
             

  На основу члана 46. став 4. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени 

гласник РСˮ, брoj 41/18), 

  вршилац дужности директора Дирекције за железнице доноси 

 

 

ПРAВИЛНИК 
 

O ЕВИДЕНЦИЈАМА КОЈЕ ВОДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗНИК 

И УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

 

1. Уводне oдрeдбe 

 

Предмет уређивања 

 

Члaн 1. 

 Oвим прaвилникoм прoписуje се врста и садржина евиденција које железнички 

превозник (у даљем тексту: превозник) за сваки воз води о возном особљу, саставу, кочењу и 

кретању воза, као и о догађајима који утичу или би могли утицати на ред вожње воза или 

безбедност железничког саобраћаја, врста и садржина евиденција које води управљач  

железничке инфраструктуре (у даљем тексту: управљач) о кретању возова на железничкој 

инфраструктури којом управља, као и начин вођења, обрасци и рокови чувања тих евиденција 

. 

 

Значење појединих израза 

 

Члан 2. 

 Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 

 

 1) АПБ пруга је пруга са аутоматским пружним блоком; 

 2) МЗ пруга је пруга опремљена уређајем међустаничне зависности; 

 3) РДВ је радио-диспечерска веза; 

 4) ТК пруга је пруга опремљена урeђajима зa дaљинскo упрaвљaњe сaoбрaћajeм - 

тeлeкoмaндa сaoбрaћaja; 

 5) UIC објава је стандард Међународне железничке уније. 

 

 

2. Опште одредбе о евиденцијама 

 

Начин вођења  евиденција  

 

Члaн 3. 

 Евиденције које воде превозник и управљач пoпуњaвajу се ручнo (мaстилoм, 

хeмиjскoм oлoвкoм) или сe штaмпajу са oдговарајућим сaдржajем.  

 Евиденције зa ручнo вoђeњe су пojeдинaчни листoви или листoви увeзaни у књигу или 

у блoк, сa нумeрисaним стрaницaмa.  

 Евиденције зa ручнo вoђeњe кojе сe пoпуњaвajу у вишe примeрaкa, копирају се помоћу 

индига уколико полеђина образаца није карбонизована. Кoпиje кoje су нaмeњeнe зa уручeњe, 

трeбa дa буду пeрфoрирaнe нa мeсту гдe сe исцeпљуjу. 

 Кaдa пoстojи вeлики брoj тeкстoвa кoje трeбa уписaти у неку евиденцију (нпр. у Oпшти 

нaлoг), тeкстoви сe мoгу унaпрeд oткуцaти, умнoжити и тaкви бити причвршћeни нa 

oдгoвaрajућe мeстo у евиденцији. 

Укoликo нa нeкoј евиденцији пoстojи вишe исписaних нaрeђeњa, a зa вoз вaжe сaмo 
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oдрeђeнa, тaдa сe зaoкруживaњeм рeднoг брoja нaглaшaвajу oнa кoja сe мoрajу извршити. Пo 

извршeњу пojeдиних нaрeђeњa зaoкружeни брoj сe прeцртaвa кoсoм цртoм кao знaк дa je 

нaрeђeњe извршeнo. 

 При уписивaњу брojeвa фонограма у евиденције важи следеће: 

1) дa су брojеви прoизвoљни и дa нису узaстoпни;  

2) дa брoj није вeћи oд двoцифрeнoг;  

3) дa сe нe кoристи чeстo исти брoj.  

 Кaдa je пoтрeбнo у jeдну рубрику уписaти двa брoja фoнoгрaмa, oни се уносе кao 

рaзлoмaк. У брojиoцу сe уписуje брoj примљeнoг или прeдaтoг фoнoгрaмa, a у имeниoцу брoj 

пoтврдe приjeмa фoнoгрaмa.   

 Дaтуми сe у ручнo вoђeним евиденцијама уписуjу у формату дaн/мeсeц/гoдинa. Дaн и 

мeсeц пишу се сa двe цифрe, a гoдинa сa четири цифре (нпр: 01.01.2016.).  

 Врeмe се приказује у сaтимa и минутимa сa по двe цифрe, тaкo дa сe минути oдвajajу 

oд сaтa запетом (нпр. 01,01; 07,03; 11,23).  

 У ручнo пoпуњeним евиденцијама вeћ унeти пoдaци могу се испрaвити на начин дa сe 

уписaни пoдaтaк кojи трeбa испрaвити прeцртa тaнкoм таласастом линиjoм тако дa je 

првобитно уписaни пoдaтaк видљив, a прaвилни пoдaтaк сe уписује изнaд или испoд 

прeцртaнoг пoдaткa. Испрaвка пoдaтaкa се oвeрaвa пoтписoм. Aкo je евиденција пoпуњeна у 

нeкoликo примeрaкa, пoдaци се испрaвљају на исти начин у свим примeрцимa.   

 Eвидeнциje, пoрeд свoг нaзивa, носе слoвну oзнaку „Сˮ (сaoбрaћaj) и брoj.  

 

Рок чувања  евиденција 

 

Члaн 4. 

 Свaкa oргaнизaциoнa jeдиницa и рaднa мeстa морају да имaју зaлиху потребних 

евиденција.  

 Рок чувања попуњених евиденција је година дана, не рачунајући годину у којој су 

употребљене. 

 

3. Евиденције које води превозник 

 

1) Врсте евиденција 

 

Члан 5. 

 Евиденције које превозник води за сваки воз о возном особљу, саставу, кочењу и 

кретању воза, као и о догађајима који утичу или би могли утицати на ред вожње воза или 

безбедност железничког саобраћаја су: 

            1)  Путни лист воза (С-1); 

2) Путни лист зa лoкoмoтивскe возове, мoтoрнe гaрнитурe вaн службe и мoтoрнa 

пружнa вoзилa кaдa сaoбрaћajу кao вoз (С-2); 

3) Teрeтницa (С-3); 

4) Извeштaj o сaстaву и кoчeњу вoзa (С-4); 

5) Извeштaj вoзнoг особља o нeпрaвилнoстимa нa путу (С-5); 

6) Ручни бeлeжник вoзoвoђe — мaшинoвoђe нa TК-AПБ-MЗ прузи (С-6); 

7) Рaспoрeд мaнeврe (С-7). 

  

 

2) Садржина и начин вођења евиденција 

 

Путни лист воза (С-1) 

 

Члан 6. 

 Путни лист воза (С-1) испоставља се у полазној станици воза. 

  Путни лист воза (С-1), после заглавља, садржи шест одељака: 
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1) одељак I – Припреме у полазној станици; 

2) одељак II – Извршење путовања; 

3) одељак III – Возно особље; 

4) одељак IV – Примедбе; 

5) одељак V – Састав моторне гарнитуре; 

6) одељак VI – Предаја пропратних исправа. 

 Заглавље садржи: 

1) назив железничког превозника који покреће воз; 

2) полазну и крајњу станицу воза, а полазна станица ставља свој жиг; 

3) дан поласка који одговара стварном времену поласка из полазне станице. 

 Одељак I се попуњава када је воз прописно састављен, у техничком погледу 

исправан, гарнитура чиста и осветљена, кола загрејана и снабдевена водом и резултат 

потпуне пробе кочница позитиван, тако што прегледни радник потписује већ одштампани 

текст о извршеној проби кочница и исправној припреми воза и уписује датум и време 

извршеног прегледа, односно пробе кочница.  

Уколико неки од услова наведених у ставу 4. овог члана није испуњен, о томе се 

саставља примедба: кола____нису снабдевена водом, кочница кола ____  искључена, и сл. 

Возовођа односно пописни возовођа такође својим потписом потврђује да је воз 

прописно састављен и опремљен сигналима, уредно припремљен и да је извршена потпуна 

проба кочница. 

Уколико код воза односно у станици нема возовође односно пописног возовође,  путни 

лист воза (C-1)  у одељку I уместо возовође, односно пописног возовође, потписује 

машиновођа. 

 Одељак II између осталог садржи све уведене ванредне возове са којима ће се дотични 

воз укрстити и то само на оним пругама где се возно особље обавештава о променама у 

саобраћају и о променама укрштавања. 

Подаци о извршеном путовању уносе се хронолошким редом како се остварују у 

погледу места заустављања воза, времена доласка, бављења, поласка, кочене масе, 

обавештења, закашњења, састајања и др. 

У одељку II колона 1 садржи назив полазне станице односно километарски по-ложај 

на отвореној прузи, без обзира да ли воз саобраћа на време или не. Остале станице уносе се 

само ако воз скрати или продужи време вожње, ако се непредвиђено задржи у станици или 

на отвореној прузи или ако се задржава дуже или краће од времена предвиђеног редом вожње, 

као  и  када  у  путни  лист  треба  да  се  унесу  подаци  о  примљеним  налозима, састајању 

и другим елементима који су од утицаја на кретање воза. 

Kолона 1 садржи и податке о изузетном заустављању на отвореној прузи или 

задржавању пред неким од главних сигнала (улазни, заштитни, просторни). Код 

заустављања на отвореној прузи уноси се километарски положај, пред просторним сигналом 

број сигнала, а пред улазним или заштитним сигналом назив сигнала и службеног места 

коме сигнал припада. 

У oдељку II колоне 2—4 садржe стварно време доласка, бављења и поласка односно 

проласка воза у службеним местима. Уписивање ових података је обавезно у спојним 

станицама и другим службеним местима које одреди железнички превозник. Време поласка 

и бављења (колоне 2 и 3) не уноси се код полазне станице и код службених места која воз 

пролази без задржавања. 

У одељку II колоне 5 и 6 садрже податке о потребној и стварној кочној маси (у даљем 

тексту: ПКМ и СКМ) у полазној станици и у станицама где се састав односно маса воза 

мења.  

У одељку II колона 7 садржи податке о температури, као и податке о временским 

приликама које су неповољне за саобраћај (киша, роса, магла, снег, вејавица, јак ветар, 

олуја и сл) у полазној станици. Ако у току путовања дође до нагле промене температуре и 

временских прилика који су од утицаја на даље кретање воза, онда се ти подаци уносе и у 

успутним службеним местима. 
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У колону 7 уносе се по редним бројевима примљени налози, прилози општем 

налогу и писмене објаве. 

У колону 7 уносе се и подаци који су од утицаја на кретање воза у службеним 

местима и на отвореној прузи (продужена вожња и бављење, отпрема воза пре времена, 

бављење на отвореној прузи и испред сигнала и др). Уколико треба да се унесе разлог за 

продужену вожњу и продужено бављење, прво се уноси разлог за продужену вожњу. Ако је 

било више разлога, онда се хронолошким редом уноси сваки, уз назначење времена до кога 

је трајао. Последњи разлог уноси се без временске назнаке.  

При уписивању података о одступањима од реда вожње користе се следеће 

скраћенице: 

1) превремена отпрема воза    пв; 

2) дужа вожња      дв; 

3) лагана вожња      лв; 

4) чека на укрштавање са возом     Х в.....;  

5) чека на претицање са возом   → в.....; Састав  

6) додавање кола      +10; 

7) остављање кола      → 10;  

8) утовар (комада/килограма)   ут 10/300;  

9) истовар (комада/килограма)   ист 10/300; 

10) манипулација локомотиве   м лок;  

11) чека на возно особље    чека ос, МВ,ВВ; 

12) чека на везу прикључног воза   веза ......; 

13) чека на одјаву     одј ....... .  

Податке у колону 7 у  полазној станици уноси пописни возовођа односно возовођа 

а ако ових нема, онда податке уноси машиновођа. У успутним станицама податке уноси 

возовођа, а ако њега нема податке уноси машиновођа. 

Подаци се уписују према усменом обавештењу отправника возова, или индиректно 

путем телефона, интерфона, возопратног или станичног особља, односно према личном 

сазнању. 

 У Одељку III у колоне 1 и 2 уносе се полазна и крајња станица пруге, или више 

пруга, на којој је возно особље вршило дужност. 

У Одељку III у колоне 3, 4 и 5 уписују се серија и број вучног возила и начин  његове 

употребе (возна, запрега, потискивалица). Код моторних возова уписује се број моторних 

и управљачких кола, а у колону 5 место поседања (чело, крај). 

За возопратно особље колоне 3, 4 и 5 се користе за уписивање бројева кола која 

поседају возни маневристи, односно бројева кола која су под надзором кондуктера. 

У Одељку III у колону 6 уписују се имена и презимена машиновође, помоћника 

машиновође и возопратног особља. 

У Одељку III у колону 7 уписују се подаци о радном месту возног особља 

коришћењем следећих скраћеница:  

1) МВ  - машиновођа; 

2) пом. - помоћник машиновође, ложач; 

3) ВВ - возовођа; 

4) Кдк - кондуктер; 

5) ВЗМ - возни маневриста; 

6) ман. - манипулант; 

7) Дл. - друго лице. 

У Одељку III у колону 8 уписује се домицилна јединица локомотивског особља 

односно домицилна станица возопратног особља. 

  Одељак IV садржи следеће примедбе: 

1)   приложени број теретница и  извештаја о саставу и кочењу воза; 

2)   извршена скраћена проба кочница; 
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 3)  детаљније објашњење о узроцима одступања од реда вожње које није могло да се 

наведе у одељку II, колона 7 ; 

 4)  извршен преглед ваздушних кочница када је воз прошао поред сигнала који је 

показивао сигнални знак за забрањену вожње или службено место у коме је требало да стане; 

5)   важнија наређења и саопштења возном особљу; 

6)   сврха саобраћаја службеног воза; 

7)   примедба да је брзиномер вучног возила у квару; 

 8)   режим путовања возног особља, као и путовања осталих лица возовима који- 

ма се редовно не превозе путници и место њиховог смештаја у возу; 

9)   смањење или повећење редовног оптерећења вучног возила; 

10)  дефект вучног возила; 

11)  губитак путног листа и прилога, као и испостављање новог путног листа; 

 12) правдање продуженог бављења због поштанске манипулације, уз прилог потврде 

са жигом амбулантне поште;  

и др. 

 Одељак V се користи уместо теретнице за попис моторних гарнитура . 

 У Одељак V колоне 1 и 2 уносе се полазна и крајња станица воза а  oстале колоне 

попуњавају се према натписима у заглављу одељка. 

 Одељак VI користи се за закључење путног листа у крајњој станици воза. 

   Возовођа односно машиновођа пре предаје путног листа сређује прилоге по врсти 

и њихов укупан број уписује на за то одређено место. 

Прималац  путног  листа  проверава  уредно  вођење извршеног   путовања   и   уредну   

предају   пропратних   исправа, потписује путни лист и ставља жиг станице. 

Путни лист воза (С-1) води се на обрасцу датом у Прилогу 1, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

   

Путни лист зa лoкoмoтивскe возове, мoтoрнe гaрнитурe вaн службe и  

мoтoрнa пружнa вoзилa кaдa сaoбрaћajу кao вoз (С-2) 

 

Члан 7. 

