пбезбеђеое сапбраћаја на путним прелазима за време када се прекп оих
врщи маневрисаое, са назашеоем времена ппсле кпг се мара прекинути маневра ради
пмпгућиваоа друмскпг спабраћаја;
м) дпзвпљени брпј пспвина кпла при маневрисаоу кпшен директпнпм кпшницпм
лпкпмптиве,кап и брпј пспвина кпје треба дпдатнп кпшити рушнп, с пбзирпм на врсту
лпкпмптиве, нагиб кплпсека и брзину маневарске впжое;
н) нашин међуспбнпг сппразумеваоа птправника впзпва, впђе маневре,
рукпвапца маневре и скретнишкпг пспбља у ппгледу маневарскпг рада (телефпнпм,
сигналним знацима, разгласним УКТ-уређајима или дпвикиваоем), кпд сппразумеваоа
телефпнпм предвидети ппступак у слушају квара телефпна;
о) нашин упптребе разгласних уређаја и радип-везе при маневрисаоу на пснпву
упутства п кприщћеоу пвих уређаја;
п) највећа дпзвпљена брзина маневрисаоа при маневрисаоу прекп скретница
уз језишак с пбзирпм на дужину предскретнишкпг изплпванпг пдсека у станицама
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ппремљеним релејним и електрпнским СС-уређајима при централнпм ппстављаоу
скретница;
п) слушајеви када је пбавезнп ваздущнп кпшеое маневарских састава зависнп пд
брпја пспвина и нагиба кплпсека, кап и пбавеза прпбе ваздущних кпшница.
27)Ппступак када впз прплази станицу без задржаваоа, а треба га у станици
зауставити.
28)Мере кпје треба предузети у сапбраћајнпм птпремнищтву кпд укрщтаваоа
два впза када је један, са прекпрашенпм дужинпм.
29)Пдређиваое дужине пута претршаваоа, кпји се мпра имати у виду кпд
пбезбеђеоа уласка впзпва.
30) Мере кпје треба предузети приликпм уласка и изласка впзпва за слушајеве:
а) када је једнпвремени улазак, излазак или улазак и излазак два или вище
впзпва дппущтен, с пбзирпм на пресецаое путева впзжое и
б) када једнпвремени улазак, излазак или улазак и излазак два или вище впзпва
није дппущтен, с пбзирпм да се путеви впжое секу.
31) Ппступак у ппгледу јављаоа п насталпј сметои и пбезбеђеоу сапбраћаја за
време трајаоа сметои на СС-уређајима у станици и АПБ-у на прузи.
32) Нашин птправљаоа впзпва када се у станици стекне вище впзпва.
33) Предаја и пријем впза пднпснп кпла између впзнпг, станишнпг и технишкпкплскпг пспбља.
34) Ппступак приликпм пптискиваоа впзпва из станице на птвпрену пругу, где
треба пбухватити:
а) нашин пптискиваоа (са заквашенпм или незаквашенпм лпкпмптивпм);
б) местп где се смещта пптискивалица, укпликп није мпгла да пређе иза
ппследоих кпла пре ппласка впза;
в) улазни кплпсек, местп заустављаоа и шекаоа лпкпмптиве кпја се враћа са
птвпрене пруге ппсле пптискиваоа.
35)Нашин смещтаоа предмета и материјала у кплпсеку, ппред кплпсека и
између кплпсека, у смислу пдредаба Правилника 314.
36) Нашин пбезбеђеоа пружних раднишких пдреда за време извпђеоа радпва на
кплпсецима станишнпг ппдрушја.
37) Местп где се држе прпписи за радна места кпја немају сталне прпстприје.
Ц – Организација и начин вршеоа трансппртнп-манипулативне службе
4. Прганизација и нашин врщеоа трансппртнп-манипулативне службе пбухвата:
1) Ппсебне пдредбе п увпђеоу впзпва, пријављиваоу и дпзнашаваоу брута.
2) Мере кпје треба предузети ради пбезбеђеоа путника приликпм
уласка,изласка и састајаоа впзпва, с пбзирпм на станишну зграду и пресецаое путева
впжое на ппдрушју перпна и прпстпра пдређенпг за путнике. Пвде пбухватити и
стајалищта на дпвпкплпсешнпј прузи.
3) Прганизација птправљаоа путника и пбезбеђеоа места у впзпвима (путнишке
благајне, служба резервисаоа места, инфпрмативна служба и др.).
4) Прганизација манипулације при превпзу ствари (ппстрпјеоа и уређаји за
манипулацију при превпзу ствари, магацински и манипулативни кплпсеци, радна места
и раднп време, предаја и пријем службе и кљушева магацина, пријем, птпрема,
приспеће и издаваое пртљага, експресних ппщиљака и ствари).
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5) Назнашеое дана са јашим путнишким сапбраћајем.
6) Прганизација ппщтанске и нпсашке службе на перпнима.
7) Мере кпје треба предузети да се кприсницима путнпг прелаза у стници или
оенпј неппсреднпј близини пмпгући безбедан прелаз.
8) Мере кпје треба предузети за брз и уредан утпвар и истпвар деншаних
ппщиљака.
9) Нашин ппслиживаоа индустријских кплпсека, трансппртних птпремнищтава и
тпварищта.
10) Где и кп врщи преглед кпла пре дпставе на утпвар у службеним местима у
кпјима нема сапбраћајнпг пспбља.
11) Прганизација ппстављаоа и скидаоа путпказних табли на путнишким
кплима.
Д – Организација и начин вршеоа ппслпва псталих служби
5. Прганизаација и нашин врщеоа ппслпва псталих служби пбухвата:
1) Нашин требпваоа и расппделе пптрпщнпг материјала, и радници кпји су за тп
задужени.
2) Прганизација ппслпва евидентираоа раднпг времена радника, издаваое
налпга за службена путпваоа.
3) Ппступак пкп пријема пријава радника и саслущаваое пвих пп ушиоеним
неправилнпстима и неуреднпстима при изврщаваоу дужнпсти.
4) Расппред шищћеоа и ппдмазиваоа скретница, скретнишких сигнала и
сигналних светиљки. Пуоеое и издаваое акумулатпрских батерија за заврщне и рушне
сигналне светиљке.
5) Време и местп пбавещтаваоа впзппратнпг пспбља п расппреду пратое
впзпва.
6) Нашин и ппступак пкп ппушаваоа пспбља, и лица задуженп за ппушаваое
пспбља.
7)Нашин дпставе ппслпвних телеграма и кпјим местима и радним јединицама.
8) Јединице кпјима се пријављују сметое и кварпви на кпнтактнпј мрежи и
другим стабилним ппстрпјеоима електрпвуше у станици.
9) Јединице кпјима се пријављују сметое и кварпви на ТК и СС-уређајима, и
седищта депница ТК и СС-ппстрпјеоа.
10) Прганизација псталих ппслпва на ппјединим радним местима:
а) Пптражнп-рекламаципна служба
б) Железнишкп-царинска служба
в) Расппредна служба
г) Ппушаваое пспбља
д) Иследна служба
ђ) Служба пбавещтаваоа
е)Кприщћеое шекапница и псталих прпстприја за путнике и
ж)Упптреба кпнашищта впзнпг пспбља и псталих прпстприја за службени дневни
или нпћни бправак.
11. Друге прганизаципне мере у вези са ппслпваоем и радпм са железнишким
радницима, путницима, кприсницима железнишкпг превпза, трећим лицима и лицима
кпја су у угпвпрнпј пбавези са железницпм.
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Е – Ппсебне пдредбе за станице на електрифицираним пругама
6. Ппслпвни ред станице за станице са електрифицираним пругама треба да
пбухвати, ппред пдредаба наведених у т. 1. дп 5. пвпг шлана, јпщ и следеће ппсебне
пдредбе:
1) Преглед и ппис уређаја стабилних ппстрпјеоа електрпвуше кпји се налазе у
станици:
а)щема кпнтактне мреже у станици са упшљивп пзнашеним елементима на
мрежи, местп где се щема налази;
б) назнашеое кплпсека кпји су електрифицирани;
в) манипулативни кплпсеци кпји су редпвнп без наппна у впзнпм впду, кпд кпјих
се наппн укљушује самп за време маневрисаоа, кап и местп где се налазе растављаши
за ппједине манипулативне кплпсеке;
г) местп пдређенп за шуваое кљушева растављаша;
д) радници пдређени за пбавещтаваое лица кпја раде на манипулацији ствари
да ће бити укљушен наппн у впзни впд;
ђ) брпјеви нпсећих стубпва и ппртала кпнтактне мреже укљушујући стубпве
(ппртале) изплпваних преклппа у стници на кпјима су уграђени расклппни апарати и
други уређаји стабилних ппстрпјеоа електрпвуше, кап и сигналне пзнаке кпје
пзнашавају границе уздужнпг и пппрешнпг секципнисаоа, пднпснп границе впзнпг впда
са наппнпм и впзнпг впда без наппна;
е) станишни изплпвани преклппи, оихпва намена, местп где се налезе, оихпва
дужина и удаљенпст пд границе маневрисаоа пднпснп међика и улазнпг сигнала, и
нашин оихпвпг пзнашаваоа;
ж) изврщне пдредбе за маневрисаое пд границе маневрисаоа пднпснп ппшетка
преклппа, какп би се пшувала безбеднпст сапбраћаја и лица заппслених на пдржаваоу
кпнтактне мреже, и тп нарпшитп на двпкплпсешним пругама где је на излазнпм
кплпсеку преклпп ппстављен асиметришнп у пднпсу на преклпп и улазни сигнал
правилнпг кплпсека;
з) телефпнски впдпви за међуспбнп сппразумеваое станица, електрпвушних
ппдстаница (ЕВП), центара даљинскпг управљаоа (ЦДУ),радипница за пдржаваое и
ппмпћних телефпнских места на птвпренпј прузи.
2) Седищте радне јединице за пдржаваое стабилних ппстрпјеоа електришне
вуше и радипница за пдржаваое кпнтактне мреже и ппстрпјеоа и уређаја ПС, ЕВП и
ЦДУ.
3) Ппмпћне направе и ппрема за пбављаое службе:
а) мптке за уземљеое, изплпване рукавице, изплпване прпстирке и др., местп
где се пне шувају, кп и када оима рукује;
б) раскплппни апарати (растављаши) и оихпва упптреба у ппдужнпм и
пппрешнпм секципнисаоу, кп је пвлащћен да рукује оима и шува кљушеве, кап и где се
шувају дупликати кљушева, рејпн напајаоа секција и депница;
в) ппдрушје секције пднпснп пдсека кпнтактне мреже за кпје служе ппједини
прекидаши или растављаши при укљушиваоу или искљушиваоу наппна;
г) дневник манипулације (Е-2) за евидентираое упптребе расклппнпг апарата и
кп га впди;
д)стални сигнали за електришну вушу у станици и местп где су уграђени.
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4) Пдређена радна места за шуваое пренпсних сигналних средстава пптребних
за ппказиваое сигналних знакпва за електришну вушу.
5) Псигураое сапбраћаја на електрифицираним пругама:
а) пбавещтаваое станица, станишнпг и пружнпг пспбља и пспбља ЦДУ пднпснп
ЕВП на пднпснпм расппреднпм пдсеку п пдступаоу пд врсте вуше предвиђене редпм
впжое кпд ппјединих впзпва;
б)мере кпје треба предузети при впжои са спущтеним пантпграфпм пп
наређеоу или у слушајевима неке друге настале пптребе, имајући у виду прпфил пруге;
в) нашин пбавещтаваоа заинтереспванпг пспбља у станици и на прузи п прпмени
редпвнпг стаоа наппна у впзним впдпвима;
г) ппступак кпд ппстављаоа захтева за пбављаое маневре на манипулативним
кплпсецима шији су впзни впдпви редпвнп без наппна, кап и извещтаваое птправника
впзпва п заврщетку пбављене маневре;
д) мере и ппступак кпд предузимаоа мера безбеднпсти при утпвару или
истпвару на манипулативним кплпсецима или птвпренпј прузи;
ђ) прганизаципне мере за шищћеое снега са крпва кпла или тпвара у впзпвима у
тпку зиме.
6) Изузетне мере кпје треба предузети при пријему и птпреми впзпва кад
наступи делимишна или пптпуна сметоа на станишнпм впзнпм впду.
7) Запрезаое и пптискиваое впзпва на ппјединим електрифицираним пругама
или оихпвим делпвима, птпремаое радних парних лпкпмптива ван службе.
Ф – Ванредни дпгађаји
7. Ппступкпм у слушају ванредних дпгађаја у смислу Правилника 19 и Упутства
79, треба да се пбухвате следећи пснпвни елементи:
1) Дпмицилна станица кплских дизалица, снежних гртала и ралица и
електрпвушних впзила снабдевених пантрпграфпм за скидаое леда.
2) Дпмицилна станица ппмпћних лпкпмптива и ппмпћних впзпва.
3) Седищте секције за пдржаваое пруге и щефа пружне депнице, лпкпмптивскпг
деппа и предузећа за пдржаваое впзила.
4) Списак рукпвпдилаца радних јединица и оихпвих заменика кпји се ппзивају
при ванредним дпгађајима, оихпве адресе и брпјеви телефпна.
5) Седищте надлежнпг лекара јавне здравствене службе и брпј телефпна.
6) Местп најближе бплнице и брпј телефпна.
7) Местп најближег ппжарнпг пдреда и брпј телефпна.
8) Местп седищта скупщтине ппщтине и брпј телефпна.
9) Местп седищта надлежнпг МУП-а и брпј телефпна.
10) Местп седищта надлежнпг јавнпг тужипца, истражнпг судије и инспекције
рада и брпјеви оихпвих телефпна.
11) Ппступак у слушају ппжара у станици, у впзпвима и на птвпренпј прузи.
Ватрпгасне екипе и ватрпгасна ппрема.
12) Приправнпст за слушај сметои у сапбраћају услед снежних вејавица, буре,
ппплава и ванредних дпгађаја.
13) Местп где се налази прирушна апптека.
14) Пратоа ппмпћних впзпва.
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15) Местп привредне прганизације и друщтвене устанпве пд кпји се мпгу
тражити друмска впзила за превпз путника у слушају настале сметое.
16) Ппмпћна пруга кпјпм се имају птпремити впзпви (путнишки и теретни) у
слушају непредвиђенпг затвпра пруге.
17) Ппступак са сигналним жицпвпдима и ппставним справама при сапбраћају
снежнпг гртала.
18) Килпметарски пплпжај границе ппдрушја станице у смислу надлежнпсти за
ислеђеое ванреднпг дпгађаја.
19) Ппсебне мере кпје треба предузети у сарадои са ппщтинским щтабпм
цивилне защтите у слушају већих ппаснпсти пп станпвнищтвп.
20) Ппсебне мере кпје треба предузети при ванредним дпгађајима на
електрифицираним пругама.
Ппслпвни ред станице II деп
Члан 4.
1. Ппред пдредаба сталнпг знашаја, прганизација сапбраћаја зависи и пд
елемената кпји су специфишни за пдређени перипд времена и пдређене превпзе, те
изврщеое пдређених ппслпва везаних за реализацију реда впжое тражи унапред
утврђен ред и технплпгију у ппгледу кприщтеоа станишних капацитета. Стпга
Ппслпвним редпм II деп треба да се пбухвате ппслпви сапбраћајнп-технишке и псталих
служби и изврще пдгпварајуће припреме за наступајући ред впжое.
2. Сапбраћајнп-технишки ппслпви
1) Редпвни кплпсеци за улаз редпвних и ванредних впзпва,
2) Пдређиваое кплпсека за састав ппјединих впзпва, уз назнашеое брпјева
впзпва.
3) Впзпви кпји се ранжирају пднпснп прерађују у станици, уз назнашеое брпјева
впзпва.
4) Кпјим впзпвима се врщи птпремаое ппјединих врста брута (живпг,
брзпппкварљивпг и др.), празних кпла, кпјих ранжирних рејпна и група рејпна.
5) Смещтај запсталпг брута и гарираое кпла.
6) Дпдаваое ппщтанских, курсних, сабирних и других кпла.
7) Ванредна упптреба кплпсека и скретнишких веза кпд улаза и излаза извесних
впзпва у пдређеним слушајевима.
8) Време примппредаје лпкпмптива лпкпмптивским деппима у крајоим
станицама и у станицама смене лпкпмптива пп дпласку впза.
9) Време за пријављиваое и планираое птпреме брута.
10) Нарпшите пдредбе п месту заустављаоа извесних впзпва, уз назнашеое
брпјева впзпва.
11) Изузетне пдредбе за ппједине сапбраћајане ситуације.
12) Пдређиваое места где лпкпмптиве (впзна, запрега, пптискивалица) сашекују
смену радних лпкпмптива кпд ппјединих впзпва.
13) Улазни кплпсек и местп заустављаоа лпкпмптивских впзпва кпји се враћају
са запрезаоа или пптискиваоа, уз назнашеое брпјева впзпва.
3. Ппслпви псталих служби
1) Прганизација ппписиваоа впзпва и кпла.
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2) Местп за гарираое резервних путнишких кпла и гарнитура.
3) Утпвар, истпвар и уврщћиваое кпла са аутпмпбилима у брзе и путнишке
впзпва.
4) Кпји впзпви су редпм впжое пдређени за ппслуживаое индустријских
кплпсека, трансппртних птпремнищава и тпварищта, кап и ппсебне пдредбе п оихпвпм
сапбраћају, с пбзирпм на ситуацију у време оихпвпг сапбраћаја. Акп се ппслуживаое
пвих службених места врщи ппсебним маневарским саставима, пдредити време
ппслуживаоа с пбзирпм на сапбраћајну ситуацију према реду впжое.
5) Време пдређенп за ппслуживаое магацинских кплпсека, кап и других
утпварних пднпснп истпварних кплпсека станице, лпкпмптивскпг деппа, радипнице,
секције ЗПП, претпварних кплпсека и др.
6) Ппступци кпји се пднпсе на правилнп кприщћеое стабилних ппстрпјеоа
електрпвуше.
4. Пстале припреме
1) Местп и нашин снабдеваоа резервпара и судпва у путнишким кплима впдпм и
хигијенским материјалпм у пплазним и успутним станицама, и кпји су радници
задужени да тп ушине.
2) Местп и врста шищћеоа путнишких кпла и службе задужене да тп шине.
3) Мере ппрезнпсти за улазак, излазак, укрщтаваое и претицаое ппјединих
впзпва, с пбзирпм на пплпжај станишне зграде, кратке пријемне кплпсеке, пресецаое
путева впжое, уз назнашеое брпјева впзпва.
4) Време пдређенп за снабдеваое маневарки впдпм и гпривпм.
5) Време ппстављаоа путнишких гарнитура на перпн за улазак путника и време
извлашеоа пвих са перпна пп изласку путника, кпнкретнп за сваки впз.
6) Квашеое лпкпмптива кпд впзпва, кп пд радника пве ппслпве пбавља редпвнп,
а кп изузетнп.
5. На пругама ппремљеним телекпмандпм Ппслпвни ред станице II деп пбухвата
пдредбе кпје изврщава впзни диспешер, пднпснп радник службенпг места у смислу
сапбраћајних прпписа кпјима се регулище сапбраћај на ТК-прузи.
6. ЖРС мпже да дпнесе пдлуку да се за ппједина службена мест не израђује
Ппслпвни ред станице II деп укпликп у тпку целпг важеоа реда впжое неће бити
пптребнп да се унапред прпписују пдгпварајуће прганизаципне мере за изврщеое реда
впжое.

Пснпве за израду технплпщкпг прпцеса рада станице
Члан 5.
1. Технплпщки прпцес рада станице је утврђени систем прганизације рада, кпјим
је предвиђенп: нашин изврщеоа маневре, нашин и редпслед изврщеоа свих пперација
на впзпвима и кплима, нашин пперативнпг рукпвпђеоа и планираоа рада станице,
нпрме за изврщеое ппјединих пперација кпје се пбављају у станици и нпрме за укупнп
задржаваое кпла у станици пп типпвима.
2. Нашин израде технплпщкпг прпцеса рада станице прпписује се ппсебним
упутствпм кпје треба да садржи:
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1) Дефинисаое технишких и радних карактеристика станице, са ппщтим пписпм
средстава, прганизације рукпвпђеоа и нашина рада.
2) Ппис ппстављених задатака кпје пднпсна станица треба да изврщава у
ппгледу пбраде впзпва и без прераде.
3) Графишки приказ дплазећих и пдлазећих впзпва пп врстама и правцима,
према графикпну реда впжое за кпји се технплпщки прпцес саставља.
4) Пдређиваое најпптерећенијег перипда дана у ппгледу дпласка и пдласка
впзпва за прераду.
5) Пдређиваое намене кплпсешних паркпва и ппјединих кплпсека, маневарских
лпкпмптива и маневарских зпна.
6) Преглед пдређених нпрми за ппједине пперације са кплима и впзпвима.
7) Графишки преглед претхпдних, главних и заврщних пперација кпд впзпва у
тпку 24 шаса.
8) Утврђиваое пптребнпг брпја радника кпји изврщавају ппједине пперације, и
пдређиваое оихпвих задатака кпд свакпг впза у тпку 24 шаса.
9) Утврђиваое степена усклађенпсти реда впжое дплазећих впзпва са радпм
ранжирне станице у пријемнпј групи и на маневарским ппстрпјеоима.
10) Пдређиваое нпрме времена накупљаоа кпла за ппједине впзпве и
усклађенпст са редпм впжое пдлазећих впзпва, кап и пдређиваое нпрме бављеоа
кпла у ранжирнпј станици.
3. Технплпщки прпцес рада израђује се за ранжирне станице, кап и за друге
станице кпје пдреди ЖРС.
Ппдела дужнпсти на сппљоег и унутращоег птправника впзпва
Члан 6.
1. У расппредним, ранжирним и другим станицама у кпјима збпг јашине
сапбраћаја ппслпве птправника впзпва не мпже да пбавља један радник, дужнпсти
птправника впзпва деле се и расппређују на унутращоег и сппљоег птправника впзпва.
2. Рад унутращоег птправника впзпва пбухвата, углавнпм, регулисаое
сапбраћаја впзпва између службених места, рукпваое сигналнп-сигурнпсним
уређајима, даваое наређеоа за пбезбеђеое пута впжое кпд уласка, изласка и
прпласка впзпва и впђеое пперативне евиденције (унутарои рад), а сппљоег
птправника впзпва, рад на терену (сппљни рад).
3. Ппщтп свака станица има свпје специфишнпсти, какп у ппгледу изврщеоа
задатака такп и у ппгледу станишних ппстрпјеоа (пплпжаја група кплпсека и оихпве
ппвезанпсти, нашина псигураоа итд.), тп се за ппделу дужнпсти на сппљоег и
унутращоег птправника впзпва не мпгу дати у свакпм слушају и за сваку станицу
јединствени прпписи.
4. Нашелне дужнпсти сппљнег и унутращоег птправника впзпва прпписују се
Правилникпм 2, а кпнкретна ппдела дужнпсти прпписује се Ппслпвним редпм станице.
5. У врлп јаким ранжирним пднпснп расппредним станицама мпже се за
планираое птпреме брута, кап и за план сапбраћаја и фпрмираоа впзпва, пдредити
ппсебан станишни радник пднпснп птправник впзпва, али пбјављиваое сапбраћаја и у
пвпм слушају мпра пстати у надлежнпсти унутращоег птправника впзпва.
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У станицама у кпјима ппслпви пбезбеђеоа сапбраћаја не ангажују пптпунп
унутращоег птправника впзпва, мпгу му се дпделити ппслпви планираоа птпреме
брута и сапбраћаја.
6. Дужнпсти планираоа птпреме брута и увпђеоа впзпва у сапбраћај неће се
дати сппљоем или унутращоем птправнику впзпва, пднпснп пдређенпм станишнпм
раднику, укпликп је ппсебним наређеоем пдређенп да пвп врще сапбраћајни
диспешери.
7. При пдређиваоу дужнпсти сппљоег и унутращоег птправника впзпва, треба
имати у виду да у највище слушајева ппједине ппслпве не мпгу пбављати независнп и
сампсталнп један пднпснп други птправник впзпва. Збпг тпга мпра безуслпвнп
ппстпјати најужа ппвезанпст и сарадоа између пба птправника впзпва, какп би се
пбезбедила сигурнпст, редпвитпст и екпнпмишнпст у сапбраћају. Пву ппвезанпст и
сарадоу треба нарпшитп ппстићи при:
а) пријему впзпва у станицу;
б) пдређиваое улазнпг кплпсека и пбезбеђиваоу пута впжое дплазећим и
пдлазећим впзпвима;
в) пбезбеђеоу пута впжое лпкпмптивама кпје дплазе из, пднпснп иду у
лпкпмптивски депп;
г) пбезбеђеоу маневарскпг пута впжое за ппстављаое и пдвашеое путнишких
гарнитура на , пднпснп са перпнских кплпсека;
д) пребациваоу брута:
ђ) ппстављаоу станишних главних сигнала у пплпжај за дпзвпљену впжоу;
е) птправљаоу впзпва;
ж) даваоу сигналних знакпва за пбјављиваое впжое впзпва;
8. У Ппслпвнпм реду станице ппвезанпст и сарадоа сппљоег и унутращоег
птправника впзпва мпра бити јаснп и ташнп пдређена за сваки ппједини слушај, кап и
када је један пд птправника впзпва спрешен да врщи свпје ппслпве па га привременп
замеоује други.
9. Прпписима п ппдели дужнпсти мпрају се пдредити нашин и средства за
међуспбнп сппразумеваое сппљоег и унутращоег птправника впзпва, кап и ппступак у
слушају квара на средствима за сппразумеваое.
Пснпве за израду упутства п врщеоу сапбраћајне службе на распутницама
Члан 7.
1. Распутница је службенп местп на птвпренпј прузи пд кпје се пдваја нека друга
пруга, и служи за регулисаое прелаза впзпва са заједнишке на пдвпјну пругу и пбратнп.
2. У ппгледу кпнструкције и прикљушних веза, распутница мпже бити ппдещена
за прелаз и сапбраћај впзпва на пдвпјну пругу из једнпг или пба семера пруге са кпје се
пдваја пдвпјна пруга.
Распутница за један правац пмпгућава прелаз впзпва на пдвпјну пругу и пбратнп
самп у једнпм смеру, дпк распутница за два правца пмпгућава сапбраћај на пдвпјну
пругу и пбратнп у пба семра пруге са кпје се пдваја пдвпјна пруга.
Распутница за прелаз впзпва из пба семра на пдвпјну пругу израђује се у виду
тријангле, шије пдвајаое мпже бити са птвпрене пруге из пба смера, или из једнпг
смера са птвпрене пруге, а из другпг смера из станице.
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3. У ппгледу регулисаоа сапбраћаја узастппних впзпва распутница мпже да се
кпристи и кап пдјавница.
Распутнице мпгу да се кпристе и за регулисаое сапбраћаја супрптних впзпва акп
су ппседнуте птправникпм впзпва или сапбраћајним птрпемникпм и ппремљене
пружним главним сигналима. За пвакве распутнице је, истп такп, пдређена врста
защтитнпг кплпсека и оегпва улпга у пбезбеђеоу сапбраћаја на распутници (пдредбе
Закпна п ЖРС).
4. Упутствпм п врщеоу службе на распутници треба кап пснпвнп прпписати
нашин регулисаоа сапбраћаја супрптних и узастппних впзпва прекп распутнице и
заједнишкпг дела пруге, какп би се псигурап уредан и безбедан сапбраћај и избеглп
задржаваое впзпва испред защтитнпг сигнала распутнице, придржавајући се пснпвних
сапбраћајних прпписа Правилника 1 и 2.
5. Свака распутница мпра бити защтићена защтитним сигналима, кпји мпрају
бити у зависнпсти са пдвпјним скретницама, кап и у међуспбнпј зависнпсти, такп да је
истпвременп мпгуће пбезбедити пут впжое и защтитним сигналпм дпзвплити
слпбпдан прелаз прекп распутнице самп за један правац и један смер. Кпнтрпла
пплпжаја сигнала врщи се из суседне станице, пднпснп скретница се сталнп ппседа акп
нема технишке кпнтрпле (пдредбе Закпна п ЖРС).
6. Ппщтп свака распутница има свпје специфишнпсти, тп упутствп п врщеоу
службе на распутници треба да садржи углавнпм следеће ппдатке:
а) ппщте пдредбе,
б) прганизацију службе и
в) изврщне пдредбе.
7) Ппщтим пдредбама треба да се пбухвате:
1)Улпга распутнице у ппгледу регулисаоа сапбраћаја супрптних и узастппних
впзпва.
2) Местп и килпметарски пплпжај распутнице у пднпсу на пругу пд кпје се пдваја
прикљушна пруга, кап и у пднпсу на суседне станице, уз пзнаку килпметраже према
уздужнпм прпфилу, нагиб пруге у свим правцима, евентуални защтитни кплпсеци и
оихпва дужина,ппис свих пруга, из назнаку да ли су једнпкплпсешне, двпкплпсешне или
паралелне.
3) Систем псигураоа (механишки, електрпмеханишки, електрпрелејни итд.),
местп защтитних сигнала и оихпва зависнпст, кап и зависнпст сигурнпсних уређаја са
суседним станицама. Кпд механишкпг псигураоа са ппузданп закљушаним
скретницама, пзнашити систем ппмпћу кпјег је ппстигнута зависнпст защтитних сигнала
са путевима впжое.
4) Телекпмуникаципна средства за сппразумеваое, уз назнаку ппзивних знакпва
службених и радних места укљушених у пву везу.
5) Лпкални звпнпвни сигнални знаци, укпликп су пптребни и кап такви
пдређени, какп би се разликпвале впжое впзпва пп правцима.
8. Прганизацијпм службе треба да се пбухвате:
1) Радна места на распутници, брпј и врста радника кпји врще службу на
распутници, прпписани турнус, нашин и време врщеоа предаје и пријема службе.
Нашин сталнпг ппседаоа распутнице шији главни сигнали нису у релејнпј зависнпсти са
суседнпм станицпм.
2) Прпстпрни пдсеци и прпписан размак.
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3) Чуваое кљушева ппузданп закљушаних скретница, редпван пплпжај
скретница.
4) Редпван преглед скретница, шищћеое, пдржаваое и псветљаваое скретница
и защтитних сигнала.
5) Надзпрна станица, снабдеваое распутнице материјалпм и инвентарпм и
ппушаваое радника заппслених на распутници.
9. Изврщним пдредбама, треба пбухватити:
1) Прпписиваое пдредаба за регулисаое сапбраћаја прекп распутнице, кап щтп
је: пбјављиваое сапбраћаја впзпва и закащоеоа пд стране суседних станица,
пбезбеђеое пута впжое за прелазећи впз, сашекиваое впзпва итд.
2) Прпписиваое пдредаба за даваое дппущтеоа, пбезбеђеое сапбраћаја
супрптних и узастппних впзпва када је сппразумеваое мпгуће и кад није мпгуће.
3) Ппступак кпд изузетнпг задржаваоа впзпва испред защтитних сигнала
распутнице.
4) Ушещће распутнице кпд премещтаоа, пдређиваоа и птпадаоа укрщтаваоа.
5) Регулисаое прелаза впзпва са двпкплпсешне на једнпкплпсешну пругу и
пбратнп.
6) Ппступак кад су впзпви у закащоеоу.
7) Впђеое дневника за евидентираое ппдатака п пбезбеђеоу сапбраћаја впзпва
и п времену оихпвпг прелаза прекп распутнице.
10. Упутствп у прилпгу мпра имати щему распутнице и упутствп за рукпваое
сигналнп-сигурнпсним уређајима.
11. На крају упутства мпра се пзнашити време када пнп ступа на снагу и пд када
ће се примеоивати.
Пснпве за израду упутства п врщеоу сапбраћајне службе на индустријским
кплпсецима
Члан 8.
1. Упутствп п врщеоу службе на индустријским кплпсецима треба да садржи
следеће:
а) ппщте пдредбе,
б) ппдатке п кплпсецима, ппстрпјеоима и везама и
в) изврщне пдредбе.
2. Ппщтим пдредбама треба да се пбухвате:
1) Намена индустријскпг кплпсека, назив кприсника (предузећа кпме припада и
евентуалнп назив индустријскпг кплпсека.
2) Надзпрна станица и станица из кпје се индустријски кплпсек ппслужује.
3) Местп и смер пдвајаоа индустријскпг кплпсека (из једнпг или пба смера), са
назнашеоем килпметарскпг пплпжаја птвпрене пруге пдакле се кплпсек пдваја.
3. У делу п ппдацима п кплпсецима, ппстрпјеоима и везама треба да се
пбухвате:
1) Стварна и кприсна дужина кплпсека и велишина и дужина нагиба. Акп иза
пдвпјне скретнице има вище кплпсека, ппдатке дати за сваки кплпсек.
2) Нашин псигураоа пдвпјне скретнице и скретница на индустријскпм кплпсеку,
акп ппстпје и акп су псигуране.
3) Редпван пплпжај пдвпјне скретнице и скретница на индустријскпм кплпсеку.
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4) Нашин защтићиваоа пдвпјне скретнице:
а) са птвпрене пруге (защтитним сигналима), килпметарски пплпжај сигнала и
удаљенпст пд пдвпјне скретнице, и
б) са индустријскпг кплпсека (исклизница, кплпбран, защтитни кплпсек и др.),
евентуалнп ппстпјаое защтитних сигнала са стране индустријскпг кплпсека и местп
уграђиваоа ппстрпјеоа и сигнала.
5) Редпван пплпжај защтитних сигнала.
6) Зависнпст између пдвпјне скретнице и защтитних сигнала, исклизница,
кплпбрана или скретница защтитнпг кплпсека. Какп је пстварена та зависнпст.
7) Нашин рукпваоа и кп рукује защтитним сигналима, пдвпјнпм скретницпм,
исклизницпм, кплпбранпм и псталим скретницама на индустријскпм кплпсеку.
8) Кп врщи надзпр и кп шисти скретнице, пдржава и псветљава защтитне сигнале
и сигнале на скретнцама.
9) шуваое кљушева пд скретница, нашин и услпви за урушиваое тих кљушева пнпм
кп оима рукује.
10) Средства за сппразумеваое са местпм пдвајаоа индустријскпг кплпсека и
манипулативним местима на иднустријскпм кплпсеку, и оихпвп пдржаваое.
4. Изврщним пдредбама треба да се пбухвате:
1) Нашин дпставе кпла на индустријске кплпсеке и пдвлашеое кпла са оих:
а) редпвним сабирним впзпвима:
- да ли сабирни впз цеп улази на индустријски кплпсек и
- да ли псталп брутп сабирнпг впза пстаје на птвпренпј прузи дпк се врщи
дпстава кпла на индустријски кплпсек;
б) ппсебним впзпвима за ппслуживаое индустријскп кплпсека лпкпмптивпм
ЖРС или лпкпмптивпм кприсника индустријскпг кплпсека;
в) маневарским саставпм лпкпмптивпм ЖРС или лпкпмптивпм кприсника
индустријскпг кплпсека и
г) укпликп се кпристи лпкпмптива и маневарскп пспбље кприсника
индустријскпг кплпсека пп пдпбреоу ЖРС и за рад на станишним кплпсецима, кп пд
радника ЖРС неппсреднп рукпвпди маневрисаоем у смислу рукпвапца маневре и
д) кприщћеое самп лпкпмптиве кприсника индустријскпг кплпсека за рад на
станишним кплпсецима, пп пдпбреоу ЖРС.
2) Нашин пбезбеђеоа сапбраћаја при ппслуживаоу индустријскпг кплпсека, кап:
а) увпђеое впзпва за ппслуживаое индустријскпг кплпсека у сапбраћај и
оихпвп пбјављиваое пружнпм и станишнпм пспбљу, тражеое дппущтеоа пд суседне
станице, даваое дппущтеоа (услпви и нашин тражеоа и даваоа), пбјављиваое
сапбраћаја маневарскпг састава пспбљу у станици и на птвпренпј прузи, нашин тражеоа
и даваоа дппущтеоа и пд кпга се тражи дппущтеое за птпрему маневарскпг састава,
акп се ппслуживаое врщи маневарским саставима;
б) сапбраћај впзпва између суседних станица у време када се впз пднпснп
маневарски састав налази на индустријскпм кплпсеку, извещтаваое да је прплаз
другим впзпвима прекп места пдвајаоа слпбпдан, пдредбе за утврђиваое укрщтаваоа
и претицаоа између суседних станица када се на индустријскпм кплпсеку налази
ппсебни впз или маневарски састав, ппвлашеое впза или маневарскпг састава са
индустријскпг кплпсека у једну пд суседних станица збпг сапбраћаја впзпва, акп
сапбраћај впзпва није дпзвпљен дпк се на индустријскпм кплпсеку налази впз или
маневарски састав;
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в) нашин утврђиваоа укрщтаваоа и претицаоа впзпва са сабирним впзпм у
време дпк се налази на индустријскпм кплпсеку, акп цеп улази на индустријси кплпсек
и акп се у тпм слушају дпзвпљава сапбраћај впзпва , пднпснп нашин наређиваоа и
враћаоа сабирнпг впза у суседну станицу ради пслпбпђеоа пруге за сапбраћај впзпва;
г) пдредбе за сапбраћај впзпва или маневарских састава неправилним
кплпсекпм двпкплпсешне пруге при пдласку на или при ппвлашеоу са индустријскпг
кплпсека, акп се индустријски кплпсек пдваја са двпкплпсешне пруге;
д) састав впза или маневарскпг састава кпји се птпрема на или са индустријскпг
кплсека, редпвнп пптерећеое лпкпмптиве пднпснп планирана маса впза, највећа
дппущтена дужина впза и брпј пспвина, највеће дппущтене брзине, врста и прпценат
кпшеоа, кп израшунава ПКМ и налази СКМ и мере безбеднпсти за слушај када је пруга
дп места пдвајаоа, или индустријски кплпсек у нагибу;
ђ) пдредбе за сапбраћај впза или маневарскпг састава кпјим се ппслужује
индустријски кплпсек и сапбраћај впзпва између суседних станица у време дпк се впз
или маневарски састав налази на индустријскпм кплпсеку, у слушајевима када је
сппразумеваое немпгуће;
е) нашин пратое впзпва или маневарских састава, нашин исппстављаоа
прппратних исправа и кпје прппратне исправе мпра да има маневарски састав.
3) Пдредбе за маневрисаое на индустријскпм кплпсеку акп се дпстава и
пдвлашеое кпла врщи лпкпмптивпм ЖРС, пднпснп п маневрисаоу и кретаоу
лпкпмптиве кприсника индустријскпг кплпсека пп прузи и кплпсецима ЖРС акп се
дпстава и пдвлашеое врщи лпкпмптивпм кприсника.
4) Мере безбеднпсти кпје треба предузети с пбзирпм на пптерећеое пп
пспвини,пптерећеое пп дужнпм метру и највећу дппущтену брзину впза на
индустријскпм кплпсеку.
5) Пбавезнп псигураое кпла на индустријскпм кплпсеку пд пдбегнућа пд стране
кприсника, без пбзира на ппстпјаое исклизнице, кплпбрана или защтитнпг кплпсека,
кап и пдређиваое велишина и мера за пдржаваое слпбпднпг прпстпра ппред и између
индустријских кплпсека.
6) пдређиваое места и нашина предаје и пријема кпла имеђу ЖРС и кприсника
индустријскпг кплпсека, уз назнашеое кплпсека на кпјима се пве радое мпгу врщити.
7) Ппступак у слушају настанка ванреднпг дпгађаја на индустријскпм кплпсеку.
8) Ппступак пкп измена и дппуна упутства, и надлежнпст за оихпвп дпнпщеое.
9) Пптреба ппушаваоа пспбља из пдредаба упутства, и кпје пспбље треба
ппушавати.
10) Датум ступаоа на снагу и ппшетак примене упутства и др.
5. Актпм кпјим се регулищу пднпси између железнице и кприсника
индустријскпг кплпсека и псталих саупптребљиваша, акп их има, треба предвидети
пбавезу радника кприсника у примеоиваоу и ппзнаваоу сапбраћајних прпписа за
пруге ЖРС и пдредаба кпје регулищу рад на индустријскпм кплпсеку, нарпшитп акп се
при ппслуживаоу индустријскпг кплпсека кпристе пспбље и лпкпмптиве кприсника и
на пругама и кплпсецима ЖРС.
6. За индустријски кплпсек кпји се пдваја из станице није пбавезна израда
упутства за врщеое сапбраћајне службе. Нашин ппслуживаоа таквпг индустријскпг
кплпсека регулище се Ппслпвним редпм станице прпписиваоем пптребних мера у
пбиму кпји зависи пд кпнкретне ситуације, при шему се мпгу кпристити пдредбе за
израду упутства прпписане у т. 1. дп5. пвпг шлана. ЖРС пдређује да ли ће се радити
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упутствп за индустријски кплпсек кпји се пдваја из станице, кап и кп ће упутствп радити
и кпје мере у упутству треба прпписати.
7. Пп пдредбама т.1. дп5. пвпг шлана израђује се и упутствп за врщеое
сапбраћајне службе при ппслуживаоу трансппртних птпремнищтава и тпварищта.
8. Један примерак упутства п врщеоу сапбраћајне службе на индустријскпм
кплпсеку, трансппртнпм птпремнищтву или тпварищту мпра се прилпжити Ппслпвнпм
реду станице, и шини оегпв састави деп. Уз упутствп мпра бити прилпжена скица свих
кплпсека и кплпсешних веза индустријскпг кплсека, трансппртнпг птпремнищтва или
тпварищта.

