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ПРЕГЛЕД РАДНИХ МЕСТА КОЈА МОРАЈУ БИТИ
СНАБДЕВЕНА ОВИМ УПУТСТВОМ
а) у саобраћајној делатности:
— шефа радне јединице
— заменика-помоћиика шефа радне јединице
— шефа станице
— заменика-помоћника шефа станице
— возног и саобраћајног диспечера
— возног диспсчера на ТК
— отправника возова — овлашћеног станичног радника
— пописног возовође—возовође
— контролора безбедности железничког саобраћаја
— саобраћајно-транспортног отпремника
— одјавничара
— надзорног скретничара — скретничара
— школског инструктора
— контролора унутрашње контроле
— за израду прописа у ЖТП и ЗЈЖ
— за израду реда вожње у ЖТП н ЗЈЖ
— за организацију и надзор у ЖТП и ЗЈЖ
— библиотека
б) у делатности вуче и вучних средстава:
— шефа локомотивског депоа
— шефа радне јединице
— контролора безбедности железничког саобраћаја
— инструктора вуче
— машинског диспечера
— надзорника вучних возила
— надзорника прегледача кола
— електричара КЕОГ
— школског инструктора
— контролора унутрашње контроле
— за израду прописа у ЖТП и ЗЈЖ
— за организацију и надзор у ЖТП и ЗЈЖ
— библиотека
в) у делатности грађења и одржавања пруга:
— шефа пружне деонице
— помоћника — заменика шефа пружне деонице
— руковаоца машина за пружне радове
— школског инструктора
— контролора унутрашње контроле
— за израду прописа у ЖТП и ЗЈЖ
— за организацију и надзор у ЖТП и ЗЈЖ
— библиотека
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г) у електротехничкој делатности:
— шефа електро-енергетског диспечерског центра
— шефа деонице ДУ
— шефа деонице ЕВП
— шефа деонице КМ
— шефа деониде СС постројења
— шефа деонице телекомуникационих постројења
— диспечера у ЦДУ
— руковаоца ДУ
— руковаоца ЕВП
— руковаоца КМ
— руковаоца СС постројења
— руковаоца телекомуникационих постројења
— школског инструктора
— контролора унутрашње контроле
— за израду прописа у ЖТП и ЗЈЖ
— за организацију и надзор у ЖТП и ЗЈЖ
— библиотека
д) остала радна места, према нахођењу надлежног руководиоца.

СКРАКЕНИЦЕ У ОДРЕДБАМА ОВОГ УПУТСТВА
ЈŽ
ZJŽ
ŽТР

UIС
ВČ
ВDŽ
МŽ
СFR
СН
ČD
DВ
DSВ
FS
НSН
НŽ
МАV
NS
NSB
ОеВВ
РКР
RŽD
SВВ
SЈ
SNСВ
SNСF
SŽ

— Југословенске железнице
— Заједница југословенских железница
— Железннчко транспортно предузеће, заједничка
скраћеница за Јавно железничко транспортно предузеће Београд (ЈЖТП Београд)
и Јавно предузеће жељезнице Црне Горе ЈПЖ Црне Горе)
— Међународна железничка унија
— Белоруске железнице
— Бугарске железнице
— Железнице Бивше југословенске републике Македоније
— Румунске железнице
— Грчке железнице
— Чешке железнице
— Немачке железнице
— Данске железнице
— Италијанске железнице
— Албанске железнице
— Хрватске железнице
— Мађарске железнице
— Холандске железнице
— Норвешке железнице
— Аустријске железнице
— Пољске железнице
— Руске железнице
— Швајцарске железнице
— Шведске железнице
— Белгијске железнице
— Француске железнице
— Словеначке железнице
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ТСDD
UŽ
ŽFВIН
ŽSR
ЕС
IС

— Турске железнице
— Украјинске железнице
— Жслсзницс Фсдсрацијс Босне и Херцеговине
— Словачке железнице
— Еurо Сitу воз
— Intег Сitу воз