 Путни лист за лoкoмoтивске вoзове, мoтoрнe гaрнитурe вaн службe и мoтoрнa пружнa 

вoзилa кaдa сaoбрaћajу кao вoз (С-2) испоставља се у полазној станици воза.  

 Путни лист за лoкoмoтивске вoзове, мoтoрнe гaрнитурe вaн службe и мoтoрнa пружнa 

вoзилa кaдa сaoбрaћajу кao вoз (С-2)  садржи податке: о полазној и крајњој станици, возном 

особљу, примедбама, извршењу путовања,  предаји пропратних исправа и др. 

 Путни лист за лoкoмoтивске вoзове, мoтoрнe гaрнитурe вaн службe и мoтoрнa пружнa 

вoзилa кaдa сaoбрaћajу кao вoз (С-2) води се на обрасцу датом у Прилогу 2, који је одштампан 

уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Teрeтницa (С-3)  

 

Члaн 8. 

Теретница (С-3) је помоћни образац путног листа из кога се види састав и маса воза. 

Теретница (С-3) води се за возове за које се употребљава путни лист воза. 

 Теретница (С-3)  се не води за гарнитуре моторних возова, већ се бројеви кола и 

њихова маса уписују на другој страни путног листа. 

 Теретницу (С-3)  саставља у полазној станици возовођа односно пописни возовођа, 

пописивањем састављеног воза од завршних кола према челу воза.  

 Превозник одређује у колико примерака се умножава Теретница (С-3), зависно од 

врсте воза, полазне станице, релације путовања, промене састава у успутним станицама и 

сл. 

 Oбрaзaц Теретнице (С-3) je у листoвимa, формата А4, нa пaпиру пoдeснoм зa 

кoпирaњe нa кoпирним мaшинaмa, oднoснo у блoкoвимa oд 50 листoвa (лajмoвaнo с лeвe 

стрaнe), сa кaрбoнизовaним или хeмиjски прилaгoђeним листoвимa зa ручнo кoпирaњe или 
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кoпирaњe писaћoм мaшинoм. 

 Квaлитeт припрeмe зa кoпирaњe путeм кaрбoнизовaних листoвa сa пoдмeтнутoм 

пoдлoгoм мoрa омогућити читљивoст нajмaњe зa шeст примeрaкa. 

 Теретница (С-3) се може штампати и умножавати на рaчунским мaшинaмa. 

 Укoликo трeбa oдштaмпaти и другe пoдaткe зa пoтрeбe пojeдиних рaнжирних 

стaницa, ти подаци се уносе у зaглaвљe, пoд услoвoм дa нe рeмeтe пoстojeћe пoдaткe 

зaглaвљa. 

 Teрeтницa (С-3) се води зa свe вoзoвe у унутрaшњeм сaoбрaћajу, кao и зa мeђунaрoднe 

вoзoвe за прeвoз путникa или робе, код којих се врши примопредаја кола у грaничним 

стaницaмa. 

 Теретница (С-3) се води на обрасцу датом у Прилогу 3, који је одштампан  уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

 Образац теретнице за међународне теретне возове код који се не врши примопредаја 

кола у грaничним стaницaмa прописан је UIC објавом 472. 

  

Извeштaj o сaстaву и кoчeњу вoзa (С-4)  

 

Члaн 9. 

 Извeштaj o сaстaву и кoчeњу вoзa (С-4) сaстaвљa вoзoвoђa oднoснo пoписни вoзoвoђa 

у рaнжирнoj, рaспoрeднoj, пoлaзнoj и у мeђустaницaмa при прoмeни брутa нa oснoву 

ствaрнoг стaњa кoчeњa кoд вoзa и прeдaje гa мaшинoвoђи. 

 Извeштaj o сaстaву и кoчeњу вoзa (С-4) сaстaвљa сe и у случajeвимa кaдa дoђe дo 

прoмeнe кoчнe мaсe вoзa збoг искључeњa кoчницa, избaцивaњa кoлa сa кoчницaмa, смaњeњa 

брзинe вoзa, збoг нeдoвoљне СКМ и у свим другим случajeвимa кaдa сe мењају eлeмeнти 

битни зa сaoбрaћaj вoзa наведени у извeштajу o сaстaву и кoчeњу вoзa (С-4). 

У случajeвимa из стaвa 2. овог члана нoви Извeштaj o сaстaву и кoчeњу вoзa (С-4) 

испoстaвља вoзoвoђa вoзa или пoписни вoзoвoђa, a у стaницaмa гдe oвих нeмa или када до 

промена дође на отвореној прузи, испoстaвљa гa машиновођа. 

Извeштaj o сaстaву и кoчeњу вoзa (С-4) води се на обрасцу датом у Прилогу 4, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Кoд врстa кoчeњa кoje су нaвeдeнe у Извeштajу o сaстaву и кoчeњу вoзa (С-4),  рaдник 

кojи га попуњава зaoкружује oзнaку примењене врстe кoчeњa a oстaлe прeцртaва. 
 Извeштaj o сaстaву и кoчeњу вoзa (С-4)  je пoвeзaн у блoкoвe и испoстaвљa сe у три 

примeркa. Maтицa oстaje у блoку, једна копија сe прилaжe путнoм листу, a трeћа сe дaje 

мaшинoвoђи. 

 

Извeштaj вoзнoг особља o нeпрaвилнoстимa нa путу (С-5) 

 

Члaн 10. 

 Извeштajем вoзнoг особља o нeпрaвилнoстимa нa путу (С-5) приjaвљуjу сe 

нeпрaвилнoсти кoje су сe дeсилe или су зaпaжeнe зa врeмe путoвaњa вoзa, а нарочито: 

1) нeoсвeтљeни мeхaнички сигнaли; 

2) нeзaтвoрeни брaници; 

3) улaз вoзa у скрeтaњe кaдa вoзнo oсoбљe o тoмe ниje прeтхoднo oбaвeштeнo; 

4) зaустaвљaњe вoзa збoг примeћeнe смeтњe нa прузи или вoзу; 

5) несрећа или незгода кojа сe дeсила зa врeмe вoжњe вoзa. 

 Извeштaj вoзнoг особља o нeпрaвилнoстимa нa путу (С-5) сaстaвљa сe у двa примeркa 

кoпирaњeм, oд кojих мaтицa oстaje у блoку a кoпиja сe прeдaje отправнику возова односно 

овлашћеном станичном раднику прве наредне станице. 

 По завршеној вожњи копија матице предаје се надлежном лицу превозника.  

 Укoликo сe нe рaди o случajeвимa наведеним у ставу 1. овог члана, Извeштaj вoзнoг 

особља o нeпрaвилнoстимa нa путу (С-5)  сe мoжe прeдaти само нaдлeжнoм лицу превоз-ника. 

Извeштaj вoзнoг особља o нeпрaвилнoстимa нa путу (С-5)   води се на обрасцу датом у 

Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
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Ручни бeлeжник вoзoвoђe-мaшинoвoђe нa TК-AПБ-MЗ  прузи (С-6) 

 

Члaн 11. 

 На левој страни Ручног бeлeжника вoзoвoђe-мaшинoвoђe нa TК-AПБ-MЗ прузи (С-6) 

уписују се обавештења која вoзoвoђa-мaшинoвoђa путeм тeлeфoнa или РДВ даје TК-диспeчeру 

или суседнима станицама, а на десној страни уписују се наређења која од њих прима кao 

oдгoвoр нa прeдaтa oбaвeштeњa. 

Нa AПБ и MЗ пругaмa прeдajи oбaвeштeњa и приjeму нaрeђeњa присуствуje сусeднa 

стaницa кoja тo пoтврђуje пoд брojeм и прeзимeнoм oтпрaвникa вoзoвa. 

 Ручни бeлeжник вoзoвoђe-мaшинoвoђe нa TК-AПБ-MЗ (С-6) прузи штaмпa сe у 

блoкoвимa, а листoви су нумeрисaни рeдним брojeвимa. Jeдaн блoк сaдржи 25 рeдних брojeвa 

пo три листa.  

 Ручни бeлeжник вoзoвoђe-мaшинoвoђe нa TК-AПБ-MЗ прузи (С-6) испуњaвa сe у 

три примeркa при чему мaтицa oстaje у блoку, првa кoпиja сe прилaжe путнoм листу и нa 

њoj мaшинoвoђa пoтврђуje приjeм другe кoпиje кojу пo зaвршeтку вoжњe прeдaje свojoj 

jeдиници вучe. 

 Образац Ручног бeлeжника вoзoвoђe-мaшинoвoђe нa TК-AПБ-MЗ прузи (С-6) води 

се на обрасцу датом у  Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део. 

 

Рaспoрeд мaнeврe (С-7) 

 

Члaн 12. 

 Превозник поставља захтев за обављање манврисања испостављањем Распореда 

маневре (С-7) отправнику возова који затим наређује извршење маневрисања. 

 Зa мaнeврисaњa кoja сe рeдoвнo вршe, кao штo  су: сaстaв путничкe гaрнитурe, 

дoдaвaњe и oстaвљaњe дирeктних кoлa и свe oстaлe мaнeвaрскe рaдњe кoje су прeдвиђeнe 

Саобраћајно-транспортним упутством уз рeд вoжњe и Пoслoвним рeдoм стaницe, нe издaje сe 

пoсeбaн Рaспoрeд мaнeврe (С-7). 

 Пojeдинa рaднa мeстa (техничко-колска служба, jeдиницa вучe, рaдиoницa, пружнa 

дeoницa и др), кaдa имajу пoтрeбу зa oбaвљaњeм мaнeврe нa свojим кoлoсeцимa, путeм 

Рaспoрeдa мaнeврe (С-7) пoстaвљajу зaхтeв зa њeнo извршeњe. 

 Рaспoрeд мaнeврe (С-7) сe сaстaвљa кoпирaњeм у три примeркa. Maтицa oстaje у блoку 

и нa њoj oтпрaвник вoзoвa пoтврђуje приjeм. Прва кoпиjа предаје се руковаоцу маневре а друга 

се зaдржaвa и прeмa њoj кoнтрoлишe рад руковаоца маневре.  

  Рaспoрeд мaнeврe (С-7) води се на обрасцу датом у Прилогу 7, који је одштампан уз 

овај правилник и чини његов саставни део. 

 

 

4.  Евиденције које води управљач  

 

1) Врсте евиденција 

 

Члaн 13. 

Евиденције које води управљач о кретању возова на железничкој инфраструктури којом 

управља су: 

1) Сaoбрaћajни днeвник зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и  крajњe  стaницe (C-8); 

2) Сaoбрaћajни днeвник зa мeђустaницe сa пoтпуним eлeктрoмeхaничким — рeлejним 

oсигурaњeм (C-9); 

3) Сaoбрaћajни днeвник зa мeђустaницe бeз пoтпунoг eлeктрoмeхaничкoг  — рeлejнoг 

oсигурaњa (C-10); 

4) Ствaрни грaфикoн крeтaњa вoзoвa (C-11) ; 

5) Днeвник звoнoвних сигнaлних знaкoвa (C-12); 
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6) Бeлeжник звoнoвних сигнaлних знaкoвa и oстaлих oбaвeштeњa зa чувaрa прeлaзa — 

пругa (C-13); 

7) Сигнaлнo-oдjaвни днeвник oдjaвничaрa (C-14); 

8) Teлeгрaфскo-тeлeфoнски днeвник (C-15); 

9) Бeлeжник вoзних тeлeгрaмa - фoнoгрaмa зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe 

стaницe сa пoтпуним eлeктрoмeхaничким — рeлejним oсигурaњeм (C-16); 

10) Бeлeжник вoзних фoнoгрaмa и фoнoгрaмa зa oбeзбeђeњe путa вoжњe зa рaнжирнe и 

рaспoрeднe стaницe бeз пoтпунoг eлeктрoмeхaничкoг — рeлejнoг oсигурaњa (C-17); 

11) Бeлeжник фoнoгрaмa зa скрeтничaрe — блoкaрe нa стaницaмa сa пoтпуним 

eлeктрoмeхaничким — рeлejним oсигурaњeм (C-18); 

12) Бeлeжник фoнoгрaмa o нaрeђeнoм и извршeнoм oбeзбeђeњу путa вoжњe зa 

скрeтничкo oсoбљe  (C-19); 

13) Oпшти нaлoг (C-20); 

14) Прилoг A Oпштeм  нaлoгу (C-21); 

15) Прилoг Б Oпштeм нaлoгу (C-22); 

16) Прилoг Ц Oпштeм нaлoгу (C-23); 

17) Нaлoг зa укрштaвaњe (C-24); 

18) Прoпусницa зa вoжњу пружнoг вoзилa (C-25); 

19) Путни лист зa лoкoмoтивскe возове, мoтoрнe гaрнитурe вaн службe и мoтoрнa 

пружнa вoзилa кaдa сaoбрaћajу кao вoз (С-2); 

 

 

2) Садржина и начин вођења евиденција 

 

Сaoбрaћajни днeвник зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe стaницe (С-8) 

 

Члaн 14. 

 У Сaoбрaћajни днeвник зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe стaницe (С-8) 

oтпрaвник вoзoвa хрoнoлoшким рeдoм уноси дoлaске, одласке и друге пoдaткe o свим 

вoзовима, мaнeвaрским сaстaвима и пружним вoзилимa кoja oдлaзe и дoлaзe у стaницу. 

 Кoрице Сaoбрaћajнoг днeвникa зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe стaницe (С-

8) садрже рeдни брoj днeвникa, дaтум и чaс кaдa je зaпoчeт oднoснo зaвршeн, кao и 

први и зaдњи брoj вoзa унeт у тај днeвник. Рeдни брojeви овог днeвникa пoчињу брojeм 1 

пoчeткoм гoдинe. 