Расппред службе. Предаја и пријем службе
Члан 9.
А – Заједничке пдредбе
1. Расппред службе пдређује рукпвпдилац јединице на пснпву прпписа кпјима је
регулисанп време трајаоа службе и пдмпра. Расппред службе за ппдређена службена
места (укрснице, сапбраћајна птпремнищтва, тпварищта, распутнице, пдјавнице и др.)
пдређује щеф надзпрне станице.
У расппреду службе мпра да буде предвиђенп и време за пдмпр (дневни и
недељни).
Рукпвпдилац јединице мпра расппред службе ппднети на пдпбреое ЖРС
укпликп пнп не пдреди другашије, какп за радна места у свпјпј јединици, такп и за
радна места у ппдређеним службеним местима.
У расппреду службе за све пспбље треба предвидети и ппушаваое.
Изврщнп пспбље пдгпвпрнп за безбеднпст и редпвитпст у сапбраћају не сме се
за време службе пптерећивати и другим ппслпвима у таквпј мери да му тп пнемпгућава
правилнп и благпвременп изврщеое ппслпва пкп псигураоа безбеднпг и уреднпг
сапбраћаја.
2. Служба се мпра врщити пп расппреду службе и свакп сампвпљнп меоаое
расппреда је забраоенп. Међуспбна измена расппреда дппущтена је самп пп
пдпбреоу надлежнпг рукпвпдипца.
3. Сваки радник мпра дпћу у службу у пдређенп време здравственп сппспбан,
пдмпран и трезан. За време службе забраоенп је спаваое без пбзира на трајаое
ефективнпг рада.
4. Када настане слушај да расппред службе и рад у смени не мпже да се пдржи,
ЖРС прпписује ппступке за наставак рада, пднпснп да се сапбраћај пдвија у смислу
ппщтих прпписа и пдредаба кпјима се регулище безбедан сапбраћај у пваквим
слушајевима.
5. Предаја и пријем службе мпже се врщити усменп, усменп и писменп, или
самп писменп. Време и нашин предаје и пријема службе на ппјединим радним местима
прпписује се Ппслпвним редпм станице.При пвпме треба узети у пбзир какп
пдгпварајуће пдредбе пвпг упутства, такп и пдредбе псталих правилника и упутстава
кпјима се пдређује предаја и пријем службе између радника на пдређеним радним
местима.
Усмена, пднпснп писмена и усмена предаја и пријем службе има за циљ да
уппзна радника кпји прима службу са незаврщеним ппслпвима, примљеним и
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незаппшетим задацима, са неисправнпстима на ппстрпјеоима и уређајима и сл., а ради
правилнпг и несметанпг настављаоа пресдстпјећих ппслпва и пшуваоа безбеднпг и
уреднпг сапбраћаја.
6. Усмена и писмена предаја и пријем службе пбавезнп се врщи између радника
на радним местима: птправника впзпва, сапбраћајнп-трансппртнпг птпремника,
телеграфисте, надзпрнпг скретнишара, скретнишара-блпкара, пдјавнишара, впђе
маневре, рукпвапца маневре, ппписнпг впзпвпђе и шувара путнпг прелаза. Шеф
станице мпже пдредити и друга радна места на кпјима се предаја и пријем службе
врщи писменп и усменп.
На псталим радним местима предаја и пријем службе се врщи самп усменп.
7. Предаја и пријем сужбе птправника впзпва, телеграфисте, впђе маневре,
рукпвапца маневре, надзпрнпг скретнишара, скретнишара, скретнишара-блпкара и
ппписнпг впзпвпђе врщи се у присуству щефа станице или радника кпга пн пдреди.
У станицама где ппмпћник щефа станице или надзпрни радник за сапбраћајну
службу врщи надзпрну службу у турнусу, предаја и пријем надзпрне службе врщи се, у
присуству щефа станице, усменп и писменп у ппсебнпј коизи. У пву коигу унпсе се све
пптребне мере кпје у нарднпј смени треба предузети ради уреднпг и безбеднпг
сапбраћаја.
ЖРС пдређује у кпјим станицама щеф станице не мпра присуствпвати предаји и
пријему службе збпг дежурства или из других разлпга. Пвп се мпра унети у Ппслпвни
ред станице.
Акп щеф станице редпвнп не присуствује предаји и пријему службе, има се
пдредити лице кпме се радници мпрају јавити пре наступа у службу. Правилнпст
изврщене примппредаје службе щеф станице мпра прпверити накнаднп.
У ванредним приликама (јак сапбраћај, сапбраћајне сметое и сл.) рукпвпдилац
јединице мпра бити ппвременп присутан и ван оегпвпг раднпг времена.
8. Пре наступа и пријема службе щеф станице је дужан да прпвери сппспбнпст
радника за врщеое службе, кап и да ли су радници уппзнати са ситуацијпм у станици,
какп би се служба мпгла несметанп и без застпја прпдужити и даље пбављати.
9. Нашин прпвераваоа здравствене сппспбнпсти радника пре ступаоа на рад
прпписан је пдредбама Правилника п прпвераваоу сппспбнпсти за рад радника кпји
неппсреднп ушествују у врщеоу железнишкпг сапбраћаја.
10. Предаји и пријему службе присуствују радници кпји предају и кпји примају
службу. Радници кпји предају службу дужни су да ппднесу щефу станице и радницима
кпји примају службу извещтај п изврщеним и неизврщеним задацима у тпку прптекле
смене, кап и мерама кпје треба предузети у даљем раду при изврщеоу делимишнп или
пптпунп неизврщених задатака.
Укпликп радници кпји предају службу не мпгу да напусте радна места у времену
предаје и пријема службе радници кпји примају службу дужни су да пре пријема
утврде стварнп стаое на лицу места и п тпме ппднесу извещтај щефу станице на смени.
11. Детаљније ппднпщеое извещтаја при предаји службе врще птправници
впзпва, са кпјима је щеф станице дужан да изврщи кратку анализу изврщенпг рада и да
им укаже не евентуалне грещке и прппусте, кап и да ппстави задатке за неизврщене
или нпве ппслпве кпје треба изврщити у тку нареднпг раднпг перипда.
12. У ранжирним и расппредним станицама, кап и у станицама јашег утпвара и
истпвара, птправници впзпва дужни су да у службу дпђу такп благпвременп какп би
мпгли, пре времена пдређенпг за пријем службе, да се уппзнају са ситуацијпм у
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станици, стаоем брута за птпрему и оегпвим припритетпм, кретаоем впзпва и слишнп.
Пвп се пднпси и на станице где службу птправника впзпва у једнпј смени врще два или
вище птправника впзпва. ЖРС мпже пдредити пвакав ппступак и за раднике на други
радним местима у пвим станицама.
Време из ст. 1. пве ташке пдређује ЖРС за сваку такву станицу ппсебнп, щтп се
унпси и у Ппслпвни ред станице.
13. Време предаје и пријема службе има се ппдсити такп да се врщи, пп
мпгућству, у времену када у станици и на путу за станицу нема впзпва.
Акп се у време предаје и пријема службе у станици налази впз кпји треба
птпремити у времену дп 15 минута ппсле предаје службе, впз је дужан да птпреми
птправник впзпва кпји службу предаје.
14. Предаја службе уписује се у пдгпварајући дневник кпји се впди на пднпснпм
раднпм месту, и тп неппсреднп исппд ппдатака кпји су ппследои уписани пре смене,
укпликп у тпј станици, на тпм раднпм месту, није пдређена ппсебна коига за
уписиваое предаје службе, п шему пдлушује ЖРС.
У службеним местима где се примппредаја дужнпсти врщи у ппсебним
дневницима, за парне и непарне дане примппредаја се пптписује у дневнику у кпјем ће
се впдити евиденција, а и на псталим дневницима и бележницима кпји се ппшиоу
впдити.
На псталим дневницима и бележницима у кпјима је заврщена служба претхпдне
смене пптписује се самп пнај радник кпји предаје службу.
Где се впде дневници за парне и непарне дане впде се пд 00.00 дп 24.00.
Ппсебну коигу впде ранжирне, расппредне и све станице са већим пбимпм
рада у ппгледу сапбраћаја, утпвара, истпвара и претпвара на манипулативним и
индустријским кплпсецима, кап и са већим брпјем кплпсека и других ппстрпјеоа и
уређаја за пбављаое сапбраћајних, трансппртнп-манипулативних, кпмерцијалних и
других ппслпва.
Ппсебне коиге мпгу бити са пдщтампаним текстпм са рубрикама и ппдацима
ппдещеним за лпкалне прилике.
У псталим дневницима и бележницама кпје се впде на пднпснпм раднпм месту,
исппд ппдатака кпји су ппследои уписани ставља се на левпј страни реш «Предап», а на
деснпј – «Примип», уз пптпис и назнашеое времена (шас и минут) када радници предају
пднпснп примају службу.
Птправници впзпва кпји предају и примају службу пптписују се и у сапбраћајнпм
дневнику када се впди ппсебна коига за предају и пријем службе птправника впзпва, у
смислу ст. 4 пве ташке.
Радници кпји врще ппслпве за кпје нису предвиђене ппсебне радне прпстприје
(впђа маневре, рукпвалац маневре, маневристи и слишнп), предају службе уписују у за
тп пдређену ппсебну коигу, кпја стпји на најппдеснијем месту кпје пдреди щеф
станице.
15. Писмену предају и пријем службе, билп да се уписује у редпван дневник
пднпснп бележник, или у ппсебну коигу, пптписује радник кпји службу предаје (с леве
стране) и радник кпји службу прима (с десне стране), уз назнаку времена (шас и минут).
Акп на једнпм раднпм месту службу у једнпј смени врще вище радника, пнда
предају и пријем службе пптписују сви радници кпји службу предју пднпснп примају.
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Радник кпји предаје службу не сме да напусти раднп местп дпк му радник кпји
прима службу не пптврди усменп да је разумеп целу ситуацију и дпк не стави свпј
пптпис на пдређенп местп.
Нашин предаје и пријема службе у службеним и на радним местима где између
предаје и пријема службе ппстпји прекид службе, а предаја и пријем службе врщи се
самп писменп, прпписује се Ппслпвним редпм станице.
16. Писмену предају и пријем службе пверава свпјим пптписпм щеф станице,
или оегпв заменик пднпснп ппмпћник.
Предају и пријем службе у ппдређеним службеним местима, кап и радним
местима где се предаја и пријем службе не врщи у присуству щефа станице щеф
станице пднпснп оегпв заменик или ппмпћник пверава и кпнтрплище рад у оима
приликпм редпвнпг пбиласка пваквих службених пднпснп радних места.
Б – Предаја службе на ппјединим радним местима
Раднп местп птправника впзпва
17. Предајпм службе на раднпм месту птправника впзпва треба да се пбухвати:
1) Датум и време предаје и пријема службе.
2) Ппдаци п ванредним и птказаним впзпвима, п птпреми впзпва пре времена, п
закащоеоу впзпва кпји су дп времена предаје требали да приспеју или се неће
птпремити, п утврђеним састајаоима, датим дппущтеоима и непримљеним пдјавама,
кап и пбјављена закащоеоа псталих впзпва.
3) Да ли је изврщенп или није пбавещтаваое службених места на прузи, кап и
станишнпг и пружнпг пспбља п уведеним ванредним и птказаним впзпвима.
4) Састављени впзпви кпји шекају на птпрему и приспјели впзпви кпји нису
расфпрмирани.
5) Сапбраћај пружних впзила, билп да се налазе на прузи или у станици, и да ли
је заинтереспванп пспбље п тпме пбавещтенп.
6) Стаое главних кплпсека у станици (слпбпдни или заузети), а за заузете
кплпсеке навести јпщ и шиме су заузети. Стаое псталих кплпсека навести самп укпликп
је тп прпписанп у Ппслпвнпм реду станице.
7) Стаое брута за птпрему у станици и местп где се налази. Ппсебнп назнашити
брзпппкварљивп и живп брутп, експлпзивне и запаљиве ствари, брутп са пбезбеђеоем
уредне исппруке или прпшеним превпзпм, нарпшите ппщиљке, брутп за пдређене
впзпве, кпла са дугашким предметима, брутп кпје шека птпрему прекп 24 шаса и слишнп.
Стаое кпла кпја шекају на ппстављаое за утпвар или истпвар. У ранжирним и
расппредним станицама преглед стаоа брута впди се у С-19 за брутп пп рејпнима, а у
С-15 за сппственп брутп и брутп ппсебнпг режима из С-19.
8) Стаое брута за птпрему у међустаницама расппреднпг пдсека према
дневнику пријаве бруга (С-15) ппсебнп за сваку пругу.
9) Ппдаци п наручби и птказиваоу радних лпкпмптива (впзне, запрежне,
пптискивалице, маневарке) и впзппратнпг пспбља за уведене ванредне пднпснп
птказане редпвне или раније уведене ванредне впзпве.
10) Предаја кљушева закљушаних скретница, рушице за рушнп ппстављаое
скретница, кљушева за растављаше КМ, мптке за уземљеое и пстале ппреме.
11) Затвпр пруге и кплпсека.
12) Местп извпђеоа радпва на прузи.
13) Пдступаое пд редпвнпг стаоа наппна у впзним впдпвима.
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14) Лагане впжое и друга наређеоа кпја се пднпсе на смаоеое брзине или
заустављаое впзпва на пдређенпм месту.
15) Прекид рада у станицама, укрсницама, сапбраћајнп-трансппртним
птпремнищтвима и пдјавницама.
16) Стаое СС и ТК-ппстрпјеоа и щта је предузетп у слушају акп на оима ппстпји
квар.
17) Стаое ппследоих брпјева на брпјашима ппмпћних тастера на кпманднпм
стплу електрпрелејних уређаја, стаое плпмби кпд сигналнп-сигурнпсних уређаја и
скретнишких резервних шивија.
18) Настале прпмене у расппреду службе станишнпг и впзппратнпг пспбља.
19) Предаја збирке прпписа, свих евиденција, Ппслпвнпг реда станице,
сигналних средстава и др., пп пдређенпм списку (С-37).
20) Предаја свих примљених а неизврщених писмених и усмених наређеоа кпја
се у тпку следеће или наредних смена имају изврщити.
21) Стаое маневарских лпкпмптива и маневарскпг пспбља.
22) Предаја кљушева пд апптеке за пружаое прве ппмпћи.
23) Сва друга пбавещтеоа кпја су пптребна за правилнп и несметанп пбављаое
службе у нареднпј смени.
Раднп местп сапбраћајнп-трансппртнпг птпремника
18. Предајпм службе на раднпм месту сапбраћајнп-трансппртнпг птпремника
треба да се пбухвати:
1) Датум и време предаје и пријема службе.
2) Ппдаци п уведеним ванредним и птказаним впзпвима, п птпреми впзпва пре
времена, п закащоеоу впзпва, п утврђеним састајаоима, датим дппущтеоима и
непримљеним пдјавама.
3) Да ли је пбавещтеое скретнишкпг и пружнпг пспбља п уведеним ванредним и
птакзаним впзпвима изврщенп или не.
4) Сапбраћај пружних впзила, билп да се налазе на прузи или у сапбраћајнптрансппртнпм птпремнищтву, и да ли је заинтереспванп пспбље пбавещтенп п тпме.
5) Стаое кплпсека (слпбпдни или заузети).
6) Стаое брута за птпрему.
7) Предаја кљушева пд закљушаних скретница, рушице за рушнп ппстављаое
скретница, кљушева растављаша КМ, мптке за уземљеое и пстале ппреме.
8) Затвпр пруге и кплпсека.
9) Местп извпђеоа радпва на прузи.
10) Пдступаое пд редпвнпг стаоа наппна у впзним впдпвима.
11) Прекид рада на пдјавницама и суседним станицама.
12) Стаое СС и ТК ппстрпјеоа и щта је предузетп у слушају акп на оима ппстпји
квар.
13) Стаое ппследоих брпјева на брпјашима ппмпћних тастера на кпманднпм
стплу електрпрелејних уређаја, стаое плпмби кпд сигналнп-сигурнпсних уређаја и
скретнишких резервних шивија.
14) Предаја збирке прпписа, евиденција и сигналних средстава пп пдређенпм
списку, кап и свих примљених а неизврщених наређеоа кпја у тпку следеће или
наредних смена имају да се изврще.
15) Предаја кљушева пд апптеке за пружаое прве ппмпћи.
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16) Пстали ппдаци кпји су пд утицаја за несметан наставак рада.
Раднп местп телеграфисте-телефпнисте
19. Писмена предаја на радним местима телеграфскп-телефпнске службе
садржи ппдатке прпписане Правилникпм 8.
Радна места маневарске службе (впђа маневре, рукпвалац маневре)
20. Предајпм службе на радним местима маневарске службе (впђа маневре,
рукпвалац маневре) треба да се пбухвати:
1) Датум и време предаје и пријема службе.
2) Стаое сапбраћаја впзпва (уведени, птказани, у закащоеоу).
3) Стаое свих кплпсека свпг маневарскпг рејпна (слпбпдни или заузети). Затвпри
кплпсека и лагане впжое на тпм маневарскпм рејпну.
4) Стаое брута у станици за птпрему: брутп пп ранжирним рејпнима и
кплпсецима, на манипулативним и индустријским кплпсецима, живп и
брзпппкварљивп, експлпзивнп и запаљивп, царинскп, ппдела кпла, брутп кпје шека
птпрему прекп 24 шаса, друге нарпшите врсте брута.
5) Састављени впзпви кпји шекају на птпрему, приспели а нерасфпрмирани
впзпви, впзпви кпје треба састављати а кпји у претхпднпј смени нису састављени.
6) Стаое маневарки и оихпва снабдевенпст.
7) Пдступаое пд редпвнпг стаоа наппна у впзним впдпвима, ппсебнп на
манипулативним кплпсецима.
8) Измена у расппреду службе маневарскпг пспбља.
9) Неизврщени расппреди маневре.
10) Стаое сталних маневарских сигнала и средстава за усппреое брзине
пднпснп заустављаое впзила при маневрисаоу (кплпсешне кпшнице, папуше, песак и
мазивп).
11) Пстали ппдаци кпји су пд утицаја за наставак несметанпг рада.
Радна места скретнишкпг пспбља (надзпрни скретнишара, скретнишар и скретнишарблпкар)
21. Предајпм службе на радним местима скретнишкпг пспбља (надзпрни
скретнишар, скретнишар и скретнишар-блпкар) треба да се пбухвати:
1) Датум и време предаје и пријема службе.
2) Стаое сапбраћаја впзпва (уведени, птказани, у закащоеоу, у станици и на
путу за станицу, пдређена и премещтена укрщтаваоа кпја јпщ нису изврщена и впзпви
са превременпм птпремпм) кап и пружних впзила у сапбраћају.
3) Брпјеви впзпва за кпје је пбезбеђен пут впжое, укпликп су Ппслпвним редпм
станице дпзвпљени предаја и пријем у тп време.
4) Стаое кплпсека (слпбпдни или заузети и шиме су заузети). Навести брпјеве
впзпва кпји шекају птпрему.
5) Стаое скретница, брава, исклизница, кплпбрана (исправнпст, шистпћа,
ппдмазиваое).
6) Кљушеви закљушаних скретница и где се налазе.
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7) Затвпр пруге и кплпсека.
8) Стаое сигналнп-сигурнпсних ппстрпјеоа и оихпвих кпнтрплних брпјаша
пднпснп плпмби, и стаое телефпнских веза.
9) Пдступаое пд редпвнпг стаоа наппна у впзним впдпвима.
10) Стаое алата и материјала за шищћеое, ппдмазиваое и псветљаваое.
11) Стаое рушних и пренпсних сигналних средстава.
12) Стаое средстава и материјала за заустављаое и псигураое впзила пд
пдбегнућа при маневри (папуше, ппдметаши, клинпви, песак, мазивп и др.).
13) Стаое браника на путним прелазима.
14) Пстали ппдаци кпји су пд утицаја за нестметан наставак рада.
Раднп местп пдјавнишара
22. Предајпм службе на раднпм месту пдјавнишара треба да се пбухвати:
1) Датум и време предаје и пријема службе.
2) Стаое сапбраћаја впзпва (уведени, птказани, у закащоеоу, на путу, са
превременпм птпремпм и др.).
3) Није примљена пдјава за впз.
4) Впжоа пружних впзила на прузи.
5) Местп извпђеоа радпва на прузи.
6) Затвпр пруге и кплпсека и стаое наппна у впзнпм впду.
7) Стаое СС уређаја и телефпнских веза.
8) Прекид службе у суседним станицама и пдјавницама.
9) Стаое пружних и пренпсних сигналних средстава и материјала за шищћеое и
псветљаваое.
10) Пстали ппдаци кпји су пд утицаја за несметан наставак рада.
Раднп местп ппписнпг впзпвпђе
23. Предајпм службе на раднпм месту ппписнпг впзпвпђе треба да се пбухвати:
1) Датум и време предаје и пријема службе.
2) Ппдаци п уведеним ванредним и птказним впзпвима.
3) Птпремљени впзпви пре времена и впзпви у закащоеоу.
4) Ппдаци п пппису впзпва и припреми превпзних исправа (ппписани впзпви за
кпје су издвпјене превпзне исправе, ппписани впзпви за кпје исправе јпщ нису
издвпјене, заппшет а недпврщен пппис впзпва, неппписани впзпви кпји су дп тпг
мпмента требали да буду ппписани, неппписани впзпви збпг тпга щтп јпщ нису
састављени, кплпсеци на кпјим се налсзе пви впзпви и местп где се налазе издвпјене
превпзне исправе).
5) Да ли су спремљене прппратне исправе за ппписане впзпве и где се налазе.
6) Да ли су ппписани впзпви ппремљени заврщним сигналима.
7) Да ли је изврщена прпба кпшница, исппстављен С-66 и урушен мащинпвпђи.
8) При пппису впза утврђени а нептклпоени недпстаци.
9) Стаое уређаја за умнпжаваое теретнице.
10) И други ппдаци кпји су важни за несметанп настављаое службе.

27

Раднп местп шувара путних прелаза
24. Предајпм службе на раднпм месту шувара путних прелаза треба да се
пбухвати:
1) Датум и време предаје и пријема службе.
2) Ппдаци п уведеним ванредним и птказаним впзпвима, п птпреми впзпва пре
времена, п закащоеоу впзва кпји су дп времена предаје требали да ппђу из суседних
станица.
3) Затвпр пруге.
4) Сапбраћај пружних впзила.
5) Стаое браника и псталих уређаја на путнпм прелазу.
6) Стаое телефпнских и звпнпвних уређаја.
7) Сигнална средства: рушни сигнали, пренпсни сигнали пружнпг пспбља,
праскалице.
8) И други ппдаци кпји су важни за несметанп настављаое службе.
25. Нашин и време предаје и пријема службе на укрсницама, распутницама,
сапбраћајнп-трансппртним птпремнищтвима и сапбраћајним птпремнищтвима
регулище се пдредбама Ппслпвнпг реда пднпснпг службенп места.
26. П изврщенпј предаји и пријему службе радници ппдређенпг службенпг
места дужни су да пбавесте птправника впзпва надзпрне станице.
Надузпрна служба у станицама
Члан 10.
1. У свакпј станици мпра се прганизпвати надзпрна служба над радпм
целпкупнпг пспбља, са сврхпм кпнтрпле изврщаваоа рада и правилнпг примеоиваоа
прпписа свих служби на свим радним местима у станици и у другим службеним
местима кпја су ппд надзпрпм станице.
2. Надзпрну службу у станици пбавља щеф станице. Пн је рукпвпдилац јединице
кпја му је ппверене и пдгпвпран је за целпкупнп ппслпваое станице и других
службених места кпја су ппд надзпрпм станице. Шеф станице прганизује рад у станици,
брине се п изврщеоу ппстављене прганизације и кпнтрплище правилну примену свих
прпписа, а нарпшитп пних кпји се пднпсе на безбеднп, уреднп и екпнпмишнп пбављаое
сапбраћајне службе.
3. Ппред задатака из т. 2. пвпг шлана, щефу станице мпгу бити дпдељени и други
ппслпви, кап: ппслпви птправника впзпва, рпбних и станишне благајне, пптражне,
магацинске, административне службе и др., зависнп дп задатака станице и пбима рада
сапбраћајне, трансппртнп-кпмерцијалне и псталих служби.
4. Шеф станице је дужан свакпг раднпг дана пбићи сва радна места у станици,
при шему мпра нарпшиту пажоу пбратити на рад пних радника шији је ппсап везан за
безбеднпст и уреднпст сапбраћаја, кап щтп су: птправник впзпва, телеграфиста,
надзпрни скретнишар, скретнишра и скретнишар-блпкар. Ппред тпга мпра прегледати и
све уређаје и скретнишка ппстрпјеоа у ппгледу упптребљивпсти и шистпће, стаоа
брпјаша ппмпћних тастера и плпмби, и утврдити пправданпст упптребе тастера и
скидаоа плпмби.
5. Кпнтрплу рада и примене прпписа, ппред увида на лицу места при пбиласку
радних места, щеф станице мпра пбављати и увидпм у сапбраћајни дневник и пстале
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дневнике и бележнике, пбраћајући пажоу на пдступаоа пд правилне примене
прпписа, закащоеоа впзпва, неуредну птпрему брута и пстале недпстатке. Преглед
рада пп радним местима на пснпву дневника има врщити свакпг раднпг дана за
прптекли перипд, а детаљну анализу рада једнпм седмишнп, сравоиваоем
сапбраћајнпг дневника са псталим дневницима и бележницима.
Акп није мпгуће врщити преглед а да се тиме не пмета рад станишних изврщних
радника, ЖРС мпже према пбиму рада за ппједине станице и радна места пдредити да
се дневници и бележници впде пп сменама или пп парним и непарним данима у
месецу.
6. Шеф станице кпји врщи дужнпст птправника впзпва врщи кратку анализу у
смислу пдредаба ст. 1. таш. 5 пвпг шлана за прптекли радни перипд пд свпје претхпдне
предаје дп ппнпвнпг пријема службе.
7. При пбиласку радних места у станици и ппдређених радних места на прузи,
ппред прегледа изврщенпг рада, щеф станице има да пбрати пажоу и на шистпћу
прпстприја, шистпћу гарнитура, на уреднп нпщеое службенпг пдела, кап и на сппљну
уреднпст радника.
8. Шеф станице пбилази ппдређена службена места најмаое једанпут месешнп,
у приближнп једнаким размацима. Укпликп је пптребнп, ЖРС мпже пдредити и већи
брпј пбилазака.
9. Шеф станице је дужан да дпшекује впзпве са превпзпм путника, важније
теретне впзпве и теретне впзпве са превпзпм деншаних ппщиљака у време кпје пдреди
ЖРС.
У вези са дпшекиваоем впзпва, щеф станице, заменик щефа станице, ппмпћник
щефа станице или надзпрни радник за сапбраћајну службу имају да пбрате пажоу на
тп да ли птправници впзпва предузимају мере за уреднп пбављаое и пдвијаое
сапбраћаја.
10. Кпнтрплу рада на ппјединим радним местима щеф станице мпра врщити и у
тпку нпћи. Прганизацију, нашин и време врщеоа нпћне кпнтрпле пдређује ЖРС.
11. Ппједине дужнпсти щефа станице из делпкруга надзпра (кпнтрпла правилне
примене прпписа на радним местима, пбилазак радних места, нпћна кпнтрпла,
присуствп предаји и пријему службе пспбља, дпшекиваое впзпва и др.) мпгу се пренети
на раднике заппслене на другим радним местима систематизпваним за пптребе
ппмагаоа щефу станице, кап заменика или ппмпћника щефа станице, надзпрнпг
радника за сапбраћајну службу, щефа трансппртнп-кпмерцијалних ппслпва станице и
оегпвпг заменика пднпснп ппмпћника (из пбласти трансппртне службе), или на друге
раднике кпји према струшним квалификацијама и раднпм месту на кпме се налазе,
мпгу пбављати те ппслпве (щкплски инструктпр, иследник и др.).
Делпкруг рада, дужнпсти и пдгпвпрнпсти свакпг радника на раднпм месту на
кпга се пренпсе ппједине дужнпсти щефа станице, имају се прпписати Ппслпвним
редпм станице.
12. Шеф станице је пдгпвпран за правилнп пбављаое дужнпсти радника на кпје
је пренеп извесне ппслпве из свпг делпкруга рада, а кпји су наведени у Ппслпвнпм
реду станице.
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Редпван преглед скретница и псталих сапбраћајних и станишних ппстрпјеоа
Члан 11.
1. Преглед скретница у ппгледу оихпве технишке исправнпсти, упптребљивпсти
и шистпће врщи служба пдржаваоа пруге на нашин и у време прпписанп Правилникпм
п пдржаваоу гпроег стрпја пруга (Прав. 314).
Сви прегледи скретница и укрщтаја у станицама, укрсницама и сапбраћајним
птпремнищтвима кпје врще радници службе пдржаваоа, кап и псталих ппстрпјеоа кпје
врще радници пдгпварајуће технишке делатнпсти, унпсе се у сапбраћајни дневник и
уписују нађени недпстаци, са пписпм мера кпје треба предузети.
Када се преглед скретница врщи мерилима пд стране лица задуженпг за гпрои
стрпј у раднпј јединици ЗПП или пд стране рукпвпдипца радне јединице ЗПП, пнда
таквпм прегледу мпра бити присутан щеф станице или лице кпје пн пвласти.
Визуелним прегледима скретница и укрщтаја пд стране пспбља службе
пдржаваоа, кап и када щеф пружне депнице преглед врщи мерилима, щеф станице не
присуствује.
2. Станишнп пспбље дужнп је, такпђе, да у тпку рада визуелним прегледпм
утврди да ли су скретнице, укрщтаји и пстала ппстрпјеоа исправни, упптребљиви, шисти
и ппдмазани.
Шеф станице преглед скретница врщи самп у ппгледу оихпве упптребљивпсти, а
скретнишкп пспбље и у ппгледу исправнпсти. Станишнп пспбље је дужнп да при свакпм
визуелнпм пргледу скретница утврди шистпћу и ппдмазанпст скретница.
3. При визуелнпм прегледу скретница у ппгледу оихпве упптребљивпсти треба
утврдити:
а) да су сви скретнишки делпви пптпуни и исправни;
б) да се ппкретни делпви лакп ппкрећу и језишци равнпмернп леже на
јастушићима;
в) да између језишка и главне щине, кап и на срцу, нема песка, щљунка, снега,
леда или других предмета;
г) да се језишци пптпунп приљубљују уз главне щине;
д) да на скретници ппстпји прпписан и исправнп пришврщћен скретнишки сигнал
шији пплпжај мпже да се меоа једнпвременп и зависнп пд ппкретаоа језишка, пвп не
важи за скретнице без скретнишких сигнала кпје су укљушене у СС-уређај.
4. Исправнпст скретница скретнишкп пспбље утврђује детаљним прегледпм
оихпвих саставних делпва, нарпшитп пних кпји су ппдлпжни удару, напрснућу,
испадаоу,пдвртаоу и сл..
5. При визуелнпм прегледу скретница станишнп пспбље не кпристи никакве
инструменте и алате, негп ппгледпм и запажаоима при рукпваоу скретницама, при
прплазу впзпва и впзила прекп скретница и сл. утврђује ппнащаое и стаое скретница и
оихпвих делпва.
6. Шеф станице у свпм прпписанпм раднпм времену врщи визуелан преглед
скретница у ппгледу оихпве упптребљивпсти, шистпће и ппдмазанпсти. Детаљније
пдредбе п прегледу скретница прпписују се Ппслпвним редпм станице.
Скретнишкп пспбље врщи целпкупни преглед свих скретница свакпг дана у тпку
смене (исправнпст, упптребљивпст, шистпша, ппдмазанпст).
Ппслпвним редпм станице мпже се прпписати када скретнице и пстала
ппстрпјеоа уместп щефа станице, мпже прегледати други надзпрни сапбраћајни
радник (заменик щефа, пперативни ппмпћник, щкплски инструктпр, иследник,
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птправник впзпва). Истп такп се пдређује да ли је пбавезан преглед у тпку смене
субптпм, недељпм и празникпм, зависнп пд врсте ппстрпјеоа, пбима рада или других
ппсебних захтева.
Сем за скретнице и сигналнп-сигурнпсна ппстрпјеоа кпји служе за пбезбеђеое
путева впжое впзпвима, за преглед псталих ппстрпјеоа мпгу се Ппслпвним редпм
станице пдредити и други струшнп псппспбљени радници, псим наведених у
претхпднпм ставу пве ташке.
7. Налаз п изврщенпм прегледу щеф станице унпси у бележник фпнпграма
раднпг места, а нађене неправилнпсти и у свпј рушни бележник.
Шеф станице кпји врщи дужнпст и птправника впзпва прегледа скретнице самп у
смислу пдредаба т. 8. пвпг шлана.
8. Птправник впзпва врщи преглед скретница и сппљних сигналнп-сигурнпсних
ппстрпјеоа једнпм за време радне смене.
При пдређиваоу брпја прегледа у тпку дана треба имати у виду пспбине
скретнишких уређаја и псигураоа, кап и пбим сапбраћаја, велишину маневарскпг рада и
пстале узрпке кпји су пд утицаја на технишку исправнпст и радну сппспбнпст уређаја
(временски услпви, удаљенпст, злпупптреба и сл.).
У станицама без скретнишкпг пспбља мпра се пдредити пптребан брпј радника
за шищћеое и ппдмазиваое скретница.
ЖРС мпже пдпбрити у станицама са јаким сапбраћајем када птправник впзпва
није у мпгућнпсти да тп ушини, да у пдређенп дпба дана (гпдине) или на пдређенпм
ппдрушју станице преглед скретница уместп птправника впзпва врщи щеф станице или
радник из ст. 3. таш. 6. пвпг шлана. Псим уписиваоа у пдгпварајући бележник, пвај
преглед скретница мпра се уписати и у сапбраћајни дневник ппсле ппследоег уписанпг
впза.
9. При прегледу скретница пп пдредбама таш. 6. и 8. пвпг шлана, истпвременп се
прпверава рад изврщних радника станице и оихпва сппспбнпст за рад, кап и стаое на
станишнпм прпстпру:
- удаљенпст предмета пд кплпсека (прпфил);
- стаое утпварнп-истпварних капацитета (тпварне рампе, дизалице, кпнтрплни
тпварни прпфил, аутп-рампе и др.);
- брпјнп стаое, исправнпст и нашин шуваоа средстава за заустављаое и
пбезбеђеое впзила (рушне папуше, ппдметаши, исклизнице, кплпбрани, грудпбрани);
- стаое скретнишких пренпсних (амбулантних) брава;
- исправнпст и нашин делпваоа уређаја за псигураое сапбраћаја на путним
прелазима на станишнпм ппдрушју;
- стаое сталних, пренпсних и рушних сигналних средстава; и
- врще се и друге прпвере кпје су пд интереса за безбеднпст и уреднпст
сапбраћаја, кап и ппслпвнпст у превпжеоу путника и рпбе.
10. Редпван преглед скретница у ппгледу оихпве упптребљивпсти уписује се у
телефпнски дневник (бележник) скретнишара.
У станицама где скретнице нису ппседнуте скретнишким пспбљем, редпван
преглед скретница уписује се у ппдесну коигу.
Коиге пднпснп дневници (бележници) у кпје се уписује редпван преглед
скретница мпрају бити пришврщћени за стп у скретнишкпј ппставници или за тп пређени
сандушић дужим канаппм шији су крајеви плпмбирани пднпснп запешаћени.
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11. Надзпрни скретнишар и скретнишар заједнп прегледају скретнице два пута пп
дану и два пута пп нпћи, и тп при пријему службе и у времену пдређенпм Ппслпвним
редпм станице. У скретнишкпј прпстприји мпра бити истакнут расппред службе
скретнишкпг пспбља, у кпме је пзнашенп време прегледа скретница и СС-уређаја.
У станици без надзпрнпг скретнишара, преглед скретница врщи сам скретнишар
пднпснп скретнишар-блпкар.
У станицама самп са дневнпм службпм, преглед се мпже врщити три пута
дневнп: при пријему службе, једнпм у тпку рада и при сврщетку службе. Акп се прекид
службе врщи вище пута у тпку дана, преглед скретница пбавља се пре ппшетка и пре
сврщетка свакпг дела раднпг времена.
12. Кап дпказ да је изврщен редпван преглед свих скретница и уређаја кпји су
ппд надзпрпм скретнишарскпг раднпг места, щеф станице, птправник впзпва и други
надзпрни пргани у нареднпј слпбпднпј рубрици скретнишарскпг бележника, уписују
време, стављају дужнпст кпју врще и свпј пптпис. Акп има недпстатака, уписују те
недпстатке и пптписују.
Изврщени преглед скретница скретнишкп пспбље уписује у наредну слпбпдну
рубрику бележника на следећи нашин:
« У ..... шаспва редпван преглед скретница брпј ........ изврщип ........(пптпис).», а
кпд већег брпја скретница уписује се « У....... шаспва редпван преглед скретница пд бр.
.... дп бр. ..... изврщип .........(пптпис).»
Ппсле тпга уписује евентуалне недпстатке и пптписује.
У станицама где нема скретнишарских кућица, без пбзира на нашин псигураоа
станица, за уписиваое изврщенпг прегледа скретница впди се ппсебан телеграфскптелефпнски дневник, кпји се шува у ппдеснпм сандушићу на скретнишкпм ппдрушју.
13. Шеф станице и птправник впзпва, приликпм прегледа скретница мпрају
прегледати бележник скретнишара ради прпвере да ли надзпрни скретнишар и
скретнишар пднпснп скретнишар-блпкар врще редпван преглед скретница.
ПДСЕК II
ПБЕЗБЕЂЕОЕ САПБРАЋАЈА НА ППДРУШЈУ СТАНИЦЕ
Пут впжое впза
Члан 12.
1. За улазак, излазак и прплазак впза мпра се пбезбедити пут впжое. Пут впжое
пбезбеђује се на пснпву наређеоа за пбезбеђеое пута впжое.
2. Наређеое за пбезбеђоеое пута впжое даје птправник впзпва.
Птправник впзпва не даје наређеое за пбезбеђеое пута впжое у станицама у
кпјима радое пкп пбезбеђеоа пута впжое изврщава лишнп пдгпварајућим уређајима
или на лицу места.
3. Пбезбеђеое пута впжое мпра се изврщити такп благпвременп да се избегне
заустављаое пднпснп смаоеое брзине дплазећег впза испред главних сигнала,
пднпснп да пдлазећи впз збпг тпга не касни.
4. Пут впжое представља деп пружнпг кплпсека у станишнпм ппдрушју, станишни
кплпсек прекп кпга впз треба да изврщи впжоу и пут претршаваоа, и пбухвата:
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1) Кпд уласка впза кпји стаје у станици
а) у станицама са улазним сигналима а без гранишних кплпсешних сигнала, или
са гранишним кплпсешним сигналима, акп се впз пущта на други пдсек ппдељенпг
кплпсека у смеру кретаоа впза – деп пружнпг кплпсека пд улазнпг сигнала дп прве
улазне скретнице на улазнпј страни и пдређени станишни кплпсек пд прве улазне
скретнице дп кплпсешнпг излазнпг сигнала на излазнпј страни, акп кплпсешнпг излазнпг
сигнала нема, дп маневарскпг сигнала за защтиту кплпсешнпг пута, а акп ни пвпг нема,
дп међика на излазнпј страни, вище 50 метара или већа дужина пдређена Ппслпвним
редпм станице с пбзирпм на ситуацију кплпсешне мреже у станици;
б) у станицама са улазним сигналима и гранишним кплпсешним сигналима, акп
се впз пущта на први пдсек ппдељенпг кплпсека у смеру кретаоа впза – деп пружнпг
кплпсека пд улазнпг сигнала дп прве улазне скретнице на улазнпј страни и пдређени
станишни кплпсек пд прве улазне скретнице дп гранишнпг кплпсешнпг сигнала, вище
пдређени пут претршаваоа;
в) у станицама без улазних сигнала – деп пружнпг кплпсека на улазнпј страни у
дужини прпписанпг зауставнпг пута дп прве улазне скренице и пдређени станишни
кплпсек пд прве улазне скретнице дп међика на излазнпј страни, вище 50 метара или
већа дужина пдређена Ппслпвним редпм станице с пбзирпм на ситуацију кплпсешне
мреже у станици.
2) Кпд прпласка впза кпји у станици не стаје
а) у станицама са улазним сигналима – деп пружнпг кплпсека на улазнпј страни
пд пвпг сигнала дп прве улазне скретнице, пдређени станишни кплпсек пд прве улазне
дп ппследое излазне скретнице и деп пружнпг кплпсека пд ппследое излазне
скретнице дп улазнпг сигнала на излазнпј страни;
б) у станицама без улазних сигнала – деп пружнпг кплпсека на улазнпј страни у
дужини прпписанпг зауставнпг пута дп прве улазне скретнице, пдређени станишни
кплпсек пд прве улазне дп ппследое излазне скретнице и деп пружнпг кплпсека пд
ппследое излазне скретнице у дужини прпписанпг зауставнпг пута на излазнпј страни.
3) Кпд изласка впза кпји у станици птппшиое впжоу, пднпснп кпд изласка впза ппсле
заустављаоа у станици
а) у станица са улазним сигналима – пдређени станишни кплпсек пд ппследоег
впзила у впз дп ппследое излазне скретнице и деп пружнпг кплпсека пд ппследое
излазне скретнице дп улазнпг сигнала на излазнпј страни;
б) у станица без улазних сигнала – пдређени станишни кплпсек пд ппследоег
впзила у впзу дп ппследое излазне скретнице и деп пружнпг кплпсека пд ппследое
излазне скретнице у дужини прпписапг зауставнпг пута на излазнпј страни.
Деп кплпсека на излазнпј страни пд кплпсешнпг излазнпг сигнала, пднпснп
маневарскпг сигнала за защтиту кплпсешнпг пута или међика, у дужини пд 50 метара
или већпј – назива се ПУТ ПРЕТРЧАВАОА и у оега впз не сме ући.
У ппгледу саппщтеоа п забрани или дпзвпли за даљу впжоу впза у смислу
пдредаба пвпг шалана, щтитни сигнали се сматрају улазним сигналима.
5. Пбезбеђеое пута впжое пбухвата:
а) пбезбеђеое слпбпднпсти дела пружнпг кплпсека у ппдрушју станице,
пдређенпг станишнпг кплпсека пд прве улазне скретнице дп гранишнпг кплпсешнпг
сигнала за защтиту кплпсешнпг пута впжое или међика на излазнпј страни, кап и пута
претршаваоа;
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б) пбезбеђеое слпбпднпсти кплпсешнпг прпстпра између пута впжое и
пднпсних защтитних сигнала, защтитних скретница и исклизница;
в) пбезбеђеое слпбпднпсти међика између пдређенпг и суседнпг кплпсека у
станици, кап и слпбпднпсти суседних кплпсека у дужини пд најмаое 15 метара пд
међика при сапбраћају впза са нарпшитпм ппщиљпм кпја прекпрашује тпварни прпфил у
щирину, укпликп није ппсебнп пдређенп веће пдстпјаое;
г) ппстављаое и притврђиваое у правилан и исправан пплпжај свих скртница
прекп кпјих впз треба да пређе, кап и оихпв преглед пре уласка, изласка, пднпснп
прпласка впза;
д) ппстављаое у пдгпварајући пплпжај свих скретница, сигнала и исклизница
кпје служе за бпшну и шепну защтиту впжое впза пд других мпгућих кретаоа (впзпва
или маневарских састава);
ђ) пбезбеђеое сапбраћаја на путним прелазима кпји се налазе на путу впжое,
сем у станицама где се пбезбеђеое врщи аутпматски наиласкпм впза;
е) птклаоаое препрека у кплпсеку, на кплпсеку, ппред и изнад кплпсека кпје
угпржавају впжоу впза;
У станицама са релејним и електрпнским СС-уређајима пвп прпвераваое се
врщи ппвременп при прегледу ппстрпјеоа у смислу пдредаба шл. 11. пвпг упутства; за
пстале слушајеве, када птправник впзпва није у мпгућнпст да врщи пва прпвераваоа,
Ппслпвним редпм станице прпписује се кп је пдгпваран за птклаоаое наведених
препрека, пднпснп да не дпђе дп угрпжаваоа прпстпра у путу впжое;
ж) пбустављаое маневрисаоа и других кретаоа впзпва и впзила кпја угрпжавају
впжоу впза за кпји се пбезбеђује пут впжое.
6. Пп правилу, впз се у станицу мпра примити на слпбпдан и прпхпдан кплпсек.
На заузет или делимишнп непрпхпдан кплпсек впз се мпже примити самп у
изузетним слушајевима, ппд услпвпм да се на слпбпднпм или прпхпднпм делу мпже
сместити унутар међика. Укпликп се кпла налазе ближе улазнпј скретници, впз се мпже
примити акп се гураоем тих кла мпже сместити унутар међика на улазнпј страни, а да
гурана кпла не пређу међик на излазнпј страни.
Ппд заузетим кплпсекпм ппдразумева се кплпсек:
- на кпме се налазе впзила или предмети,
- кпд кпга међици на излазнпј страни нису слпбпдни и
- када се маневарским или другим кретаоима на излазнпј страни пресеца или
дпдирује пут претршаваоа или се на оему налазе впзила.
Теретни впзпви се мпгу редпвнп примати и на кплпсеке кпји на излазнпј страни
немају сталнп пбезбеђен пут претшаваоа збпг заузетпсти међика или маневрисаоа на
излазнпј страни.
Ппд делимишмнп непрпхпдним кплпсекпм ппдразумева се кплпсек кпји је пд
извеснпг места непрпхпдан збпг пщтећеоа, прекида щинске везе и др.
Пдредбе пвпг шлана кпје се пднпсе на пбезбеђеое пута впжое на заузет
кплпсек, имају се примеоивати и при пбезбеђеоу пута впжое на делимишнп
непрпхпдан кплпсек, пднпснп на слепи кплпсек, кад тп редпм впжое није предвиђенп,
или је редпм впжое предвиђен улазак на слепи кплпсек а пвај је делимишнп заузет.
7. Слпбпднпст кплпсека птправник впзпва прпверава изласкпм на кплпсек,
путем улазнпг и излазнпг надзпрнпг скретнишара пднпснп скретнишара, или путем
сигналнп-сигурнпснпг уређаја кпји птправнику впзпва пмпгућава ппуздану кпнтрплу
заузетпсти кплпсека.
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Надзпрни скретишари пднпснп скретнишари лишнп се уверавају да је кплпсек
слпбпдан. У већим станицама, кап и у пним где се збпг теренских или временских
прилика тещкп мпже утврдити да ли је кплпсек слпбпдан, слпбпднпст кплпсека
истпвременп прпверавају надзпрни скретнишари пднпснп скретнишари на тај нашин щтп
пп тпм кплпсеку иду у сусрет један другпм дп пдређенпг места. Пп дпласку дп тпг места
пбавещтавају један другпг п стаоу кплпсека дпвикиваоем, а нпћу јпщ и махаоем
сигналнпм светиљкпм. Ближе пдредбе п пвпме мпрају се унети у Ппслпвни ред
станице.
8. Ппред наређеоа за пбезбеђеое пута впжое, птправник впзпва мпра
пбавестити скретнишкп пспбље п свим прпменама кпје су настале, и тп пдмах,
неппсреднп пре или истпвременп са даваоем наређеоа за пбезбеђеое пута впжое.
У време, пднпснп пдмах ппсле настајаоа прпмена, скретнишкп пспбље се мпра
пбавестити п прпменама у редпследу редпм впжое предвиђенпг кретаоа впзпва
(закащоеое, превремен хпд впзпва, укрщтаваое и др.).
Неппсреднп пре или за време даваоа наређеоа за пбезбеђеое пута впжое,
скретнишкп пспбље се мпра пбавестити п прпмени улазнпг кплпсека, п уласку на
заузети кплпсек, на кплпсек на кпме на излазнпј страни за впз изузетнп није пбизбеђен
пут претшаваоа, п изузетнпм заустављаоу или прпласку впза, и издати наређеое п
мерама кпје треба предузети (даваое прпписаних сигналних знакпва рушним
сигналима, усменп пбавещтаваое п уласку на заузет кплпсек и др.).
Пријем фпнпграма п пбавещтаваоу п насталим прпменама скретнишкп пспбље
пптврђује редним брпјем из свпга бележника, решју «разумеп» и презименпм.
9. У станицама псигураним електрпрелејним и електрпнским СС-уређајима,
скретнишкп пспбље не ушествује у пбезбеђеоу пута впжое. Птправник впзпва сам
изврщава све радое путем кпмандних и кпнтрплних елемената кпји се налазе на
кпманднпм стплу. Нашин рада при пбезбеђеоу пута впжое и рукпваоу уређајима
прпписује се ппсебним упутствпм.
10. У станицама псигураним електрпмеханишким блпк-уређајем, наређеое за
пбезбеђеое пута впжое и за рукпваое главним сигналима даје птправник впзпва
блпкпм, а пбавещтаваое п насталим прпменама и наређеоа п мерама кпје треба
предузети телефпнпм.
Скретнишкп пспбље (блпкари) пбезбеђује пут впжое на лицу места, п шему се
међуспбнп пбавещтавају телефпнпм, а п изврщенпм пбезбеђеоу пута впжое
птправника впзпва пбавещтавају блпкпм.
Нашин рада при пбезбеђеоу пута впжое и нашин рукпваоа блпк-уређајима
прпписује се ппсебним упутствпм.
11. Упутствима за рукпваое уређајима из т. 9. и 10. пвпг шлана мпра се
предвидети ппступак за слушај квара или искљушеоа уређаја из упптребе, Кап пснпв за
прпписиваое ппступака у таквим слушајевима имају се узети пдгпварајуће пдредбе
Сапбраћајнпг правилника и пвпг пдсека, прилагпђене услпвима кпји у датпм мпменту
мпгу да настану.
12. У станицама кпје нису псигуране електрпрелејним, електрпнским,
електрпмеханишким блпк-уређајима и другим кпмбинпваним механишким и
електришним уређајима(електрпкпнтрплни, електрпзабравни и сл.), рад
пкп
пбезбеђеоа пута впжое, међуспбнп пбавещтеоа пспбља и др. има се изврщавати на
нашин прпписан пвим пдсекпм и пдгпварајућим пдредбама Сапбраћајнпг правилника.
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Наређеое за пбезбеђеое пута впжое
Члан 13.
За улазак впза
1. Наређеое за пбезбеђеое пута впжое за улазак впза птправник впзпва даје
истпвременп улазнпм и излазнпм надзпрнпм скретнишару пднпснп скретнишару
фпнпгрампм:
«Улаз за впз бр. ........ на ......... кплпсек (презиме птправника впзпва)».
Пвакп се ппступа акп се впз пущта на кплпсек предвиђен Ппслпвним редпм
станице (наведним у извпду из реда впжое за станишнп пспбље) и акп за оегпв
слпбпдан улазак нема никаквих сметои кпје изискују предузимаое ппсебних мера
безбеднпсти.
2. Пптреба за ппсебним мерама безбедпсти и ппсебним ппступкпм у раду
птправника впзпва и скретнишкпг пспбља при пбезбеђеоу пута впжое за улазак впза,
настаје:
1) када се впз пущта на редпван кплпсек предвиђен Ппслпвним редпм станице,
акп је кплпсек пд извеснпг места непрпхпдан или заузет другим впзилима, и акп је
међик на излазнпј страни заузет или није пбезбеђен пут претршаваоа;
2) када се впз пущта на кплпсек кпји није предвиђен Ппслпвним редпм станице,
при шему мпже настати један пд следећих слушајева:
а) улази у скретаое без пбзира щтп се меоа кплпсек,
б) уместп у скретаое улази у правац,
в) уместп у правац улази у скретаое,
г) кплпсек је пд извеснпг места непрпхпдан, заузет другим впзилима, међик на
излазнпј страни заузет, није пбезбеђен пут претршаваоа, или је тп слепи кплпсек;
3) када се впз пущта на редпван кплпсек впжопм у правац, а впзнп спбље је
претхпднп пбавещтенп да ће у станицу уместп у правац ући у скретаое;
4) кад впз кпји пп реду впжое има крпз станицу прплаз, мпра изузетнп да стане.
3. П изменама ппступка при пбезбеђеоу пута впжое птправник впзпва
пбавещтава и наређује скретнишкпм пспбљу предузимаое пптребних мера
фпнпгрампм, кпјим се наређује пбезбеђеое пута впжое, или ппсебним фпнпгрампм,
зависнп дп насталпг слушаја, на следећи нашин:
1) Када се впз пущта на редпвна кплпсек кпји је пд извеснпг места непрпхпдан,
заузет другим впзилима, међик на излазнпј страни није слпбпдан или није пбезбеђен
пут претршаваоа, а:
- впзнп псбље је пбавещтенп да у станицу треба ући са нарпшитпм ппрезнпщћу:
«Улаз за впз бр. ...... на ....... заузет кплпсек. Впзнп пспбље пбавештенп, давати
с. зн. 97б: «Лаганп» (презиме птправника впзпва)»,
- впзнп пспбље није пбавещтенп да у станицу треба ући са нарпшитпм
ппрезнпщћу:
«Улаз за впз бр. .... на .... заузет кплпсек. Впзнп пспбље није пбавештенп
(презиме птправника впзпва)».
У пвпм слушају даљи ппступак не наређује се пдмах, негп пп изврщенпм
пбезбеђеоу пута впжое, ппсебним фпнпгрампм:
«Впз бр. .... пбавестити да улази на заузет кплпсек и спрпвести у станицу
(презиме птправника впзпва)».
2) Кад се впз пущта на кплпсек кпји није пдређен Ппслпвним редпм станице и
при тпме:
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а) впз улази ппет у скретаое иакп се меоа кплпсек, уместп у скретаое улази у
правац,пднпснп уместп у правац улази у скретаое:
«Улаз за впз бр. ..... изузетнп на ....... кплпсек (презиме птправника впзпва)»,
При даваоу наређеоа за пбезбеђеое пута впжое при улазу у скретаое уместп у
правац, уз пвај фпнпграм дпдају се реши: «впзнп пспбље пбавещтенп или није
пбавещтеп» акп је станица ппремљена једнпзнашним сигналима шији се сигнални знак
«Пгранишена брзина» не предсигналище.
б) кплпсек је пд извеснпг места непрпхпдан, заузет впзилима (впзпм), међик на
излазнпј страни заузет, није пбезбеђен пут претшаваоа, или је тп слепи кплпсек, а:
- впзнп пспбље је пбавещтенп да у станицу треба ући са нарпшитпм ппрезнпщћу:
«Улаз за впз бр. ..... изузетнп на ...... заузет (слепи) кплпсек. Впзнп пспбље
пбавештенп, давати с. зн. 97б: «Лаганп» (презиме птравника впзпва)»,
- впзнп пспбље није пбавещтенп да у станицу треба ући са нарпшитпм
ппрезнпщћу:
- «Улаз за впз бр. ..... изузетнп на .........заузет (слепи) кплпсек. Впзнп пспбље
није пбавештенп (презиме птправника впзпва)».
Даљи ппступак је исти кап и кпд слушаја ппд 1)пве ташке када впзнп пспбље није
пбавещтенп, при шему треба имати у виду да се реши «пбаещтенп» - «није пбавещтенп»
у пва два слушаја изришитп пднпсе на пбавещтенпст впзнпг пспбља п уласку впза у
станицу са нарпшитпм ппрезнпщћу. Тп знаши, акп је впзнп пспбље пбавещтенп п уласку
у скретаое, а није пбавещтенп п уласку са нарпшитпм ппрезнпщћу, у фпнпграму се
мпра рећи «није пбавещтенп», пднпснп акп је пбавещтенп п уласку у станицу са
нарпшитпм ппрезнпщћу, а не и п уласку у скретаое, у фпнпграму се даје «пбавещтенп».
3) Када се впз пущта на редпван кплпсек (прдвиђен Ппслпвним редпм станице)
и впжоа је у правац, а впзнп пспбље је претхпднп пбавещтенп да ће у станицу уместп у
правац ући у скретаое.
«Улаз за впз бр. ...... на ..... кплпсек (презиме птпранвика впзпва)».
4) Кад се впз кпји пп реду впжое или пп наређеоу има крпз станицу прплаз,
мпра изузетнп зауставити, пре наређеоа за пбаезбеђеое пута впжое за улазак впза,
птправник впзпва мпра п тпме пбавестити скретнишкп пспбље ппсебним фпнпгрампм:
«Впз бр. ................. биће у станици изузетнп заустављен. Впзнп пспбље
пбавештенп – није пбавештенп, давати с. зн. 97б: «Лаганп» и с. зн. 91: «Стпј»
(презиме птправника впзпва)».
Ппсле пвпг фпнпграма даје се наређеое за пбезбеђеое пута впжое на нашин из
т. 1. пвпг шлана или, зависнп пд слушаја, на један пд нашина предвиђених ппд 2) или ппд
3) пве ташке.
4. Акп се впз кпји пп реду впжое или пп наређеоу има крпз станицу прплаз,
мпра изузетнп зауставити, а ппред тпга пустити на кплпсек кпји је пд извесне ташке
непрпхпдан, заузет другим впзилима или впзпм,на излазнпј страни међик није
слпбпдан или није пбезбеђен пут претршаваоа, без пбзира да ли се меоа улазни
кплпсек или не и да ли ће впжоа бити у правац уместп у скретаое или не, у фпнпграму
кпјим се скретнишкп пспбље пбавещтава да ће впз изузетнп у станици бити заустављен,
изпстављају се реши: «давати с. зн. 97б: «Лаганп» и с. зн. 91: «Стпј», збпг тпга щтп ће
даљи ппступак бити наређен фпнпгрампм за пбезбеђеое пута впжое на један пд
нашина наведен за пвакав слушај ппд 1) или 2) б) т. 3. пвпг шлана.
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За излазак впза
5. Наређеое за пбезбеђеое пута впжое за излазак впза птпраник впзпва даје
излазнпм надзпрнпм скретнишару пднпснп скретнишару, фпнпгарампм:
«Излаз за впз бр. ..... са .......... кплпсека (презиме птправника впзпва)».
ЖРС мпже прпписати да у ппјединим станицама при даваоу наређеоа за
пбезбеђеое пута впжое кпд изласка впза буде присутан и надзпрни скретнишар
пднпснп скретнишар на другпј страни станице, у слушајевима када је тп неппхпднп збпг
кплпсешне мреже, ппсебних маневарских впжои, пптискиваоа и сабијаоа брута и др.
Пве пдредбе имају се унети у Ппслпвни ред санице.
За прплазак впза
6. Акп впз пп реду впжое или пп наређеоу има крпз станицу прплаз, акп има
бављеое, али ће изузетнп прпћи без задржаваоа, или има краће бављеое у кпме неће
врщити никаквп маневрисаое, мпже се истпвременп наредити пбезбеђеое пута
впжое за улазак и излазак (прплазак) впза.
Када ће се за впз кпји у станици има краће бављеое наредити улазак и излазак
истпвременп, кап прплазк, пдлушује птправник впзпва зависнп дп прилика у станици, у
слушају:
- пптребе изврщеоа маневарске впжое на излазнпј страни пд мпмента
заустављаоа впза дп мпмента када се најкасније мпра ппшети са пбезбеђеоем пута
впжое за излазак впза,
- ппстпјаоа путнпг прелаза шијим се браницима рукује из станице, да се не би
сувище ранп пбустављап сапбраћај на путу, и другп.
7. Наређеое за пбезбеђеое пута впжое за прплазак впза птправник впзпва даје
истпвременп улазнпм и излазнпм надзпрнпм скретнишару пднпснп скретнишару,
фпнпгрампм:
«Прплаз за впз бр. ..... крпз ..... кплпсек (презиме птправника впзпва)».
Укпликп се впз не мпже пустити на редпван кплпсек (предвиђен Ппслпвним
редпм станице), мпже наступити једанп следећих слушајева:
а) прпмена кплпсека не услпвљава прпмену правца при прпласку ( у пба слушаја
впжоа у скретаое);
б) уместп улаза и излаза у скретаое, улази и излаи у правац;
в) уместп улаза и излаза у правац, улази и излази у скретаое;
г) уместп улаза у правац и излаза у скретаое, улази у скретаое а излази у
правац;
д) уместп улаза у скретаое и излаза у правац, улази у правац а излази у
скретаое;
ђ) уместп улаза у скретаое и излаза у правац, улази у скретаое и излази у
скретаое;
е) уместп улаза у правац и излаза у скретаое, улази у скретаое и излази у
скретаое;
ж) впз се пущта на редпван кплпсек, а впзнп пспбље претхпднп пбавещтенп да
впз уместп у правац прплази пднпснп улази или излази у скретаое.
8. Акп дпђе дп измене улазнпг кплпсека у слушајевима наведеним у ст. 2 т. 7 пвпг
шлана, птправник впзпва даје наређеое за пбезбеђеое пута впжое истпвременп
улазнпм и излазнпм надзпрнпм скретнишару пднпснп скретнишару, фпнпгрампм:
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«Прплаз за впз брпј ....... изузетнп крпз ..... кплпсек (презиме птправника
впзпва)».
Акп се впз кпји пп реду впжое или пп наређеоу у станици има бављеое, неће
задржавати (има изузетан прплаз), птправник впзпва мпра пре даваоа наређеоа за
пбезбеђеое пута впжое п тпме пбавести скретнишкп ппбље ппсебним фпнпгрампм:
«Впз бр. ..... има изузетан прплаз (презиме птправника впзпва)».
9. У станицама где има самп један скретнишар кпји са време пбезбеђеоа пута
впжое мпра бити на улазнпј страни, наређеое се издаје самп улазнпм скретнишару.
Акп скретнишара уппщте нема, пднпснп акп га нема збпг прекида рада на тпм раднпм
месту, наређеое за пбезбеђеое пута впжое се уппщте не даје.
10. У станицама где не ппстпји телефпнска веза између службене прпстприје
птправника впзпва и скретнишарске кућице, или је ппстпјећа у квару, наређеое за
пбезбеђеое пута впжое птправник впзпва уписује у телефпнски дневник и щаље га
надзпрним скретнишарима пднпснп скретнишарима пп ппдеснпм раднику. Пп
изврщенпм пбезбеђеоу пута впжое дневник се враћа на исти нашин птправнику
впзпва. Где нема ппдеснпг радника, скретнишкп пспбље је дужнп да дпђе кпд
птправника впзпва да се интересује за хпд впзпва и да прими наређеое за пбезбеђеое
пута впжое. Акп у станици има самп један скретнишар кпји се у време издаваоа
наређеоа за пбезбеђеое пута впжое налази кпд птправника впзпва, наређеое за
пбезбеђеое пута впжое скретнишар прима путем телефпнскпг дневника птправника
впзпва.
Изврщеое пбебеђеоа пута впжое
Члан 14.
1. Нашин пбезбеђеоа пута впжое и ппступак, ппред псталпг, зависи пд тпга да
ли су скретнице псигуране или непсигуране и каква је врста псигураоа. Ппд
псигураним скретницам из т. 5. шл. 10. Правилника 2, у смислу пдредаба кпје регулищу
пбезбеђеое пута впжое, сматрају се самп пне скретнице шији се пплпжај (правилан и
исправан) мпже кпнтрплисати без ппсматраоа скретница, ппсреднп путем уређаја,
направа или на билп кпји други нашин. Скретнице шији се правилан и исправан пплпжај
не мпже кпнтрплисати ппсебним путем, у смислу пдредаба за пбезбеђеое пута впжое,
имају се сматрати непсгураним.
а) У станицама са непсигураним скретницама
За улазак впза
2. Пп пријему наређеоа за пбезбеђеое пута впжое пд птправника впзпва,
улазни надзпрни скретишар пднпснп скретнишар пптврђује усменп пријем пвпг
наређеоа птправнику впзпва такп щтп ппнавља цеп садржај примљенпг фпнапграма и
навпди реш «разумеп» и свпје презиме. Затим, надзпрни скретнишар наређује
пбустављаое маневре, а скретнишарима ппстављаое пута впжое. У међувремену, дпк
скретнишари ппстављају пут впжое, утврђује слпбпднпст улазнпг кплпсека и других
делпва кплпсека из т. 5. ппд а), б), в) и е) шл. 12. пвпг упутства, а ппсле тпга на лицу
места утврђује да ли су скретнице кпје леже у путу впжое ппстављене у правилан и
исправан пплпжај.
Правилан пплпжај скретница кпје леже у путу впжое прекп кпјих ће впз прећи впжопм
низ језишак, кап и правилан и пдгпварајући пплпжај скретница и уређаја из т. 5. ппд д)
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и ђ) шл. 12. пвпг упутства, утврђује псматраоем скретнишких и псталих сигнала и
пдређених уређаја.
Излазни надзпрни скретнишар пптврђује пријем наређеоа птправнику впзпва
кпнтрплним брпјем из свпг бележника, решју «разумеп» и свпјим презименпм, а затим
наређује пбустављаое маневре и пслпбађаое пута претршаваоа, а скретнишарима, акп
је тп пптребнп у смислу пдредаба т. 16. шл. 40. Правилника 2, ппстављаое у
пдгпварајући пплпжај скретница, кап и браника на путним прелазима у путу
претршаваоа.
У станицама где нема надзпрнпг скретнишара, улазни скретнишар ппсле пптврде
пријема наређеоа на нашин прпписан за надзпрнпг скретнишара, пбуставља рад
маневре, прпверава слпбпднпст улазнпг и делпва псталих кплпсека на улазнпј страни и
ппставља пут впжое.
Дужнпст надзпрнпг скретнишара на улазнпј стрни у пвпм слушају пбавља у свему
птправник впзпва изласкпм на лице места.
На излазнпј страни скретнишар ппред свпјих, пбавља и дужнпсти излазнпг
надзпрнпг сккретнишара прпписане за пвај слушај у ст. 2. пве ташке.
За излазак впза
3. Пптврду пријема наређеоа за пбезбеђеое пута впжое и пбезбеђеое пута
впжое за излаз впза, излазни надзпрни скретнишар пбавља на нашин предвиђен у т. 2.
пвпг шлана за улазнпг надзпрнпг скретнишара при пбезбеђеоу пута впжое за улаз впза.
Скретнице кпје се налазе у путу впжое впза прекп кпјих ће впз прећи впжопм уз
језишак, надзпрни скретнишар прегледа на лицу места, а пстале скретнице псматраоем
скретнишких сигнала.
Акп нема надзпрнпг скретнишара, оегпве дужнпсти на излазнпј страни пбавља
скретнишар, изузев прегледа скретница прекп кпјих ће впз при излазу прећи впжопм уз
језишак. Преглед пвих скретница пбавља птправник впзпва изласкпм на лице места.
За прплазак впза
4. Прплаз је кпмбинација улаза и излаза впза. Према тпме пп пријему наређеоа
за прплаз впза, улазни надзпрни скретнишар пднпснп скретнишар ппступа кап да је
примип наређеое за улаз, а излазни надзпрни скретнишар пднпснп скретнишар кап да
је примип наређеое за излаз впза. Тамп где нема надзпрнпг скретнишара, птправник
впзпва изврщава оегпве дужнпсти кап кпд улаза и излаза впза.
На лицу места изврщени преглед непсигураних скретница птправник впзпва
уписује у пдгпварајући дневник, уз пзнаку времена, на следећи нашин:
«Преглед скретница за улаз – излаз впза бр. ........ на - са .....кплпсека извршип
(пптпис птправника впзпва)»
Уписани преглед скретница пд стране птправника впзпва пптписује и
скретнишар.
Надзпрни скретнишар пвај преглед не уписује, али извещтај п изврщенпм
пбезбеђеоу пута впжое сме дати птправнику впзпва тек пп изврщенпм прегледу
скретница. Извещтај п изврщенпм пбезбеђеоу пута впжое уједнп је дпказ да је
надзпрни скретнишар претхпднп изврщип преглед скретница.
5. У станицама у кпјима не ппстпји скретнишкп пспбље или за време прекида
рада на тим радним местима, све дужнпсти пвпг пспбља при пбезбеђеоу пута впжое
предвиђене у ташкама 2., 3. и 4. пвпг шлана пбавља птправник впзпва.
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У тпм слушају, у станицама са непсигураним скретницама при улазу впза
птпраник впзпва мпра на лицу места утвдити стаое скретница у путу впжое, и акп је
пптребнп меоати оихпв пплпжај, сам ппставља пут впжое, а у телефпнски дневник у
блпк-кућици или ппсебнпм сандушићу кпји се налази на скретишкпм ппдрушју, мпра
уписати: «Пут впжое за улаз впза бр. ... на ... кплпсек пбезбедип (пптпис)». На исти
нашин ппступа при излазу впза акп на излазнпј страни има скретница прекп кпјих впз
мпра прећи впжопм уз језишак, или се ради излаза мпра меоати пплпжај скретница.
б) У станицама са псигураним скретницама
6. Пбезбеђеое пута впжое у станицама са псигураним скретницама врщи се на
нашин прпписан у ташкама 2, 3, 4. и 5. пвпг шлана, псим кпнтрпле правилнпг и исправнпг
пплпжаја псигураних скретница.
Правилан и исправан пплпжаја скретница у путу впжое кпнтрплище се путем
електрпнскпг, релејнпг пднпснп електрпмеханишкпг блпк-уређаја, кап и путем других
система зависнпсти кпји гарантују правилан и исправан пплпжај скретница
(електрпкпнтрплни, електрпзабравни уређај и сл.), или на пснпву кљушева закљушаних
скретница.
Акп у путу впжое впза има и непсигураних скретница прекп кпјих впз треба да
пређе впжопм уз језишак, при пбезбеђеоу пута впжое те скретнице птправник впзпва
пднпснп надзпрни скретнишар мпра прегледати дпласкпм на лице места. На исти нашин
мпра се ппступити акп псигурана скретница из билп кпг разлпга ппстане непсигурана.
7. Рукпваое и ппступак са кљушевима закљушаних скретница при пбезбеђеоу
пута впжое прпписанп је пвим упутствпм.
8. Сва наређеоа птправника впзпва кпја се пднпсе на пбезбеђеое пута впжое,
тамп где ппстпји надзпрни скретнишар, мпрају скретнишари примити на знаое и тп
пптиспм пптврдити. Надзпрни скретнишар сме дати извещтај п изврщенпм пбезбеђеоу
пута впжое птправнику впзпва тек ппщтп скретнишари пбезбеде пут впжое и п тпме се
надзпрни скретнишар лишнп увери, зависнп пд врсте псигураоа станице.
9. У станицама са псигураним скретницама, акп не ппстпји скретнишкп пспбље,
или за време прекида рада на тим радним местима, птправник впзпва пбавља све
дужнпсти скретнишкпг пспбља у тпку пбезбеђеоа пута впжое, али не даје нити
евидентира билп какве фпнпграме кпји се пднпсе на пбезбеђеое пута впжое.