ŽRS
ИС
FТЕ

— Жслсзницс Рспубликс Српске
— Инфраструктура
— Forum Train Europe

Измене и
допуне
1
1.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ, ИСПРАВКЕ И ТУМАЧЕЊA
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Заједнице ЈЖ"
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На основу члана 10. Статутарне одлуке о променама организованости и функционисању
Заједнице југословен-ских железница у прелазном периоду (»Сл. гласник ЗЈЖ", бр. 7/93) и
члана 1. Саобраћајног правилника („Сл. гласник ЗЈЖ", бр. 3/94), генерални директор Заједнице
југословен-ских железница донео је
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УПУТСТВО ЗА ОЗНАЧЛВАЊЕ ВОЗОВЛ НА
ПРУГАМА ЈЖ
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Опште одредбе
Члан 1.
1. Возовн на пругама ЈЖ озиачавају се арапскнм бројевима који се састоје од највише 5
цнфара.
Возови који саобраћају по одредбама Правилннка 7 означавају се словима и бројевима, у
складу са Правилником 7.
2. Једним бројем може бити означен само један воз на мрежи ЈЖ.
3. На целој релацији (превозном путу) воз се означава само једним бројем.
Под релацијом саобраћаја једног воза подразумева се превозни пут воза од његове
полазне до крајње станице.
4. Број воза се формира тако да се на основу њега може утврдити: да ли је воз из
међународног или унутрашњег саобраћаја, врста воза, да ли саобраћа целе године, само у
сезони или у одређене дане, да ли је основни илн подељени, релација на којој саобраћа и смер
вожње
5. Код железничкнх чворова као полазна станица, односна крајња станица релације
сматра се ма која станица чвора.
Кружним возовима се одређује полазна и крајња станица саобраћаја и означавају сс са
два броја, као пар возова.
6. Трасе возова у графиконима реда вожње означавају се једиим бројем.
Изузетно од одредаба става 1. ове тачке, поједине трасе или делови траса могу се
означити са два или више бројева, и то када те трасе или делови траса представљају заједнички
ред вожње више возова који не саобраћају истог дана или по истом календару.
7. Главии воз од којег се у одвојној станици одваја део воза који саобраћа на одвојној
прузи има на целом превозном путу исти број. Одвојни воз се обележава посебним бројем
почев од одвојне статшце.
На исти начин се означавају главни и прикључн возови када се у прикључној станици
главном возу додаје, односно са њим спаја, прикључни воз.
8. Парови возова за превоз путника означавају се са два суседна одговарајућа броја,
тако да је парни број мањи.
9. Основним возом сматра се сваки редовни или ванредни воз (осим подељених,
помоћних и службених возова) чији је ред вожње унапред утврђен и објављен у реду вожње.
10. Подељеним возом сматра се воз за који се користи ред вожње неког редовног или
већ уведеног ванредног воза у саобраћај.
11. Посебним возом сматра се воз који саобраћа од случаја до случаја по посебном реду
вожње. Ред вожње посебних возова израђује се у склопу или одвојено од општег реда вожње.
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Одређнвање релације
Члан 2.
1. Код међународних возова за превоз путника цифра десетице означава релацију
саобраћаја.
2. Код међународних теретиих возова који саобраћају кроз две или три земље, цифра
стотина означава релацију саобраћаја према картама 2.0 до 2.9 UIС објаве 419-2.
3. Преглед релација у мећународном путннчком саобраћају дат је у Прилогу V овог
упутства.
4. Код возова за превоз путника у унутрашњем саобраћају из чл. 5. и 6. овог упутства,
цифра десетица означава релацију саобраћаја. Код возова за превоз путника из чл. 7. овог
упутства цифра стотина означава релацију саобраћаја.
5. Код теретних, службених и помоћних возова у унутрашњем саобраћају релација је
одрећена цифром стотина.
6. Преглед релација у унутрашњем саобраћају дат је у Прилогу VII овог упутстпа.
Одређивање смера вожње
Члан 3.
1. Непарним бројевима означавају се возови који саобраћају на (пругама из смера запада
и севера (НŽ, ŽВН и МАV) у ћмеру истока и југа (СFR, BDŽ, СFARУМ и НSН). У супротном
смеру возови се означавају парним бројевима.
У принципу, возови који саобраћају на пругама које се од ћруга наведених у ставу 1. ове
тачке одвајају, озна чавају се непарним бројевима у смеру од одвојне стаиице према крају
пруге. У супротном смеру возови се означава-ју парним бројевима.
2. Возови који саобраћају на једној прузи или њеном делу означавају се ознаком смера
те пруге.
3. Преглед означавања непарног смера пруга ЈЖ израћује ЖТП за своје пруге, а за
заједничке пруге ЖТП-а чија је заједничка пруга.
Преглед означавања непарног смера пруга ЈЖ дат је у Прилогу I овог упутства.
ОЗНАЧАВАН.Е ВОЗОВА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Возови из мећународног саобраћаја
Члан 4.
1. Возови за превоз путника из међународног саобраћаја који прелазе преко пруга ЈЖ,
односно отпочнњу или завршавају вожњу на пругама ЈЖ означавају се бројевима:
000 до 199 — ЕurоСitу (ЕС) возови;
200 до 499 — експресни и брзи међународни возови;
1000 до 1299 — сезонски међународни експресни и брзи возови;
1300 до 1499 — међународни возови за превоз праћених аутомобила (ауто-возови);
13000 до 13299 — међународни агенцијски возови;
13300 до 13499 — прикључни агенцијски возовн.
2. Подељени међународни возови означавају се дода-вањем допунских бројева испред
броја основног воза, и то:
10 — подељеном возу, планираном унапред, који саобраћа испред основног воза, са
истим елементима реда вожње као код основног воза;