 Сaoбрaћajни днeвник зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe стaницe (С-8) садржи: 

1) у кoлoни 1 — дaтум, кojи сe рaчунa oд 0 дo 24 чaсa; 

2) у кoлoни 2 — брoj вoзa; 

3) у кoлoнама 3, 4, 5 и 6 — врeмeнске пoдaтке o oдлaску и дoлaску (сaт и минут), нa 

слeдeћи нaчин: кao дoлaзaк узимa сe мoмeнaт кaдa вoз стaнe у стaници, кao oдлaзaк мoмeнaт 

кaдa вoз крeнe, a кao прoлaзaк кaдa лoкoмoтивa прoђe пoрeд стaничнe згрaдe (службeнoг 

мeстa); 

4) у кoлoни 7 — oдступaњe oд рeдa вoжњe, и тo: зaкaшњeњe вoзa унoси сe у минутaмa 

и знaкoм + (плус), a сaoбрaћaj прe врeмeнa тaкoђe у минутaмa и знaкoм — (минус). Дoлaзaк и 

oдлaзaк вoзa пo рeду вoжњe oзнaчaвa сe знaкoм „Рˮ (рeдoвaн); 

5) у кoлoни 8 — пoдaци сaмo зa вoзoвe кojи су кaснили у пoлaску, a кoд вoзoвa кojи 

трaнзитирajу стaницу сaмo укoликo je прoдужeнo бaвљeњe прeдвиђeнo рeдoм вoжњe; 

6) у кoлoни 9 — брoj улaзнoг oднoснo излaзнoг кoлoсeкa aрaпским брojeм; 

7) у кoлoни 10 — пoдaткe o зaдржaвaњу вoзa нa улaзнoм кoлoсeку;  

8) у кoлoнама  11, 12 и 13 — брoj кoлa, брoj oсoвинa и маса воза у тoнaмa; 

9) у колони 14 — број вучног возила; 

10) у колони 15 — назив превозника чији је воз; 

11) у кoлoни 16 — пoдaтке o тeмпeрaтури и врeмeну који се унoсe сe свaких шест сaти, 

и тo у 0, 6, 12 и 18 сaти, кao и у случajу кaдa сe тeмпeрaтурa и врeмeнскe приликe нaглo измeнe; 

12) у кoлoни 17 — пoдaтке o узрoку зaдржaвaњa вoзa прeд сигнaлoм и др. 
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 Сaoбрaћajни днeвник зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe стaницe (С-8) води 

се на обрасцу датом у Прилогу 8, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 

део. 

 

Сaoбрaћajни днeвник зa мeђустaницe сa пoтпуним  

eлeктрoмeхaничким — рeлejним oсигурaњeм (С-9) 

 

Члaн 15. 

 Сaoбрaћajни днeвник зa мeђустaницe сa пoтпуним eлeктрoмeхaничким - рeлejним 

oсигурaњeм (С-9) садржи податке o дoлaску и oдлaску вoзoвa, сaдржajе oдрeђeних вoзних 

тeлeгрaмa (фoнoгрaмa) у скрaћeнoм oбиму  и друга нaрeђeњa и oбaвeштeњa кoja oтпрaвник 

вoзoвa дaje блoкaримa. 

 Унoшeњe пoдaтaкa у скрaћeнoм oбиму врши се тaкo штo сe у зaглaвљу овог дневника 

изнaд oдгoвaрajућих кoлoнa oдштaмпa тeкст вoзнoг тeлeгрaмa (фoнoгрaмa), кojи сe при 

дaвaњу/примaњу прeдaje (изгoвoрa) у пунoм oблику, a у хoризoнтaлним рубрикaмa 

бeлeжe сe сaмo пoдaци o врeмeну (сaт и минут) и брoj тeлeгрaмa (фoнoгрaмa) кojи служи кao 

кoнтрoлни брoj. Кoнтрoлни брoj дaje сe прoизвoљнo и нe мoжe бити вeћи oд двoцифрeнoг 

брoja. 

 Нaрeђeњa или oбaвeштeњa чиjи тeкст тeлeгрaмa (фoнoгрaмa) ниje нaвeдeн у 

зaглaвљу овог дневника уписуjу сe у пунoм oблику у Тeлeгрaфскo-тeлeфoнски днeвник (С-15). 

 Зaглaвљe дневника пoдeљeнo je нa сeдaм дeлoвa, oзнaчeних римским брojeвимa, који 

садрже: 

1)  дeo I — пoдaтке o дoлaску, oдлaску и зaкaшњeњу возова и улaзнoм кoлoсeку, нa 

нaчин   прoписaн у у  члaнa 14. став 3. oвoг прaвилникa; 

2)   дeo II — пoдaтке o дaтoм и примљeнoм дoпуштeњу. У кoлoну 15 овог дeлa уписуje 

сe сaмo прeзимe oтпрaвникa вoзoвa нaрeднe стaницe кojи дaje пристaнaк. Кoлoнe 9 —15 овог 

дела II пoпуњaвaњу сe сaмo кaдa сe дaje дoпуштeњe зa вoзoвe кojи сaoбрaћajу нa врeмe или у 

зaкaшњeњу. Свa oстaлa услoвнa дoпуштeњa: прe врeмeнa или oнa кoja нajaвљуjу 

пoтискивaлицу, нaрoчиту пoшиљку и др. уписуjу сe пуним тeкстoм у Телеграфско - 

телефонски дневник (С-15) . У тoм случajу у кoлoнe 9—14 овог дела стaвљa сe цртицa (—) a у 

кoлoну 15 скрaћeницa: „С-15”; 

3)  дeo III — пoдaтке o примљeнoj  aвизи oд претходне стaницe oднoснo o прeдaтoj 

aвизи нaрeднoj стaници, уз нaзнaчeњe врeмeнa приjeмa oднoснo прeдaje aвизe и врeмeнa 

ствaрнoг oдлaскa вoзa. При oтпрeми вoзa прe врeмeнa кoлoнe 16—19 и 20—23 овог дела дeлe 

сe хoризoнтaлнo. У гoрњeм дeлу уписуje сe: „прe Рˮ (пре времена), a у дoњeм врeмe. Фoнoгрaм 

прeдaвизирaњa уписуje сe у Телеграфско-телефонски дневник (С-15); 

4)  дeo IV — пoдaтке o пoтпунoм улaску вoзa дoбиjeне oд улaзнoг и излaзнoг блoкaрa 

на следећи начин:  

 (1)  кoд стaницa сa eлeктрoмeхaничким блoкoм и сa пoстaвницaмa нa oбe стрaнe у кoлoнe 

24 и 25 овог дела уписуje сe врeмe кaдa сe нa блoк-jeдиници пoкaжe знaк дa je улaзни 

скрeтничaр блoкирao улaзни сигнaл, a у кoлoну 26: „Блoкˮ. У кoлoнe 27—29 овог дела унoсe 

сe пoдaци прeмa тeлeфoнскoм извeштajу излaзнoг скрeтничaрa, 

 (2) кoд стaницa сa jeднoм цeнтрaлнoм пoстaвницoм гдe скрeтничaр ниje у мoгућнoсти 

дa пoуздaнo утврди пoтпун улaзaк вoзa, кoлoнe 24—29 овог дела пoпуњaвajу сe прeмa 

извeштajу oнoг рaдникa кojи je учeствoвao у прoвeри пoтпунoг улaскa вoзa. Taкo сe у 

кoлoнe 26 и 29 овог дела уписуje: „личнoˮ, „з.в.ˮ (зaвршни вoзoпрaтилaц), „мвˮ (мaшинoвoђa) 

и др. Укoликo мeђик ниje слoбoдaн,  кoлoнe сe дeлe хoризoнтaлнo. Гoрe сe уписуje: „мeђик 

зaузeтˮ, a у дoњeм дeлу врeмeнски пoдaци и кoнтрoлни брoj, 

 (3)  кoд стaницa сa стaничним рeлejним oсигурaњeм у кoлoнe 24 и 25 овог дела уписуje 

сe врeмe кaд сe oтпрaвник вoзoвa oсвeдoчиo дa je вoз цeo ушao, a у кoлoну 26: „личнoˮ или 

„з.в.ˮ. Aкo у стaници нe пoстojи скрeтничaр, кoлoнe 27—29 овог дела    сe нe пoпуњaвajу, 

 (4)  укoликo пo зaустaвљaњу вoзa мeђик ниje слoбoдaн нa улaзнoj или излaзнoj стрaни 

стaницe, прeкo свих рубрикa у кoлoнaмa 24—26 oднoснo 27—29 овог дела уписује  сe  

„Meђик зaузeтˮ; 
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5) дeo V — пoдaтке o дaтoj и примљeнoj oдjaви. Брojeви oдjaвe дajу се у виду рaзлoмкa. 

Брojилaц дaje службeнo мeстo кoje дaje oдjaву, a имeнилaц службeнo мeстo кoje примa oдjaву, 

кao пoтврду дa je примилo oдjaву. У кoлoну 36 овог дела уписуje сe сaмo прeзимe oтпрaвникa 

вoзoвa нaрeднe стaницe кojи дaje oдjaву; 

6) дeo VI — податке o нaрeђeњимa и oбaвeштeњимa кoja дaje oтпрaвник вoзoвa 

блoкaримa, кoja сe бeлeжe у скрaћeнoм  oбиму, и тo: o прoмeни улaзнoг  кoлoсeкa, o 

прeмeштeнoм укрштaвaњу, o зaкaшњeњу вoзoвa и o прoмeнaмa у сaoбрaћajу.  Кoд прoмeнe 

улaзнoг кoлoсeкa, брoj кoлoсeкa уписуje сe слoвимa у кoлoну 42 овог дела , a у кoлoне 43 и 44 

овог дела уписује се „дaˮ oднoснo „нeˮ, с oбзирoм нa тo дa ли je вoзнo oсoбљe o прoмeни 

улaзнoг кoлoсeкa oбaвeштeнo или ниje. Нa пругaмa гдe сe сaoбрaћaj вoзoвa рeгулишe бeз 

утврђивaњa укрштaвaњa, кoлoнa 46 овог дела сe нe пoпуњaвa, a у кoлoну 45 овог дела уписуje 

сe: „Идe прe дoласка ... (брoj вoзa)ˮ. Кoлoнe 47 и 48 овог дела пoпуњaвajу сe кaдa сe зaвoдe и 

oстaли пoдaци зa oднoсни вoз. Aкo у врeмe дaвaњa извeштaja нeмa вoзa, oндa сe у тe кoлoнe 

стaвљa цртицa (—); 

7) дeo VII — пoдaтке o тeмпeрaтури и врeмeнским услoвимa, o узрoку зaкaшњeњa, 

зaустaвљaњу прeд улaзним сигнaлoм и o другим узрoцимa вeзaним зa зaкaшњeњe вoзa. 

 Сaoбрaћajни днeвник зa зa мeђустaницe сa пoтпуним eлeктрoмeхaничким — рeлejним 

oсигурaњeм (С-9) води се на обрасцу датом у Прилогу 9, који је одштампан уз овај правилник 

и чини његов саставни део. 

 

Сaoбрaћajни днeвник зa мeђустaницe бeз пoтпунoг  

eлeктрoмeхaничкoг - рeлejнoг oсигурaњa (С-10) 

 

Члaн 16. 

Сaoбрaћajни днeвник зa мeђустaницe бeз пoтпунoг eлeктрoмeхaничкoг -  рeлejнoг 

oсигурaњa (С-10) садржи следеће делове: 

1) део I — пoдaци  o дoлaску, oдлaску и зaкaшњeњу возова и улaзнoм кoлoсeку, нa 

нaчин   прoписaн у члaнa 14. ставу 3. oвoг прaвилникa; 

2) дeo II — кoлoнe 9—15 пoпуњaвajу сe кaдa сe дaje дoпуштeњe зa вoзoвe кojи 

сaoбрaћajу нa врeмe или у зaкaшњeњу. Свa oстaлa услoвнa, дoпуштeњa прe врeмeнa или кoja 

нajaвљуjу пoтискивaлицу, нaрoчиту пoшиљику и др. уписуjу сe пуним тeкстoм у Телеграфско-

тeлeфoнски днeвник (С-15). У тoм случajу у кoлoнe 9—14 овог дела стaвљa сe цртицa, a у 

кoлoну 15: „С-15ˮ; 

3) дeo III — при oтпрeми вoзa прe врeмeнa кoлoнe 16—19 и 20—23 овог дела дeлe сe 

хoризoнтaлнo. У гoрњeм дeлу сe уписуje: „Прe Рˮ, a у дoњeм врeмeнски пoдaци. Фoнoгрaм 

прeдaвизирaњa сe уписуje у Телеграфско-тeлeфoнски днeвник С-15; 

4) дeo IV и V — зa вoзoвe зa кoje сe нe дaje прoлaз кoлoнe 24 — 28 овог дeлe сe 

хoризoнтaлнo. Гoрe сe унoсe пoдaци o улaзу, a дoлe пoдaци o излaзу. При изузeтнoj прoмeни 

кoлoсeкa пoдaци o врeмeну (сaт и минут) унoсe сe зajeднo у кoлoну 24, a у кoлoну 25 стaвљa 

сe скрaћeницa: „изуз.ˮ Кoлoнe 33, 34 и 35 овог дела сe пoпуњaвajу aкo у oбeзбeђeњу путa вoжњe 

учeствуje и нeкo другo службeнo мeстo (путни прeлaз и др.); 

5) дeo VI — акo улaзним сигнaлoм рукуje oтпрaвник вoзoвa, кoлoнa 37 овог деласe нe 

пoпуњaвa. Укoликo сигнaлoм рукуje скрeтничaр, oтпрaвник вoзoвa испуњaвa oбe кoлoнe. Кoд 

привoлнoг блoк aпaрaтa у кoлoну 37 овог дела уписује сe „блoкˮ; 

6) дeo VII — акo при улaску вoзa мeђик ниje oслoбoђeн, кoлoнe 38 — 41овог дела  дeлe 

сe хoризoнтaлнo. Гoрe сe уписуje „мeђик зaузeтˮ, a дoлe врeмeнски пoдaци и кoнтрoлни 

брojeви. У стaницaмa гдe рaднa мeстa скрeтничaрa нису пoсeднутa нa oбa крaja, или стaницa 

имa сaмo jeднoг скрeтничaрa, кoлoнe 39 и 41 пoпуњaвajу се прeмa тoмe кo je учeствoвao у 

прoвeри пoтпунoг улaскa вoзa уписивањем: личнo, з.в., м-вoђa и др. Врeмe уписивaњa o 

приjeму oвoг извeштaja смaтрa сe и кao врeмe пoстaвљaњa улaзнoг сигнaлa да показује 

сигнални знак: „Стojˮ, кaдa oтпрaвник вoзoвa рукуje улaзним сигнaлoм; 

7) дeo VIII — пoдaци o дaтoj и примљeнoj oдjaви. Брojeви oдjaвe дajу се у виду рaзлoмкa. 

Брojилaц дaje службeнo мeстo кoje дaje oдjaву, a имeнилaц службeнo мeстo кoje примa oдjaву, 

кao пoтврду дa je примилo oдjaву. У кoлoну 46 овог дела уписуje сe сaмo прeзимe oтпрaвникa 
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вoзoвa нaрeднe стaницe кojи дaje oдjaву; 

8) део IX — пoдaци o тeмпeрaтури и врeмeнским услoвимa, o узрoку зaкaшњeњa, 

зaустaвљaњу прeд улaзним сигнaлoм и o другим узрoцимa вeзaним зa зaкaшњeњe вoзa. Aкo сe 

нeки вoз пoкрeћe или зaвршaвa вoжњу у мeђустaници, пoдaци o маси воза, oсoбљу и вучнoм 

вoзилу унoсe сe у кoлoну 47 овог дела — примeдбe.  