Пбавещтаваое п изврщенпм пбезбеђеоу пута впжое
Члан 15.
а) У станицама са непсигураним скретницама

При уласку впза
1.Излазни надзпрни скретнишар, када се увери да су изврщене радое кпје је у
смислу т. 2. шл. 14. пвпг упутства наредип и да је улазни кплпсек са оегпве стране
слпбпдан, ппзива улазнпг надзпрнпг скретнишара и даје му фпнпграм:
«Кплпсек бр. ..... за улаз впза брпј .... на излазнпј страни слпбпдан (презиме)».
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Ппсле пријема наведенпг фпнпграма пд излазнпг надзпрнпг скретнишара и
заврщених свих радои предвиђених у т. 2. шл. 14. пвпг упутства, щтп знаши да за улаз
впза нема никаквих сметои, улазни надзпрни скретнишар ппзива птправника впзпва и
даје му фпнпграм:
« Улаз за впз бр. ..... на ...... кплпсек слпбпдан (презиме)».
Акп је пут впжое наређен на заузет (слепи) кплпсек, тп се у извещтају има
навести.
Даваоем фпнпграма из ст. 2. пве ташке улазни надзпрни скретнишар пптврђује
птправнику впзпва да је пбезбеђен пут впжое за пдређени впз на целпм станишнпм
ппдрушју и да су претхпднп примљени фпнпграми псталих надзпрних скретнишара кпји
ушествују у пбезбеђеоу пута впжое.
Када нема надзпрних скретнишара, излазни скретнишар пбавещтава улазнпг
скретнишара на нашин из ст. 1. пве ташке. Улазни скретнишар не даје фпнпграм из ст. 2.
пве ташке, а птправник впзпва, дпласкпм на лице места ради прегледа скретница,
лишнп се уверава у тп да је улаз за впз слпбпдан. Збпг тпга пн мпра увидпм у
телефпнски дневник улазнпг скретнишара утврдити да је примљен фпнпграм из ст. 1.
пве ташке, а акп није, мпра сашекати пријем тпг фпнпграма.
При изласку впза
2. П изврщенпм пбезбеђеоу пута впжое за излаз впза излазни надзпрни
скретнишар пбавещтава птпраника впзпва фпнпгрампм:
«Излаз за впз бр. ..... са ........ кплпсека слпбпдан (презиме)».
Акп нема надзпрнпг скретнишара, а впз при излазу неће прећи прекп скретнице
впжопм уз језишак, фпнпграм из предоег става даје излазни скретнишар. Излазни
скретнишар неће дати наведени фпнпгрм акп птправник впзпва за излаз впза прегледа
скретнице на лицу места. При тпме се пн лишнп уверава да је излаз за впз слпбпдан.
При прпласку впза
3. П изврщенпм пбезбеђеоу пута впжое за прплаз впза улазни и излазни
надзпрни скретнишар пбавещтавају једнпвременп птправника впзпва фпнпгрампм:
«Прплаз за впз бр. ..... крпз ..... кплпсек слпбпдан (презиме)».
Акп нема надзпрних скретнишара, оихпве дужнпсти на улазнпј и излазнпј
страни пбављају скретнишари, изузев прегледа сккретница прекп кпји ће впз при
прплазу прећи впжопм уз језишак. Преглед пвих скретница пбавља птправник впзпва
изласкпм на лице места.
б) У станицама са псигураним скретницама
4. У станицама са псигураним скретницама надзпрни скретнишари и скретнишари
ппступају и п изврщенпм пбезбеђеоу пута впжое пбавещтавају птправника впзпва на
нашин прпписан за надзпрне скретнишаре у ташка 1, 2. и 3. пвпг шлана.
Нашин пбавещтаваоа п изврщеоу пбезбеђеоа пута впжое у станицама кпје су
псигуране сигналнп-сигурнпсним и блпк-уређајима прпписује се упутствпм за рукпваое
пднпсним уређајем.
5. Акп између службене прпстприје птправника впзпва и скретнишкпг пспбља не
ппстпји телефпнска веза или је ппстпјећа у квару, па се наређеое за пбезбеђеое пута
впжое издаје самп уписпм у телефпнски дневник птправника впзпва на нашин из т. 1.
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шл. 13. пвпг упутства, п изврщенпм пбезбеђеоу пута впжое пспбље се пбавещтава на
следећи нашин:
а) Излазни надзпрни скретнишар, акп је наређенп пбезбеђеое пута впжое за
улаз впза, у телефпнски дневник птправника впзпва уписује фпнпграм из ст. 1. т. 1., за
излаз впза фпнпграм из ст. 1. т. 2., за прплаз впза првп фпнпграм из ст. 1. т. 1.., а исппд
оега фпнпграм из ст. 1. т. 2. пвпг шлана, и дневник щаље улазнпм надзпрнпм
скретнишару, пднпснп птправнику впзпва за излаз впза. Улазни надзпрни скретнишар
уппзнаје се са садржинпм фпнпграма излазнпг надзпрнпг скретнишара, а затим уписује
фпнпграм из ст. 2. т. 1. пвпг шлана, без пбзира да ли је наређенп пбезбеђеое пута
впжое за улаз или прплаз впза, и дневник щаље птправнику впзпва.
б) Када нема надзпрнпг скретнишара у станицама са псигураним скретницама,
скретнишари ппступају на нашин прпписан ппд а) пве ташке. На исти нашин ппступа и
излазни скретнишар акп су скретнице непсигуране а впз при излазу неће прекп оих
прећи впжопм уз језишак. У станицама са непсигураним скретницама, п слпбпднпм
улазу впза у станицу, пднпснп п слпбпднпм излазу, акп впз има да пређе прекп
скретнице впжопм уз језишак, птправник впзпва уверава се лишнп при прегледу
скретница на лицу места.
У слушају прекида телефпнске везе самп између службених прпстприја
скретнишкпг пспбља, фпнпграм из ст. 1. т. 1. пвпг шлана пд излазнпг надзпрнпг
скретнишара пднпснп скретнишара прима птправник впзпва и пренпси улазнпм
надзпрнпм скретнишару (скретнишару).
Нашин пбавещтаваоа п изврщеоу пбезбеђеоа пута впжое за време квара на
средствима за сппразумеваое у станицама псигураним сигналнп-сигурнпсним или
блпк-уређајима, прпписује се упутствпм за рукпваое тим уређајем.
Уписиваое фпнпграма за пбезбеђеое пута впжое у пдгпварајуће дневнике
Члан 16.
1. Фпнпграми за пбезбеђеое пута впжое уписују се у пдређени бележник
пднпснп дневник за птправника впзпва пднпснп за скретнишкп пспбље, са ппдацима
кпје садржи пдгпварајући бележник пднпснп дневник.
Сваки фпнпграм се пре даваоа мпра уписати у бележник пднпснп дневник.
2. Брпј кплпсека дат у фпнпграмима мпра се у бележник пднпснп дневник
уписати арапским брпјем и слпвима.
Уписиваое брпја кплпсека самп арапским брпјем мпже се врщити у станицама у
кпјима су радна места међуспбнп ппвезана телефпнпм на впду кпји је укљушен у
регистрпфпн.
Акп телефпнски впд није укљушен у регистрпфпн, пнда се уписиваое, изузетнп,
мпже врщити самп арапским брпјем у пним станицама где при пбезбеђеоу пута
впжое ушествују најмаое три радна места. Пвакве станице пдређује ЖРС, щтп се има
унети у Ппслпвни ред станице.
3. Фпнпграми кпјима птправник впзпва наређује пбезбеђеое пута впжое, кап и
извещтаји кпје дају надзпрни скретнишари (скретнишари), евидентирају се у пбиму,
пблику и на нашин прпписан Правилникпм 8, Упутствпм 58 и пвим Упутсвпм.
4. Пптврду п изврщенпм прегледу скретница птправник впзпва уписује у
скретнишарски бележник фпнпграма.
Тамп где нема скретнишарскпг бележника фпнпграма, за уписиваое пптврде п
прегледу непсигураних скретница мпра се у скретнишарскпј кућици или ппсебнп
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ппстављенпм сандушићу налазити ппсебна коига (телеграфскп-телефпнски дневник С43).
Скретнишарски бележеник фпнпграма, пднпснп телеграфскп-телефпнски
дневник, у кпје птправник впзпва уписује преглед непсигураних скретница, мпрају бити
везани канаппм пптребне дужине, Канап мпра бити плпмбиран. Кљуш пд неппседнуте
скретнишарске кућице, пднпснп, акп ое нема, пд ппсебнпг сандушића мпра се налазити
кпд птправника впзпва.
5. Пдредбе пвпг шалан важе и за впзпве и маневарске саставе кпји сапбраћају дп
извесне ташке на птвпренпј прузи. У предвиђеним фпнпграмима, при пбезбеђеоу пута
впжое за маневарске саставе, уместп реши «впз» ставља се «маневарски састав», у
виду скраћенице МС-1, МС-2 итд., са брпјевима пп редпследу кпји ппшиое свакпг дана.
Ппступак при впжои впзпва пп неправилнпм кплпсеку
Члан 17.
1.П впжои впзпва пп неправилнпм кплпсеку мпра се пбавестити скретнишкп
пспбље.
2. П предвиђенпј и непредвиђенпј впжои пп неправилнпм кплпсеку скретнишкп
пспбље се пбавещтава пдмах пп завпђеоу такве впжое, а најкасније неппсреднп пре
даваоа наређеоа за пбезбеђеое пута впжое за излаз на неправилан кплпсек за впз
кпји се птпрема, пднпснп пре даваоа дппущтеоа суседнпј станици кпја птпрема впз пп
неправилнпм кплпсеку.
Фпнпграм кпјим се даје пвп пбавещтеое, акп станица птпрема впзпве пп
неправилнпм кплпсеку, треба да гласи:
«Од ....... часпва ..... мин па дп даљег ка станици ...... завпди се впжоа пп
неправилнпм кплпсеку (презиме птправника впзпва)».
Пднпснп, акп ће станица примити впзпве пп неправилнпм кплпсеку:
«Од ....... часпва ...... мин па дп даљег пд станице ....... завпди се впжоа пп
неправилнпм кплпсеку (презиме птправника впзпва)».
3. Пбавещтеое п предвиђенпј и непредвиђенпј впжои пп неправилнпм
кплпсеку, датп скретнишкпм пспбљу пп завпђеоу такве впжое, важи за све впзпве у
време трајаоа впжое пп неправилнпм кплпсеку.
П укинутпј предвиђенпј или непредвиђенпј впжои пп неправилнпм кплпсеку
има се пбавестити скретнишкп пспбље пдмах пп укидаоу, али најраније ппсле пдласка
из станице, пднпснп ппсле уласка у станицу ппследоег впза кпји сапбраћа
неправилним кплпсекпм.
4. П изузетнпј впжои пп неправилнпм кплпсеку скретнишкп пспбље се
пбавещтава ппсебнп за сваки впз, и тп неппсреднп пре даваоа наређеоа за
пбезбеђеое пута впжое за излаз впза кпји се птпрема, пднпснп неппсреднп пре
даваоа дппущтеоа суседнпј станици за впз кпји се прима пп неправилнпм кплпсеку,
фпнпгрампм следећег садржаја:
«Впз брпј .... ка станици (пд станице) ......... сапбраћа пп неправилнпм кплпсеку
(презиме птправника впзпва)».
5. Пбавещтеое п впжои пп неправилнпм кплпсеку впзпва кпји се примају у
станицу, без пбзира на врсту впжое пп неправилнпм кплпсеку, за скретнишкп пспбље,
уједнп знаши и изришиту забрану маневрисаоа на правилнпм кплсеку према птвпренпј
прузи без пдпбреоа птправника впзпва.
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Пријем пбавещтеоа скретнишкп пспбље пптврђује птправнику впзпва ппд
брпјем из свпг бележника и решју «разумеп».
6. Наређеое за пбезбеђеое пута впжое и пбавещтаваое птправника впзпва п
изврщенпм пбезбеђеоу, дају се фпнпграмима предвиђеним у шл. 13. и 15. пвпг
упутства, с тим щтп се у оима ппсле реши «кплпсек» кпд улаза дпдају реши: «са
неправилнпг кплпсека» а ппсле реши : «кплпсека» кпд излаза – «на неправилан
кплпсек». На пример:
«Улаз за впз бр. ........ на ........ кплпсек са неправилнпг кплпсека (презиме
птправника впзпва)» и «Улаз за впз бр. ..... на ..... кплпсек са неправилнпг кплпсека
слпбпдан (презиме надзпрнпг скретичара)».
Наређеое за пбезбеђеое пута впжое за прплаз впза кпји сапбраћа пп неправилнпм
кплпсеку даје се пдвпјеним наређиваоем пбезбеђеоа пута впжое за улаз, а затим, за
излаз впза.
Ппступак са кљушевима закљушаних скретница
Члан 18.
1.Скретнице мигу бити ппремљене једнпм или са две браве, заиснп пд тпга да
ли се закљушавају у пба правца (у правац и у скретаое), или самп у правац пднпснп
самп у скретаое.
Свака скретнишка брава мпра имати два кљуша, пд кпјих се један налази у
упптреби (уникат), а други у резерви (дупликат).
2. Дупликати кљушева мпрају се шувати у прпстприји птправника впзпва пдвпјенп
пд униката, такп да их у слушају пптребе птправник впзпва мпже упптребити, али и
пбезбеђени такп да се свака упптреба мпже лакп упшити. Збпг тпга сваки дупликат
кљуша мпра бити ппсебнп плпмбиран на ппдеснпм месту. Плпмбираое кљушева врще
радници СС-службе.
Дупликат кљуша мпже се упптребити акп се уникат пщтети или унищти, и у тпм
слушају се скретница сматра псигуранпм. У слушају нестанка (губљеоа) униката,
дупликат се упптребљава самп да би се брава пткљушала у циљу пмпгућаваоа
рукпваоа скретницпм, али скретница се мпра сматрати непсигуранпм и за време
пбезбеђеоа пута впжое ставити ппд надзпр све дпк се изгубљени кљуш не прпнађе или
се брава не замени нпвпм. На исти нашин се ппступа акп се изгуби дупликат кљуша.
Свака упптреба дупликата кљуша мпра се пријавити надзпрнику СС-уређаја
(щефу депнице) и щефу станице писменим извещтајем С-23, на пснпву шега ће щеф
станице преузети пптребне мере за правилнп кприщћеое браве и псигураое
скретнице. Акп се у међувремену прпнађе кљуш, щеф станице ће изврщити привременп
пешаћеое дупликата кљуша дп дпласка радника СС-службе, кпји ће накнаднп
плпмбирати дупликат кљуша.
3. Скретнице ппремљене бравама мпрају, пп правилу увек бити закљушане, и тп,
акп се прекп оих не пшекује впжоа, у редпвнпм пплпжају, укпликп прилике не
захтевају други пплпжај (т. 16. шл. 40. Прав. 2). Кљушеви тих скреница мпрају се
налазити кпд птправника впзпва пднпснп надзпрнпг скретнишара. Пдступаое пд пвпга
дпзвпљенп је за време маневрисаоа или шищћеоа скретница, и тп пп пдпбреоу
радника пвлащтенпг за шуваое кљушева, кап и у слушају из ст. 5. т. 5. пвпг шлана.
У прпстприји птправника впзпва пднпснп надзпрнпг скретнишара кљушеви
закљушаних скретница мпрају се налазити на ппдеснпм месту такп расппређени да се
не мпгу незапаженп птуђити нити при узимаоу, грещкпм, заменити. У ту сврху мпра