9
11 — подељеном возу, планираном унапред, који саобраћа иза основног воза, са истим
елементима реда вожње као код основног воза;
12 — подељеном возу који није планиран унапред (саобраћај у кратком периоду, воз с
курсним колима који саобраћа иза основног воза, подељени воз који саобраћа другим
превозним путем и сл.), са елементима реда вожње који се одрећују код увођења воза у
саобраћај.
Подељени возови од возова који носе бројеве од 0 до 99 означавају се према одредбама
става 1. ове тачке, с тим што се претходно број основног воза своди на тро-цифрени додавањем
нула са леве стране (нпр. подељенн возод воза 10 је 10010, 11010 и сл.).
Подељени сезонски и ауто-возови означавају се бројем 3 испред броја основног воза (од
31000 до 31299 односпо од 31300 до 31499). Одредбе овог става важе само на пругама ЈЖ.
3. Међународни агенцлјски и прикључни агениијски возови који саобраћају помоћним
превозним путем означавају се тако што им се прве две цифре (13) замењују са 30 (од 30000 до
30499). Одредбе ове тачке важе само на пругама ЈЖ.
Возови из унутрашњег саобраћаја
Члан 5.
1. Возови за превоз путника из унутрашњег саобраћаја означавају се троцифреним и
четвороцифреним бројевима.
2. Возови већих брзина и већег комфора означавају се троцифрешш бројевима тако да
цифра стотине одређује врсту воза, и то:
500 до 599 — 1п1:сгСНу (1С) и пословни возови; 600 до 699 — експресни возови; 700 до 899 —
брзи возови; 900 до 999 — убрзани возови.
3. Подељени возови из овог члана означавају се додавањем допунских бројева испред
броја основног воза, и то:
10 — подељеном возу, планираном унапред, који саообраћа испред основног воза, са
истим елементима реда вожње као код основног воза;
11 — подељеном возу, планираном унапред, који саобраћа иза основног воза, са истим
елементима реда вожње као код осноаног воза;
12 — подељеном возу који није планиран унапред која саобраћа истим или помоћним
превозним путем, са елементима реда вожње који се одређују код увоћења воза у саобраћај;
14 — основном возу, планнраном унапред, који саобраћа помоћним превозним путем по
посебном реду вожње;
15—18 — подељеном или посебном возу чије се бављење и остали елементи реда вожње
одређују код увођења у саобраћај.
Додавањем допунских оројева 14 и 15—18 могу се, у случају потребе, означавати и
односни возови из међународног саобраћаја, али само на пругама ЈЖ.
4. Сезонски возови из овог члана означааају се додавањем броја 1 испред троцифреног
броја воза (од 1500 до 1999).
5. Подељенн сезонски возови означавају се додавањем броја 3 испред четвороцифреног
броја сезонског воза (од 31500-до 31999).
6. Сезонски возови из овог члана који саобраћају помоћним превозним путем означавају
се додавањем броја 2 испред четвороцифреног броја сезонског воза (од 21500 до 21999).
Члан 6.
1. Ауто-возови из увутрашњег саобраћаја означавају се бројевима од 9000 до 9999.
Подељени ауто-возови означавају се додавањем броја 3 испред четвороцифремог броја
основног воза (од 39000 до 39999).
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Сезонски ауто-возови означавају се додавањем. броја 2 испред четвороцифреног броја
воза (од 29000 до 29999).
Ауто-возови који саобраћају помоћним превозним путем означавају се додавањем броја
1 испред чствороцифреног броја воза (од 19000 до 19999).
2. Агенцијски возови из унутрашњег саобраћаја н њихови прикључни означавају се
бројевима од 13500 до 13999.
Агенцијски возови и и,ихови прикључци који саобраћају помоћним превозним путем
сстгачавају се тако што им се прве две Цифре (13) замељују са 30 (од 30500 до 30999).
Члан 7.
1. Путнички возови шначавају сс четвороцифреннм бројевима од 2000 до 59У9.
Локалми путнички возови озиачавају се четвороцифре-ним бројевнма од 6000 до 8999.
2. Подељенн путинчки и локалнн путнички возови оз-начавају се додаваљем броја 3
испред чеч-вороцифреног бро-ја ооновног воза (оЛ 32000 до 35999 и од 36000 до 38999).
3. Сезонски путнички и локални путнички возови озна-чавају се додаваљем броја 2
нспред чегвороцнфреног броја основиог воаа.
ОЗНАЧАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗОВА
Возови из међуиародног саобраћаја
Члан 8.
1. Теретни возови из међунаролно:' таобраћаја огшачавају с гоцифреним бројевима од
40000 до 49999, тако да:
- цифра десетица хиљада означава међународни карактер воза;
- цифра хиљада означава врсту релације и врсту воза;
- цифра стотине означава билатералне и трилатералне релације које географски
уврштавају оператери инфра-структуре (ИС) који управљају бројевнма према картама од 2.0 до
2.9 UIС Објаве 419-2. Код мултилатералних релација ова цифра нема значење;