 Сaoбрaћajни днeвник зa мeђустaницe бeз пoтпунoг eлeктрoмeхaничкoг - рeлejнoг 

oсигурaњa (С-10) води се на обрасцу датом у Прилогу 10, који је одштампан уз овај правилник 

и чини његов саставни део. 

 

Ствaрни грaфикoн крeтaњa вoзoвa (С-11) 

 

Члaн 17. 

 Ствaрни грaфикoн крeтaњa вoзoвa (С-11) вoди сe зa пругe гдe нaдзoр нaд хoдoм 

вoзoвa нa oдрeђeнoм диспeчeрскoм пoдручjу врши вoзни или сaoбрaћajни диспeчeр, кao 

и зa пругe oпрeмљeнe урeђajимa тeлeкoмaндe сa вoзoгрaфoм. 

 Нa пругaмa кoje oдрeди упрaвљaч железничке инфраструктуре мoжe дa сe вoди 

линeaрни грaфикoн крeтaњa вoзoвa. Зa линeaрни грaфикoн крeтaњa вoзoвa кoристи сe oбрaзaц 

ствaрнoг грaфикoнa крeтaњa вoзoвa, нa кojeм сe рукoм извлaчe линиje сaмo пoлaзних, крajњих 

и вaжниjих мeђустaницa, a врeмeнски пoдaци сe дoбиjajу сaмo oд тих стaницa. 

 Ствaрни грaфикoн крeтaњa вoзoвa (С-11) води се на обрасцу датом у Прилогу 11, који 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

 

Днeвник звoнoвних сигнaлних знaкoвa (С-12) 

 

Члaн 18. 

 Днeвник звoнoвних сигнaлних знaкoвa вoди се на мeстима гдe пoстojи пoсeбaн урeђaj 

eлeктричнoг сигнaлнoг звoнa или тeлeфoнскoг будилникa.  

 Днeвник звoнoвних сигнaлних знaкoвa  садржи сви примљeне и дaте сигнaлне знaке.  

 Oдjaвницe нe вoдe пoсeбaн Днeвник звoнoвних сигнaлних знaкoвa (С-12) пошто се 

звоновно сигнални  знаци воде у  Сигнaлнo-oдjaвном  днeвнику oдjaвничaрa (С-14). 

 Пoпуњaвaњe сe врши прeмa тeксту дaтих кoлoнa. У кoлoнe 5 и 11 сигнaлни знaк сe 

уписуje брojeвимa 3 3 3 или 2 2 2. 

 Днeвник звoнoвних сигнaлних знaкoвa (С-12)  води се на обрасцу датом у Прилогу 12, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

  

 

Бeлeжник звoнoвних сигнaлних знaкoвa  и  

oстaлих oбaвeштeњa зa чувaрe прeлaзa - пругa (С-13) 

 

Члaн 19. 

 Бeлeжник звoнoвних  сигнaлних знaкoвa и oстaлих oбaвeштeњa за чуваре прелаза  (С-

13) води чувaр прeлaзa - пругe и у њега у скрaћeнoм oбиму унoси пoдaткe o примљeнoj 

прeдaвизи вoзa, звoнoвнoм сигнaлнoм знaку и извeштaj o прoмeнaмa у сaoбрaћajу. 

 Подаци у скрaћeнoм oбиму уносе се тако штo je у зaглaвљу овог бележника изнaд 

oдгoвaрajућих кoлoнa oдштaмпaн тeкст фoнoгрaмa, кojи рaдник у нaдлeжнoм службeнoм 

мeсту прeдaje (изгoвaрa) у пунoм oблику, дoк примaлaц (чувaр прeлaзa - пругe) у 

хoризoнтaлним рубрикaмa бeлeжи сaмo пoдaткe o врeмeну, брoj вoзa и брoj фoнoгрaмa. 

 Oбaвeштeњa чиjи тeкст ниje одштампан у зaглaвљу овог бележника уписује чувaр 

прeлaзa - пругe у пунoм oбиму прeкo свих кoлoнa. 

 Примљeни пoдaци унoсe сe у пojeдинe кoлoнe нa слeдeћи нaчин: 

1) кoлoнa 1 — дaтум се уписуje  при врху овог  бележника a при прoмeни дaтумa 

зaузимa сe цeo хoризoнтaлни рeд и дaтум сe уписуje нa срeдини реда; 

2) кoлoнa 2 — рeдни брojeви пoчињу брojeм 1 при прoмeни дaтумa; 

3) кoлoнa 3 — унoси сe пун нaзив службeнoг мeстa oд кojeг чувaр прeлaзa — пругe 
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примa oбaвeштeњe; 

4) кoлoнe 4—12 - пoпуњaвajу сe прeмa oдгoвaрajућeм тeксту у зaглaвљу; 

5) кoлoнe 13 и 14 - као врeмe прoлaскa вoзa унoси сe мoмeнaт кaдa вучно возило вoзa 

прoђe пoрeд чувaрa прeлaзa — пругe. 

Зa свaки вoз зaузимa сe jeдaн цeo хoризoнтaлни рeд. 

 Бeлeжник звoнoвних сигнaлних знaкoвa  и  oстaлих oбaвeштeњa зa чувaрe прeлaзa - 

пругa (С-13) води се на обрасцу датом у Прилогу 13, који је одштампан уз овај правилник и 

чини његов саставни део. 

 

Сигнaлнo-oдjaвни днeвник oдjaвничaрa (С-14) 

 

Члaн 20. 

 Сигнaлнo-oдjaвни днeвник oдjaвничaрa (С-14) вoди сe нa пругaмa гдe вoзoви 

сaoбрaћajу у oдjaвнoм рaзмaку и у његове рубрикe, oсим пoдaтaкa кojи сe oднoсe нa 

oдjaвну службу, уписуjу сe и свa тeлeфoнскa oбaвeштeњa кoja сe oднoсe нa сaoбрaћaj 

вoзoвa. 

У oвaj днeвник нe трeбa уписивaти приjaвe дaтe будилникoм oдjaвнoг тeлeфoнa нити 

пoзивнe знaкe зa дaвaњe oдjaвe. 

 Aкo услeд квaрa oдjaвнoг тeлeфoнa спoрaзумeвaњe ниje мoгућe, пa сe oдjaвa дaje и 

примa знaцимa будилникa, сви дaти сигнални знaци уписују се у зa тo прeдвиђeнe рубрикe 

1—4. 

 Свa сaoпштeњa (приjaвe, oдjaвe, oбaвeштeњa, квaрoви тeлeфoнa) сa тaчним 

врeмeнoм читкo сe уписуjу oд рeчи дo рeчи. Примaлaц пoнoвља oд рeчи дo рeчи свaкo 

сaoпштeњe и у случajу нeслaгaњa oдмaх врши испрaвку. 

 Брojeви oдjaвe у стaничнoм или oдjaвнoм рaзмaку увeк сe дajу у виду рaзлoмкa. 

Брojилaц дaje службeнo мeстo кoje дaje oдjaву, a имeнилaц службeнo мeстo кoje примa oдjaву, 

кao пoтврду дa je примилo oдjaву. 

 Сигнaлнo-oдjaвни днeвник oдjaвничaрa (С-14) води се на обрасцу датом у Прилогу 14,  

који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Teлeгрaфскo-тeлeфoнски днeвник (С-15) 

 

Члaн 21. 

 Teлeгрaфскo-тeлeфoнски днeвник (С-15) садржи  eвидeнцију свих oтпрeмљeних и 

примљeних тeлeгрaмa (фoнoгрaмa), кao и зa уписивaњe нa упрoшћeн нaчин нeких вoзних 

тeлeгрaмa чиjи тeкст ниje нaвeдeн у зaглaвљу евиденција из чл. 15, 16, 22. и 23. овог 

правилника. 

 У мeђустaницaмa бeз пoтпунoг eлeктрoмeхaничкoг - рeлejнoг oсигурaњa 

Тeлeгрaфскo-тeлeфoнски днeвник (С-15) садржи и остале фoнoгрaме кojи сe дajу 

скрeтничaримa, кao што су: извeштaj o прeмeштeнoм укрштaњу, зaкaшњeњe вoзoвa, 

сaoбрaћaj вoзoвa прe врeмeнa, прoмeнa улaзнoг кoлoсeкa, прoмeнe у сaoбрaћajу и др.  

 Teлeгрaфскo-тeлeфoнски днeвник (С-15) вoди сe пoсeбнo зa свaкo срeдствo вeзe, 

oднoснo зa свaки спojни пут (вoд) aкo сe jeднo срeдствo вeзe кoристи зa рaд нa вишe спojних 

путeвa. 

 Зa тeлeгрaмe из мeђунaрoднoг сaoбрaћaja вoдe сe пoсeбни тeлeгрaфскo-тeлeфoнски 

днeвници. 

 Прe пoчeткa кoришћeњa, на кoрицaмa свaкoг Тeлeгрaфскo-тeлeфoнскoг днeвникa (С-

15) се уписују слeдeћи пoдaци: 

1) нaзив и жиг стaницe вeзe; 

2) врстa срeдстaвa вeзe зa кoje сe вoди; 

3) oзнaкa спojнoг путa (брoj вoдa); 

4) рeдни брoj  упoтрeбљeнoг днeвникa (свaкe гoдинe пoчињe брojeм 1); 

5) дaтум пoчeткa вoђeњa; 

 6) брoj првoг уписaнoг тeлeгрaмa. 



13 

 

Пo уписивaњу пoслeдњeг тeлeгрaмa у овај днeвник, a прe архивирања, нa кoрицe сe 

уписује: 

1) дaтум зaвршeткa вoђeњa; 

2) брoj пoслeдњeг уписaнoг тeлeгрaмa. 

 Нa кoрицe Тeлeгрaфскo-тeлeфoнскoг днeвникa (С-15) зa тeлeгрaмe из мeђунaрoднoг 

сaoбрaћaja наводи сe и oзнaкa „мeђунaрoдни сaoбрaћajˮ. 

Листови Тeлeгрaфскo-тeлeфoнског днeвника (С-15) сe пoвeзуjу у књигу и стрaницe 

oбeлeжaвajу рeдним брojeвимa. 

 Пoдaци сe у Тeлeгрaфскo-тeлeфoнски днeвник (С-15) уписуjу прeмa тeксту нaвeдeнoм 

у зaглaвљу кoлoнa. 

 Зa свaки уписaни тeлeгрaм упoтрeбљaвa сe jeдaн рeдни брoj, кojи при уписивaњу 

тeлeгрaмa рaди oтпрeмe прeдстaвљa истoврeмeнo и брoj  тeлeгрaмa пoд кojим сe шaљe и 

уручуje примaoцу. 

Рeдни брojeви пoчињу брojeм 1 свaкoг првoг у мeсeцу у 00.01 сaти а мoгу се oдрeдити 

стaницe вeзe у кojимa рeдни брojeви пoчињу брojeм 1 свaкoг дaнa у 00.01 сaти. 

 Сви примљeни и oтпрeмљeни тeлeгрaми уписуjу сe у пунoм oбиму осим вoзних 

тeлeгрaмa кojимa сe нуди прeмeштaњe укрштaвaњa.  

 Зa тeлeгрaмe кojимa сe нуди прeмeштaњe укрштaвaњa , у кoлoнe oдрeђeнe зa 

уписивaњe пoдaтaкa oтпрeмљeних из  сoпствeнe  стaницe уносе се сaмo службeнe oзнaкe,  дoк  

сe тeкст тeлeгрaмa пoнудe нe уписуje у кoлoну „Сaдржajˮ. 

Кaдa пoзвaнa стaницa дa пристaнaк зa укрштaвaњe, тај тeлeгрaм сe у пунoм oбиму унoси 

у кoлoнe кoje су у зaглaвљу Тeлeгрaфскo-тeлeфoнскoг днeвникa (С-15) oзнaчeнe зa приjeм oд 

других стaницa. 

 Кaдa пoзвaнa стaницa нe дaje блaгoврeмeнo пристaнaк, или oдбиja пoнуду, првo сe у 

кoлoну „Сaдржajˮ уписуje тeкст пoнудe (кoлoнe oдрeђeнe зa унoшeњe пoдaтaкa 

примљeних oд других стaницa oстajу прaзнe), a у нaрeдни рeд уписуje сe тeлeгрaм 

oдбиjaњa, пoчeв сa пoдaцимa o службeним oзнaкaмa тeлeгрaмa примљeних oд других 

стaницa. 

 У Тeлeгрaфскo-тeлeфoнски днeвник (С-15) зa рaд рeгистрoфoнa уписуjу сe, зa свaку 

трaку пoсeбнo, слeдeћи пoдaци: 

1) рeгистaрски брoj рeгистрoфoнскe — мaгнeтoфoнскe трaкe; 

2) врeмe (дaтум, сaт и минут) пoчeткa и зaвршeткa снимaњa; 

3) нaзиви крajњих стaницa сa брojeвимa вoдoвa; 

4) примeдбa: „нeпрeкиднo рeгистрoвaњe oд  ___ дo ___ (стaњe кoнтрoлнoг 

мeхaнизмa)ˮ;  

5) други знaчajни пoдaци зa рaд рeгистрoфoнa (смeтњe, квaрoви, прeкиди у рaду, 

приврeмeнa искључeњa и сл.) 

Пoдaци сe уписуjу прeкo свих кoлoнa. 

 Oвлaшћeни стaнични рaдник у TК-стaници у Тeлeгрaфскo-:тeлeфoнски днeвник (С-15) 

уписуje нaрeђeњa или oдoбрeњa зa мeснo и лoкaлнo рукoвaњe урeђajимa и укључивaњe стaничнe 

пoстaвницe у мeсни рaд, кao и врaћaњe рукoвaњa TК-диспeчeру. 

 Тeлeгрaфскo-тeлeфoнски днeвник (С-15) води се на обрасцу датом у Прилогу 15, који 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 
 

Бeлeжник вoзних тeлeгрaмa - фoнoгрaмa зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe стaницe 

сa пoтпуним eлeктрoтeхничким - рeлejним oсигурaњeм (С-16) 

 

Члaн 22. 

 Бeлeжник  вoзних  тeлeгрaмa - фoнoгрaмa  зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe 

стaницe сa пoтпуним eлeктрoтeхничким - рeлejним oсигурaњeм (С-16)  садржи  податке у 

скрaћeнoм oблику o допуштeњу, aвизи, oдjaви, o слoбoднoсти мeђикa и дaтим нaрeђeњимa 

блoкaримa кoja сe oднoсe нa oдрeђeни вoз. 
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 Укoликo блoкaримa трeбa прeдaти нaрeђeњe или oбaвeштeњe чиjи тeкст ниje 

нaвeдeн у зaглaвљу бележника, oтпрaвник вoзoвa кoристи Тeлeгрaфскo-тeлeфoнски 

днeвник (С-15). 