45

ппстпјати щематски преглед скретница и оихпвих пплпжаја у кпјима су редпвнп
закљушане.
4. Ради разликпваоа, на кљушевима се мпрају налазити пдгпварајуће пзнаке, и
тп:
- брпј скретнице кпјпј кљуш припада и
- пзнака «+» пднпснп «_» акп скретница има две браве.
Пзнака «+» пзнашава да кљуш припада брави кпјпм се скретница закљушава у
правац, а «_» у скретаое.
Брпј скретнице и пзнаке «+» пднпснп «_» утиснути су на држашу кљуша. Псим
пзнака «+» пднпснп «_», ради лакщег упшаваоа разлике у кљушевима исте скретнице,
држаши кљушева се израђују са разлишитим пблицима прпписаним пдгпварајућим
стандардима и тп:
- кпд кљуша браве кпјпм се скретница закљушава у правац, пблик правпугапника,
а
- кпд кљуша браве кпјпм се скретница закљушава у скретаое гпрои врхпви
правпугапника су пдсешени.
Кљуш пд скретнишке браве индустријскпг кплпсјека мпра имати на ппсебнпј
плпшици исписан назив или пзнаку индустријскпг кплпсека.
5. За време уласка пднпснп изласка впза, кљушеви закљушаних скретница кпје се
налазе у путу впжое впза пбавезнп се мпрају налазити кпд птправника впзпва пднпснп
надзпрнпг скретнишара. Пни се мпрају лишнп, увидпм уверити да ли су пдгпварајући
кљушеви (брпј и пзнака) на свпм месту.
Акп је за наређени пут впжое пптребнп меоати пплпжај скретница, птправник
впзпва пднпснп надзпрни скретнишар даје кљушеве скретнишару, а пвај, пдмах ппсле
ппстављаоа скретница у правилан и исправан пплпжај, пдгпварајуће кљушеве дпнпси
птправнику впзпва пднпснп надзпрнпм скретнишару.
Забраоенп је да скретнишари узимају кљушеве без пдпбреоа птправника впзпва
пднпснп надзпрнпг скретнишара.
При пбезбеђеоу пута впжое за излаз впза прекп скретнице низ језишак, кљуш
такве скретнице пп ппстављаоу излаза мпже се налазити кпд скретнишара, али самп
кпд укрщтаваоа впзпва и у станицама где нема надзпрнпг скретнишара. Правилан
пплпжај пвакве скретнице птправник впзпва утврђује псматраоем скретнишкпг сигнала.
Укпликп се псматраоем не мпже прпверити пплпжај скретнице, Ппслпвним редпм
станице се прпписује нашин прпвераваоа правилнпг пплпжаја скретнице за излаз впза
при впжои низ језишак.
Изузетнп, у ппјединим станицама са два скретнишара, а без надзпрнпг
скретнишара, са маоим брпјем скретница и у слушају велике удаљенпсти између
скретница и службене прпстприје птправника впзпва, ЖРС мпже пдпбрити да се
кљушеви скретница налазе кпд скретнишара, уз прпписиваое ппступака и мера
безбеднпсти.
6. Кпд укрщтаваоа у станицама без надзпрнпг скретнишара, пдмах пп уласку
првпг впза скретнишар мпра да иде у сусрет птправнику впзпва, кпји му дпнпси кљушеве
скретница за излаз впза супрптнпг смера.
7. У слушају укрщтаоа и велике удаљенпсти између скретница и службене
прпстприје птправника впзпва, пднпснп када у станици не ппстпји скретнишар, кап и
када је скретнишар заузет пбезбеђеоем пута впжое на другпј страни
станице,птправник впзпва мпже предати кљушеве закљушаних скретница впзпвпђи
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впза, кпји први уђе у станицу. Впзпвпђа ће, ппсле уласка супрптнпг впза у станицу,
предати кљушеве скретнишару пднпснп впзппратипцу, или ће, када пвих нема, сам
ппставити скретнице за излазак свпг впза. Впзпвпђа је у пвпм слушају пдгпвпрни радник
кпји, за време дпк супрптни впз не уђе у станицу, шува кљушеве закљушаних скретница.
Кпд впзпва без впзпвпђе или са впзпвпђпм на заврщним кплима, кљушеви
закљушаник скретница, у слушају из ст. 1. пве ташке,мпгу се предати мащинпвпђи раније
приспелпг впза.
Челп пваквпг впза треба да буде щтп ближе излазним скретницама какп би
скретнишар или радник впза мпгап брзп преузети кљушеве и рукпвати скретницама, п
шему птправник впзпва мпра впдити рашуна кпд заустављаоа впза. Улазни сигнал за
супрптни впз не сме се ппставити у пплпжај за дпзвпљену впжоу дпк се впз кпји је први
приспеп, укпликп се ппмера, не заустави најдаље изпред међика.
Акп лпкпмптиву ппседа самп мащинпвпђа (једнпппсед) кпји пбавља и дужнпст
впзпвпђе, мащинпвпђа не ппставља скретнице за излазак свпга впза.
Предаја кљушева впзпвпђи пднпснп мащинпвпђи врщи се ппщтим налпгпм, у
кпји треба уписати следеће:
«Кљушеве скретнице-а бр. ........ шувати дп уласка впза бр. .... . Скретницу-е
ппставља ..... (скретнишар, впзппратилац, ппмпћник).»
Пп уласку супрптнпг впза и ппстављаоу скретница за излаз впза кпји је први
приспеп у станицу, скретнишар пднпснп радник кпји је рукпвап скретницама не предаје
кљушеве птправнику впзпва, сем када впз при излазу мпра да пређе скретнице
впжопм уз језишак. Впзпвпђа пднпснп мащинпвпђа кпме су предати кљушеви на
шуваое пдгпвпран је, ппред радника кпји је рукпвап скретницама, за правилан пплпжај
скретница за излазак свпга впза. Акп је скретницама рукпвап радник впза , птправник
впзпва је дужан да пдмах пп пдласку впза преузме пдгпвараајуће кљушеве.
Све наведене плакщице из пве ташке мпрају се прпписати у Ппслпвнпм реду
станице.
Впзпвпђи, а изузетнп мащинпвпђи мпже се ппверити шуваое кљушева скретница
и рукпваое скретницама у станицама са пгранишеним радним временпм за време
прекида рада.
8. У станицама са сигналнп-сигурнпсним уређајима кпд кпјих се скретницама
рукује са цнетралнпг места, кад настане сметоа на скретнишким ппставним справама,
па је за прпмену пплпжаја скретнице пптребна ппсебна рушица, мпра се пдредити
местп и нашин шуваоа рушице.
Када рушица није у упптреби мпра бити закљушана, а свакп оенп кприщтеое се
евидентира. У перипду кприщтеоа рушице, дпк се скретнишки уређаји не дпведу у
исправнп стаое, у тпку пбезбеђеоа пута впжое за впзпве рушица мпра бити ппд
надзпрпм птправника впзпва, кап щтп је тп прпписанп за скретнишке кљушеве.
Пренпсне скретнишке браве када нису у упптреби, мпрају се налазити на
пдређенпм месту закљушане. Оихпвп кприщтеое се такпђе евидентира.
Местп шуваоа и нашин упптребе рушице и пренпсних брава прпписује се
Ппслпвним редпм станице (т. 3. ппд 4) шл. 3. пвпг упутства), пднпснп Упутствпм за
рукпваое станишним СС уређајем.
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Рукпваое улазним и излазним сигналима
Члан 19.
1. Улазни и излазни сигнали смеју се ппставити у пплпжаја за дпзвпљену впжоу
самп када се претхпднп утврди да је пут впжое впзу пбезбеђен и да не ппстпји никаква
сметоа за улазак пднпснп излазак впза.
2. У станицама у кпјима се улазним сигналпм рукује путем скретнишарске
ппставнице без претхпдне блпкпвне зависнпсти (привпле) или без кљушевне
зависнпсти, надзпрни скретнишар пднпснп скретнишар сме ппставити сигнал у пплпжај
за дпзвпљену впжоу самп пп наређеоу птправника впзпва. Наређеое се даје
фпнпгрампм:
«Улазни сигнал за впз брпј ..... ппставити у пплпжај за дпзвпљену впжоу
(презиме птправника впзпва)».
Птправник впзпва и надзпрни скретнишар пднпснп скретнишар евидентирају пвај
фпнпграм у свпје дневнике пднпснп бележенике, уз пзнаку времена и брпја фпнпграма
према Упутству 58.
Птправник впзпва сме дати наређеое из ст. 1. пве ташке ппсле пријема
извещтаја пд надзпрнпг скретнишара да је пбезбеђен пут впжое, пднпснп, када је
изврщип преглед скретница, акп је бип дужан да тп ушини.
Пп пријему наређеоа надзпрни скретнишар пднпснп скретнишар ппставља
улазни сигнал у пплпжај за дпзвпљену впжоу и тп евидентира у свпм бележнику.
3. Претхпднп ппстављен улазни сигнал у пплпжај за дпзвпљену впжоу впза
улазни надзпрни скретнишар пднпснп скретнишар ппставља у пплпжај за забраоену
впжоу без ппсебнпг наређеоа птправника впзпва, и тп:
- акп улазни сигнал није у зависнпсти са путем впжое када је впз кпји дплази
цеп прпщап ппред улазнпг сигала, а
- акп је улазни сигнал у зависнпсти са путем впжое, када је впз кпји дплази
прещап прекп свих скректинца кпје леже у оегпвпм путу впжое.
Пп изврщенпм ппстављаоу улазнпг сигнала у пплпжај за забраоену впжоу,
улазни надзпрни скретнишар пднпснп скретнишар пбавещтава птправника впзпва
фпнпгрампм:
«Улазни сигнал ппстављен у пплпжај за забраоену впжоу (презиме)».
Акп, у смислу пдредаба шл. 21. пвпг упутства, улазни надзпрни скретнишаар
пднпснп скретнишр пбавещтава птправника впзпва и п тпме да је впз ущап цеп у
станицу и сместип се унутар међика, фпнпграм из пве ташке кпмбинује се са
фпнпгрампм из т. 5. ппд а) шл. 21. пвпг упутства. У тпм слушају фпнпграм има да гласи:
«Впз цеп приспеп, међик слпбпдан, улазни сигнал ппстављен у пплпжај за
забраоену впжоу (презиме)».
Фпнпграме из т. 2. и 3. пве ташке птправник впзпва уписује у сапбраћајни
дневник С-14а пднпснп у бележник С-45, а надзпрни скретнишар пднпснп скретнишар у
бележник фпнпграма за скретнишара.
4. Када је телефпнска веза у квару, наређеое за ппстављаое улазнпг сигнала у
пплпжај за дзвпљену впжоу, у пблику фпнпграма из ст. 1. т. 2. пвпг шлана, птправник
впзпва уписује у бележник фпнпграма у кпме је улазни надзпрни скретнишар уписап
извещтај п тпме да је наређени пут впжое за дплазећи впз пбезбеђен. Ппсле уписа
фпнпграма дневник щаље надзпрнпм скретнишару.
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У станицама без назпрнпг скретнишара, при уписиваоу изврщенпг прегледа
скретница птправник впзпва уписује и наређеое за ппстављаое улазнпг сигнала у
пплпжај за дпзвпљену впжоу.
Пп уласку впза, надзпрни скретнишар пднпснп скретнишар ппставља улазни
сигнал у пплпжај за забраоену впжоу и дпвикиваоем пбавещтава птправника впзпва
да је впз цеп приспеп, међик слпбпдан и улазни сигнал ппстављен у пплпжај за
забраоену впжоу.
5. У станицама у кпјима се групним излазним сигналпм рукује путем
скретнишарске ппставнице без претхпдне блпкпвне сагласнпсти (привпле) или
кљушевне зависнпсти, надзпрни скртишар пднпснп скретнишар сме ппставити групни
излазни сигнал у пплпжај за дпзвпљену впжоу самп пп наређеоу птправника впзпва.
Птправник впзпва пп пријему фпнпграма п изврщенпм пбезбеђеоу пута впжое за
излаз впза даје фпнпграм:
«Групни излазни сигнал за впз бр. ...... ппставити у пплпжај за дпзвпљену
впжоу (презиме птправника впзпва)».
Птправник впзпва и надзпрни скретнишар пднпснп скретнишар уписују пвај
фпнпграм у свпје дневнике пднпснп бележнике, уз пзнаку времена и брпја фпнпграма.
Пви ппдаци унпсе се у кплпне предвиђене за уписиваое наређеоа п ппстављаоу
улазнпг сигнала.
6. У станицама у кпјима се улазни и излазни сигнали не мпгу ппставити у пплпжај
за дпзвпљену впжоу без претхпдне блпкпвне сагласнпсти или без кљушевне
зависнпсти, ппступак пкп рукпваоа пвим сигналима пдређује се ппсебним упутствпм.
7. Акп улазним и групним излазним сигналима рукује птправник впзпва, сме их
ппставити у пплпжај за дпзвпљену впжоу самп када прими извещтај пд надзпрнпг
скретнишара (скретнишара) да је наређени пут впжое пбезбеђен, пднпснп када је
изврщип преглед скретница или лишнп пбезбедип пут впжое, акп је бип дужан да тп
ушини.
Дпшекиваое впзпва пд стране скретнишкпг пспбља
Члан 20.
1. Надзпрни скретнишари дпшекују впзпве испред скретнишарске кућице. У
станицама са једним назпрним скретишарпм надзпрни скретнишар мпже дпшекивати
впзпве и на перпну, щтп се прпписује Ппслпвним редпм станице.
2. На скретнишкпм ппдрушју улазне стране станице скретнишари дпшекују впзпве
кпд скретнице испред скретнишарске кућице. Сигнални знак «Лаганп» скретнишар мпра
давати:
- када впз кпји има прплазак треба изузетнп зауставити без пбзира да ли је
впзнп пспбље пбавещтенп или не и
- када впз улази са нарпшитпм ппрезнпщћу, п шему је впзнп пспбље пбавещтенп
или је тп редпм впжое предивђенп.
Скретнишари-блпкари дпшекују впзпве редпвнп на прпзпру блпк-кућице, сем у
слушајевима из става 1.пве ташке, када мпрају давати сигнални знак «Лаганп», у кпм
слушају дпшекују впзпве кпд скретнице испред блпк-кућице.
Кпд улазне скретнице, без пбзира да ли је впжоа у правац или у скретаое,
скретнишари пднпснп скретнишари-блпкари дпшекују впзпве самп у слушају када је таква
скретница непсигурана, пресешена или искљушена из СС-уређаја, укпликп се за тп не
пдреди други радник.
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На скретнишкпм ппдрушју излазне стране станице скретнишари дпшекују впзпве
кпд скретнице испред скретнишарске кућице, а скретнишари-блпкари на прпзпру блпккућице, сем у слушајевима:
- када сигнални знак «Напред» мпрају давати кпд излазнпг исгнала где и
дпшекује впзпве и
- када мпрају давати сигнални знак «Стпј» кпд изузетнпг заустављаоа впза у
станици – испред скретнишарске кућице.
У станицама са специфишним услпвима рада ппслпвним редпм станице мпже се
прппиати дпшекиваое впзпва пд стране скретнишара и на другим местима.
Птправник впзпва мпже за сваки кпнкретан слушај наредити скретнишару
дпшекиваое впзпва и даваое пдгпварајућих сигналних знакпва и на другпм месту
пднпснпг скретнишкпг ппдрушја и ппдрушја станице.
3. У станицама у кпјима ппстпји скретнишар на улазнпј и излазнпј страни,
скретнишар на излазнпј страни не мпра дпшекивати впз акп је пптребнп да врщи
манипулацију пртљага и рпбе и пбавља друге ппслпве кпд впзпва с превпзпм путника
или кпд манипулативних впзпва, и тп самп у слушају када у станици нема укрщтаваоа
или претицаоа, а скретнице прекп кпјих впз излази уз језишак су закљушане
(псигуране).
Изузетнп се за манипулацију рпбе мпже упптребити и улазни скретнишар, акп је
пн мнпгп ближи месту намипулације, ппд услпвима из ст. 1 пве ташке, и акп није
прпписанп даваое сигналних знакпва на улазнпм скретнишкпм ппдрушју.
4. На пругама и у станицама прелаза са двпкплпсешне на једнпкплпсешну пругу
на кпјима изпстаје пбавещтаваое впзнпг пспбља п прпменама укрщтаваоа, а у
станицама нема излазних сигнала, скретнишар мпра дпшекивати кпд излазних
скретница впзпве кпји станицу прплазе или изузетнп прплазе у смислу пдредаба т. 17.
шл. 47. Правилника 2.
5. У станицама у кпјима дужнпст скретнишара врщи самп један скретнишар кпји
се налази кпд птправника впзпва, редпвнп дпшекује впзпве кпд улазник скретница.
Кпд излазних скретница скретнишар дпшекује впз у слушају када излазећем впзу
треба пбезбедити пут впжое ппсле изврщенпг укрщтаваоа, претицаоа, или билп какве
маневре.
Укпликп укрсни пднпснп први впз при укрщтаваоу или претхпдни впз при
претицаоу улази у скретаое, скретнишар првенственп дпшекује такав впз кпд улазне
скретнице. Пп уласку укрснпг пднпснп првпг или претхпднпг впза, скретнишар дплази у
станицу пп кљуш улазне скретнице да је ппстави у правац за прплаз супрптнпг пднпснп
другпг узастппнпг впза, а затим пдлази на излазну страну, у вези са пдредбама ст. 2.
пве ташке.
У циљу убрзаваоа ппјединих ппслпва у ппгледу рукпваоа и пренпщеоа
кљушева, птправник впзпва мпра лишнп, кад је тп пптребнп и кад није спрешен
важнијим ппслпм, ппћи у сусрет скретнишару са пдређеним кљушем, или кљуш ппслати
пп ппдеснпм раднику станишнпг, впзнпг или пружнпг пспбља. Кад је скретнишар на
излазнпј страни, кљуш се мпже налазити кпд впзпвпђе, пп пдредбама т. 7. шл. 18. пвпг
упутства.
И у станицама са једним скретнишарем мпже се скретнишар пдредити за
манипулацију пртљага и рпбе кпд впзпва из т. 3. пвпг шалана укпликп су скретнице
псигуране. Међутим, и ппред пптребе за манипулацијпм, скретнишар мпра и пве
впзпве дпшекати на месту прпписанпм пдребама т. 2. пвпг шалана:
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- када је скретница непсигурана, пресешена или искљушена из СС-уређаја,
- при уласку впза на заузет или слепи кплпсек, кап и на кплпсек кпји је прпхпдан
самп дп извесне ташке;
- при изузетнпм заустављаоу впза у станици.
6. Птправник впзхпва пдлушује да ли скретнишар, акп је један у служби, дпшекује
впз или не кпд улазне скретнице, укпликп тп није слушај из ст.5. т. 5. пвпг шлана, зависнп
пд важнпсти других ппслпва, временских прилика, да ли је неппсреднп пре тпга бип
редапван преглед скретница или преглед скретница кпд претхпднпг впза и сл. За време
пдсутнпсти скретнишара птправник впзпва преузима сву пдгпвпрнпст за безбедан
сапбраћај: акп се прпмени сапбрћајна ситуација (укрщтаваое, претицаое), у ппгледу
увераваоа да је впз цеп ущап у станицу и да је међик слпбпдан, рукпваое браницима у
станишнпм рејпну идр.
7. Птправник впзпва мпра за сваки слушај ппсебнп наредити скретнишару да
дпшека впз испред станишне зграде ради ппмагаоа при манипулацији пртљага и рпбе
или пбављаоа других ппслпва, сем у слушајевима из ст. 5. т. 5. пвпг шлана, кад је самп
један скретнишар.
8. Скретнишар кпји не дпшекује впз кпд улазне пднпснп кпд излазне скретнице,
мпра псматрати впз са места где се у тпм тренутку затекне.
9. Скретнишар кпји рукује браникпм или ппседа путни прелаз мпже се пдредити
за манипулацију кпд впза ппсле преласа впза прекп путнпг прелаза, пднпснп за време
дпк на путнпм прелазу не мпра бити пбезбеђен сапбраћај.
10. Дпшекиваое впзпва и пстале дужнпсти скретниишара у ппгледу пшуваоа
безбеднпг сапбраћаја у станицама ппремљеним релејним, електрпнским или
електрпмеханишким псигураоем прпписује ЖРС за сваку станицу у упутству за
рукпваое пвим уређајем.
У станицама из ст. 1. пве ташке скретнишар мпже изпстати акп се оегпве
дужнпсти у ппгледу шищћеоа и пдржаваоа скретница пренесу на друге службе или се
за те ппслпве пдреде ппсебни радници (шисташи скретница) , а дужнпсти из пбласти
прганизације и пбезбеђеоа сапбраћаја и ппступака при пбезбеђеоу пута впжое
пренесу на птправника впзпва или другпг ппдеснпг радника, щтп се има прпписати
Ппслпвним редпм станице. Пруге и станице где се мпже укинути скретнишар пдређује
ЖРС.
11. Када сапбраћајнп-трансппртни птпремник врщи и дужнпст скретнишра,
редпвнп не дпшекује впзпве на улазнпј скреници, сем слушаја када скретница
пресецаоем ппстане непсигурана. У таквим службеним местима пп мпгућству не треба
предвиђати и утврђивати укрщтаваоа. Укпликп је тп немпгуће,пнда впз кпји улази у
скретаое треба претхпднп зауставити пред улазним сигналпм, без пбзира да ли је
впзнп пспбље пбавещтенп или не п уласку у скретаое.
12. У коижици реда впжое ЖРС даје преглед пруга, службених места и впзпва
кпје скретнишар не дпшекује на скретници, пднпснп у кпјим службеним местима и у кпје
време нема скретнишара пп Уп. 49.
Извещтаваое птпраника впзпва да је впз цеп приспеп у станицу и да се
сместип унутар међика
Члан 21.
1. Сваки впз има се, пп правилу, зауставити такп да не закрши међике и не угрпзи
улазак пднпснп излазак другпм впзу, маневарскпм саставу или пружнпм впзилу.
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2. Впз је цеп ущап у станицу и сместип се унутар међика када су ппследоа кпла
са заврщним сигналпм на задопј страни, пднпснп пптискивалица прещла међик на
улазнпј страни, а лпкпмптива на шелу впза, пднпснп прва кпла кпд гураних впзпва,
стала испред међика на излазнпј страни, такп да се не угрпжава излазак и улазак
других впзпва.
3. У станицама у кпјима су скретнишки изплпвани пдсеци пзнашени сигналнпм
пзнакпм 203: «Граница пдсека», впз се мпра зауставити такп да буде унутар тих пзнака,
какп би се пдгпварајуће стаое скретнишкпг изплпванпг пдсека ппказалп на кпманднпм
стплу електрпнскпг, пднпснп релејнпг СС-уређаја. Пдредба п смещтају впза унутар
међика у пваквим станицама редпвнп пбухвата смещтај впза унутар граница пдсека.
4. Да је впз цеп ущап у станицу са заврщним сигналпм и сместип се унутар
пдгпварајућег међика на улазнпј страни пдгпвпрни су : заврщни впзппратилац,
надзпрни скретнишар, скретнишар и птправник впзпва.
Да је впз стап испред пдгпварајућег међика на излазнпј стрни, пдгпвпрни су:
мащинпвпђа, впзпвпђа, надзпрни скретнишар, скретнишар и птправник впзпва.
Кпд впзпва без впзппратнпг пспбља, пдгпвпрнпст да је впз цеп приспеп у
станицу и сместип се унутар пдгпварајућег међика на улазнпј страни, снпси самп
станишнп пспбље (надзпрни скренишар, скретнишар и птправник впзпва).
5. Акп збпг неппвпљних месних прилика птправник впзпва не мпже лишнп да се
увери да је цеп впз приспеп у станицу и сместип се унутар међика, ппступак је следећи:
а) у станицама без скретнишкпг сигурнпснпг уређаја, а са скретнишарским
кућицама ппремљеним телефпнпм, надзпрни скретнишар (скретнишар) на улазнпј
страни пбавещтава птправника впзпва фпнпгрампм:
«Впз цеп приспеп, међик слпбпдан»(презиме надзпрнпг скретничара скретничара) пднпснп «Међик заузет» (презиме надзпрнпг скретничара скретничара).
а надзпрни скретнишар (скретнишар) на излазнпј страни фпнпгрампм:
«Впз стап, међик слпбпдан» (презиме надзпрнпг скретничара – скретничара)
пднпснп «Међик заузет» (презиме надзпрнпг скретничара – скретничара).
Укпликп улазни надзпрни скретнишар пднпснп скретнишар рукује улазним
сигналпм, фпнпграм се даје у смислу пдредаба т. 3. шл. 19. пвпг упутства:
б) у станицама са централнпм ппставницпм за ппстављаое свих скретница, у
станицама са скретнишарским кућицама кпје нису ппседнуте, или су ппседнуте а немају
телефпнске везе са службенпм прпстпријпм птправника впзпва пднпснп када нема
скретнишра или је самп један скретнишар у служби, заврщни впзппратилац, без
ппсебнпг захтева, пбавещтава птправника впзпва дпвикиваоем решима: «Впз цеп
приспеп, међик слпбпдан» пднпснп «Међик заузет»; на излазнпј страни мащинпвпђа,
такпђе пищтаљкпм или сиренпм ппнпвљени сигнални знак: један дугашак и један
кратак звук, а акп је међик заузет, ппнпвљени сигнални знак: пет кратких звукпва; акп
впзнп пспбље није претхпднп пбавещетенп п сметои уређаја за аутпматску кпнтрплу
целине впза и оегпвпг пптпунпг уласка, птправник впзпва сам прпверава пднпснп
наређује прпверу стаоа међика и целине впза, пднпснп кпд впзпва без впзппратнпг
пспбља пн тп увек ради на улазнпј страни станице, без пбзира да ли је впзнп пспбље
претхпднп пбавещтенп или не;
в) у станицама у кпјима, збпг неппвпљнпг пплпжаја скретнишарске ппставнице
пднпснп кућице или збпг удаљенпсти скретница пд ппставнице пднпснп кућице,
скретнишари не мпгу ппузданп утврдити да ли је впз цеп приспеп и сместип се унутар
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међика, заврщни впзппратилац,пдмах, без ппсебнпг захтева, пбавещтава скретнишара
на улазнпј стрни решима: «Међик слпбпдан» пднпснп «Међик заузет», а впзпвпђа
пднпснп мащинпвпђа скренишара на излазнпг страни решима: «Впз стап, међик
слпбпдан», пднпснп «Међик заузет»;
г) у станицама ппремљеним електрпмеханишким сигурнпсним уређајима са
ппставницама на улазнпј и излазнпј страни станице:
- скретнишар на улазнпј страни блпкираоем улазнпг сигнала пбавещтава
птправника впзпва да је впз приспеп цеп и да се сместип унутар међика. У пвпм слушају
скретнишар у бележник фпнпграм С-54а унпси временске ппдатке без даваоа
фпнпграма птправнику впзпва. Скретнишар не сме блпкирати улазни сигнал пре негп
щтп се уверип да је впз приспеп цеп и пслпбпдип међик;
- скретнишар на излазнпј страни пбавещтава птпраника впзпва да је впз стап
унутар међика, фпнпгрампм:
«Впз стап, међик слпбпдан» (презиме скретничара) пнпснп «Међик заузет»
(презиме скретничара).
Пвај извещтај излазни скретнишар евидентира у бележнику фпнпграма С-45а;
д) у станицама са станишним релејним псигураоем птправника впзпва
пбавещтава заврщни впзппратилац, без ппсебнпг захтева, самп п тпме да је впз
приспеп цеп у станицу, дпвикиваоем решима : «Впз цеп приспеп»;
ђ) у свим слушајевима када су скретнишарска радна места ппвезана телефпнпм
са птправникпм впзпва или ппстпје друга телефпнска места на скретнишкпм ппдрушју, а
станица има самп једнпг или нема уппщте скренишара, заврщни впзппратилац ће
уместп дпвикиваоем, телфпнпм известити птправника впзпва да је впз приспеп цеп и
сместип се унутар међика; на излазнпј страни мащинпвпђа ће ппступити пп пдредбама
ппд б) пве ташке;
е) у станицама на пругама ппремљеним аутпматским пружним блпкпм,
уређајима за аутпматску кпнтрплу међустанишне зависнпсти или телекпмандпм,
птправник впзпва пднпснп впзни диспешер на ТК-прузи уверава се да је впз приспеп
цеп и да су међици слпбпдни на пснпву светлпсних ппказиваша.
6. Извещтаја да је впз приспп цеп и сместип се унутар међика неће се давати
птправнику впзпва кпд впзпва кпји прплазе станицу без задржаваоа, кпд
лпкпмптивских впзпва и кпд впзпва са превпзпм пуника, акп се птправник впзпва мпже
недвпсмисленп сам п тпме уверити.
7. Све извещтаје кпје даје скретнишкп пспбље да је впз цеп приспеп у станицу и
сместип се унутар међика, уписују птправник впзпва и скретнишкп пспбље у
пдгпварајуће дневнике – бележнике.
8. У слушају квара електрпмеханишкпг СС уређаја, електрпрелејнпг станишнпг
уређаја, електрпнскпг станишнпг уређаја, уређаја за аутпматску кпнтрплу међустанишне
зависнпсти, аутпматскпг пружнпг блпка или уређаја на ТК-пругама, пбавещтаваое
птправника впзпва п тпме да је впз приспеп цеп и сместип се унутар међика пбавља се
пп пдредбама т. 5. ппд б) пвпг шлана, акп је у питаоу краће време трајаоа сметои,
пднпснп пп пдредбама т. 5. ппд а) акп сметое дуже трају.
9. У станицама са станишним електрпнским или електрпрелејним псигураоем на
пругама где впзпви сапбраћају без впзппранпг пспбља мпра ппстпјати радник са
пдгпварајућпм струшнпм спремпм кпји ће извещтавати птправника впзпва телефпнпм
или дпвикиваоем да је укрсни пднпснп први впз при укрщтаваоу или претхпдни впз
при претицаоу приспеп цеп у станицу. ЖРС мпже изузетнп, за пруге и станице на
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кпјима је брпј укрщтаваоа и претицаоа минималан, пдредити да се птправник впзпва
сам уверава п тпме да је впз приспеп цеп. Пвакве пдредбе не смеју ићи на щтету
редпвитпсти и безбеднпсти, пднпснп мпрају се узети у пбзир при кпнструкцији реда
впжое (станишни интервал).
Пдредбе ст. 1. пве ташке важе и за слушајеве из таш. 8. у вези са пдредбама таш. 5.
ппд б) пвпг шлана, кап и у станицама без скретнишкпг сигурнпснпг уређаја, када нема
скретнишара на улазнпј страни.
10. У кпјим се станицама и на кпји нашин пбавещтава птправник впзпва да је впз
цеп приспеп и сместип се унутар међика, пдређује ЖРС. Нашин пбавещтаваоа унпси се
у Ппслпвни ред станице ради уппзнаваоа станишнпг пспбља. Станице у кпјима впзнп
пспбље дпвикиваоем, телефпнпм, или сигналним знацима пбавещтава птправника
впзпва да је впз ущап цеп, стап и сместип се унутар међика, унпсе се у ппсебан преглед
коижице реда впжое ради уппзнаваоа впзнпг пспбља, у виду прегледа датпг у
Упутству 49.
Индиректна птпрема впзпва
Члан 22.
1. Ппред директне птпреме впза, кпд кпје птправник впзпва лишнп даје
наређеое за пплазак впзпвпђи и мащинпвпђи, впзпви се мпгу птпремати и
индиректнп.
2. Индиректнп наређеое за пплазак мпже се дати самп теретним впзпвима, и
тп:
а) у станицама у кпјима би збпг дужине впзпва, удаљенпсти птпремних кплпсека
и др. директна птпрема впза птежавала птправнику впзпва да правилнп регулище
спараћај псталих впзпва, па је ЖРС унапред пдредила да се наређеое за пплазак даје
индиректнп (редпвна индиректна птпрема впзпва);
б) у свим станицама када птправник впзпва из пправданих разлпга при
укрщтаваоу не мпже један пд впзпва директнп птпремити, пднпснп када при
претицаоу треба узастппни впз щтп пре птпремити (изузетна индиректна птпрема
впзпва).
ЖРС мпже изузетнп пдпбрити индиректну птпрему и лпкпмптивских впзпва из
ппјединих пплазних станица, уз прпписиваое нашина и услпва птпреме, щтп се има
унети у Ппслпвни ред станице.
Забраоена је индиректна птпрема впзпва са превпзпм путника.
3. Кпд индиректне птпреме наређеое за пплазак впза даје се:
а) у станицама у кпјима су скретнишарске кућице ппседнуте, птправник впзпва
даје излазнпм скретнишару фпнпграм:
«Впз брпј ..... са ....... кплпсека има ппћи на време.(презиме птправника впзпва)»
или
«Впз брпј ...... са ...... кплпсека има ппћи у ...... ч ...... мин. (презиме птправника
впзпва)».
Излазни скретнишар уписује фпнпграм у ппсебан телефпнски дневник (С-43),
пдређен самп за пву сврху, пднпси дп впза, и:
- кпд впзпва са пптпуним саставпм впзппратнпг пспбља предаје дневник на
пптпис впзпвпђи и мащинпвпђи. Впзпвпђа унпси време ппласка у путни лист и у
пдређенп време наређује пплазак впза;
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- кпд впзпва без впзппратнпг пспбља и кпд впзпва са смаоеним брпјем
впзппратнпг пспбља, предаје дневник на пптпис мащинпвпђи, кпји унпси време
ппласка у путни лист и у пзнашенп време ппкреће впз;
б) у станицам где скретнишарске кућице нису ппседнуте или су ппседнуте али
нису у телефпнскпј вези са службенпм прпстпријпм птправника впзпва, пднпснп када је
телефпнска веза у квару, кап и у станицама са електрпнским или релејним (станишним
или пружним) псигураоем, наређеое за пплазак даје птправник впзпва ппщтим
налпгпм, у кпме уписује садржај фпнпграма ппд а) пве ташке. Ппщти налпг дпставља
впзпвпђи и мащинпвпђи пп станишнпм раднику, а акпоега нема, пнда пп најближем
впзппратипцу тпг впза. Станишни радник пднпснп впзппратилац предаје ппщти налпг
впзпвпђи. Налпг се враћа птправнику впзпва истим путем.
Кпд впзпва без и са смаоеним брпјем впзппратнпг пспбља ппщти налпг се
предаје мащинпвпђи.
Впзпвпђа пднпснп мащинпвпђа пптврђује пријем на матици ппщтег налпга и
враћа блпк истим путем птправнику впзпва.
4. Укпликп у слушају индиректне птпреме из таш. 3. ппд а) пвпг шлана впз не ппђе
у пдређенп време, излазни скретнишар ће п тпме пбавестити птправника впзпва и
ппступити пп примељенпм наређеоу. Акп впз крене у пдређенп време, а излазни
скретнишар сматра да ппстпји разлпг збпг кпга впз не сме ппћи, зауставиће впз, такпђе
пбавестити п тпме птправника впзпва и ппступити пп примељенпм наређеоу.
5. Птправник впзпва не сме наредити пплазак впзпвима кпје птпрема
индиректнп или директнп телефпнпм или светлпсним сигналпм дпк не буде
фпнпгрампм или писменп пбавещтен да је изврщена пптпуна пднпснп скрећена прпба
кпшница.
Укпликп се птправник впзпва не мпже уверити п изврщенпј прпби кпшница на
пснпву уписане примедбе пд стране прегледенпг пргана, кпју такпђе пптписује
птправник впзпва пре урушиваоа путнпг листа впзнпм пспбљу (впзпвпђи пднпснп
мащинпвпђи), пнда се пре индиректне птпреме впза п изврщенпј прпби кпшница мпра
уверити на следећи нашин:
а) у пплазним станицама ппсле пптпуне прпбе кпшница прегледни радник
уписује примедбу у путни лист, а впзпвпђа пднпснп ппписни впзпвпђа или мащинпвпђа
ппсле пптписиваоа пве примедбе уписује, уз назнаку времена, у ппсебан телефпнски
дневник скретнишара (С-43) за индиректну птпрему впза фпнпграм следеће садржине:
«Пптпуна прпба кпчница кпд впза брпј....... извршена (презиме впзпвпђе)».
Скретнишар пднпси дневник у скретнишарску кућицу и фпнпграм предаје
птправнику впзпва ппд редним брпјем. Скретнишар пзнашава време предаје и такпђе
пптписује фпнпграм. Ппсле пвпга птправник впзпва мпже наредити индиректну
птпрему впза у смислу пдредаба ст. 1. ппд а) таш. 3. пвпг шлана;
б) акп се впз птпрема индиректнп пп пдредбама ст. 1. ппд б) таш. 3. пвпга шлана,
птправник впзпва мпра благпвременп ппслати пдгпварајући дневник пп ппдеснпм
станишнпм или впзппратнпм раднику и тек пп ппвратку дневника и пптписиваоу
примедбе п изврщенпј пптпунпј прпби кпшница мпже наредити индиректну птпрему
ппщтим налпгпм;
в) ппсле скрећене прпбе кпшница пп пдредбама Упутсва 233, прегледни радник
кпји је рукпвпдип прпбпм уписује примедбу у путни лист, а впзпвпђа пднпснп ппписни
впзпвпђа у скретнишарски дневник уписује фпнпграм:
«Скраћена прпба кпчница кдп впза бр. ..... извршена (презиме впзпвпђе))».

55

Даљи ппступак је исти кап ппд а) ст. 2. пве ташке.
г) кпд впзпва са впзпвпђпм на крају впза, фпнпграм пднпснп примедбу п
изврщенпј скраћенпј прпби кпшница уписује впзпвпђа у дневник улазнпг скретнишара,
пднпснп птправника впзпва акп је станишна зграда ближа, п шему благпвременп
пдлушује птправник впзпва;
д) кпд впзпва без впзппратнпг пспбља, акп у успутним станицама изузетнп дпђе
дп пптребе за скраћенпм прпбпм кпшница, дужнпст впзпвпђе изврщава птправник
впзпва.
За пстале слушајеве пдлушује птправник впзпва, уз дпказнп спрпвпђеое
ппјединих ппступака при индирекнпј птпреми впзпва.
6. У станицама ппремљеним савременим сигналнп-сигурнпсним ппстрпјеоима
и телекпмуникаципним уређајима (разгласни уређаји, интерфпн, телефпн кпд излазних
сигнала, светлпсни пплазни сигнал и сл.), где тп месне прилике захтевају, мащинпвпђа,
прегледни радник или други пвлащтени радник станице мпже путем телефпна на
излазнпј страни станице фпнпгрампм пбавестити птправника впзпва п изврщенпј прпби
кпшница и на пдгпварајући нашин примити директнп или индиректнп наређеое за
пплазак теретнпг впза.
Извщтај п изврщенпј прпби кпшница мпже се дати и писменп у смислу пдредаба
Упутсва 233.
Извещтај п изврщеоу прпбе кпшница фпнпгрампм или писменп евидентира се у
пдпгварајућем бележнику кпд телефпнскпг места и кпд птправника впзпва.
Пренпщеое фпнпграма телефпнским уређајем укљушеним у регистрпфпн не мпра да се
евидентира.
7. Директна птпрема впзпва има увек првенствп над индиректнпм птпремпм, па
је птправник впзпва дужан да впз птпреми директнп кад гпд му тп други ппслпви
пмпгућавају и ппред тпга щтп је дппущтена индиректна птпрема.
Кад је шелп впза ближе службенпј прпстприји птправника впзпва негп
ппдседнутпј скретнишарскпј кућици, наређеое за пплазак впза мпра се дати директнп.
8. У станицама где на једнпм раднпм месту службу пбављају два или вище
птправника впзпва, впз се мпже индиректнп птпремати саму у изузетним слушајевима.
9. Фпнпграм пднпснп ппщти налпг за индиректну птпрему впза сме се дати самп
неппсренп пре ппласка впза, впдећи рашуна п пптребнпм времену за пренпщеое
наређеоа впзпвпђи и мащинпвпђи пднпснп мащинпвпђи.
Кпд индиректне птпреме птправник впзпва не мпра да ппсматра впз кпји излази
из станице акп је заузет птпремпм другпг впза, неким важнијим ппслпм,или је тп
немпгуће збпг месних прилика, али се у щтп краћем рпку мпра уверити да је впз у реду
изащапи из станице.
10. Фпнпграм пднпснп ппщти налпг а индиректну птпрему впза птправник
впзпва сме предати тек ппщтп су испуоени услпви из таш. 3. шл. 47. Правилника 2.
11. При урушиваоу ппщтег налпга впзпвпђи пднпснп мащинпвпђи кпјим се даје
наређеое за пплазак впза, радник кпји пренпси и предаје ппщти налпг дужан је да
садрђину налпга и усменп ппнпви впзпвпђи, пднпснп мащинпвпђи кпд впзпва без или
са смаоеним брпје впзппратнпг пспбља.
12. Впзпвпђа пднпснп мащинпвпђа је дужан да се сам стара п ппласку впза у
смислу датпг наређеоа, Акп дпђе дп неких прпмена или сметои, путни лист правда и
знпси пстале ппдатке впзпвпђа пднпснп мащинпвпђа.
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13. Станишнп пспбље кпје се кпристи за пренпщеое наређеоа за индиректну
птпрему впза, мпра се ппушити п свпјим дужнпстима.
Дпмицилне станице впзппратнпг и лпкпмптивскпг пспбља мпрају, такпђе
ппушити впзпвпђе и мапинпвпђе п тпме кпји е впзпви, на кпји нашин и у кпјим
станицама мпгу индиректнп птпремити.. При пвпме треба указивати нарпшитп на тп да
впз сме кренути самп на пснпву пдређенпг писменпг наређеоа птправника впзпва пп
пдредбама ст. 1. таш. 3. пвпг шалана.
14. Станице у кпјима је дпзвпљена редпвана индиректна птпрема впзпва, кап и
нашин на кпји се даје наређеое за пплазак, пдређује ЖРС, са ппдацима према узпрку из
Упутства 49, щтп се има унети у Ппслпвни ред станице и у коижицу реда впжое.
Пдређени нашин индиректне птпреме впзва за сваку станицу има се истаћи на
виднпм месту у службенпј прпстприји птправника впзпва и у скретнишарским
кућицама, са пптребним ппдацима и извпдпм пдгпварајућих пдредаба пвпг шлана прем
узпрку из Упутства 49.

П Д С Е К III
ИЗВЕЩТАЈИ П САПБРАЋАЈУ И РАДУ ВПЗА
ЕВИДЕНЦИЈА РАДА ВПЗА
Дужнпсти расппредних станица
Члан 23.
1.Прганизација рада за изврщеое сапбраћаја впзпва услпвљава да се
железнишка мрежа пруга, деп мреже, па и ппједине пруге деле на пдсеке. Ти пдсеци
пруга називају се расппредним пдсецима; а станице кпје деле пруге на расппредне
пдсеке, расппредним станицама.
Брпј расппредних станица на делу мреже пруга и дужина пруга у једнпм
расппреднпм пдсеку зависи пд услпва прганизације сапбраћаја впзпва, кпје углавнпм
пружа пплпжај пруга у делу мреже, оихпве технишке и експлпатаципне
карактеристике, расппред привредних капацитета кап извпра ствари, путника за превпз
итд.
2. Расппредне станице и расппредне пдсеке за пруге на свпм ппдрушју пдређује
ЖРС при пущтаоу пруге у јавни сапбраћај.
Списак расппредних станица и расппредних пдсека, ппдрушје и смер
надлежнпсти расппредних станица на расппредним пдсецима, кап и прпмене у пвпме
кпје ступају на сангу ппшеткпм важеоа нпвпг реда впжое, пбјављују се у СТУ уз ред
впжое, у виду табеле шији се узпрак налази у Упутству 49.
Прпмене кпје ступају на снагу у тпку важеоа реда впжое, пбјављује ЖРС на
нашин пбјављиваоа прпмена у реду впжое.
3. Ппред ппщтих дужнпсти кпје у смислу важећих прпписа имају пстале станице,
расппредна станица има и следеће ппсебне дужмнпсти:
а) прикупља ппдатке п кплишини и врсти брута за птпрему на пснпву: стаоа
брута у сппственпј станици, пријава брута пирмљених пд међустаница и пдвпјних и
рејпнских станица свпјих расппредних пдсека, прилива брута са суседних расппредних
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пдсека и најава брута пд суседних железнишких управа, впди пдгпварајуће евиденције
п пбпм бруту;
б) утврђује план сапбраћаја впзпва за пдређени временски перипд на пснпву
ппдатака п кплишини брута;
в) нарушује лпкпмптиве пд лпкпмптискпг деппа за ванредне впзпве уведене на
пснпву плана сапбраћаја, или птказује лпкпмптиве за птказане впзве, за свпје пптребе,
или, пп захтеву, за пптребе међустаница расппреднпг пдсека;
г) пбавещтава лпкпмптивске деппе п пптреби прпмене врсте и серије
лпкпмптива кпд редпвних впзпва;
д) пбавещтава надлежне сапбраћајнп-пперативне службе п кплишини брута за
птпрему и плану сапбраћаја впзпва, кап и кплишини брута кпје се не мпже пбухватити
планпм сапбраћаја из билп кпг разлпга;
ђ) најављује план сапбраћаја впзпва за наредни перипд суседнпј расппреднпј
станици;
е) пбјављује прпмене у сапбраћају впзпва на расппреднпм пдсеку за пдређени
временски перипд на пснву плана сапбраћаја впзпва или пп захтеву неке међустанице;
ж) пбавещтава станице на расппреднпм пдсеку, суседне расппредне станице и
лпкпмптивске деппе п прпменама у редпвитпсти сапбраћаја вапзпва;
з) пбавещтава лпкпмптивске деппе п прпменама у турнусима лпкпмптива;
и) на пснпву задатака у вези са пратопм впзпва пдређених пд ЖРС, пбезбеђује
пптребан брпј впзппратилаца за пратоу редпвних и ванредних впзпва на релацијама
кпје су јпј пдређене;
ј)израђује преглед пратое впзпва, израђује и саппщтава впзппратнпм пспбљу
расппред службе и турнус;
к) раставља и саставља впзпве према задацима пдређеним редпм впжое и впди
бригу п благпвременпј птпреми припритетнпг брута;
л) стара се п благпвременпј птпреми брута за и са међустаница пдређеним
впзпвима, и ппдмиреоу међустаница празним кплима из сппствене станице на пснпву
наређеоа п ппдели кпла, п шему впди пдгпварајуће евиденције; у слушају пптребе, за
пве сврхе увпди ванредне впзпве;
љ) брине п правилнпм кприщтеоу лпкпмптива и впзппратнпг пспбља;
м) благпвременп предузима мере да се на оенпм расппреднпм пдсеку, у
данима ппвећанпг прилива путника, пмпгући нпрмалан превпз ппјашаоима редпвних
или увпђеоем у сапбраћај ванредних впзпва, акп превпз није мпгуће изврщити
редпвним впзпвима, при шему нарпшитп мпра впдити рашуна п пбезбеђеоу пптребнпг
брпја путнишких кпла за ппјашаое редпвних или увпђеое у сапбраћај ванредних
впзпва, акп сама не распплаже тим кплима;
н) анализпм впза пбавещтава међустанице и наредне расппредне станице п
прпписаним ппдацима за птпремљене впзпве;
о) прима прппратне исправе пд впзпва, сређује их и дппуоава, узима из оих
ппдатке пптебне за сапбраћајни дневник, и у прпписанп време птпрема их пдређеним
службама;
п) исппставља прппратне исправе за впзпва кпје ппкреће и впзпве кпји у опј
врще измену прппратних исправа;
т) кап пплазна станица ппписује впзпве кпји сапбраћају без впзпвпђе.
4. Акп у железнишкпм швпру има вище станица, ЖРС пдређује кпја ће пд оих
врщити дужнпсти расппредне станице. Укпликп услпви прганизације рада у швпру у
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пднпсу на мрежу пруга распредних пдсека кпји се пд оега пдвајају намећу пптербу,
дужнпсти расппредне станице мпгу се ппделити на вище станица у швпру.
5. Ппједине дужнпсти расппредне станице у извесним слушајевима мпгу
изврщити и друге станице, на пример акп су пне пплазне и крајое станице впзпва.
6. Ппступак при изврщаваоу ппјединих ппсебних дужнпсти расппредних станица
прпписан је пднпсним пдредбама Сапбраћајнпг правилникa, Правилника 3, Упутства 58
и пвпг упутства.
7. Расппредне станице дисппнују сапбраћајем на расппреднпм пдсеку редпвнп у
једнпм смеру назнашенпм првпм и ппследопм станицпм кпје пгранишавају расппредни
пдсек и за све врсте впзпва.
Акп расппредна станица дисппнује у пба смера, у кплпну 3 списка расппредних
станица ставља се примедба «у пба смера», а за пдређене врсте впзпва примедба
«самп за ...... впзпве» (навести врсту впза).
Прпмене у сапбраћају и пбавещтаваое станица п прпменама у сапбраћају
впзпва
Члан 24.
1. Расппредне станице свакпг дана у пдређенп време израђују план сапбраћаја
впзпва за птпрему брута у нареднпм перипду.
Кад редпм впжое предвиђени брпј редпвних впзпва није дпвпљан за птпрему
утврђене кплишине брута, или је утврђена кплишина брута маоа пд пне кпју је
редпвним впзпвима мпгуће птпремити, расппредне станице увпде у сапбраћај
ванредне, пднпснп птказују редпвне впзпве.
Увдпђеое у сапбраћај ванредних и птказиваое редпвних впзпва, кап и прпмена
врсте впза, назива се «прпмена у сапбраћају впзпва».
2. Прпмене у сапбараћају впзпва дају расппредне станице извещтајем п
прпменама у сапбраћају впзпва. Изузетнп ЖРС мпже пвластити и неку међустаницу да
даје пве прпмене, али самп за пдређене врсте впзпва.
3. Прпмене у сапбраћају впзпва на једнпј прузи за наредни перипд мпрају се у
пдређенп време саппщтити:
- нареднпј расппреднпј станици,
- свим међустаницама расппреднпг пдсека,
- лпкпмптивским деппима,
- заинтереспванпм пспбљу у свим станицама на расппреднпм пдсеку,
- пспбљу на прузи,
- сапбраћајним птпремнищтвима и у оима заинтереспванпм пспбљу,
- свим службеним местима на птвпренпј прузи,
-пспбљу ЕВП и ЦДУ и
- впзнпм пспбљу (на пругама на кпјима не изпстаје пбавещтаваое впзнпг
пспбља п прпменама у сапбраћају впзпва).
4. П прпменама у спбраћају впзпва расппредна станица је дужна да пбавести
наредну расппредну станицу и све међустанице на расппреднпм псеку. Међустаница,
када даје измене у сапбраћају впзпва, пбавещтава наредну и ппзадоу расппредну
станицу, све међустанице дп наредне расппредне станице у правцу кретаоа впза кпји
се увпди, кпји се птказује, или кпме се меоа врста, и све ппзадое међустанице, акп су
пне и пплазне за впзпве кпји треба да се састану са уведеним пднпснп птказаним
впзпм.
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Расппредна станица шији расппредни пдсек пбухвата ТК-пругу, пднпснп пплазна
стниц кпја се налази на ТК-прузи, п прпменама у сапбраћају, кап и закащоеоима
впзпва насталим дп ппласка впза из расппредне, пднпснп пплазне станице, пбавещтава
; ТК-диспешера, ЦДУ (ЕВП), пдређене пргане службе вуше и ТК-станице свпг распреднпг
пдсека, а пне службена места на птвпренпј прузи.
ТК- диспешер пбавещтава ТК-станице, а пне службена места на птвпренпј прузи
самп п накнаднп насталпм, ппвећанпм ли смаоенпм закащоеоу впзпва за превпз
путника кпји имају задржаваое у пдређеним ТК-станицама, кап и теретних впзпва кпји
имају рад у пређеним ТК-станицама.
ТК-станица пп пријему пбавещтеоа п прпменама у сапбраћају пдмах п тпме
пбавещтава пружнп и заинтереспванп станишнп пспбље.
Нашин пбавещтаваоа пружнпг пспбља између неппседнутих ТК-станица
прпписује ЖРС.
5. Извещтај п прпменама у сапбраћају впзпва даје се свакпг дана у пдређенп
време за пдређене временске перипде дана, и тп:
а) 4 пута дневнп: у 0, 6, 12 и 18 шаспва и
б) 2 пута дневнп: у 6 и 18 шаспва.
На кпјим пругама ће се извещтај п прпменама у сапбраћају впзпва давати 4, а на
кпима 2 пута дневнп, пдрђује ЖРС за свпје ппдрушје, Истп такп, ЖРС мпже за ппједине
пруге пдпбрити и друге плакщице у ппгледу времена даваоа извещтаја.
Прпмене у спбраћају мпгу се пбјављивати и ван времена предвиђенпг у ст. 1.
пве ташке, али самп у изузетним слушајевима кад пбјављиваое тих прпмена не мпже
шекати предвиђенп време.
6. Извещтај п прпменама у сапбраћају впзпва даје се ппсебнп за сваки
расппредни пдсек средствима везе на впдпвима кпјима је пруга ппремљена, али такп
да све станице на расппреднпм пдсеку, укљушујући и наредну расппредну станицу,
мпгу истпвренп примати извещтај кпји се даје.
Акп нема впдпва на кпјима су укљушене све станице ЖРС пдређује нашин даваоа
или пренпщеоа извещтаја п прпменама у сапбраћају впзпва станицама кпје пвај
извещтај не мпгу истпвременп примити.
7. Извещтај п прпменам у сапбраћају впзпва мпра да садржи; назив извещтаја,
време даваоа, брпј впза кпји се увпди или птказује, и на кпјпј релација (за службени
впз и врсту впза), прпмену врсте впза и пбавещтеое п птпреми писмене пбјаве и реда
впжое за ппсебне впзпве. Пример извещтаја п прпменама у сапбраћају впзпва:
«Извештај п сапбраћају впзпва у 06.00 часпва. Сапбраћа ппсебни путнички впз
бр. 36414 Дпбпј – Баоалука, впз бр. 48102, већ уведени впз бр. 48400, птпремљени већ
уведени впз бр. 48802, раније птказани впз бр. 48182 Дпбпј – Баоалука и ппмпћни
лпкпмптивски впз бр. 58900 Дпбпј – Станари. Впз бр. 51002 сапбраћа кап
лпкпмптивски. Изпстаје впз бр. 45160, већ птказани впз бр. 48806 Дпбпј – Баоалука и
раније уведени впз бр. 51006 Дпбпј – Станари. Писмена пбјава и ред впжое за ппсебан
впз бр. 36414 шаље се (ппслатп) впзпм бр. 6400 (презиме птправника впзпва)».
Акп се ред впжое ппсебнпг впза даје телеграфски (телефпнски), пднпснп акп се
за ппсебни впз збпг хитнпсти није мпгап израдити ред впжое, пнда у примеру уместп
задое решенице: «Писмена пбјава и ред впжое .....» треба дати:
«Ппсебни впз брпј 36414 пплази из станице ........ у ...... ч ...... мин, дплази у
станицу ........ у ........ ч ..... мин, бави се ...... мин, састаје се са впзпм брпј ....... , пплази у
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........ ч ....... мин (прплази кпрз станицу ...... у ..... ч ..... мин, састаје се са впзпм брпј
..........), дплази у станицу ...... у ..... ч ...... мин.»
итд. за све станице дп наредне расппредне станице, пднпснп:
«Ппсебни впз брпј 36414 пплази из станице ........ у ...... ч...... мин. Vmax
km/h......., лпк ......., брт ....., времена впжое и бављеоа кап кпд впза брпј ......... (или
времена впжое кап кпд впза брпј ........, бављеое у станици ........ мин итд.).
Укрштаваое са впзпм брпј ...... у ........, са впзпм брпј ...... у ....... итд. Претицаое са
впзпм брпј ...... у ....... итд».
8. У извещтају п прпменама п сапбраћају впзпва реши: «већ уведени»,
«птпремљени већ уведени», «раније уведени», «већ птказани» и «раније птказани»
упптребљавају се за пбнављаое или измену прпмена пбјављених у претхпднпм
извещтају и тп:
а) «већ уведени» - акп је претхипдним извещтајем уведен ванредни впз, а дп
времена даваоа нареднпг извещтаја није птпремљен из пплазне станице;
б) «птпремљени већ уведени» - акп је претхпдним извещтајем уведени
ванредни впз птпремљен из пплазне станице али у време даваоа нареднпг извещтаја
није стигап у наредну расппрдну станицу;
в) «раније птказани» - акп се наредним извещтајем увпди предтхпдним
извещтајем птказани редпвни впз;
г) «већ птказани» - акп је претхпдним извещтајем птаказан редпван впз кпји пп
реду впжое у време даваоа нареднпг извещтаја није требап да стигне у наредну
расппрдну станицу;
д) «раније уведени» - акп је претхпдним извещтајем уведени ванредни впз, али
није нити ће бити птпремљен из билп кпг разлпга.
9. Извещтај п прпменама у сапбраћају впзпва кпји се даје ван времена
пдређенпг за даваое (0, 6, 12, и 18 шаспва), назива се «ванредни извещтај п прпменама
у сапбраћају впзпва». Кпд даваоа ванреднпг извещтаја, уместп времена пдређенпг за
даваое, ставља се време стварнпг даваоа извещтаја.
10. Акп за наредни перипд није предвиђенп увпђеое ванредних и птказиваое
редпвних впзпва, нити има пптребе пбнављаоа претхпднп датпг извещтаја, у извещтају
п прпменама у сапбраћају има се навести: «Сапбраћај впзпва без прпмене».
11. Впзпви кпји сапбраћају најмаое 5 дана у седмици (пбишнп впзпви намеоени
за превпз радника), сматрају се редпвним впзпвима и оихпв сапбраћај пднпснп
изпстављаое у данима предвиђеним редпм впжое не треба пбјављивати извещтајем п
прпменама у спабраћају впзпва.
Међутим, акп такав впз из билп кпг разлпга неће сапбраћати на дан предвиђен
редпм впжое, или ће сапбраћати на дан када није предвиђен, извещтајем п
прпменама у сапбраћају впзпва има се птказати пднпснп увести у сапабраћај.
Впзпви кпји пп реду впжое треба да сапбраћају маое пд 5 дана у седмици, не
сматрају се редпвним. У данима када треба да сапбраћају, без пбзира да ли су тп дани
у кпјима је редпм впжое предвиђен оихпв сапбраћај или не, мпрају се увести у
сапбраћај. Птказиваое пваквих впзпва није пптребнп, без пбзира да ли је оихпв
сапбраћај предвиђен редпм впжое или не.
12. Впзпви кпји сабраћају свакпг дан у једнпм перипду времена важеоа реда
впжое, увпде се у сапбраћаја самп за први дан сапбраћаја. У извещтају п прпменама
треба навести:
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«Од данас па дп ...... (датум предвиђен редпм впжое) свакпдневнп сапбраћа
впз брпј ...... пд станице ...... дп станице ..... «.
Првим наредним извещтајем п прпменама у сапбраћајау впзпва, када је впз кпји
је сапбраћап самп за дређенп време изврщип ппследоу впжоу предвиђену редпм
впжое, треба дати:
«Од данас ...... свакпдневнп изпстаје впз брпј ...... пд станице ...... дп станице
......... «.
Акп впз у редпм впжое предивиђенпм перипду сапбраћа најмаое 5 дана у
седмици, има се ппступити на нашин прпписан у ст. 1. и 2. т. 11. пвпг шлана.
Впзпви редпм впжое пдређени да сапбраћају у ппјединим данима у месецу,
мпрају се, сваки пут кад треба да сапбраћају, увести у сапбраћај кап и сваки други
ванредни впз. Птказиваое пвих впзпва није пптребнп ни у дане када су предвиђени да
сапбраћају, акп у те дане неће сапбраћати.
13. У првпм извещтају, кпд ступаоа на снагу нпвпг Ппщтег реда впжое, треба
пбјавити оегпвп ступаое на снагу, а псим тпга и евентуалне прпмене у нареднпм
перипду за кпји се даје извещтај.
Пример:
«Извештај п сапбраћају за 25. 5. у 00.00 часпва. Данас у 00.00 часпва ступа на
снагу нпви ред впжое. Сапбраћа ванредни впз бр. 52150 Баоалука – Нпви Град
(презиме птправника впзпва).».
14. Акп у швпру има вище станица кпје пбављају ппједине ппсебне дужнпсти
расппредне станице (т. 4. шл. 23.), ЖРС ће пдредити кпја ће пд оих давати извещтај п
прпменама у сапбраћају впзпва, кап и нашин прикупљаоа извещтаја пд псталих станица
у швпру п пптреби за увпђеоем ванредих или птказиваоем редпвних впзпва.
Пбавещтаваое пспбља у станици п прпменама у сапбраћају впзвпва
Члан 25.
1. П прпменама у сапбраћају впзпва птправник впзпва мпра пбавестити:
надзпрне скретнишаре, скретнишаре, скретнишаре-блпкаре, ппслпвпђе и рукпвапце
маневре, ппписне впзпвпђе, маневристе, расппредне раднике, транзитере, ппписиваше
кпла, надзпрника и прегледаше кпла, кап и другп заинтереспванп пспбље у станици.
У местима где ппстпји лпкпмптивски депп, п прпменама у сапбраћају птправник
впзпва мпра пбавестити надзпрника лпкпмптива а на електрифицираним пругама и
пспбље ЦДУ пднпснп ЕВП.
Пп заврщенпм прикупљаоу извещтаја п прпменама у сапбараћају впзпва пд
расппредних станица из свих праваца, птправник впзпва је дужан најкасније у рпку пд
10 минута (изузев у слушајевима наведеним у ст. 2. т. 2. шл. 26. пвпг упутства) да
пбавести сва радна места из ст. 1. и 2. пве ташке. Укпликп је птребнп, у интересу
несметанпг пбављаоа службе, прпмене се мпрају дати ппјединашнп и пре заврщенпг
прикупљаоа извещтаја п прпменама пд свих расппредних станица.
Акп нема прпмена у сапбраћају впзпва, мпра се у пдређенп време дати извещтај
да је сапбраћај впзпва без прпмене.
2. Надзпрне скретнишаре, скретнишаре и блпкаре, птправник впзпва пбавещтава
п прпменама у сапбраћају впзпва фпнпгрампм, кпји претхпднп уписује у свпј
телефпнски дневник пднпснп у сапбраћајни дневник С-14. Скретнишкп пспбље уписује
примљени фпнпграм у свпје телефпнске бележнике, а кап пптврду пријема даје брпј из
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свпг бележника, пзнаку скретнишарскпг места и презиме радника кпји је фпнпграм
примип.
За ппсебне и службене впзпве за кпје не ппстпје ппдаци у извпду из реда впжое
кпд скретнишкпг пспбља, у извещтају п прпменама у сапбраћају птправник впзпва мпра
навести ппдатке п времену пдласка из суседне станице и времену дпласка, бављеоа и
ппласка, кап и ппдатке п састајаоу за сппствену станицу.
Уз извещтај п прпменама у сапбраћају впзпва, кпа и када настане пптреба, даје
се и саппщтеое п мерама и прпменама кпје утишу на уреднпст и безбеднпст сапбраћаја
(сапбраћај пружних впзила, закащоеое впзпва, сапбраћај впзпва пре времена,
прпмена редпследа кретаоа впзпва идр.).
Пример извещтаја кпјим птправник впзпва пбавещтава скретнишкп пспбље п
прпменама у сапбраћају впзпва:
«Извештај п сапбраћају впзпва у 06.00 часпва. Сапбраћа ппсебни путнички впз
бр. 36414, впз бр. 48102 и 48400, лпкпмптивски впз бр. 58900, радни впз бр. 59300, већ
уведени впз бр. 48802 и раније птказани впз бр. 45160. Теретни впз бр. 51002
сапбраћа кап лпкпмптивски впз. Изпстаје впз бр. 45164 и 45166, већ птказани впз бр.
45168 и раније уведени впз бр. 48402. Ппсебни путнички впз бр. 36414 пплази из
станице ........ у ........... ч ....... мин, дплази у ......... ч ....... мин, бави се .......... мин, састаје
се са впзпвима бр. ......... и пплази у ........ ч ......... мин ( или прплази у ........ ч........ мин,
састаје се са впзпвима бр. .......... ) – (презиме птправника впзпва)».
3. Акп је претхпдним извещтајем скретнишкп пспбље пбавещтенп п сапбраћају
ппсебнпг (службенпг) впза и п времену дпласка и ппласка, а впз јпщ није прпщап крпз
станицу, у нареднпм извещају тп се пбавещтеое има у целпсти ппнпвити.
Кад у време даваоа извещтаја скренишкпм пспбљу птправник впзпва није дпбип
ред впжое за уведени ппсебни впз, ппдатке из реда впжое за свпју станицу даће
накнаднп ппсебним фпнпгрампм.
4. У ранжирним, расппредним, пдвпјним, кап и у извесним слушајевима у
међустаницама, кад се из брпја впза не мпже ташнп знати на кпјпј прузи или у кпм
смеру ће сапбраћати уведени, или неће сапбраћати птказани впзпви, у извещтају кпји
се даје скретнишкпм пспбљу прпмене се мпрају навести пп пругама или, на истпј прузи,
пп смерпвима.
5. У слушају квара телефпна, птправник впзпва пбавещтава скретнишкп пспбље
уписпм извещтаја у свпј телефпнски дневник, кпји пвп пспбље прима на знаое свпјим
пптписпм. На исти нашин пбавещтава се скретнишкп пспбље и у станицама где између
птправника впзпва и скретнишкпг пспбља не ппстпје телефпнске везе или је у станици
самп један скретнишар шије је сталнп местп кпд птправника впзпва. За уписиваое
извещтаја у пвпм слушају кпристи се ппсебна коига, редпвнп телефпнски дневник.
6. Пп пријему извещтаја п прпменама у сапбраћају пд птправника впзпва,
надзпрни скретнишар ппзива у скретнишарску службену прпстприју све скретнишаре и
рукпвапце маневре да измене у сапбраћају приме на знаое. Скретнишари и рукпваци
маневре пријем на знаое пптврђују свпјим пптписпм неппсреднп исппд уписанпг
садржаја фпнпграма или у за тп пдређенпј ппсебнпј ппдеснпј коизи, у кпју надзпрни
скретнишар претхпднп уписује примљене измене.
Тамп где нема надзпрнпг скретнишара, рукпвапца маневре ппзива скретнишар
(скретнишар-блпкар) и ставља му на знаое прпмене у сапбраћају.
Псталп маневарскп пспбље п прпменама у сапбраћају впзпва пбавещтава
рукпвалац маневре усменп.
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У станицама без скретнишкпг пспбља, пднпснп без скретнишарске службене
прпстприје Ппслпвним редпм станице мпра се прпписати нашин пбавещтаваоа
маневарскпг пспбља п прпменама у сапбраћају впзпва.
7. Ппслпвпђа маневре, ппписни впзпвпђа, расппредни радник, транзитери,
ппписиваши кпла, надзпрници и прегледаши кпла мпрају у пдређенп време сами да се
пбавесте п прпменама у сапбраћају впзпва дпласкпм кпд птправника впзпва или путем
радних места у станици кпја извещтај п прпменама у сапбраћају впзпва примају пд
птправника впзпва. Ближе пдредбе п нашину пбавещтаваоа пвпг и псталпг пспбља
регулищу се Ппслпвним редпм станице.
8. Птправник впзпва пбавещтава надзпрника лпкпмптива, а на
електрифицираним пругама и пспбље ЦДУ пднпснп ЕВП п прпменама у сапбраћају
впзпва – фпнпгрампм. Укпликп нема телефпнске везе или је у квару, наведенп пспбље
је дужнп да п прпменама кпје се дају у пдређенп време на најппдеснији нашин тражи
пбавещтеое пд птправника впзпва, а ванредне извещтаје птправник впзпва је дужан да
дпставља писменп.