- цифра десетине нема посебно значење;
- цифра јединице означава смер вожње.
2. Релације саобраћаја могу бити:
- мултилатералне - воз саобраћа кроз најмање четири земље, а могући бројеви возова
су од 40000 до 40999 и од 46000 до 46999;
- би/трилатералне — воз саобраћа кроз две, односно три земље, а могући бројеви
возова су од 41000 до 45000 и од 47000 до 49999;
3. Свака врста возова означава се одговарајућим контигентом бројева:
40000 до 43999 возови комбинованог саобраћаја,
44000 до 46299 возови с појединачним колима,
46300 до 49999 возови с јединственим товаром
(комплетни возови)
4. Бројевима возова управљају, према UIС Објави 419-2, следећих пет оператера ИС:
SNСF, ОеВВ, SВВ, МАV и DВ. Ови оператери одговорни су за доделу бројева и контролу
њихове правилне примене.
Конкретна додела бројева међународним теретним возовима утврђује се у оквиру FТЕ,
олносно по договору између појединих оператера ИС. Правила за расподелу бројева утврђена
су UIС објавом 419-2.
5. Бројеви за посебне возове утврђују се на основу писмених споразума између
заинтересованих оператера 15 уз учешће пет оператера ИС који управљају бројевима.
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Случајеви када није могуће дати бројеве у складу са UIС објавом 419-2 решавају се у
оквиру FТЕ, уз учешће пет оператера ИС који управљају бројевима.
6. За возове у граничном саобраћају између суседних железница (од излазне
граничне станиие отпремне железнице до улазне граничне станице пријемне железнице)
оператери ИС могу да закључе споразуме да се користе бројеви возова из унутрашњег
саобраћаја
Возовн из унутрашњег саобраћаја
Члан 9,
1. Теретни возоаи нз унутрашњег саобраћаја обележвају се бројевима од 50000 до
59999.
2. Цифрама на месту хиљада означава се врста воза:
0 — експресни; I
1 — брзи;
2 — директни;
3— брзи манипулативни;
4— сабирно-манипулативни
5--- манипулативни
6— сабирни;
7— кружни;
8 — индустријски;
9 — остали
3. Подељени теретни возови из овог члана означавају се тако што се прва цифра из броја
основног воза (5) замењује цифром 6 (нпр. подељени воз од воза 53410 је 63410).
ОЗНАЧАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ И ПОМОЋНИХ ВОЗОВА
Службенн возови
Члан 10.
1. Службени возовн означавају се бројевима од 70000 до 79999.
2. Код овнх возова цифра на месту хиљада означава вр-сту воза:
0, 1 и 2 — локомотивски возови;
3. 4 и 5 — радни возови;
6 н 7 — пробни возови;
8 н 9 — празни возови.
3. Подељени службени возови означавају се тако што се прва цифра из броја основног
службеног воза (7) замењује цифром 8 (нпр. иодељени воз од воза 73201 је 83201).
Помоћни возови
Члан 11.
Помоћни возови означавају се бројевима од 90000 до 99999.
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ПРЕГЛЕД РЕЛАЦИЈА САОБРАБАЈА ВОЗОВА
Члан 12.
1. На основу расположивог фонда бројева за ове врсте и категорије возова и узимајући у
обзир евентуалне потребе у будућности, службе реда вожње ЖТП-а израђују „Преглед
релација саобраћаја возова" који им (служи за интерну употребу. Промене у прегледу уносе
конструктори реда вожње, сваки за своје пруге.
2. При одређивању релација треба обухватити најпре једно подручје и уносити прво
најдуже, па онда краће релације. Код сваке релације уносити бројеве возова у одласку и
повратку, и то по редоследу категорија.
3. Преглед релација саобраћаја возова треба да садржи податке дате у узорку, Прилог II,
III и IV овог упутства.
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
1. У случају да са територије стране железнице улази на пруге ЈЖ воз са бројем који не
одговара начину означавања из овог упутства, улазно ЖТП ће преозначити воз према овом
упутству, уколико са страном железницом није другачије договорено.
2. Када се појави потреба да сс у кратком периоду превезе изузетно велики број путника
(друштвено-политичке, културне и спортске манифестације и сл.), ЖТП односно ЖТП-а могу
означавати возове за овакве превозе бројевима из неискоришћеног распона (20000—21499).
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члап 14.
1. Даном почетка примењивања овог упутства престаје да важи Упутство за означавање
возова на пругама ЈЖ, ЗЈЖ бр. 499/1-93 („Сл. гласник ЗЈЖ" бр. 4/93 и 2/94).
2. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана об јављивања у „Сл. гласнику ЗЈЖ", а
примењиваће се од 14. 12. 2003. године.
ЗЈЖ, бр. 57/1-1-03
Генерални директор
Заједнице ЈЖ
мр Предраг Николић, дипл.ек.
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Прилог ? ПРЕГЛЕД ОЗНАЧЛВЛЊА НЕПАРНОГ СМЕРА ПРУГА ЈЖ
Ред
број
1