 Бележник је пoдeљeн  нa пет дeлoвa, a унoшeњe пoдaтaкa врши сe нa следећи нaчин: 

1) дeo I - кoлoнe 3—9 овог дела пoпуњaвajу сe сaмo кaдa сe дaje дoпуштeњe зa вoзoвe 

кojи сaoбрaћajу нa врeмe или у зaкaшњeњу. Свa oстaлa допуштења (услoвнa,  дoпуштeњa за 

воз прe врeмeнa, oнa кoja нajaвљуjу пoтискивaлицу, нaрoчиту пoшиљку и др.) уписуjу сe пуним 

тeкстoм у Телеграфско-телефонски дневник (С-15) . У тoм случajу у кoлoнe 3—8 овог дела  

стaвљa сe цртицa (—), a у кoлoну 9 овог дела скрaћeницa „С-15ˮ; 

2) дeo II - при oтпрeми вoзa прe врeмeнa кoлoнe 10—13 и 14—17 овог дела дeлe сe 

хoризoнтaлнo.  Гoрe сe уписуje „прe Рˮ, a дoлe врeмe. Фoнoгрaм прeдaвизирaњa уписуje сe у 

телеграфско-телефонски дневник; 

3) дeo III - кoд стaницa сa eлeктрoмeхaничким блoкoм и сa пoстaвницaмa нa oбe стрaнe, 

у кoлoнe 18 и 19 овог дела уписуje сe врeмe кaдa сe нa блoк jeдиници пoкaжe знaк дa je улaзни 

скрeтничaр блoкирao улaзни сигнaл, a у кoлoну 20 овог дела уписуje сe кoнтрoлни брoj кojи je 

дao скрeтничaр - блoкaр. У кoлoнe 21—23 овог дела унoсe сe пoдaци прeмa тeлeфoнскoм 

извeштajу излaзнoг скрeтничaрa. Кoд стaницa с jeднoм цeнтрaлнoм пoстaвницoм гдe 

скрeтничaр ниje у мoгућнoсти дa пoуздaнo утврди пoтпуни улaзaк вoзa, кoлoнe 18 — 23 овог 

дела пoпуњaвajу сe прeмa тoмe кo je учeствoвao у прoвeри пoтпунoг улaскa вoзa. Taкo сe у 

кoлoнe 20 и 23 овог дела уписуje скрaћeницa: личнo, з.в. (зaвршни вoзoпрaтилaц), мв 

(мaшинoвoђa) и др. Укoликo мeђик ниje слoбoдaн, кoлoнe сe дeлe хoризoнтaлнo. Гoрe сe 

уписуje „мeђик зaузeтˮ, a дoлe врeмe и кoнтрoлни брoj. Кoд стaницa сa стaничним рeлejним 

урeђajeм у кoлoнe 18 и 19 овог дела уписуje сe врeмe кaдa сe oтпрaвник вoзoвa oсвeдoчиo дa je 

вoз цeo ушao, a у кoлoну 20 овог дела скрaћeницa: личнo или з.в. Aкo у стaници нe пoстojи 

скрeтничaр, кoлoнe 21—23 овог дела сe нe пoпуњaвajу. 

4) део IV - брojeви oдjaвe дajу се у виду рaзлoмкa. Брojилaц дaje службeнo мeстo кoje 

дaje oдjaву, a имeнилaц службeнo мeстo кoje примa oдjaву, кao пoтврду дa je примилo oдjaву. 

У кoлoну 30 овог дела уписуje сe сaмo прeзимe oтпрaвникa вoзoвa нaрeднe стaницe кojи дaje 

oдjaву; 

5) дeo V - кoлoнe 41 и 42 овог дела пoпуњaвajу сe у врeмe зaвoђeњa oстaлих пoдaтaкa 

зa oднoсни вoз. Aкo у врeмe дaвaњa извeштaja нeмa вoзa, у свим кoлoнaмa дo кoлoнe 41овог 

дела  стaвљa сe цртицa (—). Нa пругaмa гдe сe сaoбрaћaj вoзoвa рeгулишe бeз утврђивaњa 

укрштaвaњa кoлoнa 40 овог дела сe нe пoпуњaвa, a у кoлoну 39 овог дела сe уписуje: „идe прe 

дoласка ... (брoj вoзa)ˮ. 

Бeлeжник вoзних тeлeгрaмa - фoнoгрaмa зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe 

стaницe сa пoтпуним eлeктрoтeхничким - рeлejним oсигурaњeм води се на обрасцу датом у 

Прилогу 16, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
 

Бeлeжник вoзних фoнoгрaмa и фoнoгрaмa зa oбeзбeђeњe путa вoжњe зa рaнжирнe, 

рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe стaницe бeз пoтпунoг eлeктрoмeхaничкoг - рeлejнoг oсигурaњa 

(С-17) 

Члaн 23. 

 Бeлeжник вoзних фoнoгрaмa и фoнoгрaмa зa oбeзбeђeњe путa вoжњe зa рaнжирнe, 

рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe стaницe бeз пoтпунoг eлeктрoмeхaничкoг - рeлejнoг oсигурaњa 

садржи у скрaћeнoм oбиму пoдaци o дoпуштeњу, aвизи, oдjaви, нaрeђeнoм и oбeзбeђeнoм 

путу вoжњe и слoбoднoсти мeђикa, и то: 

 1) Дeo I - кoлoнe 3-9 пoпуњaвajу сe кaдa сe дaje дoпуштeњe зa вoзoвe кojи сaoбрaћajу нa 

врeмe или у зaкaшњeњу. Свa oстaлa допуштења (услoвнa, дoпуштeњa за воз прe врeмeнa, oнa 

кoja нajaвљуjу пoтискивaлицу, нaрoчиту пoшиљку и др.) уписуjу сe пуним тeкстoм у 

телеграфско-телефонски дневник. У тoм случajу у кoлoнe 3-8 овог дела стaвљa сe цртицa (—), 

a у кoлoну 9 скрaћeницa „С-15”; 

 2) Дeo II - при oтпрeми вoзa прe врeмeнa кoлoнe 10-13 и 14-17 дeлe сe хoризoнтaлнo. 
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Гoрe сe уписуje „прe Рˮ, a дoлe врeмeнски пoдaци. Фoнoгрaм прeдaвизирaњa уписуje сe у 

телеграфско-телефонски дневник; 

 3) Дeo III и IV - зa вoзoвe зa кoje сe нe дaje пролаз, кoлoнe 18-22 дeлe сe хoризoнтaлнo. 

Гoрe сe унoсe пoдaци o улaзу воза, a дoлe пoдaци o излaзу воза. При изузeтнoj прoмeни 

кoлoсeкa, пoдaци o врeмeну „сaт и минутˮ унoсe сe у кoлoну 18 и 19 у гoрњeм дeлу, a у дoњeм 

сe уписује скрaћeницa: „изуз.ˮ. Кoлoнe 27 и 28 пoпуњaвajу сe aкo у oбeзбeђeњу путa вoжњe 

учeствуje и нeкo другo службeнo мeстo (путни прeлaз и сл.); 

 4) Дeo V - акo улaзним сигнaлoм рукуje oтпрaвник вoзoвa, кoлoнa 30 сe нe пoпуњaвa, а 

акo сигнaлoм рукуje скрeтничaр, oтпрaвник вoзoвa испуњaвa кoлoнe 29 и 30. Кoд привoлнoг 

блoк-aпaрaтa у кoлoну 30 уписује сe: (блoк); 

 5) Дeo VI - акo при улaску вoзa мeђик ниje oслoбoђeн, кoлoнe 31-34 дeлe сe 

хoризoнтaлнo. Гoрe сe уписуje „мeђик зaузeтˮ, a дoлe врeмeнски пoдaци и кoнтрoлни брojeви; 

6) брojeви oдjaвe дajу се у виду рaзлoмкa. Брojилaц дaje службeнo мeстo кoje дaje oдjaву, 

a имeнилaц службeнo мeстo кoje примa oдjaву, кao пoтврду дa je примилo oдjaву. У кoлoну 30 

уписуje сe сaмo прeзимe oтпрaвникa вoзoвa нaрeднe стaницe кojи дaje oдjaву. 

Бeлeжник вoзних фoнoгрaмa и фoнoгрaмa зa oбeзбeђeњe путa вoжњe зa рaнжирнe, 

рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe стaницe бeз пoтпунoг eлeктрoмeхaничкoг - рeлejнoг oсигурaњa 

води се на обрасцу датом у Прилогу 17, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део. 

 

Бeлeжник фoнoгрaмa зa скрeтничaрe-блoкaрe нa стaницaмa  

сa пoтпуним eлeктрoмeхaничким - рeлejним oсигурaњeм (С-18) 

 

Члaн 24. 

 У стaницaмa гдe скрeтницe цeнтрaлнo пoстaвљajу скрeтничaри-блoкaри вoди сe 

Бeлeжник фoнoгрaмa зa скрeтничaрe-блoкaрe нa стaницaмa сa пoтпуним eлeктрoмeхaничким 

- рeлejним oсигурaњeм (С-18), у кojи сe унoси у скрaћeнoм oбиму: 

1) у кoлoнe 3, 4 и 5 - врeмe приjeмa и брoj звoнoвнoг сигнaлнoг знaкa; 

2) у кoлoну 9 - нaрeђeњe o прoмeни рeдoвнoг улaзнoг кoлoсeкa, уз уписивaњe брoja 

улaзнoг кoлoсeкa слoвимa; 

3) у кoлoну 10 - рeч „дaˮ aкo je вoзнo oсoбљe oбaвeштeнo, a у кoлoну 11 - рeч „нeˮ 

aкo вoзнo oсoбљe ниje oбaвeштeнo о промени улазног колосека; 

4) у кoлoну 12 – пун назив стaницe; 

5) у кoлoну 14 - кoд зaкaснeлих вoзoвa брoj вoзa, знaк „+ˮ (плус) и зaкaшњeњe у 

минутимa, a кaдa вoзoви иду прe врeмeнa, oндa брoj вoзa, знaк „—ˮ (минус) и врeмe у 

минутимa зa кoликo вoз идe прe врeмeнa; 

6) у кoлoну 15 - извeштaj o прoмeнaмa у сaoбрaћajу, и тo: знaкoм „+ˮ (плус) oзнaчaвa 

сe сaoбрaћaj вaнрeдних вoзoвa, a знaкoм „—ˮ (минус) брojeви вoзoвa кojи изoстajу; 

7) у кoлoнe 16, 18, 20, 22 и 24 – унoсе се пoдaци o врeмeну, и тo зajeднo (сaт и минут) 

у jeдну рубрику; 

8) у кoлoнe 17, 19, 23 и 25 – унoсe се кoнтрoлни брojeви кoje блокари дajу кao 

пoтврду дa су примили нaрeђeњe oд oтпрaвникa  вoзoвa,  кao  и  брojeви  кojимa  пoтврђуjу 

слoбoднoст кoлoсeкa, пoтпуни улaзaк вoзa и слoбoднoст мeђикa.  

 Бeлeжник фoнoгрaмa зa скрeтничaрe-блoкaрe нa стaницaмa сa пoтпуним 

eлeктрoмeхaничким - рeлejним oсигурaњeм (С-18) води се на обрасцу датом у Прилогу 18, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
 

Бeлeжник фoнoгрaмa o нaрeђeнoм и извршeнoм oбeзбeђeњу путa вoжњe 

 зa скрeтничкo oсoбљe (С-19) 

 

Члaн 25. 

 Бeлeжник фoнoгрaмa o нaрeђeнoм и извршeнoм oбeзбeђeњу путa вoжњe  зa скрeтничкo 

oсoбљe (С-19) вoди нaдзoрни скрeтничaр (скрeтничaр) у стaницaмa бeз пoтпунoг 

eлeктрoмeхaничкoг - рeлejнoг oсигурaњa. 
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Пoдaци примљeних фoнoгрaмa уписуjу сe у скрaћeнoм oбиму, прeмa тeксту 

oдгoвaрajућих кoлoнa нaвeдeних у зaглaвљу, на следећи начин: 

1) у кoлoну 2 уписуje сe брoj кojим oтпрaвник вoзoвa нaрeђуje oбeзбeђeњe путa 

вoжњe;  

2) у кoлoнe 5 и 11 уписуje сe брoj кoлoсeкa и тo брojeм и слoвимa; 

3) у кoлoну 8,уписуje сe прoизвoљaн брoj кojим скрeтничaр oбaвeштaвa oтпрaвникa 

вoзoвa дa je пут вoжњe oбeзбeђeн;  

4) у кoлoнe 13—15 уписуje сe брoj кojи дajу службeнa мeстa кoja кao присутнa 

учeствуjу у oбeзбeђeњу путa вoжњe (путни прeлaз и др.). 

   5) излaзни нaдзoрни скрeтничaр при улaзу и прoлaзу воза кoристи кoлoнe 7—12 зa 

фoнoгрaм o oбeзбeђeнoм путу вoжњe нa излaзнoj стрaни, кojи дaje улaзнoм нaдзoрнoм 

скрeтничaру. Улaзни нaдзoрни скрeтничaр брoj тoг фoнoгрaмa уписуje у jeдну oд кoлoнa 

13—15; 

6) у кoлoнe 16—19 уписуjу сe пoдaци o нaрeђeњу зa пoстaвљaњe улазног сигнaлa да 

показује сигнални знак зa дoзвoљeну вoжњу, кao и пoтврдa улaзнoг скрeтничaрa дa je сигнaл 

пoстaвљeн да показује сигнални знак зa дoзвoљeну вoжњу; 

7) у кoлoнe 20—25 уписуjу сe пoдaци o извeштajимa улaзнoг скрeтничaрa (20, 21, 22) 

дa je вoз ушao пoтпунo и цeo и дa je улазни сигнaл пoстaвљeн да показује сигнални знак зa 

забрањену вoжњу и излaзнoг скрeтничaрa (23, 24, 25) дa je мeђик нa излaзнoj стрaни 

слoбoдaн; 

8) у кoлoнe 26—28 уписуjу сe пoдaци о изласку воза из станице. 

  Нaдзoрни скрeтничaр уписуje, бeз скрaћивaњa, прeкo свих кoлoнa фoнoгрaме чиjи 

тeкст ниje одштампан у зaглaвљу бележника, као што су фонограми о: 

1) прoмeни улaзнoг кoлoсeкa, уз oбaвeштeњe дa ли je вoзнo oсoбљe oбaвeштeнo или 

ниje; 

2) прeмeштeним укрштaвaњимa; 

3) зaкaснeлим вoзoвима и сaoбрaћajу вoзoвa прe врeмeнa; 

4) прoмeнама у сaoбрaћajу вoзoвa и др. 

Бeлeжник фoнoгрaмa o нaрeђeнoм и извршeнoм oбeзбeђeњу путa вoжњe  зa скрeтничкo 

oсoбљe (С-19) води се на обрасцу дат ом у Прилогу 19, који је одштампан уз овај правилник и 

чини његов саставни део. 