Пбавещтаваое радника на птвпренпј прузи између двеју суседних станица п
прпменама усапбраћају впзпва
Члан 26.
1. П прпменама у сапбраћају впзпва птправник впзпва мпра пбавестити раднике
на птвпренпј прузи, и тп : пдјавнишаре, шуваре пруга, шуваре прелаза, сталнп и
привременп ппседнута телефпнска места и др.
П прпменама у сапбраћају впзпва птправник впзпва мпра пбавестити и
сапбраћајна птпремнищтва, кап и пстала службена места на птвпренпј прузи
(распутнице, раскрснице, тпварищта, трансппртна птпремнищтва, места прелаза са
једнпкплпсешне на двпкплпсешну пругу), укпликп извещтај не дпбијају пд расппредне
станице.
2. Извещтај п прпменама у сапбраћају впзпва птправник впзпва даје дп прве
наредне станице, рашунајући пд ппшетне ка крајопј грађевинскпј ташки пруге, и тп за
впзпве пба смера.
Извещтај се даје фпнпгрампм најкасније 10 минута ппсле оегпвпг пријема пд
расппредних станица, укпликп птправник впзпва у тпм времену није заузет важнијим и
непдлпжним ппслпвима (утврђиваое укрщтаваоа впзпва, птпрема впзпва, тражеое и
даваое дппущтеоа, даваое и примаое пдјава итд.).
3. Извещтај п прпменама у сапбраћају впзпва даје се истпвременп пспбљу и
службеним месетима из т. 1. пвпг шлана, укпликп тп телрефпнске везе пмпгућавају.
Акп се впз увпди или птазује самп дп или пд некпг службенпг места на птвпренпј
прузи, или дп извесне ташке на птвпренпј пругзи, тп се у извещтају има навести. За
ппсебне и службене впзпве за кпје не ппстпје ппдаци у коижици реда впжое и у
извпду реда впжое, п ппласку из ппзадое и дпласку у наредну суседну станицу,
птправник впзпва мпра у извещтају пве ппдатке навести.
Уз извещтај п прпменама у сапбраћају впзпва, кап и када настане пптреба,
радници и службена места на птвпренпј прузи из ст.1. и 2. пве ташке пбавещтавају се и
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п прпменама кпје утишу на уреднпст и безбеднпст сапбраћаја (сапбраћај пружних
взила, закащоеое впзпва, сапбтаћај впзпва пре времена и др.).
Пример извещтаја кпјим птправник впзпва пбавещтава пспбље на прузи п
прпменама у сапбраћају впзпва:
«Извештај п сапбраћају впзпва у 06.00 часпва. Сапбраћа ппсебни путнички впз
бр. 36414, впз бр. 48102 и 48400, лпкпмптивски впз бр. 58900, радни впз бр. 59300, већ
уведени впз бр. 48802 и раније птказани впз бр. 45160. Теретни впз бр. 51002
сапбраћа кап лпкпмптивски впз. Изпстаје впз бр. 45164 и 45166, већ птказани впз бр.
45168 и раније уведени впз бр. 48402. Ппсебни путнички впз бр. 36414 пплази из
станице ........ у ........... ч ....... мин, дплази у ......... ч ....... мин, бави се .......... мин, састаје
се са впзпвима бр. ......... и пплази у ........ ч ......... мин ( или прплази у ........ ч........ мин,
састаје се са впзпвима бр. .......... ) – (презиме птправника впзпва)».
Ппдаци п кретаоу ппсебнпг или раднпг впза мпрају се дати без пбзира да ли су
дати у претхпднпм извщтају п прпменама у спбраћају впзпва.
Пбјављиваое раније птказаних впзпва да изпстају пднпснп да се ппнпвп увпде у
сапбраћај врщи се све дпк не прпђе време сапбраћаја пп реду впжое или време кпје је
оегпвим увпђеоем предвиђенп.
Акп се извещтај даје и сапбраћајнпм птпремнику, пнда се оему мпра саппщтити
и брпј впза кпјим је ппслата писмена пбјава и ред впжое за ппсебни впз.
4. Пре ппзиваоа пружнпг пспбља и службених места на птвпренпј прузи,
птправник впзпва уписује извещтај у телфпнски дневник. На ппзив се јавља првп
суседна станица, а пптпм пстала службена и телефпнска места, ппшев пд најудаљенијег.
Ппсле пвпга птправник впзпва даје извещтај.
Суседна станица и службена и радна места између пвих станица унпсе извещтај
у свпје дневнике пднпснп бележнике, са навпдима брпја ппд кпјим је дат и времена
када је примљен.
Птправник впзпва суседне станице ппнавља цеп извещтај, а пстала службена и
радна места пптврђју пријем називпм места, редним брјем и решју «разумеп».
5. Птправник впзпва суседне станице, службена места на птвпренпј прузи и
пспбље на прузи кпје прима извещтај телефпнпм, унпсе прпмене у сапбраћају у
бележник шувара-ппхпдара на пругама на кпјима пви шувари врще службу. Уписани
извещтај пптписују, уз пзнаку времена. Чувари-ппхпдари мпрају унете ппдатке дпказнп
ставити на увид пспбљу са кпјим се на прузи састану.
6. Акп за наредни перипд нема никаквих прпмена у сапбраћају впзпва, у
извещтају се има навести: «Сапбраћај впзпва без брпмене».
7. На пругама са вепма јаким сапбраћајеме ЖРС, мпже пдпбрити плакщице у
ппгледу пбавещтаваоа пспбља на прузи и службених места на птвпренпј прузи п
прпменама у сапбраћају впзпва.
Анализа впза
Члан 27.
1. Анализа впза је извещтај кпјим пплазна станица впза пднпснп пдгпварајућа
распредна станица пбавещтава наредну расппредну, ранжирну пднпснп крајоу
станицу, а пп пптреби и међустанице, п пдласку и саставу впза, кап и п другим важним
ппдацима кпји се пднпсе на кретаое и рад впза.
Међустаницама анализа се даје самп у слушајевима:
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- прекпрашеоа дужине впза, са назнашеоем станица за кпје впз има
прекпрашену дужину;
- пптребе рада у некпј међустаници;
- превпза нарпшитих ппщиљака, са навпђеоем брпја ппд кпјим се впди та
ппщиљка;
- превпза ппасних материја;
- недпстатка пдбпјника на задопј страни ппследоих кпла у впзу;
- прпмена састава и врсте путнишке гарнитуре,
- смаоеоа стварне кпшене масе или смаоеоа брзине впза збпг врсте уврщтених
кпла;
- када впз у свпм саставу има или је састављен пд СЖД кпла и сл..
Анализа ће се дати међустаницама и у другим слушајевима кпји се пднпсе на све
или ппједине међустанице, и тп самп ппдаци кпји су за те станице пптребни.
2. Анализа впза саставља се на пснпву теретнице. Унпщеое ппдатака п саставу
впза из теретнице у телеграфскп-телефпнски дневник врщи се пнакп какп је брутп у
впзу уврщтенп, ппшев пд шела ка крају впза.
3. Анализу редпвнп стаставља птправник впзпва, а изузетнп и други радник
(телеграфиста, журналиста, ппписни впзпвпђа).
4. Анализа впза садржи:
- врсту впза акп је марщрутни,
- брпј впза,
- стварнп време ппласка из пплазне пднпснп расппредне (ранжирне) станице,
- назив пплазне пднпснп расппредне (ранжирне) станице,
- серије и брпјеве радних лпкпмптива ван службе, оихпв дпмицил и где су
уврщтене у впз,
- стварну масу впза у тпнама и дужину впза у пспвинама и метрима,
- састав впза,
- впзила кпја впз узима у међустаницама,
- нашин пратое впза и дпмицил впзппратнпг пспбља,
- брпј пспвина теретних кпла шији је брпј пгранишен при оихпвпм дпдаваоу впзу
кпји се ваздущнп кпши,
- прпмену редпвнпг састава путнишке гарнитуре кпд впза са превпзпм путника
дпдаваоем или смаоеоем брпја кпла,
- кпла или впзила кпја сапбраћају кап нарпшита ппщиљка,
- пбавещтеое за кпје станице впз има прекпрашену дужину, п недпстатку
пдбпјника на задопј страни ппследоих кпла и п релацији на кпјпј се врщи запрезаое
пднпснп пптискиваое впза.
5. Ппсебним телегрампм унапред се мпра јавити пдлазак, прекпрашена дужина и
маса впза станицама:
- пдакле се врщи запрезаое и пптискиваое впза,
- где се врщи спајаое два впза,
- где се редпвнп впзу дпдају кпла, и
- за кпје впз има прекпрашену дужину.
Пвакве станице пбавещтавају се самп када је време путпваоа впза дп пднпсне
станице краће пд времена пптребнпг за изврщеое припрема за наведене
манипулације кпд дптишнпг впза.
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Унапред, ппсебним телегрампм, мпрају се пбавестити све станице и п прпмени
врсте вуше на електрифицираним пругама.
Птправник впзпва, пп пријему пвпг телеграма, мпра п прпмени пбавестити све
заинтереспванп пспбље у станици и на прузи.
Службена места мпрају се пбавестити п изузетнпм прпласку или задржаваоу
впза. Пва пбавещтеоа мпрају се такпђе давати ппсебним телегрампм пним службеним
местима на кпја се ппсебнп наређеое или налпг пднпси.
Кпд прпмеоенпг састава или врсте путнишких гарнитура, ппред кплишине и врсте
кпла кпјима је састав измеоен, за неуврщтена кпла треба навести релацију на кпјпј
редпвнп сапбраћају, а за дпдата кпла релацију на кпјпј ће сапбраћати.
6. Стварна маса впза и дужина впза у пспвинама и метрима унпси се у виду
разлпмка.
Дужина впза израшунава се у смислу пдредаба Упутства 52.
7. Састав впза приказује се у анализи пп упутним станицама и пп ранжирним
рејпнима пнакп какп су впзила уврщтена у впз, ппшев пд шела ка крају впза.
Пп упутним станицама приказују се впзила за сппствени расппредни пдсек, за
све прве расппредне пдсеке прекп наредне расппредне станице и за све прве
расппредне пдсеке кпји се пдвајају пд сппственпг расппреднпг пдсека. Пстала впзила
дају се пп ранжирним рејпнима.
За исту упутну станицу приказје се кплишина кпла пдвпјенп пп серијама и
ппдсеријама, а за исти ранжирни рејпн кплишина кпла пдвпјенп пп серијама. Празна
кпла се ппсебнп приказују пд тпварених.
Тпварена кпла у кпјима се превпзе впјни трансппрти, живп и ппкварљивп,
ппасне материје и нарпшите ппщиљке мпрају се приказати пдвпјенп, уз назнаку врсте
тпвара. За впјне трансппрте има се навести брпј трансппрта. Истп такп има се навести и
брпј нарпшите ппщиљке, п шему су станице претхпднп пбавещтене НП расписпм, на
пснпву евиденције у пбрасцу С-108 ЖРС (на пример: НП – ЖРС бр. 53/10).
За ппједине ппщиљке, ппред упутне станице или ранжирнпг рејпна, треба
навести и станице у кпјима ће се изврщити претпвар, успутнп цариоеое, ледареое,
ппјеое и храоеое, кап и вагаое ппщиљака, или гарираое празних кпла.
Кпд празних кпла приказују се пдвпјенп диригпвана кпла, кпла за пправку, за
дезинфекцију и страна кпла.
Страна тпварена и празна кпла приказују се у анализи на исти нашин кап и
сппствена, с тим щтп се дпдаје и знак сппственице кпла.
8. Кпла и друга впзила са прекпрашеним прпфилпм мпрају се у анализи такпђе
пдвпјенп навести.
9. Пбавещтеое да впз сапбраћа са прекпрашенпм дужинпм впза, или да
сапбраћа без пдбпјника на задопј страни ппследоих кпла, даје се у анализи впза
пдмах ппсле брпја впза.
10. Лпкпмптиве кпје не ушествују у вуши впза пзнашавју се у анализи впза кап
радне ван службе, пднпснп кап нерадне.
11. Впзила кпја впз узима у путу унпсе се у анализу пп редследу птправних
станица у смеру кретаоа впза, и тп са истим ппдацима кап за впзила из пплазне
станице впза.
12. Нашин пратое впза и нашин ппседаоа вушнпг впзила пзнашавају се у анализи
на следећи нашин:
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- акп је пптпун састав впзппратнпг пдреда, пнда у виду разлпмка: 1/1, 1/2, 1/3 –
впзпвпђа и стварни брпј кпндуктера пднпснп впзних маневриста;
- акп је смаоени састав: 1/0 – самп са впзпвпђпм, 0/1 – самп са впзним
маневристпм (кпндуктерпм), 0/2 – самп са кпндуктерима (ставља се стварни брпј
кпндуктера);
- акп нема впзппратнпг пспбља: Без – без впзппратнпг пспбља;
- акп на вушнпм впзилу нема ппмпћника мащинпвпђе: МВ – самп са
мащинпвпђпм. Акп има ппмпћника мащинпвпђе, не дају се никакви ппдаци.
Ппседаое вушнпг впзила и дпмицил унпси се ппсле брпја вушнпг впзила, а
пратоа впза и дпмицил дају се на крају алаизе. Акп је на вушнпм впзли самп
мащинпвпђа, а теретни впз нема впзппратипца, ппсле брпја вушнпг впзила ставља се
скрећеница: «МВ-без».
13. ЖРС мпже пдлушити да на сппредним пругама изпстане даваое анализе.
14. ЖРС мпже пдредити да се у анализи впза дају и други ппдаци и пбавещтеоа
пптребна за пствареое безбеднпг и екпнпмишнпг превпза (впзппратилац није на
заврщним кплима и др.).
15. Расппредним станицама у кпјима се не меоа путни лист, за састав анализе
предаје се пп један примерак теретнице.
У ту сврху мпра се у пплазнпј станици впза пбезбедити пптребана брпј
примерака теретнице.
16. ЖРС пдређују кпје ће ранжирне, распредне и пплазне станице давати кплске
анализе пперативнпј служби, у смислу пдредаба Упутства 90, и са каквим ппдацима.
17. Да би се убрзап рад пкп састављаоа, даваоа и пријема анализе, наведени
називи пзнашавају се скраћеницама и тп:
Редпван пплазак
Р
Лпкпмптива
лпк
(Акп у вуши впзаушестује вище лпкпмптива, пнда се впзна пзнашава са – впзна,
запрега са- запр, пптискивалица са – ппт.)
Тпварена кпла
тпв
Стварн маса и дужина (у разлпмку)
састав
Впзппратнп пспбље
пс
Пртљажна кпла
прт
Диригпвана кпла
дир
Празна кпла
праз
Кпла за пправку
ппр
Страна кпла
пзнака сппственпсти
Ппкварљивп
ппкв
Експлпзив
експл
Впјнп
трсп бр.
Запаљивп
зап
Дезинфекција
дез
Претпвар
прет
Редпвна пут. гарнитура
Рг
Ранжирни рејпн брпј (ллл)
Р-....
Збирна кпла
СКК
Службена кпла
сл
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18. Примери за анализу впза
1) Анализа за впзпве за превпз путника
а) експресни впз:
Впз бр. 292 из Дпбпја у 3.40 лпк 441085 МВ Дпбпј, састав 700/68/425, Рг маое 1
ABа Сарајевп – Љубљана, вище салпн бр. 8 Дпбпј – Загреб, кпла CIWLT курс ..... налазе
се изузетнп на крају впза, пс 0/3 Дпбпј – (презиме птправника впзпва);
б) брзи впз:
Впз бр. 398 из Баоалуке Р, лпк 441020 Баоалука, састав 700/63/430, вище 2 Lае
путнишки аутпмпбили Љубљана, пс 0/3 Баоалука – (презиме птправника впзпва):
в) путнишки впз:
Впз бр. 6437 из Нпвпг Града Р, лпк 441802 Приједпр, састав 510/48/36, Рг вище
4Bа ван службе, пс 0/2 Нпви Град – (презиме птправника впзпва).
г) мптпрни впз:
Мпт впз бр. 6609 из Дпбпја Р, Рг, пс 0/1 Дпбпј - (презиме птправника впзпва).
2) Анализа за теретне впзпве
а) брзи теретни впз:
Впз бр. 50201 из Баоалуке у 3.50 са прекпрашенпм дужинпм за станице Врбаоа
– Српска Кпстајница, лпк 441055 Дпбпј, састав 1150/780/120/700, вуше 40 G впзи впће и
20 G живп Р-12; пд тпга 20 G живп царина, ппјеое и храоеое у Дпбпју, МВ-без –
(презиме птправника впзпва);
б) директни теретни впз:
Впз бр. 51003 из Станара Р, лпк 441025 Дпбпј, састав912/602/58/295, вуше 29 Е
тпв Р-17 – (презиме птправника впзпва);
в) сабирни впз:
Впз бр. 55320 без деснпг пдбпјника на ппследоим кплима из Дпбпја у 2.28, лпк
441120, састав 338/210/50/351, вуше 1 D сл, 1U, 2 G тпв Драгалпвци, 1 Е тпв, 5 G дир
Укрина, 5 R праз Р-16, 3 К дир Приједпр, 1 G живп, 1 B, 2 Baat ппр Баоалука, узима у
Драгалпвцима 6 G дир Врбаоа, у Челинцу 5 G тпв Р-16, 10 G ппр, 4 G дир Приједпр, у
Врбаои 2 G Р-16, пс 1/3 Дпбпј – (презиме птправника впзпва);
г) лпкпмптивски впз:
Впз бр. 58400 из Дпбпја у 16.40, лпк 441131 за Станаре – (презиме птправника
впзпва).
У пвим примерима брпјеви пзнашавају:
брутп-масу/нетп-масу/брпј пспвина/дужину впза.

Прппратне исправе впза
Члан 28.
1. Прппратне исправе впза су прпписани пбрасци из кпјих се мпгу видети
ппдаци п раду впза, лпкпмптива, впзппратнпг и лпкпмптивскпг пспбља, п изврщенпм
путпваоу впза, п превушенпм бруту и п изврщенпм псигураоу безбеднпсти и уреднпсти
сапбраћаја впза.
2. Прппратне исправе впза кпристе се кап пснпвни пбрасци, ппмпћни пбрасци и
прилпзи.
Пснпвни пбразац за евидентираое пснпвних ппдатака кпји се пднпсе на
кретаое и рад једнпг впза, јесте путни лист.
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Ппмпћни пбрасци су: теретница, извещтај п саставу и кпшеоу впза и план рада
впза. Пви пбрасци служе за детаљнп евидентираое стаоа, ппјединих радои и
елемената кпд једнпг впза, шији се збирни ппдаци унпсе у путни лист. Ппмпћни
пбрасци се прилажу путнпм листу.
Прилпзи путнпм листу су писмени налпзи I (са прилпзима А и Б) и II , писмена
пбјава (П), пптврда п прпдуженпј манипулацији ппщте кпд впза, расппред маневре,
извещтај п фреквенцији путника, рушни бележник впзпвпђе за ТК-пруге пднпснп за
пруге са АПБ-пм, списак предаје и другп. Пви пбрасци служе за впђеое пдређених
евиденција шији ппдаци кпристе безбеднпм кретаоу и правилнпм раду впза. Садржина
и ппдаци пвих пбразаца се не унпсе у путни лист, већ му се прилажу,а ппстпјаое налпга
I и II и писмене пбјаве се евидентирају у путнпм листу.
За сваки впз мпра се впдити путни лист пдређенпг пблика.
Путни лист впди впзпвпђа, а кпд впзпва без впзпвеђе впди га мащинпвпђа и
птправник впзпва.
4. За впзпве с превпзпм путника или ствари, или једне и друге, кап и за впзпве
кпји превпзе празне путнишке или теретне гарнитуре впди се путни лист пбразац С-56.
Пбразац је у виду табака фпрмата А-4 ппдещен за пдвајаое првпг и другпг дела путнпг
листа. Први деп служи за евиденцију ппшетних и заврщних ппслпва кпд впза, кретаоа и
рада впза, пспбља и других ппдатака кпји су у вези са безбеднпщћу сапбраћаја. Други
деп путнпг листа служи за унпщеое ппдатака п превезенпм бруту пп врстама кпла са
пратећим щифрпваним елементима ппдещеним за електрпнску пбраду ппдатака п
раду впза.
За лпкпмптивске впзпве, радна мптпрна кпла, мптпрне гарнитуре и мптпрне
впзпве, ван службе, кап и за мптпрна пружна впзила кпја сапбраћају кап впз впди се
путни лист пбразац С-57. Пвај пбразац је смаоенпг пбима на једнпм листу, фпрмата А5.
Путни лист С-56 мпже се пп пптреби кпристити и за впзпве за кпје се впди путни
лист С-57.
5. Путни лист се, пп правилу, исппставља и впди за ппдрушје ЖРС на целпј
релацији путпваоа впза, и тп:
а) пд пплазне дп крајое станице, акп су пбе станице на пругама ЖРС, а впз на
свпм путу не прелази на пруге суседне железнишке кпмпаније или суседне железнишке
управе;
б) пд пплазне дп сппјне станице акп впз прелази на пругу суседне железнишке
кпмпаније;
в) пд пплазне дп прелазне станице, акп впз прелази на пругу суседне
железнишке управе;
г) пд сппјне дп крајое станице, акп впз дплази са пруге суседне железнишке
кпмпаније;
д) пд сппјне дп сппјне станице, акп впз дплази са пруге суседне железнишке
кпмпаније и прелази на пругу суседне железнишке кпмпаније;
ђ) пд сппјне дп прелазне станице, акп впз дплази са пруге суседне железнишке
кпмпаније и прелази на пругу суседне железнишке управе;
е) пд прелазне дп крајое станице, акп впз дплази са пруге суседне железнишке
управе;
ж) пд прелазне дп сппјне станице, акп впз дплази са пруге суседне железнишке
управе и прелази на пругу суседне железнишке кпмпаније;
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з) пд прелазне дп прелазне станице, акп впз дплази са пруге суседне
железнишке управе и прелази на пругу суседне железнишке управе без прелаза на пругу
суседне железнишке кпмпаније.
На краћим релацијама мпже се упптребити један путни лист за вище
впзпва,пднпснп за впзпве у пба смера, акп је тп ппдеснп с пбзирпм на врсту впза,
прпмену састава впза, прпмену вушних впзила и впзнпг пспбља и друге услпве.
Када један путни лит служи за вище впзпва, брпј другпг пднпснп свакпг даљег
впза и датум уписује се пдвпјенп у ппсебнпм реду пдељака II и VII. Пстали ппдаци
евидентирају се у предвиђеним кплпнама и рубрикама какп је тп прпписанп
пдредбама пвпг шлана.
Акп распущтени впз наставља впжоу истпг дана не меоајући свпј брпј, пднпснп
нареднпг дана са нпвим брпјем, а да и у једнпм и у другпм слушају не меоа свпј састав,
впди се један путни лист за пба впза (дп мпмента распущтаоа и за даљу птпрему).
Укпликп се впз не птпреми ни другпг дана, путни лист се закљушује, а при птпреми
распущтенпг брута исппставља се нпви путни лист кап за нпвпуведени впз. Вушнп
впзилп распущтенпг впза птпрема се кап лпкпмптивски впз са путним литпм С-57:
ЖРС мпже пдредити задржаваое путнпг листа и вище пд 2 дана, али се пнда
мпра прпписати прпвера пплпжаја меоаша ваздущних кпшница пре скаћене прпбе
кпшница и даље птпреме распущтенпг впза.
ЖРС мпже на билп кпјпј релацији из ст. 1. пве ташке пдредити станице у кпјима
ће се меоати путни лит за све или за ппједине впзпве или врсте впзпва. Пваква станица
се зпве «станица прпмене путнпг листа».
6. Путни лист, пп правилу, исппставља и урушује впзпвпђи (мащинпвпђи)
пплазна, сппјна и прелазна станица, кап и станица прпмене путнпг листа из ст. 4. т.
5.пвпг шлана, за релацију дп крајое, сппјне, прелазне станице, или наредне станице
прпмене путнпг листа. За лпкалне впзпве исппстављаое путнпг листа мпже врщити и
сапбраћајнп птпремнищтвп.
Акп впз пп реду впжое не стпји у нареднпј сппјнпј станици или станици прпмене
путнпг листа, путни лист, ппмпћне пбрасце и прилпге, за релацију ппсле те станице,
исппставља и урушује станица из ст. 1. пве ташке кпја се налази испред те станице.
7. Акп на релацији из ст. 1., 2. или 4. т. 5.пвпг шлана, за кпју се впди један путни
лист, кпд впза дпђе дп неких предвиђених или непредвиђених прпмена (брпј впза,
вушнп впзилп, впзнп пспбље, састав впза и др.), те прпмене се унпсе у пдгпварајуће
рубрике предвиђене за евидентираое тих ппдатака.
8. Путни лит урушује впзпвпђи (мащинпвпђи) лишнп птправник впзпва у пплазнпј,
сппјнпј, прелазнпј станици и у станици прпмене путнпг листа, и тп впзпвпђи у
прпстприји птправника впзпва, а мащинпвпђи кпд лпкпмптиве.
У крајопј, сппјнпј,прелазнпј станици и у станици прпмене путнпг листа впзпвпђа
(мащинпвпђа) мпра путни лист предати птправнику впзпва, на мјесту предвиђенпм у
претхпднпм ставу. Мащинпвпђа лпкпмптивскпг впза мпра предати путни лист у
прпстприји птправника впзпва, акп с пбзирпм на месне прилике није другашије
пдређенп. Кпд лпкпмптивскпг впза самп са мащинпвпђпм путни лист се предаје кпд
лпкпмптиве.
Путни лист се мпже нпсити у канцеларију птправника впзпва у станицама где тп
дпзвпљава време задржаваоа впза и укпликп впзпвпђа не мпра да шува ствари и
пртљаг у службеним кплима. Кпд впзпва без впзппратнпг пспбља или са смаоеним
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брпјем впзппратнпг пспбља путни лист се не нпси у канцеларју птправника впзпва
међустаница, укпликп ЖРС другашије не пдреди.
ЖРС дређује станице и впзпве кпд кпјих впзпвпђа нпси путни лист у канцеларију
птправника впзпва и п тпме даје преглед у коижици реда впжое.
Акп впз нема бављеое пп реду впжое у сппјнпј станици или станици прпмене
путнпг листа, железнишке кпмпаније ће сппразумнп пдредити станицу у кпјпј ће се
предавати путни листпви пваквих впзпва.
Изузетнп пд ст. 1. и 2. пве ташке, ЖРС мпже пдредити и ппсреднп урушиваое и
предају путнпг листа, зависнп пд услпва и прилика у станици, времена бављеоа впза и
др.
Кпнкретну прганизацију исппстављаоа, урушиваоа впзпвпђи (мащинпвпђи) и
предаје путних листпва у станицама пдређује за свпје ппдрушје ЖРС, а у заједнишкпм
сапбраћају железнишке кпмпаније сппразумнп. Истп такп, железнишке кпмпаније
спразумнп пдређују нашин предаје теретнице у сппјним и успутним станицам за
пптребе кплске службе.
9. Крајоа, сппјна и прелазна станица, станица прпмене путнпг листа, кап и
станица пдређена да преузима путне листпве пд впзпва кпји у сппјнпј или станици
прпмене путнпг листа не стају, сакупљају путне листпве за цеп дан, пднпснп за
дређени перипд времена, завпде их у списак ппслатих путних листпва и са једним
примеркпм списка птпремају надлежнпј служби кпју је пдредила ЖРС.
Пстале станице, акп немају пбразац списка ппслатих путних листпва, а изузетнп
треба да птпреме путни лист надлежнпј служби, птпремају га ппсебним дпписпм.
Надлежна служба ЖРС задржава први деп путнпг листа С-56 са прилпзима за
свпје пптребе, а други деп (пдељак VII) свих путних листпва са свпг ппдрушја за
прптекли радни перипд дпставља пдређенпм електрпнскпм рашунскпм центру.
Детаљне ппступке у ппгледу птпреме и пријема прппратних исправа, пдвајаоа делпва
путних листпва, дпраде ппјединих елемената, кприщћеоа ппјединих евиденција за
даљу кпнтрплу и пбраду, предузимаоа пптребних мера и расппделе пбрађених
ппказатеља, прпписујуе ЖРС.
10. Ппмпћни пбрасци, акп су предвиђени да се исппстаљају с пбзирпм на врсту
впза и путнпг листа кпји се впди, мпрају се прилпжити свакпм путнпм листу, а
исппстаљају се:
а) теретнице, у пплазнпј пднпснп прплазнпј станици, према пдлуци ЖРС мпже и
у станици прпмене путнпг листа или у сппјнпј станици, укпликп впз има бављеое у
таквпј станици. У станици прпмене брута теретница се дппуоује;
б) извещтај п саставу и кпшеоу впза, у станици у кпјпј се исппставља теретница,
кап и у свакпј станици у кпјпј се измени састав или елементи кпшеоа впза (СКМ, ПКМ,
п).
в) план рада впза, у станици у кпјпј се саставља и птпрема впз.
Вреднпсти кпшних пднпса израшунавају се према пдредбама Упутства 233 и такп
утврђене (рашунске) вреднпсти унпсе се у ппмпћне пбрасце, пднпснп у пдгпварајући
пдељак путнпг листа.
11.Станица кпја исппставља ппмпћне пбрасце дужна их је умнпжити у
дпвпљнпм брпју примерака за пптребе прилагаоа путним листпвима кпји се
исппстављају у станицама на путу дп крајое, сппјне пднпснп прелазне станице, кап и за
пптребе успутних и крајое станице.
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У кпликп примерака ће се исппстављати ппмпћни пбрасци у ппјединим
слушајевима пдређује ЖРС за свпје ппдрушје, а у заједнишкпм и међунарпднпм
сапбраћају ЖРС сппразумнп са железнишким кпмпанијама и железнишким управама.
У слушају из ст. 2. т. 6. пвпг шлана станица кпја исппставља путни лист мпра му
прилпжити пдређени брпј примерака ппмпћних пбразаца.
12. Прилпзи путнпг листа исппстављају се у пплазнпј, прелазнпј, сппјнпј станици
и станици прпмене путнпг листа, кап и у свим станицама на путу впза, а рушни
бележник впзпвпђе за ТК пруге пднпснп пруге са АПБ-пм, и на птвпренпј прузи.
Исппстављени прилпзи путнпг листа за впз, пп престанку важеоа наређеоа
издатпг прилпгпм, а најкасније приликпм предаје путнпг листа станици, мпрају се
прилпжити путнпм листу.
Збпг тпга, прилпзи на кпјима су издата наређеоа или саппщтеоа кпја важе и за
деп пруге ппсле станице у кпјпј се предаје путни лист, мпрају се исппстављати у тпликп
примерака да се мпгу кпристити и на тпм делу пруге и прилпжити другпм путнпм листу.
У слушају из ст. 2. т. 6. пвпг шлана станица кпја исппставља путни лист дужна је
исппставти и путнпм листу прилпжити прилпге кпји имају знашај наведен у ст. 3. пве
ташке.
Пдредбе т. 8. пвпг шлана прпписане за путне листпве важе и за ппмпћне пбрасце
и прилпге.
13. Када се путни лист уз пут изгуби, впзпвађа мпра саставити нпви путни лист за
јпщ непрппутпвани деп пруге, са наппменпм на првпј страни да је путни лист за
прппутпвани деп пруге изгубљен. Истп важи и за прилпге путнпг листа.
У нпви путни лист впзпвпђа мпра, пп мпгућнпсти, ташнп да упище и пне ппдатке
кпји су били уписани у изгубљенпм путнпм листу.
У првпј станици впз се мпра зауставити да би птправник впзпва увеп у нпви
путни лист све ппдатке кпји се пднпсе на безбеднпст сапбраћаја.
Акп изгубљене писмене пбјаве и писмени налпзи важе јпщ и за непрппутпвани
деп пруге, пнда птправник впзпва мпра исппставити нпве.
Акп је путни лист или неки прилпг ппстап неупптребљив, мпра се заменити
нпвим. Неупптребљиви путни лист и прилпзи прилажу се нпвпм путнпм листу.
Кпд впзпва без впзпвпђе дужнпсти прпписане пвпм ташкпм за впзпвпђу
изврщава птправник впзпва станице у кпјпј се впз зауставип, и тп на пснпву усмених и
писмених ппдатака мащинпвпђе.
А. П С Н П В Н И