Пруга
2

Апатин Фабрика — Апатин — Сомбор
Бач — Каравуково
Бачка Паланка — Гајдобра
Банатско Милошево — Сента — Суботица
Бечеј — Сомбор
Београ -- Шид — (Товарннк)
Београд — Младеновац — Ниш — Прешево
— (Табановци, СFАRУМ)
8.
Беопрад — Нови Саа — Суботица — (Келебиа, МАV)
9.
Београд — Ресник — Бар
10.
Београд — Раковица — Распутница „К1"
— Мала Крсна — Велика Плана
11.
Беogрад Цeнтар — Панчево гл. ст, —
— Зрењанин — Кiкинда — (Јimboliја, СFR)
12.
Београд — Цeнтар — Панчево гл. ст. —
— Вршац — (Stamora Moravita, СFR)
13.
Београд Центар — Нови Београд
14.
Београд Цenтар — Панчево Мост
15.
Београд Центар — Распутница ,Г"' — (Раковица)
16.
Београд Спољна — Београд Фабрика шећера
17.
Београд Ранжирна -- Распутиица ,А"
18. Београд Ранжирна — Распутница ,К"
19. Бешрад (Ра«жирна — Распутница ,Д" —
— Распутница ,Д1" — Јајинце
20. (Београд Ранжлрна) — Распут. „Р" — Раковица
21. Београд Ранжирна — Остружница — Батајница
22. (Брасина) — Распут. Доња Борина — Зворник
23. Црвени Крст — Ниш ранжирна
24. Инђија — Инђија Село
25. Кикинда — Банатско Аранђелово
26. Косово Поље — Пећ
27. Лапоао — Краљево — Ђенерал Јанковић
— (Volkovо, СFARYМ)
28. Лапово Варош — Лапово Ранжирна —
— Лапово
29. Мала Крсна — Бор — Распутаоша ,2" ~
— (Вражогрнац)
30. Марковац — Ресавица
31. Метохија — Призрен
32 Никшић — Подгорица
33. (Ниш) — Црвени Крст — Зајечар — Прахово Пристаниште
34. (Ниш) — Дрљевац — Косаво Поље
35. Ниш — Димитровград — (Dragoman BDŽ)
36. Ниш — Распутница Мост — (Ниш Ранжирна)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Непарни смер пруге
Почиње од станице
3