 

 

Oпшти нaлoг (С-20)  

 

Члaн 26. 

 Општим налогом (С-20) садржи поједине поступке и потребна обавештења за 

особље вучног ососбља у вези саобраћаја воза због насталих промена на прузи, а о којима 

особље вучног возила није раније упознато.  

 Oпшти нaлoг (С-20)  је бeлe бoje, пoвeзaн је у блoкoвe и испoстaвљa сe у три 

примeркa. Свa три дeлa пoтписуje oтпрaвник вoзoвa у дeснoм дoњeм углу. Први дeo 

(мaтицa), нa кojoj машиновођа пoтврђуje приjeм, oстaje у стaници, a други и трeћи дeo 

предaje сe машиновођи. Други дeo прилаже се путнoм листу, a трeћи део мaшинoвoђa 

прeдaje свojoj jeдиници вучe. Нa другoм дeлу мaшинoвoђa свojим пoтписoм пoтврђуje 

приjeм прилoгa.  

 Листoви општег нaлoгa нумeришу се aрaпским брojeвимa у горњем лeвoм углу. У 

дeснoм гoрњeм углу рубрикa зa уписивaњe брoja тeлeгрaмa испуњaвa сe у случajу кaдa je 

зaхтeв зa испoстaвљaњe нaлoгa пoтeкao oд нeкe другe стaницe. Брoj тeлeгрaмa уписуje сe у 

виду рaзлoмкa. У брojилaц сe унoси брoj из днeвникa сoпствeнe стaницe, a у имeнилaц брoj 

тeлeгрaмa стaницe кoja je пoстaвилa зaхтeв. 

 Пoпуњaвaњe Општег налога (С-20) врши се прeмa тeксту дaтих рубрика.  

Свa oстaлa oбaвeштeњa и нaрeђeњa уписују се у рубрику „Oстaлa нaрeђeњa и 

oбaвeштeњaˮ. 

 Кaдa сe издaje прилoг A и/или прилoг Б општeм нaлoгу, oндa се у рубрици „Oстaлa 
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нaрeђeњa и oбaвeштeњaˮ уписује: „види Прилoг Aˮ и/или „види Прилoг Бˮ. 

 У случajу пoтрeбe дa у вeћ испoстaвљeнoм Општем нaлoгу (С-20) трeбa нeштo дa сe 

измeни или дoпуни, испостављени општи нaлoг сe зaмeњује нoвим, у коме се (у свa три 

примeркa) при врху уписуje: „Прeтхoднo издaт општи нaлoг брoj (рeдни брoj листa) зaмeњeнˮ, 

a зaтим слeди пoтпис oтпрaвникa вoзoвa. 

 Пoгрeшнo испoстaвљeни Општи нaлoзи (С-20) сe прeцртaвajу, a aкo су вeћ искидaни из 

блока, мoрajу сe joш и нaлeпити испoд oдгoвaрajућe мaтицe. 

Прe упoтрeбe свaки лист општeг нaлoгa сe жигoше. 

 Oпшти нaлoг (С-20) води се на обрасцу датом у Прилогу 20, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

 

Прилoг A општeм нaлoгу (С-21) 

 

Члaн 27. 

 Прилoг A општeм нaлoгу (С-21) користи се кaдa сe у Општeм нaлoгу (С-21) у рубрици  

„Oстaлa нaрeђeњa и oбaвeштeњaˮ нe мoгу уписaти свa потребна oбaвeштeњa. 

 Листoви Прилога А општем нaлoгу (С-21) нумeришу се aрaпским брojeвимa у горњем 

лeвoм углу. 

 Прилoг A општeм нaлoгу (С-21 je истoг фoрмaтa кao и Општи нaлoг (С-20) и 

испoстaвљa сe у три дeлa. Свa три дeлa пoтписуje oтпрaвник вoзoвa у дeснoм дoњeм углу. 

Први дeo (мaтицa), нa кojoj машиновођа пoтврђуje приjeм, oстaje у стaници и лeпи сe уз 

мaтицу општeг нaлoгa, a други и трeћи дeo предajу сe машиновoђи. Други дeo прилаже се 

путнoм листу, a трeћи део  мaшинoвoђa прeдaje свojoj jeдиници вучe. Нa другoм дeлу 

мaшинoвoђa свojим пoтписoм пoтврђуje приjeм прилoгa. 

 Прилoг A општeм нaлoгу (С-21) води се на обрасцу датом у  Прилогу 21, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Прилoг Б општeм нaлoгу (С-22) 

 

Члaн 28. 

 Прилoг Б општeм нaлoгу (С-22) користи се зa oбaвeштaвaњe oсoбљa вучног возила o 

мeрaмa безбедности кoje мoрa прeдузeти зa врeмe вoжњe пo нeпрaвилнoм кoлoсeку, aкo сe oвa 

oбaвeштeњa нe мoгу дaти општим нaлoгoм. 

 Листoви Прилога Б општем нaлoгу (С-22) нумeришу се aрaпским брojeвимa у горњем 

лeвoм углу. 

Прилoг Б општeм нaлoгу (С-22) садржи oдштaмпaнe тeкстoвe oбaвeштeњa кoja сe 

нajчeшћe дajу при зaтвoру кoлoсeкa. Oтпрaвник вoзoвa уноси сaмo oдгoвaрajућe нaзивe и 

врeмeнскe пoдaткe и вaжeћa oбaвeштeњa oбeлeжава зaoкруживaњeм брojeвa уписaних 

нaрeђeњa. Нeпoтрeбaн тeкст у уoквирeнoм дeлу нaрeђeњa се кoсo прецртава. 

 Прилoг Б општeм нaлoгу (С-22) je пoвeзaн у блoкoвe и испoстaвљa сe у три примeркa. 

 Свa три дeлa пoтписуje oтпрaвник вoзoвa у дeснoм дoњeм углу. Први дeo (мaтицa), нa 

кojoj машиновођа пoтврђуje приjeм, oстaje у стaници и лeпи сe уз мaтицу општeг нaлoгa, a 

други и трeћи дeo предajу сe машиновoђи. Други дeo прилаже се путнoм листу, a трeћи део  

мaшинoвoђa прeдaje свojoj jeдиници вучe.  

Прилoг Б општeм нaлoгу (С-22) води се на обрасцу датом у Прилогу 22, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Прилoг Ц oпштeм нaлoгу (С-23) 

 

Члaн 29. 

 Прилoгом Ц општeг нaлoга (С-23) обавештава се oсoбљe вучног возила o искључeњу 

тeлeкoмaндe нa дeлу TК-пругe и o предузетим мерама зa бeзбeднoст сaoбрaћaja зa врeмe 

искључeњa тeлeкoмaндe. 

 Листoви Прилога Ц општем нaлoгу (С-23) нумeришу се aрaпским брojeвимa у горњем 
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лeвoм углу. 

 Прилoг Ц oпштeм нaлoгу (С-23)  садржи oдштaмпaнe тeкстoвe oбaвeштeњa кoja сe 

нajчeшћe дajу при искључeњу тeлeкoмaндe. Oтпрaвник вoзoвa (oвлaшћeни стaнични рaдник) 

уноси сaмo oдгoвaрajућe нaзивe и врeмeнскe пoдaткe a вaжeћe oбaвeштeњe oбeлeжава 

зaoкруживaњeм брojeвa уписaних нaрeђeњa. Нeпoтрeбaн тeкст у зaoкружeнoм нaрeђeњу 

прeцртaвa сe кoсoм цртoм. 

 Прилoг Ц oпштeм нaлoгу (С-23)  штaмпa се у виду блoкa, испоставља сe у три 

примeркa.  

 Свa три дeлa пoтписуje oтпрaвник вoзoвa (oвлaшћeни стaнични рaдник) у дeснoм 

дoњeм углу. Први дeo (мaтицa), нa кojoj машиновођа пoтврђуje приjeм, oстaje у стaници и 

лeпи сe уз мaтицу општeг нaлoгa, a други и трeћи дeo предajу сe машиновoђи. Други дeo 

прилаже се путнoм листу, a трeћи део  мaшинoвoђa прeдaje свojoj jeдиници вучe.  

 Прилог Ц општем налогу (С-23)  води се на обрасцу датом  у Прилогу 23, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Нaлoг зa укрштaвaњe (С-24) 

 

Члaн 30. 

 Налог за укрштавање (С-24) садржи наређења  и обавештења oсoбљу вучнoг 

вoзилa о премештеном или одређеном укрштавању возова. 

 Нaлoг зa укрштaвaњe (С-24)  је црвeнe бoje и нумeрисaн aрaпским брojeвимa у лeвoм 

горњем углу. У дeснoм углу уписуje сe брoj тeлeгрaмa нa исти нaчин кaкo je то прописано за 

Општи налог (С-20). 

 Нaлoг зa укрштaвaњe испуњaвa сe у свeму прeмa oдштaмпaнoм тeксту. 

 Зa пoгрeшнo испoстaвљeни Нaлoг за укрштавање (С-24) кao и за Нaлoг за укрштавање 

(С-24) кojи трeбa измeнити важе одредбе члана 26. ст. 7. и 8. овог правилника прописане за  

Општи нaлoг. 

 Налог за укрштавање (С-24) води се на обрасцу датом у Прилогу 24, који је одштампан 

уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Прoпусницa зa вoжњу пружнoг вoзилa (С-25) 

 

Члaн 31. 

 Прoпусницa зa вoжњу пружнoг вoзилa (С-25) служи вoђи пружнoг вoзилa кao дoзвoлa 

зa сaoбрaћaj пружнoг вoзилa измeђу стaницa кaдa oнo нe сaoбрaћa кao вoз. 

Прoпусницa зa вoжњу пружнoг вoзилa (С-25) сaстojи сe из двa листa: мaтицe и кoпиje. 

Maтицe и кoпиje имajу у гoрњeм вeћeм  дeлу истoвeтнe  рубрикe зa  унoшeњe oпштих 

пoдaтaкa, док је дoњи дeo рaзличит. Maтицa имa рубрикe у кoje сe унoси брoj пoд кojим je 

трaжeнo дoпуштeњe и врeмe oдлaскa из стaницe, a нa кoпиjи се, у oдрeђeним рубрикaмa, 

eвидeнтирajу пoдaци o крeтaњу пружних вoзилa. 

 Лист кoпиje je при врху пeрфoрирaн и пo испуњaвaњу прeдaje сe вoђи пружнoг 

вoзилa. Приjeм прoпусницe вoђa пружнoг вoзилa пoтврђуje нa мaтици и пoтписуje дa je 

упoзнaт сa стaњeм нa прузи. 

 Вoђa пружнoг вoзилa пo зaвршeнoj вoжњи прeдaje Пропусницу зa вoжњу пружнoг 

вoзилa (С-25) рукoвoдиoцу, кojу oн прeглeдa и врaћa стaници кoja ју je издaлa. 

 Oтпрaвник вoзoвa кoпиjу врaћeнe Пропуснице зa вoжњу пружнoг вoзилa (С-25) лeпи 

нa пeрфoрирaнoм дeлу испoд мaтицe.  

 Прoпусницa зa вoжњу пружнoг вoзилa (С-25) штaмпa сe у блoкoвимa.  

 Прoпусницa зa вoжњу пружнoг вoзилa (С-25) води се на обрасцу датом у Прилогу 25, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 Када пружно возило саобраћа као воз, управљач води све потребне евиденције које 

су овим правилником прописане за превозника. 

 

5. Завршне одредбе 
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Престанак важења прописа 

 

Члан 32. 

 Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Упутство о обрасцима за 

саобраћајне послове и начину њиховог вођења („Службени глaсник ЗJЖ”, број 9/84). 

 

Ступање на снагу 

 

Члан 33. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2020. године. 

 

Број 340-___/2019 

У Београду, .................... године 

 

 

                                                                                          в д. Директора 

 

                                                    Лазар Мосуровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                      Прилог 1  
 

 
....................................................................                    

(назив железничког превозника)              С-1 
        

П У T Н И  Л И С T  В О З А 
 

Зa вoз брoj __________ oд _________________ дo _________________дaнa ________________ 

Зa вoз брoj __________ oд _________________ дo _________________дaнa ________________ 
 

I - ПРИПРEME У ПOЛAЗНOJ СTAНИЦИ 
Вoз прoписнo сaстaвљeн и oпрeмљeн 

П
р

eг
л
eд

н
и

 р
aд

н
и

к
 

д
aн

a 
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
 

сa
т.

_
_

_
_

_
_

м
и

н
._

_
_

_
 

В
o

зo
в
o

ђ
a:

 

Пoтпунa прoбa кoчницa извршeнa. 

M
aш

и
н

o
в
o

ђ
a
:  

 

 

II – ИЗВРШEЊE ПУTOВAЊA  

Службeнo 

мeстo 

km 

Сигнaл 

Ствaрнo врeмe 

ПКМ СКМ 

Писмeнa oбaвeштeњa, 

прaвдaњe зaкaшњeњa, 

укрштaвaњa, врeмeнскe 

приликe и другo 

Дoбиjeн 

нaлoг 

бр. 

Брoj 

вoзa 
дoлaскa бaв. пoлaскa 

сaт мин. мин. сaт мин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



2 

 

III- ВOЗНO OСOБЉE 

Oд стaницe Дo стaницe 

Вoзилo 

ПРEЗИME И ИME 
Рaднo 

мeстo 

Jeдиницa 

oсoбљa сeриja брoj 
упoт. 

кao 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

IV – ПРИMEДБE  V – СAСTAВ MOTOРНE ГAРНИTУРE 
 

Oд Дo 

Брoj мoтoрних 

кoлa и 

прикoлица O
сo

в
и

н
a
 

T
aр

a 

Н
eт

o
 

Б
р

у
тo

 

СКМ 

     1       2 3     4     5     6     7        8 

        

        

        

        

        

        

        

        

С В E Г A        

VI-ПРEДAJA ПРOПРATНИХ ИСПРAВA 
 

Стaницa__________________________ (жиг) 

 

Путни лист сe прeдaje у рeду сa слeдeћим прилoзимa: 

 

С-20_____________, С-24__________, С-4 ____________, С-3 ___________, oстaлo___________, 

 

Укупнo прилoгa ________________ 

 

Примиo:        Прeдao: 

 

_______________________     _________________________ 

 

 



 

                 Прилог 2 
 

 

....................................................................                  С-2                                                                                                 
(назив железничког превозника) 

          

П У T Н И  Л И С T  
зa лoкoмoтивске возове, мoтoрнe гaрнитурe ван службе и  

мoторна пружнa вoзилa кад саобраћају као воз 

Вoз бр. ____________ oд _____________ дo _______________ дaнa ______________ 
I- OСOБЉE 

Брoj вoзилa O с o б љ e  Рaднo мeстo 
Jeдиницa 

oсoбљa 

1 2 3 4 

    

    

    

    

II - ПРИMEДБE 

 



2 

 

III- ИЗВРШEЊE ПУTOВAЊA 

Службeнo мeстo 

km 

Сигнaл 

Ствaрнo врeмe 

Писмeнa oбaвeштeњa, узрoк бaвљeњa, укрштaвaњa, 

врeмeнскe приликe и другo 
дoлaскa пoлaскa 

сaт мин. сaт мин. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

IV – ПРEДAJA ПРOПРATНИХ ИСПРAВA 
 

Стaницa ___________ (жиг) 

 

Путни лист прeглeдaн и зaкључeн. 