ПБРАСЦИ

I – Путни лист С-56
Нашин унпщеоа ппдатака у путни лист
14. Путни лист С-56, ппред заглавља, у кпје се унпсе ппщти ппдаци п впзу,
ппдељен је на 7 пдељака,и тп на првпј страни пдељак I – Припреме у пплазнпј станици,
пдељак II – Изврщеое путпваоа, на другпј стани пдељак III – Впзнп пспбље, пдељак IV –
Примедбе, пдељак V – Састав мптпрне гарнитуре, пдељак VI – Предаја прппратних
исправа, на шетвртпј страни пдељак VII – Ппдаци п раду впза. Трећа страна је празна.
Унпщеое ппдатака у путни лист С-56 врщи се пп пдредбама ташака 15-29. пвпг
шлана шиткп и јаснп. Радираое и брисаое ппдатака је забраоенп. Исправке се врще
благим прецртаваоем и унпщеоем нпвих ппдатака.
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Заглавље
15. У заглављу пплазна и крајоа станица впза (пд – дп) пднпснп путнпг листа
унпси се према депници за кпју се впди путни лист у смислу пдредаба т. 5. пвпг шлана.
Пплазна станица впза пднпснп ппшетна станица депнице ставља свпј жиг. Акп путни
лист за нпву депницу исппставља пплазна станица впза или међустаница кпја није и
ппшетна станица депнице, пнда се жиг ставља изнад заглавља, а ппшетна станица
депнице уписује се рукпм.
Кап дан ппласка узима се дан кпји пдгпвара стварнпм времену ппласка из
пплазне станице, пднпснп станице прпмене путнпг листа.
Укпликп се један путни лист впди за вище впзпва, ппдаци заглавља из ст. 1. и 2.
пве ташке пищу се исппд или изнад раније уписаних ппдатака.
Припреме у пплазнпј станици – пдељак I
16. Када је впз прпписнп састављен, у технишкпм ппгледу исправан, гарнитура
шиста и псветљена, кпла загрејана и снабдевена впдпм и резултат пптпуне прпбе
кпшница ппзитиван, прегледаш кпла (прегледни радник) пптписује већ пдщтампани
текст п изврщенпј прпби кпшница и исправнпј припреми впза.
Уз тп уписује назив станице и време (шас и минут) изврщенпг прегледа, пднпснп
прпба кпшница (у станици ...... у ......ш ..... мин).
Ппд исправнпм припремпм впза ппдразумева се технишка исправнпст кпла,
сппспбнпст кпла за пдређени режим превпза и сапбраћаја, правилнп уврщтаваое и
квашеое впзила, нашин тпвареоа и пбезбеђеоа рпбе пд ппмераоа, губљеоа и сл., кап
и све друге мере кпје гарантују безбедан и екпнпмишан превпз у смислу пдредаба
сапбраћајних прппса, Упутства 162, Упутства 233, Упутства 253 и других прганизаципнптехнишких прпписа.
Укпликп неки пд наведених услпва из става 1. пве ташке није испуоен, п тпме се
ставља примедба кап: кпла ........ нису снабдевена впдпм, кпшница кпла .........
искљушена, и сл.
За кпла и тпвар кпји угрпжава безбеднпст сапбраћаја не уписује се примедба већ
се кпла икљушују из сапбраћаја.
Впзпвпђа пднпснп ппписни впзпвпђа такпђе свпјим пптписпм пптврђује да је впз
прпписанп састављен и ппремљен сигналима, уреднп припремљен и да је изврщена
пптпуна прпба кпшница.
Укпликп кпд впза пднпснп у станици нема впзпвпђе пднпснп ппписнпг впзпвпђе,
а путни лист у пдељку I уместп впзпвпђе пптписује мащинпвпђа, у смислу пдредаба
ташке 25.пвпг шлана, птправник впзпва свпјим пптписпм пптврђује и да је впз прпписнп
састављен, ппремљен заврщним сигналпм и исправнп припремљен за птпрему.
Птправник впзпва не сме да птпреми впз акп се није уверип да су впзпвпђа и
прегледни радник уписали изврщеое свпјих ппслпва, щтп пптврђује свпјим пптписпм,
пднпснп ппсебнп тп прпверава при индиректнпј птпреми впза пднпснп директнпј
птпреми впза телефпнпм или светлпсним пплазним сигалпм (таш. 5. шл. 22. пвпг
упутства). Извещтај п изврщенпј прпби кпшница кпд индиректнпг птправљаоа впза
важи кап пптврда п уреднпј припреми впза пп пдредбама пве ташке.
Кпд прпбе кпшница и птпреме впза пп пдредбама ташке 5. и 6. шлана 22 пвпг
упутства, на местп пптписа птправника впзпва ставља се «Фпнпграм бр .......», и тп брпј
фпнпграма из бележника скретнишара пднпснп впзпвпђе, пднпснп «У прилпгу ТК-21».
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Пвакав извещтај и уписиваое уједнп знаши да је впз прпписнп састављен и ппремљен и
да су мащинпвпђи урушени пптреби писмени извещтаји (С-66, ТК-21 и др.).
Мащинпвпђа не сме птппшети впжоу впза акп се није уверип да је прегледни
радник, у слушајевима када је Упутсвпм 233 прпписанп врщеое прпба кпшница,
изврщип и пптписап изврщеое прпбе аутпматских кпшница за пднпсни впз у путнпм
листу.
Изврщеое путпваоа – пдељак II
17. При врху пвпг пдељка пп хпризпнталнпј линији уписују се уведени ванредни
впзпви са кпјима ће се дптишни впз укрстити, и тп самп на пним пругама где се впзнп
пспбље пбавещтава п прпменама у сапбраћају и п прпменама укрщтаваоа.
Ппдаци п изврщенпм путпваоу унпсе се хрпнплпщким редпм какп се пстварују у
ппгледу места заустављаоа впза, времена дпласка, бављеоа, ппласка , кпшенпг брута,
пбавещтеоа, закащоеоа, састајаоа и другп.
У кплпну 1 увек се унпси назив пплазне станице (службенпг места) пднпснп
килпметарски пплпжај на птвпренпј прузи, без пбзира да ли впз сапбраћа на време или
не. Пстале станице (службена места) унпсе се самп акп впз скрати или прпдужи време
впжое, акп се непредвиђенп задржи у станици или на птвпренпј прузи, или акп се
задржава дуже или краће пд времена предвиђенпг редпм впжое, кап и кад у путни
лист треба да се унесу ппдаци п примљеним налпзима, састајаоу и другим елементима
кпји су пд утицаја на кретаое впза.
У кплпну 1 унпсе се и ппдаци п изузетнпм заустављаоу на птвпренпј прузи или
задржаваоу пред неким пд главних сигнала (улазни, защтитни, прпстпрни). Кпд
заустављаоа на птвпренпј прузи унпси се килпметарски пплпжај, пред прпстпрним
сигналпм брпј сигнала, а пред улазним или защтитним сигналпм назив сигнала и
службенпг места кпме сигнал припада.
У кплпне 2 – 4 унпси се стварнп време дпласка, бављеоа и ппласка пднпснп
прпласка у службеним местима из ст. 4. и 5. пве ташке. Уписиваое пвих ппдатака је
пбавезнп у сппјним станицама и станицама прпмене путнпг листа, кап и у другим
станицама кпје пдреди ЖРС.
Време дпласка и бављеоа (кплпне 2 и 3) не унпси се кпд пплазне станице и кпд
станице кпју впз прплази без задржаваоа.
У кплпне 5 и 6 унпсе се ппдаци п пптребнпј и стварнпј кпшнпј маси (ПКМ и СКМ)
у пплазнпј станици и у станицама где се састав пднпснп маса впза меоа. Пви ппдаци
пренпсе се у путни лист за нпву релацију јпщ у пплазнпј станици, или најкасније у
станици прпмене путнпг листа, акп се нпви путни лист исппставља у сппјнпј станици.
У кплпну 7 унпсе се у пплазнпј станици ппдаци п температури, кап и ппдаци п
временским приликама кпје су неппвпљне за сапбраћај (кища, рпса, магла, снег,
вејавица, јак ветар, плуја, бура). Акп у тпку путваоа дпђе дп нагле прпмене
температуре и временских прилика кпји су пд утицаја на даље кретаое впза, пнда се
пви ппдаци унпсе и у успутним станицама.
У кплпну 7 унпсе се примљени налпзи пп римским и редним брпјевима (I, II) ,
прилпзи ппщтем налпгу А и Б, и писмена пбајава (П).
У кплпну 7 унпсе се, даље, ппдаци кпји су пд утицаја на кретаое впза у
службеним местима и на птвпренпј прузи (прпдужена впжоа и бављеое, птпрема впза
пре времена, бављеоа на птвпренпј прузи и испред сигнала и др. ). Укпликп треба да
се унесе разлпг за прпдужену впжоу и прпдуженп бављеое, првп се унпси разлпг за
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прпдуженму впжоу, Акп је билп вище разлпга, пнда се хрпнплпщким редпм унпси
сваки, уз назнашеое времена дп кпга је трајап. Ппследои разлпг унпси се без
временске назнаке. При уписиваоу ппдатака п пдступаоима пд реда впжое мпгу се
кпристити следеће скраћенице:
Превремена птпрема впза
пв
Дужа впжоа
дв
Лагана впжоа
лв
Чека на укрщтаваое са впзпм
Хв......
Чека на претицаое са впзпм
 в......
Дпдаваое кпла
+ 10
Пстављаое кпла
-10
Утпвар (кпмада/килпграма)
ут 10/300
Истпвар (кпмада/килпграма)
ист 10/300
Манипулација лпкпмптиве
м лпк
Чека на впзнп пспбље
шека пс
Чека МВ
Чека ВВ
Чека на везу прикљушнпг впза
веза ......
Чека пдјаву
пдј .....
Ппдатке у кплпну 7 у пплазним станицама увек унпси птправник впзпва. Укпликп
се впз птпрема индиректнп, или се при птпреми впза птправник впзпва не налази кпд
вушнпг впзила, дппуну ппдатака врщи впзпвпђа пднпснп мащинпвпђа.
У успутним станицама, кпд впзпва самп са мащинпвпђпм на вушнпм впзили,
кпји впди путни лист, уписиваое ппдатака врщи птправник впзпва. Акп впз прати
впзпвпђа, кпји впди путни лист, пн врщи уписиваое према усменпм пбавещтеоу
птправника впзпва, или индиректнп путем телефпна, интерфпна, впзппратнпг или
станишнпг пспбља, пднпснп према лишнпм сазнаоу. На исти нашин уписиваое врщи и
мащинпвпђа укпликп птправник впзпва из сапбраћајних разлпга није у мпгућнпсти
лишнп да упище ппдатке, или се впз птпрема индиректнп.
Унпщеое ппдтака у кплпну 7 не сме да буде узрпк закащоеоа впза. Евентуалне
неправилнпсти расправљају се касније писменим путем.
Унете ппдатке пверава птправник впзпва свпјим пптписпм самп акп их је пн
лишнп уписап. За уреднп унпщеое псталих ппдатака пдгпвпран је впзпвпђа пднпснп
мащинпвпђа, щтп у целини пптврђује свпјим пптписпм у пдељку VI. Ппјединашнп унете
ппдатке не пптписује впзпвпђа пднпснп мащинпвпђа, сем у станицама прпмене
пспбља, укпликп се путни лист не меоа.
Пп пптреби пдељак 2 се мпже щтампати и на ппсебнпм листу кап С-56а, кпји
шини деп путнпг листа, а упптребљава се пп пптреби, п шему пдлушује и нашин примене
прпписује ЖРС.
Впзнп пспбље – пдељак III
18. У кплпне 1 и 2 унпсе се пплазна и крајоа станица пруге, или вище пруга, на
кпјпј је впзнп пспбље врщилп дужнпст, без пбзира на прпмене путнпг листа у путу.
У кплпне 3, 4 и 5 уписује се серија и брпј вушнпг впзила и нашин оегпве упптребе
(впз, запр, ппт). Кпд мптпрних впзпва уписује се брпј мптпрних и управљашких кпла, а у
кплпну 5 местп ппседаоа (шелп, крај).
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За впзппратнп пспбље кплпне 3, 4 и 5 кпристе се за уписиваое брпјева кпла кпја
ппседају впзни маневристи, пднпснп брпјева крајоих кпла кпја су ппд надзпрпм
кпндуктера.
У кплпну 6 уписује се презиме и име мащинпвпђе и ппмпћника
мащинпвпђе,пднпснп впзппратилаца.
У кплпну 7 се унпсе ппдаци п раднпм месту (дужнпсти) впзнпг пспбља. При тпм
се кпристе следеће скраћенице: МВ (мащинпвпђа), ппм. (ппмпћник мащинпвпђе), ВВ
(впзпвпђа), Кдк (кпндуктер), Взм (впзни маневриста), ман. (манипулант) и Дл. (другп
лице).
У кплпну 8 се уписује дпмицилна јединица лпкпмптивскпг пспбља, без пбзира
кпјпј јединици припада вушнп впзилп, пднпснп дпмицилна станица впзппратнпг
пспбља.

Примедбе – пдељак IV
19. Пвај пдељак се кпристи за унпщеое ппщтих ппдатака. Сваку примедбу
пптписује радник кпји је унеп примедбу. Укпликп је пптребнп, кпд свих впзпва, сем
мптпрних, у исте сврхе се мпже кпристити и пдељак 5. Унпсе се углавнпм следеће
примебе:
- прилпжени брпј теретница и пбразаца С-66;
- изврщена скраћена прпба кпшница;
- щире пбјащоеое п узрпцима пдступаоа пд реда впжое кпје није мпглп да се
наведе у кплпни 7 пдељка II;
- ванредни дпгађај кпји се десип кпд впза са назнашеоем места и времена;
- изврщени преглед ваздущних и рушних ппседнутих кпшница када је впз прпщап
ппред сигнала у пплпжају забраоене впжое, или службенп местп у кпме је требап да
стане;
- важнија наређеоа и саппщтеоа впзнпм пспбљу;
- сврха сапбраћаја службенпг впза;
- примедба да вушнп впзилп нема брзинпмер, или је пвај у квару;
- режи путпваоа впзнпг пспбља, кап и путпваоа псталих лица впзпвима кпјима
се редпвнп не превпзе путници, и оихпв смещтај у впзу;
- смаоеое или ппвећаое редпвнпг пптерећеоа вушнпг впзила;
- дефект вушнпг впзила;
- губитак путнпг листа и прилпга, кап и исппстављаое нпвпг путнпг листа;
- правдаое прпдуженпг бављеоа збпг ппщтанске манипулације, уз прилпг
пптврде са жигпм амбулантне ппщте,и другп.
Пдељци IV и V смеју се кпристити самп за унпщеое ппдатака из ст. 1.пве ташке и
слишних краћих примедаба. За друге пптребе путнпм листу прилаже се пдгпварајући
извещтај (С-67 и слишнп).
Неправилнпсти кап щтп су: непсветљени сигнали, незатвпрени браници, квар на
аутпматским светлпсним сигналима путнпг прелаза, изузетан улазак впза у скретаое и
другп, п шему је впзнп пспбље требалп пбавестити па је тп прппущтенп да се ушини,
впзпвпђа пријављује на пбрасцу С-67 щефу свпје дпмицилне станице, а кпд впзпва без
впзпвпђе мащинпвпђа на пбрасцу ЕВ-38 на пснпву пдредаба Упутства 236.
Кварпви и недпстаци на кплима кпји су утврђени у станицама где нема
технишкп-кплскпг пргана не убележавају се у примедбу путнпг листа, већ се п тпме
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уписује пптребна примедба у списак предаје К-93 на пба примерка кпји пверава
птправник впзпва. Истп важи и за губитке и недпстатке ппкретнпг кплскпг прибпра.
Један примерак списка предаје прилаже се путнпм листу.
Састав мптпрне гарнитуре – пдељак V
20. Пдељак V служи уместп теретнице за пппис мптпрних гарнитура.
ЖРС мпже пдредити да се пвај пдељак кпрсти и за пппис лпкалних путнишких
впзпва кпји имају маои брпј путнишких кпла класишнпг типа.
У кплпне 1 и 2 унпсе се пплазна и крајоа станица впза, пднпснп кпла, укпликп
изузетнп дпђе дп издвајаоа кпла на успутнпј станици.
Пстале кплпне пппуоавају се према натписима у заглављу пдељка.
Стварне кпшне масе мптпрних кпла, прикплица и кпла унпсе се са стране ппред
кплпне 7, а акп се впз ппсебнп ппписује (кплски уписник и сл.), укупна кпшна маса унпси
се директнп у кплпне 5 и 6 пдељка II.
Кпд псталих впзпва пвај пдељак се мпже кпристити за уписиваое примедаба пп
пдредбама т. 19 пвпг шлана.

Предаја прппратних исправа – пдељак VI
21. Пвај пдељак служи за закљушиваое путнпг листа у крајопј станици впза
пднпснп депнице за кпју се впди путни лист.
Впзпвпђа пднпснп мащинпвпђа прe предaје путнпг листа сређује прилпге пп
врсти и оихпв укупан брпј уписује на за тп пдређенп местп.
Птправник впзпва, кап прималац путнпг листа, прпверава уреднп впђеое
изврщенпг путпваоа и уредну предају прппратних исправа, пптписује путни лист и
ставља жиг станице.
Ппдаци п раду впза – пдељак VII
22. Пвај пдељак служи за евидентираое ппдатака п пстваренпм раду впза и
кпла, на пснпву кпјих се врщи даља пбрада ппказатеља у електрпнскпм рашунарскпм
центру ЖРС .
Пплазна и крајоа станица дела пруге пппуоава се на исти нашин кап у заглављу
на првпј страни путнпг листа. Ппдатак п превпзнпм путу унпси се увек када је тп
пптребнп: акп на релацији путпваоа впза има два или вище превпзних путева, кпд
кружних впзпва акп впз сапбраћа ппмпћним превпзним путем и др.
Брпј впза(ппља 1-5) се унпси на пснпву ппдатака из коижице реда впжое кап и
на првпј страни. Кап дан и месец сапбраћаја впза уписује се стварни датум (ппља 8 –
11) у мпменту ппласка впза, пднпснп преласка на нпви деп пруге.
У кплпну «Станица прпмене брута» уписује се решима пплазна станица впза
пднспнп ппшетна станица дела пруге за кпји се впди нпви путни лист. Укпликп на тпм
делу пруге у некпј станици дпђе дп прпмене брута, та се станица уписује кап станица
прпмене брута. Крајоа станица се увек уписује.
Ппдаци п щифриранпм пбележаваоу станица (кплпне 14-21) и других елемената
унпсе се пп ппсебнпм упутству и прегледу кпје дпнпси ЖРС. Шифрпвани ппдаци
станица мпгу се пбјављивати у коижици реда впжое.
У кплпне 22-61 уписују се ппдаци п кплима, оихпвпј врсти, кплишини,
пспвинама, сппственпј маси и маси тпвара, и тп у пплазнпј стници и станицама
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прпмене брута, дпк се у крајопј станици пви ппдаци не уписују. Сви пви ппдаци се
узимају из теретнице и систематизују на следећи нашин:
а) Кап путнишка кпла (кплпне 22-31) сматрају се:
- путнишка кпла пба разреда када су у служби;
- специјална путнишака кпла (кпла за спаваое, кпла са лежајима, кпла за превпз
раоеника и бплесника, салпнска кпла) када се у оима превпзе путници;
- мптпрна кпла и мптпрне гарнитуре у служби.
б) Кап тпварена теретна кпла (кплпне 32-43) сматрају се:
- тпварена теретна кпла свих серија, сппствена и страна;
- закупљена кпла раднпг парка ЖРС;
- приватна кпла, сем кад се предају на превпз кап ппщиљке на сппственим
тпшкпвима.
в) Кап празна теретна кпла (кплпне 44-51) сматрају се:
- празна кпла свих серија, сппствена и страна, кпја се упућују кап диригпвана
кпла у циљу утпвара;
- празна страна кпла кпја се упућују за дпмпвину.
г) Кап пстала кпла и впзила(кплпне 52-61) сматрају се :
- службена и пртљажна кпла;
- ппщтанска кпла у служби и ван службе;
- кпла за рушаваое у служби;
- сва путнишка кпла кад не служе за превпз путника (пбишна и специјална);
- закупљена кпла нераднпг парка (ппкретне излпжбе, кинп- кпла, библиптеке,
разна мерна и испитна кпла и сл.);
- кпла за пправку;
- кпла за дезинфекцију и дезинсекцију;
- ппкретне радипнице и сва пстала кпла преуређена за пптребе радника и
теренских радпва;
- мптпрна кпла и мптпрни впзпви ван службе;
- приватна кпла кпја се предају на превпз кап ппщиљке на сппственим
тпшкпвима;
- нерадне лпкпмптиве;
- парни кптлпви;
- дизалице;
- снежна гртала и ралице;
- пстала специјална впзила на сппственим тпшкпвима.
Кплпне 62-69 испуоавају се самп у пплазнпј и крајопј станици впза, пднпснп у
првпј и ппследопј станици дела пруге за кпји се впди путни лист.
Ппља 6 и 7 кплпне 12, 13 и 70-78 су резервисани за унпщеое ппсебних ппдатака
(превпзни пут, кпнтрплни брпјеви, припаднпст вуше, закащоеоа, пстварена бављеоа и
др.) према упутству ЖРС.
Ппдаци кпје у путни лист унпси станишнп, впзнп и пспбље технишке кплске
службе
23. Ппдаци кпје унпси птправник впзпва
а) у пплазнпј станици:
- ставља у заглавље прве и шетврте стране жиг станице; акп пплазна станица впза
или нека друга стаица исппставља путни лист уместп станице пдакле се впди нпви
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путни лист, пнда се жиг ставља изнад заглавља, а ппшетна станица се уписује рукпм;
ппшетна станица нпве депнице у смислу исппстављаоа путнпг листа сматра се
пплазнпм станицпм;
- пверава у пдељку I да су впзпвпђа и прегледни радник пптписали примедбу п
припреми впза и пптпунпј прпби кпшница;
- у заглављу пдељка II, на пругама где се впзнп пспбље пбавещтава п
прпменама у сапбраћају и прпменама укрщтаваоа уписује све уведене ванредне
впзпве са кпјима се пднспни впз укрщтава;
- унпси ппдатке у кплпне 4 и 7 пдељка II у смислу пдредаба т. 17. впг шалана; кпд
впзпва без впзпвпђе (ппписнпг впзпвпђе) пппуоава и кплпне 5 и 6;
- када нема другпг прегледнпг радника, у пдељку IV уписује примедбу п
изврщенпј скраћенпј прпби кпшница; пптписује примедбу кпју је уписап и пптписап
други прегледни радник;
- испуоава пдгпварајуће кплпне пдељка V за мптпрне впзпве и краће класишне
гарнитуре акп нема впзпвпђе (ппписнпг впзпвпђе) и пптребне ппдатке пренпси у
пдгпварајуће кплпне пдељка VII.
б) У међустаницама:
- унпси ппдатке у пдељак II за свпју станицу у смислу пдредаба т. 17. пвпг шлана;
сппјне станице унпсе пбавезнп ппдатке п ПКМ и СКМ, кап и ппдатке у кплпну 2 и 4
нпвпг путнпг листа;
- у пдељак III унпси прпмене кпд впзппратнпг пспбља, када такав слушај наступи
у станици, а кпд впза нема впзпвпђе;
- у пдељак IV унпси примедбу п изврщенпј скраћенпј прпби кпшница кпд впзпва
без впзпвпђе;
- у пдељак VII уписује прпмену ппдатака укпликп дпђе дп прпмене састава впза
кпд впзпва без впзпвпђе.
в) У крајопј станици:
- сравоује време дпласка из пдељка II путнпг листа са временпм унетим у
сапбраћајни дневник, евентуалну разлику уписује изнад ппдатака кпје је унеп впзпвпђа
пднпснп мащинпвпђа, а затим стварнп време дпласка уписује у кплпне 66-69 пдељка
VII путнпг листа;
- у кплпну 7 пдељка II унпси укрщтаваоа за властиту станицу укпликп се на тпј
прузи врщи пбавещтаваое п прпменама у сапбраћају и прпменама укрщтаваоа;
- правда задржаваое пред улазним сигналпм, на улазнпм ппдрушју станице, или
пп дисппзицији у претхпднпј станици;
- у пдељку VI пптврђује пријем путнпг листа, ппмпћних пбразаца и прилпга.
24. Ппдаци кпје унпси впзпвпђа (ппписни впзпвпђа)
а) У пплазнпј станици:
- пп заврщенпм пппису впза припрема путни лист за пдређени брпј депница, акп
је предивђенп да тп шини пплазна станица впза, и унпси пдређене ппдатке у заглавље;
- у пдељку I пптписује пптврду п уреднпм саставу впза и ппремљенпсти впза
сигналним средствима, кап и п изврщеоу пптпуне прпбе кпшница;
- пппуоава кплпне 5 и 6 пдељка II, врщи кпрекцију у кплпни 7 укпликп дпђе дп
пдступаоа, а птправник впзпва није у мпгућнпсти да тп ушини;
- у пдељак III унпси ппдатке п впзнпм пспбљу и впзним средствима;
- у пдељак IV унпси примедбу п изврщенпј скраћенпј прпби кпшница када се
такав слушај ппјави, кап и ппдатке п прилпженпм брпју теретница и пбразаца С-66;
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Кпд мптпрних впзпва и краћих класишних гарнитура унпси у пдељак V пппис
гарнитуре (уместп теретнице);
- пппуоава заглавље пдељка VII и сва ппља на пснпву пдредаба таш. 22. пвпг
шлана и ппсебнпг упутства ЖРС.
б) За време впжое и бављеоа у међустаницама:
- унпси ппдатке у све кплпне пдељка II пп пдредбама таш. 17. пвпг шлана кад
дпђе дп пдступаоа пд реда впжое, а за сппјне станице и станице кпје пдреди ЖРС
увек; изузетнп унпси и ппдатке п температури акп је тп пд утицаја на кретаое впза;
- у пдељак III унпси прпмене кпд впзнпг пспбља и вушних впзила, кад такав слушај
наступи;
- уписује изврщеое скрећене прпбе кпшница у пдељак IV;
- уписује фпнпграм п дпзвпли уласка у станицу када је главни сигнал у квару
(пдељак IV) акп је пваквп евидентираое предвиђенп у путнпм листу;
- унпси ппдатке у кплпне пдељка VII укпликп у путу дпђе дп прпмене састава
впза.
ц) У крајопј станици:
- унпси ппдатке п дпласку у кплпну 2 пдељка II;
- уписује крајоу станицу у прву кплпну пдељка VII (без ппдатака п кплима), и
ппдатке у кплпне 66-69;
- врщи преглед и прпверава унпщеое свих ппдатака у путни лист, сређује
ппмпћне пбрасце и прилпге и пптписује уредну предају путнпг листа у пдељку VI.
25. Ппдаци кпје унпси машинпвпђа кпд впзпва без впзпвпђе
а) У пплазнпј станици:
- у пдељку I пптписује изврщеое пптпуне прпбе кпшница (кап впзпвпђа) укпликп
не ппстпји ппписни впзпвпђа;
- унпси ппдатке п времену ппласка впза у кплпну 4 пдељка II, кап и у кплпну 6265 пдељка VII путнпг листа, када се впз птпрема индиректнп, или када птправник
впзпва није у мпгућнпсти да тп ушини из сапбраћајних разлпга приликпм директне
птпреме впза;
- унпси правдаое у кплпну 7 пдељка II акп се пдступи пд времена ппласка при
птпреми впза на пснпву саппщтеоа пд стране излазнпг скретнишара или другпг
станишнпг радника, акп је птправник впзпва у немпгућнпсти да тп ушини.
- унпси ппдатке у пдељак III п впзнпм пспбљу и вушним впзилим у станици без
впзпвпђе пднпснп ппписнпг впзпвпђе.
б) За време впжое и бављеоа у међустаницама:
- унпси ппдатке у кплпне 1, 2, 3, 4, и 7 пдељка II у слушајевима пдступаоа пд
реда впжое, а у кплпне 2 и 4 увек у сппјним станицама и у станицама кпје пдреди ЖРС.
- унпси ппдатке п изузетнпм стајаоу на птвпренпј прузи или пред неким пд
главних сигнала;
- изузетнп унпси и ппдатке п температури у кплуну 7 укпликп сматра да тп има
утицаја за кретаое впза;
- унпси правдаое у кплпну 7 акп се пдступи пд времена ппласка при птпреми
впза на пснпву саппщтеоа пд стране излазнпг скретнишара или другпг станишнпг
радника, акп је птправник впзпва у немпгућнпсти да тп ушини;
- у пдељак III унпси прпмене кпд лпкпмптивскпг пспбља и вушних впзила, када
такав слушај наступи у међустаници, а кпд впза нема впзпвпђе;
- у пдељку IV пптписује изврщеое скраћене прпбе кпшница.
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в) У крајопј станици:
- унпси ппдатке п дпласку впза у кплпну 2 пдељка II;
- сређује прилпге путнпг листа и пптписује уредну предају у пдељку 6.
26. Ппдаци кпје унпси прегледач кпла
а) У пплазнпј станици впза:
- у пдељку I пптписује примедбу п изврщенпј пптпунпј прпби кпшница, а
пптписпм пптврђује и технишку исправнпст и ппремљенпст впза; технишка исправнпст
впза пбухвата и исправнп стаое пдбпјника на ппследоим кплима;
- уписује примедбу п евентуалнпј неисправнпсти или искљушеоу ппјединих
кпшница, (ваздущних и рушних);
- у пдељак IV уписује примедбу п изврщенпј скраћенпј прпби кпшница, када је тп
пптребнп.
б) У успутнпј станици уписује примедбу п изврщенпј скраћенпј прпби кпшница,
укпликп у таквпј станици ппстпји технишка кплска служба.
У станицама где нема прегледаша кпла ппслпве прегледаша кпла из пдредаба
пве ташке пбављају пстали прегледни радници предвиђени пдредбама Уп. 233.
27. ЖРС мпже пдредити да ппдатке ппд в) т. 23. и 25. пвпг шлана мпже унпсити у
путни лист, пднпснп примати, прегледати и закљушивати путни лист и други
псппспбљени радник (журналиста), кап и да дпраду путнпг листа мпже врщити
пдгпварајућа служба ЖРС према сппственим пптребама.
28. Ппмпћник мащинпвпђе или впзппратилац, кап прегледни радник, пптписује
изврщену пптпуну прпбу кпшница, пднпснп уписује скрећену прпбу кпшница, у слушају
из ст. 4. и 5. т. 5. пвпг шлана, кпд впзпва без впзпвпђе и у станицама где нема
прегледаша кпла пднпснп ппписнпг впзпвпђе. Кпд пптпуне прпбе кпшница птправник
впзпва ппписује и ппставља меоаше у пдгпварајући пплпжај. Меоаш мпже ппставити и
други радник на пснпву писменпг наређеоа птправника впзпва (расппред маневре).
29. Птправник впзпва унпси ппдатке у путни лист кпд впза или у прпстрији
птправника впзпва. У кпјим станицама се путни лист нпси у прпстприју птправника
впзпва ради унпщеоа ппдатака, пдређује ЖРС.
Преглед станица у кпјим се путни лист нпси у прпстприју птправника впзпва, кап
и ппдатке п тпме кп ппсредује у урушиваоу и предаји путнпг листа, пп пдредбама ст. 4.
т. 8. пвпг шлана, пбјављује се у коижици реда впжое пп Уп. 49.
II – Путни лист С-57
30. Путни лист С-57 служи самп за праћеое изврщеоа реда впжое и
безбеднпсти сапбраћаја впза и впди се за целу релацију путпваоа впза.
Прва страна путнпг листа садржи заглавље и пдељке за евиденцију пспбља и
уписиваое примедаба.
Друга страна путнпг листа има предвиђен прпстпр за евиденцију изврщеоа
путпваоа и за предају прппратних исправа у крајопј станици.
31. У заглавље се уписују станице, кап пплазна и крајоа станица впза, за целу
релацију путпваоа. Кап дан и месец уписује се стварни датум ппласка впза.
Пдељак I се пппуоава према пзнашеним кплпнама. Кпд впзпва (празних
мптпрних гарнитура) у кплпну 1 се уписују реши: «Види примедбу».
32. У пдељак II – Примедбе, уписује се:
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- кпд празних мптпрних гарнитура и мптпрних кпла или дрезина кпјима су
дпдата теретна кпла мащинпвпђа пднпснп впзаш мптпрнпг пружнпг впзила пптписује
примедбу да је прпба кпшница изврщена и да су кпшнице исправне;
- дпдаваое пптркаша вушнпм впзилу пднпснп кпла мптпрнпм пружнпм впзилу,
брпј пспвина, маса, ПКМ и СКМ за кпла пднпснп цеп састав;
- сврха сапбраћаја впза;
- щире пбјащоеое п узрпцима пдступаоа пд реда впжое;
- режи-путпваое впзппратнпг пспбља и других службених лица;
- пппис впзила празне мптпрне гарнитуре пднпснп дпдатних кпла (ст. 2. т. 31.
пвпг шлана).
3. Заглавље пдељка III пппуоава се самп на пругама на кпји се впзнп пспбље
пбавещтава п прпменама у сапбраћају впзпва и прпменама укрщтаваоа впзпва, и тп
уписиваоем самп уведених супрптних ванредних впзпва.
Кплпне пдељка III пппуоавајусе према пдредбама т. 17. пвпг шлана кпје се
пднпсе на уписиваое службенпг места, дпласка и ппласка, писмених пбавещтеоа,
узрпка бављеоа и другп.
Б. П П М П Ћ Н И П Б Р А С Ц И
1 – Теретница
34. Теретница је ппмпћни пбразац путнпг листа из кпга се види састав и маса
впза. Теретница се впди за впзпве за кпје се упптребљава путни лист С-56.
За гарнитуре щинпбуса и мптпрне впзпве не впди се теретница, већ се брпјеви
кпла и оихпва маса уписује на другпј страни путнпг листа.
35. Теретницу саставља у пплазнпј станици впзпвпђа пднпснп ппписни впзпвпђа,
и тп ппписиваоем састављенпг впза пд заврщних кпла према шелу впза. ЖРС мпже
пдредити да теретницу за сабирни впз саставља впзпвпђа кпји прати впз иакп у
пплазнпј станици ппстпји ппписни вппвпђа. ЖРС такпђе мпже пдредити да у ппјединим
станицама дужнпст ппписнпг впзпвпђе врщи птправник впзпва укпликп му тп пстали
ппслпви дпзвпљавају. Пвп се унпси у Ппслпвни ред станице.
36. Теретнице су ппдещене за рад рукпм, писаћпм мащинпм, рашунарпм, кап и
за умнпжаваое кппирним апаратима. Упптребљавају се следеће теретнице:
- С-59, теретница за впзпве у унутращоем сапбраћају,
- С-60, теретница за впзпве с превпзпм путника у међунарпднпм сапбраћају.
Збпг прпмена на кпје утишу билатерални дпгпвпри са страним железнишким управама,
пблик и нашин упптребе пве теретнице прпписан је ппсебним упутствпм.
- за ппсебне превпзе, специјална впзила и ппщиљке специфишнпг карактера
мпже се упптребљавати теретница прилагпђенпг пблика, шији се елементи пдређују
упутствпм или наређеоем за такве превпзе пднпснп ппщиљке.
37. Кпд лпкалних впзпва на кратким релацијама, где се састав впза не меоа и
где се впди један путни лист, дпвпљнп је саставити теретницу самп за први впз, а
пстале впзпве у теретници уписивати у разлпмку, укпликп ЖРС не пдреди да се за
ппписиваое пваквих впзпва кпристи пдељак V путнпг листа (т. 20. пвпг шлана).
Унпщеое ппдатака у теретницу
38. Теретница (С-59) се пппуоава на следећи нашин:
1) Заглавље теретнице се пппуоава на слишан нашин кап и путни лист:
- назив ЖРС у скраћенпм пблику са три слпва,
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- станица у кпјпј је впз ппписан, акп тп није у истп време и пплазна станица впза,
када се путни лист впди за ппједине релације путпваоа (т. 5. и 15. пвпг шлана),
- редни брпј листа акп се за впз упптреби вище теретница (дужи впз, сабирни впз
итд.),
- брпј впза пппуоаваоем пдређених ппља с десна у левп и релација путпваоа,
- датум сапбраћаја впза, и
- време пдласка пднпснп дпласка впза у станицу.
2) Пстали ппдаци унпсе се у кплпне 1-18 на следећи нашин:
а) Кплпна 1 (кпла су уврщтена у станици). Пвде впзпвпђа унпси назив пплазне
станице где прима впз, щтп је најшещће расппредна (ранжирна) станица. Кпд кпла
узетих у успутнпј станиц, унпси се назив те станице.
б) Кплпна 2 (кпла су птквашена у станици). Пва кплпна се не пппуоава приликпм
уписиваоа кпла у теретницу негп кад се кпла пткваше пд впза. У пву кплпну уписује се
назив станице где су кпла птквашена, и тп кпд сабирних впзпва редпвнп при пстављаоу
кпла билп у упутнпј станици кпла или у пдвпјнпј станици, а кпд директних теретних и
сабирних впзпва изузетнп акп се кпла мпрају искљушити из впза. У псталим слушајевима
кплпна 2 се не пппуоава.
в) Кплпне 3, 4, 5 и 6 (брпј кпла). Уписују се све цифре брпја кпла кпје пзнашавју
режим размене, сппственпст кпла, инвентарски брпј и кпнтрплни брпј кпла. Кплпне су
издвпјене дебљим линијама.
г) Кплпна 7 (серија кпла). У пву кплпну уписује се серија и ппдсерија кпла и тп
серија кпла великим слпвима, а ппдсерија малим слпвима латинице. Пд ппдсерија
уписују се самп ппдсерије следећих карактеристика:
- b, пзнака за кпла велике запремине,
- k, пзнаказа кпла нпсивпсти исппд 20 тпна, и
- z, пзнака за рушну или притврдну кпшницу, (кпд кпла са притврднпм кпшницпм
кпшна тежина је упквирена црвенпм бпјпм).
д) Кплпна 8 (пспвине). Унпси се стварни брпј пспвина кпла.
ђ) Кплпна 9 (дужина кпла). Унпси се дужина кпла у метрима и десетинама
метара премаУпутству 52.
е) Кплпна 10 (тара кпла). Тара кпла узима се са натписа на ппдужнпј страни кпла
и при унпщеоу у теретницу ппказује се у целим тпнама и десетинама тпна са
запкруживаоем масе прекп 0,05 тпна на следећу десетину тпне.
ж) Кплпна 11 (нетп маса). Нетп маса се узима из прппратних дпкумената
(исправа), при шему се маса запкружује кап ппд 2) е) пве ташке. Укпликп у дпкументима
није наведена маса, нетп маса се утврђује прпценпм.
Кпд празних приватних кпла и кпла у закупу у масу впза урашунава се самп
сппствена маса кпла уписана у рубрику 23. тпварнпг листа.
з) Кплпна 12 (кпшна маса). Унпси се кпшна маса кпја се узима са натписа на
кплима или се пдређује према прпписима п кпшеоу впзпва.
и) Кплпна 13 (врста рпбе, намена превпза кпд празних кпла). Врста рпбе унпси
се из прппратних дпкумената, а кпд празних кпла унпси се циљ превпза (дир., ппр.,дез.
и др.) према листицама.
ј) Кплпна 14 (назив птправне станице). Акп је утпварна станица на мрежи ЖРС,
назив станице се унпси са кплске листице за унутращои или међунарпдни сапбраћај
пднпснп из прппратних дпкумената ппщиљке, а акп кпла дплазе из инпстранства унпси
се назив гранишне станице заједнп са щиврпм према пдредбама Уп. 70.
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к) Кплпна 15 (назив упутне станице). Акп је упутна станица на мрежи ЖРС, назив
упутне или царинске станице се унпси са кплске листице за унутращои или
међунарпдни сапбраћај пднпснп из прппратнпг дпкумента ппщиљке, а акп се кпла
птпремају за инпстранствп унпси се назив царинске или излазне гранишне станице.
л) Кплпна 16 (ранжирни рејпн). Пвде се унпси пдгпварајућа щифра ранжирне,
упутне, царинске или излазне гранишне станице из кплпне 15 са кплске листице за
унутращои или међунарпдни сапбраћај према пдредбама Уп. 70.
љ) Кплпна 17 (примедба). Пвде се при узимаоу кпла са међустаница унпси брпј
кпла испред кпјих су узета кпла уврщтена. Кпд затвпрених кпла и свих кпла кпја се
плпмбирају унпси се брпј плпмби, кап и друге преимедбе везане за пднпсна кпла
(цариоеое, ппјеое, храоеое, ледареое, вагаое итд.).
м) Кплпна 18 (рушнп кпшеое). Пвде се уписује рушнп кпшена маса кпла кпја имају
рушну или притврдну кпшницу, у циљу прпвераваоа да ли је пбезбеђенп рушнп СКМ за
псигураое впза пд сампппкретаоа.
39. При унпщеоу ппдатака у теретницу впзпвпђа мпра ушинити јпщ и следеће:
а) у заглављу на деснпј страни кпд рубрике «Примедба» пзнашити да је кпшеое
мещпвитпг дејства пднпснп мещпвитп,
б) ппдвлашеоем црте прекп свих кплпна пдвпјити границу врсте кпшеоа,
пднпснп врсте дејства кпшеоа,
в) ставити наппмену да је впз изузетнп ппписан са шела,
40. Пп заврщенпм пппису впзпвпђа ппдвлаши црту исппд ппследоих кпла,
утврђује и израшунава:
а) кплишину кпла пребрпјаваоем кпла у кплпни 5;
б) брпј пспвина сабираоем пспвина ппјединих кпла у кплпни 8;
в) дужину впза у метрима(запкруженп на следећи цели брпј) сабираоем дужина
ппјединих кпла у кплпни 9;
г) укупну сппствену масу (тару) кпла сабираоем изнпса у кплпни 10;
д) укупну нетп масу тпварених кпла сабираоем изнпса у кплпни 11;
ђ) стварну кпшену масу (СКМ) сабираоем изнпса у кплпни 12.
41. Акп се при пппису впза упптреби вище теретница, ппједине листпве треба
пзнашити римским брпјевима I, II итд. и међуспбнп их ппвезати. Прву рубрику нареднпг
листа треба пставити празну ради унпщеоа збира ппдатака из претхпднпг листа. У тпј
рубрици, прекп кплпна 1, 2, 3 и 4 уписује се реш «пренпс» а у кплпне 5 и 8-12 унпсе се
сабрани ппдаци из пдгпварајућих кплпна претхпднпг листа. При сабираоу ппдатака на
нареднпм листу сабирају се и ппдаци пренпса.
42. Пп заврщенпм сабираоу ппдатака у кплпнама 5 и 8-12 изналази се стварна
маса впза (Q) сабираоем сума из кплпна 10 и 11 и уписује у кплпну 13. Затим се
израшунава пптебна кпшна маса (ПКМ) пп пдредбама Уп. 52 и Уп. 233. Масе впза (старна
и укупна) и кпшне масе (ПКМ и СКМ) запкружавају се на целе тпне пп пдредбама
наведених упутстава. Сви пбрашуни врще се на ппсебнпм папиру.
43. При пстављаоу кпла на успутнпј станици благп се прецртавају сви ппдаци п
кплима кпја се пстављају, а затим се у прве наредне слпбпдне рубирке унпсе следећи
ппдаци:
а) у кплпну 1 ставља се знак минус (-),
б) у кплпну 2 унпси се назив успутне станице где се кпла пстављају,
в) у кплпну 5 унпси се кплишина кпла кпја се пстављају,
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г) у кплпне 8-12 и 18 унпсе се збирпви ппдатака пднпсних кплпна за кпла кпја се
пстављају,
д) у кплпну 13 унпси се збир кплпна 10 и 11 пстављених кпла.
Ппсле тпга, пдузимаоем кплишине и збирних ппдатака пстављених кпла пд
претхпдних збирних ппдатака дпбија се нпви збир кпла кпја пстају у впзу са ппдацима
у кплпнама 5, 8 дп 13 и 18.
44. При узимаоу кпла у међустаници испред кплпне 1 ставља се знак плус (+).
Пстале кплпне пд 1 дп 18 пппуоавају се ппјединашнп за свака кпла кап и при
првпбитнпм пппису впза.
Пп изврщенпм уписиваоу свих узетих кпла ппдвлаши се црта и сабираоем са
претхпдним збирним ппдацима кпла у впзу заузима се један хпризпнтални ред свих
кплпна, такп да се дпбију ппдаци за укупан брпј кпла у впзу.
Радник кпји састаља теретницу или у опј врщи накнадне дппуне или измене,
дужан је да теретницу шиткп пптпище на слпбпднпм прпстпру исппд рубрике
ппследоих уписаних кпла, пднпснп збирних ппдатака.
45. ЖРС пдређује у кпликп примерака се умнпжава теретница, зависнп пд врсте
впза, пплазне станице, релације путпваоа, прпмена састава у успутним станицама и сл.
Железнишке кпмпаније сппразумнп пдређују кп ће припремити међунарпдну
теретницу за пдређене впзпве с превпзпм путника у међунарпднпм сапбраћају. ЖРС
истп такп пдређује врсту пбрасца с пбзирпм на технику кппираоа (карбпнизирани
листпви у блпку, ппсебни листпви ппдесни за кппирне мащине и сл.).
46. ЖРС пбјављује за сваки нпви ред впжеое у СТУ уз ред впжое у кпликп
примерака треба саставити тертницу за впзпве из међунарпднпг и унутращоег
сапбраћаја (види ст 2 т. 11 и т. 45 пвпг шлана).
47. При састављаоу теретнице треба имати у виду да се пп један примерак
теретнице предвиди:
- за сваки путни лист укпликп је пдређенп да се за релацију путпваоа впза
припреми вище путних листпва јпщ из пплазне станице,
- за пплазну станицу впза,
- за сваку сппјну саницу,
- за сваку расппредну станицу,
- за међустаницу у кпјпј се впз затекне на путу у 18 шаспва,
- за крајоу станицу впза.
Теретница кпја се исппставља рашунарима мпра садржати ппдтке пп прпписима
пвпг шлана.
II – Извещтај п саставу и кпшеоу впза
48. Нашин впђеоа и пппуоаваоа извещтаја п саставу и кпшеоу впза прпписан је
пдредбама Правилника 2, Упутствпм п кпшеоу впзпва (233) и Упутствпм 58.
III – План рада впза
49. План рада впза (С-64) је ппмпћни пбразац путнпг листа кпјим птправник
впзпва пплазне расппредне пднпснп ранжирне станице пбавещтава впзнп пспбље п
ппстављаоу и узимаоу кпла у станицама на расппреднпм пдсеку.
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Унпщеое ппдатака у план рад впза
50. План рад впза саставља се на пснпву:
- издвпјених прппратних исправа за кпла кпја се птпремају за међустанице
сппственпг расппреднпг пдсека,
- дневника ппделе кпла (Кпл-28) за диригпвана кпла и
- дневника пријаве брута (С-15) за кпла пријављена за птпрему са међустаница.
У план рада првп се уписују кпла кпја ће се пставити у међустаницама, а затим
се пп реду међустаница унпси пријављенп брутп за птпрему.
План рад впза саставља се у три примерка. Матица пстаје у коизи, прва кппија
даје се впзпвпђи, а друга мащинпвпђи.
51. План рада впза саставља птправник впзпва на следећи нашин:
- у заглављу ставља жиг пплазне станице, брпј впза и датум сапбраћаја впза;
- кплпну 1 за кпла кпја се пстављају у међустаници уписује се назив пплазне
станице впза, а кпд кпла кпја се узимају из међустанице, назив те станице;
- у кплпне 2-8 унпсе се ппдаци према пдгпварајућем тексту за пднпсне кплпне ,
- у кплпну 9 (примедба) стављају се скрећене пзнаке за диригпвана, пщтећена
кпла и др. У пвпј кплпни птправник впзпва међустанице правда недпдаваое
дпзнашених кпла впзу и сл.
52. Пп заврщенпј впжои впзпвпђа прилаже план рад впза путнпм листу, а
мащинпвпђа свпј примерак предаје лпкпмптивкпм деппу.
В. П Р И Л П З И П У Т Н П Г Л И С Т А
53. Нашин впђеоа, пппуоаваоа и урушиваоа , кап и намена налпга регулисани
су шл. 34. и 51. Правилника 2.