Апатин Фабрика
Каравуково
Гајдобра
Суботица
Сомбор
Шид
Београд
Суботица
Београд
Београд
Београд Центар
Београд Центар
Нови Београд
Београд Центар
Београд Центар
Београд Фабрика шећера
Београд Ранжирна
Београд Ранжирна
Београд Ранжирна
Београд Ранжирна
Батајница
Зворник
Црвени Крст
Инђија Село
Кикинда
Косово Поље
Лапово
Лапово Варош
Мала Крсна
Ресавица
Метохија
Никшић
Прахово Пристаниште
Ниш
Ниш
Ниш Ранжирна
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37. Новн Сад — Нови Сад Ранжирна — Сајлово
38. (Нови Сад) — Сајлово распут. — Римски шанчеви —
--- Орловат стај. — (Томашевац)
39. (Нови Сад) — Сајлово распут. — Оџаци
— Богојево
40. (Новии Сад — Римски шанчевн — Бечеј
41. Орловат — Орловат распут. — (Лукићево)
42. Овча — Падинска Скела
43 Остружница — Распут. ,Б" — Распут. –„К/К1"
44. Панчево Варош — Распутница — (Јабука)
45. Параћин — Стари Поповац
46. Петроварадин — Беочин
47. Подгорица — Тузи <Вajzе, НSН)
48. Пожаревац — Костолац
49 Ресник — Распут. ,К/К1" — Београд Ранжирна
50. Рума — Шабац — Брасина — (Зворник Нови)
51. Сечањ — Јаша Томаћ
52. Смдерево — Мала Крсна
53. Сталаћ — Краљево — Пожега
54. Суботица — Сомбар — Богојево — (Ердут)
55. Суботича — Хоргош — (Roszке, МАV)
56. Шид — Сремска Рача Нова — (Бијељина)
57. Топчидер — Распутница Савски Мост — (Нови Београд)
58 Топчидер — Блок Сава Обала — Београд Спољна —
Београд Дунав — Панчево Мост
59. Трупале — Ниш Ранжирна — Међурово
60. (Трнавац) — Распутница „1" —
Распутница „3" (Рготина)
61. (Вишњићево) — Распутница — Сремска Рача
62. Зрењанин — Вршац — Бела Црква

Сајлово
Нови Сад
Богојево
Бечеј
Лукићево
Овча
Остружница
Панчево Варош
Параћин
Петроварадин
Подгорица
Пожаревац
Београд Ранжирна
Брасина
Јаша Томић
Смедерево
Пожега
Суботица
Хоргош
Сремска Рача Нова
Нови Београд
Топчидер
Трупале
Рготина
Сремска Рача
Бела Црква
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Прилог П
ПРЕГЛЕД РЕЛАЦИЈА САОБРАЋАЈА ВОЗОВЛ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ЖТП
Ред.
Бр.

1

од _________________
до _________________

IС и
Експресни Брзн
пословни

Релација
2

3

4

Убрзани Путннчки

5

6

Локални
путнички

7

8

Прилог III

7

8

9

10

11

Остали

6

Индустријски

5

Кружни

4

Сабирни

3

Сабирно
манипулативни

Деонички

2

Директни

До ________________

Брзи

1

Од ________________

Експресни

Редни број

Релација

Брзи
манипулативни

ПРЕГЛЕД РЕЛАЦИЈА САОБРАЋАЈА ТЕРЕТНИХ ВОЗОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ЖТП________________
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Придог IV

Ред.бр.

ПРЕГЛЕД РЕЛАЦИЈА САОБРАЋАЈА СЛУЖБЕНИХ ВОЗОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ЖТП_________________

1

Релација
Од __________________
До __________________
2

Локомотивски

Радни

Пробни

Празни

3

4

5

6
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Прилог V
ПРЕГЛЕД РЕЛАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ВОЗОВА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА (уз члан 2.)
Цифра
на месту
десетица

Релација

NS – DB – OeBB – SŽ – HŽ – JŽ – BDŽ – TCDD
SNCB/
MŽ – CH
__________________________________________________________________________________
1