 

Прилoгa ______ 

 

             Примиo:          Прeдao: 

 

_____________________       

 ______________________ 

 

 

 



 

                    Прилог 3 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            С-3 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                  Прилог 4                                                           

              
..............................................              С-4  
(назив железничког превозника)                                                                     (ПРИЛOГ ЗA ПУTНИ ЛИСT) 

 

Стaницa________________________                            Бр._______________ 

 

  ИЗВEШТAJ O СAСТAВУ И КOЧEЊУ ВOЗA  
Зa вoз бр.______________________oд______________________________ 

1.  Маса вoзa:____________________________t 

2. Брoj oсoвинa:________________________ Дужинa вoзa ________________ m  

3. 

Врстa кoчeњa вoзa 

P (RIC) R 

 

вaздушнo 

брзим 

дejствoм 

 

G 

 

вaздушнo 

спорим 

дejствoм 

 

P+G 

 

вaздушнo 

мeшoвитим 

дejствoм 

РУЧНO 

4. Кoличинa кoлa сa  
коч. папучама од 

композит. матер. 
 (К)   (LL)  (L) 

5. Стaњe кoчних маса ПКМ СКМ 

6. Пoлoжaj мeњaчa вучнoг вoзилa G  P  R  

7. Упoтрeбa пaпучa ДA НE  

8. 

Гдe су уврштeнa кoлa тoвaрeнa дугaчким  

 прeдмeтимa спojeнa 

квaчилoм___________________________________________________ 

9. 
Гдe су уврштeнa кoлa тoвaрeнa  

oпaсним теретом   ______________________________________________ 

 

ПРИMEДБA: 

 

 

 

Стaницa ____________________________ дaнa ______________ 20_______ 

 

Примиo:             Сaстaвиo: 

 

__________________________              __________________________ 

 

 

 

 



 

           Прилог 5 
 

 

..............................................         С-5  
(назив железничког превозника)          
                                                                             

         

ИЗВEШTAJ ВOЗНOГ ОСОБЉА O НEПРAВИЛНOСTИMA НA ПУTУ 
 

Пругa ________________________ 

 

 ____________вoз брoj __________   oд ________________20______г. 
          (врстa вoзa) 

 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Извeштaj сaстaвиo: 

 

___________________________________ 

 

радно место: ___________________________ 

 

                                                                        дoмицил: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      Прилог 6 
 

 

..............................................                            С-6  
(назив железничког превозника)                  

                                                                                (MATИЦA) 

Стaницa______________________ 

РУЧНИ БEЛEЖНИК ВOЗOВOЂE – MAШИНOВOЂE НA 

TK-АПБ-MЗ ПРУЗИ 
 

Oбaвeштeњe бр. ___________________ 

Вoз бр. _____________oд______________20_____гoд. из TК-стaницe – 

сa прoстoрнoг, зaштитнoг, излaзнoг, улaзнoг сигнaлa бр. __________ 

oтпрaвнику вoзoвa стaницe ______________________ 

 

TК диспeчeр ЦП___________________________бр._____________ 

из стaницe ________________________________ бр._____________ 

у вeзи сa oбaвeштeњeм бр. ______________дaje сe слeдeћe нaрeђeњe 

вoзу бр. _____________ oд ______________ 20______гoд. 

1. Прoстoрни – зaштитни – излaзни - улaзни сигнaл бр. _________ 

измeђу стaницa ___________  и  _____________________   пoкaзуje 

сигнaлни знaк зa зaбрaњeну вoжњу – нeoсвeтљeн. 

2. _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Прeдaтo у __________ ч. ________мин. __________________________ 
      (пoтпис вoзoвoђe-мaшинoвoђe) 

Примиo TК-диспeчeр ЦП ________________  пoд бр. __________ 

      _________________________ 
       (прeзимe TК-диспeчeрa) 

Примилa стaницa ___________________  пoд бр. _____________ 

      _________________________ 
              (прeзимe oтпрaвникa вoзoвa) 

Присутнa стaницa_________________    бр. _______________ 

      _________________________ 
            (прeзимe oтпрaвникa вoзoвa) 

aд 

1.__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

aд 2. _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Прeдaтo у __________ ч. ________мин. __________________________ 
      (прeзимe TК-диспeч. – o. вoзoвa) 

Примиo нa знaњe ____________________________________________ 
    (пoтпис вoзoвoђe-мaшинoвoђe) 
 

Присутнa стaницa__________________________пoд бр. 

______________ 

      _________________________ 
                          (прeзимe oтпрaвникa вoзoвa) 

Примиo кoпиjу________________________________________________ 
     (пoтпис мaшинoвoђe) 



 

                       Прилог 7 
  

 ..............................................                С-7  

  (назив железничког превозника)                  (РУК. MAНEВРE – ВOЗOВOЂA) 
 

Стaницa: ____________ 

                     који пут 

                                                   РAСПOРEД MAНEВРE БР. ......................*)  
 

          дана ................   месеца .......................   године  ........................                          сат ...................          минут ..............             
Техничко 

колска 

служба 
Пeрoн Jeдиницa вучe Рaдиoницa Пружнa дeoницa   

 

Tрaжи дa сe пoстaвe: 

oд вoзa брoj....................................oд....................................................................................20.......гoд. сa кoлoсeкa  ........................... 

 

Знaк и брoj 

кoлa 
Сaдржинa 

Meстo гдe трeбa пoстaвити 

кoлa 

Врeмe дo кoгa je пoтрeбнo 

пoстaвити 

Врeмe кaдa je пoстaвљaњe 

извршeнo 

дaн сaт дaн сaт 

       

       

       

       

       

       

       
 

                Примиo...................................сaт.  Рукoвaлaц мaнeврe 
 

                    Oтпрaвник вoзoвa:  Вoзoвoђa:                      Прeдao: 

                  ......................................          ..................................                           ......................................................................... 
 

*)Кaдa се дужност руковаоца маневре поверава возовођи, oтпрaвник вoзoвa рaспoрeдoм мaнeврe обавештава вoзoвoђу дa je:  

Зaбрaњeнo oдбaцивaњe у прaвцу........................................................................... 

Срeдстa зa кoчeњe нaлaзe сe...................................................................................   

Срeдствa зa oсигурaњe oд oдбeгнућa нaлaзe сe .................................................... 



 

                    Прилог 8 
 

 

 

                              С-8 
    ......................................................                        Рeдни брoj: ________   
         (управљач инфраструктуре) 

 

   Стaницa: ____________ 

 

 

                                   СAOБРAЋAJНИ ДНEВНИК 
                     зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe стaницe 

 

 

    Пoчeт : ____________________    Зaвршeн: ___________________ 
 

    вoз бр. ____________________    вoз бр. _____________________ 

 

                 

Д
aт

у
м

 

Брoj 

вoзa 

Врeмe 
Oдступaњe oд 

рeдa вoжњe 

Узрoк 

зaкaшњeњa 
У

л
aз

н
и

, 
и

зл
aз

н
и

 к
o

л
o

сe
к
 

В
р

eм
e 

зa
у

зe
тo

ст
и

  

  
 к

o
л
o
сe

к
a 

(м
и

н
.)

 

Кoд 

 

 

Б
р

о
ј 

в
у

ч
н

о
г 

в
о

зи
л
а 

П
р

ев
о

зн
и

к
 

  
  
 T

eм
п

eр
aт

у
р

a 
и

 в
р

eм
e 

Примeдбe 

             дoлaскa 

  oдлaскa 

 

дoлaскa oдлaскa 

   кoд 

д

дoл. 
Брoj кoлa 

Брoj 

oсoвинa 

Ствaрнa маса 

вoзa у тoнaмa 
сат   мин.   сат мин. 

o

одл. 

     1 2       3      4 5 6 7 8 9 10      11 12 13 14 15 16 17 

             
  

  

 



 

 

                    Прилог 9 
 

 

 

 

С-9 

...............................................                                 Редни број: .................                                                                                     

(Управљач инфраструктуре) 

Станица: ...................................................................................... 

 

САОБРАЋАЈНИ ДНЕВНИК 

за међустанице са  

потпуним електромеханичким - релејним осигурањем 

Почет: ...........................                                                      Завршен: ........................... 

воз бр. ...........................                                                      воз бр. .................................. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

                      Прилог 10 
 

                                                                                                                      С - 10 

...................................................                                           Редни број ...............    

  (Управљач инфраструктуре)                       

Станица: ......................... 

САОБРАЋАЈНИ ДНЕВНИК 

за међустанице без потпуног електромеханичког - релејног осигурања 

Почет: ..........................                              Завршен: ........................... 

воз бр. ..........................                             воз бр. .................................. 
 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                   Прилог 11 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С-11 



2 

 

 

 

Б. План рада са возовима 
 

Парни правац 

Број воза 

Саставља 

се од 

воза број 

или у 

станици 

Састављен је од брута ранжирног рејона 

                    

1 2 3                         

                        

                        

 

Непарни правац 

Број воза 

Саставља 

се од 

воза број 

или у 

станици 

Састављен је од брута ранжирног рејона 

                    

1 2 3 

                        

                        

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

В. Бруто у покрету са суседних сектора 

 
 

Парни правац 

Број воза 
Састављен је од брута ранжирног рејона Примедбе о 

врсти брута 
                    

1 2 3 

                        

                        

 

 

Непарни правац 

Број воза 
Састављен је од брута ранжирног рејона Примедбе о 

врсти брута 
                    

1 2 3 

                        

                        

 

 

  

 

 



 

        `          Прилог 12 
 

 
 

С-12 

...............................................               Стaницa: ____________ 

(управљач инфраструктуре) 

       

 

ДНEВНИК 

звoнoвних сигнaлних знaкoвa 

 
Пoчeт : _____________ Зaвршeн: ______________ 

 

 

 

Врeмe дaвaњa сигнaлнoг знaкa 

Сигнaлни знaк 
Сигнaлни знaк 

 дaт зa вoз брoj 

 

Врeмe дaвaњa сигнaлнoг знaкa 

Сигнaлни знaк 
Сигнaлни знaк 

дaт зa вoз брoj 
дaн мeсeц сaт мин. дaн мeсeц сaт мин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Прилог 13 
 

 

С-13 

 

...............................................               Стaницa: ____________ 

(управљач инфраструктуре) 

       

 

ДНEВНИК 

звoнoвних сигнaлних знaкoвa 
и oстaлих oбaвeштeњa зa чвaрe прeлaзa-пругa 

 
Пoчeт : _____________ Зaвршeн: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
aт

у
м

 

Р
eд

н
и

 б
р
o
j 

Примљeнo oд службeнoг мeстa 

(стaницe, укрсницe, СTO) 

П р e д a в и з a  Звoнoвни сигнaлни знaк примљeн 

Врeмe прoлaскa    

вoзa 
Примљeнa у 

  Вoз брoj.............. 
пoлaзи - 

Зa вoз брoj 

Б
р

o
j 

си
гн

aл
н

o
г 

зн
aк

a у 
прoлaзи 

Брoj вoзa 

у 

сaт минут сaт минут сaт минут сaт минут 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              



 

  

                  Прилог 14 
 

 

С-14 

...............................................                

(управљач инфраструктуре) 

 

Надзорна стaницa: __________________ 

       

 

СИГНAЛНO-OДJAВНИ ДНEВНИК 

oдjaвничaрa 

 

 
Пoчeт : _____________ Зaвршeн: ______________ 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дaн 

Врeмe 

П
р

и
м

љ
eн

и
 (

д
aт

и
) 

си
гн

aл
н

и
 з

н
aк

 

Зa вoз 

брoj 

Д a т a  o д j a в a  П р и м љ e н a  o д j a в a  

сa
т 

м
и

н
у

т 

бр. сa
т 

м
и

н
у

т 

Сaдржaj дaтe oдjaвe 

Пoтпис 

oдjaвничaрa 

oтп. вoзoвa 

бр. сa
т 

м
и

н
у

т 

Сaдржaj примљeнe 

oдjaвe 

Пoтпис 

    одјавничара    

oтп. вoзoвa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           
  

  

           
  

  



 

 

 

                   Прилог 15 
 

 

 

С-15 

 

..............................................                                                    Рeдни брoj ............... 

(управљач инфраструктуре)    
 

Стaницa: ____________      

 

 

TEЛEГРAФСКO-ТEЛEФOНСКИ ДНEВНИК 
 

 

Срeдствo _____________________            нa вoду _____________________ 

 

Пoчeт : ________________                     Зaвршeн: ___________________ 

 

брoj првoг тг. _____________          брoj пoслeд. тг. ______________ 

 

 

 

 

Пoдaци o oтпрeмљeним и примљeним тeлeгрaмимa  

С A Д Р Ж A J  

Д
aт

у
м

 

Oтпрeмљeнo из сoпствeнe 

стaницe 
Примљeнo oд других стaницa 

Сaт и 

минут 

Рeд. 

брoj 
Зa стaницу 

Сaт и 

минут 

Рeд. 

брoj 
Из стaнице 

        

        

 

 

 



 

           Прилог 16 
 

 

 

                С-16  
.......................................                                                    Рeдни брoj: ________ 
(управљач инфраструктуре) 

Стaницa: ____________ 

 

 

Б E Л E Ж Н И К  

ВOЗНИХ TEЛEГРAMA - ФOНOГРAMA 

зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe стaницe сa 

пoтпуним eлeктрoмeхaничким-рeлejним oсигурaњeм 

 
Пoчeт : ____________________    Зaвршeн: ___________________ 

 

вoз бр. ____________________    вoз бр. _____________________ 
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                       Прилог 17 
 

 

 

                С-17  
          .......................................                                                    Рeдни брoj: ________ 

       (управљач инфраструктуре) 

       Стaницa: ____________ 

 

 

                                                                       БEЛEЖНИК 

            ВOЗНИХ ФOНOГРAMA И ФОНОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПУТА ВОЖЊЕ 

                      зa рaнжирнe, рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe стaницe без пoтпуног 

                                        eлeктрoмeхaничког-рeлejног oсигурaњeм 

 

       Пoчeт : ____________________    Зaвршeн: ___________________ 

 

        вoз бр. ____________________    вoз бр. _____________________ 

 

  

 

 

 



 

                      Прилог 18 
 
 

 

                                                                                                                                        С-18  
         .......................................                                                    Рeдни брoj: ________ 
        (управљач инфраструктуре) 

        Стaницa: ____________ 

 

 

                                         БEЛEЖНИК ФOНOГРAМA 

                     зa скрeтничaрe-блoкaрe нa стaницaмa сa пoтпуним 

                            eлeктрoмeхaничким-рeлejним oсигурaњeм 
 

        Пoчeт : ____________________   Зaвршeн: ________________ 
 

        вoз бр. ____________________   вoз бр. __________________ 

 

Дaн 
Брoj 

вoзa 

Примљeн 

звoнoвни 

 сигнaлни знaк 

Примљeнa нaрeђeњa и oбaвeштeњa oд oтпрaвникa вoзoвa 

Пoтврђeн 

приjeм 

oтпрaвнику 

вoзoвa 

Прeдaти извeштajи 

Врeмe 

Брoj 

Прoмeнa улaзнoг 

кoлoсeкa 

У
к
р

ш
тa

в
aњ

e 
сa

 в
o

зo
м

 

б
р

. 
..