П Д С Е К IV
НАРУЧБА, ПТКАЗИВАОЕ И УППТРЕБА ЛПКПМПТИВА
Наручба и птказиваое лпкпмптива
Члан 29.
1. За редпвне впзпве пдређене редпм впжое, за впзпве кпји редпвнп сапбраћају
најмаое пет дана у седмици, кап и за впзпве кпји сапбраћају свакпг дана у пдређенпм
перипду важеоа реда впжое, или самп у пдређене дане у седмици или месецу, не
врщи се наручба лпкпмптива. Лпкпмптивски депп пдређен за вушу пвих впзпва дужан
је да пбезбеди впзне лпкпмптиве, а истп такп и запрегу пднпснп пптискивалицу акп се
редпвнп кпристе.
2. За вушу ванредних впзпва мпрају се нарушити лпкпмптиве. Истп такп мпрају се
нарушити лпкпмптиве и за вушу впзпва из т. 1. пвпг шлана акп је пптребна јаша или
слабија лпкпмитпва пд пне кпја се редпвнп кпристи.
3. Лпкпмптиве нарушује пплазна станица и станица у кпјпј се врщи измена
лпкпмптива. Акп станица кпја нарушује лпкпмптиву није уједнп и расппредна станица,
наручбу лпкпмптиве ће врщити увек путем расппредне станице.
Лпкпмптиве се нарушују пд лпкпмптивскпг деппа кпји је пдређен за вушу впзпва
на пднпснпј прузи.
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4. Лпкпмптиве се нарушују писменпм наручбпм или телегрампм.
У наручби се мпра навести брпј впза, релација сапбраћаја, серија лпкпмптиве
пднпснп маса впза и нашин упптребе лпкпмптиве (впзна, запрежна, пптискивалица).
За ппсебне впзпве мпра се навести јпщ и време ппласка и максимална брзина
впза.
5. Писмена наручба врщи се на за тп пдређенпм пбрасцу или у ппсебнпј
ппдеснпј коизи.
6. Лпкпмптивски депп је дужан да пптврди пријем наручбе. Кпд писмене
наручбе има се навести време пријема.
Акп лпкпмптивски депп не мпже да удпвпљи наручби лпкпмитива пп кплишини
и врсти, или не мпже лпкпмптиве да исппруши на време, дужан је да п тпме пдмах
пбавести станицу кпја је лпкпмптиве тражила.
На исти нашин ппступа лпкпмптивски депп и у слушају када за редпван впз не
мпже уппщте или у пдређенп време да исппруши лпкпмптиву, пднпснп акп се на
електрифицираним пургама меоа врста вуше.
Акп ће исппрушиваое лпкпмптива или измена оихпвпг турнуса имати већег
утицаја на птпрему брута и редпвитпст впзпва, станица ће п тпме пбавестити надлежну
пперативну службу.
7. Лпкпмптиве се мпрају нарушити благпвременп, такп да их лпкпмптивски депп
мпже припремити дп пдређенпг шаса.
Лпкпмптиве и мптпрна кпла мпрају се нарушивати на два сата пре пптребнпг
изласка из деппа.
Укпликп се у тпку једнпг сата тражи вище пд једне лпкпмптиве, пвај рпк се
ппвећава на щест сати.
8. Акп лпкпмптиве за вушу редпвних впзпва и нарушене лпкпмптиве за вушу
ванредних впзoва нису пптребне, мпрају се птказати на нашин и у време предвиђенп за
наручбу лпкпмптива.
Истп такп мпрају се птказивати и лпкпмптиве предвиђене за вушу впзпва кпји
сапбраћају маое пд пет данa у седмици или у пдређене дане у месецу акп впз неће
сапбраћати на дан за кпји је редпм впжое предвиђен сапбраћај таквпг впза.
9. Пдредбе п нарушиваоу и птказиваоу лпкпмитива пднпсе се и на лпкпмптиве
намеоене за маневру.
Упптреба и птпремаое лпкпмптива
Члан 30.
А. Упптреба лпкпмптива за вучу впзпва
1. За вушу једнпг впза редпвнп се упптребљава самп једна лпкпмптива.
Вище лпкпмптива мпже се упптребити:
- када је вушна снага једне лпкпмптиве недпвпљна из билп кпг разлпга,
- кпд ппмпћних впзпва, акп је пптребнп вище пд једне лпкпмптиве, и
- при шищћеоу снежних нанпса на прузи.
Без ппсебнпг пдпбреоа дппущтенп је упптребити две лпкпмптиве на шелу и
једну на крају впза.
Упптребу већег брпја лпкпмптива за вушу впза пд брпја из ст. 3. пве ташке
пдпбрава ЖРС.
Преглед пруга и релација на кпјима се врщи запрезаое и пптискиваое впзпва
даје се у ппсебнпм прегледу коижице реда впжое.
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2. Лпкпмптива намеоена за вушу впза мпра се, пп правилу, налазити на шелу
впза.
Пд пдредбе ст. 1. пве ташке сме се пдступити и лпкпмптивпм гурати впз пднпснп
маневарски састав:
а) при маневрисаоу;
б) када се впз пптискује (ппред лпкпмптива на шелу, и једна на крају впза);
в) кпд ппмпћних или прпбних впзпва (впжои);
г) када се впз мпра вратити са птвпрене пруге дп првпг места где је мпгуће да се
лпкпмптива стави на шелп впза, кпд радних впзпва на прузи и сапбраћаја маневарских
састава дп извеснпг места на птвпренпј прузи;
д) где тп захтевају нарпшите месне прилике, и тп пп пдпбреоу ЖРС.
3. Парна лпкпмптива пп правилу треба да је у пплпжају са димоакпм напред, и
тп у смеру впжое впза.
Кпд електришних и дизел-лпкпмптива са две управљашнице, мащинпвпђа се
мпра налазити у предопј управљашници у пднпсу на смер впжое впза.
Изузетнп, при маневарским впжоама самих лпкпмптива (електришних и дизеллпкпмптива) на станишнпм ппдрушју, мащинпвпђа се мпже налазити у задопј
управљашници, ппд услпвпм да се нашелу лпкпмптиве налази пратилац лпкпмптиве,
кпји ће давати пптребне сигналне знаке. У станицама где је дпзвпљенп кретаое
лпкпмптива без пратипца, мащинпвпђа се мпра налазити увек у прдопј кабини,
пднпснп уместп оега ппмпћник мащинпвпђе, акп је лпкпмптива ппседнута и
ппмпћникпм мащинпвпђе. Пве пдредбе се пднпсе и на маневарске впжое лпкпмптива
у спрегу.
Кпд маневарских впжои мптпрним кплим и мптпрним гарнитарама, у
слушајевима избациваоа или уврщћиваоа мптпрних прикплица или ппјединих кпла
мптпрне гарнитуре, мащинпвпђа се мпра налазити у управљашници на шелу у смеру
кретаоа. Укпликп је тп немпгуће, на првим кплима у смеру кретаоа мпра се налазити
један пратилац пд впзппратнпг или станишнпг пспбља, кпји ће давати пптребне
сигналне знаке. Кпд дужих гарнитура и зависнп пд месних прилика и других услпва кпји
спрешавају видик, дуж гарнитура мпра се налазити пптребнп пспбље кпје ће пренпсити
примљене сигналне знаке.
4. Када се за вушу на шелу впза упптреби вище пд једне лпкпмитиве, пп правилу
треба да су исте серије или бар једнаке највеће дппущтене брзине. Акп пваквих
лпкпмитива нема кап прву на шелп впза треба ставити пну са већпм брзинпм. Пд пвпга
се мпже пдступити самп при упптреби друге лпкпмптиве на краћем делу пруге.
5. Акп се изузетнп парна лпкпмптива са засебним тендерпм упптреби у
пбрнутпм пплпжају, или се билп кпја лпкпмптива упптреби за гураое впза (без
лпкпмптиве на шелу), или су на шелу впза две лпкпмптиве са разлишитим највећим
дппущтеним брзинама, брзине пваквих впзпва не смеју бити веће пд прпписаних за
пвакве слушајеве.
6. Када се за вушу впза упптребе парна и дизел-лпкпмптива заједнп, парна
лпкпмптива мпра се увек уврстити иза дизел-лпкпмптиве.
7. Између двеју лпкпмптива кпје вуку, пптискују ули гурају впз не смеју се
уврстити кпла.
8. Лпкпмптиве са пришврщћеним снежним плугпм не смеју се за време падаоа
снега или на прузи са непшищћеним снегпм упптребити са плугпм пкренутим ппзади.
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Зависнп пд стаоа и висине снежних наслага, ЖРС мпже пдпбрити пдступаоа кпд
впжое самих лпкпмптива на краћим релацијама.
Предоа пдредба се не пднпси на сталнп уграђене плугпве на електрп и дизеллпкпмптивама.
Б. Отпремаое лпкпмптива ван службе
9. Лпкпмптиве кпје се птпремају впзпвима мпгу се уврстити у впз кап радне ван
службе или нерадне.
Кап радна лпкпмптива ван службе у впзу сматра се пна лпкпмптива кпја сама
себе креће, а нерадна пна кпја се мпра превлашити кап и сва друга впзила уврщћена у
впз.
Максимална брзина впза не сме бити већа пд највеће дппущтене брзине
лпкпмптива кпје се тим впзпм птпремају кап радне ван службе или нерадне. Акп такав
слушај наступи, ЖРС пдређује смаоеое брзине впза.
10. Радне лпкпмптиве ван службе треба птпремати, пп мпгућнпсти, брзим и
путнишким впзпвима, а нерадне теретним впзпвима.
Акп се радна лпкпмптива ван службе из билп кпг разлпга не мпже птпремити
брзим или путнишким впзпм, треба је птпремити кап лпкпмптивски впз пп ппдеснпј
траси некпг другпг впза. Укпликп из сапбраћајних разлпга ни пвп није мпгуће, треба је
птпремити ппдесним теретним впзпм.
11. Нерадне и радне лпкпмптиве ван службе треба уврщћивати у впзпве
неппсреднп иза впзне лпкпмитиве, укпликп је за пруге кпјима ће се превпзити
дпзвпљенп таквп уврщћиваое.
Када тп није мпгуће, нерадна лпкпмитива се има уврстити у впз пдвајаоем пд
впзне лпкпмптиве према прпписима Уп. 52, а радна лпкпмптива ван службе птпремити
кап лпкпмптивски впз.
Да ли ће се и кпликп радних лпкпмитива ван службе уврстити дп впзне
лпкпмптиве, акп се на шелу впза налази и запрежна лпкпмптива, пдлушује и пдпбрава
ЖРС. Птпремаое већег брпја радних лпкпмитива ван службе лпкпмптивским впзпм
такпђе пдпбрава ЖРС. У пба пва слушаја ЖРС се мпра, у првпм реду, придржавати
пгранишеоа из Уп. 52.
На ппјединими делпвима пруге и између ппједниних станица у швпру ЖРС мпже
изузетнп пдпбрити да се радна лпкпмптива ван службе мпже уврстити на шелп впза
испред впзне лпкпмитиве или на крају впза, при шему максимална брзина впза не сме
бити већа пд највеће дппущтене брзине лпкпмптиве кпја се птпрема ван службе.
У свакпм слушају, мпра се впдити рашуна да парна лпкпмптива увек мпра бити
иза дизел-лпкпмптиве.
В. Упптреба п птпрема лпкпмптива на ппјединим пругама
12. У ппгледу упптребе лпкпмптива за вушу впзпва на ппјединим пругама, с
пбзирпм на пспвинскп пптерећеое и масу пп дужнпм метру, важе пдредбе
Правилника 325. Пве пдредбе важе и за птпрему радних лпкпмптива ван службе, кап и
нерадних лпкпмптива када се уврщћују дп радних лпкпмптива у служби.
Нерадне лпкпмптиве, када се не уврщћују пдмах дп радних лпкпмптива у
служби, превпзе се пп пдредбама Таблице 2 Упутства 52 кпје важе за пстала впзила.
13. Упптреба и птпрема лпкпмптаива на елекрифицираним пругама врщи се пп
пдредбама Уп. 228.
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14. Лпкпмптиве кпје не испуоавају билп кпји услпв из т. 12. пвпг шлана за неку
пругу, не смеју се на тпј прузи упптребити за вушу впзпва нити птпремати впзпвима кап
радне ван службе.
Птпремаое таквих лпкпмптива впзпвима кап нерадних пдпбрава ЖРС за свпје
пруге прпписиваоем ппсебних мера сигурнпсти, третирајући их кап нарпшите ппщиљке
шије пспвинскп пптерећеое или масу пп дужнпм метру премащују те дпзвпљене
тежине за пруге на кпјима треба да се изврщи превпз.
15. ЖРС у коижици реда впжое даје преглед серија лпкпмптива кпје мпгу
сапбраћати на ппјединим пругама с пбзирпм на пспвинскп пптерећеое и масу пп
дужнпм метру, кап и кплишину лпкпмптива кпје се смеју упптребити за вушу впзпва на
шелу и на крају впза , и кплишину лпкпмптива кпје се смеју птпремити кап радне ван
службе једним лпкпмптивским впзпм.
Узпрак прегледа дат је у Упутству 49.
16. Акп наступи пптреба да се на некпј прузи ванреднп упптреби или кап радна
ван службе птпреми лпкпмптива шија се серија не налази у кплпни 2 прегледа за ту
пругу, пре упптребе пднпснп птпреме мпра се на пснпву уппређиваоа пспвинскпг
пптерећеоа и масе пп дужнпм метру лпкпмптиве са тим масама за пднпсну пругу из
Таблице 2 Уп. 52, утврдити да ли је мпгућ сапбраћај те лпкпмптиве.
Акп се у тпку важеоа реда впжое уведе друга лпкпмптива за вушу впзпва на
прузи, кпд кпје у кплпни 1 прегледа није пзнашена оена серија, треба накнаднп
изменама и дппунама реда впжое наредити уписиваое.
17. Нерадне лпкпмптиве увек се мпрају третирати кап и пстала тещка впзила, и
пре птпреме, на пснпву прпписа Уп. 52, утврдити мпгућнпст птпреме и нашин
уврщћиваоа у впз.
ПДСЕК V
ВРЩЕОЕ САПБРАЋАЈНЕ СЛУЖБЕ НА ПРУГАМА И У СЛУЖБЕНИМ МЕСТИМА СА
ПГРАНИШЕНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНПМ
Пдређиваое и пбјављивао прекида службе
Члан 31.
1. ЖРС мпже прпписати да на ппјединим пругама или оихпвим пдсецима, у
свим или самп пдређеним службеним местима, не буду непрекиднп ппседнута сва или
самп ппједина радна места кпја ушествују у изврщеоу и пбезбеђеоу сапбраћаја.
Истпвременп ЖРС пдређује да ли за време прекида службе на пднпснпј прузи или
пдсеку пруге мпгу впзпви редпвнп сапбраћати.
2. Пруге, службена и радна места на кпјима се прекида служба, кап и ппдаци п
ппшетку и заврщетку прекида, пбјављују се у ппсебнпм прегледу у коижици реда
впжое.
П прекиду службе у службеним местима впзнп пспбље впзпва кпји за време
прекида пп реду впжое сапбраћају крпз та службена места, пбавещтава се прпписаним
знакпм у коижици реда впжое наведеним ппред назива службенпг места.
Укпликп се прекид службе из пправданих разлпга пдреди у тпку реда впжое,
или се изврще измене већ уведенпг прекида, п тпме расппредне станице мпрају
пбавещтавати впзнп пспбље ппщтим налпгпм, и тп све дпк се не пбјави и изврщи
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дппуна реда впжое унпщеоем пдређенпг знака. Време пбавещтаваоа пдређује ЖРС
за сваки слушај ппсебнп.
3. У ппсебнпм упутству ЖРС прпписује ближе пдредбе п ппступку на ппшетку, за
време трајаоа и на зврщетку прекида службе на прузи, у службенпм пднпснп на
раднпм месту, укпликп је тп пптребнп с пбзирпм на месне прилике, задатке,
сапбраћајну ситуацију и др., при шему треба нарпшитп указати на специфишне слушајеве
за пднпсну пругу или службенп местп на прузи.
4. При пдлушиваоу п прекиду службе има се пдредити ппследои впз ппсле кпга
се служба прекида, кап и први впз пре кпга служба ппсле прекида птппшиое. При
пдређиваоу времена ппшетка службе ппсле прекида мпра се впдити рашуна п свим
ппслпвима и радоама кпје птправник впзпва мпра изврщити за уредан и безбедан
пријем впза у станицу.
Укпликп ппједина радна места у службенпм месту мпрају бити ппседнута при
дпласку, пднпснп прпласку впза и у време прекида службе, без пбзира да ли впз у тп
време сапбраћа пп реду впжое, збпг закащоеоа или превремене птпреме, тп се у
ппсебнпм упутству мпра прпписати.
Прекид службе се не сме предвидети нити наступити за време бављеоа впза у
службенпм месту.
5. ЖРС мпже предити да за време трајаоа прекида службе службенп местп буде
ппд надзпрпм радника, укпликп је тп пптребнп. Дужнпсти пвпг радника прпписују се у
Ппслпвнпм реду станице.

Услпви за прекидаое службе у службеним местима
Члан 32.
1. Пре ппшетка прекида службе мпрају се испунити следећи услпви:
а) главни кплпсеци мпрају бити слпбпдни, а скретнице на пвим кплпсецима у
правилнпм и исправнпм пплпжају псигуране (закљушане) за прплазак впзпва крпз
главни прплазни кплпсек. Пстале скретнице, исклизнице и кплпбрани мпрају бити
псигурани (закљушани) у пплпжају кпји пнемпгућава впжое са других кпклпсека на
главни прплазни кплпсек;
б) телефпнски и телеграфски апарати мпрају бити искљушени кап за време
неппгпде;
в) сва впзила у станици мпрају бити псигурана пд сампппкретаоа и пдбегнућа
(међуспбнп заквашена, рушне кпшнице притегнуте, а ппд крајоа впзила стављене јпщ и
папуше или ппдметаши), исклизнице и кплпбрани мпрају се ппставити у редпван
пплпжај и закљушати, укпликп службенп местп није ппремљенп ппстрпјеоима за
спрешаваое пдбегнућа впзила (исклизнице, кплпбрани и кплпсеци за хватаое), кпла
кпја се у оему налазе за време прекида рада, мпрају бити ппд надзпрпм радника са
пдгпварајућпм струшнпм спремпм (скретнишар, маневриста итд.);
г) главни сигнали и оихпви предсигнали мпрају се налазити у редпвнпм
пплпжају и на пдређен нашин у тпм пплпжају пришврщћени;
д) кљушеви закљушаних скретница, исклизница, браника, блпк-апарата и других
уређаја имају се за време прекида службе налазити на пдређеним местима, кпја
мпрају бити приступашна лицима пвлащћеним за оихпвп кприщћеое;
ђ) псветљаваое сигнала и скретница, кап и рукпваое браницима има се
пбављати пп пдредбама шл. 35. пвпг упутства.
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2. Местп, нашин шиваоа и ппступак са кљушевима за свакп службенп местп
ближе се пдређује у ппсебнпм упутству и у Ппслпвнпм реду станице. Извпд из пвих
пдредаба мпра се налазити у прпстпријама у кпјима се пбавља сапбраћајна служба.
3. Птправник впзпва дужан је да се лишнп псведпши да ли су сви услпви из т. 1.
пвпг шлана, кап и други услпви прпписани пд стране ЖРС, испуоени. За изврщеое
ппслпва кпји спадају у дужнпст скренишкпг пспбља пдгпвпран је и птправник впзпва.
Скретнишкп пспбље дужнп је да скретнишарске кућице, укпликп ппстпје, закљуша
и кљушеве преда птправнику впзпва.
4. Служба се не сме прекидати, иакп је тп предвиђенп редпм впжое, у следећим
слушајевима:
а) кад је настала сметоа на средствима за сппразумеваое;
б) дпк се не изврщи редпм впжое предвиђенп пднпснп накнаднп утврђенп
укрщтаваое, а један или пба впза су у закащоеоу и већ птпремљени из суседних
ппседнутих станица;
в) при ванредним дпгађајима кпји су настали из билп кпг узрпка, акп се
угпражава сапбраћај впзпва кпји прплазе у време прекида службе, или је пптребнп
ангажпваое службенпг места за птклаоаое или ублажаваое ппследица ванреднпг
дпгађаја;
г) дпк не дпђе впз кпји пп реду впжое прплази службенп местп у време када
пнп ради а птпремљен је из ппследоег ппседнутпг службенпг места без пбавещтаваоа
из т. 21. шл. 34. пвпг упутства, или впз кпји пп реду впжое прплази тп службенп местп у
време када пнп не ради, али је већ птпремљен из ппследоег ппседнутпг службенпг
места с пбавещтеоем из т. 20. шл. 34. пвпг упутства.

Евидентираое и пбавещтаваое службених места п ппшетку или заврщетку прекида
службе у службеним местима
Члан 33.
А. Прекид и ппчетак службе у станицама, укрсницама и сапбраћајнп-трансппртним
птпремништвима
1. Птправник впзпва уписује прекид службе у Сапбраћајни дневник исппд
ппследоег евидентиранпг впза решима:
«Сапбраћајна служба завршена у ........... ч .......... мин (презиме птправника
впзпва)»,
а ппшетак службе уписује такпђе у сапбраћајни дневник, и тп ппсле заврщетка
прекида, решима:
«Сапбраћајна служба заппчета у ...... ч ...... мин (презиме птправника впзпва)».
На исти нашин заврщетак и ппшетак службе скретнишкп пспбље уписује у свпј
бележник фпнпграма.
2. П прекиду и ппшетку службе птправник впзпва пбавещтава суседне станице
кпје су у тп време ппседнуте. Акп се и у пвим станицама, или самп у једнпј пд оих,
служба такпђе прекида, али у другп време, п прекиду и ппшетку службе мпрају се
пбавестити јпщ и станице са непрекиднпм службпм у пба, пднпснп једнпм смеру.
Пбавещтеое се врщи фпнпгрампм следећег садржаја:
«Сапбраћајна служба у станици ...... завршена у ...... ч ...... мин», пднпснп
«Сапбраћајна служба у стнаици ......... птппчела у ...... ч ....... мин (презиме
птправника впзпва)».
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Акп се између службенпг места у кпме се прекида служба и суседних станица
налазе и друга службена места у кпјима се служба не прекида или се прекида касније,
п прекиду службе ппред станица, мпрају се пбавестити и таква суседна службена
места.
ЖРС мпже детаљније прпписати кпја службена места треба пбавестити п
прекиду службе.
3. Птправник впзпва пре ппшетка службе пбилази станишни прпстпр ради
утврђиваоа стаоа скретница и сигналнп-сигурнпсних ппстрпјеоа, уверава се да ли је
све пспбље на свпјим местима и да ли је сппспбнп за рад, кап и да ли су испуоени
пстали услпви за несметанп врщеое службе.
Све упшене недпстатке мпра пдмах птклпнити, пднпснп захтевати да се птклпне,
а изврщени преглед евидентирати у бележнику (С-43).
Када заврщи ппслпве из става 1. и 2. пве ташке, уписује ппшетак службе и
пбавещтава суседне станице п ппшетку рада, пд расппредних станица тражи извещтај п
прпменама у сапбраћају впзпва, а пд суседних тражи пбавещтеое п евентуалнп
закаснелим и превременп птпрељеним впзпвима.
Сапбраћајнп-трансппртни птпремник пве ппдатке тражи пд суседних станица, а
затим пбавља пстале ппслпве предвиђене за птправника впзпва.
Б. Прекид и ппчетак службе у пдјавницама
4. За време дпк се у пдјавницама не врщи служба, впзпви на тпм делу пруге
смеју сапбраћати самп у станишнпм размаку.
5. Пдјавнишар пре прекидаоа службе мпра:
а) прпстпрне сигнале ппставити у пплпжај за дпзвпљену впжоу и нпћу их
псветлити, укпликп има впзпва за време пекида службе;
б) ланац кпјим се светиљка диже на прпстпрни сигнал мпра се катанцем
пришврстити за сигнални стуб; пплуге прпстпрних сигнала, акп су ван стражарнице,
треба пришврстити ппмпћу браве, а кљушеве ставити на пдређенп местп.
Ппсле тпга мпра фпнпгрампм јавити пбема суседним станицама:
«Ппсле впза бр. ..... у ...... ч ..... мин. у пдјавници бр. ..... прекида се служба
(презиме пдјавничара).»
Када су пбе суседне станице пптврдиле пријем пвпг фпнпграма, пдјавнишар
мпра службене прпстприје закљушати и пставити кљуш на пдређенпм месту.
Телефпнски апарати не смеју се искљушити за време прекида службе.
6. Кад пдјавнишар ппнпвп преузме службу, мпра прпстпрне сигнале ппставити у
редпван пплпжај «Стпј», а затим пбе суседне станице пбавестити фпнпгрампм:
«Одјавница бр. .... ппседнута и служба се наставља у .... часпва ..... минута
(презиме пдјавничара).»
7. На прузи на кпјпј између две станице има вище пдјавница, пријаве п
прекидаоу и настављаоу службе мпрају се давати у пба смера пд једнпг дп другпг
пваквпг службенпг места све дп суседних станица.
Телефпнска пбавептеоа п прекидаоу и настављаоу службе мпрају се уписати у
пдјавни дневник, а ппред тпга и забележити и стаое прпстпрних сигнала и телефпна.
8. Када пдјавнишари јаве да су ппнпвп преузели службу, птправници впзпва им
мпрају саппщтити брпјеве ппследоих впзпва кпје су птправили у станишнпм размаку,
пбавестити их п прпменама у редпвнпм сапбраћају впзпва у пба смера, п закаснелим
впзпвима и впзпвима птпремљеним пре времена.
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9. Све пријаве п ппшетку и заврщетку прекида службе станице мпрају уписати у
пдређени дневник.
10. Птправник впзпва мпра у писменпј предаји сапбраћајне службе да наведе
пдјавнице у кпјима је служба у време предаје прекинута.
11. Акп неки пдјавнишар у пдређенп време не јави ппнпвнп настављаое службе,
пнда дптле дпк сви не јаве да су ппнпвп преузели службу впзпви смеју сапбраћати самп
у станишнпм размаку. Птправник впзпва мпра п тпме пбавестити мащинпвпђу и
впзпвпђу ппщтим налпгпм решима:
«У пдјавници бр. ..... не врши се служба».

Сапбраћај впзпва на пругама на кпјима се у службеним местима прекида служба
Члан 34.
1.Кпд редпвнпг или изузетнпг сапбраћаја впзпва за време прекида службе,
станице у кпјима се не врщи служба сматрају се птвпренпм пругпм, пднпснп
стајалищтем за впзпве са превпзпм путника кпји се у оима задржавају.
Сапбраћај супрптних и узастппних впзпва и пружних впзила регулищу између
себе суседне станице (службена места) у кпјима се врщи служба, и тп пп пдредбама
Правилника 2.
2. Акп непредвиђенп наступи пптреба да впз ппђе из пплазне станице
(службенпг места) за време прекида службе, или је редпм впжое пднпснп ппсебним
наређеоем такп пдређенп, впзпвпђа таквпг впза је дужан да се стара да впз пде на
време и у реду (да је правилнп састављен, да су шекапнице и приступ впзу псвјетљени
кпд впзпва са превпзпм путника, укпликп за тп нема пдређенпг радника, да је
пбезбеђен излаз впза и другп).
Када су изврщене све припреме за пплазак впза, впзпвпђа п тпме телефпнпм
пбавещтава прву ппседнуту станицу у смеру кретаоа. Птправник впзпва пве стаице даје
впзпвпђи дппущтеое за пплазак фпнпгрампм:
«Впз бр. ..... мпже ппћи из станице ............ (презиме птправника впзпва)».
Примљени фпнпграм впзпвпђа уписује у телеграфскп-телефпнски дневник.
Укпликп је пптребнп да се у слушају из ст. 2. пве ташке впзнп пспбље пбавести
писменим налпзима, садржај писмених саппщтеоа птправник впзпва даје впзпвпђи
такпђе фпнпгрампм. Примљена саппщтеоа впзпвпђа унпси из телтграфскп-телфпнскпг
дневника у пдељак IV путнпг листа, пдакле их саппщтава мащинпвпђи уз пптпис.
3. Акп непредвиђенп наступи пптреба да впз приспе у крајоу станицу (службенп
местп) за време прекида службе или је редпм впжое пднпснп ппсебним наређеоем
такп пдређенп, птправник впзпва пре напущтаоа службе мпра:
а) да пбезбеди пут впжое впзу;
б) да ппсле датпг фпнпграма п престанку службе, у вези са т. 2. шл. 33. пвпг
упутства, пбавести ппзадое суседнп службенп местп у кпме се служба не прекида п
тпме да је пут впжое за наредни впз пбезбеђен, ппсебним фпнпгрампм;
«Улаз за впз брпј .... у ..... слпбпдан (презиме птправника впзпва)».
Пвај извещтај важи кап дппущтеое за птпрему впза у крајоу станицу (службенп
местп);
в) да предузме мере за псветљаваое приступа и перпна за путнике, укпликп је
тп пптребнп и мпгуће;
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г) да пбезбеди впзпвпђи кприщћеое телефпна, кљушева пд скретница,
исклизница, кплпбрана и другпг на нашин прпписан пд стране ЖРС (т. 2. шл. 32. пвпг
упутства).
4. П приспећу впза у крајоу станицу впзпвпђа пбавещтава ппзадоу суседну
станицу (службенп местп) у кпјпј се служба врщи, фпнпгрампм:
«Впз брпј ...... приспеп у станицу ........ (презиме впзпвпђе)».
5. Дужнпст впзнпг пспбља у ппгледу рада кпд впза, смещтаја пртљага и рпбе,
ппступка са кљушевима пд скретница, исклизница, кплпбрана, службених прпстприја и
другп, пдређује се у ппсебнпм упутству.
6. За време прекида службе не смеју сапбраћати впзпви кпшени рушним или
мещпвитим кпшеоем. Кпд ваздущнп кпшених впзпва пптркаш мпра бити укљушен у
ваздущни впд впза.
7. У службеним местима у кпјима се служба прекида, забраоенп је, у време
трајаоа тпг прекида, редпм впжое предвиђати или у тпку оегпве важнпсти
изврщавати претицаоа впзпва.
8. Укрщтаваое впзпва у службеним местима у време трајаоа прекида службе,
пп правилу, треба избегавати. Међутим, када при изради реда впжое, или у тпку
оегпвпг изврщаваоа тп није мпгуће избећи, укрщтаваоа се мпгу предвидети пднпснп
утврдити у тим службеним местима и у времену трајаоа прекида службе. За такве
слушајеве, ппред пдредаба Сапбраћајнпг правилника и пвпг шлана, важе и ппсебне
пдредбе кпје ЖРС мпже прпписати у ппсебнпм упутству, зависнп пд месних прилика,
врсте впзпва и др. Деп ппсебних пдредаба прпписаних пд стране ЖРС битних за
ппједина службена места унпси се на пдгпварајућа места ппслпвних редпва тих
службених места.
9. Акп је ЖРС пдредилп да се у станицама не врщи псветљаваое скретница и
сигнала (т. 6. шл. 35. пвпг упутства), пнда се у тим станицама за време прекида службе у
тпку нпћи не смеју редпм впжое предвидети нити у тпку оегпве важнпсти утврђивати
укрщтаваоа.
10. У службенп местп у кпме се служба прекида, у време прекида мпже се
утврдити укрщтаваое из суседне станице кпја у тп време ради или из билп кпг
службенпг места кпје се налази између те станице и службенпг места у кпје се
укрщтаваое утврђује. Из службенпг места у кпме траје прекид укрщтаваое се мпже
утврдити најдаље у прву наредну станицу у кпјпј се служба врщи.
Утврђиваое укрщтаваоа из ст. 1. пве ташке спада у дужнпст суседних станица у
кпјима се, у време утврђиваоа укрщтаваоа, врщи служба.
11. Пп утврђенпм укрщтаваоу у и из службенпг места у кпме траје прекид
службе, птправник впзпва ппзадое суседне станице у кпјпј се врщи служба, а кпја је
укрщтаваое утврдила, пбавещтава п тпме впзнп пспбље писменим налпгпм.
Изузетнп, укпликп укрщтаваое треба да се премести из службенпг места у кпме
траје прекид службе ппсле пдласка укрснпг впза из суседнпг службенпг места у кпме
се врщи служба, птправник впзпва ппзадое станице даће фпнпгрампм садржај
писменпг налпга впзпвпђи укрснпг впза. Впзпвпђа унпси садржај писменпг налпга у
телфпнски дневник службенпг места у кпме прима наређеое, а пдавде у путни лист,
пдакле га саппщтава уз пптпис мащинпвпђи.
Да би впзпвпђа мпгап примити наређеое из ст. 2. пве ташке, дужан је пп
изврщенпм пбезбеђеоу пута впжое за улаз супрптнпг впза, акп супрптни впз не приспе
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у рпку пд 10 минута пд времена редпм впжое предвиђенпг дпласка, јавити се
телефпнпм птправнику впзпва ппзадое станице.
12. П утврђенпм укрщтаваоу у службенпм месту у кпме траје прекид, впзнп
пспбље супрптнпг впза пбавещтава се писменим налпгпм у ппзадопј станици у кпјпј се
врщи служба. Укпликп се пбавещтаваое не мпже изврщити у пвпј станици, укрщтаваое
се не сме утврдити у станицу у кпјпј траје прекид службе.
Међутим, акп је пп пдласку супрптнпг впза из ппзадое станице птппшела служба
у стници у кпју се жели утврдити укрщтаваое, таквп се укрщтаваое сме утврдити самп
акп је супрптни впз пбавещтен да је у станици укрщтаваоа птппшела служба и да се
рукује улазним сигналпм. У супрптнпм, укрщтаваое се мпже утврдити у такву станицу
тек када је супрптни впз ущап цеп и стап унутар међика и кад је п тпме пбавещтена
станица кпја нуди укрщтаваое.
За предузимаое пптребних мера безбеднпсти кпд примене пдредаба из ст. 2.
пве ташке, пдгпвпрни су птправници впзпва станице кпја је птппшела са радпмп и
станице кпја утврђује укрщтаваое.
13. Кпд редпвних укрщтаваоа, за впз кпји први дплази у службенп местп за
време прекида службе мпра се пдредити улазак у правац на главни прплазни кплпсек.
За впз из супрптнпг смера кпји дплази касније, има се пдредити улазак у скретаое.
При утврђиваоу укрщтаваоа, суседне станице у кпјима се врщи служба мпрају
истпвременп пдредити и редпслед уласка впзпва, кап и улазне кплпсеке. За впз кпји
први дплази у службенп местп за време прекида службе има се и у пвпм слушају
пдредити улазак у павац на главни прплазни кплпсек, а за впз кпји дплази касније
пдређује се улазак у скретаое.
Да впз улази у правац кап први, пднпснп у скретаое кап други, кап и на кпји
кплпсек, има се навести у писменпм налпгу. У слушају из ст. 2. т. 11.пвпг шлана пвп се
има навести у фпнпграму кпји се даје впзпвпђи.
При укрщтаваоу впзпва предивиђенпм редпм впжое први впз је увек пнај впз
кпји дплази први пп реду впжое, п шему се впзнп пспбље ппсебнп не пбавещтава.
У писменпм налпгу брпј кплпсека има се навести и слпвима.
14. Впз кпме је кап првпм впзу редпм впжое предвиђен, или писменим налпгпм
пдређен улазак у правац на главни прплазни кплпсек, улази у станицу без задржаваоа
испред улазне скретнице, дпк впз из супрптнпг смера кпји кап други впз улази у
скретаое, мпра стати испред улазне скретнице на даљини пд најмаое 100 метара.
Впзпвпђа впза кпји у станицу улази кап први без заустављаоа испред улазне
скретнице, пдмах пп заустављаоу у станици, пбезбеђује пут впжое за улаз впза из
супрптнпг смера, кпји се мпра зауставити испред улазне скретнице на прпписанпм
пдстпјаоу.
Пп изврщенпм пбезбеђеоу пута впжое и када се уверип да је впз из супрптнпг
смера стап, даје, пднпснп мащинпвпђи наређује даваое с. зн. 80: «Уђи».
Впз из супрптнпг семра пре с. зн. 80: «Уђи» не сме ући у станицу.
Укпликп је впз кпји је кап први ущап у станицу, са превпзпм путника, па се при
уласку впза из супрптнпг семра мпже збпг расппреда улазних кплпсека угрпзити
оихпва безбеднпст, с. зн. 80: «Уђи» сме се дати тек када је изврщена манипулација пкп
уласка и изласка путника и предузете пстале пптребне мере да не дпђе дп нежељених
ппследица (сва врата на страни кплпсека на кпји улази супрптни впз затвпрена, путници
уппзпрени да не излазе из кпла и другп).
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15. Впз за кпји је предвиђен улазак у скретаое, билп кпд редпвнпг или
утврђенпг укрщтаваоа, не сме ући у станицу акп није приспеп впз из супрптнпг смера
кпме је пдређен улазак у правац на главни прплазни кплпсек.
Пп заустављаоу впза испред улазне скретнице, впзпвпђа ће пдмах телефпнпм
из станице затражити упутствп пд птправника впзпва суседне станице са непрекиднпм
службпм из кпје дплази впз кпји треба кап први да уђе у станицу. Птправник впзпва сме
пдпбрити пвпм впзу улазак у станицу самп акп п прпмени редпследа уласка впзпва
мпже писменп пбавестити впзнп пспбље впза из супрптнпг смера.
16. За безбеднп изврщеое укрщтаваоа у станици за време прекида рада
пдгпвпрнп је впзнп пспбље једнпг и другпг впза, у првпм реду впзпвпђа и мащинпвпђа.
За пбезбеђеое слпбпднпг међика кпд впза кпји је кап први ущап у станицу
пдгпвран је впзпвпђа и мащинпвпђа на излазнпј страни, а заврщни впзппратилац на
улазнпј страни.
17. Пре датпг наређеоа за извлашеое впза прекп излазних скретница, впзпвпђа
и јендпг и другпг впза мпра се уверирти да је впз са кпјим је изврщенп укрщтаваое
приспеп цеп, утврђиваоем ппстпјаоа заврщнпг сигнала на прпписанпм месту.
18. Пп изврщенпм укрщтаваоу и пбављенпј манипулацији кпд впза, впзпвпђе
ппступају са кљушевима скретница, исклизница, кплпбрана, службених прпстприја и др.
на нашин прпписан у таш. 33. пвпг шлана, пднпснп у ппсебнпм упутству.
19. Пре пдласка из станице впзпвпђа впза кпји први пдлази пбавещтава суседне
станице у кпјима се врщи служба п изврщенпм укрщтаваоу и предвиђенпм пдласку
једнпг и другпг впза, фпнпгрампм, кпји уписује у телграфскп-телефпнски дневник
пснпснпг службенпг места:
«Укрштавое впза бр. ........ са впзпм бр. ...... извршенп у реду, впз бр. .......
пплази у ........ ч ........мин, а впз бр. ...............пплази у ........ ч ........мин (презиме
впзпвпђе)».
Акп у станици ппстпји радник, впзпвпђа оему наређује даваое пвпг извещтаја.
20. Акп впз кпји пп реду впжое прплази станицу за време прекида службе збпг
свпг закащоеоа, у оу треба да приспе када је ппседнута, суседна станица у кпјпј се
врщи служба пбавестиће п тпме впзнп пспбље ппщтим налпгпм:
«Служба у станици ............. птппчела. Главним сигналима се рукује и за впз
важе».
П изврщенпм пбавещтаваоу впзнпг пспбља има се фпнпгрампм пбавестити
станица у кпјпј је служба птппшела. Акп пва станица не дпбије пптврду да је впзнп
пспбље пбавещтенп п ппшетку службе, сматраће да пбавещтеое није изврщенп. У тпм
слушају впз се има зауставити испред улазнпг сигнала пднпснп испред улазне
скретнице ппстављаоем с. зн. 96а, пднпснп даваоем с. зн. 96б: «Стпј» на прпписанпј
уаљенпсти.
На нашин из ст. 1. и 2. пве ташке има се ппступити и у слушају када впз кпји пп
реду впжое прплази службенп местп у време прекида службе, па збпг птпреме пре
времена приспе у пвп службенп местп кад је ппсенудтп. У ппщти налпг уписује се:
«Станица ....... ппседнута. Главним сигналима се рукује и за впз важе».
21. Акп впз збпг закащоеоа треба да дпђе пднпснп да прпђе крпз службенп
местп у кпме је служба престала, а требап је прпћи пднпснп дпћи пре прекида службе,
сапбраћај пвакпвпг впза регулещу суседне станице са непрекидним радпм. Пне мпрају
пбавестити впзнп пспбље пвакпвпг впза ппщтим налпгпм следеће садржине:
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«Служба у станици .............. престала. Главним сигналима се не рукује (нпћу
нису псветљени) и за впз не важе. Прплаз крпз станицу ппрезан и дп 30 km/h».
У слушају из ст. 1. пве ташке за станице са релејним псигураоем, треба навести
да се сигналима не рукује и да за впз не важе, а пгранишену брзину прекп скретница
прпписати у смислу пдредаба Сапбраћајнпг правилника.
22. На нашин предвиђен у т. 20. и 21. пвпг шлана има с ппступити у у слушају да
прекид службе из билп кпг разлпга ппшиое касније или се заврщава раније негп щтп је
предвиђенп у коижици реда впжое, кап и у слушају да се служба уппщте не прекида.
23. Када се впз приближава службенпм месту у кпме се служба прекида,
мащинпвпђа и впзпвпђа мпрају, на пснпву коижице реда впжое и времена пп свпм
шаспвнику, утврдити да ли у предвиђенп време дпласка у нареднп службенп местп пнп
треба да ради или не, без пбзира да ли впз сапбраћа на време , у закащоеоу или пре
врмена, и без пбзира да ли је ппщтим налпгпм у ппзадопј станици дпбип пбавещтеое
из т. 20. или 21. пвпг шлана.
24. Акп впз кпји пп реду впжое прплази кпрпз службенп местп у време када пнп
ради, збпг закащоеоа треба да прпђе у време када не ради, а има ппщти налпг са
пбавещтеоем из т. 21. пвпг шлана, ппступа се на нашин предвиђен у тпј ташки.
Акп у слушају из ст. 1. пве ташке впз нема пбавещтеое пп т. 21. пвпг шлана, мпра
се зауствити испред улазнпг сигнала (улазне скретнице када нема улазнпг сигнала) и
ући у службенп местп када се впзпвпђа (мащинпвпђа) увери да службенп местп не
ради и да за улаз впза нема никаквих сметои. У пваквпм слушју впз из службенпг места
сме птићи кад впзпвпђа (мащинпвпђа) за тп дпбије путем телефпна пдпбреое пд
ппзадое станице.
25. Акп впз пп реду впжое прплази крпз службенп местп у време када пнп не
ради, а збпг закащоеоа у путу или превременпг сапбраћаја треба да прпђе у време
када пнп не ради, мащинпвпђа и впзпвпђа мпрају ппступити пп сигналним знацима
улазнпг сигнала. П даљем кретаоу впза пд улазнпг сигнала, акп је у пплпжају за
забраоену впжоу, пднпснп за пдлазак из службенпг места, мпра тражити пбавещтеое
и ппступати пп наређеоу станишнпг пспбља. Акп уместп улазнпг сигнала ппстпји
сигнална пзнака «Прилазни сигнал», впз се мпра зауставити у службенпм месту, а
наставити впжоу самп пп пдпбреоу птправника впзва тпг службенпг места. Укпликп се
ппред сигналне пзнаке «Прилазни сигнал» даје и с. зн. 96а или 96б: «Стпј», впз се мпра
зауставити кпд тпг сигналнпг знака, а даље ппступити пп пбавещтеоу станишнпг
радника.
На нашин из ст. 1. пве ташке има се ппступити и у слушају када впз пп реду впжое
прплази крпз службенп местп у време кадп пнп ради, али је збпг закащоеоа из
ппзадоег ппседнутпг службенпг места дпбип пбавещтеое из т. 21.пвпг шлана, а збпг
прпдужеоа иили скраћеоа закащоеоа на путу треба службенп местп ипак да прпђе у
време кадп пнп пп коижици реда впжое ради.
26. Забраоена је птпрема са прекпрашеним брпјем пспвина пних впзпва кпјима
је редпм впжое пдређенп састајаое у службеним местима за време прекида службе.
Истп такп, забраоенп је утврђиваое састајаоа са впзпвима са преекпрашеним брпјем
пспвина у службеним местима у кпјима траје прекид службе.
За време прекида службе у службенпм месту забраоенп је пущтати впзпве на
заузет кплпсек.
27. Птпрема впзпва пре времена на пругама са пгранишеним радним временпм
дпзвпљена је уз испуоеое услпва прпписаних Правилникпм 2, с тим да таква птпрема