2

SNCF –

3

ŽRS / ŽFBIH -- JŽ

4

SBB

5

OeBB

7

DB

8

PKP

9

NSB – DSB – DB – OeBB – SŽ – HŽ – JŽ – BDŽ – TCDD
SJ /
MŽ – CH
BČ – PKP – ŽSR – MAV – JŽ – BDŽ – TCDD
MŽ – CH

–

SBB

–

–

FS

SŽ –

OeBB – MAV –
SŽ – HŽ /
–

–
–

JŽ –

SŽ – HŽ – JŽ –
ŽRS – ŽFBIH

ČD –

ŽSR

ŽSR –
UŽ /

–

MAV –

MAV –

HŽ

–

JŽ

–

BDŽ

–

TCDD
MŽ – CH

CFR

BDŽ –

JŽ –

TCDD

BDŽ –

TCDD

JŽ
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Прнлог VIII
ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ БРОЈЕВА ВОЗОВА
НА ПРУГАМА ЈЖ
000 до 199 ЕuroСitу (ЕС) возови
200 до 499 Експресни и брзи возови за превоз путника у међународном саобрећају
500 до 599 InterCity (IС) возови и пословни возови у унутрашњем саобраћају
600 до 699 Експресни возави за превоз путаика у унутрашњем саобраћају
700 до 899 Брзн возови за превоз путшика у унутрашњем саобраћају
900 до 999 Убрзани возови за превоз путника у унутрашњем саобраћају
1000 до 1299 Сезонскн експресни и брзи возови за превоз путника у међународном саобраћају
1300 до 1499 Аутовозовн у међународном саобраћају
1500 до 1999 Сезонски возови за превоз путника у унутрашњем саобраћају
2000 до 5999 Путиички возови у унутрашњем саобраћају
6000 до 8999 Локални путнички возови у унутрашњем саобраћају
9000 до 9999 Аутовозови у унутрашњем саобраћају
100001 до 10999 Планирани подељени међународни возови који саобраћају испред
основног воза
11000 до 11999 Планирани подељвни мећународни возоии који саобраћају иза основног воза
12000 до 12999 Непланирани подељени међународни возовн
13000 до 13299 Агенцијски возови у међународном саобраћају
13300 до 13499 Агенцнјски прикључни возови у међународном саобраћају
13500 до 13999 Агенцијски и прикљуључни агенцијски возови у унутрашњем саобраћају
14000 до 14999 Возовн који саобраћају помоћним превилним путем по посебном реду вожње
15000 ло 18999 Подељенн и посебни возови чији се елемеити реда вожње одређују као
увођења воза у саобраћај
19000 до 19999 Аутовозови у унутрашњем саобраћају који саобраћају помоћним превозним
путем
20000 до 21499 Слободни бројеви
21500 до 21999 Сезонски возови у унутрашњем саобраћају који саобраћају помоћним
превозним путем
22000 до 28999 Сезонски путнички и локални путнички возови у унутрашњем саобраћају
29000 до 29999 Сезонски ауто-возовн у унутрашњем оаобраћају
30000 до 30499 Мећумародни агенцијски и прикључни агенцијски возови жоји саобраћају
помоћним превозним путем
30500 14о 30999 Агенцијски и прикључни агенцијски возови у унутрашњем саобраћају који
саобраћају помоћним превозним путем
31000 ло 31499 Подељени сезонски и ауто-возови из мећународног саобраћаја
31500 ло 38999 Подељени возови за превоз путника у унутрашњем саобраћају
39000 ло 39999 Подељени ауто-возови у унутрашњем саобраћају
40000 до 40999 Међународни теретни возови комбинованог саобраћаја, мултилатералне
релације
41000 до 43999 Међународни теретни возови комбинованог саобраћаја, би/трилатералне
релације
44000 до 45999 Међународни теретни возови с појединачним колима, би/трилатералне
релације
46000 до 46299 Међународни теретни возови с појединачним колима, мултилатералне
релације
46300 до 46999 Међународни теретни возови с јединственим товаром, мултнлатералне
релације
47000 до 49999 Међународни теретни возови с јединственим товаром, би/трилатералне
релације

20
50000 до 59999
60000 до 69999
70000 до 79999
80000 до 89999
90000 до 99999

Основни теретни возови у унутрашњем саобраћају
Подељени теретни возови у унутрашњем саобраћају
Службени возови у унутрашњем саобраћају
Подељени службени возови у унутрашњем саобраћају
Помоћнн возови у унутрашњем саобраћају.