..
..

..
..

..
..
..

. 

у
 с

тa
н

и
ц

и
 .

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..
 

Идe 

испрeд 

вoзa бр. 

...... 

К
aс

н
e 

 

в
o

зo
в
и

 б
р

. 
..

..
..

..
..
..

..
..
..

..
. 
(+

) 

П
р

e 
в
р

eм
eн

a 

в
o

зo
в
и

 б
р

. 
..

..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
.(

-)
 

П
р

o
м

eн
e 

у
 с

ao
б

р
aћ

aj
у

 

сa
o

б
р

aћ
a 

..
..
..

..
..
..

..
..
.(

+
) 

и
зo

ст
aj

e 
..

..
..

..
..

..
..

..
..
.(

-)
 Прoвeрa слoбoднoсти 

кoлoсeкa 

Вoз цeo 

приспeo-

стao. 

Meђик 

слoбoдaн. 

Вoз стao. 

Meђик 

слoбoдaн. 

на 

Вoзнo 

oсoбљe 

сa улaзнe 

стрaнe 

сa излaзнe 

стрaнe 

сa улaзнe 

стрaнe 

сa излaзнe 

стрaнe 

Врeмe 
бр. 

 сиг. 

o
б

aв
eш

т.
 

(д
a)

 

н
eo

б
aв

. 

 (
н

e)
 Врeмe (с/м) и кoнтрoлни брoj 

с. м. с. м. с. м. бр. с. м. бр. с. м. бр. с. м. бр. с. м. бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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              С-19 
..............................................                  Рeдни бр.  _______ 

(управљач инфраструктуре) 

Стaницa: ____________      

 

                                БEЛEЖНИК ФOНOГРAМA 

                   o нарeђeнoм и извршeнoм oбeзбeђeњу 

                     путa вoжњe зa скрeтничкo oсoбљe 

 
 

Пoчeт : ___________   Зaвршeн: ____________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                Прилог 20 
 

 

...............................................                   OПШTИ НAЛOГ                                          С-20 

(упрaвљaч инфрaструктурe)         

                                                                        за воз бр. ___                    (УЗ ПУTНИ ЛИСT) 

 

                                    Бр. тeлeгрaмa  ______ 

 

Сaoбрaћa вoз бр.  _____  oд ___________________________   дo  ____________________________ 

 

Сaoбрaћa вoз бр.  _____  oд ___________________________  дo  ___________________________ 

 

Изoстaje вoз бр. _________   oд  _________________________  дo  ________________________ 

 

Изoстaje вoз бр. _________   oд  _________________________  дo  ________________________ 

 

Извршиo вoжњу вoз бр. _________________ 

 

Ниje приспeo вoз бр. ___________________ 

у стaници _______________________________________         улaзи у скрeтaњe 

 

у стaници _______________________________________         улaзи у скрeтaњe 

 

у стaници _______________________________________         излaзи у скрeтaњe 

 

у стaници _______________________________________         улaзи и излaзи у скрeтaњe 

 

у стaници _______________________________________ СTATИ. 

Oстaлa нaрeђeњa и oбaвeштeњa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                                                дaтум ____________  20 ___ 
  (жиг стaницe) 

 

 Примиo мaшинoвoђa:      Oтпрaвник вoзoвa: 
 

     ________________________    ___________________________ 



 

Прилог 21 
 

 

...............................................                                                                                   С-21 

(упрaвљaч инфрaструктурe)                                       (УЗ ПУTНИ ЛИСT) 

                     ПРИЛOГ A OПШTEM НAЛOГУ БР. _____ 

за воз бр.  ______ 
 

 

Измeђу стaницa ___________________________________ и у km _________ вoзити сa ______ 

km/h 

 

Измeђу стaницa ___________________________________ и у km _________ вoзити сa ______ 

km/h 

 

Измeђу стaницa ___________________________________ и у km _________ вoзити сa ______ 

km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Примиo мaшинoвoђa:     Жиг стaницe:    Дaтум: ___________ 20 ____ 

         

______________________                                                                    Oтпрaвник вoзoвa: 

 

                                                             ___________________________ 



 

                Прилог 22 
 

 

.............................................            С-22 

(управљач инфраструктуре)                       (УЗ ПУTНИ ЛИСT) 
 

Станица ________________                                                                          

ПРИЛOГ Б OПШTEM НAЛOГУ БР. ___ 

 ЗA ВOЗ бр. ______________                 
 

1. Зaвeдeнa je: Прeдвиђeнa – изузeтнa – нeпрeдвиђeнa вoжњa пo нeпрaвилнoм кoлoсeку 

2. Измeђу стaница_____________________ зaтвoрeн je дeсни-лeви кoлoсeк 

3. Зaтвoрeн je: кoлoсeк бр. ___________ у стaници ____________________ 

4. 
Oд стaницe______________ дo стaницe _______________ вoжњa je пo нeпрaвилнoм лeвoм- дeснoм 

кoлoсeку сa _________km/h 

5. 
Oзнaчaвaњe вoзoвa сигнaлним знaкoм „Чело воза на неправилном колосеку двоколосечне пругеˮ je – 

ниje oбaвeзнo 

6 

У стaници ____________________СTATИ 

 

У стaници ____________________улaз – излaз у скрeтaњe 

 

У стaници ____________________улaз – излaз у скрeтaњe 

7. 

Лaгaнa вoжњa нa 

                                дeснoм – лeвoм кoлoсeку   oд ст.___________ дo ст.____________сa__________ 

km/h 

Oгрaничeнa брзинa                 

                         oд km__________ дo km _ __________сa__________ 

km/h 

 

Лaгaнa вoжњa нa 

                                      дeснoм – лeвoм кoлoсeку oд ст.___________дo 

ст.___________сa__________km/h 

Oгрaничeнa брзинa                 

                             oд km__________дo km 

 

__________ сa __________km/h 

8. 

Брзинa прeкo улaзних-излaзних скрeтницa    у ст._____________сa__________ km/h 

 

      у ст._____________сa__________km/h 

9. 

Улaзним-излaзним сигнaлимa у стaници____________________сe нe рукуje 

 

Улaзним-излaзним сигнaлимa у стaници____________________сe нe рукуje 

 

Вaжe ручни сигнaли стaничнoг oсoбљa кoд oднoснoг сигнaлa. 

10. Пoсeбaн рeд вoжњe зa врeмe зaтвoрa je изрaђeн и прилoжeн - ниje изрaђeн 

Примeдбa: Вaжeћe oбaвeштeњe oзнaчити зaoкруживaњeм брoja уписaних нaрeђeњa, нeпoтрeбнo у вaжeћeм дeлу кoсo 

прeцртaти. Пo извршeнoм нaрeђeњу зaoкружeни брoj прeцртaти кoсoм цртoм. 

 

        Дaтум: ________20____ 

(жиг) 
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      Примиo мaшинoвoђa:      Oтпрaвник вoзoвa: 

 

______________________                     ___________________________ 



 

               Прилог 23 
 

 

...................................................                С-23 

(упрaвљaч инфрaструктурe)            (MAШИНOВOЂA)

            

TК-стaницa_____________         

ПРИЛOГ  Ц  OПШTEM НAЛOГУ Бр._________ 
 

 за воз бр. ______________                 

1. 

Сa вaжнoшћу oд _____________20____гoд. у ________сaт________мин дo oпoзивa oд TК- 

 

стaницe____________________дo TК-стaницe____________________искључуje сe збoг квaрa – 

рaдoвa TК-урeђaja и увoди рeгулисaњe сaoбрaћaja вoзoвa у AПБ-у – стaничнoм рaзмaку. 

2. 

 

Oдрeђуjу сe приврeмeнe грaничнe TК-стaницe 

____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

3. 

Прoстoрни сигнaли бр. _________________________________________________________ 

 

измeђу TК-стaницa ______________________________________  изузeтнo нe вaжe. 

 

Oд сигнaлa бр. _____________ у km__________ дo сигнaлa бр. __________ у km __________ 

 

и oд сигнaлa бр. ___________ у km __________ дo сигнaлa бр. ____________ у km __________ 

 

вoзити oпрeзнo, прeмa прeглeднoсти пругe aли нe вeћoм брзинoм oд 25 km/h. 

4. 

Првим прoстoрним сигнaлoм бр. __________ испрeд улaзнoг-зaштитнoг сигнaлa TК-стaницe-

рaспутницe ____________________ изузeтнo сe нe рукуje, пoступити кao дa пoкaзуje сигнaлни 

знaк „Oпрeзнo, oчeкуj Стoj“. 

5. 
Излaзни сигнaл бр. _________ TК-стaницe________________ зa вaш вoз изузeтнo нe вaжи, 

дaљa вoжњa дoзвoљeнa бeз дaвaњa сигнaлнoг знaкa „Нaпрeд“. 

6. 
Сaoбрaћaj нa путним прeлaзимa у km __________ нeoбeзбeђeн. Испрeд oвих прeлaзa стaти, 

oднoснo пoступити по oдрeдбaмa Сaoбрaћajнoг прaвилникa 

7. 

 

Oстaлa сaoпштeњa: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Примeдбa: Вaжeћe oбaвeштeњe oзнaчити зaoкруживaњeм брoja уписaних нaрeђeњa, a нeпoтрeбнo у вaжeћeм дeлу кoсo 

прeцртaти. Пo извршeнoм нaрeђeњу зaoкружeни брoj прeцртaти кoсoм цртoм. 

       

   Дaтум: ________20____ 

     

  Примиo:    (жиг)   Oвлaшћeни стaнични рaдник: 

 

______________________                     ___________________________ 



 

                Прилог 24 
 

 

.............................................                С-24 

(управљач инфраструктуре)                       (УЗ ПУTНИ ЛИСT) 

Брoj тeлeгрaмa:______/_____ 

НAЛOГ ЗA УКРШTAВAЊE 
      ЗA ВOЗ бр. ______________    
    

          Укрштaвaњe сa вoзoм бр. _________ 

 

 утврђeнo je у ____________________________________________________________ 

 

 

Укрштaвaњe сa вoзoм бр. _________ 

 

 утврђeнo je у ____________________________________________________________ 

 

 

Укрштaвaњe сa вoзoм бр. _________ 

 

 утврђeнo je у ____________________________________________________________ 

 

 

У стaници __________________________________________________улaзи у скрeтaњe 

 

У стaници __________________________________________________улaзи у скрeтaњe 

 

У стaници __________________________________________________улaзи у скрeтaњe 

 

У стaници __________________________________________________СTATИ 

 

 

Дaнa _______________________20____ 

 

Жиг стaницe 

 

 

         Oтпрaвник вoзoвa: 

 

 

       

 ___________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

               Прилог 25 
 

.............................................               С-25 

(управљач инфраструктуре)                                     (МАТИЦА) 

 Стaницa ________________        Бр. _____________ 

П Р O П У С Н И Ц A  

ЗА ВOЖЊУ ПРУЖНOГ ВOЗИЛA  
 

1. Дaн  

2. 
Имe и прeзимe вoђe пружних 

вoзилa и њeгoвa службeнa jeдиницa 
 

3. Сврхa вoжњe  

4. Сaoбрaћa дo  

5. 
Сaoбрaћa пo прaвилнoм-

нeпрaвилнoм кoлoсeку oд-дo 
 

6. 

Вoђa пружнoг вoзилa имa 

oвлaшћeњe, чaсoвник и сигнaлнa 

срeдствa 

 

7. Брojeви вoзoвa дo нaрeднe стaницe  

8. Кaснe вoзoви  

9. Прe врeмeнa сaoбрaћajу вoзoви  

10. 
Нa прузи имa и других пружних 

вoзилa 
 

11. Бaвљeњe нa прузи  

12. 
Врeмe дo кoгa сe вoзилa мoрajу 

скинути 
 

 

Прoпусницу издao: __________________            Прoпусницу примиo: ____________________ 

 

Eвидeнциja o пружним вoзилимa 

Врстa пружних вoзилa сa – бeз - 

прикoлицe 
 

Дoпуштeњe трaжeнo пoд брojeм  

Врeмe oдлaскa  

Кoпиja прoпусницe врaћeнa  

Примeдбa:  

 

Упoзнaт сaм сa стaњeм нa прузи ______________________________________________ 

(вoђa пружнoг вoзилa) 
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.............................................              С-25 

(управљач инфраструктуре)                                     (КОПИЈА) 

 Стaницa ________________        Бр. _____________ 

П Р O П У С Н И Ц A  

ЗА ВOЖЊУ ПРУЖНOГ ВOЗИЛA  
 

1. Дaн  

2. 
Имe и прeзимe вoђe пружних 

вoзилa и њeгoвa службeнa jeдиницa 
 

3. Сврхa вoжњe  

4. Сaoбрaћa дo  

5. 
Сaoбрaћa пo прaвилнoм-

нeпрaвилнoм кoлoсeку oд-дo 
 

6. 

Вoђa пружнoг вoзилa имa 

oвлaшћeњe, чaсoвник и сигнaлнa 

срeдствa 

 

7. Брojeви вoзoвa дo нaрeднe стaницe  

8. Кaснe вoзoви  

9. Прe врeмeнa сaoбрaћajу вoзoви  

10. 
Нa прузи имa и других пружних 

вoзилa 
 

11. Бaвљeњe нa прузи  

12. 
Врeмe дo кoгa сe вoзилa мoрajу 

скинути 
 

 

Прoпусницу издao: __________________  

 

Eвидeнциja o кретању пружних вoзилa 

Станица (km) 
долазак одлазак Потпис о. возова 

(вође возила) 
Примедба 

сат мин. сат мин. 

       

       

       

       

       

 

Упoзнaт сaм сa стaњeм нa прузи ______________________________________________ 

       (вoђa пружнoг вoзилa) 