99

не услпвљава утврђиваое укрщтаваоа впзпва у службеним местима у кпјима траје
прекид службе, нити дплазак пднпснп прплазак впзпва крпз службена места у време
када се у оима служба не врщи, акп је редпм впжое предивиђен дплазак пднпснп
прплазак у време када се служба врщи.
28. Дппущтеое се мпра тржити за сваки впз. Дппущтеое се тражи пд наредне
ппседнуте станице у слушају кад није ппседнута прва суседна станица, пднпснп
службенп местп. Пд једне станице мпже се за исти впз тражити дппущтеое вище пута
акп су службена места кпја траже дппущтеое ппшела са радпм касније пп пдласку впза
из удаљеније ппседнуте станице кпја је прва тражила дппущтеое.
Свака станица мпра дати пдјаву за впз првпј ппзадопј станици кпја ради, али не
мпра примити пдјаву пд наредне станице акп је прекид службе настап пдмах пп
пдласку впза. У таквпм слушају, станица кпја прекида службу без дпбијене пдјаве даће
пдјаву ппзадопј ппседнутпј станици:
«Впз брпј........ пвде, пд станице .......... није примљена пдјава (презиме
птправника впзпва)».
И кпд даваоа пдјаве мпже се десити да једна станица прими вище пдјава за
исти впз, у слушају када се у наредним станицама прекида служба пп пдласку впза.
Ппзадоа станица не сме птпремити узастппни впз без дпбијене пдјаве пд прве
ппседнуте станице. Станица крпз кпју прплази впз у време рада, а за кпји није дала
дппущтеое јер у тп време није радила, даће пдјаву за тај впз ппзадопј станици без
пбзира на тп щтп за оега није дала дппущтеое.
29. Акп на пругама на кпјима изпстаје пбавещтаваое впзнпг пспбља п
пременама у сапбраћају впзпва и прпменама укрщтаваоа, има службених места у
кпјима се прекида служба, впзнп пспбље се мпра пбавестити п свим прпменама кпје се
пднпсе на службена места у кпјима ће се впз наћи у време дпк у оему траје прекид
службе.
30. На пругама са пгранишеним радним временпм впз мпра пратити впзпвпђа,
кпји ће изуврщавати ппслпве предвиђене у пвпм шлану за впзпвпђу, у следећим
слушајевима:
а) акп ће впз ппћи из пплазне пднпснп стићи у крајоу станицу у време када у
тим станицам траје прекид службе;
б) акп ће впз имати састајаое у службенпм месту у време прекида службе;
в) акп се впзу издаје налпг да пбави билп какву маневру у службенпм месту у
време прекида службе.
За пратоу впзпва на пругама са пгранишеним радним временпм у псталим
слушајевима важе пдредбе Правилника 2.
31. Да би се мпгап изврщавати сапбраћај впзпва у службеним местима у време
прекида службе, станице са непрекидним радним времнпм мпрају имати пп један
кљуш пд свих закљушаних скретница у тим службеним местима и кљуш пд службене
прпстприје у кпјпј с налази телефпн путем кпга је пмпгућенп сппразумеваое са
станицама.
Пви кљушеви шувају се и смещтају на нашин прпписан у т. 2. и 3. шл. 18. пвпг
упутства, али ппсебнп за свакп службенп местп и пдвпјенп пд кљушева сппствене
станице. Кљушеви пд прпстприја службених места имају се пбесити заједнп са
кљушевима скретница. И једни и други кљушеви мпрају имати, ппред пзнака из т. 4. шл.
18. пвпга упутства, и привезану металну плпшицу са утиснутим називпм службенпг
места.
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32. При птпреми впза за станице са непрекидним радним времнпм, впзпвпђи се
предају кљушеви службене прпстприје и пних скретница шији се пплпжај мпра меоати
при ппстављаоу путева впжое, и тп самп за скретнице на излазнпј страни, ппщтим
налпгпм у кпме треба уписати:
«Кључеве станице (СТО,укрснице) ....... пд скретница бр. ....... и службене
прпстприје пп извршенпм укрштаваоу предати впзпвпђи бпза бр. .......».
33. Впзпвапђа впза кпји први улази у службенп местп ппступа пп ст. 2. и 3. т.14.
пвпг шлана. Пп улазу другпг впза впзпвпђе пба впза ппстављају путеве впжое за излаз,
наређују мащинпвпђама извлашеое впзпва прекп излазних сретница, враћају
скретнице у редпван пплпжај и закљушавају их, предају један другпм кљушеве
примљене пд станица и ту предју кпнстатују у путним листпвима примедбпм:
«Кључ пд скретнице брпј ...... и службене прпстприје станице (СТО, укрснице)
.......... примип (пптпис)».
Пре ппласка впзпва ппступа се на нашин прпписан у т. 19. пвпг шлана.
34. Редпван преглед скретница птправник впзпва врщи пп пдредбама шл.
11.пвпг упутства, а скретнишкп пспбље, акп се служба прекида у тпку трајаоа смене,
пре свакпг ппшетка и неппсреднп пре свакпг сврщетка службе. Акп се служба не
прекида у тпку трајаоа смене, скретнишкп пспбље мпра редпван преглед скретница
врщти три пута, и тп: на ппшетку, у тпку трајаоа и неппсреднп пред сврщетак смене.
Рукпваое сигналима и уређајима на путним прелазима.
Псветљаваое главних и скретнишких сигнала
Члан 35.
1. На пругама на кпјима за време прекида службе впзпви редпвнп не
сапбраћају, главни сигнали, оихпви предсигнали и скретнице за време прекида службе
се не пветљавају.
Браници на путним прелазима пвих пруга мпрају се налазити у пплпжају за
слпбпдан прелаз друмских впзила прекп пруге.
2. У станицама псигураним релејним уређајима, предсигнал, улазни и излазни
сигнали за време прекида рада пстају псветљени. Предсигнали ппказују с. зн. 13:
«Пшекуј стпј», а улазни и излазни сигнали с. з. 4: «Стпј».
Укпликп технишка рещеоа тп пмпгућавају, главни сигнали (улазни и излазни)
мпгу бити непсветљени ппд услпвпм да пвакав принцип буде заступљен на целпј прузи
или пружнпм пдсеку ппремљенпм пдгпварајућпм врстпм псигураоа. Стаое сигнала
мпра се приказати у материјалу реда впжое у прегледу службених места у кпјима се
прекида рад.
3. За време прекида службе, на пвим пругама мпгу се увпдити самп ппмпћни
впзпви и ппмпћни лпкпмптивски впзпви, кап и впзпви кпји се упућују пвим пругама кап
ппмпћним правцем. Брзина пвих впзпва не сме бити већа пд 30 km/h.
Изузетнп пд ст. 1. пве ташке ЖРС мпже пдпбрити, ппсебнп за сваки слушај, да за
време прекида мпгу на пвим пругама сапбраћати и впзпви кпји су у закащоеоу, билп
да је закащоеое наступилп у пплазнпј или у успутним станицама впза.
Впзнп пспбље впзпва из ст. 1. и 2. пве ташке мпра се ппщтим налпгпм пбавестити
да се у станицама служба не врщи, да впз има стати испред неппседнутих путних
прелаза ппремљених браницима, кап и испред путних прелаза ппремљених
светлпсним кпнтрплним сигналима кпји су у квару и наставити впжоу прекп оих тек
када се псведпшилп да на кплпсеку нема пещака, впзила или стпке. У налпгу се пвакви
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путни прелази мпрају навести ппјединашнп, уз назнашеое оихпвпг кплпметарскпг
пплажаја.
4. На пругама на кпјим за време прекида службе впзпви редпвнп сапбраћају,
главни сигнали за време прекида службе нпћу се не пветљавају. У станицама
ппремљеним релејним псигураоем, акп главни сигнали пстају псветљени у смислу
пдредаба ст. 1. т. 2. пвпг шлана, за впз иузетнп не важе. Псветљени предсигнал
пзнашава да се впз приближава станици.
Предсигнали улазних сигнала и сигналне пзнаке «Прилазни сигнал» мпрају бити
псветљени и за време прекида службе, а кпд улазних сигнала без педсигнала и щтитних
сигнала има се ппставити с. зн. 97а: «Лаганп» и нпћу псветљавати. Пветљаваое пвих
сигнала има за сврху да впзнпм пспбљу ппкаже да се приближава станици, и да впзи
ппрезнп какп би се впз зауставип испред евентуалне запреке, пднпснп испред улазне
скретнице у пдређенпм слушају при укрщтаваоу.
5. Скретнице на главним кплпсецима мпрају нпћу бити псветљене.
6. Изузетнп пд пдредаба ст. 2. т. 4. и т. 5. пвпг шлана ЖРС мпже пдпбрити да се
на ппјединим пругама са слабим нпћним сабраћајем не псветљавају скретнице и
предсигнали, пднпснп не ппставља с. зн. 97а: «Лаганп». Пресигнали пнпснп улазни
сигнали без предсигнала и щтитни сигнали имају у пвпм слушају намену сигналне
пзнаке «Прилазни сигнал».
7. Пбезбеђеое сапбраћаја на путним прелазима за време прекида службе на
пвим пругама врщи се кап и када прекида нема.
Службена места из кпјих се ппмпћу уређаја кпнтрплище пплпжај светлспних
сигнала на путним прелазима, за време прекида службе мпрају бити ппседнута
скретнишарпм, кпји ће у слушају када уређај ппказује да је светлпсни сигнал на путнпм
прелазу у квару, пбавестити п тпме пбе суседне ппседнуте станице.
На пругама са слабим сапбраћајем ЖРС мпже пдредити да се за време прекида
службе не рукује уређајима за псигураое сапбраћаја на путним прелазима. У пвпм
слушају, кап и у слушају квара уређаја кпјима се рукује за време прекида службе,
ппседнуте станице ппщтим налпгпм пбавещтавају впзнп псбље впзпва кпје птпремају.
Впзнп пспбље ппступа на нашин прпписан у ст. 3. т. 3. пвпг шлана.
Акп се исправнпст аутпматских уређаја за пбезбеђеое сапбраћаја на путним
прелазима кпнтрплище кпнтрплним светлпсним сигналима, уграђеним на пдрређенпм
пдстпјаоу испред путнпг прелаза, има се ппступити пп прпписима Сапбраћајнпг и
Сигналнпг правилника.
Време путпваоа впза између двеју станица кпје раде не сме се скраћивати акп
се између оих налазе ппседнути путни прелази.
Маневрисаое у службеним местима за време прекида службе
Члан 36.
1. За време прекида службе у службеним местима је дпзвпљенп маневрисаое
ради пстављаоа и узимаоа кпла. Пптреба за пстављаоем и узимаоем кпла мпже
настати из два разлпга:
а) непредвиђенп, у слушајевима из т. 18. шл. 61 Правилника 2 и
б) предвиђенп, када је впзу наређенп планпм рада или ппщтим налпгпм, и
слишнп.
Ппщтп у већини слушјева ппд а) ст. 1. пве ташке впзнп пспбље не мпже пбавити
маневрисаое без ппмпћи стнишнпг пспбља збпг неппседпваоа кљушева пд прпстприја,
скретница и других ппстрпјеоа, мпра тражити пвлащћенпг станишнпг радника кпји
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распплаже кљушевима. Акп впзнп пспбље распплаже кљушевима, није пптребнп да
ппзива станишнпг радника.
Чим пмпгући приступ телефпну, пдмах се мпра пбавестити ппзадоа станица,
ппзадое суседнп и нареднп службенп местп п тпме да је впз непредвиђенп задржан
ради искљушиваоа кпла из впза, фпнпгрампм:
«Впз брпј ....... задржан у ......... и пставља .......... (навести кпличину) кпла збпг
........... (презиме)».
2. Пп заврщенпм маневрисаоу, пстављена кпла се имајуп сигурати на нашин
предивђен у т. 1. ппд ц) шл. 32 пвпг упутства, скретнице и псталп ппстрпјеое ппставити у
редпван пплпжај и закљушати, за щтп је пдгпвран впзпвпђа (кп пвпга нема,
мащинпвпђа за слушајеве из т. 13., 14. и 15. шл. 110 Правилника 2) и ппзвани стнишни
радник, а затим пбавестити ппзадое суседнп и нареднп службенп местп, фпнпгрампм:
«Маневрисаое заврпенп, скретнице ппстављене у редпван пплпжај и
закључане. Впз бр. .......... пплази у .......... ч ......... мин (презиме)».
Фпнпграме из пве ташке даје ппзвани стаанишни радник, а акп је впзпвпђа имап
кљушеве, даје их впзпвпђа.
За пвакве слушејеве ЖРС у ппсебнпм упутству прпписује детаљније ппступке за
свакп службенп местп ппсебнп. При тпме нарпшитп пдређује кпга и на кпји нашин впзнп
пспбље ппзива ради пмпгућаваоа манврисаоа акп нема кљушева, кап и ппступак пкп
сигураоа пстављених кпла.
3. У слушајевима ппд б) ст. 1. т. 1. пвпг шлана, впзпвпђа прима кљушеве пд
службене прпстприје, скртница и псталих ппстрпјеоа кпјима треба рукпвати при
маневрисаоп пд станице пдређене да шува кљушеве службених места у кпјима се
служба прекида.
П узимаоу кљушева за ппједина службена места брине се впзпвпђа впза на
пснпву наређеоа за пстављаое и узимаое кпла у станицама, примљенпг планпм рада
или ппщтим налпгпм. Акп впз у некпм службенпм месту мпра узети или пставити кпла,
а п тпме впзнп пспбље у пплазнпј станици није пбавещтенп, урушиваое кљушева тпг
службенпг места има се захтевати пд станице кпја их шува. Захтев ппднпси пднпсна
станица, а акп је тп некп другп службенп местп,пнда надзпрна станица тпг лужбенпг
места, фпнпгрампм:
«Ради маневрисаоа у ........... (назив службенпг места) впзу брпј .......... уручити
кључеве пд скретнице брпј .......... (презиме птрпвника впзпва)».
4. П заврщенпм маневрисаоу, ппстављаоу сретница и псталих ппстрпјеоа,
вппвпђа пбавещтава ппзадоу станицу фпнпгрампм:
«Маневрисаое у ............... (назив службенпг места) завршенп, скретнице у
редпвнпм пплпжају закључане (презиме)».
5. Са кљушевима примљеним пд ппзадое станице ппступа се на нашин кпји
прпписује ЖРС у СТУ (ппсебнпм упутству).
6. Без пбзира из кпјих разлпга је пбављенп маневрисаое у службнпм месту, тп
се мпра кпнстатпвати у сапбраћајнпм дневнику уписујући ппдатке п брпју впза, времну
дпласка и пдласка и разлпга бављеоа.
7. Ппступак са дпкументима пстављених кпла и кпла кпја треба узети прпписује
ЖРС у СТУ (ппсебнпм упутству).
8. Акп се маневра не мпже пбавити у времену редпм впжое предвиђенпг
бављеоа, впзпвпђа мпра п тпме пбавестити ппзадое службенп местп фпнпгрампм:
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«Ради маневрисаоа впз брпј ....... у .......... прпдужиће време бављеоа за
..........мин (презиме)».
Укпликп је дпщлп дп прекида на средствима за сппразумеваое, па пбавещтеое
ппзадоих службених места из ст. 3. т. 1.и ст. 1. пве ташке није мпгуће, впз се има
защтити ппзади пп прпписима Сапбраћајнпг правиланика кап да се непредвиђенп
зауставип на птвпренпј прузи, и тп:
- у слушају ппд а) ст. 1. т. 1. впг шлана, шим се сазна да сппразумеваое није
мпгуће, и
- у слушају ппд б) ст. 1. т. 1. пвпга шлана,пдмах пп истеку времена бављеоа
предвиђенпг редпм впжое.

П Д С Е К VI
ППМПЋНИ ТЕХНИШКИ ППСЛПВИ
Пуоеое резервпара за впду у путнишким кплима
Члан 37.
1. Сва путnишка кпла снабдевена су прикљушцима за пуоеое и уређајима zа
брзп пражоеое рервпара за впду.
2. Резервпари за впду у путнишким кплима мпраjу се напунити впдпм у
пплазним станицама гарнитура, пднпснп курсних или директних кпла, такп
благпвременп, пре ппласка впза, какп впз неби каснип збпг тпга. Резерпвари путнишких
гарнитура пднпснп курсних или директних кпла мпгу се пунити и у успутним станицама
ппремљеним уређајима за пуоеое резервпара путнишких кпла впдпм, укпликп је
пптребнп и време задржаваоа впза тп дпзвпљава. У СТУ уз ред впжое навпди се у
виду прегледа кпје су станице и на кпјпј прузи ппремљене пваквим уређајима.
3. Резервпари за впду у тпку зиме мпгу се пунити без икаквпг пгранишеоа самп
кпд пних кпла кпд кпјих су резервпари такп уређени да се впда у оима, с пбзирпм на
сппљну температуту, не мпже замрзнути када се кпла греју. Кпд пваквих кпла впда из
резервпара мпра се испустити када престане грејаое кпла.
4. Прикљушци за пуоеое и уређаји за пражоеое у свпјпј неппсреднпј близини
пбележени су једним пд следећих знакпва исписаним на белпј пснпви на зиду кпла или
на ппсебнпј табли:
а) кпд кпла грађених пр 1. јануара 1939. гдине, кпд кпјих се впда у резервпару
мпже замрзнути у грејаним кплима – зеленим прстенпм.
б) кпд кпла грађених ппсле 1. јануара 1939. гпдине, у кпјима резервпари за впду
мпрају бити такп уређени да се у грејаним кплима впда не мпже замрзнути без пбзира
на сппљну температуру – жутим прстенпм.
в) кпд нпвпграђених кпла, у кпјима су уређаји за впду такп ппдещени да кпла
мпгу пстати наппљу негрејана 12 шаспва непрекиднп при сппљнпј температури пд –
100С а да не настане щкпдљивп ствараое леда у уређајима, ппд претппставкпм да је
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унутращоа температура кпла пре ппшетка прекида грејаоа била пкп +200С – жутпм
кружнпм ппврщинпм.
5. Резервпари за впду кпд кпла кпд кпјих се впда у резервпару мпже замрзнути у
грејаним кплима, не смеју се пунити впдпм када је сппљна тепература нижа пд +2 0С.
Акп у путу сппљна температура спадне исппд +20 С, впда из резервпара има се пдмах
испустити.
6. Кпла кпд кпјих су резервпари за впду пбележени зеленим прстенпм не пуне
се када је сппљна температура исппд +20С, али мпрају имати судпве за впду. У ппгледу
пуоеоа судпва впдпм важе пдредбе т. 2. пвпг шлана предвиђене за пуоеое
резервпара за впду.
7. Нужници у кплима кпд впзпва за превпз путника мпрају се снабдети тпалетпапирпм, а умивапници тешним сапунпм или сапунпм у праху, и убрусима.
8. Резервпарае и судпве у кплима впдпм снабдевају за тп пдређени радници
лпжипнице или станице, и пдгпвпрни су да резервпари и судпви буду снабдевени
впдпм на време.
ЖРС прпписује прганизацију и надлежнпст пдрђене службе у ппгледу
снабдеваоа впдпм резевпара и судпва у кплима.
9. Прегледаши кпла пплазних станци гарнитура пднпснп курсних или директних
кпла прегледаће пре пдласак гарнитуре пднпснп изузетнп дпдата курсна или директна
кпла и утврдиће у каквпм су стаоу нужници, умивапници и резервпари за впду.
Маое недпстатке птклаоају пдмах. Кпд већих кварпва, кпји се не мпгу птклпнити дп
ппласка впза, кпла у квару заменити исправним из резерве. Акп тп није мпгуће, у
нужницима ппставити судпве са впдпм, а пп ппвратку кпла резервпари за впду имају се
пдмах ппправити.
10. При преузимаоу впза, кап и при успутнпм дпдаваоу курсних и директних
кпла, кпндуктери ће се уврити да ли су резервпари и судпви напуоени впдпм, па
укпликп тп није ушиоенп, ппстараће се да се тп изврщи јпщ пре ппласка впза. Истп такп,
бринуће се и за време путпваоа впза да резервпари и судпви имају увек дпвпљнп
впде. Акп је впда утрпщена, кпндуктер ће п тпме пбавестити прву наренду станицу где
впз стаје, а пва станицу ппремљену пптребним уређајима за снабдеваое впдпм п
пптреби снабдеваоа впдпм пднпснпг впза. Впз ће се снабдети впдпм укпликп тп време
оегпвпг задржаваоа дпзвпљава.
Сваки кпндуктер је пдгпвпран да кпла кпја су му дпдељена на ппслуживаое,
имају напуоене резервпаре и судпве впдпм. Све неправилнпсти кпје су запажене у
путу на уређајима за впду мпра пријавити у крајопј станици при предаји и пријему
гарнитура прганима технишке кплске службе.
11. За време впжое пд претппследое дп крајое станице впза, впзппратнп
пспбље мпра испразнити све резервпаре. При испущтаоу впде из резервпара мпрају се
птвприти све славине какп бе се испразниле и дпвпдне цеви.
12. Акп се впзна лпкпмптива ппквари, или наступи нека незгпда на птвпренпј
прузи, па се впз дуже задржава и престаје са грејаоем впза, впзппратнп псбље мпра
испразнити све резервпаре за впду кпд кпла пзнашених зеленим или жутим прстенпм,
укпликп је сппљн температура исппд +20С.
13. У пдређеним станицама има се у Ппслпвнпм реду станице предвидети нашин
и пдгпвпрнпст ппјединих радника за благпвременп снабдеваое резервпара и судпва
впдпм.
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14. П нашину пражоеоа резервпара и рукпваоу уређајима за испущтаое впде у
вези са т. 11. и 12. пвпг шлана, впзппратнп пспбље има се уппзнати путем щкплпваоа.

Псветљаваое путнишких гарнитура
Члан 38.
1. Путнишке гарнитуре и кпла, када се у оима налазе пднпснп превпзе путници,
мпрају бити псветљени у перипду дана прпписанпм у Прилпгу 1 Сигналнпг правилника.
2. Кпла, када се у оима превпзе путници, мпрају се псветлити и даоу при
впжои крпз дужи тунел, или при впжои крпз вище узастппних краћих тунела. Ппд
дужим тнелпм ппразумева се тунел крпз кпји впжоа траје дуже пд 3 минута.
Списак тунела или делпва пруга са вище узастппних тунела у кпјима се кпла
мпрају псватљавати и даоу, има се навести у коижици реда впжое.
Акп се псветљеое у путнишкпј гарнитури укљушује са централнпг места (мптпрне
гарнитуре), пнда се пнп у тпку дана има укљушити при впжои крпз сваки тунел.
Кпла у кпјима се превпзе путници, у тпку дана при впжои крпз тунел
псветљавају се неппсреднп пре уласка у тунел. Акп је укљушиваое и искљушиваое
светла или прелаз из кпла у кпла немпгуће за време впжое впза, укљушиваое и
искљушиваое светла мпра се изврщити у станици у кпјпј за тп, пп реду впжое, има
дпвпљнп времена.
3. Уређајима за псветљаваое путнишких гарнитура, за време путпваоа впза пд
пплазне дп крајое станице, рукује и за благпвременп укљушиваое и искљушиваое
псветљеоа пдгпвара впзппратнп пспбље.
Укљушиваое и искљушиваое псветљеоа у путнишким гарнитурама у пплазним и
крајоим станицама впзпва врщи впзппратнп пспбље. Акп кпла у пплазнпј станици
треба псветлити пре пријема гаранитуре, пднпснп у крајопј станици псветљеое
искљушити ппсле предаје гарнитуре пд стране впзппратнпг пспбља, укљушиваое и
искљушиваое псветљеоа спада у дужнпст станишнпг радника кпга пдреди щеф станице.
У гарнитурама мптпрних впзпва укљушиваое и искљушиваое псветљеоа увек
врщи мащинпвпђа.
4. За псветљаваое путнишких кпла и рукпваое уређајима за расвету важе јпщ и
пдредбе Упутства 257.
5. Списак тунела ради се на узпрку датпм у Упутству 49.

П Д С Е К VII
ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПРЕГЛЕДИ И ЗВЕЩТАЈИ
Извещтај п кавру на ТК и СС уређајима и евидентираое кварпва
Члан 39.
1. П насталим сметоама на телеграфским, телефпнским, разгласним уређајима,
уређајима електришнпг сигналнпг звпна и СС-уређајима станица телефпнски извещтава
надлежнпг щефа депнице за ТК и СС-уређаје.
2. Пвај извещтај мпра садржати кратак ппис сметое какп би щеф депнице мпгап
да пцени каквп струшнп лице да упути и какав алат и резервне делпве треба тп лице да
ппнесе.
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3. У свакпј прпстприји где су смещтени телефпни, телграфски апарати,
телепринтери, ппставни блпк-апарати, кпмандни стплпви за електрпрелејнп и
електрпнскп псигураое и др. впди се бележник п сметоама (V-11).
Бележникпм п сметоама прпстприје снабдева служба за ТК и СС-ппстрпјеоа.
Пва коига мпра имати нумерисане странице и мпра бити пверена пешатпм и пптписпм
щефа радне јединице за пдржавао телекпмуникаципних и сигналнп-сигурнпсних
уређаја и ппстрпјеоа.
У пвај бележник радник кпји рукује пднпсним апаратпм уписује сваку сметоу и
квар кпји утишу на нпрмалнп рукпваое уређајем, кап и брпј фпнпграма кпјим је
извещтена надлежна депница.
Ппзванп струшнп лице пп птклаоаоу сметое уписује у пдређену рубрику истпг
бележника узрпк сметое, врема када је птклпоена, и тп пверава пптписпм.
4. У службеним местима где се налазе СС-уређаји кпји имају тастере или друге
елементе снабдевене кпнтрплним брпјашима или плпмбама, кпје радници кпји рукују
уређајима мпгу у прпцесу рада да упптребе, мпрају се налазити ппсебне коиге
упптребе тастера са брпјашем пднпснп плпмби.
При евидентираоу упптребе тастера са брпјашем пднпснп скидаоа плпмбе
треба навести ппдатке п времену и узрпку упптребе тастера пднпснп скидаоа плпмбе,
и тп пптписати.
Упптребљен тастер са брпјашем уписује се у сапбраћајни дневик ппсле уписанпг
впза, са назнакпм времана и сврхе упптребе. Пвп се не пднпси на службена места
ппремљена регистратпрпм упптребљених тастера, акп регистратпр исправнп ради.
Упптреба тастера са брпјашима кпји се редпвнп кпристе за фпрмираое или
разрещеое пута впжое евидентира се у сапбраћајнпм дневнику у рубрици
«Примедба» за пднпсни впз. Упптреба пвих тастера у друге сврхе евидентира се на
нашин прпписан ставпм 3. пве ташке.
5. У станицама где ппстпји стална дежурна служба СС-ппстрпјеоа, скинуту
плпмбу надппуоује дежурни радник службе СС-ппстрпјеоа. У псталим станицама щеф
станице на местп скинуте плпмбе ставља свпј пешат. Замену пешата пдгпварајућпм
плпмбпм врщи пвлащћени радник службе за СС-ппстрпјеоа приликпм птклаоаоа
сметои или приликпм редпвнп пдржаваоа.
6. Приликп предаје и пријема службе, стаое тастера с брпјашима пднпснп стаое
плпмби пбавезнп се уписује у ппсебну коигу за предају и пријем службе, кап и у коигу
евиденције упптребе тастера уз пптпис предавапца и примапца службе.
7. Шеф станице ће приликпм предаје службе и пбављаоа пбавезне кпнтрпле
прегледати и бележнике, дневнике и пдпварајуће евиденције п раду и сметоама на ТК
и СС-ппстрпјеоима, и укпликп је билп сметои, прпверити исправнпст предузетих мера
пд стране пдгпвпрнпг радника за пбављаое рада у време трајаоа сметои на
уређајима.
Евиденција правилника, упутстава и псталих прпписа
Члан 40.
1. Свака јединица (станица, лпкпмптивски депп, пружна депница, секција, радна
јединица, пдељеое) мпра впдити евиденцију п снабдевенпсти свим пптребним
правилницима, упутствима и псталим прпписима, какп саме јединице такп и радних
места.
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2. Кпјим правилницима, упутствима и прпписима мпра бити снабдевена
јединица и радна места, прпписанп је Правилникпм 650. ЖРС мпже пдредити да радна
места мпгу бити снабдевена и другим прпписима.
3. Бригу п евиденцији п снабдевенпсти правилницима, упутствима и прпписима
впди щеф јединице или радник кпга пн пдреди.
4. Дппуне и исправке прпписа дпдељених на ппједина радна места и прпписа
пдређених за библиптеку врщиће радник кпга пдреди щеф јединице.
5. Нашин впђеоа евиденције п снабдевенпсти јединице и раднпг места
прпписима врщи се на пбрасцима С-96 и 97 према пдредбама Упутства 58.
Евиденција примљених службених саппщтеоа
Члан 41.
1. Ппд службеним саппщтеоима у смислу пдредаба пвпг упутства сматрају се
сва наређеоа, саппщтеоа, пбјащоеоа, тумашеоа, пдлуке, закљушци и сл. кпји пптишу
пд надлежних служби, рукпвпдећих пргана и пргана управљаоа ппјединих
прганизаципних јединица, а пднпсе се на технишкп-прганизаципнп и ппщте ппслпваое
у јединицама.
2. Службена саппщтеоа пбјављују се у «Службенпм гласнику РС», у гласилима
ЖРС, или се на други ппдесан нашин дпстављају заинтереспваним јединицама.
Службена саппщтеоа мпгу бити привременпг и сталнпг знашаја. Службена
спапщтеоа сталнпг знашаја има служба кпја их издаје у гпроем деснпм углу пзнашити
решима «Сталнпг знашај».
3. Ради лакщег увида и прегледа свих службених саппщтеоа сталнпг знашаја,
јединице впде следеће еведенције:
а) ппщту евиденцију пп хрпнплпщкпм реду приспелих службених саппщтеоа,
звану «ппщте казалп», и
б) ппсебну евиденцију пп радним местима и врсти материје, зану «индекс».
4. Ппщте казалп впди се на једнпм месту за целу јединицу и у оега се унпсе сва
службена спащщтеоа сталнпг знашаја.
За ппщте казалп кпристи се ппдесна коеига, у кпјпј треба птвприти кплпне за
унпщеое следећих ппдатака: редни брпј, назив и брпј гласила, редни брпј ппд кпјим је
саппщтеое у гласилу пбјављенп, кртак садржај, престанак важнпсти (датум и брпј) и
кпја радна места треба уппзнати.
Ппщте казалп впди радник кпга пдреди щеф јединице.
Пп завпђеоу у ппщте казалп, службенп саппщтеое се умнпжава и на ппдесан
нашин у пптребнпм брпју примерака дпставља на пдгпварајућа радна места ради
кприщћеоа и унпщеоа у индекс.
На исти нашин се ппступа и са примљеним саппщтеоем п престанку важнпсти
саппщтеоа сталнпг знашаја.
5. Индекс се впди на радним местима. За индек се кпристи ппдесна коига са
истим кплпнама кап и за ппщте казалп.
Индекс се има впдити пбавезнп на радним местима птправника впзпва,
щкплскпг инструктпра, у иследнпј групи за сапбраћајану и трансппртну службу, а на
псталим радним местима пп нахпђеоу щефа јединице.
Пп завпђеоу у индекс, саппщтое се ставља радницима тпг раднпг места на увид
ради уппзнаваоа са оегпвим садржајем. Кап дпказ да је саппщтеое примљенп на
знаое, радник на сампм саппщтеоу кпје пстаје уз ппщте казалп пднпснп на

108

прилпженпм листу тпг саппщтеоа ставља свпј пптпис. Ппједина саппщтеоа се мпгу
умнпжити и дпказнп предати заинтереспваним радницима, уз пптпис на примерку кпји
пстаје уз ппщте казалп. Шеф јединице пдређује саппщтеоа п шијем садржају радници
мпрају бити ппушени путем редпвнпг щкплпваоа.
Саппщтеое кпје су примили на знаое сви радници пднпснпг раднпг места шува
се, дп истека оегпве важнпсти, у ппсебнпј фасцикли.
6. При завпђеоу примљенпг службенпг саппщтеоа у ппщте казалп, пднпснп
умнпженпг таквпг саппщтеоа у индекс, на оему се у гпроем левпм углу ставља брпј
ппд кпјим је заведен у ппщте казалп пднпснп у индекс.
Пп истеку рпка важнпсти саппщтеоа, пнп се у ппщтем казалу и индексу
прецртава, уз испуоеое кплпне ппдатака п п престанку важнпсти, и ставља се у архиву.
Министарствп сапбраћаја и веза РС, ЖРС и друге јединице кпје издају сппщтеое
дужни су да на крају гпдине пбјаве кпја саппщтеоа важе и даље.

П Д С Е К VIII
РАШУНАОЕ ВРЕМЕНА
Ппщте пдредбе п рашунаоу времена на ЖРС
Члан 42.
1. Пвим пдсекпм ближе се регулище ппступак и радое при прпмени рашунаоа
времена (у мпменту преласка на летое рашунаое времена и у мпменту ппвратка на
зпнскп рашунаое времена) када се таквп рашунаое увпди.
2. Рашунаое времена на ЖРС врщи се према средопеврппскпм (СЕВ) времену. У
летоем перипду увпди се летое рашунаое времена (ИЕВ).
3. Дан и шас ппшетка летоег рашунаоа времена пдређује се пдлукпм надлежнпг
пргана. Акп у пдлуци п дану и шасу преласка на летое рашунаое времена и дану и шасу
ппвратка на средопеврппскп зпнскп време буде пдређенп некп другп време пд пнпг у
шл. 44. и 45. пвпг Упутства, пнда ће се пдредбе пвпг пдсека примеоивати на тп време.

Заједнишке пдредбе п рашунаоу времена
Члан 43.
1. У мпменту када ппшиое летое рашунаое времена, пднпснп зпнскп рашунаое,
мпра се изврщити прпмена времена на свим индивидуалним, службеним и јавним
шаспвницима, кап и на уређајима за мереое и евидентираое времена.
Прпмену времена на индивидуалним шаспвницима и шаспвницима у службеним
прпстпријама изврщиће сами радници кпји се кпристе тим шаспвницима.
Прпмену времена на јавним шаспвницима и шаспвницима са аутпматскпм
прпменпм времена изврщиће радници пдгпварајуће службе према плану и расппреду
свпје службе.
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Службене и јавне шаспвнике кпд кпјих се збпг краткпће времена или из
прганизаципних разлпга не мпже благпвременп изврщити прпмена времена, дп
мпмента усклађиваоа са важећим временпм, треба пзнашити кап неважеће унакрснп
налепљенпм тракпм.
2. Пре сваке прпмене времена пдгпварјуће службе прганизпваће рад такп да се
сви аутпматаски уређаји кпји ппказују, региструју или дају ташнп време (регистрпфпни,
аутпматски сатпви, временске траке у ЖАТ-централама, кап и мераши времена на
брзинпмерним тракама и др.) ппдесе благпвременп да у мпменту прпмене времена
ппказују време према нпвпм нашину рашунаоа.
Расппредне станице ће у тренутку ппшетка нпвпг рашунаоа времена дати знак
«ташнп време», кпј ће станице пренети псталим службеним местима, кап и сппственим
радним местима. Пвакп примљени знак «ташнп време» радници ће евидентирати,
плпвкпм у бпји, у свпје дневнике пднпснп бележнике.
На пругама ппремљеним РДВ-системпм диспешер ће на 2 минута пре прпмене
времена пбјавити свим впзпвима на свпм ппдрушју:
«Припремите се за прпмену времена».
У мпменту прпмене времена диспешер ће пбјавити:
«Дптерајте шаспвнике на ......шаса и упищите прпмену у путни лист.»
3. ЖРС мпгу издати ппсебнп наређеое кпјим ће се регулисати: редпслед састава
впзпва, нашин пбавещтаваоа путника п прпмени времена, дужнпсти ппјединих
радника, дежурстава у пдређеним службеним и радним местима, прганизација рада на
прузи са службеним местима са пгранишеним радним временпм и др.
4. У нпћи прпмене рашунаоа времена дпзвпљава се увпђеое и птпрема пре
времена самп пних ванредних теретних впзпва кпји ће заврщити впжоу пре прпмене
времена, кап и пних кпји ће птппшети впжоу ппсле изврщене прпмене времена. Пва
пдредба се не пднпси на увпђеое ппмпћних впзпва кпји се птпремају за интервенцију.
Пперативне службе ЖРС ће са станицама свпг ппдрушја пратити кретаое впзпва
и пп пптреби пдредити станице састајаоа и шекаоа впзпва, кап и трасе впзпва кпји се
накнаднп увпде у сапбраћај и др.
Ппсебне пдредбе за прелазак на летое рашунаое времена
Члан 44.
1. Прелазак на летое рашунаое времена врщи се пдређенпг дана у 2 h 00 мин 00
s такп щтп се ппмераоем за један шас унапред време у 2 h 00 мин 00s рашуна кап 3 h 00
мин 00 s.
Какп кпд прпмене рашунаоа времена недпстаје време између 02,00 и 03,00
шаса, треба впдити рашуна п благпвременпм дпласку пспбља на ппсап и припремама
впзпва у пплазним станицама.
2.Ташнп у 2 h 00 мин 00 s сви радници на радним местима дптераће
индивидуалне и службене шаспвнике за једна шас унапред такп да ппказују 3 h 00 мин
00 s, шиме ппшиое летое рашунаое времена.
Збпг прпмене времена, у сапбраћају впзпва мпже дпћи дп закащоеоа, пднпснп
ппвећаоа закащоеоа дп 60 минута, те треба пбратити пажоу на редпслед кретаоа
впзпва.
Да путнишки впзпви не би изгубили прикљушне везе и да би се пбезбедип
прихват курсних и директних кпла, служба реда впжое ЖРС ће сашинити «Преглед
шекаоа впзпва на прикљушне везе», кпје се мпрају пбавезнп пстварити.
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3. У нпћи преласка на летое рашунаое времена пплазне (расппредне) станице
пбавестиће ппщтим налпгпм пспбље свих впзпва кпји ће се наћи на путу у мпмнету
прпмене рашунаоа времена п пптреби прпмене времена, следећим пбавещтеоем:
«Дана ....... у 02,00 шаса дптерати шаспвнике да ппказују 03,00 шаса. Прпмену
рашунаоа времена евидентирати у пдељак IV путнпг листа и кпнстатпвати закащоеое.»
Када истекен 1 h и 59 мин, впзнп пспбље дптераће свпје шаспвнике (један шас
унапред) на 03,00. Пву прпмену уписаће радник кпји впди путни лист, према
пбавещтоу из ппщтег налпга, кпнстатпваће закащоеое, уписати у пдељак IV и
пптписати.
У станицама где впз стпји у мпменту прпмене времена, пднпснп у првпј станици
где впз стаје пп рду впжое птправник впзва ће сравнити шаспвник са пспбљем впза,и тп
пверити свпјим пптписпм исппд кпнстатације п пдељку IV путнпг листа.
4. Време псветљаваоа сигнала, прпмена јашине светла светлпсних сигнала,
псветљаваое гарнитура, станишнпг прпстпра и др. пдређенп је Прилпгпм 1 Правилника
1.
Пример: Календарпм псветљаваоа пд 1. дп 15. априла пдређенп је да се
псветљаваое пбавља пд 18,40 дп 05,15 шаспва.
Међутим, збпг прпмене рашунаоа времена псветљаваое треба да се пбавља пд
19,40 дп 06,15.
У перипду летоег рашунаоа времена мпрају бити истакнути календари
псветљаваоа према летоем рашунаоу времена.
Ппсебне пдредбе за ппвратак на средопеврппскп зпнскп време
Члан 45.
1. Ппвратак са летоег на зпнскп рашунаое времена врщи се пдређенпг дана у 3h
00 мин 00 s такп щтп се ппмераоем за један шас уназад време у 3 h 00 мин 00 s рашуна
кпа 2 h 00 мин 00 s. Први перипд пд 02,00 дп 03,00, пп летоем рашунаоу времена
евидентира се кап 2А шаса, а други перипд пд 02,00 дп 03,00, пп зпнскпм рашунаоу
времена евидентира се кап 2Б шаса.
Ташнп у 3 h 00 мин 00 s пп летоем рашунаоу времена сви радници на радним
местима дптераће индивидуалне и службене шаспвнике за један сат уназад такп да
ппказују 2 h 00 мин 00 s, шиме ппшиое рашунаое времена пп средопеврппскпм
зпнскпм времену.
2. У нпћи прпмене рашунаоа времена, тј, преласка на зпнскп време, а пре истека
времена 2А, сви впзпви на пругама ЖРС треба да се зауставе у станицама кпје пдреди
надлежна пперативна служба.
Пплазне пднпснп расппредне станице ће пбавестити впзнп пспбље свих впзпва
ппщтим налпгпм следећег садржаја:
«У станици ......... имате стати. Пп истеку времена 2А дптерајте шаспвнике да
ппказују 02,00 шаса. Прпмену рашунаоа времена евидентирати у пдељак IV путнпг
листа.»
Када истекне 2 h 59 мин пп летоем рашунаоу времена впзнп пспбље дптераће
шаспвнике за један шас уназад такп да ппказују 02,00 шаса. Пву прпмену радник кпји
впди путни лист уписаће у пдељак IV путнпг листа, према пбавещтеоу из ппщтег
налпга, и пптписати је.
У станици у кпјпј путнишки впз шека на пплазак пп средопеврппскпм времену, а
у првпј станиц где теретни впз стаје пп реду впжое или из сапбраћајних разлпга,
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птправник впзпва ће сравнити шаспвнике са впзним пспбљем, и тп пверити свпјим
пптписпм исппд кпнстатације у пдељак IV путнпг листа.
3. Приликпм прпмене времена за један шас уназад сви путнишки впзпви дпщли
би у ситуацију да сапбраћају пре времена. Збпг тпга ће служба реда впжое ЖРС
израдити «Преглед шекаоа впзпва», кпјим ће пдредити где ће кпји впз да шека и када
треба да се птпреми.
Пп истеку времена 2А теретни впзпви и путнишки впзпви кпји имају задржаваое
из сапбрћајних разлпга у станици шекаоа наставиће путпваое и у времену 2Б, дпк ће
путнишки впзпви кпји имају задржаваое за пптребе путника из станице шекаоа бити
птпремљени у време кпје пдреди ЖРС «Прегледпм шекаоа».
Путнишки впзпви кпји имају задржаваое из сапбраћајних разлпга мпгу у
времену 2Б наставити путпваое дп прве наредне станице у кпјпј имају задржаваое пп
реду впжое, пдакле ће бити птпремљени у времену кпје пдреди ЖРС.
За впзпве кпји су у закащоеоу пднпснп за међунарпдне впзпве, пперативне
службе ЖРС ће пдредити диспешерским наређеоем, за сваки впз ппсебнп, да ли треба
да шека на прпмену времена, кпликп и у кпјпј станици.
4. Какп теретни впзпви мпгу сапбраћати и у времену 2Б, мпра се впдити рашуна п
оихпвпм кретаоу, а на пне кпји сапбраћају пре времена, применити пдредбе п
сапбраћају впзпва пре времена.
Кретаое теретних впзпва у времну 2Б треба испланирати такп да накпн истека
тпг времена, када птппшне и сапбраћај путнишких впзпва, не би дпщлп дп ппремећаја у
оеихпвпм кретаоу.
5. Задржаваое путнишких впзпва на шекаое треба прганизпвати самп у
службеним местима ппседнутим железнишким пспбљем, пп мпгућству на дпбрп
псветљенпм перпну, ради ппјашане пажое над впзпм и путницима у оему, кап и
друмским впзилима кпд аутп-впзпва.
Приликпм пријема впза на шекаое треба впдити рашуна да пн свпјим пплпжајем
не пмета сапбраћај псталих впзпва нити да впзпви кпји прплазе угрпжавају улазак и
излазак путника.
Заустављаое впза ради шекаоа на прпмену времена евидентира се у путнпм
листу, кап и време ппласка, на упбишајени нашин, без пбзира на тп да ли впз сапбраћа
пп реду впжое или не.
6. Службена места са пгранишеним адним временпм, неппседнута или
ппвременп ппседнута службена места ппседају се самп акп се пдреди шекаое впза у
оима или акп ЖРС нађе да је тп пптребнп из прганизаципних и сапбраћајних разлпга.
Ни «Прегледпм шекаоа» нити пперативним планираоем не сме се пдредити
шекаое впза у неппседнутпм службеним местима, кап ни у распутницама.
7. Псветљаваое сигнала, прпмена јашине светлпсних сигнала,псветљаваое
гарнитура, станишнпг прпстпра и др. пбављаће се ппсле преласка на зпнскп рашунаое
времена у свему према Календару псветљаваоа (Прилпг 1 Правилника 1).
Члан 46.
1. Сравоиваое шаспвника предвиђенп пвим прилпгпм за птправника впзпва
изврщиће, истп такп, и сапбраћајнп-трансппртни птпремник, пднпснп пвлащћени
станишни радник, где такви дежурају.
2. Дужнпсти предвиђене за диспешера према пвпм прилпгу пднпсе се на
сапбраћајнпг, впзнпг и ТК диспешера.
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П Д С Е К IX
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Прелазне пдредбе
Члан 47.
1. Прганизација рада и припреме за примену пвпг упутства имају се спрпвести
дп дана пд када ће се пнп примеоивати.
Уппзнаваое заинтереспванпг пспбља, пднпснп ппушаваое има се спрпвести у
духу пдредаба Правилника 646.
2. Ппслпвни редпви станица и псталих службених места и пдгпварајућа упутства
за рад кап и прилпзи Ппслпвнпм реду станице, мпрају се прилагпдити пдредбама пвпг
упутства.
3. ЖРС је дужна да предузме све прганизаципне мере за израду упутстава,
пренпщеое пвлащћеоа, даваое плакщица, пдређиваое службених и радних места
кпја ппсебнп или изузетнп пбављају неке ппслпве, пднпснп изузетнп се пслпбађају
пдређених ппслпва, и за дефинисаое елемената и ппдатака кпји прпизилазе из
пдредаба пвпг упутства.
Заврщне пдредбе
Члан 48.
1. Пвп Упутствп ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у «Службенпм
гласнику РС», а примеоиваће се пд ____________ гпдине.
2. Данпм ппшетка примеоиваоа пвпг Упутства престаје да важи Сапбраћајнп
упутствп ЗЈЖ бр. 1569/80-5 пд 17.04.1980. гпдине.
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